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Kita soedah mendengar lezing toean
Futami

Dimanakah

anggauta dari Tweede Kamer

terletaknja itoe

kekoeasaan!
di Japan jang kita moeatkan djoega di
baAtoeran pembatasan
soerat-kabar kita jang paling belakang, |“
rang2 tanah
danporcedimana tocan terseboet mengatakan'bah |”
leinditarik kembali!
Oleh karena Pemerintah Indonesia
wa Japan sama sekali tidak bersifat

Sri

karang senang berada didalam keradjain berasas menggenggam seloeroeh pasar
di Indonesia ini, maka jang terseboet
terlebih doeloe telah keloearkan atoe-

Japan, dan ManchwKuo itoe boekanlah
ditjoeri dari Tiongkok, tapi ditolong
soepaja

bisa berdiri sendiri.

Kita merasa sendiri bahwa kita akan
djadi partijdig djika kita melepaskan
perkataan

toean Futami

ini dan

karena ,, Pemandangan“

salah satoe

oleh

tidak berpartij

fihak, kanja ambil

partij

oentoek Indonesia sadja, kita disini akan
terangkan bahwa oentoek orang banjak,
kita kira hampir seloeroeh doenia ke

tjoeali oentoek

orang

Japan

sendiri,

soedah njata bahwa djika sekarang ada
satoe negeri jang bersifat imperialistich, jaitoe Japan,
Dan djika kita melihat biarpoen dengan sekelebat mata djoega
semoea

tindakan2nja

Japan

dan

bandingkan

-dengan jang telah dilakoekan oleh lain2
negeri jang soedah terseboet imperia-

listisch, benarlah

tidak ada

ran pembatasan atas pemasoekannja
barang2 dari tanah dan porcelein,

Bagaimana

goesarnja bangsa Japan

teroetama Delegatie jang sampai sekarang masih sadja ada disini, orang
telah makloemkan.
Sekarang:
bisa dikabarkan bahwa
Delegatie Japan menerangkan lantaran
Pemerintah disini telah mendjalankan
atoeran demikian, perkoempoelan ,, JavaPottery Association” diboebarkan. Dari
sebab
pemboebaran
ini Pemerintah
Indonesia dengan selekas-lekasnja poen
mentjari djalan oentoek menghapoeskan
segala tindakan tentang pembatasan
tadi, hingga 1 djam setelah diterimanja
keterangan Delegatie Japan itoe semoea
tindakan2 soedah di sediakan oentoek

bedanja. | merghapoeskan

atoeran

Meskipoen orang japan bilang boe-jatas
kan, dan orang lain kata 100”/, imperialistisch..... what
is in a name,
apakah artinja nama itoe, sebab kedjadiannja sama djoega!
“ Mereka, djoega dari bangsa kita, jang
“tidak meliha: ini persainaan, boleh di-

"kata

pitjak,

““bentji

pada

ataw

dibikin pitjak (ver-

pembatasan

djara jang

“bagaimana

haloes: dar adabnja

kela-

'“'kocan orang2 Japan terhadap kita, dan
oleh

karena

orang

Japan

itoe sama2

“bangsa Azia, djadi masih kita sama
“kita. Mereka dari anti-Imperialisten jang
“tidak maoe melihat ini, kita pandang
“Inconseguent.

“

:

Perbantoecan

Dikabarkan bahwa Gouverneur Djawa Timoer telah,memoetoeskan - akan
mengirim
-beberapa
barisan
politie
kebilangan Magetan, dimana menoeroet
berita2 pers, keadaan sangat terganggoe
sebab kaoem perampok.
Seperti soedah dioemoemkan bahwa
dalam kedjadian jang paling belakang,
dimana
doea orang politie telah di
boenoeh dengan tjara' sangat kedjam
oleh kaoem “perampok. Ini kedjadian

boekan

bermaksoed

mendoeng

melipoeti ifoe kedoea Delegaties.
——O—

di Ternate.

Menoeroet “kabar Aneta,

dah terasa satoe gempa boemi jang
tidak berapa lamanja tapi jakin hebatnja. Kabarjang lebih djaoeh beloem
ada,

Ingatlah

didraineer |diperes tanahkita

hendak

dibilangan Madioen, lebih djaoeh P,S.

bisa kabarkan

orang. soedah

tatie sampai
nja).

tadinja

merampok, hanja oentoek membikin
pembalasan lantaran pekerdjaan mereke
dihalangi oleh doea orang politie terseboet,
Meskipoen bagaimana djoega itoe
perbantocan
politie dari
Soerabaja
memang perloe boeat menindas itoe
kaoem pendjahat.
Berhoeboeng dengan perampokan2

jang

boemi

politie

Soerabaia.

dari

Bedali.

Gempa

dientengkan

Madioen.

lebih

penerangan

oedara

di Noesa Kamba-

atau

SO

tihak

dalam

ditahan

tanggal

263 orang pen-

Tentang itoe perampokan jang
bertoeroet-toeroet dibilangan

soedah

banjak

pada

jbl, maka

ngan akan dilepas
hoekoemannja.

pemasoekannja
barang2
terkenal itoe.
Dirasa ini tindakan dari kedoea'belah

akan memberi

Wilhelmina

bahwa ' veldpolitie

di

Magetan dengan bekerdja sama-sama
.jang B.B. dalam tiga perkara perampokan

hari Raboe
“blind) oleh karena barangkali terlaloe sore jbl. poekoel 5,20 di Ternate
soeorang Barat dan melihat

Ratoe

31 Augustus

imperialistisch karena orang Japan itoe, mengetahoei bahwa sedjoemblah expor
terlaloe haloes oentoek belas menindas teurs Japan mempoenjai niatan hendak mendirikan seboeah perkoempoebangsa
Jaitr
Formgsg dan Korea itoe katanja se- lan jang tegoeh, perkoempoelan mana

bagi orang?

" hoekoeman.
263 orang pendjara
di Noesa Kambangan
akan
dientengkan
hoekoemannja,
Berhoeboeng
dengan hari - rajanja

di

Semoeca

perampok,

dan

Ka

sama sekali 81

mmengakoe teroe$' terang,

djoega barang-barang boekti telah di-

ketemoekan' dan diharap sadja, itoe kawanan pendjahat selekasnjabisa di hadapkan pada pengadilan boeat dikasih
bagiannja jang setimpal.
|
Dalam itoe doea pemboenoehan jang
dilakoekan sebagai pembalasan, kawanan pendjahat soedah tiroe soearanja
loerah boeat pantjing korban-korban
keloear roemahnja dengan bilang, mereka itoe (Si korban) moesti pergi ke
onderan.
Acnirnja bisa dikabarkan, politie lagi

tjari

immigra

bisa dapatkan keterangan, jalah

Soember-agoeng, Ploembang

doea

kepala

perampok,

nama

tie Japan ke Koeslan dam Samin,
atas penangkapan
Betoellah kehaloesannja dan keada- Hawaii
(dan Amerika-Oetara
jang siapa didjandjikan oepah masing-mabannja orang Japan itoe soedah tersosoedah sangat dirintangi oleh immigra- sing 300 roepiah.
hor diseloeroeh doenia menjamai adat
Satoe hal jang haroes ditoetoerkan,
tiewet Amerika. Djoega Australia, de-

tanah Djawa, dan djoega inilah selain- ngan
siapa poenja ,,test-act“ orang
nja dari pada barang moerah, jang
Japan soedah tidak bisa maseek, dan
menarik hatinja kebanjakan ra'jat “kita,
tidak selang berapa lama djoega di
tapi kita moesti lihat djoega bahwa
Brazili& soedah akan sangat diringtangi.
'selainnja dari adat jang”-haloes itoe,
Semoea orang2 Japan'jang keloear'itoe
| Orang Japan poenja Satoe terlaga' dan
boekan dan tidakjbersifat kagitalistisch,
kekoeatan jang menjamai kekerasan
tidak bawa atau disokong

adalah
kawanan
perampok
“soedah
goenakan
petasan
boeat mengaboei
matanja politie,
Antara lain2 oleh wedono dari Maos-

pati telah diketemoekan satoe' boengkoesan mertjon
pok itoe.

dari kawanan

peram-

!

Pemilihan

Volksraad.

DiDjwaTimsversoedah
moelai beractie.
Di
Pamekasan
soedah di dirikan

orang

Hoofdcomite

Aksi

dibajar

alasan-alasan

Volksraad,

seperti

dengan

Gecommitteerden)

dan Provinciale

Raad ,,Djawa Timoer” selaloe memboektikan, bahwa ia itoe tjakap, sanggoep dan berani membela kepentingan

dan keboetoehan

,

. £ 5.50

boelanan,

diachir

tetapi

kwartaal,

advertentie,
ketrangan
administratie.

10

pada

Cent

dari segala golongan

dan lapisan pergaoelan Kaoem priaji,
kaoem partikoelir, kaoem saudagar ser
ta Ra'jat kebanjakan mempoenjai wakil
jang
setjakap-tjakapnja,
djika 'tocan
M.
Tabrani
dipilihnja - mendjadi
lid Volksraad. Karena sebagai lid Volksraad ia itoe akan dapat bekerdja lebih
banjak dan sempoerna dari pada jang
soedah-soedah
oentoek kepentingan
kita bersama.
2. Toean M. Tabrani
itoe seorang partikelir, mendjadi sedikit-banjak
merdika dan leloeasa dalam mengabdikan diri dengan perantaraan Volks
raad itoe dalam mempertahan dan me
madjoekan hal-hal jang mengenai
kepentingan dan keboetoehan kita ber-

Seperti

pohon

koewat

dan

jang

tedoe

begitoelah berdiri Yi
1859
as$Suransi

berikoet:

|, Selama toean M. Tab rani doe
doek dalam - Regentschapsraad Pamekasan ia terpilih mendjadi lid College

van

.

Pemilihan

boet memadjoekan tocan M. Tabrani
anggauta

.

| f 4.50

|

Volksraad ,,Djawa Timoer“, ialah berhoeboeng
“dengan
soedah
dekatnja
candidaatstelling, jaitoe dalam boelan
October “1934 sedang verkiezing (pilihan) akan
berlakoe
dalam boelan
Januari 1935.
Hoofdcomite di Pamekasan terse-

oentoek

kwartaal

nummer

1

Bat-Centruw
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Reemah

AN”

Dir. R. H. O, DJOENAEDI

'D. KOESOEMANINGRAT,
Mr.

:

djiwa

Mbak S.M ut
bertempat tinggal! diroemah reclasse
engscommissie toean Oemar Sano
esi,
dibawah pengamat-amatannja, dan
die
mana toean terseboet haroes mema
soekkan perslahnja kepada.hakim
.—
Sekira djam setengah sebelas siang
,
sesoedah mengadakan raadkamer,
maka
sidang hakim dimoelai. Pendenga
r memoea

skan,

ingin mendengarkan, bagai

mana
akan kepoetoesannja madjelis
hakim jang Seadil-adilnja itoe terh
adap
brosoere ,, Obor Pemoeda”, kara
ngan
anak2 dari Irdonasia Moeda,
jang hanja memoeat
karangan2,
citaten dari
boekoe2 jang telah keloear dan
pembitjaraan2 dalam rapat? i:
telah di
anta
dengan.
PN selamat, tiada
halangan.
—
sama.
Maka
terdakwa toean Soetomo
3.. Didikan dan ontwikkeling serta
diso
eroeh
menghadap dimoeka medja
pengalamannja mendjadi tanggoengan,
hidj
au
dan
oleh president dari madjelis
bahwa .tocan M, Tabrani itoe tjahaki
m
diba
tjak
an poetoesannja perkara,
kap. dalam
mengerdjakannja dalam jang menj
atakan, bahwa terdakwa teVolksraad.
l ah njata2 melanggar artikel 153
Leden Volksraad jang haroes dipilih
bis
dari
hoekoeman siksa Hindia Belanda,
bocat ,,Djawa-Timoer” 4 (ampat) orang
.
Dari 4 koersi itoc Hoofdcomite memo- dan oleh karenanja didjatoehkan hoehon hanja 1 (satoe) koersi jaitoe oen- koeman voorwaardelijk 6 boelan pendja
toek .candidaat toean M. Tab rani ra dibawah pengamat-amatan selama3
tahoen, artinja terdakwa
terseboet.

Hoofdcomite
dari toean2:

terseboet

Il. Aminoedin,

lid

ada

R.R,

terdiri

serta lid

College van Gecomm. Pamekasan, bertempat tinggal di Sam pang sebagai dokter.
2. R. Hadji Badra Asmoro,
lid R.R, Pamekasan, bertempat tinggal
di Sampang sebagai patih pensioen,
3. M.

Brotoadipoetro,

R. serta lid
Soecmenep,

lid

R.

College van Gecomm.
bertempat tinggal di

Soemenep sebagai Commis pensioen.
4. Makki, lid R.R. Pamekasan, ber
tempat tinggal di Pamekasan se-

bagai goeroe sekolah kelas Il,
5. M.Sastrowignjo, lid

R.R.

Soemerep,
bertempat
tinggal di
Soemenep sebagai Schoolopziener.
6. Mr. Soewarso Tirtowiog-

jo, lid R.R.-serta lid College van Ge-

dibebaskan,

tidak

oesah

kini dapat
mendjalankan

hoekoeman pendjara, akan tetapi djika
selama 3 tahoen dia telah dianggap
berboeat barang sesoeatoe ig. melangga
r
oendang2 negeri, maka dia haroes mendjalani hoekoeman 6 boelan ig. didja
toehkan itoe dengan dipotong. sela
ma
dia “ditahan.
Selain itoe dengan perdjandjian poe

la, bahwa

selama3 (zegge tiga) tahoen

itoe dia tidak diperbolehkan mendjadi
anggauta dari perkoempoelan2
jang
dilarang oleh pemerintah bocat pegawai
pegawai negeri dan
perkoempoelan2
pemoeda jang djoega dilarang oleh
pemerintah. boeat anak anak
sekolah
goebernemen.”
Dan sebagai biasa terdakwa diberi
tempo satoe minggce boeat memikirkan
tentang poetoesan jang didjatoehkan
itoe.— Selain itoe menoeroet pendenga-

ran kita dari

tidak imperialistisch, ini

orang

moesti satoe

dari Japan sendiri jang bilang.

| Tapi betoel, djika kita melihat dengan

katja

mata

jang tebal, ada

lain oentoek
Ieka$
poelang dengan
bawa
..centoeng besar, tapi oentoek
tjari pekerdjaan dan bekerdja sendiri,
dan tjari kehidoepan jang sangat seder-

djoega hana sadja, didalam satoe negeri jang

. bedanja sedikit ten voordeele van Japan,
djika kita bandingkantingkah lakoenja

aman dan pemerintah teratoer.
Sebab. oentoek mendirikan onderne-

| Japan dengan: dari negeri Barat, jaifoe
ming2 besar, Japan tidak oesah ambil
imperialisme
Japan itoe boekanlah
- bentoek membikin kaja dengan sekoeat
| tenaga negeri 'Japan "atau orang2nja,.
tapi tidak lain hanja oentoek kasih
kehidoepan pada Rakjatnja, jang soe| dah terlaloe sesak di negerinja, dan
soesah mentjahari kehidoepannja.

| Dan siapalah jang akan merintangj
orang 'hidoep. Kita kira semoea orang

poenja hak oentoek hidoep di doenia.
Melihat kita kedjadian2 ditempo terbe-

lakangan, betoellah Japan itoe soedah

“senang roepanja djika djadjahannja
““tjoema kasih sepiring nasi sadja pada

Rakjatnja dan boekan oentoek di-exploi

di dalam

dessa

Djatiwangoe, didaerah

bilangan Kanigoro.
Satoe diantaranja orang jang tinggal

didalam itoe roemah telah mendapat
loeka2, akan tetapi barang2 jang telah
dirampas oleh kaoeman pendjahat itoe
harganja tidak seberapa.
:
Commentaar lagi tidak perloe sebab
soedah bosen! Hanja sadja sekarang

kasan,

Pame-

bertempat tinggal di Pame-

kasan, sebagai. Gewestelijk Arts.
aa

Dihoekoem 4 boelan pendjara.
Hoog Militair Gerechtshof mendja-

toehkan

pada
A.A,

hoekoeman

luitenant

van

4. boelan pendjara

djoeroe terbang toean

Sekarang ditambah lagi dengan'satoe
dasar jang lain jaitoe perdagangan.

