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Gentoek
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| Peperangan Rusland — Japan

adah petang TO
sangat

Bestuur

berangkat

Perkara

diambil jdilakoekan

maka

Inangkapan

sepandjangnja djalan kreta- keras apabila kapal tadi tidak maoe

akan

bahwa ,C.E.R. Chinese pada

djam

12,30 baroe

hingga
itoe kapal

.3

Soerabaja.

pe| Kabar? tentang kegentingan antara

3

Ta

atkan, dan sifat dari kedoea

erentie di Betawi ber. hasil ?

Ai

2

Tokyodoetoe.

nja| Djaoch ini jalah diseb
zitter
gkapan-penangkapannja — pegawai | Hart

ibl, oleh karena mereka ditoedoeh | tempo

kedoea delegatie dan djoega Mr.
dan Koshida telah memakan

sampai djam 3 sore,
Kembali ini kala itoe pembitjaraan

bikin persekoetocan terhadap Ja-|

ih pada tiap-tiap waktoe !|

-——
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Hasilnja pemberontakan di Tjiledoek
Dihoekoem masing2

Pemerintah ambi!|
.
Itahoen pendijara.
Menoeroet kabar Aneta dari Cheridindakan keras.
abon
bon, Landraad disini soedah djatoehkan
ega| Menoeroet kabar Aneta dari Soera-| hoekoeman
atas dirinja
pesakitan2

baja ini hari,J. Takei itoe Journalist

Moehammad

Djaid

dan

Abdul

Pekik

"Japan jang mesti diboeang dari Indone- jang ditoedoeh soedah ambil bagian
£# sia ini, dan sedjak kemaren dalam ge dan djadi pengandjoernja itoe pembedoeng Immigranten tidak mace makan

rontakan di Tjiledoek

1 tahoen pendjara

aking), kemaren paa diatas kapal Koshw

2

Lampong.
“ Dari

bahwa oentoek

Bandoeng

'kit Lampong

Aneta

AS

atas dirinja.

PIRIN

Tablet jang ketjii dengan Ragil jang besar !

seorang dihoekoem mati.
Bapa Tereakan menda-

Waktoe

fjapai habis bekerdja dan

dapet perasaan jang koerang
dinegeri panas adalah

ingan bersama-sama
telah lakoekan
pemboenoehan atas dirinja seorang
perempococan
di Djembajan
pada

TABLET
Satoe tablet

perkara

beberapa

boelan,

di mana

itoe

telah dipanggal kepalanja. Ini

masih. di'ingat -betoek.oleh

pendoedoek di .itoe bilangan, oleh
karena membawa boentoet satoe perkara
pentjoelikan
hingga
membikin
gontjang kalangan anak negeri.
5
Tidak heran, ini pemeriksa'an telah

dapat

perhatian

besar

dari

fihak

dan semoea tindakan2 jang soedah dil itoc penting dan boleh djoega dila-

begitoepoen

bisa di

beritakan dengan

kabarkan : pasti, bahwa Jaarfeest P.B. Kraton, akan

pekan

kedja-

malah dihapoeskan, apalagi dji

| dian2 mana djoega sekarang soedah nojong kas

brti kita te- (7

Oentoek

'

isarnja jaitoe oentoek me-|

dalam itoe tempat soedah ada 30 binatang jang mendjadi korban
dan

La

negeri.

itoe soedah mendjalarkan
kita, tjoekoep, dengan 5 4 bangkai2-nja
hawa jang boesoek sekali.

lari Volksraad tetap disi

| rangkan diatas itoe, tidak besar akan»ni
ai oempamanja satoe ,, Contact| bedanja deng
an
ang
uondk, jang
ara sekarang.
. Icommissie“ dengan Pemerintah sadja,

Bilakah Pemerintah ambil tindakan!
Seorang perempoean
dipotong lehernja.

Apalagi djika katanja maksoednjaatau pilihlah5 4 7 vertrouwensmannen
ollege itoe bentoek mendapatkan satoe dari Volksraad, oentoek sama2 bekerdja

ari aliran
politieke jang ada | memerintah
an

sedjoemblah Indonesiers '34), dengan diadakan roepa2 tontonan

gadjah disitoe.
— Setelah mereka berboeat demikian,

. Menveroet kabar Aneta dari Madioen,

dengan Pemerintah, seperti

hidoep kita boleh kata | Gedeputeecerden dari

Provincie

seorang perempoean jang tinggal sen-

dan dirian dalam desa Kinandang regenikita schap Magetan soedah dipotong leher-

Inja itoe tidak bisa ad. Iwethouders didalam Gemeente,
ak kita koleh bilang
satoe Jajoega boleh mempoenjai boekan Ge
i.... Volksraad, c
delegeerde dari Volksraad tapi Ge-|

nja setelah

kaoem

perampok kesam-

paian masoek didalam roemahnja itoe
dengan
djalan menggasir.
An
&

dari , Nederlandsch-Indis” |

ch mengganti college Raad|

sdengaran oleh:

Hi banjakperkara2 |

ate
van Indi8 dang
jang lebih
lebih rmahal itoe,

Bar ni nanti
Barangkali

Satoe hina'an bagi jang wadjib, jang

.|haroes mendjaga ketentraman ini negeri

'di Madioen. Terhadap kedjahatan be-

gitoe, jang keliwat batas, haroes dengan
2 kita bitjarakan hal segera
diadakan atoeran jang memoeas

artikel” dileoibaran
bath

d

ikan perasa'an oemoem.
|.
. Djangan penindasan aliran semangat
sadja dipikoel sampai tidak berdaja lagi,

enak

COFF!EASPIRIN
tertjampoer dengan

. Aspirin, jang bisa menjembochkan dengan tjepat srenta menjenangkan perasaan badan kembali

Congres

Persatoean

Pabean

Pegawai

Indonesia,

Jang ketiga di
Soerabaja.
Moelai nanti malam 30—31 Augustus di Soerabaja diadakan
congres
»Persatoean Pegawai Pabean Indonesa"
jang ketiga, dengan bertempat di Gedong National Indonesia.
Pertemocan pertama ialah receptie,
dimana antara lain akan dioemoemkan

verslah Secretaris dan madjallah, serta

verslag penningmeester.
Papat-rapat diadakan bertoeroet-toeJaarfeesi P.B. Kraton Tjirebon, 'Jroet siang dan malam sampai pada
Dalam roeangan ,, Pemandangan” tang hari Minggoe malam Senen 2-3 Sepgal 23 Augustus 1934 No. 115 lembar tember j.a,d.
ke II, jang telah termoeat dalam berita
Antara lain-lain jang penting akan
Cheribon, berkepala Jaarfeest P.B. Kra- diadakan pilihan anggauta Pengoeroes
ton dan bermaksoed jang Jaarfeest itoe Besar.
akan dilangsoengkan dan dibarengkan
Toean Nadjamoedin akan berpidato
dengan perajaan keangkatannja poctra tentang Fascisme terhadap pergerakan
Padoeka Kandjeng Sultan Sepoeh se- sekerdja, sementara toean R.P. Soeroso,
bagai Pangeran Adipati.
anggauta Volksraad, akan
berpidato
Atas pekabaran itoe, maka Comite tentang ,Keloeh kesah kavem boeroeh
Jaarfeest P.B. Kraton, mengabarkan dan Negeri didalam zaman crisis ini.
mendjelaskan, bahwa Jaarfeest itoe Ti—-0—
dak berhoeboeangan
sama sekali dengan
Gemeenteraad Tegai.
perajaannja poetra P.K. Sultan Sepoeh,
Pada
persidangan
Gemeenteraad

taroehkan - cyaankalium diatas jang sederhana.
—G0 —
'pisang2 jang mereka beli dipasar, dePendjoealan
perempoecan2
ngan maksoed memperlindoengi diripada
hotel2.
inja masing2 dari kedjahatan2 binatang

cemoem, telah

159 sampai12 anggauta itoe, tidak be-

Kita lihat ke

—

30 binatang soedah
mendjadi korban,

pandang penting dan maoe |soaj mengoerangi Gedelegeerden dari
Volksraad
'bitjarakan tetap boleh ia bitjarakan,
mengritick dan membenarkan,

|

pemeriksaan

Kalau sakit gigi pakallah sadja

Tegal tanggal 28 Augustus jang laloe
soedah

dibangoenkan beberapa comkesoedahan
seperti

Menoeroet ,A. I. D.“ (Preanger Bode) dilangsoengkan pada hari tanggal 8 missie
| ginesses (dalam2| djoega boekan tem- (dalam bilar:gan dekat Goenoeng Soe- September 1934 (djadi boekan 1 Sept. berikoet: dengan
— Ipatnja disini hanja pendeknja kita akan

»... lakoekan oleh Pemerintah boleh ia|
td

LG

Perlawanan terhadap gadjah2 di

oe-| Kita tidak bisa menoelis semoea

Lagi poela semoea perkara2 jang| melihatkan

000.

masing-masing

lantaran melanggar

artikel! 156 dari Wetboek van Strafrecht.

tibanja diatas kapal itoe ia telah|

|

betoem

Priboemi.
Pengadilan achirnja djatoehkan hoetidak membawa hasil apa-apa oleh ka
mat!
pada si pemboenoeh,
rena delegatie Japan sendiri mesti toeng koeman
nama
Pagaja
alias
La Gaja jang bakal
kan.
Memang apabila. diti goe doeloe keterangan2 dari Tokyo.
digantoeng,
sedang
soedaranja dihoe, terliti:
lah tentoe pepe
Tidak lama lagi djoega terpaksa itoe koem 20 tahoen pendjara, toelis S.H.
pembitjaraan akan dilakoeckan kembali,
Atas ini vonnis Pagaja telah naik
:
panda
appel sedang soedaranja terima sadja.

Tidak maoe angkoetJ. Takei.

oentoek mengontrol,

|
i

rinda telah periksa perkaranja seorang
Indonesier dan soedaranja siapa de-

korban

dapatkeferangan dar. |

el di Timoer| Sebagaimana kita telah kabarkan
er- Ipeperangan akan timboabkan
dari pe-| conferentie perdagangan -antara voor-

njai Volksraad

K

pembatjokan.

patpremie lagi.
- Baroe-baroe iai landraad di Sama-

selang

“ Delegatie Japanmesii,

negeri ini tentang saling menjalahkan
Ipoen
tetah diketahoei. Apabila benar2|

se

:

Aa

Bilakah con

ik |kedoca negeri bertoeroet-toeroet kita.

mengeritiek dan ikoet memerintah.

Lagi

rn Railway mesti diserahkan pa- berangkat. :
M.R
(North Manchury Railway) | Doea pegawai P.I. D. hantarkan itoe
h semoea employes bangsa Rus J. Takei sampai diloear pelaboehan

|dioesir
sama sekali“.

Ap ki

sene-

bea

(sebelah Timoer dan jang lainnja lagi ifoe gezagvoerder mengalah

:

Pa

Sampai ini kabaran ditoelis, polisi
beloem
dapat membikin terang atau
menangkap
itoe sekawan perampok.

'lapi soedah tentoe akan mengalir ke- berangkat, atas atoeran mana achirnja|

,
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rampok dan

Pendjahatnja

j|lebih doeloe mengatakan bahwa ,,pe- kepoetoesan mengambil tindakan2 jang |

Sato

pemerentah

maoe angkosi
djoegaketangkap.
gingat hak2rja| : Sebagaimana.
oleh pembantoe kita
Jitoe gezagvoerder (di maka penocm- dari Tangerang soedah dikabarkan bahwa roecmahnja seorang Tionghoa nama
(pang2 lainnja pocuf berbantah.
Ong Keng San kampoeng Baroe, TjiBerhoeboeng
dengan itoe kedjadian hoeni onderdistrict Legok. soedah diri Aneta-Transyarkan: Menoeroet soerat2 ka- |maka pembesar2 dengan tidak ajal lagi rampas oecang kontan seria barang2
pemiftjaraan2
dengan perhiasan berdjoemblah ratoesan roe:
hukwo seperti ,,Har- mengadakan.
'kongsi
kapal dan Gpnsut Japan tinda- piah.
Nicl
dan ,Harbin-ShimToean roemah dan isterinja soedah!
maka
semoea pendoedoek2 kan manakah jang :1 aik-baiknja oen- dibatjok
demikian roepa hingga perlce
san disingkirkan dari Man- toek diambil.
dirawat diroemah sakit. Loeka loekanja
Setelah diadakan Ipermoesjawaratan demikian hebat, sehingga beleem dspat:

Gouverneup

10 Cent

an

di Madioen meninggoeng|

$

c

gal di Soerabaja ini!

a soerat kabar jang ter- dengan

LN

terse

kapalnja

Haa

selan- tetapi ini perampokan di Madioen perLD, “loe sekali lantas disapoe.

| Selandjoetaja
ia
IJ- Takei
tadi dan:

a tiap2

“.

kapal

lankan

5

djawab teroetama
aa
2 gezagvoerder moemnja.
il

Itelah djatoch. m
Idari

Bnbataka

ketrangan pada

— administratie.

Losse nummer

aa

PUS19 awM2

advertentie,

Adalebih

dari

30pe-

rempolan.tekatredis
djoeal,
Baroe-baroe ini Landraad Medan telah bersidang memeriksa perkaranja

Koeboeran

commissie

tocan-toean
JM,

van

Belasting
Soesman

terdiri

R, Soemadhi

Dort dan @ua

commissie:

dan

Teng

R, Soemadhi

Pie,

toean2 G. A.

Sport commissie: toean2
Bo dan A. W. Schoor,

Financieele
Bosse dan A.
Gezondheid
Toean2 Dr.

dari:

Soeraredja,
v. d.

Lien Khe

commissie : tocan2 M.A.
W. Schoor.
commissie:
J. P. Huisman. ir, A.M

seorang nama Amat jang digelari orang
djoega Amat Oeban sebab ram- Verschoor dan R. Soebianto.
soedah poetih,
Kiezenlijst-commissie,
| boetnja
toean2:
R,
Ia telah terdakwa sebab soedah men- Soemadhi
Soeraredja, Liem Khe Ro
djoealkan perempoean2 kepada hotel2 dan J.M, van Dort,
di Kotaradja, Kenjataan dalam peme- Technische
. commissie, Toean2: ir.
riksaan itoe bahwa Si Amat Oeban A.M. Terschoor
dan R. Soemardjo,
ini telali mendjoeal perempoean?2 tidak
Wetgevende commissie, toean2, Mr,
koerang dari sedjoemblah 30 oran 8|R.S. Dwidjosew
ojo, G.A. Soesman.
lebih, tetapi sekaliannja itoe tidak daStem bureau, tocan2, De Burgemees(pat dipegang boektinja jang sjah, hater. Liem Khe Bo. dan J.M. van Dort.
inja tiga pendjocalan jang berboekti. Plaatsvervange
nde leden van het stemPemeriksaan Landraad
dilakoekan bureau. tocan2: J.A H. Langen. R. Soedengan pintoe tertoetoep, sementara madhi
dan Moh, Tahar, Commissie
saksi2 perempoean banjak jang tidak van toezicht
op het instituut voor huisdatang.
houdonderwijs toean2, J.M, van Dort
Kepoetoesan Landraad, sebab terang dan Ki. Tjitrosatmoko.
Boeat ganti Burkesalahan si Amat Oeban mendjoeal gemeester
Pang kali berhalangan soe
3 perempoean di hotel, ia dikenakan dah
dibenoemd 2 loco Burgemeester
hoekoeman 6 boelan pendjara, dipoton g
tocan
FT ia berada dalam tahanan preven- meester,I.J.M. van Dort. Iste Loco burge2. Mr.S, Dwidjosewojo, Ile
| tief,
Loco burgemeester,

geri2
di
Barat
landjoetkan
toecan terseboet,
orang Japan terlaloe
haloes oentoek menindas lain bangsa.
48.| Korea .dan Formosa tidak dutindas,

|Itapi. merasa

senang ada didaiam. ke-

tidak
long

S

koran tidak terbit.
Perkoempoelan

kesempoernaan seloeroeh. doenia.
Sesoedahnja tepoek tangan, tocan H.

baroe.

voetbal

diambil cleh Japan, hanja ditooentoek berdiri sendiri dan se-

semnegeri
karang Manchuo-Kuo
:
|poerna,
| Japan selamanja maoe bekerdja bersama2 dengan semoea bangsa oentoek

boeng dengan har
Wilhelmina,1
Ratoe
Sri

Agoes Salim salinkan pidato bahasa
Atas oesaha-pendoedoek Kemajoran Inggeris itoe didalam bahasa Belanda.
Bat:-C. Telah
didirikan
Ketapang
osan2 Thamrin dan Roep menanja
isatoe. 'perkoempoelan voetbal vereeni- lebih dalam jang didjawab dengan
ging baroe, jang diberi nama J.LV.V.:
(Jong Islam Voetbal Vereeniging), dan | tjoekoep.
telah-mempoenjai

—0—

50 orang anggauta

Perdjalanan Su'tan Deli.
dan djoega mereka telah mempoenjai
Berhoeboeng dengan meninggalnja
lapangan jang tjoekoep oekoerannja.
Lain dari pada itoe, nanti hari salah satoe familie dari Sultan Deli di
Perak, maka boleh djadi, jang perdja
lanannja Sultan Deli dapat perobahan.

Minggoe jang akan datang, perkoempoelan terseboet- akan
mengadakan

Ditentoekan, jang Sultan Deli

pertandingan jang ramai di Kemajora
Ketapang Batavia-Centrum.
|
Sasa

dengan

pengiringnja akan berangkat ke Singa
pore pada tanggal 5 September, dan
apa beliau akan kembali iagi ke poelau Djawa oentoek koendjoengi Kraton,

sarapan

Itoe. mariniers jang minggat.
Berapa hari jang laloe kita telah di
-kabarkan tentang itoe 3 orang mariniers,
jang melarikan diri. Doea diantaranja,

Kandang koetjing.

terdiri dari tocanz Halangan sebagai
Voorzitter, Sarpan, Vice-voorzitter dan
toean M.K. Wigoena sebagai Secretaris,
Dieren-Asy! disediakan kandang koe- mengabarkan pada kita bahwa pada ma
tjing.
(3
3
lam Minggoe jang laloe, moelai djam
pada 8 pagi, bertempat di kantoor P.P.K.I.
didapat
boleh
Keteranga
pengoeroesaja, telefoon WI. No. 2194. Boekitdoeri- heuvel 20D Mr. Cornelis
telah dibikin pertemoean oleh comite
terseboet.
Pemoeda “Di
Pergoeroean | Raikjat
Ini pertemoean pengabisan dan sepemboebaran comite, berhoekalian
Penggantian pengoesoedah selesainja pekerdengan
boeng
2
Ie Tae ea Date”
djaan
comite.
“ Pada tanggal 26 Aug. 34 Pemoeda
Didalam itoe pertemoean ada dioePergoeroean Rakjat telah membentoek
an: Djoemblah pendapatan ada
moemk
pengoeroes baroe, sebagai berikoet:
2 atau per malam - kira-kira
4817.3
F
Sdr. Rosjiana Ketoca, sdr. Soekarni
an ada
—O—

F344.—

M. Djamin Penoelis,

F3617.—

sdr. Noerdjana Bendahari, sdr. Damsiar
dan sdr, Sarwoko Pembantoe.

toelis,

.c) Keperlocan

roemah: Handdoek,

kain dan sebagainja.

d) Menjediakan

toekang

kira-kira

tiap malam
14

malam

kira2

djoem-

oleh
Ini versiag soedah disjahkan
Verifisatiecommissie, jang terdiri dian
R. M, Margono
taranja Toean-Toean
Cooperatie)
en
W..
V:C.
teur
(Inspec

boekoe gambar, potlood, dsb.
b) Tweedehandsche boeken,
saboen

86 atauselama

F

malam

per

bilah F 1200.— (jaitoe jang diserahkan
pada P, P. PB, 1. dan P. P. K.I. masing
masing F 600.—)

a) Moelai hari ini mendjoeal barang2

Boekoe

Djoemblah - kelocar

atau

F 258,— Oentoeng

Cooperatie

sekolah:

S. Djajaprawira (Commies b/h Gouw's

goenting

kantoor W. Java) Angronsoedhirdjo dan
Hasan Bisri.—
f 9,20.
2
Kepada ini succes adalah disebabTjabang Sport P,P.R. kan bantoeannnja:
Hari Minggoe jang akan datang 2:
I. Semoea comiteleden dan pembanSeptember
nanti djam 8 pagi akan toenja, jang tidak mendapat oepah.
sendiri dengan

mengadakan

bajaran: f0,15 sampai

|. 2. Gemeente, jang telah membebas-

pertandingan Badminton

dengan Be YJuick dilapang Pergoeroean

kan padjak keramaian.
Mij, jang memberi
3. Gas
jang rendah sekali.

