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Oleh k Karena
landjoetkan politieknja

|

seperti'goeloe.

dibitjarakan diloear
dari conferentie,

|September jang baroe laloe disini soe-

i

terdjadi apa2 dengan pemimpinnja jg. dah diadakan satoe pembitjaraan jang

paling depan, organisatie djalan teroes. tidak officieel dari kedoea belah fihak
Orang akan mengetahoei bedanja delegatie, jaitoe Belanda dan Japan.

dengan djitoe djikalau bandingkan
P,
00

|

NI, jang doeloe (P.N.I,-Soekarno)
dan

|.

|.

fihak

Japan

pertama, perkoempoelannja, PNI.. se- Generaal dari
tinja lantas kelocarkan makloemat toen

Directeur

dari

| Didalam ini
nement, hanja
Hatta. Tadinja
ini doctorandus ilmoe sadja jang akan
dagang hanja mendjadi eommissari du Conferentie-

da actie. Tidak begitoe dengan P.N4.

Kedjadian
algemeene

25 F b ruari 1934, jaitoe
pengetebekan
terhadap

P.N.I. seoemoemnjg, beloem lagi hilang
dari ingatan kita, Malah kawan kawan
diadakan di kita jaitoe anggghta P.O.P.NI. dan

| kaoem Pelajar

. Pendidikan Nationaal | zonder of : nja

baik

masilff

September.

di

si

ja

djoega ada dalam

kira2 djam

G. Lontar

2 Siang, jaitoe

IX no 25 kantornja P.

atitatra

daksi

Ka oem pelajar akan diadakan

dan

administrasi

dari

,,Daulat

'Ra'jat dan kantor redaksi Kedaulatan
Ra'jat.” Pembeslahan ini dilakoekan

poela di Kobe, dan maksoednja

anet Hatta djalan teroes. Inilah menje- soepaja memberi . ,moral Support"
ggeled:
(pertoendjangan) pada pembitjaraannja
Gowvernement tadi.
Hd
Didalam pembitjaraan Gouvernement
itoe tidak akan dibitjarakan itoe “Flag-

| babkan dalam telegi

oleh doea orang wakil P.I. D. Belanda
diantaranjat. De Wiide, assistent we-

Odangai

dana,

manteri

politie

dan

satoe

re-

chercheur.
Pemeriksaan
dilakoekan
amat rapih sekali. Bermoela diperiksa
P.O.P.N.L Disini diangkoet segala

C.s. pnipolitiek .zelfden voet bleken Centingent-System” (berapa banjaknja
voortzetten (sesoedahnja Moh. Hatta 'masing2 kaoem palajar boleh bawa
politiek

pengoemoeman

verlof.

Berhoeboeng dengan ketidak adanja
toean
terseboet
maka selama toean
itoe verlof keloear negeri telah ditoen
djoekkan sebagai Gouvernementscommissaris pada A!gemeene Volkscrediet
bank toean A. Praasterink, jang sekarang mendjabat
pekerdjaan sebagai
Directeur-Secretaris dari Javasche Bank
itoe,
—0—

Rakjat dilarang mendjoeal tanah
pida bangsa asing.
Ada kabar Japan maoe
beli tanah anak negeri?
Pembantoe kita “Mentor“ dari Djambi
mengabarkan :
Baroe2 ini terdengar kabar,oleh perintah Resident Djambi, soedah didjalankan circulaire pada sekalian kepala2

Djambi, jaitoe hak tanahnja atau kebon

| NI. doe oe, sekali-kali '
"masing2

kenjata'an

9 telah melanggar

bis “dai

dalam madjallah wDaulat Ra'jat.”
: Lebih
djaoeh /Madjelis Penjiaran
PN.I. tjabang Djakarta kabarkan pada
kita sebagai berikget :
Penggeledahan ramai.
P.O- P.Ni ditangkap.

pembitjaraan Gouverperkara2 jang penting
dibitjarakannja.

Idi.
Pn

| ditangkap

dan sementara fogan Soepra di Cheribon.
“
Penangkapan migreka itoe jalah ber-

anak

tah

rubber

negeri.

Verordening

ba

bank telah pergi ke Nederland dengan

10 Cent

bea pengeloearan
soedah

Pemerin

ditetapkan

tanggal 12 September
kemaren.
Padatanggal 12 September kemaren
dengan verordening Pemerintah soedah ditetapkan bea pengeloearan loear
biasa atas rubber anak negeri seperti

berikoet :

Groep I, boeat sekalian rubber jang

kering f 20 tiap-tiap kilogram:

Groep II, boeat sekalian rubber ig.
tidak termasoek groe I, bapi pelaboehan
pengeloearan afdeeling Borneo Barat,
Sumatra

Barat,

afdeeling
gram :

afdeelin

Bengkalis,

Indragiri f 16.55

Groep II idem

tiap2 kilo-

bagi pelaboehan pe-

ngeloearan Djambi,

Palembang Timoer

Selatan (Zuid-Oost)
kilogram.

Borneo

f 15. tiap2

Groep II idem di Atjeh, Tapanoeli,
Sumatra Timoer (terketjoeali Bengkalis), Sabang f 17, tiap2 kilogram : Lain?
tempat sekaliannja, begitoe djoega Sambo dan

Tarempa

f 18,50tiap2

k.g.

Dengan perkataan rubber jang kering
itoe, sekarang berarti, jaitoe: Blankets,

bark crepe, lain-lain rubber jang dengan
pertolongan lain-lain mesin tamenoendjoekkan

Sekarang datang lagi algemeene
para ra'jat tidak boleh sekali2 didjoe-lsoesoe atan
'g bersangkoetan jaitoe pada penggerebekan,
jaitoe kemaren
12 al

F3 “djikalau ada apa-apanja. Ia dita

0.

Kedoea orangijang terseboet doeloean telah ditangkap di Betawi djoega

153

pads

| dan selama itoe berdjalan. tahanan dan beloein ada kepoetoesan- ra'jat dan Demang2 dibagian Oeloean ngan diperoesahakan, Sekalian rubber
dalam koelit jang sama sekali tidak
ahnja akan ditaroh di tangan nja sampai kini. “

— tetapi Moh- Hatta anggap perloe

2 Aid

SN

ini akan
vi disampingnja Conferentie jang lain-lainnja

$
Pengoeroes Besar. Haguag ot bodi

poelaran

doeloenja.

alasan bahwa meri

Japan di Betawi dan
Economische Zaken.

Hat Ofatag

Oentoek sementara
'toek tangkap anggguta2 Hoofdbestuur
'P.N.I. jaitoe toean2 Hardjono, Moerad
waktoe
Beloem selang berapa lama dalam
dan Soepra, jang Inana mereka sesoedahnja dilakoekam' penangkapan atas ini soerat kabar telah diberi tahoekan
dirinja Drs. Mo
kitta C.s masih sadja bahwa toean Mr. Dr. G.G., van Butmendjalankan
eknja sebagaimana tingha Wichers, president dari Javasche

artikel

Soal pelajaran tidak akan dibitjarakan
tapi. oleh Consul-

- keloear, pemoekanja tidak .moendoe

2.

didalam

ditahan jang oleh: Conferentie,

| olah2 mendjadi koebra, pemoeka gan|

Maksoednja

so'al perlajaran ini roepanja ada seba-

INA, tjipta'an Drs. Hatta dan teman- gai berikoet:

Waktoe Ir. Soekarno

6

Menggantikan President dari
Javache Bank

Hoofdparket te h beri perintah oen-

. Menoeroet ,,Nitiran“ pada tanggal 9

mentara,itoe keinsafan masing2 anggota

hei

P.O. persoon dan boekoe2 sdr.
Harjon
o dan Moechtar toeroet dibawa :
masihj

Pt

— sebagaimana peribahasa Soenda kata,| :
memeh dipatjok. Se- Io.

| tidak maoe keok

Lawa

| Penggerebekan'pada Pengoeroes Ino. 104, 105 dan 106. Djoega soerat
2 Tentang
P.N.i.
oemoem
nja

,
|
Bagaimana
kah
keadaannja
confeg
T
. rentie Nederland—Japan ?
"OT Foa1 perlajaranakan
"kat

S. M. SOEBRATA.

tember 1934

Bedanja ijara P.NJ, dengan lain-lain PM.

ketrangan

administratie,

4

ai ———
nan LOandrean

3

Ba

|.

Prana
—— Degan

Administrateur

advertentie,

25

«

PAN
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|soerat2 jang datang dari tjabang, copy
segala soerat jang keloear dan banjak

P.N.I. barang2) tapi fihak Japan akan mem- lagi jang lain.

kepada bangsa asing.

pa

kedapatan.

jang

warna

atoeran|anteronja,

lebih

ketjil

lini, maka bangsa asing. jang. .membeli |tebalnja-koelit.
atau kepala
mendengar

djoeal

beli atau sewa menjewa ra'jat dengan
bangsa asing tadi, maka oleh pemerintah ditempo dalam 8 hari soepaja
tanah jang dibelikan tadi dikasih kembali pada jang poenja, bila ini atoeran
dilanggar djoega, maka dengan kekoeatan militaire pemerintah akan bertindak. Demikianlah kabar jang selintas
kita dapat dari pihaknja B.B.

Lebih

seperti

Barang sia- bagian jang poetih seperti soesoe dari

melanggar

ra'jat

poetih

mana lebarnja dari
dari setengah

Verordening Pemerintah

berlakoe

tanggal

1 October

Sp

ini 'moelai
1934.

Groep'II jang doeloe fscraps 'jang
tidak dibersihkan, rubbertanah jang tidak di bersihkanJ, djadi tidak terpa-

kai atoerannja, dan akan ada lain atoe
rannja jang terpisah: sekalian - rubber

jang tidak kering, sekarang bisa dinamai

Groep

II.

'

—0—

landjoet maka oleh Resident

Kebakaran

Djambi
diadakan atoeran ini, jaitoe
dibagian Mersam atau sekitarnja, oleh
pemerintah terdengar kabar ada satoe
Maatschappij dari Japan akan menjewa

Tidak

hoetan.

ketahoean

api
Dikantor redaksi dan administrasi
pertimbangkan djoega kemaoeannja
&
sebabnja
|
Daulat
Ra'jat
dibeslag
segala boekoe2
|. Memang penangkapannja Moh, Hatta fihak Belanda didalam semoeca kepen- Aneta dari Tegal mengabarkan bahadministrasi, postwissels, beberapa cocs. tidak membawa perobahan apa2 tingan pelajaran di Indonesia ini.
atau
membeli
wa
dekat desa Karangmalang sebelah
kebon
ra'jat...
Sampai
py dan segala kelebihan ,,Daulat Ra'jat”

dalam actie P.N.L., tetap sebagai doeloe,

Dr.