SD,

MBS:

Aneka

Mae benda

ea PAN Yi HO

sekali.
Dalam

penjelidikan pertama didoega

djara,
dibawah
kan 3tahoen—

pernjataan pernjataan dari

9g —a

penili

K.R,I,

di Mataram.

Dari Mataram dikabarkan, bahwa
tidak lama lagi dikota terseboet akan
berdiri tjabang dari ,Kepandoean
Ra'jatIndonesia", Kini comitenja telah siap berdiri.
ani
Perloe diterangkan disini, bahwa
K. R.I. boekan onderbouw atau kepoenjaan salah soeatoe perkoempoelan,
baik toea ataupoen pemoeda atau
kepandoean apapoen djoega, “akan

tetapi berdiri sendir

Pembantoe K. "dari Mataram, pada dan toedjoean sendiri, mempoenjai azas
i.
tetapi semangkin lama semangkin di- hari Rebo, 29 Agoest
oes jbl., sebagai
Moedah2anlah djika njata akan berkoeatirkan dan menoeroet kabar Aneta mana telah diwartakan seming
goe jl., diri kepandoean terseboet, akan dapat
dari Bandoeng ini hari, sergeant Latooy maka vonnis perkara persed
elict
» Obor langsoeng dengan baik, dapat bekerdja
jang malang itoe telah menoetoep Pemoeda” terseboet
akan didjatoehkan. bersama-sama dengan lain-lain
kepankedoea matanja"
Didalam satoe Minggoe jl, terdakwa doean kita adanja
:
djiwanja. sergeant tidak berbahaja akan

BRA

Wei Wednakaitak2 FakUN ba”
TU

begitoepoen

goeroe goeroenja, direktoer. dan !eeraarnja A,M.S. sebagai saksi saksi doe
loe dimoeka hakim ada baik.—

Laer tentan

g menggelapkan,
pada jang berwadjib dan pemalsoean soerat-soera
negeri lain, tapi senang didalam negeri kita serahkan
t,
k basi itoe kedjahatan sampai
Maka itoe ia Iantas diberhentikan
orang lain asal sadja pemerintahnja oentoe
diakarnja.
|dengan tidak pakal lagi penoeroenan
teratoer. Lihat sadjalah onderneming2
—.9—
tingkatan dalam kalangan militair,
Achirnja meninggal doenia
Japan di Solo (tembaga) Malaka (temen
9 —
ibaga dan timah) di Borneo, Philipina
Sergeant Latooy.
Poetoesan persdelict , Obor
Dalam lembar kedoea ini hari kita
:
|
dan Hawaii.
moeaftkan itoe kabaran ketjelakaan pe'Pemoeda”,
Meskipoen begitoe sangat dirintangi nerban
gan dekat Andir hingga mesin
Diho
ekoem voorwaardan emigranten Japan diseloeroeh dos terbangnja sergean
delijik
t Latooy roesak sama
6G boelan
pennia ditolak, “dari' itoe terpaksa: ambil
kiri dan kanan, dan bagaimana!
Inilah imperialisme Japan sampai
tidak selang berapa lama.

lagi sebagai moerid dari A.M.S. Sebab
perslah dari reclasseeringscommissie
selama dibawah pengamat amatannja
satoe ininggoe itoe adalah baik sekali,

er
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fihaknja reclasseeringsoet kabar Aneta dari Madioen comm. Pameka
dengan ini Menoer
san, bertempat ting commissie dari B.O. itoe akan
| Barat, Djika soedahr satoe kali dilakoekari, semalam diroemahnja familie
didaja
oeang beberapa djoeta boat bekerdja
gal di Pamekasan sebagai Voorzitter oepajakan, bole
Indonesier telah kedatangan 11 kaoem
h djadi ada kans besar
kan, malah -melebihi barangkali, dan
Landraad.
mempergoenakan tenaga moerah orang perampok. Ini perampokan
pemoeda Soetomo akan dapat diterima
telah terdjaSiapa jang bilang bahwa Japan itoe
7. R.M. Stamboel, lid RR.

da 1032846
9 , jang mana
i dja|mx
lagoe2 Timoer, moela
berarti bertambah
i djoemblah“15terima
sore hingga poek6oel
sore,
Sesoedahnja, kirim lagoe2 Timoer! "
sigra
diberhentikan setengah djam:

:

DITIARI So Tana

| Penghasilan2
TA

Uu

Gemeente Betawi |

1 Bentak

Dari

1934

pasar2,

peroesa-

poekoel
poekl

djam

'Moelai

2nhstnnn aa naa

Kweekschool..

He

4

2 goeroe Boemipoetra oentoek
waktoe sekolah dengan diploma

setengah 8| doea

poekoel 10 malam lagoc
hingga
imoer dikirimkan poela, melainkan

tel

5

1 |

Rekes.rekes melamar dikirimkan se

ari

:
| haan ikan dantanah2.
itoelah kiriman diteroeskan beloemnja tanggal 5 September j.a.d.
Sapfoe, djam
| 'Djoemblah penghasilan Gemeente hingga
pada Burgemeester Batavia.
12 malam.
ari peroesahaan2 pasar pasar seloe-| Adapoen programma akan terbagi |
LB.

Jada f 286934

f

Betawi boelan

Juli jl, djadi tiga bahagian, ja'ni:

. Dari lain-lain pengha

silan seperti

hveiling, sewa

ada berdjoemblah
sa
dari pengoeroes plaats auto
tjabang Djakarta, ma sekali f 36607.15. Djadi djoemblah
gauta J.LB. jang akan penghasilan Gemeente sedari Januari
sampai Juli "34 dari peroesahaan2 pa
da hari Minggoe tangg
Isar dil. itoe 8 a f 277686.34.
Lain dari
penghasilan dari sewa
sewa toko geh eente. di pasar pasar
|Senen, Salemba, Tanah Abang, pasar
|Pagi. Loear Batang, Glodok, Sawali

et

berita

Bagian

Melajoe,

stand | dan bahagian

3ond

bahagian Rent

: D

Djawa.

tr.

Roe

b i ni

Moelai 1 September 1934 tida trima

Lagoe2 jang terhitoeng dalam bahagian Melajoe jani:

)tamoe lagi

ti

lagoe Praktijk partikelir di serahkan kepada
Dr. MOEWARDI
Ambon, lagoe Tiong Hoa, lagoe Arab
Dr.
SOEGIRI
dan lagoe2 lain, jang soeka dimainkan
Dr. SOETRISNO
|
di Tanah Hindia Timoer sini, ketjoeali
lagoe Soenda dan Djawa. Tiap2 satoe Pertanjaan dll. kepada Dr, MOEWARkrontjong, gambang

kromong,

kan di Pemandangan tempat
ILB.
SN
oa

neeskundige

Itiga kali, ja'ni: doea kali oentoek krontjong dan sekali oentoek gambang

—O—

”Kapal

Roesak“

di Pasar Ikan.

Akan ada
Boeat pendoedoek

Hoogeschool.

restaurant?
kota Batavia ten-

oedjian doctoraal bagian ke |toe soedah tidak asing lagi dengan itoe
I»Kapal Roesak' satoe tempat jang ter
n2 Hardadi dan Santo.
lalam oedjian candidaat ba- tetak di pinggir laoet. Di sini kalau
ama toeanz2 V. Schotel dan hari Minggoe dan hari raja ada ramai
-oeloes dalam

oedjian

dengan
ngan,

can-

ke doea toean Ramdan.

orang jang maoe tjari kesenakarena
pemandangan
disini

boeatorang kota memang ada indah,
Di itoe hari2 jang terseboet diatas
Gehoor pada tanggal 31
disini ada ramai dengan orang dari
gustus kemaren.

$

dato

kk.

dari

xvoorzitter

Ini Openbaar

Mr.

segala bangsa, boekan
sadja
orang
Indonesier dan Tionghoa tapi djoega
banjak orang Enropa.

Spit,

Volksraad.

Gehoor jang

mana

Sekarang Siang Po dapat kabar, pa
£ apn (gua tahoen diadakan ini kali
hoea
seorang Europa ada kandoeng
poen
ah mendapat perhatian
loear
'« Ibiasa. Oetoesan dari pendoedoek2 di niatan boeat berdirikan restaurant disini.
Melihat

xi (Sini tidak ada jang ketinggalan, Setelah

ga ada

menga-

dakan pidato jang singkat.
Diantararja ia telah bitjara sebagai

berikoet :

hari

Minggoe

harapan orang

bisa

berhasil.

AO—

P.S.LT.T,
Pertandingan
Amal.

Oa

1) »Exellentie! Ini hari kembali samsIpailah waktoenja jang oetoesan2 dari |
pendoedoek
disini menoendjoekkan
.Ikesetiaannja, jang tidak berobah dan
»Ipenghormatannja
poela atas dirinja

di

dan hari-hari raja sesoenggoehnja djoe

|waktoe soedah sampai maka Mr. H. |.

“(Spit-voorzitter dari Volksraad

keadaan

sv. Lego—Vogido O—1.
Sebagaimana soedah kita wartakan

kemaren sore di Lapangan Penggorengan T. Tinggi, telah dilangsoengkan

Ratoe Wilhelmina. Sebagaimana pertandingan bola antara kedoea elftal
ng doeloe2 orang rajakan ini hari terseboet diatas dengan mendapat koen

Sri

dengan Tea

.Imaka tini

ai (Prinses
Sen

jang sangat loeas,

|S€loembang pertjobaan
“Ihan dan malapetaka.

.|. Pendek

djoengan jang memoeaskan.
Pada waktoe jang ditetapkan hakim

didalam

tentang kese:

kata sarinja dari pidato jang

diatas ini jalah sebagaimana

kita telah

toendjoekan: tidak lain hanja membikin

perhoeboengan jang lebih rapat dan

selandjoetnja minta

do'a agar soepaja

oemoernja Sri Ratoe dipandjangkan althans bisa mengalami tahoen2 j.a.d.

| Setelah

Mr. Spit selesai

3

17.40-18.20

Mr,

Belloni

hagian Soenda.
Dipimpin oleh tocan R. Maman.

IL Soeroepan Selok:1.Moerwa, 2. Renggong Pamoeradan, a. La3, Tjirebonan,

|:

|

berkoempoelnja kita

an

laloe

telah mentjoeri

sepeda

Piatoe Gang Sentiong.

ini jalah

Hanafi,

tinggal

di Gang Tengah

bikin

stand

mendjadi

Pauze

atas meninggalnja

gelijk,f

toean

MOHAMAD

NOER

Iste Redacteur » Pemandangan”
. jang. dalam tempo sedikit kenal sebagai seorang jang sanget
Ssympathiek dan melakoekan kewadjibannja dengan tidak terpe-

stand ta' berobah.

ngaroeh dan tidak tertjela,

. Dalam babakan kedoea njatalah Lego

ia poenja

BERDOEKA

TOEROET

Directie

JA'S

Cheribon 30 Aug. 1934

serangan2 selaloe dapat di

,DARDANFLLA"

SN?

bahwa kita hargakan dan |hindarkan sama Enek dan Moegeni|
padanja“..
litoe pilaar jang ta“ gampang dapat
Hana AYU,
P
#Idiliwatkan, Dalam satoe sa'at Vogido

Versiag peroesahaan roemah dan Iterserang, kedoea back saling salah
000.
N.V Volkshuisvesting.
mengerti sehingga. hakiin pemisah lagi.

Jati|

Juli1934. tagi kasih hoekoeman (penalty). Besoes
itoe garis penjerang dari Lego jangh
'njaan Huizenbedrijf jang disewakan se berbahaja berdiri dibelakang titik boenlama boelan Juli j.I. ada 134, sedan: #|dar sebagai algodjo, tetapi dalam ini

|

Boelan

Djoemblahnja roemah-roemah kepoe

jang tidak disewa orang ada 26.

Ha-

pertandingan jang berarti itoe kans ia

disewa:

Dengan ringkas itoe pertandingan
tjoekoep memoeaskan, sehingga hakim
pemisah mengasih tanda berachir, stand

8 Goena Senang

sil sewanja ada f6858,56, sedang keroe |sia-siakan belaka.

gian dari roemah

“Tada (022,801

0

jang

tetua

tidak

PADA

|
Djoemblahnja roemah-roemah kepoe
.Injaan N.V. Volkshuisvesting di Batawi
jang disewakan

jalada 355,

selama boelan Juli j.l.

sedang

tetap seperti diatas.

Belilah

Pasar

orang ada 67. Hasil daripada sewa itoe Lagoe Timoer N.I.R.O.M. Batavia.
lanta
'Moelaibesok dioedara,
ran roemah2 jang tidak disewa orang
Baroe sekarang jang rada lama telah
rseboet ada sedjoemblah F2621,50. didjandjikan dipenoehi oleh N.LR.O.M., |
—O— AI
jalah pendengar2 Timoer, moelai besok:
sendiri.

1934 banjaknja pendoedoek bangsa

Iperempoean.

:

Hu

ng

“Selama boelan Juli 1934 djoemblah |

itoe. bertambah 893 orang, antaranja
474 lelaki dan 419 perempoean. Penam-

Soedah beberapa malam N.I.R.O.M. |

moer

mengirimkan

dengan

lagoe-lagoe

Chemicalien,

bangsa Europa sampai oedjoeng boelan| Moelai

Krachtpillen

|

Juuksin

hari terseboet pendengar2 akan |

:1/1

Tablet

/

Johumbin Tablet

zender ke ll ja'ni zender

5
'pertjobaan sadja.
Pada hari Minggoe tanggal 9 September j.a.d., maka kami hendak memboeka zender Timoer dengan officieel,

:

Verbandstoffen'
verbanden
dan “segala keperloean boeat orang

Sedia obat-obat koeat boeat laki.

Ti-

A : 190 meter. Lagoe2
PANAS,telahKUT
Jang peran Jiang
dikirimkan
itoe, hanja boeat

- Orang
Telan bydanasbab
lahir,
baroe
000 un
jang cerang
a datang
ang
tJang
berkoerang selama boelan Juli
litoe, disebabkan meninggal atau ber
Jangkat kelain tempat ada berdjoemblah
n | 784, sehingga djoemblah pendoedoek

Telphone No. 2081 WI,

Centrum,

Gummie
Artikelen,
sakit dan bersalin.

moelai. a besok soedah dilakoekan proef-

Betawi

obat

H. JUPITER

ken dengan tjepat dan harga pantes.
Persediaan tjoekoep dari: .

ah

4 1.
K
Lebih djelas dibawah ini kita moeat
(
: N.LR.O.M, , pada kita:
Isoerat

roemah.

!/

Depan kantoor Pofitie,

Baroe — Batavia-

di Betawi ada 32737 orang, zenditipen.

h|terbagi antara 17013 lelaki dan 15724:

Hati

Selamanja sedia segala obat-obat Pat en, Dari Schering, Larouche
Knoll, Bayer, Merek dan segala matjam roepa-roepa dari merk
: jang terkenal. Obat-obat Patent. dari recept Doktor bisa dikasih

Pemboekaan officieel itoe zender
(N
PRBRBENU Wu
Kena Gemeente Betawi, Timoer akan dilakoekan pada haril
aga
tanggal 9 ini. boelan, dan |
| Pada waktoe oedjoeng boelan Juni

Europa

sama

MEDICIJNEN

Tata

ada #6647,30, sedang keroegian

dapat lagoe-lagoe

obat?