174...

ba
0 —
Parlement dan systeem

tarief

4. W.B.L. jg mendatangkan perhatian

parlement

di Japan.
.Lezingtoean Futami
Malam. Rebo jl., di Theosofisch Loge
di Gambir Vereeniging van Indonesiche

Sal

Rakjat Kramat

Academici soedah mengadakan lezing
tentang parlement di Japan jang dibi-

tjarakan oleh toecan Futam', satoe ang— gauta dari Lagerhuis Japan jang sedang
“berada ditanah kita oentoek studiereis.
Lezing itoe soedah dapat perhatian

banjak dan dihadliri oleh tocan2 Gob8e,

adviseur
Inl, Zaken Prof. de Langen,
Dr Brugmans. dari Departement Onder-

wijs .toean Feuilleteau de Bruin, dan
“ banjak anggauta Volksraad.
Toean Fatami kata, bahwa pariement
itoe di Japan baroe sadja k.I. 50 tahoen

publiek selama diadakan pertandingan.
5. Beberapa roepa2 perkoempoelan.
jang memberikan gratis korsinja.
6. Roepa2 peroesahaan, diantaranja,

Roemali

Obat Jo Tek Tjoe, Reclame-

bedrijf ARRECCO, Electr, Install. Bureau Merapi, Firma Djohan Djohor,
Tong (Obat Tjap Matjan)
En
Eau
Liem Tjoei Keng jang telah memberi

roepa-roepa

dan

derma.

menaroeh

advertentie dan reclame.
me

Re

Rechtshoogeschool.
oedjian candidaat
Loeloes dalam
bagian kedoea toean M. Slamet.
doctoraal
oedjian
dalam
Loeloes
AbdoerM.
toean2
kesatoe
bagian

adanja (1868) dengan adanja constitutie rachman dan J.J. Poubfon.
jang diberi oleh Keizer. Mejii.
—. Sebeloemnja tahoen itoe, keadaan di
Perampokan anak-anak
—O—

Japan.

masih

gelap

sekali, kepalanja

peringatan

Satoe
bagi
. dari: Japan jaitoe Mikado (Radja
kacoemiboe.
' besar) tapi semoea kekoeasaan adanja
Kemaren. sore kira djam 6 telah terditangan Sj og oe n. Satoe rombongan
djadi
soeatoe perampokan anak2 di
orang-orang bangsawan terdiri dari
Tanah
Tinggi Senen.
Daimyos.
dan Samurai
jang
Seorang
pendjahat nama Djamhari
memerintah dengan semaoe2nja sadja.
telah
reboet
satoe giwang seorang de
Didalam tahoen 1868, Mikado Mejii
tarik semoea

koeasa

pada

1, 2, 8 dan

9

Dengan ini djalan kami membilang banjak: terima
kasih-pada-sekalian toean-toean dan njonja-njonja, jang
telah melawat dan antarkan ke koeboer djenazah toean

LO —

MOHAMAD

Perempoean menggantoeng diri.
Gara-garanja hampir

waktoe

habis boelan.
Kemaren sore telah terdjadi -satoe
perempocan oemoer kira 30 tahoen

hidoepnja

dirinja sen-

diri dan basmikan koeasanja Ssjo gun,

ngan

saudaranja

dimoeka

Oentoeng saudaranja

roemahnja,

melihat kedja-

Markies Ito diperintah. coentoek mem- dian perampasan itoe, sehingga mapeladjari systeem parlement di Europa lamnja djam 7 atas pengoendjoekan
dan Amerika dan Japan dapat satoe saudara terseboet maknja itoe anak
parlemeni jang terdiri dari Hoo ger- lantas mendekati itoe pendjahat dan
huis dan Lagerhuis (atau Huis menanjakan itoe giwang, Si pendjahat
van Afgevaardigden) djadi seperti di mendjadi marah dan poekoel maknja
toe. .anak dengan
kajoe
sepotong
Engeland,
Te
En
|
. .Hoogerhuis terdiri dari bangsawan2,: hingga mendapat loeka.

menggantoeng diri direemahnja dengan
selendang.
Sebabnja pada doea hari berselang
ia ada tjektjok dengan soeaminja so'al

oeroesan

oetang, berhoeboeng

Djakarta

Oentoeng

Bab eronja

30 Aug.

Directie
Dagblad en Drukkerij
PEMANDANGAN

1934

Pada sekalian toean-toean dan soedara soedara kepada Directie
dan.
persoreel... Pemandangan “».kepada Bestuur dari ,,Benih
Soematera” dan lain-lain, kami mengcetjapkan trima kasih atas
vantoeannja di hari kesedihan bagi kami berhoeboeng dengan
meninggalnja saja poenja soeami,

itoe perem-

poean mati, soeaminja datang kembali
dari bekerdja,
Tetapi meskipoen dapat ditoeloeng
djiwanja, itoe pefempoean keadaannja
ada pajah sehingga dibawak ke C BZ.
oentoek dirawat.

MOHAMAD
pada

0 —

hari Selasa

partij jang besar, jaitoe Selyukai
vooruitstrevend
dan Minseito liberaal, meskipoen banjak partij ketjil
dari kaoem Boeroeh jang, biasanja
semoea communistisch.
Japan tidak sama sekali imperialistisch, terhadapne-

Tegalan,

5

AN Pn
NAS

aksinja.

Y—

ae Me

ma

:

Panangian

kita ini pagi:

sTveroet

NOER

anak-anak

Meester- Cornelis,
LE

Toean

1934.

MOHAMAD

dengan
Laan

NG

“Politie jang diberi tahoe dengan
Kemaren pagi telah terdjadi pertjek
l
p
tjokan
antara
soepir
segera
menjoesce
dan
menangka
ini
nama Idik dan:
Isteri-isteri. tidak bisa masoek di
pendjahat hocat .selandjoetnja diper- seorang djongos, doea-doeanja bekerParlement.
“3
.Ikenalkan dengan medja hidjau.
dja pada seorang dokter Tionghoa di
Tentang partij2 di Japan tocan F.
Prinsenlaan (Mangga Besar).
Tram2 exta.
kata bahwa sebetoelnja hanja ada doea
Pertjektjokan digantikan dengan per

1865 atau 28 Aug.

DJAM NAH

Pengoeboeran djenazah soedara
Moh. Noer.
Perhatian
besar
dan
jang
mepernjata'an
njoesoel.
Kemaren soedah dilakoekan pengoe
boeran
djenazah
.marhoem.
soedara
Moh Noer waktoe hidoepnja Iste redae
teur dari ini soerat-kabar.
Pendoedoek di Laan Tegalan djikadoehan2 di dalam verbaainja, terdakwa
teroes
meneroes
menjangkal,
dan lau meninggal koeboerannja masoek
hingga resort Rawa-mangcei, selain soesah
djawaban
dari
menjimpang
hakim terpaksa beri peringatan.
djalannja, djaoehnja ada 5 K.M. lebih
Lebih djaoeh ini menerangkan adanja dari Laan Tegalan. B. rhoebceng dengan
soedah mintakan
terdjadi itoe hal di Rawah Belong ia ini tocan Saeroen
tapi tahoenja ketjoealian oentoek marhoem soedara
menahoe
tidak tahoe
Moh. Noer, soepaja- boleh dikoeboer
sesoedah terdjadinja itoe hal
Kemoedian dipanggil persakitan ke- di Kober sadja, selain lebih dekat, fadosa Moesidi, "menerangkan,
betoel milie jang tengok gampang dapat kenSesoedah
ditimbang
oleh
ia ikoet dalam itoe pekerdjaan sebagai dara'an.
pengikoet,.
tapi. karena dipaksa oleh ambtenaar Gemeente Mr. Cornelis jang
persakitan Oeming, sebab: saja takoet pegang oeroesan pekoeboeran, itoe perminta'an dikaboelkan.
:
karena ja ada djagoan di Rawah.
Djam setengah doea di roemahnja
Sesoedah pesakitan2 dan saksi2 didengar keterangannja, lantas dibikin soedah peneeh orang jang maoe anraadkamer dan Landraad djatoehkan tarkan ke koeboer. Diserambi, disamhoekoeman pada pesakitan Oemin 2 ping roemah, ja dipekarangan roemah
tahoen pendjara, pesakitan kedoea sa nja sampai didjalanan penoeh orang.
Djam .setengah 3 ratoesan orang dari
toe setengah tahoen, sementara soepir
Hassan. jang membawak itoe perem- Laan Tegalan menoedjoe . ke Kober.
poean - ditahan sebab soempah palsoe. Djenazah saudara Moh. Noer dikoeboer
di tanah kelas |.
Sesoedah disembahjangkan dan do'a
Mati tenggelam.
Kemaren sore kira2 djam 3 seorang sebagai biasa, beberapa toean angkat
anak Indonesier oemoer 3 telah tengge bitjara. Toean Saeroen oetjapkan perkata'an-perkata'an jang sangat terharoe,
lam di Poelau Rendah.
Tadi pagi majitnja baroe kedapatan sehingga kebanjakan orang jang hadlir
itoe toeroet menangis dan mengoesapdiitoe soengai.
—. 9 —
oesap inatanja.
Djam 5 itoe oepatjara pengoeboeran
Roemah terbakar
oedah
selesai.
pada siang hari
doeloe
Kemaren
Dengan telefoon, dengan soerat dan
djam 10 di Tjempaka poetih di belapernjata'an persoonlijk ini hari directie
roemah roemah toean Kasman
kang
»Pemandangan”
terima,
-pernjata'an
telah terdjadi soeatoe roemah terbakar toeroet berdoeka-tjita disebabkan kesampai habis dan roesak,
hilangan salah seorang dari staf reSebabnja ta” lain ialah dari koe- dactienja, dari beberapa fihak.
mem
jang
Mimin
Empok
rang hati2nja
Dari ,,Djawa Barat” dan ,, Bintang
itoe, karena api da
roemah
poenjai
Timoer”.
directie dan hoofdredactienja
kan
poer jang masih hidoep ditinggal
sahadja, dekat pagar roemah masih tidak ketinggalan oendjoek persahasampai
di
pekoeboerannja
tidak ada batan'
karena
djoega,
oentoeng
soedara
Moh.
Noer.
djiwa jang ikoet melajang sebab dito
Bestuur dari perkoempoelan Sarekat
ong oleh orang2 banjak,
Sumatra, ini pagi minta kita njatakan
Nun
I
bahwa soedara Moh. Noer waktoe hiPemoeda Moehamadijah
doepnja lama pegang djabatan secreKemaren malam . figi. 29 —30 Aug. taris, dan selaloe mendjadi oetoesan
1934). telah dilangsoengkan. rapat pe
pada rapat-rapat atau conferentie di
ngoeroes dari Pemoeda Moehammadi- mana jang perloe.
jah. di. H.l.S. Moehamadijah, Kramat
Pada tahoen 1924 soedara Moh. Noer
3
No. 97.
telah beroesaha koempoelkan orang2
Jang dibitjarakan dari antara lain? Minangkabau jang ada di Betawi oen
di antara anggauta, toek madjoekan protest atoeran Land“1. rapat
ialah:
goeroe2 dan. donateurs dari PMd jang renie di Minangkabau. Ini.oesaha ber
tg. 9 September hasil bagoes
di adakan
akan
-jad. di Kramat 97 itoe djoega
1934
Perserikatan Kaoem Boeroeh Pabean
|(hari Mingggoe).
dimana
soedara
Moh. Noer pernah
2, Akan diminta chotbah dari toean mendjadi secretaris Hoofdbestuur, minDr, Soebroto tentangan pergerakan Pe ta
diseboetkan
“bahwa: ini marhoem
moedaoemoemnja pada rapat j.a.d. itoe tidak “sedikit diasanja pada perkoemVergadering ditoetoep pada koerang- poelan terseboet. -Antjaman2 oentoek
lebih djam 10,30 malam.
dilepas
dari pekerdja'annja diterima
—O—
dengan adem, dan tidak moendoer dari

Pemboenoehan.

NOER

17 Djoemadilawal

voorzitter ini hari, telah bersidang memeriksa perkaraterseboet, perkaramana
dihadiri lebih koerang oleh 50 orang.
Pesakitan terdiri dari 3 orang masing-masing namanja Oeming Moesidi,
dan jang lainnja tidak datang, tinggal
bersama-sama .di Rawah Belong.
Bermoela dipanggil persakitan kesatoe
Oeming akan didengar keterangannja.
Atas pertanjaannja hakim dan toe-

:

,, Pemandangan"

dengan

hampir habis boelan Augustus ini,
Roepanja lIantaran oeroesan oetang
itoe seperti tidak diperdoelikan oleh
si socami, hingga perempoeannja ambil
poetoesanakan poelang keachirat sadja.

Lagerhuis dan Rakjat Japan djelata.

—

NOER

Iste Redactewr soerat kabar

tinggal di Gang Baros Kemajoran, jang

Pasar Malam penolong
penganggoeran.
bahwa dalam bgelan April jang laloe
DiKebon Pala Mr Cor- doea lelaki Indonesier soedah melarikan
nelis 30 Juni—14 Juli seorang perempoean.
1934.
Tadi pagi Landraad dibawah pimComite Pasar Malam terseboet, jang pinan Mr. Koesoema Atmadja sebagai

Pada siapa-siapa
jang hendak keloear kota atau karena lain2 Iantaran
hendak kirim koetjingnja desgan pembajaran
jang
sedang,
“sebab
pada

keperloean

tanggal

Perkara melarikan perempoean.
Seperti pernah dikabarkan di ini s.k.

—0—

—n
9 —

Tjabang
sari 3,

dan

terseboet.

pelitie dan. diserahkan pada pembesar2
La
2
marine,

Sdr.

besok

September akan dilandjoetkan ini extra
tram2 malam.

halangan

dengan

ada bersangkoetan

sedang djalan2 di Pasar Baroe dengan
pakaian preman, telah ditangkap oleh

Ketoea.Il.,

ini

Manchuo Kuo djoega

mna

radjaau Japan.

pai poekoel 12 malam Kalau tjoekcep
penoempang tram2 berdjalan malam

Harahap

toelis pada

berdoeka

wi

tjita:

Dengan hati terharoe
.saja merasa
wadjib menoetoerkan. barang sepatah
kata menjatakan tanda toeroet berdoeka
tjita dengan meninggalkannja
saudara

Kan
mena
5

Eh
an

b ijibaat

TR
:

seba

KE

ap
3 Ie
ena
KAA

Nyota2

30

ag
Ha
:

mang ean erna

Kata poedjian jang dilahirk in , Penih
Soematra”
“kemaren
tidaklah “dilebilebihkan, sebab memang
barang se-

benarnja.

5

Saudara Moeh. Noer ta” ada lagi.
Hanja doa' jang kita boleh sampaikan memohonkan -moga-moga arwah
beliau mendapat kelapangan: kiranja
dalam koeboer,”
Seorang ,Minangkabauer lengganan

no 326!“

minta dengan sangat soerat

aja dibawah

ini kita moeatkan:

» erocari kepada soedara-soedarakce

Engkoe2 dan Entji2 poetera dan poeteri
Minangkabati'!
Sedikit”. oetjapan jang bertanda tangan dibawah ini:
Tentangan almarhoem sdr. kita M.
Noer, soedahlah berdjalan dengan selamatnja, meninggalkan kita semoeanja

boeat selama-lamanja.

Moeda?han

ar-

wahnja
“dilapangkandjoega “kiranja
oleh. Toehan seroe
“sekalian - “alam,
amin, ja, .robbiPalamin!!!
Semendjak saudara kita almarhoem
itoe,

memangkoe

djabatan

di ,, Peman-

dangan” ta' salah lagi, banjaklah diantara kita, mendjadi langganannja. Apa
sebab ??'?-lalah ,. ..... tab lain dari
besarnja sympathie kita kepadanja dan
lagi tentang isinja ,, Pemandangan jang
bsekan
ketjil artinja bagi oemoem,
hngga karena itoe, saja sendiri poen,
jang boleh dibilangkan, bisa membatja
»Pemandangan” dengan djalan-gratis, sebab saban hari datang ketempat
pekerdjaan saja, ta” oeroeng memasoekkan
namanja mendjadi
abonng
dan boeat seteroesnja,
Sebab itoe.... saja seroekan disini,
lain tiada. melainkan betoel soenggoeh2

sdr. almarhoem M. Noer tidak ada lagi,

tetapi...

saja

ket

di

itoe,.....

mengatakan

ARWAHNJA

teroes

ADA,

ja-

masih meleng-

Pemandangan”,

ta' bisa

loepoetnja “dari hati-sanoebarinja pemimpin Pemandangan” sendiri: saja
ketahoei
dari.
'sepatah-doea patah
oetjapannja waktoe dimakam.

Selagi hidoepnja sdr, kita almarhoem

itoe, kasih dan sajang serta tjinta kita
semoeanja kepadanja ta” berkepostoesan terboekti daripada beberapa oetjapan saudara2 dimakam kemaren itoe.
Nah, saja harap kasih sajang dan tjinta ini, soenggoehpoen orangnja

ta? ada

lagi, boektikanlah saudara2, tjinta boe

at selama2nja dengan djalan jang sela
gi berlangganan pada “Pemandangan
ataupoen jang beloem, Ambillah
“Pemandangan”, keganti2 peringatan,
sebab... Arwahnja'sdr.
kita almarhoem terseboet masih melengket
di
“Pemandangan”. Djadi bila saudara2
menghadapi,

lagi

bajangan

“Pemandangan”

ta' salah

roepanja saudara kita al-

marhmem, akan terbajang2lah seolah-

olah datang bersenda goerau Saja per
tjaja saudara2 akan mengaboelkan isinja
soerat ini. Terima kasih saja oetjapkan,

Soerat ini saja bikin boekanlah atas
soeroehan-siap:poen sekali melainkan
atas soeroehan hati saja sendiri, ka
rena seperti saja terangkan diatas,
Demikianlah! Moedah2an berhasil
hendaknja seroean saja ini:
Hanja
dengan permintaan sangat
dlari. pengirim 'soerat di, atas..ini kita
moeatkan, Seroean terseboet. kita te-

rima kasihkan, tetapi kita djoendjoeng
perasa'an
pieteit dan pengharga'an
pada marhoem soedara” Moh
Noer
ada 'soetji bagi kita, hingga oersesan

Ke Pasar Gambir, kelahian hebat dimana Idik goenakan Moeh. Noer, jang bagi "saja tidak sadja
Oentoek ke Pasar Gambir disediah- sendjata tadjam dan tikam lawannja di kawan setanahvair, tetapi sobat perkan .tram2 extra, jang berdjalan dari Dapan peroet,
soonlijk,. kawan. semakan.. seminoem zakelijk ta" perloe-ditjampoerkan. Dari
Glodok ke Tanah Abang dan dari Mr.
Si korban diangkoet ke C. RB. Z. di- boleh. dikata. semendjak tahoen 1921 ini sebab. djoega —menoeroet perasaan

Cornelis

ke

Koningsplein

Zuid

dan

kembali. Diadakan perdjalanan, jang
lamanja 10 menit dari poekocl 7 sam-

mana

ia

mentara

tidak

lama

teroes

pemboenoehnja
ki ta

mati,

se-

ditangkap.

dimasa Soematra Voelbal Club (S.V.C.) haloes Timoer—kemaren kita tidak
tali pengikat bagi poetera idzinkan fotograaf kita maoe ambil

mendjadi
Andalas,

opname ditempat pengoeboeran !

4,

loeas lagi bagi sebagaimana jang telah

hatian

loear

biasa.