Meyer

Ranneft

tidak

memberi

no. 107

10 September.

'perkoempoelannja tidak diboebarkan perdjawaban apa-apa tentang voorstel
Dikantor tjabang P.N I. segala soerat2
(dan orgaannja ,,Dauiat Ra'jat“ terbit Japan ini, barangkali ia mesti toenggoe jang masoek dan copy jang keloear dan
'semoea kartoe aanvraag boeat mendjadi
Bogor dan Bogor tentoe . .
anggauta,
au...

| Sel
'itoejain
isinjaitoe orgaan ta ada Persidangan jang akan datang barang
. bedanja, jalah pendidikan ra'jat kepada kali akan diadakan pada penghabisan
radicalisme. Setengah orang ada jang ini minggoe atau permoelaan minggoe

intan
melihat itoe keoeletan, iman jang depan
. tegoel
hatijang tetap. Tetapi boeat
|. urang jang tidak loepakan pada riwajat
20 PLN. tidak ada itoe keheranan!
jang disebelah kiri, Tidak ada lagi,
0... Memisahnja Moh. Hatta dari groep atau jang ada tidak berdaja, semoea
|. Sartono jalah disebabkan dikoebrakan- partij jang berterang berdiri di kiri.
»ran

.

'Dikamarnja

ye

A. Moerad,

sdr

Haroen Moein, sdr Moechtar, sdr Harjono “dan Bambang
Sindoe, segala
'Soerat prive dan beberapa lembar boekoe dibawa sama sekali.
'Achirnja sdr. Harjoro dan sdr. T.A.
Moerad, jaitoe Ketoea dan Penoelis-

Bendahari dari P. O.
dibawa oleh politie.

ditangkap dan

Penggeledahan diroemah2 bestuur tjabang.

—..nja

|

sdr T.

P.N.L, perkoempoelan nationaal Jang hanja sedikit kiri sebagai 1 S.D.P.
Pada waktoenja jang sama roemari
revolutionnair jang pertama. Ini pe- terpaksa kotjar-katjir djoega, orgaannja
sdr. Moh. Sajoeti di Gang Toagong
ngoebra'an tidak disetoedjoei oleh Moh.:
ta

keloear

lagi

dan

,,Indie

Expres" | Tiga, Sawah

besar,

ketoea PN. tjaKanta Atmaca penoelis bendahari dan roemah sdr. S.
Boedihardjo commissaris kedoeanja di
| Gang Sentiong, djoega soedah didatangi

i mengingat tidak ada| jang ada djoega rada-rada kirinja, ter- bang: roemah sdr.

| darangan terhad
itoe perkoemp
oelan. paksa goelang tikar ....!
ap
—. Den
. Orang sering kata bahwa semangat
a 4 bikin rrentengan
tidak bisa ditoempes. Ini betoel djoega, oleh pegawai P.I.D, jang
melakoekan
tetapi .paling achirnja kekoeatan jang penggeledahan dan banjak poela dari

n beberapa

n dikoebrakan

sendiri

lagi. Da-

kabaran

Keangkatannja Kolonel
Der. Poel.

ini,

kita

Van

bahwa

Kolonel van der. Poel

bekas seorang Kolonel dari bala-ten
tara dan achli didalam bahasa, tanah
dan bangsa Japan, dipekerdjakan oen
toek sementara waktoe pada Algemenen Secretaris.

Sekarang masih ada dalam

pertim-

bangan soepaja kol. van der Poel mem
beri peladjaran cursorisch tentang bahasa, tanah dan bangsa Japan kepada
beberapa officieren dari bala-tentara
darat

dan

laoetan,

beberapa

reserve

officieren dan ambtenaren B. B. lain
lagi dan Politie djoega tidak ketinggalan
—0—

Volontair

pada

timboel kebakaran.

Soedah ada. 50. Hectare loeasnja
hoetan jang habis dimoesnakan api.
Pendoedoek-pendoedoek

Sebagaigoeroebaha
sa Japan.
Dengan
officieel. dikabarkan dari

Bogor,

Oetara Pangka, ada
ihoetan jang hebat.

Algemeene

desa

de-

ngan berkaoem-kaoem dari 200 oran
mentjoba

ini
ini

akan mentjegah mendjalarnja

kebakaran, sedang apa sebabnja
kebakaran oleh orang djahat ataw

lainnja,

beloem

diketahoei.

—0—

Lagi

kedapatan pembikinan
oeang palsoe,
5

Politie melakoekan
tangkapan dimana2,
Aneta dari Tegal mengabarkan bah.

wa politie soedah mengetahoei pembikinan dan penjiaran Ooeang palsoe
di Tegal.

Berhoeboeng

dah

reka

diadakan

ribon

dengan itoe maka soe-

penangkapan2 pada me-

jang tersangkoet di Tegal, Chedan

Pekalongan.
BN Dl

Secretarie.

Nazi, di

roemah

masing-masing,

soerat soerat

Itoe sadja ta' oesah dibilang, bahwa
aja sedikit lain, potoIP,

tidak

mendjadi

.

Tirtajasa tjabang Tangerang akan
Moelai tanggai
sberdiri sendiri.“
1 October 1434.
Djerman tidak nampak lagi, sebab dan boekae-boekoe diangkoet politie.
Menoeroet verbaal Algemeene Sec»Lepas dari Bandoeng":
Kedau-lretarie tertanggal 12 September 1934,
lain-lain semangat kalah koeat, tidak
“Administrasi
Pengoeroes perkoempoelan Tirtajasa —
latan
Rafjat
toeroet maka moeiai tanggal 1 October j.a.d, tjabang Tangerang tadi malam soedah
poenja kekoeasaan oentoek memelihara
toean A. Th.
Boogaard,
djoega menderitai.
candidaat ambil poetoesan oentoek berdiri" senhidoep dan berkobarnja,
Indisch
Ambtena
ar
telah diterima se- diri, tidak maoe berhoeboengan de-:
Ditempatnja
S, Boedihardjo adm.
. Apakah desakan keras dari peme
bagai volontair pada Algemeene Secrs- ngan pengoeroes Besar di
Bandoeng
rintah ini akan membikin riwajat baroe Kedaulatan Ra'jat djoega digeledah tarie itoe.
lagi, karena soedah menerima satoe
dan segala keperloean administrasi
Yi
MS "AN nationaal, ini tidak 'diangkoet.
Soerat jang tidak enak sama sekali
:
Perbocatan2 orang ujahat.
bisa dinoedjoemkan dari sekarang. Ten
Djoega disini kita wartakan, bahwa
bocat mereka.
Goena merincangi perBesok akan diadakan persidangan
copy-copy boeat penerbitnja Sept. ini
hoebo
engan
djalanan. oenoem centoek membitjarakan hal ini.
disebelah pembantrasan kaoem kiri itoe toeroet dibeslag di kantor P.O, DeMenoeroet kabar Aneta dari CheriKita pandang sajang betoel ini tinngang ini didoega boeta sementara
pemerintah ta' boleh lalaikan kewadji- | penerbitan
bon,
kemaren
malam
dekat
desa
Badakan
dari tjabang Tangerang jang
Kedaulatan
Raat
akan gong
jalah jang terletaknja diantara soedah
r ban jang teroetama, oentoek perhatikan terlambat sedikit.
mempoenjai lebih dari 2000
djalan Cheribon-Koeningan satoe ka anggauta dan satoe
benar kesoekaran ra'jat ini waktoe,
tjabang jang paling
Penggeledahankedoea oceman
pendjahat
dengan
sengadja sempoerna
sebab after all, kead'aan soekar jang
dari perkoempoelan terkalinja.
soedah taroeh batoe2 besar di itoe seboet.
mendjadikan bibit pertama oentoek ra"
Kemoedian
pada
djam 6,15 sore djalanan, dari sebab mana satoe auto
Kita harap
soepaja Hoofdbestuur
jat merasa tidak senang terhadap pada kantor jang di Gang Lontar IX telah roesak sama sekali.
akan ambil tindakan oentoek menje-

menang. Selain semangat

5

keriana kebenaran
akan selidiki lagi.

1|peratoeran-peratoeran negeri...!
En

TK

.

DN

Ididatangi ragi oleh
membawa soerat2

P.I,D. jang teroes
Politie sekarang sang menjelidiki lebih
administratie jang djaoeh perboecatan dan kita tidak lama
ketinggalan dan restant , Daulat Ra'jat" lagi djoega jg. berdosa akan ditangka
p.

lesaikan
lagi.

perbaikan

perhoeboengannja
|

TN

Ditjari : Isatrijo Oetomo!
Perkelahian
gia
S SERA 0 0 Ta
w |. Toean
joemono, am
Ya KG

Sapi

SALA

i Mama

tah

jika tocan2 jang sed: hd
|| kalangan ANN ARORe datang
agih rekening, lebih baik djangan
| Laibajar, ketjoeal: djika rekening itoe da

Merana

'Pengoeroes sendiri.|

(3 Men kaga, seorang

“9

1

(toe

ipendek

can2 terseboet tidak berhak lagi oen

menagih rekening ,, SEMEROES.
ma

erangan saksi:

da

2

sama Talgan
2 Tebarnja

doca

sampai

uba eamuna -

Idan teraata Hoekoer keboektian maka

lebih dari 3500 meter

1 setengah tahoen

Kedoeanja

padanja

jalah

Seorang

Theater. .

"biasa banjaknja. Itoe film tentang pem

pendjara.

terima baik ini hoekoe- boenoehan aneh, kedjam dan

mengerikan dari-permeelaannja tidak. bisa
Ha
disangkal abi Ba
bana san me#narik
hati
penonton-penonton.
Penghapoesan ordonrantie Semoeda pemoeda dengan moeka
andjing gila.
jang tjantik soedah dapat dapat pikat
Bahwa sesoedahnja penjiaran or- hatinja seorang nona jang sedang ber

man.