- PATENT

us

0 -—

jang tidak disewa

IL. Banjaknja pendoedoek bangsa

di

o Terdakwa moengkir, meskipoen kesalahannja. soedah njata. Sesoedah di
dengar keterangan saksi, lantas Land'raad djatoehkan
hoekoema 9 boelan
' pendjara.
,
Perkara
pengelapan
pada slachtery Merbaboe.
Dihadapkan poela terdakwa nama

Pa

an

Meskipoen ini kali kita tidak rajakan: bekerdja semangkin giat berdaja-oepaja
s dengan setjara jang loear biasa, akan akan mieroeboehkan lawannja, tetapi

Ikan

roemah

lantas Wali Negeri

Ikita sekarang rajakan ia poenja tahoen.

irna- Isetia poela

4, Kentar

loear kota, terdakwa beberapa boelan

jang

dan

bekerdja
sebagai
looper
Stachterij
Dalam ini pertandingan nampak di rog): 1. Sinom Pangrawit. 2, Setra, iMerbaboe. tertoedoeh menggelapkan
fihak Lego bermain tidak seperti bia- a. Lagoe Koeloe2 Kendor. 3, Oedan joeang dari slachterij terseboet.
sa samenspel ada koerang rapi. Tetapi Emas 4. Soemolondo, b, Lagoe Seng“Oleh sebab terdakwa masih moeda,
meskipoen begitoei pertadingan tjoe- got.
Yaa
maka Landraad djatoehkan hoekoem:n
|koep memoeaskan. Baroe sadja moe- Il, Soeroepan Salendro:
: voorwaardeiijk 8 boelan dengan proeflai, dalam beberapa menit bentengan
1. Moerwa.
:tijd 2 tahoen.
Lego dapat terkoeroeng dengan teroes
meneroes tetapi sampai begitoe djaoeh

kita kepergiannja| telah menimpa dirinja Sri Ratoe, dimana. pintoe.

il menandakan

Ba-

hagian Soenda,
Lagoe2 jang akan dimainkan. :Bahagian
Soenda,

Moegeni melanggar atoeran sehingga
mina.
San
na
“Memang tidak bisa disangkal lagi hakim pemisah toendjoekan itoe titik
toean poenja fikiran jalah sedang me- boendar. Tetapi ini harepan tinggal
Nan nu
.
Hajang ke tahoen2 jang laloe jang pe harapan sadja, karena itoe peloeroej
bagi ,Dardanella“ jnoeh dengan kesedihan jang mana dapat ditjegahnja. oleh si pendjaga|

e- tetapi

dengan orkes-

nja. Bahagian Melajoe,
18.20-19.00 Krontjong Semarang, njanjian Miss Moor Bahagian Melajoe.
19.30-23.00 Levend Ketjapi Orkest Ba-

fluitnja kedoea belah fihak menoe- Adjoen, b. Lagoe Kring Tjirebonan,
roenkan barisannja dengan compleet. |
II. Soeroepan Miring (So-

kesetiaan terhadap Sri Ratoe Wilhel- |goena

0

:

—0—

Toean Voorzitter dari Volksraad. benteng mengempit bola, jang tentoe
Terlebih doeloe saja mengoetjapkan sadja ia ta' salah mendapat hoekoeman,
er- |diperbanjak terima kasih atas oetjapan | Satoe harapan jang besar boeat Lego|

san.

orang. Bahagian Djawa.

Programma
Minggoe
2
September1934.
Landraad Betawi.
17.00-17.20 Lagoe2 Djawa, njanjian2
Perkara mentjoeri
oentoek anak2 Bahagian Djawa.
diroemah piatoe.
17.20-17.40 Lagoe2 ketoprak. Bahagian | Landraad tadi pagi soedah, periksa
Djawa,
seorang lelaki nama Hoesin, asal dari

dengan Nogido ta” berhasil jang dikehendaki.
Satoe-satoenja goal jang tertjetak
|berdiri dan dengan singkat kita tjatat
dari kaki Miharta dari strafschop loear
apa jang telah dioetjapkan olehnja.
garis, disebabkan Aspas itoe pendjaga

lpidatonja itoe maka

. Lagoe Renggong Gantjang.

. Sinom Tjiawi,
kromong.
. Lagoe Bendrong.
Pada malam2 terseboet diatas, maka
Programma Senen 3 Sepkiriman2 Levendemuziek
akan tember 1934.
diteroeskan hingga djam poekoel
1! 17,00-1800 Lagoe2 Soenda dimainkan
malam (pada hari Saptoe hingga djam dengan gamelan dari
'poekoel 12 malam).
Padoeka Kandjeng Repent dari Ban
Dengan atoeran2 sebagai diatas ini, doeng. Bahagian Soenda,
NIROM ada pengharapan, bahwa pro- 18,00-18,20 Bobodoran.
gramma
oentoek pendengar2 Timoer 18,20-19,00 Lagoe Arab.
'soedah
sampai
tjoekoep:
moedah- 19,30-20,00 Lagoe Ambon dimainkan
imoedahan kami harap soedah bisa me- dengan orkestsoeling. Bahagian Melajoe
moeas kan |hati tocan2 dan njonja2 20,00-21,00 KrontjoWg Djawa Timoer.
pendengar.
21,00,22,00 Lagoe2 Djawa dari wajang

kali terpaksa Sri Ratoe dan pemisah Lihi, sesoedah memboenjikan goe Paron,
sadang ada

Juliana

Oo WC»

minggoe sekali akan dikirimkan L e- 2 (O Tamarindelaan 63A “Telf WI
vende muzie kdari gamelan Djawa 1351:
Besar dan Pasar Baroe ada f 8236.25
Iboelan Juli 1934). Sedang keroegian dan. gamelan Soenda atau ketjapi.
Tiap2
doea minggoe Levende Ia, Lagoe Solotongan.
dari toko2 jang tidak disewa orang
muziek
melajoe
akan dikirimkan
. Renggong Pamoeradan.
tetap seperti doeloe jg. telah ada f 1815.
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pada tg. 23 Aug.

"34

dengan arrest Hof (RC. Mr.

1JE. A. Zorab
“Tan Po | Nio, pedagang, berdjoealan pakai merk , Drukkerij (Boekhandel)
ai $

Singa DO

N PO EU EaK AN

d at
25 Aug. ug. 34
'3: dengan vonnis Raad
Ci s. Mr,
Tn
»
”
#
taan“. | diselesaikan.
0. Nio Lam Tek, pedagang di Bandoeng.
pada tg. 30 Aug, '34
ga
vonnis Raad (RCs. Mr.
'Doea anggauta Directialy, ' DIPOETOESKAN
.
Andree
Wiltens)
:
dianiaja.

ui ketela soepaja Pa Nananan mali - Wilmink) :

New

York.

31

Aug

Tan

neh

Thoy Tjiang, pedagang di Manondjaja:

| Reuter). Berhoeboeng de
pemo- MENJEDIAKAN LIJST PEMBAG'AN oentoek jang perloe melihat, dikantor
Jriffie R.v.). (salinannja dikantor Weeskamer) empat belas hari, moelai
|gokan
dalam
Textiel-industrie
di
Moean
g.
(Anetapada hari advert. ini dimoeat dalam Jav. Courant, pada tanggal 4 Sep(Georgia) doea anggauta Directie dari|
( Na
|.
tember '34:
Aang
soedah dianiajaf G.E. van Galen, bernama Rijwielh. H.J, Sneep, Bandoeng (jang peroleh kaoem pemogok.
tama dan penghabisan conc. 32pCt.),
Politie telah melakoekan 5 penang-|
benM
kasta
bioscoop,
Batavia-Centrum
Jidem idem 5pCt)
- |kapan.

Di loear dan didalam fabriek2 didjaga| tg 28 Aug. "34:arena

Toleh kaoem pemogok
djata pentoengan.

33 Nate

idak

dianjara, abonn

tahoe siapa jang dapat d

Tentang

dak

hanja

kekoesoetan

(koran di

ter dari Commissi Pemogokan, menerangkan bahwa diantaranja jalah ber&
Tek
Italie Gan
hoeboeng dengan penolakannja voorginega toeroet ambil zitter dari Wol Code Commissie di
York oentoek mengadakan conmemperbaiki keadaan econo- New
ferentie antara anggauta2
dari perseerah Donau".
Irikatan serikat sekerdja dengan kaoem
ak

ini

sadja, $

baja” As

rap

hoekoeman
el:

bi.

jang

ke 15 kalinja|

Pemboekaan prijsvraag

disebabkan
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“Angka jang sebenarnja:
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' Didalam GESER ERA
9 tjil sadja.

ke-|

ma

kok Japan.
'
Shanghai, 30 Aug. (Aneta-Reuter)

Mereka jang menang

Kabar2 jang setengah officieel menga-

sio,1 Sept “ (Aneta) Ea. Ratoe:, takan kapal kapal perang Japan dari
an hari
Irnja didalam kala- Chefo dikirim ke Wei Hai Wei oenad tetamoe jang toek. memperlindoengi pendoedoek2
kan
menghadiirilJapan disitoe berhoeboeng dengan

erapa abonne's di Soerabaja

itoe lotery keloear.

"3

Mang

1

ja hotel dimaha Sri Ratoe|
poenja

Ibentrokan antara bangsa Japan dengan |
Tionghoa.

bea" soedah diminta soepaja dja- Pemimpin
aa

NA,

Kembai

bendera Neder-

tentang Pln

—

O0—

kaoem merah toendoek |

dibawah

Pemerintah

centraal.

Shanghai 31 Sept: (Aneta-Havas)|
»Central News Agence“ mengabarkan,

klotatan

bahwa

Lie Tse

Liang,

pemimpin

R. Bangoen—Jav. Sergt. 2e kl. No, 99661, te Sigli
Lie Giok Kwan — Pasebanweg 2 pav. Batavia-C.
Lie Tak Gien—Djoeritan 28, Magelang

»
»
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10.—

»

10.-

G Bottema — Bandaplein 12, Malang
Masloen bin Mohd. Thayieb — Boomstraat

ati.—

MH, Misero— Tuindorpweg

10, Bandoeng

Oei Djok Lan—Shanghaistraat

10, Soerabaia
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»
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10.—
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Radjin

Oentoek

| Londen, 31 Aug, (Aneta). Masoek |'

memperkoeatkan
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. Iperbinijangan
Toean

ni

C heribon

tentara)

di Balikpapan.?

tentang

Soeroso
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5.—

5
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Kiem

Tong, Tjepoe

,.

5—.

Gouw Kim Cheng, Cheribon
R. M. Sontodirdjo—Klerk Irrigatie.

Ch.

P. T.

Scheffimann
— Wed. Str.

rang saja melihat bahwa Pemerintah |
oetnja diminta soepaja kaoem bisa
mengeloearkan oeang setengah|
'soetra, soctra palsoe dan miljoen banjaknja oentoek Ke pe
ang bersedia goena teri-| koeat benteng di Balikpapan. Saja ang-IM |
1ahHP, : jang lebih landjoet.
gap tindakan ini tidak pada tempat |

Pasoeroean

Wagiman —p/a Telefoonkantoor te Koetaradja
(Atjeh|
Lim Kiauw Bok — Tjidengweg W. 84 Batavia C.
Kho Giok San—Bobotsari, Poerbotinggo
Hadisoetomo

Karsidi

—

Brandweer

Liem Sik Tiat — Hoofdstraat

O0Mep,

boeroeh tenoen memberi perintah soe-| 'adaan, soedah tidak bisa lagi sebab|
paja mengadakan pemogokan oemoem Pemerintah tidak maoe lagi menge-j
11 Sept (ini hari).
oeang lebih daripada' jang |
Didalam" hal imi maka ada koerang loearkan
sSoedah ditetapkannja.
ambil baKn
kaoem boeroeh jang
Tetapi dengan merasa sedih seka- 8

Bat.-C,

Panderedjo Gang

'2, Banjoewangi

10 PAK SIGARET

sekolah, djadi terganggoe. OenBestuur dari perserikatan bond kaoem 'soek
toek merobah (memperbaiki) ini ke-

10, Bandoeng

Rd. Soepraptjojo—Gg. Kebon Djawa 287,
Hamim—Kaoemweg 5, Tjiandjoer

Soerabaia

TN
Oei
| Wasbingtem 31 Aug. (Aneta).

nja, bertambah lagi bahwa dalam hal |
iai boekannja oentoek kepentingan|:
oemcem, melainkan hanja oentoek ke- IM
| pin pemogokan,
Washin gton, 31 |Aneta-Reuter). pentingan maatschappij
partikoelir.
“| Pemimpin2 pemogc ma “telah mengi- 'Sebenarnja ada lebih baik djika oen-

Klas II:

H.F, van Heusden- Oosteinde

mi-

“Satoe soerat antjaman
dari Pemimpin-pemim-

jang menang

5—.
5.—

5.—

Itahoei, bahwa bermiljoen-miljoen anak2
AK
Meuon
negeri jang oemoernja
1 sup
soedah sampai tjoekoep oentoek ma- |

KE.

Pasar

Toeri,

52, Kediri

BRILLIANT

Keyner—Sidomoceti,

Weleri

R. A. Moechtar—Tjiwaringin 50, Buitenzorg
A. Adenan — Heerenstraat, Blitar

Jap Peng Hwat c/o Toko De Zon, Bandoeng
Oei Soen Tik—Klentengstr, 15 Kediri
A. Soewandi—Gang Sapoeran B. No. 5, Bandoeng
Abdoellah p/a P. Simaranaian — Kp. 22 Ilir No. 8a
Palembang
Liem

Khing Pa — Pedamaran

35,

Semarang

Th. Abels — Dierentuinlaan 6, Batavia-C.
S. Rasjid Alsegaff—P.O. Box 8 Palembang

Prijs2 dikirim pada mereka jang beroentoeng

Iseplah

selamanja
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di Ba-

Perserikatan et madjika (Labour likpapan itoe, poen ongkosnja dipi-|
Relationsboard), dimana diterangkan 'koelkan oleh maatschappij itoe sendiri, atau tidaknja,
bahwa pemogokan itos tidak ada ha- tjotjok seperti “jang dioeraikan oleh
Achirnja diterima baik dengan 26
elrapan
oentoek disingkirkannja itoe, toean pb
Up
dalam “algemeene lawan 14 soeara.
ibila kaoem madjikan tidak membe beschouwin
Nasionale Fractie kalah soeara, se
22. zgaran jang tetap TN
Kemoedian tadi md begrooting ini dang anggauta Indonesiers jang Se-

Idioendikan “dalam Volksraad

5, Batavia

25.—

5.—

sordaW) menge-

pada: toek memperkoeat pendjagaan

Samarin @ a

n.
»

bahwa

'oentoek memperkoeat pendjagaan
|) Mitair di Balikpapan.
«

Sekarang oemoem

.

Buitenzorg

Kaoeman 76, Semarang

Postkantoor,

»
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»

penambahan be-j

mengatakan

c/o

Kwee

dinegeri2 itasa
ra
ites djoemblah kira2 f 500.000 jang
- ada poenja wakil, soepaja menjelidiki dimintak dalam itoe tambahan begrooAn
pemerir
segar ondod " ting, ada menjangkoet atas keperloean

spa

Tanda,

F 100—

grooting afdeeling 9, departement van
Oorlog.

ang batja 'itoek

rimkan satoe soera

185, Lawang

Liem Ban Liep p/a Toko Serang Malioboro, Djokja
Prawiro lihardjo—Schrijver Waterst., Telokbetong

Perloekira2f 500.000./
'Dalam persidangan Volksraad hari|
Kemis jang laloe soedah dimadjoekan

(nja Sovjet-Rusland” ke Volkenbond
roepanja soedah an dan Nina lama

je

BRILIANT

Tan Eng Phay—Gandarisweg

Mereka

sikapnja

aa

SIGARET

Abdullah c/o H. Amin

AANG “Ra
Paulasa PR

Zwitserland?

Oo.

Tan Kim Goan—Katja? Wetan 153, Bandoeng
Marah Tetek gelar Soetan Poetih, Sbr. Padang Kp.
Dalam) Padang
W. Twiss—Sumatrastraat

Soviet Rusland Shan masoek

g diseboe

(Atjeh)

17, Mr.-Cornelis

E. Mont€rie— Gang Besi (Handelstr,)
Tan Tek Lien, Garoet

procedurenja
ai Le
1 Lam tember Gani hari).

akan terdjadi.