Karangan2

Kabar Lelang

puen

Idioemoemkan sebeloemnja plebisciet. tidak ketinggalan.
«Dimerdikakannja bekas anggauta |:d
Jang mengadakan lijkrede pada wak-

|

3

2

Ryksdap commumist,

Neuba-' toe itoe jalah directeur Aneta di Holland, Siapa mengatakan bahwa toean
. 'Iburg, Ernst. Reuter, djoega satoe com- terseboet telah .mendjalankan kewadjimunist ditoenda-sampai di itoe tanggal. bannja dengan sepenoeh-penoenja dan
Pedatonja Hitler di, sebagainja.

.

Maa
Hasilnja

didalam, Utrecinsche/

- perdagangan

En

pebonesii

Ehrenbreitstein.
Dalam pedatonja di Ehrenbreitstein
kemaren Hitler moengkir bahwa Duitsch

pemberontakan

dari itoe

8
di Oostenrijk.
“ Kembali didjatoehkan
“. hoekoeman2 berat,
Weenen, 29 Aug. (Aneta-Reuter)

Courant” berhocboeng dengan kemoea-|
doeran

“EUROPA

4

"“ Kalau kepentingan berbeda. ...

TU Kila “baja

-Nederland.

ri

land - akan djadi- lebih renggang dengan agama Christen. Ia menerangkan,
hal jang benar djoestroe ada sebaliknja.
'Duitschland telah adakan perbed- an

»Kita poenja satoe kolonie besai "| Pengadilan Militair di Loeben soedah
djatoehkan hoekoeman mati atas dirinja jang
di Azia, jang dikasih satoe pe

njata

toedoeh soedah
armadaa|takan2 Nazis di St. Galien dan Stierdan balatentara (jang kita bajar sen- markan dan selandjoetnja telah mem-

politiek.”

-Ipoetra

lintah, dibikinkan kota2, “djalar
reta api, mendirikan onderne

dan

dokter ,,Franz Ebner, jalah

asing

-barang2

kita,

ketanah

masoek

soed

Hoekoeman2

boleti

tidak

djatoehkan

dan kita hanja

jang selandjoetnja di-

jalah

tahoen,

1 doea

2 kaoem . »eroesoeh

belas

tahoen

dan

—0

Berlijn,

Didoega,

.Itoe. semoca betoel. Kita kasih
India semoea itoe barang Indig soebanjak oentoeng dari
dapat
dah
dan ini jang
—i
tap
itoe semoea,

dalam

di Keurenberg

congres

party

4

banjak barang2nja

kita,

tolong

dan

moesti

Nazi

September

giri,

loem

Loterij

Nederland be-

djoega

sebab

pernah mengoetamakan barang

SE

barang Indie, sebaliknja dari ito
soedah seringkali dirintangi. Ingat-

barang2

rapa kali

dan

lain negeri".

pikir,

sekai

Rembours

sadja

tida

melintasi fjord tadi dengan satoe eretan
agar soepaja “dapat hiboerkan hatinja
di doesoen Moss bilangan pesisir Aasgaard.

Kabarnja keadaan badannja Sri Ratoe
ada baik sekali.

Wilheimina

—0—

Secretaris Aneta

Mendapat
perhatian
loear biasa.

29 Aug. (Aneta!. Pengoe-

Zeist,

boeran
djenazah secretaris ,, Aneta”
toean Hekkelman telah mendapat per-

Nederland.

kita bajar sendiri, dan boe-

kaja

»

Ada
sedia
kain
bulizak
klintji made in Holland

F 5.000

djangan

merjesal.

dapat

Jang

kekar

dapat

besar,

seoemoer

dan

tjap

Nji Mamah-Nji Hadidjah En Nji Soemilah.
Soewatoe Peroesahaan kaoem Istri jang so:dah
Indonesia teroetama rasa dan kwaliteitnja.

terkenal

2
di seloeroeh

boleh
hidoep

N. BR.

Onze

dengan

.G &

hormat

Trading

Co.

Ltd.

Afd. Loten
debitant
Tanah Tinggi I no. 42 — Batavia Centrum.
firma bestaat uit meer dan 10 afdeelinger.

Djoega

soedah mendapat Diploma

1934.

Kita poenja Dodol pembikinnja ditanggoeng Bersih-rapih dan (Hygienisch)
Begit: e poela netjis bocat di pandangnja
Jang beloen memboektikan fjoba satoe

Pakailah

Pasar-SAMBIR

kali,

tentce akan

mendjadi

Kesoekakan selama-lamanja,

selamanja

KETJAP INI TJAP

£

kan sedikit.

Tidak tjockoepkah itoe semoea?
Apakah sekarang negeri-dan Raat

...
1

jang begitoe m8larat ini djoega masih
apalah.

Japan

Ay

1

|

dimoestikan beli barang“ Nederlandsch
Fabriekaat, jang biasanja mahal -itoe!?

PENUKAN mM
26 SBD,

DIPLOMA

beli

moesti

goela tanah Djawa. Kenapa goela tanah
Djawa (goela Belanda) tidak boleh di
masoekan ke Nederland.
Semoea hal2 ini kita kira perloe

ketahoci

gedong

priis

orangnja, dantoean

priis

tjap

DODOLGAROEFT ——

F 100.000,

D. SIHOMBI

sa'va sekali mengoetama-

derland lakoe disini. Tapi oentoek semoea faedahnja itoe dan kepintaran

aa

kirim,

Bode didalam ini perkara. Dan bolehlah

Karena apa? Semoea apa jang kita
berboeat disini dibajar oleh kita sendiri.
Dan oleh karena Indonesia itoe kedisini
banjak
Nederland,
poenjaan
orang2 dari Nederiand jang dapat pekerdjaan dan banjak perdagangan Ne-

djenazahnja

Pengoeboeran

Menoenggoe

kita tambahi bahwa Pemerintah disini

Karena

menoempang auto ia pergi Hogden dan

F 10.000.

tida dapai,

dari Rijkseenheid dan periatian Javs-

itoe, negeri

gustus jbl. jalah waktoe sorenja dengan

ta' perloe jari oeang.
Djoega barang kali toean poenja giliren ini kali dapat
f '00.600. Siapa lace boekan?
Asal kita heli selamanja ada kans (harapan)

betoel kata Java-Bode, tapi sajang tidak
lebih pandjang lebar tentang
bilang
pemandangan ini, jang perloe dikasih
lihat pada pembatjanja, sebab djoega
“kta bilang: Betoel itoe pemandangan

kan kepentingan

menarik

harinja Sri Ratoe. Pada tanggal 28 Au-

besar besar selaloe ganti-ganti

,juiste opmerzingen”. Pemandangan

tidak oesah

terseboet telah

dan

dari

Dan 269 prijs-prijs jang lain, moelai djocal 5 Sept. 1934
Lekas kirim oeang per posiwissel, djangan sampe kehabisan
1 lot f 1135.
lot f6. —.
Ye lok rs,
Ongkos vrij.
Trekkinglijst dikirim gratis. Pembeli lot dari kita soedah
banjak dapat prijs Toean-toean pembeli lot, biar bebe-

»Boekan ketakoetan politiek, tapi
terpaksa oleh- economienja, itoelah
sebabnja dari kelakoean jang me-

barang2 Nederland

lekas

F 50.000,

kan sadjalah bia2 jang berat pada
teh dan goela.
landjoet Rijks@€nheid kata:
Lebih

njamakan

kajoe sadja.
Perdjalanan

korsi

400.000

Mace

it

korsi

“mengambil

Pa

F

ditolak

selandjoetnja

dan

bisa mengoctamakan barang2 NederJand.
Tidak. oesah Indie berboeat be-

dimana

ke Oslofjord,

Aasgaard

ada menjangkoet dengan so'al Katholiek sebab paling sedikit separoeh da
Sekarang industrie Nederland soedah ri itoe oppositie
tanggal 19 Augustus
moendoer oleh karena industrie lain jang laloe terdiri dari kaoem Katholiek.
negeri bisa djoeal lebih moerah.
Lebih djaoeh orang doega, ketera»Tapi, (kata Rijkseenheid) djangan ngan akan mengenai soedah memberi
kalangan “lebih
bahwa. Indie sekarang pengampoenan dalam
kita sangka
moesti

sem-

bahwa Sri

mengabarkan

jang disediakan,.ia.telah

boleh djadi tidak akan bersifat agressief dan hampir boleh dibilang pasti

lama Neder-

O—-

Wilhelmina soedah
boeh.

“Maasbode“

jang akan-datang Hitler akan berikan
doea keterangan penting.
—
Pertama boleh djadi ia akan beri
loepa
“
Courant
sche
Utrecht
,De
keterangan lebih
djelas tentang itoe
Indi& selamanja bajar sendiri
plan
jang
ia
makloemkan
tanggal 20
mengepernah
Nederland beloem
Augustus
jang
laloe,
maksoednja
boeat
a
Selainnj
ongkos.
ongkoslocarkan
dari. itoe, orang Nederland banjak bikin soepaja orang-orang jang mejang soedah dapat pekerdjaan di nenfangkan party nazis berbalik djadi
Indig, Nederland soedah dapat banjak masoek dalam itoe party, Ini tindakan

oenfoeng,- dan soedah

'

Ratoe Wilhelminatelah membikin perdjalanan dengan motorboot dari pesisir

(Aneta-Renter).

tanggal

tevreden.

Membikinperdjalanan
menoempang
dengan
auto dsb.
Rotterdam, 29Aug (Aneta) S.k.

8

—

27 Aug.

Achirnja ia poenja ipar laki2nja melakoekan oepatjara sembahjangan.

NEDERLAND
Sri Ratoe

Nazis seoemoer hidoep2 duea poeloeh

Fa-

boleh beli barang2 Nederlandsch

—

brikaat, natuurlijk oentoek menolong orang lagi masing2 10 tahoen.
Nederland.
,De Rijkseenheid“ (1) mendjawab
Congres Nazis jang akan datang.
perkataan jang sangat egoistisch itoe
Dirasa akan dikeloear(semoea bocat kami dan oentoek kami):
kanpengoemoeman2
jg,
h
imperialistisc
dan kata 'orang lain
penting.
:
dengan :

land mendjoeal.
disana.

Besok pagi tanggal 31 Augustus, tidak
ada lelang. Padahari Sabtoe 1 SeptemLelang” perceel “dikantoor
ber 1934:
lelang, olah Mr. Lebbe.
Dan
lelang diroemahnja toean H.A:
v.Dam di Alaydroeslaan 27, oleh Wel-

tidak digoenakan goena maksoed-mak-

diri, Red.) oentoek memegang keten boenoeh pada tanggal 15 Juli jbl, keteraman dan keamanan dag. . .... pala dari Gendar merie.
Pembela madjoekan permintaan soekita bandingkan kita sama2 dengan
:
paja
diberi keringanan atas hoekoeman
orang asing”.
itoe,
inana. maoenja soepaja
Perkataan

semoea

sekali antara politiek dam)

di agama,” ia meneroeskaw ,,Negri akan
memimpin Pemberon- lindoengkan agama djika agama itae

memelihara

fabriek2,.

Theodor

Tuer dan bekas burgemeester Maagden

oleh

TOEGEKEND

AAN:

di

pendoedoek Indonesia,

teroetama oleh pendoedoeknja jang
tersebcet Belanda dan jang tetap disini.
Oleh

|

karena Pemerintah disini,

mes-|

kipoen. tahoe keadaannja seperti begini ini, tapi moesti menoeroet pada
perintah dari ministerie van Kolonien,
walaupoen menimbang djoega kepentingan kita.
Tapi
boekanlah
sekarang soedah
datang waktoenjaoentoek
djangan
melihat kepentingan
Nederland dan

melihat sendiri. sadja doeloe.

Dari itoe kita sangat sajangi

mereka dari orang Belanda jang
mandang

Indonesia

sebagai

Vaderland ftanah-airnja)

heei betoel. dan beloem
dengan

tidak

bahwa

me-

tweede

diketa-

tahoe semoea

NO

TERBIKIN

keadaan begini.

Barangkali mereka bisa memadjoekan

keadaan
mereka.

negeri kita jang djoega negeri
SE ortileu

No

13

Ini ketjap soedah tersohor rasanja goeri dan sedep tanggoerg
enaknja sampe resik betoel. soedah terpoedji-semoewa langganan2
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GLOBE
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5

dan

berikoetnja

MALEM

Dubbel
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LAUREL
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besar

“dan
OLIVER

SU

Aan
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penghidoe- F4
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MYRNA

LOY

la djadikorban.... didalam

4

ia poenja pengrawatan!

Drama

dari

pan penoech, sifat manoeSia,.. perkawinan, adat...
dan perdjandjian.

Didalam

roemah

jang modern

dan

&
#5

sakit

di tanggoeng bagoes

AA
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UTEADE NBA

Boeet

Sawah

Ke

Boeat

h:ri Rebo

EA

29 dan

Sugustus
Dipertoendjoeken

EA
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Kemis

|

Te.

30

,Ratoe
ODJOLALI

Jfug.

1—

boleh

3

2:

waktoe

£

tetkoeroeng

de

ngen kewadj,iban oentoek
mendjaga — ketentraman
pendoedoek.

NA

ea

na Ma

Banjak akal-akal si pen
djahat jang mengagetken,
dan bikin gemes pada
penonton, tetapi pegimana tjepetnja kedjahatan
setiap waktoe kebeneran
akan menjoesoelnja.
Apakah “djalan-djalannja
sampe si pendjahat bisa
ketangkep,
selain
dari
kepinteran poelisi djoega
seringkali dengan tingkah
lakoenja jang penonton
tentoe akan menjaksikan
didalam ini film.

Anak-anak

MENOEROE!

TYLER

Toean-toean

5
dan Njonja-njonja ingin tahoe hal

Roepa

KO

dan rasanja

TEMBAKO

barang jang terseboet

,JOESWO”

Kramatplein

Astroloog

coop
RAL Pn

MIA

san

diatas bisa dapet

Sedia ketengan

macepoen

toko

S

“

Toke

Semoea

pengoeroes

barang
baroe

: Perhatikan jang terseboet dibawah

8 |foto formaat bricfkaart, bocat reklame
Ni itjoema f 1,50, 6 lembar.
Bikin
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“ Datangperiksas-v.p. #|mah
I

MOH D.

Senen 155
Hg

BOLKA

me-

BERBOEKTI
MOERAH

RS NNNNANNA

Pat

-

Di TO-

I0O Jo memoeaskan f

195

-

sedja,

Deen
a ep TN
SAR AN Natan tone
TERIMA KERDJA ONTWIKKELEN
At te tolong
Nag

Horos-

4

£

21, dan

No.
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seboelan

jang

sanggoep

Hormat

Trekken

Kenaa

2

Kalavia-ta

97B

didjoeal lzsi.

model

Matramanweg No, 39-pinggir djalan Tram Mr,- Cornelis
Tarief boeat:
Handlijnkundige
f1.— Horoscoop 2 lahoen f 5.--

Besar

12 Senen Bat.-Centrum.

Banjak dan sedikitnja permintaan langgaran,
ngantarkan kemasing masing poenja tempat

-Handtijnkundige

Prof. S. S.'
MOHAMMED ALi

9

BAROL

KIA

TONGBOE

Sawah

Semarang
PR e'akangs Kebon
pembajaran ada Yjosgaf 250

bole nonton

3
an

TOM

Pr. Soemedangweg

Rafavia-Cenirum.

Disinilah toean-tcean mencendjcekan kesoetjian hati menoeloeng
kehidcepannja erarg tani di Djawa
Tengah, jang diwaktoe sekarang
sempit-sekali keadaannja.

MARET

an

dan

Djika toean-toean perloekan membeli TEMBAKO
dioesahakan 100 pCt. bangsa priboemi sendiri.

kehidoepan, kasenangan dari diri sendiri, jang soedah
laloe dan sekarang atawa jang aken dateng, datenglah sama

ME

Bandoeng

DJAMANNJA
SEHAROE INJA
MENGHEMAT

1

1

nonton

bosat

R

ai

la

2 Sept. 2 Hoofdfilm:
NORTH "

SHIE

ARI
bakat

ee
SU

dari Atlantis"
tidak

KIOEN

Specialist:
Mengobatin penjakitnja prampoean
dateng boelan tida fjoijok, |Pek
Thay| kepoelian, dan roepa penjakitnja anak-anak, boleh panggil
sembarang
waktoe, afawa dateng
di kita poenja tempat tinggal.

di kita poenja

sikan film ini.
Lihatlah ketjerdikannja si
pendjahat dan saksikanlah kepinterannja pegawai .politie jang setiap

pgn

NJIT

bioseoop oentoek menjak-

ai

I
Djika

SINSHE

1934

BOB STEELE
dalem ,,HEADING
dalem ,,/MYSERY RANCH“

Datenglah

29

stawWa

satoe Film jang besar

DOROTHEA WIECK
GUSTAF GRUNDGENS

Kemis

DE HEERSCHERES VAN
ATLANTIS

1954

DJANGAN LOEPA

dan

—

Special jang p:ling
DJempolan

Anak2

AWAS

28

Augustus

Batavia-Centru

Besar

BIOSC JOP

hari Rebo

SA LATA

Bl

Anni

Bat-C.

Nero Film

ALHAM

Ting's

Senen

2
f

NS

DESERT”

Chang Swee

SP

Satoe drama dari penghidoepan....
perkawinan
dan perdjandjian.

LUPA

MEN

IFLH”E

RIALTO

:

GUN

Satoe CABARET, TOONEEL &
ACROBATIC PARTY

SPSE
S5

besar!

SONG

agan

BEE '

-

DENGAN

48, Telf,

NN uga

#
HARDY

DALEM TJERITA

Clark

134

serta

DAN

.

netiis.

de

dan malem

BAKRI

Selamanja kita ada sedia dari matjem?
kain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen.
dril, en djoega kita poenja potongan telah
dapat poedjian dari segenap bangsa rapi

Tn
Ini malem

adres:

foto

tarief

boeat

seperti

dipanggil

biasa dan

diroe-

ongkos

5 | datang kami jang tanggoeng.
.2e Amateur fotograaf jang bikin afdruk sampai f 4 gratis bikin 1 ver-

grooting 18/24 dan kalau sampai f 7.50
dapat gratis bikin foto ditempat kita,
jang nanti kita bikinkan vergrooting
18/24.
3e Djoega sedia fototoestel dan film

kodak, roepa-roepa oekoeran. Djoeal
prentbriefkaart, dan kita soedah terima

1 partii besar foto briefkaart dari
filmster jang mashoer menoeroet bikinan paling baroe,

Satoe-satoenja fotograaf Indonesier
jang terletak di centrum kota.

Aang

“Tahoen ke 2

Penjamboetan

a
Ie

at Ya

Soekaboemi,

Se

orang

djadi lebih hebat,

Rebo “jang

laloe

Kiaji H.A.

(pakah Duitschland jang koerang lengkap 4?) persendjataannja dapat
perlindoengi dirinja dari serangan negri locaran? Pemboekaan
',
rahsia oleh seorang bekas jeurnalist.

mem-

Wedana

kota, ass. Wedana

Valencia, Sema ,

ko-

ta, Maatrie Politie dan lain2 pegawai
sebawahannja.
Datangnja dari Betawi poen dihantar

hctte,
weh

“lis tentang

pembongkaran

rahsia oleh

dilakoekan pada iboe kota dari FrankTentang
ini Wickham
Steed
bilang bahwa meskipoen ia tidak bisa
pastikan pengartiannja dengan segala
keterangan-keterangan, tapi segala apa
memang
sebenarnja
Itos document
menerangkan:
» Daerah Place de Ia Concorde“ ada
mendjadi toedjocan boeat segala pertjobaan pertobaan dan mendjadi pokok
dari
segala
oeroesan. Tempat

- journalist Inggeris Wickham Steed ten- rijk.

| tang

persediaan

jang

diadakan

oleh

- Duischland boeat lakoekan peperangan
“dengan menggoenakan koeman2 penja

“kit. Jang terseboet dibawah
ini. ada
“satoe artikel jang ditoelis oleh Wickham Steed, bekas hoofdredacteur dari
“Sk. ,, Times",jg. dimoeat dalam maand“blad bagian boelan Juli 1934 . dalam
,Nineteenti Centuryand After Review",
dalam mana ia oendjoekan keterangan
“tentang perdebatan
jang dilakoekan
dalam Lagerhuis di Engeland berselang
lama ini.