Inja, tidak. boleh ia" .poenjakan.. Jang
.I membeli hanja boleh merawat tetapi
jang poenja hak, dah n.haroes diserab-

kan

BIOSCOPIANA

Tadi malam telah dipoetar film jang
Landraad
memoetoeskan hoekoeman bertitel "The Mysterie of Mr. X” depa
Esam 1 tahoen dan pada Saidi ngan mendapat koendjoengan loear

persegi.
ek. dipendjara . 3
Pada satoe malam. toean terseboet
ngan pembangoenan cow- 'dapat impian, satoe firasat, kasih me“Beberapa jabang pa be-j ngerti bahwa sebidang tanah diantara-

jang baik

donnantie.andjing gila. pada pengha- toenangan dan mendjadi anaknja poela

royement gan ae Kadt dan soeka toeloeng sesama. Itoe tanah
Sal. Tas, dengan sadja '8 soeara! haroes dibikin tamam, Sesoedah begitoe diserahkan pada'jang poenja hak
rt 2

,
Giobe

bisan boelan Mei jang laloe hingga dari seorang
hooidcommissaris . dari,
sekarang tidak ada nampak lagi andjing Scotland Tard itoe dective buraujihg
LM idalam 'Soeatoe partijbestunrverga
na sordonnantis andjing gila terkenal diseloeroeh doenia.
tahoe bangsa ap, tetapi namanja gila,
h| dering, de Kadt mengemoekakan pen tidak
akan.
dihapoeskan
Pete penghabisan
Bertoenangan poetoes, karena tjinta
Satrijo Oetomo jalal seorangkesatrija
diriannja bahwa anggota2 partijbestuur jang baik boedi, Ini orang soeka padat :ini boelan.
1
pada ini pemoeda, tjinta tidak lain hanja
pembati: 4 p Sa
jang mendapat permintaan dari bebe:
Di Tandjong Priok ini penghapoe- dari hati pemoeda jang loeroes itoe.
ne Pr mendapat kabar jang da Tapa dfdeeliig” 'bocat memberi penera- Pata KERana, Kek maja
1
san 2kan
dilakoekan
lebih doeloe, Akan tetapi apakah benar hatinja si!
p
("SSN8,
barangkali
pada
tanggal
17 ini boelan,
pat dipertjaja. t tan krisis aidalan Ingan tentang apa jang telah terdjadi,
Toean Djoemono tadinja tidak begiemoeda itoe sewadjarnja loeroes?
itak berhak boeat mengaboelkan
pertoelis-N.
v.
D:
OS,
toe perdoelikan itoe impian, tetapi ia
oekankah ia mendjadi satoe bandiet
- mintaan itoe. Sebab itoe'ia Menoen- lantas mengimpi bobat jang kedoea h Djoemblahnja andini jang ditangkap | jang besar, hinggaia sendiri terdjeroe-

di Tandjong

partij-|
kalinja. Dalam impiania diantjam maoe
ur menjatakan pentjelaan nja terha
ditoempas sama sekali, dipendjoek saioe
: dap: tjabang2 jang telah memperdengar
oentoek lakoekan perkelahian
eh |kan perasaannja tentang kedjadian itoe. tempat
nja, di sawah jang terseboet di atas.
i
'Partijbestuur tidak soeka memboeat
Meskipoen dengan cetakoetan togan
litoe, sebab itoe maka de Kadt dan Sal. Dicemono
pada hari Senen malam
Tas memandang compromis dengan Selasa tanggal 10 iri'boelan djam 12

selamanja

ada
sekarang didjalan-djalan

ada

andjing2

ganggoean

di Priok tidak

lagi, ada boekti, bahwa

tidak ada

terlaloe hebat.

| didalam

t

O.$

dalam partai.

Kekaloetan

aa
lagi jang berikoet:
- »Tetapi partijbestuur telah menem-,
LE:
-patkan mereka (de K. dan S.T. ) didalam
FAan itoe :djabatannja poela atas beberapa perainja ,De Fakke « djandjian. Tambahan lagi partijbestuur
mbela
|
»imeloeas- 'haroes tjatat, sesoedahnja telah mendaS”
pat keterangan dari kedoea pihak ten“Itang djaiannja hal itoe waktoe: minggoe
jang soedah, bahwa de Kadt dan Sal.
tm 90nomerNAdari »De Fak Tas boekannja mereka fjoba mentjari
e. Kadt ia pemberesan atas djalan persahabatan,
dan
redaktoer da .mereka telah menadjamkan lagi pertentakan soeatoe tangan2 dengan roepa2 matjam,sehingan belaka. Antara ga- oleh sikapnja maka bekerdja ber$

pada reparatie-atelier
»Semeroe",

kata'an

toeans

Djoemono

pada

djoe sekali,

rapat

hingga

tahoenan,

itoe dari pokok

ketika

kekajaan:

kira2:

diadakan

dan

jang

mengerdjakan

dalam 1

lantaran per-

boekan

itag

pemoeda sen-

ini terSerah pada pe-

nonton-penonton,

Kita boleh pastikan disini, siapajang
melihat extra-film ,,Een slapeleoze

i

nacht“ tidak bisa ketawa atau sedikit
nja mesem, jalah ada 'seorang jang. ..
Berharga oentoek ditonton, kekesalan
diroemah akan lenjap dalam ini theater.
Alhambra Bioscope.
, Film jang loetjoe“ japg dimainkan

.soe-

dah mendjadi f. 500,— lebih.
Jang mendjabat pekerdjaan beheerder pada atelier itoe jalah tocan Sa-

wal,
kita,

tejah binasa

diri ? Djawaban

peroesahaan

f. 100,—

pegawai. politie

Ta

boeatan Mr. X. itoe. Siapalah itoe Mr.

deel-houders),
Semendjak berdirinja
sampai pada kira2 tiga boelan. jang
laloe, peroesahaan itoe kelihatan ma-

besarnja f 3000.— jang .premienja diAan baik sampai boelan September
ini
djoega., Istrinja imenangis, (tahan
(maksoed soecaminja, tetapi ini soeami
tidak boleh ditjegahy maoe boektikan
impiannja.
Sampi di itos tampat jang dioendjoek,
gelap-gelita,
teman-temannja
sama
toenggoe tidak djaoeh. Menoeroet per-

Didalam communigut jang dikeloe1jarkan oleh pimpinan O.S.P. kami dapat

Delapan

minggoenja
X. Apakah

9
| di Ai msterdam.
-|partainja sebagai tidak mengikat me- malam pargi ke itoeftempat dengan di
apa gemeen
atsilnja | reka dietapi
mereka menerangkan,
pengodrani Pa daa
didalam “aan ke “tane
zonder compromis itoe mereka antar oleh 6 orang. fa serahkan djiwaPeroesahaan diatas ada terdiri dari
inja pada Toehan. lebih doeloe serahkan
7
orang penjokong Indonesier (aandil
djabatannja
teroes
memegang
yepodi
pan: Kaban nganggoer, lah nenNan
polis assurantie-djiwa
pada istrinja|
abka

He

4 boelan ini moeskan bakal socaminja si Peran
kira-kira 60 ekor, Dan bahwa poean itoe didalam pendjara.

toet dari i-partijbestuur, soepaja

oleh

radja

semalah

badoet

ssedah

»Djimat“,

.,,Harold

Lloyd",

:

|

dipertoendjoekkan.

itoelan

namanja

film jang

segala sangat menggelikan hati penonton. Dari

itoe perkelahian telah terdjadi, dan di boekoe verantwoording dan contract2 permoelaan sampai penghabisan, ta"
pada toetoepan: tahoen adalah
toean poetoes-poetoesnja
publiek tertawa.
antara itoe anam orang jang saksikan
Abd.
Rachman.
.Menoereet.
kabar
jang
Betoel2
menjakitkan
peroet.
. ...
kita dengar keterangannja,- menjatakan
boleh dipertjaja toean jg. terseboet doePenjakit
jang
sangat
ditakoeti
orang,
memang
dengar
,so€ara perkelahian
loe tadinja hidoepnja ada sempit, di sehingga mendjadi kegemparan didamalah heibat djoega Kesoedahannja
waktoe jang belakang ini kelihatan ada lam negeri, tertangkap
oleh Harold,
onbeslist,
tidak ada jang kalah dan
4
rojal,
hingga
toean2
penjokong
(aansesoedah
menerima
djimat
dari nenekjang menarg setan- -setan melarikan diri

deeihouders) mendjadi tjoeriga. Keros nja 0.
tocan Djoemono dapatkan loeka-loeka
jalan ini boekan Pit te djadi1, Pnga
Saksikanlah, tentoe djadi sneka raja.
mentjela
bestuur
sekeras,
Partij
semata-inata
jang.
assi.
'soeatoe
bekas tindjoean,
i
keadaan
p
seperti
jare
oem film dimainkan, dipoetar
ig
atau
»komoenisiis"
kerasnja akan sikap jang tidak tahoe
abi
Paginjay”diitos tempst didapatkan ke djoega di lain Gea
|,
5
Lebih
Tilm-film
jang bagoes, diantaraStalinistis”,
,.:
sebuet
tanggoeng
-djawab
ini
dan
mentjatat,
biasa
kami,
ris, lebih dari separo terpendam diba
dan barri- | bahwa kesempatan terkebelakang, jang wah tanah, bagian diatas jang keliha telah terboekti: Pada sak waktoe se nja ada voetbalwedstrijd Holland—
mPokik
Pa
orang
“penjokong . soedah mepergoki lerland.
an .de knok- en

menoelis:., Aksi, di Amsuerdam ' S, ma-sama dimoestahilkan.