Simpang

Diojokartiko Jr. Gang

—D0—

ng

D. Broers—Kwala
G. Delhaye — Kerkweg

Soerjani — Irrigatie, Tanggoel

Ibewan' itoe akan b ersidang aa

|la

Daglan — Amaliastraat 70, Medan
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$ .meskipoen Dewan itoe soedah|
a!
pai djam 8,45 malam.|

$ dataFa Tual

Berauw

»

Dewan Tinggi dari Balatentara KeseIlamatan, beloem melakoekan pemili

#

Soekardi—Klerk Pestkantoor, Semarang

daa

3
Tanggal

Klas I:

F 200.—
» 50.» 25.—

»
»

ka-|

jang terkemoeka di HuPemilihan beloem oem merah
Inan, soedah dapat bikin toendoek di
@djoega selesai.
'nindon 31 Aug. (Aneta). Seba- bawah Pemerintah NU Centraal,
ma
0:
iknja dari pada io
soedah diharap,
TN

1294

Tiong-

bentrokan

Sri Ratoe dan hari-lahirnja.

dari

keadaan.

Apakah Machtsvertoon ? !
Berhoeboeng denganij

itoe pemberontakan tanggal 25 |
—090—

Ka

tidak dikirimkan pada abbone's e.
oedanj
djaoeh-djaoeti hari, hanja.sas

oem.

penghabisan 1: :

daftar pembagian

boeroeh dari industrie wol.
Pemimpin2 pemogokan taksir bahwa
|koerang lebih “ada 150.000, kaoem
boeroeh jang akan letakkan pekerdja- |
annja masing2 jalah

Ka Te ngan nama

tetetap

epa'

|
Aug. (Aneta) Itoe PAN
man mati jang telah didjatoeh| anaknja dokter Frans Eber

Wol

mendjadi
J

'gok beloem dioemoemkan, German jang
mendjabat pekerdjaan sebagai voorzit-|

:

a beberapa

Pa

telah

bersen-

Njonja MJ. Gesuel Bandoeng,
P.N. Keuchenius, Bandoeng,
Pemogokanakan
men- Kie Eng Lok, Batavia-Centrum,
djadi lebih loeas.
Lie Lauw Siong, Soekaboemi,
Washington, 31 Aug, (Aneta). Loa Ka Tjong, Betawi,
Pemogokan dari kaoem boeroeh tenoen S. Nagamine. Betawi,
Tag“| djoega akan merangkap dalam indus- Warisan J.L.H. Sachs, Bandoeng,
trie2 wol dan kamgaar.
Yo Tjin Tjiang, Bandoeng.
Meskipoen perintah oentoek memo-

tidak. Dan sobat2 kita bangs
ghoa jang lengganan Mata Ha
antaranja tanja pada kita: tanja3
— toe hal jang boekan oeroesan kita
ng

dengan

diterima

artinja bertentangan dengan fihak Na(tionsle Fractie, adalah tocan2 Kasimo,
Rehatta, Tjakraningrat Sosrohadikoe| soemo, Mandagie, Hadiwidjojo, Gandasoebrata, Sogkawati dan Wiranata-

toedjoe atas itoe tambahan begro »ting, Koesoema,

Uokter-R. Md. Salim
Chirarg
(dari algemeene praktijk
djam bitjara 5 — 6 n.m.

Hi

Kramat

FE

an

E

1

B8

STAN

El

tj

Ana

DAN

MA LEM BERIKOETNJA

&

Dubbel.

€

Clark

MYRNA

Bi

LOY

is

Satoe

dari

peng-

Daan

Boeat hari Saptoe 1 dan Minggoe
September 1934

|
lan
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Selamanja
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TOM

paling

WESTERN
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dalem
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Film

SPECIAL

JACK

TOM
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TYLER

melawan

Komplotan

pendjahat
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Universal Special Western jang paling baroe

TOM.
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sendiri,
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patag
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film ke 2
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Dalem

dari matjem?
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InvuiBtE IYatEM
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ka doenia

dari kalangan western, balik lagi
film bersama-sama TONY

adgsedia

2

programma

Mi

radja

kita

BAKRI

kain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen,
dril, en djoega kita poenja potongan telah
dapat poedjian dari segenap bangsa rapi
dan nefjis.

dan belon pernah main dimana-mana

MIX
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Batavia-Centrum

Telegram adres.

HEADINNORTH

djem dalem

TOM

pagi 5-7

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN

aa BOR SERELE

Batavia-Centrum

hari Saptoe 1 dan Minggoe2
September 1954

Djambitjara 7-9

Perkel:hisn hebat serta Oedjan djotosan

BIOSCOPE

Besar

Sebelah Halte Gondangdia.

Bat.C. .

Dubbel

Sawah

B

&

na

eter

Senen
Ben SN

Es

66

Arts oentoek penjakit oemoem
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Telefoon Weltevreden 282
van Heutzplein No. 11,

-

.

“sa

.dan perdjandjian:
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jang modern
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likannja dokter.

Kaka
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Koba

dab
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e. Ia

Malang, jaitoe Fabriek dengan

kerdja jang paling modern
sehat, jang selaloe ada

Sa
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sa
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dan jang Pasar Senen 159
dibawah mami
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Ska
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3 ah

sd
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Batavia-C.

bai

Sl

Ba

Lembaran

dalam vergadering Gemeente
Soesoenan.

kadooa

Pasar Gamiik Batavia "34
Mahligai

atau

istana-istana jang indah,
dari pada bamboe
he

oplossing

lande —

van

Gambir

jang

ke

J. H. Antonisse,

—

voor de massa

zeker niet gemist kunnen worden.
I-H. ANTONISSE

hier.te

14

Stads-architect,

poen
diloear lebih doeloe dengan
kagoem (ta'djoeb) memandang itoe
mahligai atau istana-istana jang terang
bendera disinari penerangan electrisch,
indah lagi permai
dipandang mata,
meskipoen dibikinnja hanja dari bamboe

sadja.

Waktoe
zamannja
pernah

:

Pasar Gambir tahoen 1932,
Burgemeester Meyroos kita
madjoekan

pertanjaan

pada

burgemeester terseboet, apakah sebab-

nja Pasar Gambir itoe tidak dibikin
di gedongnja jang tetap seperti jaarbeurs

bisa

menjebabkan

de

disekitarnja,

poen

tidak se-

soeai dengan keindahannja ini negeri.
Ini gedseng2 dari bamboe sebagai-

mana orang makloem dibikin dan di
rantjang oleh toean J. H. Antonisse
stadsarchitect gemeente Betawi, Saban
tahoen model
pendiriannja bergantiganti, demikian poela ini kali.
Njatalah bahwa pendirian roemah2
daripada bamboe itoe bisa sampai kepoentjaknja mana'djoebkan, indah lagi
permai dan bisa dibangoenkan dengan
berbagai-bagai pendirian.

Gerbang

Pasar

Gambir

ini tahoen

menampakkan lagi ketjakapannja toean
J.H. Antonisse, itoe bapanja architectuur Pasar Gambir, tidak koerang poela
indahnja mertjoe2 jang didirikan dan
diatoer rapih,

di Bandoeng atau jaarmarkt di Soerabaja sadja. Djawabnja lebih baik di
bikin seperti biasanja jang dilakoekan
di Betawi ini sebab fiap2 tahoen bisa
diadakan perobahan gedong baroe dan
mendjadi baroe poela penglihatan Ini
memang benar! Dengan tjara demiki: n,
pengetahoean membikin roemah dari
pada bamboe djadi semangkin bertambah. Tentoe sadja hal ini membawa
kepentingan sebab pendirian dari pada
bamboe itoe memang mirip seperti keadaan di ini negeri, sedang bamboe
itoe memang tanaman anak negeri di
sini.
Diwaktoe sekarang ini, dimana seberapa

Toean

keadaan

het woningvraagstuk

Sebagaimana biasa tiap2 tahoen di
Betawi diadakan Pasar Gambir 14 hari
lamanja, moelai oedjoeng boelan Augustus sampai pertengahan September,
Selain dari pada oentoek tempat ber'soeka ria perintang hati setahoen sekali, itoe Pasar Gambir
maksoednja
goena madjoekan keradjinan dan
indoestri anak negeri. Mendjadi lapang
reclame poela bagi peroesahaan2 indoestri.
Demikian poela moelai malam Kemis

Pasar

diperboeat

ligt niet alleen in hout noch steenbouw, de bamboebouw

zal daarbij

il.

meskipoen

pimpinan
| Permi"
Tjabang Medan.
Oleh sebab toean Abdoel Wahid dan
Hadji Moeh. Zein, masing2 Ketoea dan
wakil Ketoea
Permi tjabang Medan,
meletakkan
djabatannja, karena ada
oeroesan prive jang memaksa, maka
soesoenan pengoeroes Permi. Medan
dirobah seperti berikoet:
Ketoea Ahmad Chatib
Djoeroesoerat M. A. Dasoeki
Bendahari Amir Daulay
Pembantoe2 Sjarbini dan Saleh,

orang

orang

moesti

berhimat,

hendaknja

dengan

soedah

mendapat

moelai

diboeka

koendjoengan

besar

djoega dari publiek.

sche

Sultan

Deli,

pembesar

Toean Hart mendjawab pidato pemboekaan toean Burgemeester dan meng

gambarkan

kepentingannja

ini

Pasar

depan ,,Pasar Gambir" aa
£

diantara

P.G.

pendirian

tiap2

Gambir, teroetama bagi kemadjoeannja fabriekaat Indonesia.
Kita soedah pernah mengoendjoengi
berbagai-bagai Pasar Malam di seloeroeh Indonesia ini, seperti Jaarbeurs
Gerbang pintoe depan ,,Pasar
di Bandoeng, Jaarmarkt di Soerabaia
Gambir“ tahoen jang laloe.
dan lain2 kota, tetapi kita tetap berpendapatan
bahwa
pendirian Pasar tjari perkakas (materiaa!) jang moerah.
Gambir ini soenggoeh loear biasa.
Dan ada penting djika oentoek barang
Dari moelai akan didirikan roemah- jang moerali ini, orang
toedjoekan
roemahnja, orang soedah kagoemkan kepada bamboe.
itoe stij! mahligai-mahligai dari bamboe.
Toekang2 bikin roemah bisa memKalau orang pergi ke Pasar Gambir, bikin roemah dari batoe, kajoe dan
selain
“dari oentoek
menonton
dan mereka bisa goenakan model roemah
melihat-lihat jang indah2 didalamnja, jang sebenarnja tidak tjotjok dengan

Pintoe gerbang

Doea

moeanja terbikin

lebih dari

Gadjihnja

3

orang

sehari-hari

tiap2

dari

jang

mereka

itoe

dan

Lengkong

(golongan

Indonesiers)

—O—

Djatoeh dengan

mesin terbangnja.

Oentoeng tidak berbahaja bagi djiwanja.
Dari Bandoeng Aneta kabarkan bah-

wa sergeant J.H. Latooy tatkala bela-

—0O—

banjak

mengharap

mertjoe

kiranja

dan

warna

dan

Ketjelekaan

gerbang sehingga

bersenang-senang

memboroskan

sederhana,

keloearan

Menoeroet

kabar

Aneta

djiwa

dari:

Ban-

dveng seorang pemoeda pengangyosran
jang-baroe beroemoer 18 tahoesz bernama Bakker,
sedang - mandi dalam
soengai Tjitaroem bilangan Tjiandjoer
entah bagaimana telah terbenam.
Majitnja setelah 24 djam berselang
baroelah dapat diketemoekan dan selandjoetnja dikirim ke Bandoeng.
Tentang

sari
mengambil
maksoednja
penonton Pasar Gambir, tidak

oentoek

diwaktoe mandi

—0—

bagi kaoem jang tidak mampoe, kaoem
jang
beroemah bilik dan atap akan

mata-mata

bentjana

Mengambilsatoe
manoesia.

jang

ini Pasar Gambir, ada faedahnja poela

hanja

mendapat

—O—

sedap dipandang mata.
Dengan pendek,
bahwa dari pada
bamboe2 itoe dapat didirikan roemahroemah. jang baik maka dengan adanja

dapat
bahwa

poen bisa

tahoen jang laloe.

roepa

se-

oeang, tetapi

djoega akan mendapat fikiran jang
berfaedah. bahwa dengan .alat jang
ini tanah Indone-

sia sendiri, harga moerah, jaitoe bamboe dan atap bisa dibikin pendirian2

diakoei sangat meloekai hati dan inenimboelkan
goesarnja oemmat Islam,
karena kaoem Moeslimin jg. haloes perasaannja terhadap @oer'an itoe, ta'da
pat tidak sjak dan
miskal didalam
dada, sehingga kaoem Moeslimin Paree
keloearkan kemarahan hatinja itoe dengan
memadjoekan motie terseboet
diatas.
Tetapi
kita pertjaja "bahwa
tindakan goeroe Soebanon itoe boekan
poela kemaoean igamanja, melainkan
dari hati dan tabi'at atau rochaninja
persoon Soebanon Sendiri. Ia sendirilah
jang menanggoeng.
djawab. Ditjegah
tentoe ta? dapat lagi itoe penghinaan
pada @oer'an,. karena barang soedah
terdjadi.
Tinggal
lagi mesti ditimbang oleh
kaoem Moeslimin dengan seinsjaf-insjainja bahwa lebih baik dalam hal ini
orang menoenggoe tindakan apa jang
akan didjalankan oleh jang berwadjib
terhadap.
persoon . dan - penghinaan
goeroe Soebanon terseboet.
Dengan tertib dan aman. hendaknja

djar terbang soedah djatoeh tidak ber
djaochan dengan lapang penerbangan orang Islam
memandang kedjadian ini,
Andir.
dan tidak didorong-dorong oleh senDari sebab ketjelakaan itoe maka timent ke
igamaan jang bisa membikin
mesin terbangnja sendiri dapat keroeoedara semangkin gelap. Z.
sakan hebat, akan tetapi ia hanja mendapat loeka2 dibagian moeka-dan toeMenembak babi, anaknja
lang hidoengnja patah. Djiwanja tatsendiri jang kena.
kala diperiksa njata tidak berbahaja.
Beberapa hari jang. baroe laloe seBelakangan
dikabarkan
lagi dari orang
Indonesier
pendoedoek
desa
Bandoeng bahwa keadaannja sergeant Tjipantjoe
onderdistrik
Haoergeulis
J.H. Latooy itoe ada mengoeatirkan (Indramajoe) ketika
ia sedang meronda
Selandjoetnja orang2 takoet bahwa ia
dalam
kebonnja jang ada
dipinggir
akan mendapat inwendige verbloeding
hoetan djati, telah melihat seekor
babi,
dan keroesakan dalam toelang pilisnja.
jang
mana
dengan
segera
ia
mengang
—O—
kat sendjatanja, karena kebetoelan itoe
Kekoerangan air.
waktoe ia membawa senapan, dan babi
Pembantoe kita dari Tangerang me- itoe. teroes: ditembaknja. Akan tetapi
ngabarkan bahwa sedari beberapa wak- malang bagi dia, karena jang kena itoe
toe ini tidak sekali ada toeroen hoe- boekan babi jang diarah tadi, tetapi...
djan (djoega di Betawi hampir seboe
anaknja sendiri dan kemanakannjajang
lan
lamanja
ta“ ada hoedjan sekali kebetoelan itoe waktoe sedang bermain
corr.) hingga banjak soemoer2 banjak main dikebon. Anak tadi doea-doeanja
jang kering sama sekali.
mendapat loeka kena peloeroe dibagian
Teroetama sekali menjedihkan pen- pahanja. Sekalipoen tidak mengoeatir
doedoek jang roemahnja djaoeh dari kan bagi djiwanja, akan tetapi itoe anak
soengai2, dimana soemoer2 mereka soe djatoeh pingsan. Dengan segera kedja
dah kering, sehingga orang djadi ke dian ini diraportkan kepada'jang wadjib
bingoengan.
(politie) dan si anak tadi doea-doeanja
Pendoedoek dibilangan Mauk
jang diangkoet
keroemah sakit Indramajoe.
bisa poenja air dengan mengharap toe
Soeatoe tjonto bagi orang jang soeka
roennja hoedjat, sedang air soemoer dengan senapan, soepaja - berhati-hati,
nja soedah asin poela.
djika akan memasang senapannja

djika tidak toeroen hoedjan.

banjak mertjoe di

indah,
maka
digoenakan poela tjat
warna berbagai-bagai ragam, sehingga
meroepakan
keadaan warna di Indo:
nesia. seperti merah, koening, hidjau,
hitam dan ada poela jang ke-emasan.
Riboean lampoe2 listrik menerangi

Negeri dan Consul2 Loear Negeri.

ada

atas rahmat Toehan, bisa toeroen hoe
djan, karena selain
manoesia, tanam

memberikan

Directeur Economi

Zaken, berbagai-bagai

tidak

pekerdjaan

telah
wet-

djoemblah
f 600.— satoe boelannja
dengan mendapat keroegian perongkosan f 125,— poela.
Mereka jang diangkat dalam djabatan tersebuet diatas jalah toean2 Bach
Kolling (LE.V,) Van Gennep (V.C.)