Toean

Steed ada memegang docu-

- ments Duitsch memboektikan bahwa
sedari pemerentahan dibawah Bruening,
“Duitschland madjoe keras dalam pertjobaan2 bactereologisch, jang berkesoedahan
bahwa
koeman2 penjakit
bisa disebarkan diseloeroeh Europa
dengan perhitoengan jang tjotjok, be'gitoepoen bocat .penoelaran koetoe2

“penjakit

terseboet dan boeat pemaka-

jang

dinamakan

Obeligue telah diam

bil sebagai poesat dari pengoekoeran,
jaitoe satoe auto telah dikasih djalan
disekitarnja itoe paks ampat beberapa
kali sambil
menebarkan 211 koempoelan-koempoelan jang ber:si kira-ki-

ra 1000.000,000

koeman-koesman

pe-

njakit jang sangat berbahaja Precies
anam djam kemoedian kesoedahannja

lantas ditjatat dengan

bantogannia be

beberapa assistent. Itoe pertjobaan di
lakoekan poekoel 2.47 sore pada tgi.

18 Augustus

1933 toelis P. A.

wel, Ys-

pintoenja
manan.

didjaga,

sebagai poesat toedjoeannja,
Wickham Steed tarik, conclusies da

ri pembongkaran rahsia ini-sebagai
berikoet:
itoe air mendjadi hawa bisa djadi
»Menganggap diri sendiri atas ini
koerang. Ada dibilang aekoeran sebahal2 jang sebenarnja sebagaimana jang
gaimana tetesan hoedjan, dengan jang
diterangkan oleh documents Duitsch

mana tetesan air jang berkoeman itoe terseboet, sesoeatoe orang bisa mena-

tidak boleh lebih besar dari satoe sen- rik
timeter. Air tjampoerannja, jaitoe air
jang soedah ditebarkan
koetoe penjakit, haroes

dengan koetoe
disimpan da-

lam botol gelas jang pandjangnja doea
meter dan besarnja 11.4 centidiameter,
Lebih

djaoeh

pertjobaan2 mengoen-

poetoesan

bahwa

Departement

boecat melakoekan penjerangan dari
oedara jang termasoek dalam lingkoengan dari Ministeri Peperangan telah

melakoekan teroes ini pertjobaan2 dan
telah lakoekan perhitoengan di Parijs
dan

Londen,

sedari tahoen

1931

soe-

djoekkan tetesan air jang beratjoen itoe paja bisa diketahoei dengan pasti boeakan djatoeh ditanah dalam tempo 8 at tebarkan koeman2 di djalanan-djamenit dari satoe

4000

meter

dan

tempat jang tingginja

dalam

tempo

doea

menit dari tempat jang tingginja 1000

meter, jang betoel,
Tidak lama setelah

dilakoekan ini

pertjobaan-pertjobaan,

Luft.

Gas An-

griff soedah bikinkan rentjangan melakoekan penjerangan dengan kapal
oedara terhadap sedjoemblah kota2
di Frankrijk, jang Wickham Steed seboetkan Thionville, Metz,

Strasbourg,

Belfort, Nancy, Briery, Verdun, Toul,
Epinal, Parijs, Toulon, Marseille, Lyons,
La Havre, Rouen, Caen, Nantes, Le
Creusot, St. Roubats dan Tourcoing.
Satoe document lebih penting, jang
mana tjoema bisa dimengerti dengan
studie jang sangat hati-hati, adalah
rentjana boeat ditoendjoekkan pada ko-

6

katanja boeat kea5

Hingga sekarang tidak koerang dari
500-0rang jang mendjadi tamoe kiaji
Achmad Sanoesi siang dan malam.
Dengan 9 vrachtauto barang2 seria
drukkerijnja dari Betawi. poen diangkoet ke Soekabsemi.
—0

——

Pemoeda-pemoeda Indonesia.
Jang
melandjoetkan
peladjarannja kelocar
negeri,

Nanti tanggal 9 September jang akan
datang poetera dari tocan Mr. Soejoedi
dari Djokja akan berangkat menoedjoe
ke Japan, dimana ia akan melandioetkan peladjarannja.
Demikian poela pemoeda Anwar dari
Djokjakarta dan bekas A.M. S5. dikota
terseboet hendak pergi ke Shanghai,
djoega oentoesk
menambah pengetahoeannja. Boleh djadi djoega ia akan
menjoesoel saudaranja jang sekarang
sedang berada di Osaka, toelis K. Ra'jat.

sempoerna

tetesan air telah mengoendjoekan bahwa tetesan itoe mesti tjoekoep besar—nja, soepaja dengan begitoe ketjepatan
nja bisa bertambah dan pemetjahannja

dh

soereeh poelang keroemahnja.
Tidak koerang dari 390 orang anggota A.LI. menoenggoe diloegar roemah
tetapi tidak diizinkan masoek lantaran

lakangan (19 September 1933) dise- keberatan2 terhadap
loear kota Parijs dan jang dapat djawaban,
boeat memasoekan koetoe2 beratjoen gala djoeroesan
dibagian Greater Parijs. Djoega dengan kan ini pertanjaan.
itoe.
j
Kedoea: Atoeran
berbareng di Berlijn telah dilakoekan
Pertjobaan dengan menggoenakan pertjobaan
pertjobaan. Tempe:hofer dengan permintaan,
djalan jang

Kraag

tor Rezent dan Ass. Resident, kira
djam 11 baroelah Kiaji terseboet di-

Tentang
itoe pemboenoehan
setjara merampok
Kemaren oleh pembantoe kita dari
Tangerang soedah dikabarkan tentang
pemboenoehan dengan setjara merampok jang dilakoekan oleh tiga orang
Tionghoa atas dirinja Teloi, sehingga
seorang familie sikorban nama Kelitik
poen mendjadi korban dapat 'oeka loeka
berat.
Hari Sabtoe jang laloe kaoem familie
dari Kelitiek telah dikasih tahoe
oleh
kepala desa bahwa Kelitik soedah mati
diroemah sakit.

—

dijalan

kant,

had

Satoe document
fain menjeboetkan
“ian gas beratjoen.
tentang pertjobaan2 jang dilakoekan
..Menoeroet keterangannja orang2, dari di Place de Ia Republigue dan terang
siapa Steed dapatkan ini soerat-soerat kan: ,Dengan angin jang berhemboes
“document, bahwa soerat2 itoe datang sedang sadja kedjoeroesan di tempat
nja dari Geheimedienst dari Ministerie dimana didjadikan pokok enam djam
— GL
. Peperangan di Duitschland atau L.G.A. kemoedian kesoedahannja telah meSoekaboemi.
Soedah tentoe familienja dari kam. Luft Gas Angriff dan ada diadreskan njenangkan sekali, sedari itoe waktoe
Meramaikan
Balai- poeng Lontar segera datang
dengan
| pada berbagai-bagai fabriek chemie.
4,231 koempoelan koeman2 telah didesa Tjimangkok.
membawa
bale2
keroemah
sakit
oentoek
- Document jang pertama tertanggal tjatat diatas plaat pentjatat
(dengan
Salah seorang pembafja kita dari
majitnja Kelitik, sedang
- Juli 1932, dalam mana diterangkan bah- jang mana koeman2 itoe bisa dilihat Soekaboemi mengabarkan, bahwa di mengambil
familie
dikampoeng,
—terosiama.. anak
| wa pengoendjoekan
jang diberikan dengan njata|",
hari Minggoe jang laloe orang2 desa isteri Kelitik pada menangis.
oentoek
pertjobaan
pertjobaan jang
Itoe documents menerangkan poela sedang ramainja seperti waktoe TjapSesampai di Tangerang baroe ketadoeloe, masih sadja diteroeskan. bexilain pertjobaan jang dilaloekan gomeh bikin arak-arakan, moelai dari hoean bahwa “kabar ini ada
tentang
bohong
toepoen boeat bagian penghabisannja.
dalam Militaire School (Ecole Militaire), desa Siaawi sampai di balaidesa Tji- sadja.
Itoe soerat dikirim pada satoe fabrick
akan tetapi mengoendjoekan kesoeda- mangkok jang akan dipestakan" Katakapal oedara.
memoeaskan. Lebih nja ini arak-arakan adalah oentoek me
—.
Soerat-soerat terseboet mengoendj»e han jang koerang
“adalah rajakan itoe balaidesa jang baroe dilagi
wmemoeaskan
koerang
Menoekar atau mendjoeal
kan satoe studie jang sangat madjoe da
jang bikin.
dari pertjobaan2
kesoedahan
Vendu-accept.
“ri ,gas beratjoen koening”. jang dikeBanjak poela orang2 jang menjaroe
Chade
Porte
di
dilakoekan
Didapat chabar, bahwa orang boleh
nali dengan nama YPERITE, begitoe
tanah pakaian Hadji2 pakai sorban boendar
bawah
Di djalanan
menoekar atau mendjoeal Vendu-accept
. poen lain-lain tjara. boeat merebarkan renton.
ter
poetih,
djoebah
pandjang
dan
memtelah
Solferino, pertjobaan itoe
ketjoeali pada Landskas (Kas Negeri),
- ditanah koetoe koetoe dengan perantapi masoeknja hawa oedara bawak tasbih.
ganggoe,
jang
tertoelis pada Vendu-accept. itoe,
taraannja kapal oedara meroepakan se
:
TE
—
ada tjoekoep banjak. Ke
boleh
djoega-seperti kami beri-tahoe
bagai hoedjan toeroen. Pertjobaan-per dipintoe itoe
jang berhasil loecar biasa, be- Kembali mengadakan vergadering. beloem selang berapa lama ini-sekarang
tjobaan ini telah dilakoekan dibebera- soedahan
jang diterangkan dalam itoe
Sikapnja Tapanoelti. ditoekar dahoeloe dari penoekaran jang
pa kota kota besar dan teroetama se- gitoelah
adalah pertjobaan jang di
Menoeroet
kabar Aneta dari Padang terseboet.
documents,
pada
Vendu-accept
itoe
kali ada ditoedjoekan oentoek kota
distation bawah tanah Pos- Sidempoean, Gewestelijke Rubber Com dikantor-pos pada kas Postspaarbank.
lakoekan
Londen dan Parijs.
hawa ada keras dan missie di Tapanoeli membitjarakan hal2
Disconto . (boenga) jang dipotong
Sedari tahoen 1931 agent2 Duitsch teur... Masoeknjaada tinggi, hingga 95
jang ingin didapat, jang mana keteta- dari harga vendu-acoept itoe ditoehawa
dengan sangat hati2 telah mejakinkan panasnja
koetoe koetoe telah ditja pannja ada didalam tangannja Peme- roenkan
lagi dan terhitoeng 3 pCt.
keadaan oedara di djalanan2 bawah T71 pasoekan
Lain-lain do- rintah, jaitoe:
kedalamnja.“
masoek
tet
setahoen
oentoek vendu-accept jang
tanah di kota Parijs dan lobang2 djajang lebih be
Pertama,
jalah pertanjaan tentang terbajar di Batavia-— Weltevreden, Ban- lan angin soepaja dengan begitoe bisa cument memakai tanggal

“ ditjari

Spreien

ran2,

Erie

Mentan

Sesoedah tebih doeloe dibawa kekan-

Ne

Ma —

TPA

oleh Commissaris van Politie,

Soerat soerat kabar di Timoer Dja- ta Parijs. Ini document mengoendjoek“oeh berselang lama ini soedah menoe- kan bagimana penjerangan dari oedara

&

Sanoesi

datang
di Soekaboemi kira2 diam 9
setengah dengan didjaga lengkap oleh
toean2

Talak:
3 dig Sela

Kedoea

Kabag

Gabardine f 1,50
per jas, Tropical,
Fusore wol dan
katoen, Palmbeach. Drill d.Ik.

Kaban

ke

koerang kari 5000

anggauta A.LI. tjabang Soekaboemi ig.
mencenggoe
dan menjamboet kedatangannja terseboet. Tetapi sajang agak
nja itoe hari Kiaji ini beloem datang
dari Betawi.
:
Baroelah dengan tidak disangka2 hari

dikemoedian hari akan men-

Peperangan

tidak

ini Kiaji terkabar akan

Betawi

Be

p:-

dari

Coraline

Kiaj'

Achmd Sanoesi
“Di Sosekaboemi

Padawaktoe
maka

s

kedatangannja

Hadji
datang

Lembaran

Chine

idy, Voile-

da HA

kmandangan

8 Je

Bana

1O3a-

u
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atoeran2

baroe,

jang menentoe-

doeng,

Cheribon,

G9

—

Djokjakarta, Kediri,

Malang, Semarang,
Soerabaja, Solo,
Koetaradja, Medan, Padang, Palembang,
licentie diterima Tandjoengbalai, Bandjermasin Pontiasoepaja lekas di nak, Makassar dan Menado.
lakoekannja, apabila perloe tanggal 1 . Djoemblah
disconto
boeat accept
October, tetapi vergadering
soedah jang terbajar ditempat jang lain ialah
tentoekan, jang licentie moelai dila- 3.6 pCt. setahoen.
koekannja pada boelan Januari jang
.Kantor-pos di-Soematera dan d'akan datang.
Keresidenan Menado, demikian djoega
Ketiga : Dibitjarakan tentang produc- Agentschap di-Medan beloem diboeka
tie dari licentie tidak boleh diserahkan cerntoek menoekar
accept sebab sepada kaoem dagang, tetapi moesti di Socatoe hal administratie, tetapi Kas
serahkan pada ra jat.
Negeri di Soematra dan di Keresidenan
Keampat : Permintaan oentoek mem- Menado memang sedia terboeka oenperbaiki perbedaan diantara pengeloe- toek penoekaran accept
itoe, jaitoe
aran karet dari bangsa Europa dan vendu-accept
jang terbajar dikantor
karet anak negeri,
jang terseboct diatas vendu-accept itoe
Kelima : Sampai sekarang Commis- menoeroet
disconto
jang terseboet
sie terseboet telah terima bea pengze- diatas belakangan ini.

loearan

sedjoemblah f 50.000,

—O—

Keanam:
Itoe sedjoemblah, oecang
lanan bawah tanah atau menjebarkan separohnja akan diberi pada mereka
Kematian sekaoem keloearga.
gas beratjoen jang berbahaja atau de- jang mengelogarkannja dan separohnja
Sebab termakan dengan
ngan menggoenakan kedoea tjara itoe, lagi oentoek kepentingan oemoem,
Ketoedjoeh:.
Tentang
pembajaran
tempeh beratjoen.
kalau sadja akan menjenangkan.”
oeang
jang
dibitjarakan
dalam
no,
6,
di
Seorang mandor baan bernama A.
,Pertjobaan jang dilakoekan di Berlin tidak oesah disangsikan lagi ada tentoekan, soepaja dikeloearkan setelah asal dari Poerwokerto, tinggal di Klender onderdistrict Poelo Gadoeng, pada
diserahkan dibawah penilikan jang di licentie itoe didjalankan.
Achirnja Tapanoeli tidak akan toen- tanggal 23 Augustus j.l. telah pergi
rect- atas hasil2 jang soedah ditjatat
di Parijs dan Londen, begitoepoen te- goe berlakoenja licentie tadi dari ge- verlof kedesa asalnja, bersama2 anak
istri sekalian.
lah diambil tindakan2 jang perloe, westen-gewesten lain.
Sekembalinja
dari verlof, mereka
apabila terdjadi penjerangan dari oelah moeatkan satoe artikel dalam ,,Mili- ada memborong tempeh keripik sekira
dara di kota Berlijn.“
»Berhoeboeng dengan bactereologi- tair Wochenblatt pada tanggal 18 Aug. tjoekoep oentoek seroemah tangga.
tentang perloenja
Sampai diroemahnja, lantas keripik
sche experimentan ini, satoe hal jang 1932 menerangkan
satoe
keheranan
jang jang diborong terseboet, dimakan berkebetoelan terdjadinja haroes ditjatat. dilakoekan
akan
djadi
begitoe
hebat sama2 anak isterinja.
Tidak lama setelah Luft Gas Angrift tmana
Pada
malamnja sesoedah mereka
menerima satoe memorandum
dari hingga moesoeh2 tidak bisa mempelaagent rahasia No. 9 diachirnja boelan djari perkakas materiaal boeat melin memakan itoe tempeh, lantas masing2
atau menangkis dirinja.
moentah2 dan boeang kotoran bertjamJuli 1932, seorang publicist Duitsch te- doengkan

poer darah (wak bapak dan-anak sekalian|.
Dengan segera hai ini diberitahoekan

dokter C.B.Z.

Sebab menoeroet nasihatnja dokter
lantas sekalian mereka jang mendjadi
korban tempeh ini diangkat ke C.B.Z.
boeat dirawat.
Demikianlah pada hari Sabtoe jang
laloe mereka dikirim ke C.B Z, dan pa
da hari Minggoe tiga anaknja terseboet
telah meninggal doenias dan- hari. Senen hapaknja poela menjoesoel
meninggal doenia.
Orang harap sadja diiwanja mereka
ini bisa tertoeloeng. Itoe tockang tem
peh soedah ditangkap oleh jang berwa
djib sebab katanja 'itoe tempeh memang ditjampoer dengan ampas kelapa jang soedah diboeang-boeang oleh
fabriek ke apa Boemiajoe.
—G—

Ada apa di cooperatie P.G.B. Bogor?
Dari

kabarkan

Bogor

salah seorang

abonne

bahwa C.P.G,B. tjabang Bo-

gor, soedah lama keadaannja didalam
gelap goelita atau sakit peroet.
Dari pihak jang terseboet menoenggoe-noenggoe tindakan fihak Hoofdbestuur P.G.B. atau jang berwadjib,
kiranja bisa membikin terang melenjap
kan kesangsian oemoem terhadap Ini

cercesan C.P.G.B, Bogor.
A9
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Banka.
Vereeniging ,Setia Oetama" Pangkalpinang.
Vereeniging ,,Setia Oetama”“ adalah
satoe2nja diantara perkoempoelan2 ditanah
“Timah (Banka)
jang soeboer
hidoepnja dan ternama (populair poelal,
karena banjak sesaha dan djasanja.
Baroe

ini

perhimpoenan

terseboet

telah “mendirikan madrasah ,, Alittihadiah Alislamiah School (A.A, S.) dan
H.LS,
poen djoega - perkoempoelan
sport,
muziek
dan seboeah tjabang
A A. S.-nja di Soengei Selan.
Poen
soedah
didirikan madrasah
A.A. S. di Sarangmandi, dan dilainJain tempat poen akan didirikan tempat
poen akan didirikan poela tjabangnja.
Walaupoen Sarangmandi tiada seberapa
besarnja tetapi mi'nat mereka
kepada madrasah itoe keliliatan soenggoeh-soenggoeh, karena mereka jang
toeroet hadir dalam perajaan itoe ada

kira-kira 250

orang.

Pada ketika pemboekaan itoe dalam
tjatatan banjaknja moerid 35 orang
dan semoeanja hadir.
Tetapi setelah beberapa toean-toeau
mengadakan propaganda lezing ja'ni
toean A.M, Ali (wakil Voorzitter Setia
Oetama) moe'alim Mas'oed, S. Hamid
Atkaff, Ali Hasan dan
H.M. Noer

(Hoofdpenghoeloe
Landraad), maka
tjatatan 35 orang itoe bertambah men-

djadi
50 dan dari hari pemboekaan
sampai hari ini soedah mendjadi 80
orang.
Dalam pada itoe jang dapat
doedoek beladjar hanja 55 orang disebabkan tempatnja masih koerang.
Selainnja dari itoe- poen beberapa
tempat jang berdekatan, tiada hendak
ketinggalan agaknja dengan saudarasaudaranja, didalam mendirikan madrasah dari tjabang
sekolah terseboet,
moedah-moedahan sadja oesaha Setia

Oesaha ini akan soeboer hidoepnja,
—am
Y La

.

Koendjoengannja Senator @uezon.

Itoe perkara perlawanan orang
desa.
Dan

Tanggal.30
tiba

pemboenoehan

mantri

Polite

:

di Pajoe-i

Menoeroet

dan Dalaman.
Seperti beberapa boelan jang laloe
pernah dikabarkan tentang itoe perla-

Aug.

akan

di Soerabaja.

kabar Aneta dari Soera-

baja, Senator @uezon dari Manilla akan
tiba disini pada tanggal 30 Aug. j.a.d,
Ke
Tooneel Damar6
Woelan.

wanan orang2 desa di Pajoedan Dalaman sehingga seorang mantri politie
telah mendjadi korban.