Anna

diberi kepada de Kadt dan Sal. Tas,
cal joentoek - memperbaiki poela namanja

tan, oedjoengnja sedikit merah, Dilain
petak itoe sawah:
terdapat rangkanja
(saroengnja). Orang kampoeng banjak
lihat poen politie tjampoer tangan. Di

IS” (reputatie) didalam partai dan ogntoek
pi membereskan perselisihan-perselisihan
jang

toelisan,Dilarang Masoek”jang
ditempel. pada satoe pintoe kamar darij

“Riaito Bioscoop
Semalam soedah dipoetar film ,,Man
itoe bengkel,
toch soedah ada orang who dared“. Mentjeriterakan seorang
djoega jang masoek dalam kamar tadi. anak toekang dipenggalian djadi staats-

telah timboel dengan persaha-| tempat terletaknja itoe keris dan rang:
telah diroesakkan belaka oleh ka sekarang dibikinkan goeboek ketjil,

jaitoe seorang “perempoean djalang.
man di. Amerika.
Berhoeboeng dengan keadaan diatas, | Ini film membawa penonton kelapadihiasi dengan kembang. Tiga redac| didalam peendiran ini, Sa a awnjekalikam mereka sendiri.
aa didalam ana
djoega.| 'Partailah jang haroes ambil kepoe- teuren ,, Pemandangan” kemaren saksij maka: segenap penjokong soedah me- ngan jang loeas, bagaimana tjaranja
ioesan tentang soal politiek. Lebih kan atas permintaan toean Djoemono, ngadakan pemeriksaan. Setelah peme- orang jang maoe madjoe.
riksaan dilakoekan, ternjata bahwa keSebeloem film terseboet diatas di
a emoediau, “per Kadt djaoeh, partailah jang haroes memnoe- Kerisnja sekarang ditahan dikantoor adaan soedah mendjadi kalsef. Toean
|toes, sesoedah segala inggota suedah politie.
mainkan, dipoetar doeloe film jang
wartakan, bahwa J. de
Abd. Rachman jang memegang boekoe mendjadi penghiboer hati.
mendapat keterangan penoeh, apa partai
5. penningmeester os.
Tosan Djoemono' sekarang minta
Tetapi
akan
memberi
poela
kepertjajaannja
|
itoe,
partai
pertolongan pada ,,Pemandangan“ Ia verantwoo rding, ketika diminta boedari
Kramat Theater.
i kepada de Kadt dan Tas, Sampai ke soedah poetoes asa boeat dapatran itoe koenja, soedah mengatakan “bahwa
aa pimpinan |
Goldiggers“
atau dengan bahasa
boekoe
itoe
soedah
hilang.
Begitoe
dan
Kadt
tika itoe, maka partijbestuur tak soeka Satrijo Oetomo. Dengan pertolongan ini
2g" Kiba de
djoega
ak
act2
soedah
dihilangkan
kita.
,toekang-ngered“,
djoega ada di
eta
menanggoeng
djawab
boeat
meneroes
met
siapa
'ia doega bisa dipanggil
koran
Sat. n merit
Sta
oleh
tocan
Sawal.
Keadaan
kas
ada
Amerika,
malah
disana
ngerednja
boese
kan mereka didalam djabatannja, jang itoe orang, jang poenjakan kak atas
g' diakoe mer
ramnja,
menjedihi
sekali,
karena
oeang
contant
kan
ketfiil-ketjilan.
Satoe
topi
75
dollar,
telah kedoea kali meroesakkan keper- itoe tanah (menoeroct impian) dan se
pe''kesalahan,
£
|hanja tinggal kira2 f0,35 (tiga poeloeh dan dalam ini djaman soesah. . ...!
perselisihan tjajaan jang diberi kepadanja, dan me- diserahkan pada ia,
lima. senf, dan boekoe Postspaarbank
Dalam itoe film banjak nampak nona
Panalbaai sea |moetoes mengschors mereka !“
'Sementara -itoe tanah jang lain, ia menoendjoekan restant kira2f 1.— (sa- manis, banjak lagi lelakon jang mena. Communigue itoe menoetoep dengan reserveer oentoek ,, Pemandangan soe| pemberian tahoe, bahwa anggota partai paja “didirikan rormah atau. goeboek toe roepiah). Berhoehoeng dengan ke rik hati, ernstig dan loetjoe.
Decors bagoes Sekali, balletten betoel
'bestuur Henk de Boer, telah meletak- oentoek pic-nic abonnes ini soerat-ka- kaloetan ini, maka toean2 terseboetj
diatas
soedah
dikeloearkan
dari
kalabetoel
dengan kebesaran sebagaimana
kan djoega djabatannja oleh djalannja bar.
| koarikal dvd
3
NG : ini
ngan
,SMEROE”.
hanja
film
Amerika bisa kasih oendjoek.
ini,
jang Nani
ea
x
| bereid) oleh soeatb3 .commissie
Nona-nona
manis seperti barang samSemoea
penjokong
(aandeelhouders),
13
Int
js
yen
DSA Da
f
X
Kita tidak tahoe apa jang kita ber- jang segala sifatnja dan keadaannja| pah jang tidak mahal harganja sebab
sabar, soedah mengadakan banjak sekali nampak,
boeat terhadap ini hal jang gaib. Maoe begitoe
Seorang Tionghoa dibatjok. Itidak pertjaja boektinja ada nampak pokok baroe lagi, oentoek memperbaiki Boeat sehabis Pasar Gambir ini

Bisa |

|batan,

koPack Hah Aa

“Gaga-gara
seh

.

|Kemaren

sore

kira-kira

siang di Kampoeng

poekoel

Tangkie

3|

Pinang,

|seorang Tionghoa nama A.T.

—— | batjok oleh seorang

dan aannemelijk (boleh masoek akal),

an gkong.
telah

di-

Indonesier, hingga:

. | mendapat loeka hebat di bagian lehernja.
Sebabnja ini pembatjokan jalah, bahwa itoe orang Tionghoa ada toekang
, Inambangin angkong dan itoe orang
2 lindonesier soedah pasang angkong

NN
£

:
:

Warta

Redactie

dan goenakan goloknja jang|” oentoek memoetoeskan.
ai lehernja itoe orang Tionghoa.
Soal jang 2, dan jang pertjaja
'Sesoedah korban rebah, sipembatjok boleh pertjaja ..
belon
diri. Korban terseboet diba- wa ke C.BZ. oleh politie, Golok jang
diboeat membatjok diketemoekan di
Voorzitter dari Commissie van
|got, jang letaknja tidak djaoeh darij
Ir

sepotong

Kane PIP

9g —

ng

"it

Ta

disitoe, karena

me

»Golddiggers” boleh dilihat,

'padanja, tetapi jang terseboet belaka€ ngan kena pasangannja, itoe toekang
pasrahkan pada jury oentoek menetap
Inambangin poengkir dan tidak maoe kan, jury mana diminta orang dari
Ibajar, hingga jang memasang djadi Pemandangan” toeroet ambil bagian

enja

an.

itoe.

T. Noer Merinda p/a T. Hoetagaloeng,
Meisjeskopschoolweg II Sibolga.
Sajang boeat sementara permintaan
Benar tidaknja orang jang menga-| poen dengan lain2 hal haroes berhati2. toean ta'dapat diloeloeskan,
koe Satrijo Oetomo, toean Djoermono

Georganiseerd

.itoe anak dan | pembatjokan tadi, tetapi pembatjoknja
ng

»SEMEROES

Kabarnja, djika toean2 jang dikemaoe pertjaja, soesah djoega tetap be
gitoe sebab berhoeboeng dengan soal loearkan tadi tidak maoe menjerahkan
setan tidak gampang bisa dicontroleer boekoe dan contract2 jang masih diorang jang boekan achli setan semboenjikan, maka semoea aandeeloleh
sebagai kita.
houders
akan
mengadakan aa
Kita terima kasihkan penawaran toe jang lebih loeas..
Dari sebab itoe sekalian Toean2 j: ng
an terseboet, dan dengan ini toelisan
beroeroesan dengan ,, SEMEkita hanja bisa bantoe toeroet mengam imasih
bil sang Satrijo Oetomo,
ROE", baik tentang reparaties, maoe-

NN an

keloem Ketangkap.
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Mesin toelis, dan 'aen laennja.

dilepas,

minta

Prof, Mr. J. B. Zeylemaker soedah

La

:

Ini, 1 yel bisa betoelken keroesakan seperti: Auto, Motorfiets, Gramophoon, Radio,

Overleg.

Moelai 20 September

Peng

|

Molenvliet Oost 25
Batavia-C, Telf. 5241 WI.

minta di lepas dari djahatannja sebagai

e
pal 'LoeloesRechtshooges
dalam oedjian
doctoraal ba- voorzitter dari Commissie van Georoej|gian kedoea toean Sie Djie Pik.
|ganiseerd Overleg, atas permintaannja
—0—
sendiri, moelai tanggal 20 September

Geneeskundige

Hoogeschool.

Loeloes dalam oedjian doctoraal ba-

gian

kedoea

toean2

J. B.

Barneveld

Binktinyaen: dan Sie Tjoan Po.
sean
|) am

jang akan datang.

Sebagai gantinja soedah diangkat Mr.

W,G.

Peekema, Sange Ng agan anal

Bengkel laen, tida bisa melawan kita poenja
harga, paling moerah, kerdjaan tjepat dan rapi
“Harep

toean2 tjoba kita poenja pekerdjaan,
Hormat kita,

“

Rep:

de voor Algemeene Zaken.
aa Ost

4

g

:

Mey

de

Lk?

Sa aini

Tan

Atelier , VLUG“

aa

ia.