Selain dari bamboe dan atap oentoek

Waktoe diadakan pemboekaan, ada
nampak antaran lainnja Edeleer Hardeman, President dan anggauta2 Volks
raad, Kepala Armada Laoet toean Van
Dulm,

houders

dengan
penoeh.

tanaman

sar Gambir.

disini ig,

pertama kali diadakan
kepoetoesan djoemblah

Orang

men-

geniale bouwer van de PaKoningsplein

oentoek
diambil

Perboeatan goeroe sekolah Christen,
nama
Soebanon terseboet memang

itoe penghinaan

@oer'an.
Oemmat Islam

pada

di Paree

hanja bikin motie.
Padatanggal 26 Augustus jang laloe
kaoem Moeslimin di Paree telah mengadakan rapat ramai memperbintjangkan tentang perboeatannja seorang goe-

roe sekolahan Roomsch Katholiek nama

Soebanon

dan

district

desa

Boedjel, onderdistrict

Modjoroto

(Kediri) jang

—0—

Perdjatanannja Senator @uezon

5

Hendak
djoempakan G.G.
Menoeroet. kabar Aneta dari Soerabaja Senator @uezon-jangkita kemaren
kabarkan tiba disini pada tanggal 30
Augustusj.b.I. koendjoengi Gouverneur

dari Djawa
Timoer dan
-berdjamoe
dalam consul Amerika.
la mempoenjai- tjita2- hendak: berdjoempa dengan Wali Negeri disini
dan -akan pergi ke. Europa dengan
menoempang

kapal.

,,Ordenbarnevelit".

Kemaren ia telak berangkat dengan
kapal ,,K-P.M,“ menoedjoe ke Betawi,
Indramajoe.
Pemboekaan
tanah
boschwezen.
Berhoeboeng dengan soesahnja zaman.jang diderita oleh segenap ra'jat
dan oentoek mendjaga agar. ra'jat terhindar dari. bahaja kelaparan, Pememerintahan

di.

Indramajoe,

sekarang:

ini sedang memboeka tanah2 Boschwezen adanja di bagian distrik Djatibarang blok Toekdana,
Tanah
mana.
koerang
lebih- ada:
2000 H. A., sekarang kajoenja sedang
ditebang dan tanahnja 'itoe akan dibagikan kepada ra'jat jang ada di itoe
bilangan dan masing2 akan mendapat

telah menjoeroeh moeridnja nama Sajang boleh terpandang indah-dan baik, miran
oentoek mengambil setengah
lembar dari pada Al-@oer'an. Setelah bagian 1 H.A. tanah oentoek pesawalembaran itoe diserahkan kepada goe- 'han dan perkarang,
Penebangan ini telah beberapa boeroe terseboet, oleh goeroe laloe dirobek2 dan dibagikan pada beberapa lan dikerdjakan dan sekarang hampir
moeridnja, Kemoedian mereka itoe di- selesai.
Atas
'oesaha
pemerintah oentoek
soeroeh. menghina dan merendahkan
sobekan terseboet sampai tidak patoet menghindarkan bahaja kelaparan ini
lagi dibitjarakan. Oleh sebagian moerid patoet mendapat poedjian dari segenap
ra'jat dan. pendjoeroe, serta moedahperintah goeroc itoe ditoeroetnja.
Kemoedian dari pada itoe rapat laloe moedahan ditiroe oleh Pemerintah dimengambil motie seperti jang berikoet: lain bagian.
1 Bihwa perboeatan seorang goePerdjandjian
boeatrakroe terseboet diatas sangat menghina
jattidak
dipenocehi.
dan merendahkan deradjat kesoetjian,
Didalam tahoen. jang telah silam,
kemoeliaan dan ketinggian kitab soetfji berhoeboeng dengan djeleknja leiding
al-@oeran, jang telah didjoendjoeng, oentoek disawah2 bagian desa Babadan.
dimoeliakan dan ditosroet perintah dan Tegirikan,
Pasekan dan Karanganjar
larangannja oleh segenap Oemmat Is- bagian Sindang dienst Irrigatie dengan
lam sedoenia,
semoefakatnja B.B. telah membikin
2. Bahwa perboeztan goeroe terse- dampijang (damp) disisi sawah2. Dam
boet sangat meloekai hatinja oemmat pijang tadi diambil dari tanah2 milik
Islam :
kepoenjaan pendoekoek desa terseboet
3. Bahwa perboeatan goeroe terse- dengan didjandji akan dibajar 'keboet tidak patoet dibiarkan sadja, te- roegian, kevada tiap2 orang jang tatapi wadjib ditjegah dengan djalan nahnja soedah dipakai oentoek dampi
jang patoet dan lajak oentoek men- jang. Sekarang dampi itoe soedah sedjaga ketertiban oemoem:
Jesai, akan tetapi ra'jat hingga sekarang
4 Bahwa perboeatan goeroe terse- beloem
djoega
mendapat keroegian
boet sangat patoet oempamanja men- dari fihak “jang
wadjib, meskipoen
dapat hoekoeman dari fihak jang ber- orang2
tadi telah minta kepada jang
wadjib sampai vol ampat tahoen pen- wadjib,akan tetapi beloem djoega dapat.
djara atau denda f 300 (tiga ratoes
Oleh karena hal ini soedah didjandji
roepiah), menoeroet boenji artikel 156 sendiri oleh.jang wadjib, bahwa mereka
dari Wetboek van Strafrecht :
akan mendapat, keroegian, kiranja jang
Demikian motie itoe beroepa protest wadjib tidak akan alpa memberikan
dan doea diantara banjak mertjoe, jang sediperdengarkan pada oemat Islam se-' keroegian kepada masing2 orangnja,
a daripada bamboe,
kalian,
agar kepertjajaan ra'jat tetap ada,

Kek

RE ANA

eri PSR

AN PTE

AE

“ta

Mba Dn

. Gemandangan

Penghematan dalam kalangan
wethouders.
Gemeente.Soerabaja.
Menoeroet kabar Aneta dari Soerbaja,

Ba bkan

1934 Tahoen ke 2

ae

1 September

CA
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No.

Beberapa motie dalam Volksraad.
Penghematan

dalam

Indonesisch Bestuur. — Oentoek djabatan

pada

belastingdienst. — Tentang ongkos dwangschriften. —
Tentang

garam

harga

ningrat, Barre dan Mandagie jang isinja
memintak kepada Pemerintah soepaja
belasting memotong anak2 sapi ditoeroenkan.
Motie

"1

1 Crepe de Chine
7 /New Organdy, Voile

ini diterima baik, hanja toean

toean Van Helsdingen, Van Holst Pellekaan dan Pastor tidak setoedjoe.

d.LI.

Coraline
lain2

stoffen,
dan

Aanslag landrente.
dalam hal terseboet memang tidak diSesoedah diterima baik rentjana
bikin perbedaan, maka motie terseordonnantie oentoek menambah ordonDalam persidangan Votksraad hari boet ditarik kembali (tidak djadi).
provincie-regentTentang ongkos nantie-ordonnantie
Kemis 30 Pesona, 205 laloe:, bermoela
schap dan stadsgemeenten dalam hal
dwangschriften.
soedah dikemoekakan motie jang dim apengawasan atas berlakoenja openbare
djoekan oleh toean2 Soetardjo, Barre,
Sesoedah diterima baik motienja werken, maka dimadjoekan poela motie
Soejono, Kasimo, Dwidjosewojo dan toean2 Beets c.s, dalam hal verponding, toecan-toean Thamrin, Soeroso, Ratu
Mochtar, jang berboenji:
maka dimadjoekan poela motie toean2 Langie dan Kasimo, jang isinja ber-

Nasib kaoem
djoeroetoelis.

»Menimbang,

bahwa

sebagai

Barre, Sosrohadikoesoemo,

hasil

Koesoemo

pendapatan

Gabardine

jang soe-

dah dan jang akan
“atas Indonesisch bestuur, maka kewa- nja oentoek mengambil sebagian ong-

oemoem

katoen,

ach:

bahwa dasar aanslag land-

selama

waktoe

3

PP

badan

dimintak soepaja Pemerintah beritahoe
kan hal ini pada Kepala2 daerah bestuur.
Ini motie poen diterima baik
dengan tidak mengadakan poengoetan

akan sangat ter-

ganggoe: berpendapatan, bahwa maksoed perobahan2 pegawai kantoor2
bestuur bisa membikin tambah soekar
nja dalam hal melakoekan kewadjiban soeara.

Motie

bestuur:

mendesak dengan sekoeatnja kepada
pemerintah soepaja itoe maksoed hendak membikin reorganisatie (perobahan)
pegawai bestuur dengan djalan mengganti sebagian dari pegawai dalam
vasten dienst oleh plaatselijke krachten
(pegawai sesoeatoe tempat itoe sendiri)
atas gadji menoeroet oekoeran hidoep
di itoe tempat, djangan diteroeskan.“
Maksoed

kesimpoelannja

ialah soepaja begrooting

menarikkan kembali G.B.
no. 31 jang
san

atas

berisi

16 Mei '34

atoeran

pembajaran2

pengawa-

belasting

oleh

ambtenaren jang menoenggak belasting
karena pengawasan ini ada memakan
banjak ongkos poela.
Ini motie achirnja diterima baik dengan tidak
mengadakan poengoetan

motie ini,

Bestuur tahoen

1935 ditambah f 120.000.—
Sebeloem dioendikan ini motie, lebih doeloe anggauta2 diberi kesempa
tan mengoeraikan mereka poenja pen
dapatan.

TOEAN SOETARDJO: Penghematan2 dalam kalangan Indonesisch bestuur jang soedah atau akan didjalan
kan seperti jang mengenai pegawai2
kantoran, menggaboengkan dan memperloeas daerah2 seseorang Ind: bestuursambtenaar, memberati kewadjibannja disebabkan hasil dari perobahan
bestuur. ditambah zaman malaise ini,
semoea tindakan2 ini membikin tidak
sempoernanja keadaan. Akan lebih te
rang lagi kesoekaran dan kelemahannja
perdjalanan bestuur djika pegawai2
djoeroetoelis dikoerangkan.

Smith.

Dimadjoekan motie toean2 Smith cs.
jang memintak pada #Pemerintah soe-

bagian Indo-

nesisch Binnenlandsch

toean2

|

perloe oentoek makseed ini.
Ini motie diterima baik dengan
lawan 16 soeara.

30

anti

ini

Diantara

tidak setoedjoe

hanja

tocan2

dengan

paja

maksoed

selt,

Prawoto,

Ratu

Langie,

Meada

sehingga

taan jang kebanjakan peroesahaan pene
rangan listrik jang memegang moeno-

-dah didjalankan itoe tindakan2 soepaja diperbaiki lagi.

TOEAN
ngatakan

VAN
bahwa

HELSDINGEN:
tindakan2

itoe

anak

negeri

terpaksa

memo-

- tjoekoep dikoeatiri akan melemahkan tong-motong batang Nipa dan dibakar
Indonesisch Bestuur, sebagaimana di sampai mendjadi aboe, jangmana kegambarkan oleh toean Soetardjo, tetapi moedian ditjampoerkan dengan air.
itoe kekoeatiran pemerintah lebih ma' Dengan begitoe maka air terseboet bisa
loem, dan orang serahkan (pertjajakan| mendjadi asin.”
Wakil Pemerintah, tocan De Leeuw,
sadja pada pemerintah, pendeknja spr:
directeur van Financi&n poen tidak setidak setoedjoe dengan ini motie.
Sesoedah angkat bitjara lagi tocan2 toedjoe dengan ini motie jang akan
Negeri kira kara 4
Soeroso, Barre dan toean Van Lith, meroegikan Kas
directeur

B.B.,

maka

motie

terseboet

BONDOWOSO.
'Poetoesan

Bondowoso,

Landraad

Baroe2 ini Landraad Bondowoso te-

Paling
toean

achir dimadjoekan motie toean
Thamrin,

» Menimbang

ngan

toeroennja

De

Hoog,

Wiranata

jang

berisi

bahwa berhoeboeng de
penghasilan

oemoem

polie itoe, tidak soeka dengan kemaoean

sendiri mengadakan penoeroenan tarief
jang pantas,
,
menimbang bahwa pada tempatnja
mengadakan segala matjam sjarat oentoek mendapatkan penoeroenan tarief

moelai

paling

laat

1 Januari

1935,

dengan tidak mengganggoe kesempatan
mendapat keoentoengan dari itoe permillioen roepiah,
Oleh sebab itoe Pemerintah sangat oesahan-peroesahai.
memintak pada Pemerintah soepaja
keberatan boeat menerima baik ini momengandoeng
monopoliebelasting atas
tie.
Achirnja ini motie ditolak dengan 21 peroesahaan2 penerar.gan jang bersamboengan dengan tingginja tarief2 listrik
lawan 24 soeara.
penerangan
berhoeboeng dengan harjang
Indonesier
anggauta2
Diantara
ikoet tidak PENA
Itegen), adalah ganja, moelai 1 Januari 1935.
Agaknja dengan djalan mengenakan
tocan2 Rehatta,
Sosrohadikoesoemo,
monopoliebelasting
ini, perloenja djika
Apituley, Mandagie dan Soekawatie,
Anggauta2 bangsa Belanda jang se- itoe peroesahaan listrik tidak maoe
toedjoe hanja toean2 De Dreu dan menoeroenkan tariefnja.

diterima baik dengan tidak mengada.kan poengoetan soeara.
— Hanja tocan2 Van Helsdingen dan
Van Holst Pellekaan tidak setoedjoe.
Motie toean2 Monod
de Froidevillec.s.
Kemoedian dimadjoekan motie toean2
Monod de Froideville, Soetardjo Barre,
Kasimo dan Mochtar, jang isinja memintak pada Pemerintah soepaja djika
menempatkan adspiranten Controleurs
boeat dienst belasting, djangan diper- Fournier. Leden Tionghoa jang setoebedakan antara orang2 keloearan se- djoe dengan itoe motie hanja tocan Loa
kolah2 H,B.S. dan Lycea dengan A.M.S. Sek Hie, jang lainnja tegen.
Belasting memotong.
Oleh sebab tocan De Leeuw, directeur
Dimadjoekan
motie tocan2 Tjakravan Financien meaerangkan
bahwa

mendjadi haknja Sociteit RICOPDO
Bondowoso, ketika ia mendjabat Jpekerdja'an sebagai mandoer.
Dalam

pemeriksa'an

terdakwa

me-

lah bersidang dan mendjatoehkan hoe ngakoe teroes terang atas kesalahannja,
koeman pada seorang Indonesier ber sehingga tak menjoesahkan pada jang
nama Pa Soe Djenal, lantaran terdakwa berwadjib. Achirnja Pengadilan laloe

telah menggelapkan wang f. 265,— jang mendjatoehkan noekoeman pendjara 10

Kraag

kant,

de, Naaigaren-

| :

d.LiI.