Menarik perhatian.
Pertoendjoekan Damar Woelan jang

Ini perkara, menoeroet I.C, soedah pakai lelakon, tjara tari dan lagoe Djadiperiksa oleh Landraad Soemenep. | wa Timoer jang dipertoendjoekkan oleh
Dalam

persidangan

dari

Landraad anak2

perempoean

Indonesia

Soenda

“jang dibikin sampai lamanja tiga hari, | dengan memakai bahasa Belanda, dan
telah

diperiksa

perhboenochan

politie
dapat

dari

selesai

atas

Bakejong.

diboektikan,

itoe

dirinja

perkara beloem

manteri-

selang berapa lama telah

di-

pertoendjoekkan di Sechouwburg Betawi

Tjoema tidak ada menarik

pemboenoehan itoe, Schouwburg

dilakoekan dengan diatoer lebih doeloe, penonton.

perhatian

besar,

itoe waktoe

hingga

penoeh

oleh

Kepala pemboenokh telah mengakoe|
Roepanja selain dari pendoedoek
teroes terang soedah binasakan djiwa-: Betawi, di Bandoeng poen banjak orang
nja itoe mantri-politie, tapi menoeroet tertarik dengan ini pertoendjoekkan,

iapoenja keterangan, ia berboeat itoetialah berhoeboeng dengan pengoemoelantaran mengira, seorang lelaki jang man di soerat kabar, Ini waktoe orang
di Bandoeng sedang hiboek mengatoer
tidak dikenal telah ganggoe iapoenja

isteri.
par
oentoek mengorganiseer soepaja
Lantaran gelap ia tidak dapat lihat,
| itoe Damar Woelan bisa dipertoendjoek-

itpe

orang ada mantri-politie,

ketera- kan

di sana, bahkan

Comite telah me-

ngannja saksi-saksi jang sebagian besar ngambil kepoetoesan, bahwa nanti pada
ada pendoedoek dari Pajoedan-dalaman | tanggal 15 September jang akan datang.
ada seroepa. Djika doedoeknja perkara jakan dipertoendjoekan di societeit Ons
ada berlainan seperti apa jang banjak
, Genoegen Bandoeng, sedang pendapa
orang doega, Samolar bisa dipandang tannja akan dipergoenakan
oentoek.:
sebagai seorang jang hendak pikoel: menjokong kaoem penganggoeran, peIndonesia
dan supletiefonds
kesalahannja lain-lain pendoedoek desa , ladjar2
roemah pergoeroean
Prinses Jultana
di atas iapoenja poendak sendiri.
Achirnja Samolar dihoekoem 20 ta- school.
Comite itoe ada terdiri Togan dan
hoen
pendjara iantaran memboenoeh
dan menganiaja berat, empat terdakwa Raden Ajoe Regent Bandoeng, Njonja2

lain masing-masing dihoekoem empat

tahoen

Mr.

Wesselink,

Djoengdjoenan,

pendjara.

Dr.

Heerdjan,

Dr. Laimena,

Dr.

R. Soe-

$

8

:

Oleh

Meisjes Vervolgschool di Poerwodadi,

waktoe

i

Pamekasan,

bertempat

ditanah

—0—

TJILATJAP.
Openbare vergadering
PS.
Pada malam Senen jang laloe di Tjilatjap telah diadakan rapat oemoem
jaitoe sehabis selesai conferentie P.S.LI.

Wilajah Djawa Tengah Selatan. Rapat
oemoem bertempat di pergoeroean B.
P.P. Islamijah, dikoendjoengi oleh wa-

perintah Toehan.
Laloe tentang

azas itoe ditambah
Menoeroet kabar Aneta dari Palem- lapang didepan mesdjid Djamik kota oleh sdr, Mh, Saidoen (P.S.LI. TjilaPamekasan
akan
diadakan
cursus
di
bang, Handelsvereeniging , Palembang" |
pada
tanggal 1/2 tjap) hingga sampai mengertikan.
terboeka,
soedah toelis soerat pada resident dalam : oedara
Achir pembitjara,.
sdr Kamran atau
mana diterangkan bahwa bea penge- September j.a.d.
locaran jang dipoengoet sekarang ini'
Pembitjaraan akan dimoelai dengan P.S.LI. Tjilatjap, jang mengoemoemkan
atas karet jang boleh diambil boleh di | memboenjikan letoesan bom doea kali. poetoesan2. Madjelis-Tahkiem P.S.LI.
Jang akan diperbintjangkan ialahj:
1. Menerangkan: bahwa kesedjahngan sedikit poendjoea.
'ter'an
manoesia di seroeloeh Alam,
Pengeloearan karet selandjoetnja ada '
itoe
mesti
bersendai pada Igama Toesemangkin moendoer, hingga perkoemwataala),
poelan terseboet diatas anggap soepa-, 'han (Soebhanahoe
jang
dilakoekan
oleh
Toehan
bagi meja diadakan penetapan atas exportguota
dan selandjoetnja serahkan pada Ge- #reka itoe dan didalam mereka itoe poekatakan tidak akan membawa keoenice-

Sekianlah

diatas, njatalah dari boekti saksi-jang
poengkir

jang ke 20 di Bandjernegara jang baroe ini.
Ja'ni sebagian dari 27 . poetoesan
ialah:
1. Jang mengenai
soal perkawinan
dan mesdjid
2. Perlawanan
terhadap
hoekoem

maka

kabarnja

pihak

mati

itoe

seboecah roemah didesa Kalisalak dengan berharga 70 sen. Roemah itoe

oentoek ra'jat marhaen soenggoeh soe
dah

nama

sederhana,

en toch harganja

ra'jat poen
sedang
rendah
begitoe
beloem bisa rata2 mempoenjai roemah,
jang tidoer
terboekti banjak orang
djemdibawah
dan
2
ngagoler dipasar
batan bilangan Karanglewas,

Dwangschrift.
Dalam moesim soesah begini roepanja penarikan padjak amat soesah,
sehingga fihak BB tentoe mendapat
atasan. Tidak
ini itoe dari
tjelaan,
heran pada achir2 .ini, kaoem boeroeh
belasting soedah
jang menanggoeng
socpaja lekas
peringatan,
mendapat
zoo niet akan
padjaknja,
membajar
jang tentoe
dwangschrift,
dikasih
si belasbeban
berat
mbah
mena
akan
tingbetaler.
Persepakragaan makin
:
digemari orang,
Makin lama di Poerwokerto makin

banjak orang soeka kepada sepak raga,

terboekti djika diadakan pertandingan
sepak raga, biarpoen dengan bajaran
sajang merogoh
ra'jat tidak
entah

kantongnja. Disana-sini diadakan club2,

poen diloear kota seperti didesa Pasir
soedah berdiri 2 perkoempoelan bal,

bernama B. O.R. dan

R.I. O. Kedoea

mendadak,

zonder memberi

tahoe

padi.

Kami mendengar kabar jang boleh
dipertjaja bahwa fabriek goela Kalibagor, dari sebab ta' bisa tanam teboe,
maka
tanah jang soedah disewanja
soepaja ditanami padi oleh bapa tani

(iang

menjewakan).

Akan

tetapi

fa-

briek minta bagian padi tiap2 baoe
1 datjin, (700 kgl, bapa tani jang begitoe bodoh terima sadia itoe perintah ta" memikir resiconja. Padahatsawah satoe baoe, paling banjak padi
masa sekarang hanja bisa potong padi
15 datjin, dan rata2 hanja 10 dafjin
(100 kg,
Menoeroet pengalaman kami dalam
pertanian jang kami kerdjakan sendiri
ongkos2 tiap2
sawah sebaoe wroelai
mentjangkoel, Ne
memotong padi
ta' koerang dar? f 10—
beloem terhitoeng ongkos selamatan, bibit padi

diboekai topi, karena sam-

memberi kabar, bahwaia habis membeli

Loerah da-

pada jang wadjib. Djika jang wadjib
teroes menerues memakai ini Loerah,
kami kewatir. dikemoedian hari “akan
timboel, keadaan jang tidak diharap.
Fabriek goela tanam

B.B.

pai pada achir ini orang membikin
tempe dengan laroe dan tjampoeran
bongkrek. Moedah-moedahan betoellah
adanja ini kabar.
Roemah seharga 70sen
Oleh seorang jang berkesangkoetan

bahwa

bagaimana djoega, oentoek membersihkan diri. En toh melihat kesalahan
jang
begitoe
matjam, tentoe pihak
atasan ta' akan memihak Loerah,
Poen ini Loerah seedah pernah membiarkan orang sakit Cholera, jang dalam 3 hari bertoeroet-toeroet
ada orang

akan mendjoeal laroe fobat oentoek
bikin tempe) sendiri, dan toekang bikin tempe diharoeskan beli ke pihak
B.B. Djika kabar ini betoel patoetlah
oesaha

doelosan,

lam keadaan ini. perkara senantiasa
mentjari
daja oepaja dengan tjara

soldadoe2 dari lain tempat, dan kabar

bongkrek,

ringkasnja itoe pemerik-

saan jang memakan tempo dari pagi
sampai djam 3 siang. Melihat keadaan

nja ada kabarnja ada kapalnja djoega.
pakaiannja telah terbakar habis, hingga Betoel dan tidaknja berita ini Walbadannja djadi melepoeh begitoe roepa. lahoe'alain, kami hanja menjamboeng
Boeat minta pertolongan dokter di' berita.
—0—
kota ada djaoeh tempatnja, djadi hanja
diobati tjara kampoeng sadja, dan diPOERWOKERTO
doega kalau itoe gadis ketjil nanti bisa
Conferentie
Moeham
hidoep
teroes,
badannja bisa djadi
madijah
Wilajah.
belang,
karena koelit bekas terbakar,
Padahari Saptoe jang laloe, diroeSatoe peringatan boeat orang jang
mahnja
tocan Padmo soedah diadakan
soeka doedoek dekat api!
openbare vergadering
jang semata2
Pasar malam Mardi hanja ontoek kaoem iboe, jang hadir
Siswo.
tidak koerang dari 300 orang banjaknja.
Di Aloon-aloon Poerworedjo, neuWakil2 perhimpoenan, pemerintah
trale school Mardi Siswo telah selesai
dan pers lengkap sebagaimana biasa,
mendirikan roemah2 boeat Pasar MaSampai djam satoe malam vergade
lam. Itoe Pasar malam akan di boeka
ring baroe ditoetocp dengan Selamat.
moelai tanggal 29 ini boelan snmpai
Tindakan
jang tertanggal 12 Sept. j.a.d. dengan menpoedji oentoek mentje
datangkan attracties dari lain2 tempat
gah bongkrek beratjoen.
goena meramaikan itoe Pasar malam.
Berhoeboeng dengan korban korban
Pendapatan dari itoe Pasar malam
goena mengisikas sekolahan terseboet orang makan tempe jang bertjampoer

perlawanan) jang mengenai keagamaan
Oelama” tjabang dan kepolitiekan semoea menoeroet

dengan

1

masak air doedoek di dekat api

Pamekasan.

,,Nahdiatoel

?

dengan air, malah banjak jang doedoek.
Beladjar perang,
dekat api soepaja badannja mendjadi
Menoeroet kabar dari seorang solhangat.
Y
dadoe, sedikit waktoe lagi akan diaPada hari Djoema'at jang baroe laloe, dakan
“beladjar perang di Tjilatjap
pagi2 satoe. gadis ketjil bernama Wasi- oentoek pembelaan haven dan sampai
rah tinggal di desa Pinatak, moerid di Kalipoetjang. Djoega akan datang

Si kliwon lantaran kesalahannja koe- tadinata dan toean H.M. v. Praag.
rang terang telah dibebaskan, tapi ia ti- Segala pekerdjaan akan terbantoe oleh kil2 banjak perhimpoenan dan pers,
dak akan ditetapkan dalam djabatannja. pengoeroes dan anggautanja K.B.I. dan diantaranja , Pemandangan“ dan pubSelainnja saksi2 jang dipanggil meng ' socioteit Mardi Hardjo. Kaartjis2 bisa liek lelaki dan perempoean kira2 ada
hadap ada datang djoega berbagai2 | terdapat sebeloemnja tanggal 15 pada 1000 orang. Sebeloemnja verg. diboeka
sdr, Saleh (oetoesan P.S.LI. Solo) mempendoedoek
dari Pajoedan-dalaman. anggauta comite.
@oerin, Soerah Loekman
Kiranja pertoendjoekan di Bandoeng bitjarakan
Berhoebeeng dengan ini, politie telah
diterdjemahkan kedalam bahasa
ambil daja oepaja boeat mentjegah ke ini bisa mendapat perhatian lebih dari dan
sedang pendapatannja itoe
Djawa sampai djelas. Laloe diperdjadian2 jang tidak di'ingin, tapi persi- Betawi,
silahkan oleh ketoea pimpinan foetoedangan telah berdjalan dengantenteram. poen oentoek amal.
— 9
Dari fihak jang boleh dipertjaja, di san P. S.I. IL Bandjarnegaraj, sdr. S.M.
dapat kabar, bahwa dengan peranta- Kartosoewirjo Secretaris L. T. P. S. 1. I.
Wethouders Cheribon.
raannja toean Resident di Poerwokerto, di Betawi, oentoek menerangkan azasGemeenteraad Cheribon baroe ini ada diminta kepada Directrice dari nja
P, S.I.I. Spreker moelai dari risoedah bersidang goena melihat Wet- itoe sekolahan, soepaja satoe kali lagi wajat keradjaan Fir'oun di Mesir jang
houders, jang mana kesoedahannja ter- Damar. Woelan dipertoendjoekkan di
ganas, dan keradjaan2 Asia, Babiloni
pilih toean2 Ir. A. P. F. Kist, W.L. Lee'Poerwokerto, pendapatannja oentoek d.I.I. bagaimana toempesnja.
fers, Raden Enoeh dan tocan Oey Kok memberi pertoeloengan pada pendoeLaloe diterangkan adanja matjam2
Tjiang,
doek Poerwokerto jang pada masa ini stelsel |. .isme) didoenia ini boeatan
—0—
sedang dalam kesengsaraan.
manoesia, Dan achirnja P.S.I.I. dengan
Pa
fj mm
azasnja dan sepak terdjangnja serta
Permintaannja
Handelsvereeniging
:Openlucht-cursus Nahdlatoel Oelama tjara2 strijd-programnja (dasar rentjana
» Palembang“.
Penetapan
dari bea pengeloearan karet
loear
biasa?

|

|:

dan tenaganja sendiri

5

Berapakah keoentoengan bapa tani,
djika habis
panen haroes stort padi
7 datjin? Bapa tani hanja akan terima
padi 3 datjin, sedang biajanja f 10,—,
pada hal wang f 10.— itoe djika moe-

sim panen bisa

dibelikan

padi paling '

sedikit 4 datjin (400 KGJ. Soenggoeh
kasihan dalam 6 boeian bekerdja ta
mendapat hatsil sepeserpoen.
Memang
bapa tani selaloe boeat
permainan sadja, contract dipetjah dan
ganti contract baroe jang bisa mosloermoengkret, sampai fabriek goela mengharap panen padi. Ah akan tetapi kita
kaoem lemah, segala gemboran kita ta
didengar oleh jang wadjib, biarpoen
Pemerentah tjoekoep mengerti tentang
dilanggarnja — grondkuwur-ordonnantie.
Apa maoe kata, kita pihak kalah, pihak
jang lemah. Wet alam soedah boektikan,
bahwa si lemah akar senantiasa kalah
dari
si koeat. Ta' lain
kita hanja
»gojang kepala” dan boleh tarik napas
pandjang sampai mati!
—0—

Tapanoeli.
Pertoempahan darah.
Speciaal pembantoe kita mengaharkan dari Turoetoeng:

Pada hari Selasa

14

Augustus jang

laloe kira djam 12 siang, telah terdjadi
pertoempahan
darak
jang
ngeri di
Sibolgaweg, Taroetoeng,
sehingga 3