ANN UNA
L PENA piagam amen Pot eOaanne
eaeeeen net enupesoere
Pa

Imeloeloe

akan

dengar

Perkara ini sosdah dipeladjari oleh |IA
PM

dikeloearkan |

EN TR

NAN

|

«

Ii

HS

ea

TNEA

n|prentah boeat tahan ia. Sancho dita 'satoe Commissie speciaal, tadi didoega
Seorang Indo“Ihan dalam pendjara dan karena orang (bahwa tidak moedah akan menjelesainesier jang soeajtidak maoe merdikakan ia, officier van kannja.
sim- |justitie di Barcelon madjoekan protest|
Soeratoeandangan da- dah bisa kerdja oniwikkelen dan afMelamar diharap datang
hoeloe
soedah
diki- 'drukken.
di- |tentang penan gkapan jang 'tidak sah|
sendiri
ditoko
Andalas Senen 140,
rim ke Moskou.
ol-|dari Sancho,
£
AA
Ke(Aneta)
Sept.
Geneve, 12
T 3. Di depan gedong pengadilan bebedajrapa orang robek bendera Spanjol 'masoekanja Sovjet Rusland kedalam | yysyi
e- |sembari berteriak ,,Bikin habis penga- |Volkenbond sekarang dapat kelambatan
panjol?”
Ma oentoek beberapa hari, karena Litwinoff
gan tarik keoentoengan dari ini soedah kirim soerat-oendangan jang
adian-kedjadian, advocaat Xammar doeloe ke Moskou,
Orang pendjaga tapi dapat menahan
n pengarang communist Bofil! bisa
(ng
mereka sampai kebetoelan datang permelarikan diri.
Menantoenja Mussolini.
tolongan dari 300 serdadoe artillerie,
Di
Barcelona oran
beranggapan
Onderm-secreataris
da- jang bisa bikin lari kaoem pemogok
|
bahwa ini kedjadian-kedjadian adaj .
ripropagandapers,
itoe.
ida|permoelaan dari satoe protest-actie
Rame, 10 Sept. (Aneta-Reuter).
— Oo
alterhadap

mpanan sampai
jang

didjalankannja

keadilan

di

'Catalonie oleh hakim-hakim bangsa
Spanjol. Dirasa bakal terdjadi bentrokan

| Menantoenja Mussolini, graaf Galeazzo
Ciano,

per

anoentoek

dari

me-

koeli2

embang mengabarkan

|masoek

bea pengeloearan se-

mogokan

ng jang didapat dari

Indo dan ada pekerji
tera.

tidak

setoedjoe sama

nan

Pengadoean tentang
Nazisteretur,

ini

di daerah saar telab kirim memorandum psda Coaceil Volkenbond, dalam

semoeanja terangkan, bahwa pesatoe

oentoek meringankan beban

an marga,

f 155.000 oentoek me

f 10.000

long inkomstenbelasting,

selaloe tidak (beloe m ?) berhasil.
!
oeni
membeli sapi sapi pendjaloe
boeroeh djangan pan |& goena memperbaiki ternak chewan di
Tetapi tidak di sini

mana

kegagalan.

pada marga marga .pertjobaan.
ta kemaren
— Lebih landjoet dikabarkan bahwa
- pertemoean dari voOr, resident
Palembang berikan f 1000
dengan

tocan Kupers,

ngantjam
berkoeasa
djaosh

voor

en

onze

menschen

nazis

el daarvan eigens, hoew
tegenstanders zija"|

pintoe bagi kaoem|

stratie dan politie meesti tjegah keras
boecat tjegah itoe orang2 monarchist
dikeniaja.

anderpiee!
, ri

i, toetoep

p Duitseh.

sama2

Reuter wartakan dari Barcelona
bahwa serombongan orang monarchist
Tentang permintaan f 100.060 oen bersendjata, jang lagi baris dibawah
toek pekerdjaan Irrigatie, maka penak) pimpinannja satoe padri, telah ditangsiran ongkos projecten akan dimadjoe kap di Olesa de Mon Serrat.

sluiten,

kaoem boe

ama2

poetih koelitnja, sama2

roti, tetapi ditolak sebab lain)
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Locarno Pact Europa-Timoer.
Perdjandjian2-nja
Dutsch goena men-

dasar2 jang

lain) .
srapatkan, disebabkandengan
/
ii Hollanders

— NEDERLAND

sami-mawon, ..!

|

Overste Tisot van Patot.

Den Haag, 12 Sept. (Aneta). Te-

lah meninggal 'doenia overste Tisot
van Patot, seorang bekas overste dari
bala-tentara di Indonesia.
i

—A—

s1

Ibi Indonesia lebih moedah dapat
pekerdjaan.

Daripada

di Holland.

|Arnhem, 12 Sept, (Aneta). Pemim- |

telah

hasoet

semoga.

Pemogokan

Italie, dalam

Perkelahian

boeat Europa-Timoer

dalam

oeroesan

dapat

Didalam

per-

kan ada 2 orang laki-laki dan satoe
orang perempoean jang sampai mati.
142 orang lagi dapat loeka, diantaranja mana
ada
18 dari orang-ronda

Iburgerwacht) dalam pertempoeran2

sebe

persendjataan.

12Sept(3neta

sekarang

menerdjang

soedah

Changsi

via

Kota Chuan Chow jang penting dan

Orang

meronda

diserang.

Rombongan2

kaoem

:

$
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Manchukuo
:
Kobe,

diakoe

oleh Engeland.

Pteidooi
memaksa,
11 Sept. (Aneta-Iwaki). Voor-

ngan

dari missie industrieel Inggris ke

»Manchukwo”

dan

minta

soepaja

Engeland
segera akoe sah ini negeri.
la oendjoek
bahwa
pertanggoenganpertanggoengan, jang diberikan oleh

,,Manchukuo”, soedah bikin banjak
pengembara datang dari Tiongkok,
Ini pengoembaraan
boekan sadja
akan berdjalan terves, tetapi bahkan
akan bertambah.
:
»Djoemblahnja — pengoembara-pengoembara dari Tiongkok ke ,,Manchukuo“ boleh djadi akan bikin pemerintah
Nanking
mengarti, bahwa
iapoenja sikap terhadap.,,fait accompli"
di

,,Manchukuo"

tidak

ada

goenanja.

di Missie Inggris banjakan akan koendjoe-

sekitarnja fabriek2.

Ini hari akanditandatangani,
Geneve,

heibat

142

kelahian berhoeboeng dengan pemogo-

gitoe lama beberapa negri tidak maoe
memberi hak sama rata pada Duitschland

mati,

toeka.
Saylevilte (RL)

Duitshland tidak bisa masoek pada Locarno-Pact

di Amerika.

Tiga

mana ia terangkan bahwa

Kiang Si

mam poe
Hunan.

zitter dari Kamer van Koophandel asing
di Osaka dan Kobe, Ernest
W. James,
dalam Japan Chronicle” oetarakan pikirannja berhoebeng dengan koendjoe-

Banjaknja Kacem
Pemogok.
New York, 12 Sep. (Aneta-Havas)
Banjaknja Kaoem Pemogok di industrie
Textiel (tenoen) ada 390 000 orang,
sedangkan
ada 280 000 orang jang
bekerdja teroes.

djadi
anggauta.
Berlijn, 11 Sept (Aneta-Reuter)
Duitsehland telah kirim memorandum
pada pemerintah Inggris, Fransch dan

Kom Mb.

ngatakan bahwa
20.000 bala-tentara
dari Kaoem Communist dibawah pim
pinan Hsiao Ko, jang dipoekoel moen

pada)

AMERIKA

xist di ini provincie telah lakoekan
sabotage, hingga perhoeboengan kreta

o'al administratief akan dilihat doe-

doen voor de kan doeloe.

kaoem

Rappo:

di Han

ditapal watas, sekarang
bikin pembalasan se- soedah ada ditangan Kaoem Merah,
p!ebisciet apabila mereka jang kabarnja poekoel
moendoer seatas iroe daerah, Lebih moea jang ada didepannja.

mereka

Menoeroet soerat2 kabar kaoem mar-

Kira-kira seratoes orang monarchist
digiring dengan diborgol tangannja.
Kaoem republikeinsch bikin demons

wij dat ook

menerangkan,

Japan

terroriseer ra'jat dan me-f terletaknja

Di Australie, dimana Accion Po- pegawai-pegawai.
Itoe memerandum menerang "an dari
pular Catolika bikin perhimpoenan di
84
commissie pemilihan 96 terdiri dari
Covadona, pemogokan oecmoem ber-

(loe lebih landjoet.

dari Consut

akan

Soedahnja

pat loeka dan 300 ditangkap, sedang
riboean koelie dilepas, karena kaoem
madjikan tidak maoe pakai lagi orang.

api djadi mandek boeat sebagian, Peoentoek ongkos rubber commissie.
oempoelan jang terikat | Tentang permintaan f 250.000 oen mogok tembaki dan timpoeki batoe
oek mendirikan schoolfonds, maka pada autobus auto's dan kereta-api.

ro

mereka

Nazis telah

daerah Palembang, f 10.000 oentoek
begitoe, djoega di.... Ongkos pertjobaan pembatasan kertas2 djalan teroes.
doeloe wi: rs

basmi.
13 Sept. (Aneta)

Saarbrucken, Il Sept. (AnetaReuterf. Communisien dan socralisten doer dari

kerdja lagi. Soerat2 kabar kaada

Communisme di Tiongkok.
Katanja.soedah 'diTokio,

Tenfarg Saa -Plebisciet.

Resultaat satoe2nja dari pemogokan
pengeloearan rubber dil.,
adalah
bahwa 6 orang binasa, 45 daresident Palembang
diberikan

10

AZIA

Nk

berbagai-ba-l pemogokan.
Sekarang semoea orang soedah pada
ed.

ctapip prak| |
bangsat
kerdjaan
Eropah, |

sebegitoe djaoeh kepala

laloe ada keibat antara pemerintah Spanje dan djadi onder-secretaris pers propaganda.
g djoem- | pemerintah Catalonie.
Iniadi sat & aribatan
jang baroe di
nj. Berhoeboeng dengan tindakan keras tjiptakan.
dari pemerentah terhadap peroesoeh,
perkoempoelan kaoem boeroeh socialist telah batalkan pemogokan ocmoem.
Haroes dibilang bahwa sebagian besar

anja masing2

sampai

persturcau fascist, telah diangkat men-

ngi ,,Manchukuo”, karena disana kekaloetan soedah diganti oleh kebere-

san dan keamanan“, demikian katanja.

pemogok soe-

——

Pemogokan

dah poekoel hantjoer pendjaga'an orang

ronda (burgewacht) sambil berteriak:
»Marilah kita sekarang serang orang
ronda”.

Tokio,

13

di Japan.

Tambahlagi?
Sept, (Aneta-Iwaki).

Sedang pemogokan didalam Tram dan

260 orang diantara mereka itoe jang Autobus beloem selesai, sekarang ada

diperkoeatkan

poela dengan 100 pega-

wai politie soedah diserang.

|

Fabriek2akan

dibakar.

Pintoe gerbang dari fabriek-fabriek
soedah dibongkar dan beberapa per-

antjainan dari pemogokan jang lain lagi.