Barre,

Mandagie, Van Helsdingen dan Fruin,
jang memintak soepaja kiranja Pemerintah bisa memoendoerkan doeloe itoe
maksoed menaikkan bea pengeloearan
soeara.
bagi tembako Djawa, oentoek lamanja
Mintak toeroen harga 3 tahoen, karena tidak adil orang megaram.
naikkan ini bea, sedang pengeloearan
Dimadjoekan motie tocan2 Prawoto, tembako Djawa ini tidak lain akan
Kasimo, dan Ratu Langie, jang isinja meroegikan.
memintak
pada
pemerintah soepaja
Ini motie diterima baik dengan 32
menoeroenkan harga debiet dari garam lawan 12 soeara.
briket, dari 10 cent djadi 8 cent tiapFractie Nasional kalah soeara, sedang
tiap kati.
toean Thamrin tidak toeroet kasih stem.
Motie sematjam ini poen ditahoen
jang laloe soedah pernah dimadjoePerkara
mintak
kan oleh toean Prawoto tetapi ditolak.
onderstand.
Sebab memandang
keadaan
waktoe
Dimadjoekan motie toean2 Prawoto,
sekarang ini semangkin soekar dari Kasimo, Sasrohadikoesoemo dan Ratahoen jang laloe, maka ia madjoekan tu Langie, dimana dipertimbangkan
bahwa pengoeroesan atas permintaan2
lagi motie terseboet.
Antara lain dalam pidatonja tocan onderstand dari djanda2 pegawai nePrawoto sesoedah menggambarkan ke- geri Indonesier jang sangat soekar hisoekaran oentoek anak negeri sekarang, doepnja, biasa dilakoekan dengan lalai
laloe berkata: ,orang lihat lagi dari dan memakan waktoe lama sekali baroe
kabar2 dalam koran2 bahwa pembi- dikaboelkan. Sedang sementara mekinan garam gelap paling hebatnja di noenggoe kaboelnja itoe permintaan,
daerah2 seperti Indramajoe, Cheribon, mereka jang tersangkoet hidoepnja soepantai Oetara tanah Djawa Tengah, dah koetjar-katjir. Oleh sebab itoe di

ia katakan: Didalam waktoe jg. achir demikian hebatnja, maka sangat perioe
achir ini orang bisa lihat, bagaimana poela ditoeroenkan tarief2 penerangan
didistrict Kroja daerah Banjoemas Se- dan lisrik
menimbang bahwa sekarang kenjalatan, lantaran naiknja harga garam,

djangan diteroeskan, dan dimana soe-

wol, Borduurzij-

Spreien

AN

Bea pengeloearan tembakoDjawa.
Dimadjoekan motie toean2 Van Has-

Koesoema
dan
Soejono
seperti berikoet:

penghimatan terseboet

rang,

,

diwidjojo.

akan dapat mentjegah anak negeri mem
bikin garam gelap, malah akan bertambah banjak orang bikin garam gelap,
sedang Pemerintah roegi sadja djika
harga garam ditoeroenkan.
Toean Wirjopranoto setoedjoe dengan ini motie, malahan antara lain

sangat dimintak pada pemerintah soe-

d1. I.

In, 3

Rehatta dan Ha-

Djoeroetoelis2 ini adalah mendjadi
sebagian dari perkakas bestuur, jang Kroja, di daerah Banjoemas dll. Apabernama Indonesiscir bestuur. Seorang kah Pemerintah akan mengatakan tidak? minta pada Pemerintah.
| 1. Mengoeroes permintaan2 onderdjoeroetoelis district adalah sebagian
Saja akoei bahwa penoeroenan harga stand atau mengeloearkan besluit2nja
»Wedana, begitoe djoega djoeroetoelis garam barangkali bagi Pemerintah akan
soepaja dilekaskan.
onderdistrict.
berarti berkoerang pendapatannja, te2. Djika djanda jang mintak onder— Ini bestuursambtenaren berdiri dan tapi ini barang hasil monopolie ada
stand
itoe meninggal doenia sebeloem
djatoehnja dengan mereka poenja djoe- bagian makanan jang tidak dapat dionderstand
dibajar- padanja, soepaja
roetoelis.
linjapxan bagi rakjat jang miskin. Biar- dibajarkan djoega itoe onderstand pada
Spr:
gambarkan
kedoedoekannja
djoeroetoelis, dalam pekerdjaan dan lah orang naikkan harga madat atau achli waris itoe djanda.
lain2 benda atau barang makanan jang
Ini motie beloem ketahoean diterima
perhoeboengannja dengan kepala2 desa
sedap, semoeanja, saja accoord, tetapi atau tidaknja, sebab voorzitter soedah
begitoe djoega pekerdjaan mereka dalam perkara2 crimineel, bentjana2 alam djanganlah dinaikkan barang makanan, menoetoep pembitjaraan tentang (akan
jang moesti dan penting adanja bagi Ba
oendian soeara dihari Senen
d, II. kewadjiban serta tanggoengan
rakjat ini:”
i.a.d.
djoeroetoelis2
5
Toean Van Holst Pellekaan tidak se
Kesimpoelan oeraian spr: bahwa
Perkara
penerangan
toedjoe. dengan motie, katanja meskiperobahan dan penghimatan pegawai2
listrik perloe ditoepoen harga garam ditoeroenkan, tidak
kantor bestuur itoe, dipandang boeat
roenkan
tariefnja.
kepentingan oemoem, tidak pada tem:
patnja, dan dipandang dari kepentingan
pegawai Negeri itoe sendiri poen sangat tidak adilnja, sebab itoe dengan

:

Valencia, Sema

anggauta2 Indonesier jang

atau

motie

Dua

Palmbe-

Drill

tahoen

djiban dari itoe Bestuur sangat dan kos-ongkos dwangschriften, sebagai- dibelakang (jang belakangan). Sebab
akan ditambah berati lagi, dan dalam mana dimaksoed dalam Staatsblad 1917 itoe diminta pada Pemerintah soepaja
hal ketangkasan (paraatheid) dari ini no. 171i, boeat 's Landskas, sebab itoe soedi mendjalankan
atoeran2
jang
pemerintahan

t 1,50

per jas, Tropical,
Tusore wol dan

Oetoyo, Soetardjo, Hart dan Roep jang rente hendaklah didasarkan atas ratadidjalankan lagi menimbang bahwa tidak pada tempat- rata harga padi jang terdjoeal dipasar

dari tindakan2 penghematan

1

Toean

Roep tidak setoedjoe dengan

ini motie, Sebab

djam soedah menoen-

djoekkan poekoel 2 sore, maka motie
ini baroe akan dioendi soeara dalam
persidangan hari Senen j.a,d.

&

SIN

ak ana

Bondowoso
ini telah kensan hiboek
dioesahakan ' oleh
bangsa
Belanda

Ping-Rong
dapatperhatian djoega??
boeat mendirikan
Gredja Baroe di
Soedahlama ping-pong (table-tennis)
tepi djalan Telegraafweg, maka seka- mendjadi kegemaran diantara sementa
rang njata
bahwa oesaha itoe telah ra pendoedoek disini sebagai spori-roe
sampai
dipoentjaknja.
Gredja baroe mah, Akan tetapi sekarang
perkataan
itoe telah
rampoeng dan pada hari “ping-pong“ agaknja akan
mendjadi
Minggoe jl. ini roepanja telah moelai bocah bibirnja pendoedoek, dan pemoe
dipakai.
Kabar jang boleh dipertjaja danja dalam choesoesnja. Djika pemoe
menerangkan,
bahwa'
pada hari ter- da sama pemoeda bersoea ditengah dja
seboet telah dilangsoengkan officieele lan, maka bertanja mana jang doeloe:
opening,
dengan dapat koendjoengan “Maoe ping-pong apa?“
Keterangan
dari autoriteiten. Beberapa auto tam- pertanjaan demikian itoe begini: Baroe
pak berdjedjer ditepi gredja itoe, dan baroe ini di Nononganstraat telah nam
distraat
didjaga
oleh
politie, boeat pak seboeah roemah jang
beralamat
melarang segala kendara'an, kalau di- “YOUR PING-PONG HOME, Disitoe
waktoe itoe berdjalan disana, soepaja nampak medja ping-pong dan bebera
djangan keras2, agar soepaja mereka pa koersi. Orang disitoe ta? hanja da
jang berada dalam geredja itoe, ta" pat bermain ping-pong, akan tetapi di
tergoda.
sitoe djoega disediakan sematjam "ca
fe” dan barbier. Jang mengoesahakan
tempat ping-pong terseboet jalah orang
laki-isteri, jang kiranja boekan Solonees.
Berita dari Solo.
Tentang peratoerannja bermain: tiap2
Tennis-sport madjoe.—
Dalami waktoe jang belakangan ini orang boleh bermain disitoe (djadi Loe
cliib| asal
'membajar
Solo sedikit kelihatan madjoenja da- kannja soeatoe
5
cent
boeat
sperempat
djam.
lam hal oelah raga (sport). Dengan
Menoeroet pendengaran dan sepanPERSIS-nja Solo soedah dapat mempertoendjoekkan
kekoeatannja dalam djang pengetahocan penoelis (sebab
hal sepak raga. Roepanja tennisnja ta" beloem pernah masoek karena masih
maoce ketinggalan djoega. Dalam wak- ragoe-ragoe) datanglah disitoe bebera
toe jang terachir ini didirikanlah doea orang pemoeda laki2 oentoek bermain
tennisclubs baroe jang masing2 soedaj pingpong. Tiap2 malam moeka roemah
mempoenjai baan sendiri : jang satoe terseboet tentoe berdoejoen doejoen
terletak di-Kartoepoeran, atas oesaha- sepeda jang disandarkan disitoe kasampai djaoeh malam. Hanja
nja beberapa ,pemoeda dengan ban- dang2.
jang
sedikit
adjaib jalah bahwa ta"
tocannja sementara kaoem tertoea, dan
jang lain terletak di-Gading-selatan ada seorang tamoe poetri jang datan
disitog. Sebagai wakil! dari het zwakke
Ikepoenjaan partikoelier).
Dengan adanja doea club baroe ini geslacht hanja nampak njonja roemah
Solo sekarang mempoenjai 13 tennis- jang mendirikan peroesahaan tsb. Entah
banen, jang 9 adalah kepoenjaan In- bagaimana ping-pong home tadi dalam
kira-kira 2 minggoe soedah
donesiers, 2 kepoenjaan bangsa Tiong- waktoe
Hoa. dan jang 2 kepoenjaan bangsa mendjadi. bocah bibir itoe, pen. ta'
Belanda. Tiap2 sore nampaklah didja- dapat menerangkan.
lan-djalan raja pemoeda2 (poetri dan
poetra) bersendjata racket menoedjoe
Banten Selatan,
ke-tenisbaan: dapat menambah indahBoschwezenterganggoe,
nja pemandangan kota. Tentang korfhoetan2
diboeka
oleh
bal agaknja soedah dapat kemadjoean
rakjatoentoek menegoeh
djoega,
terboekti
dari serombongan
kan economienja.
pemoeda poetri jang berpakaian poetihSoeatoe kebiasaan jang mendjadikan
biroe, jang sama mempeladjari sport roesak pada hoetan toetoepan Gouverterseboet dilapangan J.PO. dengan nement (Boschwezen) diini daerah
giatnja.
Kami
menoenggoe,
kapan tidak lain hanja pemboekaan tanah oleh
Djakarta
poenja
badminton
maoe pendoedoek. Jaitoe pentjoerian tanah
melebarkan sajapnja sampai ke Soe- hoetan goena membikin hoema (padi
—9—

nanstad.—

Scala-theatre

goe-

gagal.

loengtikar.
Ta' oesahlah kami heran orang loea-

Kalau kita oemoemkan angka angka
berapa saban tahoennja jang diboeka
dan berapa orang jang diberi hoekoeman lantaran itoe, tentoe tidak sedikit.

keadaan memang begitoe. Tiap-tiap
malam orang ta' akan vergeefs mentjari
taman penghiboer, Melainkan gedoeng2
bioscoop, Sriwedari, Partini-tuin Sono-

tahoen tidak ada lowongnja, hoetan2
Sama sekali tidak bisa diseboet “hoetan“ betoel. Hoetan, kita semoea bisa
merasakan, menggambarkan bagaimana

ran menamakan Solo kota-kesenangan
(de stad van vermaak), sebab menilik

Oleh karena

harsono dan Ori€ntal-theatrenja selaloe haroesnja
memboeka

pintoenja oentoek mereka.

Maka amat mengherankanlah bahwa
gedoeng bioscoop ,,Scala” sekarang
——
telah toetoep. Djadi sekarang ada doea
gedoeng jang kosong, jalah ,,Scala”
boelan pendjara kepadanja dengan di terseboet dan ,Mignon-theatre” disepotong selama ia ditahan dalam pre belah oetara Pasar-Besar jang hanja
ventief, atas kepoetoesan mana, pesa hidoep beberapa boelan sedjak berdirinja gedoeng. Mengapakah hal jang
kitan menerimanja,
Officieele Opening demikian dapat kedjadian di-Solo!
Gara-garanja malaisekah
ini? Atau
Gredja Baroe.
Sebagaimana jang telah dikabarkan moelai insjafikah pendoedoek Solo?
Sjoekoerlah djika demikian.
dalam soerat chabar ini, jang di kota

atau

kedjadian

itoe

keadaannja.

saban

Boeat di

sini hoetan itoe tidak lain seperti tegalan sadja, poehoen ketjil2, oleh karena

keroesakan 'itoe.
Di tempat matjam ini orang orang
tidak akan mendjalankan kenapsoeannja,
oleh sebab dihoetan matjam itoe tanahnja djelek, dan tidak menjenangkan
hasilnja.

Hoetan2 jang betoel besar kajoe2nja
itoelah jang dihantam. Tanah disini
ada bagoes, ridoeh, jang tentoe memberi hasilnja, jang dinamai maagdelijkegrond (tanah wetak). Tentoe semoea bi-

(tahoen 1931). Berpengharapan soepaja
ini

diterangkan

pada loerah2

dimana district dan Onderdistrict koempoelan,

dan' teroesnja

pada

ra'jat.

Melihat dari keadaannja keroesakkan
jg saban

Selasa, 4 September 1934.

Voetbal

Dilapangan Pasar Gambir.
Setiaki — Mos.
Sombo — Malay-Club.
—

sih

boeat

kasih

cholera,

pengetahoean

laler

-pest,
penjakit enz, enz.

Saban

malam

jang

tentang

bon telah dilangsoengkan pertandingan

O—

tahoen tidak soedahnja, terasa

kita. Dan pendjagaan mana jang haroes
didjalankan? Tidak lain, ,Perbaiki
lah Economienjas.

membawa

Kemis banjak orang,

kelihatan, kata bang Doel.
Dan jang sama nonton
begitoe”

perhatikan

tentang

CHERIBON.

Tentang
si

beramai-ramai
mintak “ditoeroenkan
tarief sewa terseboet.
Maka dalam persidangan Gemeenteraad Cheribon baroe ini telah oesoel

tetapi ada lain maksoed. Sekarang se-

hingga
sebab
minta
maoe

penoeroenan

taptettIrstrik:

| Beloem
selang lama jorang-orang
itoe tidak jang menjewa lampoe listrik masing2
pestnja,

"film pest" itoe rada terkenal,
jang tiada biasa keloear roemah,
idzin dari orang toeanja katanja kan hal itoe, jalah memadjoekan voornonton gambar pest. Kalau di stel minta perdamaian kepada Direc-

Kali-Pasir atau Kebon Sirih orang sen-

teur

Ned,

Ind.