3
perkoempoelan tsb. terdiri dari orang2 orang mendjadi korban.
Pada
hari
terseboe
t
Kleine
Rapat
marhaen betoecl2, biarpoen pimpinan
Taroetoeng telah memeriksa perkara
itoe dipegang oleh kaoem ningrat.
tanah antara Gajoes Locmbantobing
adat di Sumatra Barat dan lain-lain.
westelijke Hoofden soepaja mereka Na waktoe.
goegat contra Josep Loemban
Pemeriksaan
2. Menerangkan: boekti jang tidak
tobing, kepala
3. Sikap P.S.LI. terhadap beperkt
menetapkan sendiri itoe bea penge-'
ten.
Keni
sa
dide
bisa
ditentang
lagi
bahwa
Djoendjoekampoen
Loemban
Djoedjoe
r, tetapi
g
vergaderrecht
di
Sumatra
dan
protestloearan jang loear biasa.
Dalam soerat kabar ini, pernah kami Gajoes L Tobing minta perkara 'itoe
Dengan djalan demikian diharap ra'- ngan kita sesoeloeh alam, jalah Nabi nja dengan telegram kedoenia internaan, bahwa Loerah desa Keniten, dimoendoerkan
jat akan mendapat lebih banjak keoen-: iMoehammad s.a.w. itoe betoel tionaal, Press service LT.M. di Parijs. kabark
orang, karena mendjalankan
at
digoeg
Fihak lawannja perkara djadi naik
4. Tentang pengadjaran dan penditoengan dan djoega perhatian teniang “Nabi dan Oetoesan Toehan, bagi maan2 beberapa hal. Pada hari darah.
erang
ketjo
"3
“noesia
doenia
sekaliannja
dan
penoedikan
jang
haroes
dioesahakan
oleh
cultuur karet anak negeri selaloe tinggal
14 Augustus jang laloe
Sesoedah keloear dari roeangan ra:toep sekalian Nabi.
P.S.li. dengan azas dan tjara sendiri Senen tanggal
tetap.
Assistent soedah pat, maka Bonifacius (saudara G L.
3. Menerangkan: lima pokok ke Is- dan berlainan dengan sekolahan2 jang oleh Wedono dan
— 0 —
ai desa Keniten, Tobing) telah menjerang fihak lawannja
pegaw
segala
ksa
diperi
- Jaman dan anam pokok ke Imanan ada di Indonesia ini.
toedoehan
segala
dan Loerah poengkir
Apa jang haroes diketahoei publiek. (kepertjaan).
Anggauta2 P.S LI. jang isterinja men itoe, poen tentang menoetoep pentjoe- perkara dengan tikaman dan poekoelan sehingga Fergeniu L. Tobing, Ton4. Menerangkan : Toedjocan Nahdla-| djadi anggautanja soeatoe perhimpoeSoepaja djangan sam-'
dan 2
rian ia moengkir, sedang Baoe
dang
L. Tobing mendjadi korban jang
| toel-Oelama'.
paitertipoe.
nan jang di discipline oleh P.S.LI. atau
toeroet mengoesoet ini semoeanja
dibawak keroemah
sakit
5. Menerangkan: Kewadjiban sege- onderbouwnja perhimpoenan terseboet, politie jang
Dari Persatoean Islam dan Pembela:
hanja politie sementara
Bonifacius L. Tobing di.
.Islam Bandoeng dikabarkan sebagai nap Oemat Islam terhadap oemoem hendaklah dikasih nasehat, sampai 3 perkara toeroet moengkir, koe
soedah masoekkan dalam tahanan.
“dari sama Islam dan lain Igama dan kali dalam tempo 6 boelan akan ber Tirtabesari jang menga
berikoet :
ah
perint
atas
erinja
pentjo
ap
tangk
Ada seorang anak dari Bandoeng terhadap «pada anak tjoetjoeknja dan daja oepaja soepaja isteri itoe keloear
Boenoeh diriatau di
.
|
Loerah
beroemoer kira2 20 tahoen, badannja familiedari perhimpoenan tadi. Kalau nasehat
boenoeh orang.
dah
sesoe
4
24/5'3
at,
Djoem'
Hari
sedang, warnanja tidak poetih tidak|
ini tidak berhatsil, maka lid P.S.LI. jg orang desa berkoempoel oentoek dipeBesok paginja sesoedah kedjadian
hitam, matanja besar, telah berhoetang Technische Hoogeschool Bandoeng. bersangkoetan itoe hendaklah diroyeer.
riksa, maka menoeroet tocan Wedana diatas ini, falah tanggal 15 Augustus
dibeberapa kenalan familienja dan da k
:
Keberentian.
6 Jang mengenai Dept. Pergerakan ta'perloe lagi orang desa didengar dan il kira djam setengah 7 malam telah
ri tjabang ,,Persis” dengan nama ba- | Atas permintaan sendiri diberentikan pemoeda (P.M.I dan Siap.|
boebar. Jang diperiksa, hanja terdjadi drama jang “sangat ngerinja
boleh
panja, iboenja, dan familienja dengan dengan hormat moelai tanggal 20 Sept.
7. Jang mengenai Dept. Sjari'at wal kepala jang goegat dan pegawai desa poela, sehingga seorang iboe Tiongmatjam-matjam alasan-alasan.
:1934, dari djabatannja sebagai Hoog- Ibadat.
semoea. Dalam pemeriksaan hal koeli hoa mendjadi korban pisau tjoekoer,
Dengan ini, kami beri tahoe kepada leeraar biasa dalam hal electrotechniek
8. Jang mengeriai Dept. Propaganda. Loerah dimenangkan, karena ini biar terdjadi di kedai kopi Tjim Sim di
sekalian saudara-saudara, toean2, fja- pada Technische Hoogeschool Ban9. Dan Dept. lainnja.
tidak adil soedah ditoelis dalam boe- Prins Hendrikstraat Taroetoeng,
bang2 ,Persis”, dan toka-toko jang doeng, Prof. Ir, J.N. van der Ley.
Menoeroet keterangan jang didapat,
10. Terhadap
pada
peperangan koe permoefakatan.
kenal dengan kami, bahwa kalau da-:
iboe
jang malang
itoe soedah tiga
Keangkatan. antara keradjaan2
deIbn.
Saoed
dan
medja
Karta
politic
ngkat
Menga
tang seorang anak seperti jang tsb.,' Moelai tanggal 20 Sept,”'34 diangkat Imam Jahja P.SI.I. telah memboeat
boelan
tinggal
di
Taroetoeng
dengan
ngan gelap selama 2 th. (tidak pakai
atau
siapa
sadja, menjeboet jang ia sebagai
buitengewoon
lector dalam soerat dan permintaa1 dengan telegram, besluit Wedana) Loerah moengkir lagi, seorang lelaki jang memiaranja (boeanak sianoe atau wakil sianoe, teroe- hal electrotechniek pada Technischepemberhentian perang antara kedoea bahwa jang mengangkat Baoe Bangso- kan soeami sjah) serta dengan seorang
tama
kalau
membawa2 nama kami, Hoogeschool di Bandoeng, Ir. G. van
keradjaan Islam ini dan setelah be- diwirjo. Hal ini tentoe sadja dimoesta- anak laki-laki anaknja dengan soeamiboeat memindjam oeang, barang, atau der Harst, sekarang wakil sementara
nja jang doeloe.
berapa minggoe laloe perarg berhenti. hilkan.
lain-lainnja, maoepoen boeat ia sendi- onderafdeelingshoofd — pada
Laki2 itoe bekerdja pada schoenDienst £ Didalam pers bahasa Arab ada terngkat
kal
ng
(oeTjeng
toeka
Menga
ri “atau
lainnja, maka iboe bapanja, boeat Waterkraciit dan Electriciteit,
maker Ijim Tjong dan anak laki2 itoe
n
Loeth.
2'/,
selama
gelap
denga
koer)
dapat
djawab
dan
terima
kasih
Radja
familienja di Bandoeng, dan kami, ti59 —
pada peroesahaan sepatoe lain, dan
Ibn. Saoed terhadap peringatan dari rah ta” karoean pendjawabannja.
dak akan akoei dan tidak akan ganti.
Kezngkatan Resident.
mereka tinggal di loteng kedai koffie
erian,
loeng
h
pentjo
Loera
Menoe
P.S.I.I. itoe.
Harap soepaja publiek terpelihara daterseboet.
Soedah diangkat mendjadi Resident
g
kir
Baoe
jang
sedan
tahoe,
tidak
poeng
11.
P.S.
LI.
akan
kirim
oetoesan
ke
| ripada tipoean anak jg. amat tjerdik itoe. dari Madioen, Dr. L. Adam, sekarang
Begitoelah pada hari terseboet, keCongres
Islam sedoenia jang akan Bangsadiwirja dari 2 politie |Danajasa
men Ia
tingkat dan pangkat Assistent-resident terdjadi di Palestina.
tika
si anak poelang dari kerdja didakoe
h
)
soeda
dan Tirta besari menga
jang diperbantoekan pada Commissie
Anggauta dari Rubber-Comissie,
12. Een-jaarsplan (rentjana I tahoen) mengoesoet. (dalam pemeriksaan tg. 14 patnja iboenja tertelentang ditempat
Aug. j.l, kedoea orang jang tsb doe- tidoer bermandi darah dan lehernja
Keangkatan dengan boeat Volkstelling,' jang diwadjibkan dari P.S. LI.
memimpin
Kantoor
boeat
perhitoengan
soedah poengkir). Menoetoep hampir poetoes... .
Setelah diberi commentaar oleh pe- loean
:
officieet.
djiwa.
erian
Melihat drama jang begitoe dahsjat.
lagi, Loerah mengakoe soepentjo
mimpin dengan semangat sekali dan
Dari Bogor dikabarkan dengan offija Oi Tahan
ah
amaka
si anakpoen mendjerit.dan orang2
Bangs
Baoe
sama
perent
kasih
dah
kedoedoekan
PSII,
diwaktoe
“
doenia
cieel bahwa toean
D. van der Hoop
Berita Baigelen.
politiek gelap ini serta fatwa dan pe- diwirja, sedang Loerah dan Baoe poen jang dengar djeritan itoe datang membekas administrateur dari Pemanoekan
Gadis ketjil terbakar. ringatan PSII. terhadap sekalian ra'jat mengetahoei si pentjoeri diroemah, boeroe ketempat terseboet,
en Tjiasemlanden telah ditoendjoekkan '
Tidak berapa lama kemoedian jang
Diwaktoe
pagi sekarang hawanja sa- Indonesia, laloe persidangan ditoetoep en toh sampai berdjalan 2 tahoen di
sebagai anggauta dari Rubber-Comisberwadjib poen datang melakoekan
biarkan sadja.
ngat dingin sehingga banjak orang takoet dengan selamat pada djam 12.35.
sie.
—

O—

-

mma mma

lesai
membitjarakan
kewadjibannja,
maka Toehan Moehiddin: menanjakan,
siapa jang hendak bitjara jang tersang
koet pada soal
soerat kahpi, jalah
onderwerp Inleider, T, Rahmat Ali.
Dengan segera saja menanjakan pada

Noer

Kampret ini hari dalam berkaboeng,
kesedihan!

Sebab, boeat Kampret
dimana

meninggalnja

sadja

tidak

lebih

berat.dalam. hati dari pada meninggalnja “ kelogarga sendiri, meninggalnja
Tjodot dan Kalong.
Boeng Moh. Noer waktoe' hidoepnja
menoeroet sekali

pada

boeng Saeroen.

Ini sampai pada sa'at meninggalnja.

Dokter jang berhandel-ia -poetoes
asa, soeroeh ia diopname di C.B.Z.
oentoek dioperatie. Ia menolak, poen
istrinja tidak moefakat, makloem perempoecan !

Sebab kans bosat
dokter
siang

ketoeloeng hanja

terseboet djam setetjari dimana
boeng

Saeroen'" ada. Dokter minta soepaja
boeng S. nasehati tocan Moh. Noer

soeka dioperatie.
Boeng
S. dengan
istrinja, boeng
Joesoef dan tosan H. Djoenaedi lantas
ke roemah boeng Noer. Disoeree maoe
sadja dioperatie, ia djawab: ,, Baiklah,
kalau U pikir begitoe !“
Tetapi
ini roepanja hanja sebab
ia menoeroet
pada boeng
S. sadja
(pada advies jang baik) sebab waktoe
boeng
SS. soeroeh datang auto dari

Gezondheidsdienst

ia kata pada njo-

teroes

raga Soeradadi (Tegal) dengan Bandjardawa (Pemalang), jang kesoeda-

hannja kedapatan: 1—1.
Ini pertandingan meskipoen termain
oleh sama2 elftal jang beloem lama
beladjarnja, ' toch menjenangkan dan
kelihatan djoega bagoes dan spannend
(roeket Jav).— 15 menit sesoedahnja
main, Bandjardawa kemasoekan I goal,
stand O—t boeat Soeradadi. Masoeknja bola ini, adalah sama sekali dari
kesalahannja pendjaga gawang lantaran '

Cheribon,
dari

roemah

sakit,

sedang

di Voorgelarij.

Sesoedah.soeroeh
toetoepi

matanja

moekanja

dengan

berlinang-linang

air,

sebab tidak tahan melihat ini doea
anak Soekarno dan Ismet, jang akan
. ditinggal poelang”,
Boeng Noer menoeroet advies boeng
S., tetapi ia tetap tidak maoe dioperatie.
Sampai di C.B.Z. beloem masoek di
di

Gang,

ia menioep

kemaren

waktoe

maoe

di-

tersenjoem, mengherankan orang banjiak jang tengok!
Berhoeboeng' masih penoeh dengan
kesedihan
disebabkan
meninggainja
saioe sobat-karib, kawan-bekerdja jang
ini,

Kampret

ini

hari

tidak

bisa

KAMPRET.

penjelidikan dan majit itoe dibawa ke
Mospitaal. Satoe
pisau tjoekoer jang
berloemoeran darah terdapat dari bawah
bultzak I(tilam), dan sebab itoe
maka orang doega bahwa si iboe jang
malang itoe mati diboenoeh orarg.
» Tetapi heran bin adjaib, jang poenja
kedai koffie itoe tidak ketahoei hal itoe
atau pemboenoehan itoe dilakoekan si
pemboenoeh.
Di loearan tersiar kabar bahwa iboe
jang malang itoe ada mempoenjai wang

f 25.000

Apakah pemboenoeh itoe maoe mengoeasai
kekajaan itoe beloem dapat
diketahosi dan sekarang perkara itoe
dalam pengoesoetan politie,
—0—

Hoedjan

lebat.

Pada hari Sabtoe sore tanggal 18
Aug. 1934 jl. toeroen hoedjan lebat
disertai agin poejoe2, hingga atap genteng 5 pintoe roemah
di Prins Hen-

hoedjan
poen
masoek
roemah.
Oleh karena hoedjan toeroen terlaloe

lihat

orang

keadaan2

tidak

jang

kita

melihat

djaoehnja

“hari pekan hingga orang jang dipasar ser

poen

basah

koejoep.
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PENARIKAN DI BATAVIA PADA 28 SEPTEMBER 1934.
kefjoeali bila ifoe tanggal dimadjoekan menoeroet penetepan Directeur van Justitie djikalau lotlot terdjoeal habis lebih siang. Djika
lot2 tidak terdjoeal habis prijs2 akan ditoeroenkan dengan berimbang

5

:

REMBOURS

Si

TIDAK DIKIRIM

-

Kefjoeali si pengirim beriken instructies lain boeat postwissel jang
diterima sesoedah loi lot jang disediakan boeat pendjoealan dengan
Ppostwissel,
terdjoeal
habis
akan dikirim iot:lot dari Loterij jang
akan dafeng.

-

Moelai didjoeal tanggal

COMO
-

ASIA

3 September

&
—
-
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: PERKAKAS MERENDA PENDAPETAN
JANG
PALING
BAROE SEKALI,
TJEPET — MOERAH
SENANG dan GAMPANG DIPAKENJA

seperti gambar
Gampang
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Dengen

ini

terang dan
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Zelfstopper
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SHOKAI
No. 39 Djalan
Kantoor S.S.
N. SOERARAIA

Jodi
d Ado

ln

kaki .......
kaki besar... ...

|

soetra
Lilian atau
Speen
1
(safoe iket pandjang 85 cM)
Boekoe
peladjaran
merenda
handleiding
dalem bahasa Melajoe dan Belanda bergambarijonto2, menoendjoekan dengan terang
Ijara bagimana moesti dikerdjakennja masin
itoe.

NIPPON

Batavia-C.

ks

tjepet

C.
D.

Jang memberi

KLONTONG
—

lebih

F1.—
ya Da

Sa
2
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Harganja:
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PASAR

bisa

An
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Importeurs.:

Afd.

perkakas

dari pada perkakas model koeno
Dengen ini perkakas dengen gampang serfa tjepet dan bagoes, bisa
bikin BADJOE KAOS — BALY'OE ANAK —KAOS
KAKI—TOpI
KAP LAMP
— TARLAK
OE
MEDJ
— SJAAL
A
dan LAIN LAIN
PERHIASAN ROEMaAH

dibawa2

Automatische

#87:

te Malang

—

Lot-lot bisa dapat pada semoea kantoor dari
NEDERLANDSCH INDICSHE ESCOMPTO MAATSCHAPPI).
Pengiriman lot2 per post sesoedah trima posiwissel ad f 2.50 per
V4 lot plus f 0.50 porti boeat kiriman 4 lot-peramput atawa koerang

Pesenan jang tidak disertaken wang '/2 dari
harga
barang,
tidak
dapat dikirim

P,P.V. LM.
Djoem'at 31 Augustus,
Oedaya—Jong Krakatau.
Sabtoe 1 September.
Jong Manggarai— Oedaya.
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SA

Soeara
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dari priis prijs f 150.000.—

log.»
he
an

lebih

100 M. dan kebetoelan pada hari itoe
ta djoealannja

&

2
RATOE

ah!
Model

maksoednja

1 prijs ad f 100.000.— — f 100.000.—

Baroe terima per Malta-Maru
TENTOE TIDAK MENJESAL

drickstraat Taroetoeng beterbangan dan
lebat maka

Djoemblah

(Loear tanggoengan Redactie).
Tentang pertanjaan dalam rapat
doea kalinja. Bandjardawa dapat oenAhmadijah @adian.
toeng membikin melongonja pendjaga
gawang Soeradadi, sehingga standnja
Dalam verslag tentang Rapat Ahmaberobah djadi: I—1.
dijah Oadian, ,, Pemandangan” tg. 25-8,
Didalam pertandingan ini banjaklah| ada satoe ajat terselip, jang bisa diarti
penontonnja, tidak sadja orang lelaki kan oleh mereka jang tidak mengoendatang melihatnja, djoega dari fihak djoengi itoe pertemoean, bahwa saja
kaoem iboe poen banjak poela hingga »ngatjo”,
k.I. ada 1000 orang. Jang diloear pagar»Toean Sastrosoedirdjo, madjoekan
poen banjak poela. Penonton masoek- pertanjaan pandjang lebar tidak pada
nja dengan membajar 2 cent, dan jang tempatnja”.
:
doedoek koersi 4 cent, anak2 1 cent. —!
Dengan singkat. Setelah Inleider se-

Tm

pokok,

BESAR

Bestuur der Juliana

:

Portret boeng Noer ini hari dipasang
di kamar Kampret, dan nama boeng
Mob. Noer tetap ada dihati Kampret.....!

air

Het

sempoerna",

30.000 lot da £ 10.— pake nummer moelai 10.001
dan. terbagi lagi dalam lot? per ampat af 250)
boeat goenanja:

3G

setia

dapat

jang

SA STROSOEDIRDJO

(Terbagi dalam
sampai 40.000

la soedah

mandikan, roman moekanja seolah-olah

djoeal leloetjon.

teroes

Islam —

Ham. LOTERIJ) OEWANG

tanda kampioen,

karena selamanja main
kemenangan sadja.

maksoed

Dimai,

Tw

Sampai

na-

dapatkan

-

baroe

boeat

“

napsoe,

djadi loepa.“

,,mana

Islam.
Hanja dalam Allah, islamlah, slamat,
hidoeplah masjarakat semistinja.-

ka

zaal,

pasnja jang penghabisan.
poelang!.

terdiri

Sebaliknja sekarang A.V C. ada kans

hawa

Damai

dasar

7
3

ia

kan

tentang

Tp

loear,
bantal,

doea anaknja ke-

tadinja

0oz720

doedoek

mana

sekolah.

OO1xV

ke

jang

£

sogaminja

puntennja, sebab banjak

anak-anak

besar

nja S.: ,Njonja, saja maoe poelang !”,
»Poelang ke mana? ini tocan poenja roemah !”
» — —? Karno dan ismet biar di dia roepanja bingoeng sebab bola jang'
loecar, njonja.”
begitoe moedah dan pelan djalannja,
Ini pembitjara'an pendek dilakoekan
bisa masoek djoega da'am bentengnja
waktoe kebetoelan jang djaga boeng karena lolos (mroesoet Jv) memegangNoer hanja njonja S., njonja Mad Noer nja.— Kemoedian serenta koerang satoe
sedang
pakaian
maoe toeroet antar menit pada pengabisan bermain ke

boeng Joesoef dan toean H. Djoenaedi

toeroen

anak-anak jang melandjoetkan peladjarannja terpaksa meninggalkan kota

bat

dan mendengar perdebatan sekarang
jang
bermaksoed
memoeliakan
Al
@oer'an, soenggoeh hanja mendjadikan
tersenjoemnja mereka jang ber-

h Ab

operatie,
ngah
3

——

,

S

radja-radja-

xx

dalam

maksoednja: Toehan menjoeroeh dan
mengadjarkan soepaja manoesia berdjalan ditengah, dalam segala hal
mengambil djalantengah).
So'al ,tidoer atau loepa” bisa djoega
di andjoerkan di kalangan kiaji, achli
& bahasa Arab dan jang loeas pemandangannja
(algemeen — ontwikkeid).
Djoega
pertjoema
oentoek orang
pintar hanja mempoenjai satoe pemandangan sadja!
Kalau kita mengetahoei (dalam Al
@oer'an)
bagaimana sopan santoennja
djoendjoengan kita K.N. Moehammad
Sa.w. waktoe beliau mengadjak kaoem
nasarani dan Jahoedi oentoek berde-

AeNaabdk
bae ane

Moh.

bb bi Ill

toean

Tjodot.

a

boekan

dasar pro Arab dan pro India, sedang
ajat @oeran: ,,Wa kadzalika dja'alnakoem
oemmatan
wa sathan"
(kira2

, 0.40

»1—

GRATIS

ISHIE

SENEN 56 Tel. No. 1489 wi.
BATAVIA-CENTRUM
Doewet

No.