Serikat

oetan

Bekerdja dari

jang

mempoenjai

Pegawai

La-

100,000 ang-

gauta soedah toelis soerat pada 3 boeah
Maskapai kapal jang besar, minta soe-

Transopaja gadjihnja ditambah dan soepaja
cean) Locarno-Pact boeat Europakeadaan
didalam pekerdjaan diperbaiki.
tjobaan
soedah
dipekerdjakan
oentoek
penganggoer jang Timoer ini hari akan ditanda tangani. membakar fabiiek2.
Ikeadaannja kaoem
terbang ke Tarakan—
Pekerdjaan
ini
dapat sedikit kelambabalik kembali ke negeri Belanda, tocan
Pengharapan dari Ezerman, bekas Gouverneur dari Su- tan oleh karena Litthauen minta soedienst pertjobaan matra-Yimoer, menerangkan bahwa ipaja claussule tentang ini negri dima
sampai sekarang ia tidak bisa memberi soekkan djoega.
ke Makassar.
!
ng dienst pertjobaan Knilm ke pertolongan pada mereka itoe.
Tentang Nazi - Congres.
soe-| Ia memberi nasehat pada kaoem peInd. Crt,“ kabarkan poeng 'anggoer di Indonesia soepaja djangan
Penoetoepnja.
yaah
bagian commercieel,
|
BAROE TERIMA
B'
oleh
dienst: balik kembali ke Negeri Belanda,
Neurenberg, 10 Sep. Aneta Reu
oeat teroeskan itoe
k
oentoe
h
moeda
lebih
disini
ter. Doea ratoes riboe stormtroepers
x kak adan Balikpapar .Ikarena
MAHARADJA
.M.Itjari pekerdjaan dari pada disana mes- telah samboet dengan sorak rioeh boeangpoen) kipoen tidak begitoe banjak gadjinja. at Reischswehr jang telah main perang
Schoenen

— Ipin dari Commissie oentoek menjelidiki

" “Balikpapan?

sti

lenst

'Djadi maoenja toean Ezerman soe-

paja kaoem penganggoer Belanda dja-

-Ingan diongkosi oleh
tapi oleh pergaoelan
'betoel

Nederland

ngkos,

perangan sebagai penoetoep dari cong
res partij nazis

Dalam ini perang perangan ada toeNegeri Belanda, roet ambil bagian barisan cavalerie,
Indonesia. Enak jartillerie. mobiel2 lapis wadja, genie

lekker

kost zonder

K

Ren"

)

pasoekan pasoekan senapan masin dan
satoe pasoekan loopgraafmortieren.

Perhoeboen gan dari kapal oedara

pat perintah

Keadaan politiek dalam negeri.

Barcelona,
# Havas|,

10

Sept.

(Aneta

Waktoe diperiksa perkaranja
/ nationalist, jang di
han 1.000 peseta's atau

satoe pen
:

penjakit
tika “d

Rubberzool ——

Satoe divisie tentara marine toeroet
dalam defile jang diadakan sehabisnja
“Dengan tanah daratan, perang perangan.
12 Sept. (Aneta),
Schiphol,
Ini perang perangan akan dioelangMesin terbang ,,Ysvogel”, ini hari kan di waktoe sore oentoek bekas
angkat dari Sciphol dengan me korporaal Hitler jang sekarang mendjadi
oe ,,duplo-radioinstallatic” pemimpin dari balatentara darat dan
oentoek menerima pekaba laoet.
£
.
dan oentoek menjiarkan pekabaran,
mesin
itoe
dari
penoempang2
ngga
Duitschiand poernjari
menoekar prive-telegrammen
.
wajatbaroe.
orang2 jang ada ditanah dida
Ampat anggauta party nazis jang
Iratan dan sebaliknja.
“Iboleh dipertjaja dan terpilih, siapa
DANA
UNO Ra 1 Fanta
poenja nama dioemoemkan, telah da-

9 ae

TAPE
TEASER

—n G—

pendjara satoe

boelan,

aat nationalist Xammar ditoen-

toet lantafan lawan hakim.

officieel

jat baroe dari rakjat Duitschland.

Kemasoekennja Sovjet-Ruslard ke
'Volkenbond dapat kelambatan.
Litwinoff merasa
3
- diperdajakan.

Geneve,

soekannja

12 Sept. (Aneta). Kema-

Sovjet-Rusland

sekarang

dapat perlambatan.
Seperti soedah terdoega soerat oen-j
TN
tidak disoekai oleh Litwipuini
Atas
Xammar.
boeat
12 boelan
Ibliek bikin demonstratie dan tjoba ge- |r noff, jang sekarang ada di Evian, tem- |
Sancho.

Ia

ini beranggapan |pat mandi

Fransch dekat Geneve,

Dikabarkan bahwa Litwinoff moerka
an karena soedah
politie dan madjoekan pengadoean sekali Na
4 commissaris jang berada di sitoe | diperdajakan didalam edoedoekannja,

wa ia tidak dilindoengkan tjoekoep

“(215

POTONGAN JANG MENGAGOEMKAN
KEKOEATAN
SOEDAH
TERKENAL

akan toelis hika-

Abmtenaar dari Openbare Ministerie
“IsSancho, mintakan hoekoeman pendjara
ekin

OEKOERAN:
96-37-38-39.40-41-42-43

ESANN
tidak disertakan
wang 1/3dari barang jang

Jang
Prijscourant tidak
sedia

dipesan tidak dikirim

Importeurs :
Hs. Vrg.

DJOHAN-DJOHOR

BATAVIA-CENTRUM

3-9-1934

ban

kita

“edar sera

dari

ma

kain djas seperti: Wol, Palmbeach, lem

dril, en djoega kita poenja pot
dapat poedjian dari segenap ban
dan neljis.

en" lagi

film: saia

jang sanget

rat-kabar telah dibriken poedjian beja
Ab
film jang
Nas

gta

Pr, Soemedangweg

Penak

078,

Sawah Besar

Lita

Pa
ada djozga f 2.50 4e
boeat Batavia-C, sadja.

gababat Paduaba bangsa toea

|. dan moeda
ta detai S

seorang

batak

Pintoe

jang baik ha|

Pemboenoetan..
. kekedjaman
bar.

menoempah

darah

Tea

berlakoe setjata binatang
.,

sa-

pakenja,

karena dari poetoes asa!
Sebagai bandiet jang gagah... Seorang jang tjantik,
anak .dari Hoofd Commissaris van Politie mendjadi
nampak kedjadian2 jang aneh!
.korban :.

liwatkan

gigi dari

bisa

bikin

(Asisfent)
15

taon

“keterangan

bisa

didapat

beladjar tneorie.

di

da

ini film

dokter gigi Europa
mempoenjai

Gas

Oost

Telf.

25

5241

Wit.

TaLaAMTn2 " aa
Sawah Besar Dag
Rebo

2

September

u ra!
Ki

13

Terima pekerdjaan sepoe Duitschland

|

acteur jang paling baroe

'

Pengetjoet

sTON POSTER dibintoe oleh ZITA“ JOHANN' dalem

3 DRAMA

:

HEBAT

BETOEL ORA
| BRANI BETOEL NG

jang

3

Ka PERANGKAP
PRA
US MPN BAR AT ENI NOT

paling

AN BLN

seembel.

HAROLD
AN

Boeat

on perna ada sematjam isi film poenja hebat da HER
ion
penonton aken disoegoehken terdes-teroesan Pe: klaian dan Per tempoeranseroe dan Yah ketinggalan cedjan

- djo to san. ' Djangan kasi liwat

NE

LLOYD

sebagi

extra ditambah

1

Oia

sena

Enya

|

dan

bak

'“poen

”

jang: soedah. 2

baik

Aa sRanakn sa «

ALI ar

BBG

,

Mekukatal

orang

KANAN

-

t

Pengeran

toea, seperti:

Djoega

|

dibawah

dikelobarkan BOEBOELAN | (Mata Ikan) jang
djarisdjari'kaki.

Ne

Segala roepa penjakit mata, va kodpin

h
'

diatas atau

| Ada sedia poeder

Aahapa ta

sampe

oesa

dipoedjiken

||

le-

Ht

He

TANJA"U porwja

BEDAK
) 3 hari

Tn
DOKTER 1

2

VIRGIN

dapet

|

kenjatahan

7 hari taoe kebaikannja
satoe deel besar Voetbalwedsitrija

bole

Monster

i

Soemedangweg

T

63A

Dr
Druk
ukk.

|

'

“N.B,

1

jan-tocan

rembours, asal
ng

MO O

Djoega menerima toejang hendak

KETOEAHAN
D JERAWAT
/ERIAWAN

Bandoeng

'

il IA

1

(

Bata

3

Pemandangan.

Y- Ba IN La

dara

4

sateela

|

wang lebih doeloe sedikitnja

f 0.75, Rembours

| berlangganan Dagblad"
|

f.2.50,

Hoofdagent:
“

ig

CHUN LIM & Co. — BATAVIA 8,

GALOENGGOENG

LA KAAGa ii TARUNA

3

u.

MGORUTN O 7

keuian
SANG

Itik:

gratis

nonton

Menoenggos pesenan

djam

ramYoet poetih, bikin itam ramboet Pa flesehi

Ag Dilocar kota Wapka aa diktri im Ha
: ME
penjakit dan adres Tya
1 Pan ana
Ch
1
j

Tida

orang asing

| 8 malam, Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder
bajar onkost transport.

garantie/')

Han koerap ongkos me-

| ngobati dalam seminggoe “boat Indonesier f "3G
F f1 0,75 dan anak ketjil f 0,255—
1 Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi
. Ongkos asal sadja

Dobble

Menerima
pekerdjahan tjitak dari: paling
Rei l
sampai paling besar..
Menerima pekerdjahan bikin Cliches dan Stempels..
Menerima pekerdjahan bikin lijst.
Semoca pekerdjahan ditanggoeng tjepat dan japih.
Begitoepoen
harga ditanggoeng accoord dan menjenangkan, boleh saksikan,

sakit Bawasir,
“sakit -Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, 'Medjen,
t
» Sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek ,basah 'atau" »

lapas "sesak, : oeloe hati, «laki-laki jang ..soedah ilang
«.
ing sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan
tida dot jok atau keloear NN
ih asi banjak lain-lain peajakit Tur Na soesah boeat diseboetkan
185 na yap

1

GALOENGGOENG

onde potong atau odiratis
n, jang masi baroe atau

anak-anak: atau

berani, kerna

: Holland — lerland, dengan berkesoedahan 5—2 boeat
kemenangan Holland dan lain-lain lagi extra jang bagoes- bagoes.