Gas

Mij

Kesehatan,

sebab

maksoednja

sih

Toedjoean

Voetbal

di

MAM lawan
dahan 1—2

toek ,bevorderen van Landbouw,

Vec

teelt, Nijverheid en Handel in Nederlandsch Indie...” (oentoek memadjoe
kan Pertanian, Pemelihara'an-chewan,
Pemelihara'an-ikan, “ Keradjinan
dan

Perdagangan

akan

di Hindia Belanda....).

Maksoednja

sih baik!

Barangkali jaarbeurs di Bandoeng,
jaarmarkten dimana-mana
maksoednja
ja begitoe djoega. Tjoema lantas digoenakannja oleh sebagian orang lain lagi.
Bosat si Tjodot
memang soedah
Pertanian, boleh ke
tentang
terang,

Pasar Minggoe

lihat kebonan Gouver-

nement, oeroesan ikan ada di Pasar
ikan, soal perdagangan di Pasar Senen,

ke Pasar Gambir dong lain maksoed...
Memang, tiap2 Pasar Gambir, seha
bisnja tidak lantas kelihatan pertanian,
pemelihara'an

chewan

dan

ikan,

kera

djinan dan perdagangan madjoe. jang
terang madjoe jalah roemah-gadai dise
babkan orang2 maoe masoekkan . ba-

diantaranja

rangnja, hotel2, dan

dengan lang

tjektjokan entjek waroeng

ganannja, toean-roemah dengan
sewa

per-

jang

sebab sehabis Pasar Gambir mot-

to orang2 djadi: “Lain boelan!“,
Kebaikaanja Pasar Gambir ada, ke-

boesoekannja djoega ada. Hanja tergantoeng dengan jang djalankan sadja. Boeat Kampret sih sampai ini sa'at
beloem nonton, sebab masih beloem
ada tempo, dan....geld is tijd!

KAMPRET.

merasa

senang,

'pandjang

lagi. Hanja kajoe jang ketjil

di tinggalkan,
80

c.m, jang

di potong tingginja rata2
tentoe

itoe tidak akan baik di waktoe jang
sedikit.
Indirectnja menghilangkan
mata2

air, meroesak sawah2 di bawah oleh
karena loempoer, jang mendjadikan roesaknja. Kekoerangan air ini tentoe akan
dirasa oleh orang-orang jang ada di

bawanja. Kali-kali kosong.

Irrigatie2 jang mendapat air dari hoetan2 goena menjiram sawah2 djoega
akan menderitakan. Hoetan2 di ini daerah hanja di persediakan goena pendjagaan hijdrologie sadja, boekan soeatoe

productiebosch. Selain dari pada men-

djaga air djoega menahan goegoernja
dinding kali, jang sangat miring. (Oro-

logie).
Tentoe

dengan

lama kelamaan pe-

roesakan ini mendjadi
algemeen.

Ez Orang2

mentjoeri

kesoesahan bagi

ini goena mene-

econominja, jang sebaliknja
goehkan
meroesakkan economie temannja sen-

karena

sits. sedang
ada

Persits, sedang

anggauta

dari

Batavia

sendiri sadja.

lankan oleh personeel Boschwezen di
desa2, djoega oleh B.B. roepanja tidak
diperingatkan, asal sadja economie
sendiri baik.
Oleh pembesarnja seperti Opperhoutvester Bogor soedah didjalankan
dimana2

tempat,

Serang, Haa Inggon Ota

jang

speciaal

goena

Stuurs-ambtenaren

seperti di
etawi, |.
dan

Inlandsche Be-

pakai lichtbeelden

,Xxas“

Tange-

Fersits ini kerdjakan doeloe. Harap dimakloemkan oentock meringkaskan pekerdjaan.
—

—0—

Doeloe dia tida bisa main begini.
Tangannja jang begitoe koeroes dan
toelang-toelang lemah,
Sekarang kau moesti lihat dia.
Orang dengan ikan besar soedah

SCOITS

€

ikan
besar"
sama iboenja
menoeloeng Sain. Didalam Scott's
Emulsion terdapat bagian-bagian
makanan dan zat-zat jang perloe
oentoek membikin badan sehat dan
koeat

$
W
Wi

KS

an

dan

doosnja.

lobang keringat, Ha-

DI PASAR

GAM3IR

Diberikan reclame gratis, disediakan tebakan siapa jang bisa tebak
djoemblahnja doos jang ada dalem
peti katja terpoeter,ia akan dapat hadia barang-barang berharga. Belilah
ini Bedak, soepaja dapet kertas peneStand
koendjoengi
bak. Datenglah
Probitas, orang dapet tjoba roeparoepa minjak wangi, Lotion dan. Eau

Ia

:
de Cologne.
didjoeal
tetep
Fang
Bedak Mei Lan

harga speciaal boeat
dengan harga
Pasar Gambir, saliwatnja aken didjoeal
tarief biasa.

Bedak Moetiara berlainan harganja
akan

tetapi

dibriken

boeat Pasar Gambir.
wat

ini tempo

Slamat

speciaal

baik.

West

208/210

Batavia

DJANGAN TERLALOE IBOEK IL
SAMA

PENJAKIT

GATEL

sebab sekarang soeda ada obat:

HAPOES
53
PER

»HAPOES"“

loear biasa

DARI DALEM

njakit

obat ,HAPOES"

mandjoernja,

maoepoen DARI LOEFAR KOELIT,

Harg

BOEKAN

obat

OESOES
penjakit

A

(matjem zalfj a F 0,45

sHAPOES"

B

(matjem

OMONG

Begitoepoen

aer) a F 0,55

KOSONG
tapi
BOEKTI

SOEDA

BANJAK

.ONEO“ ada sanget mandjoer boeat penjakit
dan TEMPAT MAKAN (Maag). Maka siapa dapet

terseboet,

baik makan

a:

»HAPOES“

Sekarang oleh kaoem dagang di Pe

bahoewa

biarpoen itoe pe-

sanggoep bikin HAPOES itoe penjakit

oleh jang

poenja benang.
Mereka
toekang tenoen itoe hanja
seperti kaoem boeroeh orang ig. poenja
benang sadja, jaitoe orang Tionghoa,
Barang2 tenoenan itoe oleh orang
Tionghoa terseboet didjocalnja kemana-mana teroetama ke Pekalongan.

kaloe

sanget

perloe

MAKAN

makan

mekanan

AA

itoe obat,

KENJANG

ini obat soepaja

KELIWAT

gampang

DARI MISTI,

antjoer.

Harga:

AS

Tn

,ONEO"

Besar

,ONEO"

Sedeng

,ONEO"

Kefjil

R. OGAWA
Hoofd

PMN
Minggoe 2 September 1933.
Jong Manggarai — Jong Krakatau.
V.LJ.
1934.
September
2
Minggoe
|
Ster 1 — Setiaki 1.
Senen, 3 September 1934.
Dilapangan Pasar Gambir,
Tjahja Kwitang — Kroekoenan.
Halimoen — Setia,

prijs

Djangan kasi li-

datang di kita poenja Stand
Chemicalienhandel & Drogisterij
»PROBITAS”

Molenvliet

“Peroesahaantenoen.

“

Ia

roemnja roepa-roepa: Jasmijn, Melati,
VianideX Violette,
Rose, Heliotroop,
enz Warnanja tiga matjem, poeti, dadoe en koening moeda.

0, Beti Votxsatmanak re —
sf Batai-Pors TAKA! 2
ag
oa
Ti

etiket

renoetoep

tida

'

EMULSION:

Inja, maoepoen

terbikin dari recept jang terpilih des
ngan bahan-bahan jang ditanggoeng
tida mengandoeng ratjoen. Poedernja
lengketnja sederhana
aloes,
Sangat

»MaOE Kemana? "
|
» TIALI BAPA Bei Por-manar.”

dari tam-

kalongan soedah ditjobakan oentoek
memberikan segala roepa benang pada
pendoedoek jang soeka bertenoen, sementara toean H. Zarcasi dari Pekalongan soedah diboeka peroesahaan
tenoen di Pemalang.
:

Kita poenja
Drogisterij ini tahon
kaloearkan poela sematjam Bedak jang

O—

tertinggi, baik kwaliteitnja, baik nama-

Sain berinain
»Orang
dengan

Pendoedoek desa disekitarnja Pema
lang masih banjak jang soeka menger
djakan barang tenoenan, meskipoen de
ngan perkakas sederhana seperti zaman
dahoeloekala. Hanja sajang mereka poe
nja penghasilan hanja tipis sekali.
Ini disebabkan benangnja harga terdan barang tenoenannja
laloe mahal

:

- Pendeknja orang itoe mengambil
haloean het bijzondere, tapi meroesak
oemoemnja,
Penerangan pada mereka jang didja

lezingen

p. S.L|.

Pembantoe

rang:
Harap djika mengirimkan soerat sekadar isi kabaran, adreskan pada re
dactie, karena toelisannja moesti di

Pemalang.

memikirkan

lainnja, sebab

FANG

adalah satoe-satoenja

Kedjaksaan—,
Memang oentoek mempenoehi masjarakat kita anak Indonesia, haroes |.
mementingkan hal onderwijs itoe, jalah
dikemoedian hari teroetama bagi maatschappy kita,

itoepoen soedah dikontrak

LAN

di Tegai.

S.v, Tamam

bahnja penjewa, apa bila permintaan
itoe dikaboelkan.
Instituut Kadmira.
Pesatnja abad ke 20 ini memang
boekan main membawa matjam2 perobahan, djoega membawa segala kemadjoean, teroetama bagi kemadjoean
onderwijs jang oemoemnja- memang
bangsa kita baroe mentingkan hal itoe.
Dalam negeri kita pesisir ini, teroetama di kota Cheribon walaupoen
ditempat itoe roemah sekolah jg paling tinggi hanja Mulo Goepermen,
tetapi oentoek kemadjoeannja onderwijs tidak akan maoe ketinggalan sama
kota2 jg. ramai, dan lain2gnegeri ig.
banjak sekolahan2 tinggi.
Dikota
ini boekanlah adanja sekolahan partikoelir itoe, seperti : TamanSiswa P.G.B., ALLV. Neutral dan ada
lagi sekolahan itoe jang terpimpin oleh
orang-orang jang ahli tentang agama,
mitsalnja: P.O., N,O, P.S.I. M,M-. dil.
Maka dalam sekolahan2 jang terseboet
doeloean itoe, sebagian banjak soedah
mempoenjai Mulo, malah ada fjita-tjita
akan mengadakan internat.
Begitpoen poela moelai pertengahan
boelan ini telah berdiri satoe sekolahan
partikelier, jang dimakan ,Instutuut
Kadmirah” dan bertempat di bekasnja

diri jang ada dibawah. Socatoe keroegian goena

MEI

tidak bersangkoet

pada padi.
Kajoe2 jang jang di tinggal ini ada
pengharapan toemboeh lagi, djika tidak
kebakar sama sekali. Akan tetapi hoetan

Bedak Moetiara

p. s. I. M. jang berkesoeboeat kemenangan I.M.

roemah sekolah P, G. B, di kampoeng
sa taksir berapa keroegiannja Boschwezen direct, oleh karena kajoe jang
besar2 di potong zonder memikirkan

Ini Club Dardanella jang koeat dan
dimana-mana tempat bisa bikin kalah
berbagai-bagai club, roepanja ini kali
di Cheribon roeboeh kekoeatannja.

perkoempoelan voetbal - dari bangsa
Arab, jang di Tegal masoek bagian
kampioen jang beloem pernah dika.
lahkan oten club mana djoega di Tegal.
P. S.I. M. adalah kampioen dari Per-

tahoen sekali haroes berobali. Adapoen
penoeroenan tarief itoe akan berlakoe
moelai ddo, I Mei 1935 ja.d.
Atas: permintaannja Gemeente itoe
soedah tentoe akan membawa kemadjoean dan kebaikan, terhadap kedoea
fihak. Pertama publiek tentoe menjamboet dengan tepoek tangan jg. gembira
kedoea kalinja bagi Ned. Ind. Gas Mij.

Pasar Gambir jalah oen-

penerangannja jang djelas.

elftal Dardanella, jang mana berkesoedahan 5—1 boeat T.N.H.

—0—

nja Ned, Ind. Gas Mij. soepaja saban 5

baik, hanja sadja orang-orang jang
. salah goenakan kesempatan oentoek
bertemoe orang banjak itoe, mendjadi
sebagai pasar dia sama ia.

Cheri-

djalan penalty.

dirian ditanja: , Maoe kemana 'ni ?” centrum, bahwa tarief2 listrik dalam
djawabnja: ,Maoe nonton fitm pest !” kota Cheribon soepaja ditoeroenkan,
Padahal engga”.
berhoeboeng dengan sekarang djaman
Dari sebab ada film “pest terdjadi soesah - oeang
-(soesah pengidoepan
pertemoean, perdjodoan dan pertjeraian. orangi.
Tetapi ini boekan salahnja Dienst
Begitoe poen poela bahwa.contract-

van

,Soem”

Di Tegal baroe ini soedah diadakan
pertandingan voetbal antara s.v. TA-

sa

tetapi anehnja seperti hanja lengganan2
sadja, jang soedah nonton biasanja
nonton lagi, jang beloem nonton tidak

Pembantoe

bon:
Djika benar kabar tentang itoe Borduures, harap diberi kepastiannja dan

voetbal antara T N.H. Cheribon contra

Keachirannja pertandingan
itoe akal tidak berboeah sama sekali.
Jong Krakatau—
Teranglah soesah pendjagaan ini.
Oedaya
I—l1.
Biarpoen bagaimana seringnja peneraPertandingan
antara
kedoea
elftal
ini
ngan itoe, orang2 tidak memperdoeli
menarik
hati
djoega.
Goal
jang
pertama
—.- Tiap-tiap malam Kemis di Konings- kan, tidak ambil poesing biar pendjaplein sebelah Kidoel Wetan diper- gaan politie diini waktoe menghoema. telah ditjitak oleh Jong Krakatau. Tetoendjoekan film kesehatan. Maksoednja Apa jang mendjadi lantaran ?, tanja genpunt dari Oedaya jalah dengan
-

di Cheribou.

Pada hari Rebo jang laloe di Cheri-

#

dengan

Malang

a F 1,50
da, I,—
a, 0,45

Importeur:

Rn

&

Co.

Telefoon

176

&2

1.

N.B. Obat obat Japen jang ternjata mandjoer dengan harganja, ada tertoelis dalem
siapa ingin dapet ,Moestika", asal foelis adres jang terang, kita akan kirim GRATIS,
bisa beli di toko2 Japan jang ternama
Agent di Batavia: Toko Oishi Senen, Tuko Toyo Pasar Senen, Toko Umeno Senen,
Toko Yamato Pasar Baroe, Toko Sanko Mr, Cornelis, Toko Z.
$

boekoe , Moestika",
Obat2 ferseboet diatas

Toko Sanyo Kramat,
Kaneko Mr. Cornelis.

Belajar bahasa "AA

dan sempoerna

14

-.

Ini

|

paling gampang

Sa

zaman

man

kemadjoean, zawan internationaal.

Djoega

KOENTJI oentork madjoe ke moeka teroetama, ta" lain.

Bahasa

Inggeris

Soepaja tiap tiap orang dapat

mempelz djari

Ik

itoe bahasa

prana

meerah,

Pers

terima abonn

nan, tarief boleh berdaaal
Kirim makanan ketempat jang pes
Dirawat netjis dan sopan.
Pang

dengan.

moedah dan sampoerna, telah diterbitkan boekoe:

»Koentji bahasa Inggeris"

Diterangkan

dengan

gampang

sekaji

bagimana

ditoelisnja dan

dioetjapkannja. Di karang oleh J. ZWARTHOED, leeraar bahasa
Inggeris pada Gem. Midd. Handelsschoo! di Batavia-Centrum
dan B.Z. RASAD, leeraar bahasa Melajoe pada Gem. Midd.