Il

Tjodot, meskipoen

kan melihat papan toelis jang soedah
di toelisnja nomer jang dapat loterij koet
pada
islam".
Begitoe
djoega
akan mendapat perhatian jang memoeas tadi. Disini ada ramai sekali ada jang onderwerp
t. Soedjana, ta?” mengenai
kan, oleh karena boekan sadja kita mendapat kambing, saroeng, badjoe chotbahnja Inleider.
Seperti tjatatan
akan melihat pertandingan2 jang me- kaos. senik fpitjil topi dll. Penonton verslaggever,
betoel saja poenja nama
narik, tetapi sambil kita beramal.
sama poelang dengan bersorak-sorak ditoelis nomor 2 oleh Secretaris rapat.
| Halvecompetitie:
dan senang hatinja, ada jang membawa
Sesoedah perdebatan antara T. Soelkambingnja, dan ada poela jg. memakai fan T. B, dengan Inleider oleh VoorSerie A.
saroengnja
jang baroe dapat loterij, zitter distop, maka
dari sebab jang
31-8-34 LEGO—Vogido
dsbg.— ,hari senaug bagai rakjat Soe- doea sprekers tidak akan bitjara jang
1-9-34 Beedi Setia—LEGO
radadi“.—
i ersangkoetan
dengan soerat kahpi,
2-9-34 B.S.— Vogido
Moedah2an v.v. S.O.S. bisalah hidoep sekarang
dipersilahkan
T. Achmad
Serie B.
soeboer, dan tertjapailah maksoednja Noer” althans inilah artinja perkataan
pada
peil jang tinggi, agar soepaja toean Voorzitter.
8-9-34 M.LA.S.—O.P.
kelak dapat djoega toeroet bergaboeng
Verslaggever mentjatat bahwa saja
99-34 IV.C.—M.A.S.
dalam kalangan PERSITS Tegal, goena madjoekan pertanjaan ! tidak didjawab!
10-9-34 O.P.—L.V.C.
mereboet kampioennja.—
Memang tidak didjawab, oleh karena
Serie C.
saja satoepoen tidak madjoekan perta15-9-34 S..O.S.—Indra
Competitie P S.T. Cheribon.
njaan.
16-9-34 Agan
5 O.S.
Hari Saptoe
Ps, Aifadjar — K.D.
Mengingat hawa ditempat itoe koe17-9-34 Indra—Boenga-Java
—0 —
stand 1—0 boeat Alfadjar rang baik, lantaran
pendebatannja T.
Main kedoeanja:
T.B.
Inleider, saja memaksakan biVoetbal Tegal.
A.V.C.—Samsoelwaton
4—0. tjara pandjang
lebar- dengan berv.v..Soerabaja—
pengharapan memboeang
main
pertama
panzs.
:
Bandoeng 1I—1. Hari Minggoenja
Dan
Alhamdoelillah, soenggoeh 2
LM. — L.K.O.
0-3.
Pada hari Mingyoe tanggal 26 ini
orang, jang pro toean T.8, menerangboelan di district Soeradadi afdeeling Mainkedoeanja:
M.O.S.—V,B.C.
3—0. kan pada saja: ,,Hati saja adem lagi,
Tegal, telah di adakan pertandingan
Menilik angka2 di atas itoe I.M. Soenggoeh salah kita kalau menercesvoetbal di antara perhimpoenan sepak-

b bi

kong Stichting Roekoen Isteri Jacatra.
Kita pertjaja pertandingan2 terseboet
boeng Moh. Noer jang

Meninggalnja
djenazahnja kemaren dikoeboer, boeat
Kampret seolah-olah ditinggalkan oleh

toean
Voorzitter
,apakah jang tidak
bertent angan
dengan itoe .so'al boleh
dibitjaraka1n, onderwerp saja tersang-

sehabis bermain, orang2 berdesak-desa-

bb

!

bl

soedara

AAA adl don
bb

Kematian

33

l

Na Bni

AN

Ada jang minta pada saja ,adakanlah lezing oleh toecan tentang kebagoesan Agama Toehan. sebab lebih
perloe, dan lebih penting dari pada
perkara Tidoer.
Tidoer satoe2nja kelimat jang di
perdebatkan oleh toean T.B. mendjadikan 2 pihak naik-darah, dengan ber

Sa naaHn Jaman

Boeat disini roeparja pendoedoeknja
senang sekali pada voetbalsport.—
Semoeanja penonton jang sama maRoekoen Isteri Beker.
soek tadi tidak sadja senang melihat
Moelai
besok
dan -seteroesnja di
pertandingan sepak raga, djoega sebab
Lapangan Penggorengan Tanah Tinggi ada
pengharapan akan mendapat prijs
akan
diadakan
pertandingan2 amal,
loterij dari nomer kartjisnja : terboekti :
jang mana pendapatannja goena menjo-

“ali

PSET.T.

Pertandingan Amal.

SEMARANG

Tu uut urai

Mae eh alidan

He Sin

Mah SS

Bel

Pa

aU

BEN

Ba

angen
gn onnenar nee A aed

NTIEN

AA mean.

UI

BOEKOE ,I.PO”
ILMOE PENGETAHOEAN OEMOEM

UNI

Th

bardine 100”, Wool

G

Karangan Toean M. J. SOEOED (Kantoor IBAC)
Tengkoeroekkade No. 108 Telef. on 427 Palembang,

pintoe gerbang pengetahoean
BELADJARLAH BAHASA

INGGERIS

Dengan peranfaraan boekoe schriftelijke
kita kirim saban minggoe 4 kali seboelan,
kesempatan mempeladjari salah satoe bahasa
boet diatas, jang diterangkan dalam bahasa
Pergoenakanlah waktoe toean oentoek
kepandaian toean, .
Langganan tiap bahasa f 1,25 seboelan,
Kirimlah

Peratoeran

dalam

pergaoelan

I.P.O, ialah tempat kita bertanja:
Peladjaran'

dan

Boekhouding,

tarief kantoor-lelang,

lain-lain: harganja tjoemah F 1.60 sadja:
Boleh

Oemoem

dapat

handelsrekenen

peratoeran

dan

beli pada:

TOKO

Hadji

Pasar

Arifin doesoen

Mendajoen

dan

lain-lain agent dimana2.

Han
mentans

"CAKAR OLES

Di fjari Agent

IA AG EPAREUMEERD P). |
e
17

di pakenja

K. W.E. KARTAATMADJA- Oude Tamarindelaan

3

Hana

8)

# PO

0312) 1O

s

BELU

PEN

|
(Atjeh)

220

Batavia- Centrum.

e

Distribu teur

JaM

HAN

SOUW

BATAVIA- CENTRUM.

»”

Take K Annoshita & Co.
Toko
Boleh

dapet

TOKO
2
£

B5

£

5
sg
Z
uv

Besar

—

Telefoon

3328 WI. Weitevreden

e
YHUNG

— Java.

Motenriist

GOAN
123

Telet. 257 Batavia.
2 TIARA:

LA

Re

peta

5
5
F3 1 UnfBpyAba Kaya i Keluhga pkl 3

AA hua

PTN

badak "NA

Harph

-—

AA

#pulan jaivia bul,
pdjdp4
s2
Ortnrteh

HI

Pop

4 #pasak

A

5 Aha

tapal
-

P

-

Sesoedah-

nja U pake dan tida bcrfaedah, U
djangan kenal lagi, begitoe tanggoe-

M. OISHI 79-81, djalan trambaan Senen Bat. via-C.
TOYO, depan Rialto Bioscoop, Senen Batavia-C.

ngannja

MATAHARI,

torium,

Abang,

Oost

TIDA OMONG KOSONG.

di kita poenja agent:

Tanah

TIANG

GENESS,- NELL EN VCRLOSNUND!OE

Das

Haa

No. 9 Sawah

EnSIKRKB3

T- 9.
Ex AB MN.

lagi.

CRYPTAL SELALOEBEKERD/A
DENGAN TJEPAT SEKALI
SEBAB DJAMAN MALAISE
HARGA
CRYPTAL
DITOEROENKAN LAGI.
Per flesch isi 1C0
.
.
SU

sGALENICA”

,
Tanah-Abang 34, Bat.-C.
.,
Radja
KotaA.,
B.
t S.
- Toko
Agen

K3 om | 2001

Ha

tidak berdjangkit

disekoeliling tempat dengen dapet
Hande

semoea-baccil2 koetce2

akar2 dan daging? :g. biang dari
penjakit
kentjing sampei habis

kirim.

belon terifoeng onkost

en
2
rabat pa
Chemicalifn gent-

A FINE Saki£
Ia EXTRFa,
AAN
2)

Basmikan

50 gram Dalam Kota f0.30., Loear

Kota f 0.35

#|

koelit.

ss cryptal”

jang haloes.

haroem

LON, tjoba pa ke ini hari djoega, sesoedahnja U pake dalem 1 minggoe U
nanti-akoeh bedak Orchis Latifolia ada
sanget besar f aedahnja boeat penjakit

KWE KNOCK

:

Batavia-C.

Tentang kemoestadjabannja BEDAK
.ORCHIS LATIFOLIA" KALOE BE-

Boeat -keperloean kita djika dapat dihinggapi penjakit kentjing
baroe dan lama selaloe makan.

school, Bat.-C. Speciaal boeat menjega rontoknja
ramboet, melinjapkan gatel-gatel, ketombe,” membaeken segala penjakit di koelit kepala, membikin

ramboet gemoek, item dsn lemes. Adem

MOESTADJAB
DIATAS DOENIA

».ry pta ki

Dokter dari Geneeskundige Hooge-

mempoenjai

—

#
l

HAAROLIE
sPALM- BOOM'

Per Flesch

159

Senen

ha
PALING

dan

DELIMA"

:

Soerabaja,

"3

Terbikin oleh

160 perel

fr

&

dagang dan

Cooperatie Kita di Ladang Peladjoe.
Coperatie Hidoep Himat di Ladang Peladjoe
Toko boekoe Raderi Hassan b. Raden Saleh Palembang.
Toko kitab BAROE 16 ilir Palembang.
Hassan

Wool

hidoep.

MAMRMMKIUD YAAA NAN NK

—

I. PO.

peladjaran

TENAGA: E

I,

dan

BOEKOE

boekoe

rekesten:

pada:

Pendidikan

Tjarikan

Isinja

Flanel

F 1,60. Boeat mendapatkan satoe boekoe jang banjak

LEK SAN

Adm.

katrangan

(KAK LOKNE OA

Cursisten akan
dikasih hadiah
waordenboek
(kamoes)

sajang

memberi

TN EN KATUN

N,B.

les), jang
toean ada
jang terseIndonesia.
menambah

Djangan

REKOR NUR NN

atrav

BELANDA

Tiap-tiap orang dagang, kaoem tani, orang-orang toekang, toempa'an
Commissionnair, agent-agent, “Cjoeragan kapal, expediteur zaakwaarnemer, administratiekantoor, perloe moesti menjimpan.

shabu

Koentiji

F1.50 per el

soedah

Batavia-C.

SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra).

bedak

Dr,

pan
poedjian
LUNENBURG

KANEKO, djalan tram No, 242 Mr. Cornelis
ABE, Handelstraat Buitenzorg.
UZUKI wb NANYO, Groote Postweg 39, Soekaboemi.
IT, GAHI Fiiandjoer
OBAT NAKAMURA, Karoman 40 Bandoeng.
HIMENO, Senen djalanan tram No
183 Batavia-Centium'

Orchis

Latifolia

di keur oleh Analyse

TJOA
Molenvliet

THUNG TIANG
dari Mevrouw
enz.

FIRMA
T JENG

jang

LiboraGOAN
HH. E.

SIONG

West 182, Telf. 302

Batavia

ROEMAH OBAT
Tan

Soerat poedjian

Hong

Lian

Oei

merk

Ang Kim Nio
BANDOENG

Pasar

' Tiong Hing

gang, sakit peroet, datang boelan tidak tjotjok
makan obatnja Sinshe

TAN

HONG

LIAN

lantas baek, sekarang
soeda
1 taoen baek
tidak kamboe-kamboe
lagi. Bilang terima kasih

Sinshe

pande

mengo-

batin segala roepa penjakit,
dateng preksa
zonder onkost, kaloe
panggil onkost reken
pantes.
:

Sakit

tanggoeng lekas

baek.

Tjiang

Senen,

merk

Toko Hokkian, Bat.-C.

Toko3, no.il telf. 1503 Bt.

Saja dapat sakit ping-

Hok

Doeloe saja sakit peroet sepoeloe
faoen,
saja minta obat sama

Sinseh.

TAN

HONG

LIAN
satoe minggoe
'sadja soeda baek, sekarang soeda selenga taon
tida
sakit-sakit lagi.
LETAKNYA AL POT ORI

Banjak

trima

kasi.

PEMBERIAN TAHOE
dan NjoDengan Segala hormat saia memberi taoe pada Toean2 ocroesan
boeng
berhoe
TIAN
TJHIOE
nja2 sekalian, saia Shinsh e LIE
poelang ka Tiongkok
famili maka di ini Boelan Juli 1934, saia hendak
itoe saia kombali

boeat lamanja 3 Boelan, sesoedanja

Maa2
Ha

lagi mendjalan-

ken praktijk seperti bi asa di Batavia
soeda terkenal keDan dari saia poenja pem bikinan Obat2 jang
pada saia poemandjoerannja, selama nja saia berpergian bisa diHObeliTONG
di Tanati
TAY
nja Agent jaitoe roemah Obat Tionghoa
Roemah2
pada,
beli
dapet
bisa
Djoega
Lapang Glodok No. 5 Batavia,
l.
terkena
Obat Tionghoa jang
Awas

Perhatiken

Ca

Barang

sLie Tjhioe Tian Tek Hauw

Tiroean.

Phek Tjok Wan”

aa

Special

boeat penjakit Kentjing Nana TW ITJENG, tersebab sakit

kamboe2
kotor, ini obat tanggoeng sanggoepin bikin baik dan tida
bila
penjakitnja
soeda
lama,
of
baroe
lagi, maskipoen itoe penjakit
sadja
tentoe
soeda
doos
a
beberap
dalem
di
obat
makan
lama moesti

semboe sama sekali.
»LIE TJHIOE TIAN

PO HIAT SOH“
Speciaal boeat badan koerang darah, koerang koewat, tida napsoc.
Orang
makan, tida bisa tidoer, pikiran kaloet, banjak pengloepahan,
darah,
tamba
en
darah
tjoetji
perampoean- jang habis bersalin boeat
t.
penjaki
en
laen-la
Anak2 kamtjekan, dan
Terlebi djaoe preksa katerangannja di seswaktoe Obat
DJIN

SOM

jang ada di berikoetin,

Dengen segala hormat

Sinshe

LIE

TJIHIO0 E
Ha

Blandongan 23 Tel, 380 Bt,

TIAN
Batavia

BB

oeat djaga kesehatan sanak familie stiap hari,

A
IL,

da obat jang paling kesohor dan mandjoer
aen tiada tjoema Obat Balsem jang soedah

S3

egala roepa

IS
MI

1 warnanja obat ada jang mera dan jang poeti,
asing-masing orang perloe lekas sedia dan beli.

TP

jerita dan reclame

JJ

ang publiek bisa pertjaja kaloe ada bcektinja,

AA
P

was sama segala obat tiroean jang palsoe tjapnja,
embeli djangan kena pake obat tiroean jang berbahaja,

PMI

aatjan ada tjapnja

AA

terpoedji,

penjakit bisa ditolak dan disemboeni,

kosong tida goenanja,

obat jang Eng Aun

Tong

keloearken,

ntero bangsa diseloeroe negri soedah poedjikan,

"IP olak segala penjakit jang bisa timboel mendadakan,
JJ
ang kemandioerannja ditanggoeng dan. tentoe menjenangken,
AA toer pesen dari sekarang boeat djaga kewarasan,

MN

ummer

satoe Obat

Balsem

(Ban

Kim

Toe)

T jap

Matjan,

Toko Obat Tjap Matjan

ENG

AUN

TONG

Molenvliet West No, 174 Tel, No. 1090
Batavia

) Inja.

Kepada bapanja tiada dapat kita dan melihat. Jang lebih baik, tahanlah kita dikemoedian harinja mendjadi ra'. Idjatoehkan sesalan, karena sedjak dari 'sedapat-dapat soepaja kita djangan jatjang moelia.
Pk i sampai
pa petang: ia iesii mening-

soeka bertjektjokan dengan jang men- |.

Seroean

ini

boekan

sadja

kepada

an roemahnja, pergi ketempat pe- djadi sceami.
,
jang Mera
boekne2 bibliokerdjaannja, sedang malam hari, badan4. Bangsa boekoe2 roman, haroes di- theek, tetapi teroetama kepada kaoem
nja telah letih karena bekerdja sehari Simpan rapih, djangan' ketahoean oleh iboe bapa, soepaja mendjaga pemba-

harian itoe, tiada ada poela kesempatan jangk,i seba » kebanjaxan boekoe2 roman
baginja oentoek mempergoenakan tenaga itoe tjoema boeat batjaan orang toea
dan fikirannja dalam melatih anak2nia. | sadja, tidak baik kalau dibatja anak.
Kalau begitoe tentoelah akan kita Boekoe2 roman itoe kebanjakannja tjoehidoepkan kesalahan itoe kepada iboe ima mentjeriterakan djalan2 pertjintaan
#nja, jang semata2 dilahirkan kedoenia| antara lelaki dan perempoean,
jang
ini, poen bersesoeaian dengan tabi'at2 moedah menarik berahi. Seperti banjak
nja (eigenschappen) oentoekmengoe-| kita lihat ditanah Pasoendan jang meroes roemah tangga seria-mendjaga dan injewakan boekse2 pindjaman, jang tjee
mendidik anak-anak jang dihadiaikan riteranja mengandoeng roman pertjintakepadanja dengan pendidikan jang baik jan sadja, seperti : boekoe Eulis Atjih,
dan sempoerna. Roepanja inipoen me- Djodo noe didago-dago, Moegiri, Kangetjiwakan poela berhoeboeng dengan: djeun
paeh
-patoendjang-toendjang,
: . Ikebebalan dan koerang terdidiknja ke Roesiah noe geulis dil. jang biasa dibanjakan kaoem perempoean: sehingga pindjamkan kepada anak anak, atas
kelahiran dan oedjoednja anak itoe di soeroehan orang toeanja.
doenia ini tiada mendatangkan goena
Kita soedah menjelidiki kepada isi2
'Ijang berarti bagi masjarakat kadang2 boekoe itoe, betoei2 bagi anak tidak
isebaliknja: keroegian jang dibawanja baik, sebab:

Nag

Ane Aane aenbaaip

Bagan

Meng 03

aa

lai

angsa jang menggema-

il

anaknja,

ataupoen

dilarangmia

araknja

| kehinaannj
rinaannja sesoeatoe bangsa bergan- leh mendjadi peladjaran penadjamkan

ocang.

'toeng

kepada

baik dan boeroeknja ke- otak anaknja dan membangoenkan ke-

ladaan roemah tangga dan masjarakat

2 bangsa

itoe.. Pandangilah

maodean anaknja

Perloekah

telah mengetjap lazatnja peradaban:
soedah itoe balik2lah 5 oekoe-boekoe
|
|
sedjarah orang2 taman poerbakala :
nistjaja kita memperoleh kepertjajaan |

ng demikian, djika sekiranja
keadaan roemah
halangan bagi orang toeanja bocat ibahwa
masjarakat jang akan

tangga

dan

kita oeraikan
disini, mempengaroehi benar bangoen
dan djatoehnja satoe2 bangsa, moedjoer

itoe oeang, djadi itoe anak
“djadi soengkan boeat masoek
colah, tambah lagi, kalau si Iboe dan tjelakanja mereka

itoe sehingga
dalam oesaha hendak mentjapai kementjeritakan dengan lemah tem- bahagiannja ra'jat, doea soal ini tiada
tetapi dengan marah apa sebab boleh diabaikan dan ditjeraikan.
ja pada” hari itoe tidak bisa Oentoek menerangkan masa'alah itoe

dengan pandjang lebar, sehingga sepa

ham-pahamnja, beberapa djilid boekoe
jang tebal2 beloem akan memadai, karena didalamnja akan diperkatakan de

ngan lengkap, riwajatnja sesoeatoe bang

anak jang

mendapat

00.

bersekolah

pendidikan

lagi

diroemah?

Oleh S.G.
(Samboengan 27 Augustus j.b..)
Hal

iboe

ini

soedah

tentoe

kebanjakan

mengerahoeinja

kaoem

tentang

mengatoer dalam roemah tangga itoe,
tetapi kebanjakannja tjoema
menoeroetkan kesenangannja sadja, tidak di
ingatkan akan pengaroehnja
kepada
anak. Seperti banjak jang memasang
gambar2 diboeat perhiasan di dinding,

ada

soeatoe komisi bibliotheek Soenda jang
imengoesahakan mengeloearkan boekoe2 jang baik dibatja oleh anak2,
seperti ternjata dalam tjeritera2 boekoe
»Poestaka Warna" jang dikeloearkan
oleh

komisi

itoe.

semoenja ada me-

ngandoeng pendidikan kepada anakanak. Moedah-moedahan sadja, oesaha
itoe mendapat toendjangan dari ra'jat,
lagar lambat laoen bangsa kita memIpoenjai boekoe2 jang bergeena.
Sekianlah doeloe!