DRUKKERI)

inLg Ta

mendjadi

bih djaoe pada penonton, kerna penonton soeda tjoekoep kenal ia poenja kekotjakan dan keloetjoeannja.

imak -ahak

Kai T

“atawa

tjerita

4 memake Djimat. Begitoelah kedjadian $
dengan
Harold. Sesoedahnja ia memake djimat lantas djadi gagah dan
berani, dan dia bisa melabrak moesoe dan saingannja sampe soengsang

MAN who DARED
LAS

15

doekat

taon.

DJIMAT|

. Filmm FOX nari
jang paling ACTIE betoel. Pele
. perkelaian-tembakan dan pertempoeran dengen djago
Kenang

1-3

1934

Dalam

1954

September

SNN
"-

betoelin

Harold sa

8

12 dan Kemis

Ken

sanggoep

Mempertoendjoskken

aa

-

. Boeat hari Rebo

ah

St
&

f

12 dan

saja

|tson mata tida awas pake ini bisa
teran
per botol 5 Gr. f 2,50.—
Ta

mas

hari

soe

f 1,25. Poeder gigi bikin kocat dar
mengilapken gigi per botol 20 Gr. £1,9
Obat mata orang foea cesia 50-2

Batavia-Centrum

aa

sehing

banjak

Sampe senang dipakenja,
Djocal obat sakit gigi tanggoeng
10
minuut bisa semboe per botol 5
Gr, AA

H

Molenvliet

“lt

4

kita doeloe 25

rai2 poedjian”.Buea' orang tida mampol
'boleh
berdame
dapet harga sampe
menjepangken. Gigi2 palsoe jang
ide
enak dipakenja terbikin dari lain beng |

Ta

'Reparatie — Atelier

pasang roepd

73

St ik dan 3 x seminggoe
.— Seboelan.

CRM
LTE OK

ge

aa

P
sei
1

6 Lk

MELATI

na

dan

rapi ditanggoeng ena.

sebab

kel (toekang),

3

89 Batavia

perak, mas dan porcelein di

kerdjaken sampe

PNeberkniah

Pia

Kita

Besar, No.

arie

Montgomery

ANN

.

"3 NN
PEN

Robert

ka

dipertoendjoeken.

pe

soeda

ke an

-laen | HI Im: Tn 1

Khoe Teng Hay, Gebroode,
Khoe Tandmeester

Ka HaTg ane

Satoe drama pemboenoehan dana teroes meneroes,
kedjam dan sengit .. .. Serem....
di Scotland
Yard

lebi menarik, lebi bagoes, dari ,24nd Street"

Ko

WB

KARTAATMADJA

O, Tamarindelaan

220.- Bat, Ce.

Ha

Lamama:

Dalam

beberapa tahoen paling bela

kang- banjak obat? barve soedah diperkenalkan oleh firma2 chemicalien

jg. terkenal boeat dipakai oentoek behandeling dari malaria, dan jang soedah di selidiki dalam itoe sekolahan.
Bermoela ini pendapatan2 baros didjadjai pada monjet jang ketoelaran
koetoe2
malaria
sebagai pertjobaan

Disabelahnja Tidar — sigaret
didalam doos? biroe jang terkenal, sekarang keloear TIDAR
BAROE didalam doos? POETIH.
Tidar jang BAROE adalah tem:
bako poelau DJAWA jang beloem di boemboekan dan dari

pertama, sebeloemnja orang goenakan

ini obat2 baroe oentoek dikasihkan
pada orang biasa.
Dan lain hal poela jang menarik
perhatian jalah bahwa binatang2 monjet di Singapore, teroetama jang be-

Lembaran

K

loem dewasa gampang?sekali ketoelaran

edoea
Sman
a aa

Tentang

ocang

Indonesia Jang

palsoe.

Dibikin dan didatangkan dari Hongkong. — Handelsbank tambahkan premie
djoemblah 3000 dollar, — Orang tidak berdosa dihoekoeim.
Mr. E.D. Wolfe, Inspecteur General of Police (Hoofd commissaris van

politie), terbantoe oleh Mr. M. J. Ouist,
Consul Belanda, dan pemerentah Indo-

nesia ada bekerdja keras bocat pegang
batang lehernja si toekang bikin dan
“Si penjiar oecang kertas kelocaran Ja-

Dalam roemah ada terdapat beberapa potong
pakean
djas poeti jang
pakai monogram K.S.K., dan menoeroet keterangannja lain2 persakitan, Ip
Puk, Hui Muk Kham dan Tan Liang

Hoat

(Hoakiao dari Tai-ping)

itoe koetoc koetoe malaria, boleh di
kata zonder satoe ketjoeali, tapi sebaliknja
binatang
binatang
monjet di
Bengal-kelihatan
wedoek terhadap
ini koetoe2, satoe studie jang lebih
foeas perihal ini bisa berikan penerangan pada immuniteit dari orang biasa
terhadap malaria.
Dengan pendek, antero soal jang
menjengkoet
pada
malaria sekarang
bisa
didjadjal
atau
dioedji dengan
goenakan monjet2 jang ketoelaran itoe
koetoe2 penjakit, dan kemuedian goenakan hasilnja dari ini antero penjeli-

dikan

oentoek

noesia

S.T.P.

keselamatan

sebab itoe haroemnja lain sekali.

Tidar jang BAROE enteng sekali
di lidah. Soedah pasti sigaret
boeat Toean!

20 bidji 9 sen.

dari ma-

bahwa

sedari di-gledah roecmah No. 19 Yik
Yam Street, Happy Valley itoe djanda

vasche Bank f 10.— jang palsoe, jang
mana boekan sadja meroegikan sama Yeung Kwai Sang soedah pindah di
pcudoedeek di Indonesia, djoega ka- Tung-choi Street dan Battery Street.
cem2 melarat atau koeli2 bangsa TiOcang kertas palsoe terseboet diorghoa

jang

maoe

pergi

ke Bangka

Medan, Makasar, Balikpapan. Batavia
dan

lain lain tempat

Sesoedah

ia orang

pelaboehan.

teeken

masing

contract ada dikasihkan kira2 20.—
dollar. atawa 30.—, dollar sampainja,
disini,.itoe ,pengisap” darah naik ka-

pal dan djoealkan oeang kertas Indo-

dapati di Battery Street, si djanda jg.
moesti tanggoeng resico, selainnja
ia maoe ,boeka” moeloet, dan sipe
njiar atau si-toekang bikin tidak
bisa lolos lagi.
Soepaja tidak melangkah lebih doe
loe dari politie atawa tidak maoe bikin

keroeh

air, boeat

nesia dengan harga lebih moerah dja- toe kita nanti pasang
dengan oeang

oeh djika dibandingkan

jang toelen, oempama sama bank atau
toekang toekar oeang f 10.— bisa di
toekar tjoema 17.60, dollar dan sama
si pengisap darah bisa ditoekar dengan

15.—

Hongkorg

oeang

dollar sama

#10.— oeang, Indonesia jang palsoe.
si-koeli ambil itoef 10.—
Tentoe
jang ditoekarkan sama oeang Hongkong

ijoema f 15.— dollar,
Kaloe oentoengnja bagoes,

lolosiah

dari djiratan wet Belanda, djika malang,
orang jang zonder dosa moesti terima
disekap di kerangkeng . besi sampai
peroendan poetoeslah
bertahoen2,

sementara

wak-

mata dan koeping djoega dengan penoeh
harapan
pembesar Politie nanti berikan
karaugan jang penting.
Sebeloemnja penggledahan terseboet
dilakoekan, menoeroet kabar dari Police Headguarters (Hoofd Bureau) Han-

delsbank dan #,Factory“ ada
extra premie
(wa

djadi

berikan

masing2 500.— dollar ata

1,000,—

dollar dan sama se-

kali djoemblah 3.000,— dollar, Demikian toelis correspondent Dj. T. dari
Hongkong.

Makasar, dan ““Antero soerat kabar Inggris “maos
dan
Medan
Bangka,
ditetapkan oleh Mr. M. J. Ouist, maka poen Tionghoa di Hongkong atawa di
sebagian besar jang diboci, menoeroet Canton, ada moeat itoe kabaran tenketerangan, akan diperiksa lagi dengan tang ,Deang Kertas Javascire
teliti, sebab.ia-orangad bodo, boe- BankPalsoe,s.

kannja bermaksoed

a
boeat meroegikan

lain orang. Apa soedah kedjadian sama
anak bininja?
. Pada. sore 25 Aug. antara poekoel
-di-kepalakan oleh Inspector J.
7,
Murphy soedah di bikin pergrebekan
mendadak . di roemahnja No. 38 Bat-

tery

Street, Kowloon, dimana tinggal

seorang

Sang,

djanda

dan

bernama Yung

hasilnja......

Kwai

-kedapatan

5C6 oeang perakan palsoe dari f 1,—
dan beberapa oeang kertas palsoe jang
f1.— kelogaran Javasche Bank, ...
Siapa jang ada tjampoer tangan dalam ini perkara beloem bisa dinjatakan:

terang, sebab

itoe djanda Yung Kwai

Sang tidak maoe bitjara, dan lantaran
ia ada orang perempoean, kepaksa di

“biarkan dan tjoema toenggoe waktoe.nja sadja.

Penjakit Malaria.
Dan penjelidikan
di India.
,

Achli2 pengoesoct di India ada me-

naroeh

perhatian

besar

sekali pada

itoe pekerdjaan penjelidikan jang seka-

rang sedang dilakoekan di School of
Tropical Medicine
di Calcutta, jaitoe
boeatjlakockan pemberantasan terhadap
malaria dan apa jang diseboet demam

blackwater.
Banjak pertjobaan2 telah dilakoekan
dengan binatang2 monjet jang dihinggapi oleh koetoe koetoe malaria, dan
ini pertjobaan boekan sedikit telah
tambahkan itoe “pengetahoean
dari
achli2 tjara bagaimana orang moesti

Dalam itoe "kabara boekan sadja
ada terang, namanja jang tersangkoet
diseboetkan, “antaranja ada ” Hoakiao
dari Soerabaja poenja roemah di Hongkong ada digeledah dan lainnja. Apa

ATA HL TEMA RN LA

Ketjilakaan

teurAneta.