Handelsschool di Batzvia Centrum,
Harga hanja F 0,95

satoe boek: e, 'ocar cngkos kirim,

Pesanan Kepada
S. MOEHAMMAD

TOEKANG ROTAN
Pintoe Besar No. 72,

|

Sedia Krosie dan: medja dari satin
rocpa
matjem model, harga lebi i
moerah
dari laen toko, barang 25
tanggoeng baek.
Harap
tocan?
dateng saksiken.

adres HOTEL MEDAN
Detfensieliin van den Bosch 62

--

LIONG A TJOJ |-—-

Batavia Centrum

alias sinshe

Gang Torong

odji jang paling baek,

DOELOE HOOFD ARTS DARI ROEMAH SAKIT BUROPA

kita “kasi tanggoengan

oerat,

e

Dokter

Diploma

Diploma

dari:

penjakit

dari Hongarij

—

CHIRURG

10 tahoen,

orang-orang

jang

—

Batavia

boewatobatin segala penja-

prampoean dateng
boelan tida tjotjok,
.kepoetian, dan perne! atawa pinggang
Sakit semoewi tanggoeng baik betoel.
priksa
oerat? dan djalanken oesoet,
kemoedian baroe diobatin dari kemoestadjabannja banjak orang poedji, sedia
pil dan poejer, boewat obatnja jang
sakit SN DA
diatas.

(POTONG).

njonja njonja VROUWENARTS.
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Dimana-mana

Iberhoetang

semoea

tempat

mendesak,

Dachlan
malah

ada jang menjerah pada hakim.
Barang2 Dachlan habis dibeslag, dan
|ia soedah dilepas dari. kerdjanja djadi

La

Mott

goeroe, sebab pengadoean

AG Ama
Oo:

Apa

hoetang teman
dan kenalan samasama mendjaoeh diri dan poera-poera
tidak kenal pada Dachlan,

jang ditanam, itoe d joega nan-

ti jang dipetik.—
Moestahil kiranja pohon anggoer
bisa berboeah doeri dan oenak.
Oleh

terlaloe ba

injak. Badannja maoe dipendjara karena

1

x

Pada soeatoe hari Salman tiga beranak pergi dari Seblimbingan ke Kota

A. Ar.

'Baroe perioe ada oeroesan dagang.
Dipelaboehan Band jermasin jang sej Dachlan kasihan
melihat
keadaan
Sebab
hemat dan tjermatnja, moelai
derhana besarnja, berdjedjer- djedj€rlah |mereka
soedah diperlakoe dan| mereka tinggal di Seblimbingan
'Itiga bocah kapal besar me nanti hari diantjam jang
, berichsedemikian.
tiar dibagian Maatschappij Arang-batoe,
jang soedah di tentoekan.
— Kata Dachian pada Kaptein: »ja, dalam beberapa tahoen dapat mereka
jang bakal menoed joe Soerabaja, seben
tar saja
ada djoega jang ke Sing apoera, begitoe blahnja harga akan bajar berapa djoem |mengoempoel wang poelochan riboe.
tiket
berangkatnja

Ada

nawan sebagai pre-

mereka bertiga ini.
r
Roemah sewaan Salman berpoeloeh
Dan Dachlan mengoendjoek sehelai, | bocah.
Roemah Piatoe 'poela kesebelah Timoer.
Itoelah ma'oenah (bocah) oeAdapoen kapal2 terseboet tidak lain jwang kertas
ngan perantaraan ini s.k,
pada Stuurman, lebihnja |sahanja dari berdagang ketjil
dari
pada memoeat hasil boemi dan laloe Dachlan
sampai
aixan oetjapan diperbanjak
kasih pada mereka ber mendjadi
besar.—
Anaknja INoerani
asih, atas penerimaan ogang membawa toempangan kemana2 tempat tiga.
doeloe anak orang miskin, tetapi seka
dari
tooneelgezelschap ,, The jang disinggahinja.
Sesoedah sampai di Stagen, toeroen- rang mendja
di anak orang kaja. Di
| Diantara 3 kapal itoe, seboeah
'a” banjaknja
jang lah mereka tiga beranak dengan se- tambah poela badan Noeran
: lakan menoedjoe
i jang teri kesebelah Timoer, dan bocah boengkoesan “dan
seikat tikar sSoenting beberapa banjak perhiasaan
perloe singgah dipelaboehan

ing

Stagen—
Baroe— Balikpapan— Samarinda

bantal. Dachtan poen toeroen poela |jang
mahal harganja, menambah elok
mengantar mereka dipelaboehan dan parasnja.
dan teroes menjeberang ke Makasser
membeli boeah-boeahan.Sewaktoe Dachlan dibawa oleh GrifSebeloem kapal itoe berangkat, keWaktoe
kapal
hendak berangkat, fier
lihatanlah beberapa penoempang2 ter- maka mereka
kependjara
oentoek memenoehi
bertiga bersalam-salaman
permintaan toean wang, terlihatlah oleh
gesa-gesa membawa segala perkakas dengan Dachla
n serta menerangkan Noerani
|dan barangnja, naik kapal, soepaja da- nama masing
akan Dachlan.
2.Diitoe
pat memilih tempat jang baik dan aman.
waktoe Dachlan tidak me— »Saja ini nama Salman, peremmandang kiri-kanan, hanja fa menjerah
'Waktoe berangkat soedah sampai, poean saja ini nama Patima
h, dan anak sadja
|berboenjilah peloeit tiga-kali, seakan2 saja jg. hanja seoran
apa perentah jang didjatoehkan
g
ini
nama Noe- padanja.
membe
ri
selama
t
tinggal
,
Diitoe waktoe rani. Dan siapakah namamoe? dan
Ss nama anak-anak jatim-piatoe
Hanja Dachlan
meskipoen
miskin jang dirawat oleh stichting lah nampak sapoetangan dikibar-kibar- pergi kemana ?”
$ ia dipendjarakan berfiki?,
karena
hoetang,
ja
— »Nama
Piatoe-Moeslimin“ dioetjap- kan sebagai oetjapan, selamat tinggal
saja Dachlan, dan saja
apa boleh boeat sebab salahnja sendiri
|dan selamat djalan. Baroe berhenti, bila pergi ke Samar
njak terima kasih.
inda djadi goeroe didjoega berani berhoetang boeat berlenjap dari pemandangan.—
Sana.” kata Dachlan mendjawab.
djoedi
Kapal moelai mendjalani - laoetan,
.
Sehabi
s
pembitjaraan naiklah DachBatoe api gelap.
masoe
Tjoem
klah
a
Dachl
djadi
an
kekam
ingatan
arnja klas2 lan ke kapal dan mereka bertiga teroes
sadja kata
”
| Seorang Tionghoa, jang datang ke- menoekar pakaiannja derga
D
achlan
,
djaran
g
sahaba
t atau kenalan
n
pijama
. naik ke darat. Isteri Salman dengan
errv sini dengan kapal Sieberg dari K.P.M.,
jang bisa ikoet dengan segenap hatiSesoe
sedia keloear poela ia dan air matanja mengingat baik boedi
“ Isoedah mentjoba masoekkan batoe api doedodah
se nja bila kita kera
ek diseboeah bangkoe jang ter- orang moeda pada mereka
kesoesahan.
sewaktoe
gelap, tetapi setelah diperiksa oleh sedia
Tapi bila kita senang dan berwang,
boeat
keaiban
dan
kesoesahan,- Sering
douane, kedapatan batoe api padanja, bagian kemoe penoempang klas 2 di ditimpa
kali kita dikeroemoeni— didatangi
di 'adanja.
Hanja
onde
tjita2 dan
niat Salman doea dan
'sebab mana ia lantas diserahkan pada
Tidak
diadjak berboeat mat jam-matjam
antara
lama
keliha
tan
moeka
laki
isteri,
djika
ia senang dan kaja,
politie. Tentoe sadja ini orang jang
perboeatan jang
Stuurman dengan merah-padam, serta moedahanlah bisa dipertemoeka
contra Bison sTa- bersalah akan da
n Allah achirnja seperti koeran g pantas, jang
patkan
hoekoeman | mengantjam hendak melem
diri sa ja ini.—
par
kedal
am
seleka
snja
dalam ini doenia dengan
jang sepantasnja.
laoet, sebab salah-satoe diantara pe- orang jg. sebaik itoe.— ,Iboe!
Itoe dia sana Dachlan
inoempang2 tiga beranak itoe tidak
kita doeloe",
kata
Adapoen Dachlan sesampai di Sama- jang. menolong
imempoenjai tiket, dan tidak poela rinda, selaloe sadja
Noerani.
moelai kerdja seSalman mendengar itoe teroes meni| mempoenjai wang tjoekoep. Beberapa bagai goeroe. Ia lebih
disoekai teman
dekati Dachlan.
kali Stuurman minta wang harga tiket- temannja, sebab Dachlan seoran
g vionja dan menjoeroeh pindjam sesama lis. dan achli
— ,Maoe kemana Dachlan ?“ tanja
sport. Dimana2 pesta
Salman.
teman, tetapi tidak ada. Kapitein dibe- Dachlaniah
jang meram
dan
— ,ja, ini toean Dachlan maoe di
ritahoekan oleh Stuurman, memberi menggembira segala jang aikan
hadir sebab
pendjarakan, karena ban jak hoetangtempo sampai dimana tempat mereka segala lagoe jang
digosoknja semoea
itoe foeroen, dan bila tidak dibajar,| merajo
e-dan merawankan hati pende- n ja“, djawab Griffier.
Hati Salman mendengar perkataan
akan diserahkan pada politie. —
ingar.—
: “Griffier itoe
Dengan ketakoetan jang amat sangat f|
mendjadi berdebar-debar,
Tiga tahoen kemoedian Dachlan di
mereka tiga beranak jang ta?” mem- pindahkan ke Kota Baroe.
karena ta? disangka sebagai Dachlan
Sebab Dach1 toe seorang goeroe
poenjai tiket, sehingga tak berani ber- lan masih djedja
bisa berlakoe deka (boedjangan) pamikian,
gerak dan berkata apa2. Malah ma- ling gampang ia mentja
berani
berhoetang
oentoek
ri pergaoelan- k
kananpoen tidak didapat dikapal, se- nja. Baik sesama
eperloean apa.
goeroe'atau AmbteAkan tetapi fikiran Salman jang
bab tak bertiket, hanja menanti kasihan naar, maoepoen terhad
ap orang par-|
gelap di itoe waktoe, lekas berobah
dan pemberian penoempang2 jang lain tikelirr— Teroe
tama oleh kepandaiansadja.
nja main viol dan sport jang oemoem mendjadi tenang dan insiaf, sedang ia
'djoega
Dachlan mendjadi heran, apa sebab- nja digemari oleh pemoeda2.—
doeloenja
dapat kesoesahan
nja mereka ini berani berlajar dengan
Dimana2 toko2 dan Restaurant se- dan ke'aiban jang ta? disangka-sangka.
Keada
tidak tjoekoep saratnja, sampai ber- gala bon Dachlan semoea
lakoe walau Griffier an Dachian diterangkan oleh
lakoe demikian. Apalagi mereka ber- wang sekalipoen gampa
segenapnja, dan Salman berItiga didjaga oleh segala materoes2 bila ia kepoetoesan wang.ng ia dapat, moesjawarat tiga beranak diitoe waktoe
Ikalau2 nanti minggat bila sampai di
Oleh sebab pembawaan dari teman2 wadjib membela Dachlan dan m elepas
ipelaboehan Stagen jang ditoedjoei | Dachlan jang soeka main karto, roe- ia dari pendjara.
— .Seberapa banjak hoetang Dachlan
mereka.
panja Dachlan terbawa-bawa. Moela2
Saja
tanggoeng semoea!", kata Salman,
Melihat keadaan mereka bertiga be- taroehan sen-senan, lama2 mendjadi
— »Kalau begitoe baik beroeroesanranik jang sedemikian itoe, timboellah besar, malah sampai poeloehan dan
l ah sama toean wang'. Salman teroes
fikiran
Dachlan, kalau2 familie atau ratoesan,
memba
jar segala
hoetang2 Dachlan
iboe-bapanja tertimpa demikian, alangPermoelaan Dachian ikoet main, ia
kah “aib-maloe rasanja. Tentoe mereka teroes teroesan menang. Kemenangan t erhadap siapapoen. Dan Dachlan berini haoes pada pertolongan. Alangkah itoelah sangat menarik hati Dachlan. sama segala barany2nja jang ada, habis
. Isoeka mereka ini djika ada orang jang Sehabis kerdja Dachlan selaloe menga dibawa oleh Salman k eroemahnja di
—- Imelepaskan dia dari ini.—
due nasibnja dengan karto, bersama Seblimbingan.
Dachlan diam
seroemah
dengan
“Dengan fikiran jang demikian da- teman dan orang partikelir.
Itanglah
Dachlan
Tetapi apa achirnja, wang simpanan Salman. Dan Salman minta pada Dachmendekati mereka
|Iseraja bertanja: ,, Bapa bertiga ini maoe di Postspaarbank beberapa ratoes roe- lan kawin dengan anaknja Noerani,
| kemana ?“
:
piah semoea habis sebab kalah. Hoe- dan menjamboeng kerdjanja.
Permintaan
mana
diterima
oleh
—,Maoe ke Stagen perioe tjari pe- tang kiri-kanan boekan sedikit djoemDachl
an dengan segenap hati.
blahnja. Sewa roemah beberapa boelan
kerdjaan di Seblimbingan“.
Sesoedah perkawinan Noerani de—,Apa tiket bapa bertiga soedah tak dapat dibajar,
ngan
Daehlan dilangsoengkan, Dachada P“
Oleh
sebab ketiadaan wang, se"
anlah
jang berkoeasa
mengoeroes
boeng
koes
rokopoen
— Tidak ada bocat beli, sebab
memakai bon,
baikpoen wang dan
bilang Stuurman bajaran saja bertiga Naina Dachlan poen soedah kentara segala-galanja,
bahasa ia seorang pendjoedi dan soe- ain-lain sebagainja,
sama dendanja, banjak sekali“.
Peroesahaan Dachlan mendjadi madah
|.
banjak kalah. Sehingga ditempat
—,Apa bapa tidak berwang sebadjoe
dan segala tempat ia berho etang
ia
berhoe
tang
doeloe
njak itoe ?“
“g
mendjadi tahoe,
— »Tidak ada, tjoema beberapa perak dan tak maoe lagi memberi pindjaman doeloe mendjadi maloe.
Sedjak itoe Dachlan tobat, ta" maoe
sadja jang Sturuman tidak maoe terima wang atau poen barang, takoet tak
dibajar.
1 agi berdjoedi, karena soedah dirasaidjika tidak setjoekoepnja”.—
Dachlan menanja poela: ,,Kenapa
Tocan roemah djadi marah sebab nja pahit getirnja.
bapa sampai begini, meninggal negeri sewa tidak dibajar. Dan Dachlan di(TAMMAT),
Kota

Manggarai eontra Sapan

|dengan tidak tjoekoep sjaratnja ?
—,Saja djadi begini, lantaran tak|
sanggoep lagi kami tiga beranak ting|gal dikampoeng sendiri sebab terlaloe
soesah

“| Apalah ada pesta dengan sinar
& banjak? Tidah,- tetapi
1

3

karat: : oeda di membeli

satoe

bertjari dan berichtiar. Kabarnja

(di Seblimbingan

gampang dapat ker-

dja asal sadja orang soeka membanting

.Itoelang”.

:

-

—,,Bapa tidak poenja
geri sendiri ?“

:OZON, jang mana mem-

“beri tiahaja begitoe gemilap dia

familie dine-

—,ja, ada dan senang semoea, tapi

Isaja maloe

ETALAK DIDADA TAN

AH HINDIA-H

|

berkoempoel mereka se-

bab saja tidak senasib.“
Sedang Dachlan berkata dengan me
reka jang tidak bertiket, sekonjong2
datang Kapitein bersama Stuurman sam
bil berkata: ,,Awas kalau tidak bajar
Isampai di Stagen nanti, kita akan lem
ipar orang tiga ini kedalam laoet",
Mendengar oetjapan ini sedikitpoeni
Jia tidak mendjawab hanja menentang
— Imoeka Dachlan sepintas laloe, seolah2
« Iminta pertolongan,
Tn
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