Masakan

banjakan pengadjaran

itoe ditoelis be- |

Mengerdjakannja:
dikoepas, ditoemboek hingga
b. Isinja. Sebagaimana diterangkan begitoepoen boemboenja biar
diatas tadi, isinja itoe tidak baik dibatja
elapa diparoet dan diambil

anak,

oempamanja

mentjeriterakan

le-

Oedang
haloes,
haloes.
santan-

nja jang kental, Oedang haloes ditjam-

lakonnja seorang pecempoean moelai
bertjintaan dengan
seorang djedjaka
sampai kawinnja. Djika dibatja oleh
anak perempoean jang oemoernja baroe
12 sampai. 16 tahoen, apakah tidak
lekas menimboelkan keberahian?
Dengan adanja boekoe-boekoe itoe,
anak kita jang beloemachir balig, djadi
soedah tahoe soerat-menjoerat, djalandjalannja soerat, menjimpannja, pendeknja segala hal soepaja bisa berhoeboengan.
Kita mempoenjai kejakinan, bahwa
boekoe seroepa itoe akan meroesak
pikiran anak jang beloem achir balig.
Oleh karena itoe kita berseroe ke-

poer dengan boemboe dan diboengkoes-boengkoes didaoen pisang setenta
taroehkan
santan
dan daoen salam

dalam

itoe boengkoesan2.

ditjoewe

:

Kemoedian

#t

di kelakat.

Palai Bada.
Ikan teri basah setengah pond, tjab&

20 bidji, kelapa 1, koenjit setengah dja
ri, djahe setengah djari, asam 1 sendok makan, daoen mangkokan 20 lem
bar.
Mengerdjakannja,
Boemboe
nja ditoemboek dan giling hingga haloes. Ikan teri diboeangkan kepalanja.

Kelapa diparoet dan lantas digiling ha
jang memboeka bibliotheek: loes. Kemoedian boemboe- dan kelapa
itoe tidak baik kalau di pada
pekerdjaanmoe dengan Gitjampoer dan diiris lagi.
Daoen
lihat oleh anak, oempamanja gambar »ingatkaniah
perempoean tjantik dengan berpakaian anak2 moe. Djanganlah memindjamkan mangkokan digiling haloes. Sesoedah
hampir telandjang, gambar lagi ber- boekoe2 kepada anak2 jang beloem nja, maka lantas ikan, boemboe dan
tjioem-tjioeman, dan banjak lagi jang achir balig, jang boekoe itoe tidak daoen mangkokan ditjampoer, diadoek
moedah menarik berahi. Garibar-gam- baik djika dibatja oleh anak. Bantoe- biar rata dan diboengkoes2 dalam dabar itoe bisa djadi boeat kila dan lah pendidikan anak kita, soepaja anak oen pisang dan bakar dibarah-barah,
jang gambar

emi-|sa, asal oesoel sedjarahnja dan meren
eka |tjanakan tjara2 jang patoet dilakoekan tamoe2
oentoek memperbaiki pergaoelan sesoe
atoe bangsa. Tetapi apa jang beloem

|

SO:

benoca mana sekalipoen, pada bangsa

jang biadab atau poen bangsa jang
ak2 jang soedah dibiasakan

bekerdja jang memberi

kedjadian2| fakdah.

ididoenia jang sekarang ini baik di

k

'

soedah

jdan orang lain sengsara karena dia.
Iboe2 itoe tiada mengarti apakah
Ipendidikan 'itoe akan'didjadikan apakah

arena kehormatan dan melakoekan barang sesoeatoe jang bo- roepa sindiran.

atan kita,

Garoet

aan aa,
&
Gn
P4
& Ke mae Ta
ITA

bisa ditetapkan dan

di

Pa
eka
SAK

toedjoean jang sebaik

Sekarang

Bebotok oedang.
a. Basanja soesah, banjak jang tidak
mengarti boca! anak, tjoema isinja saOedang 1 pond, kemiri 5 boeah, lada
dja jang sedikit mengarti. Oleh karena haloes 1 sendok thee, ketoembar 1
eri)
Oleh Ch. R.
anaknja itoe. kemocdian hai karena koerang mengartinja kepada bahasanja sendok makan, djintan 1 sendok makan,
Doea perkataan jang tertera diatas, sehari-harian
anaknja jang mengjadi sering kali pengadjaran jang maksoed langkoeas 1 djari, kentjoer "4 djari,
| sesoenggoehnja mengandoeng arti jang tanggsengannja itoe, dibiarkannja sadja nja baik keterimanja djadi tidak baik. djahe '/s djari, bawang poetih
baiknja be- lamat Iocas sekali serta perloe dikadji sesoeka-soeka hatinja meiakoekan ini jang diingatkannja itoe bogkan kebai- bawang merah 5 bidji, garam 31 sioeng,
sendok
banjak piki- dan difikiri dalam2 diselidiki dengan dan itoe jang mengroesakkan batin kannja, tetapi kedjelekannja, sebab ke makan, kelapa 1 boeah.
8

ja, apakah ada baik atau | Roemah tangga dan Masjarakat.

:

tjaan bagi anak-anaknja.

ada

menjenangkan,

bagi anak amat boeroeknja.

tetapi

W

Maa

- Djadi selamanja kita haroes berichsanggoep
kita melakoekan semoeanja,
soepaja si anak tidak mengetahosi
|tiar,
ja,
sebagiann
kan
|djanganlah ditinggal

Y Tn PE

sebab itoe dalam soerat kabar jang ba kepada barang jang djelek.
Kebersihan didalam roemah dan di
njak dibatja oleh poebliek ini, akan
kita oeraikan, sekedar akan

djadi

pe

i.|mandangan dan pikiran oleh kita berSebagai

tingkatan pertama akan kita

dengan penerangan perkara roe-

jam
1gga, karena dialah jangta' boleh
piltidak mendjadi pokok masjarakat dan

pekarangan

perloe

sekali, baik boeat

kita, maoepoen bagi anak kita. Tidak
perloe bagoes, tetapi asal bersih. Kebersihan itoe pokoknja kesehatan, dan

anak djadi ciasa melihat
bersih2 sadja.

barang

Kita ta' oesah menjeboeikan haroes
y|tempat memelihara apa jang baik dan: begini haroes begitoe, tetipi asal sega

Imoelia (het huis gezin wordt een onont-

beerlijk fundament der maatschappjj,
als. een kweekplaats van al wat goed

Jen

edel

is).

Betapakah

tidak segala

la pekerdjaan kita atoer dengan radjin,
tentoe anak itoe akan menoeroetinja
dan ia takoet djika akan mengotori
atau meroesaknja. Lebih2 kalau dalam

mengatoer keberesan itoe, teroes
banjak meskipoen kita ada: langgota2 masjarakat ini terdjadi dari 'kita
beriboe-riboe roemah-tangga jang di- diadjarkan kepada anak.
- Djadi anak itoe selamanja timboel
oleh manoesia.
4
4 sebab djoega membikin anak- diami
Apa-apa tingkah lakoe dan perangi pikirannja kepada kebersihan dan ke-

sa menjimpan ocang, dempa-|
. membeli

vesti

didapatinja

serta pakaikannja

barang jang roemah tangganija,

di-

tentoelah akan ter-

I, jang mereka tidak bisa bawa-bawa clehnja kedalam pergaoelan
“bersama, demikian djoega sebaliknja
segera, tmaka terpaksa sebagaimana
kerap kali tampak oleh
simpan ocang.

Fa kita, apa2 jang biasa dilihatnja dilocar

» penilikan dari orang toca roemah-tangganja dilakoekannja poela
sekali, oempamanja djika diroemahnja sendiri ditengah-tengah
oeang dau kita perintah
oentoek beli barang2 jang

p perloe baginja, tentoe anak2

rasa senang. Sebaliknja, kalau

kaoem kerabatnja.

Djika

kita edarkan pantangan kita

kepada peristiwa2 disekeliling kita dan
memperhatikan keadaan roermah tangga
kebanjakan bangsa kita tiada akan sa-

2 beli.barang jang. lah

rkan,-

jang

jang

.lagi

kalau kita

katakan

bahwa

an mereka ingini, tentoe tidak roemah tangganja djaoeh benar dari
pada sempoerna dan berbahagi, serta
(mereka beli itoe barang. Tetapi dari
anggota masjarakat kita itoe poela-|
djadi, tidak lama lagi, mereka lah sebahagian besarnja toemboeh bibit
sen atau mereka mendapat bibit jang koerang baik dan onar jang
itoe barang tidak ada goena- imembentjanai pergaoelan kita.
Laksana soengai jang berhoeloekan
1aka . disinilah mereka merasa

soedah goehakan ocangnja

embelibarang2, jang tidak

telaga jang kerueh airnja, tentociah
soengai itoe akan mengalirkan airjang
keroeh

poela

mendatangkan

penjakit

baginja, dan disini mereka kepada orang jang bersentoeh dengan
garti, bagaimana lain kali dias demikian poelalah sebalikuja,

un

:

djika telaga itoe airnja djernih, ikannja
oeang- (Idjinak-dj
inak, ta“ boleh tidak soengai
5 itoe mengalirkan air jang sedjoek dan
njaman, mendatangkan manfa'at kepada

orang jang mempergoenakannja serta

menjoeboerkan toemboehnja boengan-Iboenga dan pohon-pohon jang ada
menoeroet

kadar

dan

kedoedoekan orang jang mendiami
roemah
itoe. Reemah orang2 kebanjaoeang
diberi
:
kan
kaoem
pekerdja jang tiada berpea, djika memang kita ada oeang,
tjoema bekerdja
jang
ladjaran
ja, apa2 jang anak2 lakoekan Sadja oentoektjoekoep,
mentjarikan
rezeki boeat
oeangnja . dar | sebaik-baiknja kaoem kelosargan |. dan senantiasa
1 penilikan itoe, djika kita adjar- poela dalam kesempitan, tiadalah pendidikan anak2nja jg, akan mendoedoeki
ik2 kita menjimpan ocang.
koersi anggota masjarakat di-indahkan

Sedikit

tentang hal kepandoean.

Saudara2

kamoe

koe

heran

sebangsa

setelah

Wat akelig
schoren
Ik word
verdriet

djanganiah

kamoe

melihat

kepala karangan diatas ini. Biarpoen
karangan ini ta“ begitoe perloe, tapi
ada goenanja djoega bagi kamoe.
Dibawah

ini saja

b. Oleh karena melihat keadnan diatas itoe, anak itoe mendjadi penakoct

moelailah.

honger

ik een menseh,

en

wilt gij

den

werk-

Hij heeft geen werkloon, er is gebrek
aan

-eten.

O gij die dit tooneel van ellende ziet
Kom

Inister

naar

de stem

geweten.

Vergeet
looze niet
Een

van

uw

|

o neen, vergeet den

stukje

brood,

werk-

ik sterf bijna van

honger.
z00 kreet een kind, een kind van
bijna acht jaar oud,
En dander van twee of drie
jaar jonger
Sprak:
»Vaderlief wat is 't hier
binnen koud“.
Hij heeft geen brood, geen vuur, om
zich te verwarmen.
Het dagelijksch brood is lijden en

verschiet
O groote God, gij trooster der armen

Vergeet Oo
looze niet,

neen,

vergiet

den werk-

Ingez. door Soedirsihati
Kemajoran.

pingatlah poetra-poetri Indonesia pada
PP) Aa

Mopjes.
Een meisje op straat huilde omdat
haar broertje haar boterham. heeft
weggegooid. Een dame kwam naar
haar toe en vroeg, ,waaroim huil je?”
.Mijn broertje heeft 2 boterham

S5. Kheni,

djelek

sekali. Itoeiah sebabnis djika| Novit leefd nier een rampspoed of |
kebetoelan kita bertjektjukan dengan e!lende
soeami, sebisa-bisa anak haroes di-|
Men rospt vaak uit: ,Wat. is de
tidak

door

be-

Kom, treed nu in dit gindsche woning binnen.
Daar, is kommer, ellende en geween
Wat
moeten die arme lieden nu
beginnen!
Vertrouw dien man, een dronkaard
is hfj niet.

De Werklooze.
Mendjadinja kasar, karena ia tahoe
O, sij die nooit gebrek of armoe kende.
akan kekasarannja iboe bapsk,
Djadi sekarang kita tahos bahwa
Yan jongst af aan weelde en vreugd
Ihal bertjektjokan dimoeka amak itoe gewoon.

soepaja

gekweld

Toch ben

kewadjibaninoe'",

Mendjadinja
penakoet,
karena ia
merasakan takoetnja kepada iboe- bapax,

djaoehkan,

is het mij op aard

mijn klacht verhooren
Vergeet o neen, vergeet
looze niet.

Sdr2 koe dengariah. Ada masih dibangsa kita sar, jang beloem tahoe apa
Mereka
radjinin sadja, jang kemoedian hari-8 arti kepandoean itoe.
1
"
. menjang :
nja bisa djadi orang jang Soeka ke-' X2 bahwa kepandoean itoe tjoema main
pada kebersihan, radjin dalam segala main sadja,. dan baris baris seperti
serdadoe. Iioe tidak
saudara,
dalam
roepa atoeran hidoep.
“3. Djanganiah bertjektjokan dimnocka kepandoeani banjak jang diadjarkannja
anak, baik dengan soeami maocepsen. dan baris baris Hoe fadi perloenja soepaja Gjalannja sama teratoer, sehingga
dengan orang lain.
Ya
ipa
Djika kita bertjektjokan, menandakan Si! ika banjak pandoenja |berdjalan ta'
kita lagi marah. Jang lagi marah itoe menoestoepi djalan, Djanganlah saudara
kebiasaannja
loepa
kenada
segala saudara koe sebangsa, dan pengharaatoeran, soeka mengelogarkan perka- pan bangsa sampai dapat fikiran jang
|taan2 jang kasar dan resia-resia tang demikian.
Kepandoean
foeroet mendidik dan
tidak baik didengar anak. Kedjadiannja
memadjockan bangsa. Kalau dalam kedjika terdengar oleh anak:
a. Waktoe anak mendengar pertjek- pendocan' herarti boeroek, masakan
tjokan moeloet itoe, anak itoe icroes Ibaniak 9rang jang terpeladjar mendimempoenjai perasaan takoet, bingoeng, rikannja. Teroetama kamoe saudara,
soesah, laloe menangis: pendekaja se- sebagai pemoeda Indonesia sewadjibgala perasaan jang koerang sehat men nja menjokong dengan tenaga kamue,
ocentock.
memadjoekan ' kepandoean
dadak timboel Jagi roepa2 pikiran.
Apakah sebabnja iboe becitoe, ba- banysamoe. Miarpocu sekolahmoe disegaimanakah kedjadiannja nanti bapak kolah Belanda, dimana saban kari dapat
“itoe,
diika memang
kamoe
dan emak, kemanakah axan mengikoet didikan
djika mengikoet
kepada emak takoci mengakoei, bahwa kamoc bangsa Intakoet sama ajah, mengikoet kepada donesia tentoeiah kamoe inaoe djoega
ajah takoet sama emak. Begitoclah pi- mernadjoekannja. Lihatlah, berapa ba'kirannja si anak, dia marasakan
ke- njaknja kepandoean jang didirikan oleh
soesahan, sampai merasa tidak mem- tenaga bangsa kita sendiri.
Sebab itoe saudara, kamoe seharoespoenjai teman, achirnja anak itoe memenghidoepkan
dan
nangis,
merasakan
keadaannja jang nja beroesaha
memadjoekannja.
mendjadi iboe dan bapak. Anak jang
Sebagai
penoetoep
saja berserae |
tidak apa-apa tadinja mendjadi korban.

disekitarnja.
|. Keadaan roemah tangga itoe berma- atau mendjadi orang kasar.
tjam-matjam

- ta

La

jang

mendengar werelasehoon”

|

weggegooid.” ,,Met opzet?”
»Nee, met kaas",

Ingz, door
Sofietje Atmans
Djatibaroe plein

1

Rel

"
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aa

Hotel
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|

letaknja

dimoe!

Kemajoran, jang pertama sekali ada dike
Sedangkan tarief amat moerah sekali, bagi te

ada “Toeas, be sih,
dengan rapi.
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1 | Masakan ditanggoeng menjenangkan
Dan “disediakan poela sewahan kamar-kamar boelanan
ngan

meubels,

boeat

waterleiding,

lampoe,
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Kp.Bali Gang T. Abang Ketjil6 ||
sa “kena
te
Batavia - Centrum

de-

zonder

1 orang

Menoenggoe dengan hormat,
De

| Djoeal

Beheerder-

M. SATAM & Co,

roepa-roepa Minjak wa

ngi jang tiada pakai “alcohol,
Minjak . madjemoe, .Minjak ram| |

'Madoe

djedjamoe

Aer

dan

boet
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— tjap , TAWON
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ebiet

aa

“AGAMA
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deng
£
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HN

Dan

HANDEL

MEUBEL

hilang

haroem

| nja, kombali. mendjadi

PIN HO”

DAN INGGRIS

djoega bisa membikin mi-

njak jang soeda

wangi,
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rSus sore

dan -malam boeat: 'bahasa2: Belanda, Inggris, pembajaran
"10
Fs

andal

TOEKANG GIGI

dan Arab f0. 75

mampoe?. Boleh

Thio

berdamai.

Tjie

oshaamak:

Kord

dl. T di Gedoeng

baroe tiap2 hari boeat klas O IFROBEL)

Sekolah Diatibaroe 85

Tanah

Pt

Gigi

sampai

bagi orang hidoep

bosiiiin sadja ada

perhoeboengan besar sama kawarasan badan,
'tapi djoega ada ambil satoe kadoedoekan

moeka Station.

penting bagi kabagoesan, seande orang poenja gigi tjopot (ompong) atawa dimakan koe-

A

toe dalem

'mah

tempo

makanan

|goesannja

pasang

dan

' Molenvliet

Oost

No.

Teletoon

Batavia-C.

106

Bisa dapat dengan pembajaran

No

1647

ilmoe

Bt.

tambel

pertjaja

menjitjil jang sangat ringan:

ilang

rasanja jang

gigi

atawa

ma-

sabagi

kaba-

enak:

maka

telah djadi satoe

jang penting. Kita menjakinin

soeda berpoeloe taon, dan kita

jang kita

ada

poenja

tjoekoep

kapandean

sampoerna,

dalem

boleh

dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang

asal, ditanggoeng dalem doea poeloe taon ka-

KORSI, MEDJA,

Soediboeat makan tida merasa sakitserta tinggal koeat.
Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim
jang
bisa semboehken sakit dalem satoe
menit berhoeboeng sama malaise harganja
ditoeroenken satoe botol
f i.— Isatoe roepial.

LEMARI-LEMARI, TEMPAT TIDOER ENZ,
| GRAMOPHOON
HIS MASTERS VOICE, THORENS, NATIONAL
BAND DAN GILBERT, SPECIAAL ENZ,
LONTJENG WESTMINSTER, JUNGHANS DAN GONG ENGZ,

SRGKn

gigi

ilmoe gigi

bitjara, ketawa

nistjaja
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roepa technick
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Mendapat

Panama

Naa

PIL
Obat

BIDADARI

kepoetian

obat

ketentremam

paling

jang

sampoerna

boeat

beroemah-tangga
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Adapoen kekoeatannja jang teroetama jaitoe bisa menjemboehkan segala matjem penjakit jang dari djalannja
darah dan penjakit-penjakit diperanakan seperti: jang
mengeloearken darah poetih (kepoetian), bengkak dikoelit
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Pakeinja tida ketahoean oleh orang-orang lain, Selaloe ini PIL BIDADARI ditjintai betoel oleh
sekalian orang prampoean.
Boeat orang jang sebentar-bentar kepingin kentjing jaitse jang ada ketoelaran penjakit kotor,

dipoedjiken sekali boeat goenaken djoega obat penjakit kentjing jang bernama
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Pakeinja ini PIL BIDADARI tida aimiroem, 1 bidji boeat 1 minggoe. Diantara obat-obat penjakit
orang prampoean, PIL BIDADARI jang bediri paling atas.
TEROETAMANJA:
PIL BIDADARI sesoedahnja dipakei, teroes dibiarken sadja hingga 1 minggoe.
Sedikitpoen tida berabe meskipoen dipakei bikin perdjalanan, diwaktoe lakoeken segala pekerdjahan, atawa diwaktoe datang boelan djoega.
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didjalanan darah dan penjakit diperanakan.
PIL BIDADARI obat jang teroetama betoel kemoestadjabannja, hingga soedah dapatken banjak poedjian jang
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otang orang prampoean dari segala bangsa jang pandai berbitjara dengan sesamanja
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