Aa

MASA ML

auto

Seorang

Mereka jang pergi ke Nederland.
Toean
Berretty, direc-

LA SN apa

hebat.
matipada

itoe saat djoega.
Menoeroet kabar Aneta dari Semarang,

2 vrachauto's soedah

ketoesbroek

Dengan mesin terbang ,,Kwartel" ke antara satoe sama lain jalah dibilangan
maren telah berangkat ke Nederland, antara Oengaran dengan Bawan.
Dari sebab
ketjilakaan
itoe maka
toean2 A. Roothooft dan istri (direc
Seorang
mati
padaitoe
waktoe
djoega
teur Farokal, dan toean Berretty, di
sedang seorang
lain
lagi - mendapat
recteur Aneta,
3
Sampai. di Palembang, djoega toeroet loeka hebat.
Perhoeboengan dijalanan dibilanyan
naik mesin terbang boeat
ke Nederland, t. Starz, itee omroeper Phohi ig, itoe soedah mendapat ganggoean jang
memakan tempo 3 diam lamanja.
tempo hari datang di Indonesia.
aa

ag

Pocas panas lantas hoedjan dan
angin riboet,
Banjakroemah roboh.
Berhoeboeng
dengan — tosroennja

hoedjan

&

banjak. kedjadian di:

-toengannja...Ini

MEMAKAN NAN

padahari

Senen

jang laloe,

jaitoe sore tanggal 10 September keAmaren. doeloe, maka di. Pondok Gede

(district

Bekasi)

poen

ada

toeroen

hoedjan
lebat serta angin' kentjang,
sehingga
banjak
pohon-pohon
dan
toemah-roemah jang roboh.
Djoega roemah sekolah kl, | di itoe
tempat banjak gentengnja jang hantjoer.
ng

Setan

Menghinakan bendera Belanda?
Di Pasar MalamMedan
P. Andalas mengabarkan bahwa pada

malam

Post”.

Senen,

soedah

menoeroet

terdjadi

,, Sumatra

seorang

Comite Pasar Malam jang ada djaga
pada. malam itoe telah menjentakari
bendera Belanda, jang dipakat sebagai
kain penoetoep oleh wajang Ketoprak,
Menoeroet soerat kabar itoe ia telah
dapat kabar lebih djaoseh jang dalam
hal ini tidak ada niatan boecat menghina
pada bendera Belanda,
Kita telah selidiki hal ini lebih djaoeh dan menoeroet keterangan
dari
jang lajak boleh dipertjaja dan orang
diterangkan sebagai berikoet,

Pa:

aa DAN Da maa AA

lah pada

DEA

20 MNaaan

hari Kemis

3 “tan

jangliwat mereka

telah moesti bikin perhitoengan

didepan

jlandraad.
Achirnja
lantaran
terang bersalah
masing2 dihoekoem satoe boelan penGjara. Ini pemeriksaan dapatkan perhatian besar dari publtek.
Angia taufan mengamoek.
Pada hari Selasa malam Rebo jang
laloe,
dengan sekoenjoeng2
datang
sSocara angin dan disertai hoedjan lebat
Gemikian roepa, sehingga satoe roemah
tiang
bamboe
kepoenjaan
seorang
Tionghoa dikampoeng Nagrak bilangan
Tangerang, dan satoe gardoe jang terletak dipinggir djalan roeboeh. Oentoeng kefjelakaan manoesia tidak ada.
—G

-

Penangkapan arak gelap.
Pembantoe dari Tangerang mengabarkan bahwa beberapa pegawai Accijns
soedah, datang menggeledah

diroemah

nja seorang Tionghoa nama Thio Tjo
Jang tinggal dikampoeng Pasar-Baree
(Tangerang), dimana soedah didapatkan perkakas pembikinan arak jang
soedah karatan.
Itoe
barang
lantas dibeslag dan
tocan roemah di proces verbaal.

Kebakaran dalam kampoeng
at 9O—
Pengampon,
Bahaja andjing di onderneming2
Kebetoelan dibelaComitelid jang bersangkoetan itoe
maoe, kemaren sore beberapa Hoakiao
di Lampoeng.
kang fabriek2 B.A.T.
jang melihat
kain bendara itoe ada
iang terhormat
dan terindah disini,
Menggigit
kambing
Doea hari berselang. jalah djam 8 menghalangi pemandangan orang baterhitoeng djoega satoe Dokter lahiran
dan
manoesia.
pagi
didalan
kampoeng
Pengampon
njak jang tidak masoek kedalam pang
Indonesia keloearan-dari Hongkong UniPembatja kita dari salah satoe onderversitysoedah dipanggil menghadapoleh dibelakang fabriek2 B. A. TT. Isigaret) goeng Ketoprak, telah: datang dengan peming di Lampoeng mengabarkan :
soedah
terbit
bahafa
kebakaran
jang
amarahnja dan menjentaxkan itoe ben
Inspecteur General. of Police, Mr. E,D.
Andjing-andjing dilocar kota sebagai
Wolfe, boeat berikan keterangan sebab hebat sekali. Berhoeboeng dengan itoe dera jang terpakoe keliling panggoeng
mana biasanja tidak demikian mendapat
kedjadian
semoea
pembesar
datang
ke
pada tiang. Ini bendera pada beberapa
politie ada terima satoe soerat ,,boe|perhatian atau pemeliharaan sebagaidek”
Sesoedahnja.
mereka memberi itoe tempat dan tindakan2 jang perloe tempat telah kojak.
mana di kota-kota dikenakan belasting
telah
didjalankan
goena
memadamkan
Meskipoen boleh djadi maksoednja dan lain-lain -atoeran
keterangan keterangan jang memoeaspada mereka jang
tidak menghina bendera Belanda, tapi memelihara andjing.
kan, Mr, E.D, Wolfe antar ia-orang api itoe.
Boleh dikatakan beroentoeng sekali perbocatan dari seorang jang terpela
keloear “dan berdjandji akan selidiki
Tidak begitoe halnja kalau andjing2
lebih. djaoeh.. Nama si-pengirim. jang api itoe tidak sampai mendjalar ke djar ada koerang baik effectnja bagi di ondernemingen jang djaoeh dari kota
fabriek-fabriek,
jalah
disebabkan
dari
publiek jang beriboe riboe djoemblah
stertoedoeh”
ada dikasih tahoe
kota- seperti didaerah Lampoeng ini.
pekerdjaan orang-orang disitoe.
jang melihat.
oleh Hoakiao2 terseboet.
Berhoeboeng
dengan bahaja jang
Jang mendjadi sebab kebakaran itoe
Opzet boeat menghina boleh djadi
Wai
sampai sebegitoe djaoeh beloem dapat tidak ada, tapi perboeatan itoe ada sa- telah kedjadian di onderneming
Lima,
dimana
kebanjakan:
kambing2
dipastikan, akan tetapi boleh djadi oleh ngat kasar dan koerang manis sertati
telah mendjadi korban andjing, maka
pore. soedah diketemoekan dalam ini karena salah seorang soedah koerang dak pantas sekali, teroetama karena kain di onderneming Bogorredjo baroe2 ini
berhati-hati
dalam
roemahnja
itoe.
itoe ada bendara Belanda jang haroes telah mendjadi kegemparan lantaran
sekolahan
dalam
tahoen
1935, Ini
:
—0—
dihormati aldus kata S.P.
koetoe-koetoe kemoedian soedah difase-ekor
andjing kepoenjaan seorang
Apakah
benar
bangsa
koelit
poetih
hamkan lebih djaoeh oleh achli-achli
Tionghoa telah menggigit orang. Orang
terdorong?
dari Malaria Survey of India, jang oleh
Tentang itoej pelanggaran verga- koeatir kalau andjing jang soeka mengDalam onderneming2
mereka telah diberikan nama Plasmo
derverbod di Sipiriok.
gigit manoesia itoe, ada. berpenjakit
diloearnegri.
diam knowlesi.
Ampat orang dihoe- andjing, gila sehingga . membahajakan.
Dengan officicel dikabarkan dari
Biasanja andjing jang soeka mengIni koetoe koetoe kemoedian soedah
koem masing2 satoe
Bogor,
bahwa menoeroet kabar2 pers
gigit manoesia lantas diboenoeh dan
ditoelarkan
pada
toedjoeh
matjam
boelanpendjara.
binatang monjet jang berlainan, dan jang mengatakan bahwa dalam onderBeberapa hari jang laloe telah dika- diambil! kepalanja boeat dikirim ke
telah diketahoci, bahwa itoe monjet- neming2 di loear negri pegawai2 bang- barkan di ini &k. tentang pelanggaran achli penjakit andjing gila di Bandoeng.
Entah bagaimana tindakan. jang bermonjet masing-masing oendjoek sifat sa “koelit poetih dilepas sama sekali vergaderverbod jang telah dilakoekan
wadjib didalam hal jang membahajakan
jang berlainan terhadap pengaroehnja dan tempat mereka digantikan oleh di Sipiriok oleh H.P.LI,
itoe koetoe koetoe, Ada jang gampang orang2 asing maka kepala dari kantoor
Kabar lebih landjoet landjoet ,P. ini dan terhadap andjing-andjing jang
bergelandangan soeka. menggigit makena itoe infectie, ada jang tidak. Ini van Arbeid meminta keterangan atas A,“ mengabarkan seperti berikoet:
namanja Pemerintah pada Avros, D.P.
noesia
serta hewan ternak, sama djocga
pendapatan ada penting, boecat kemoePada tanggal 15 Augustus oleh H.P.
dian landjoetkan itoc pemeriksaan da- V. dan Algemeene Landbouw Syndicaat. Ig. (Himpoenan Pemoeda Islam Indo- binatang jang boeas itoe.
Dalam keterangan itoe telah njata
lam . kalangan manoesia, b»eat bisa
bahwa
pada tahoen2 jang achir2 ini nesia) di itoe tempat telah diadakan
tetapkan bangsa mana jang gampang
vergadering, tapi lantaran ini vergadeBANTEN.
atau soekar dihinggapi oleh koetoe- tidak sekali-kali terdjadi itoe hal.
ring ada bertentangan dengan verga— O—
DiPandeglang banjak
koetoe malaria.
derverbod, maka itoe vergadering dipenjakit. malaria.
Kembali tentang rampok di
boebarkan oleh politie, tapi pada besok“Oempamanja binatang monjet di BePada masa sekarang ini di PandeBandoeng.
nja kembali itoe perkoempoelan me- glang sedang berdjangkit penjakit mangal gampang sekali kena ini infectie,
Didoegapendjahat ngadakan
vergadering
jang
katanja laria. Atas pendoedoek kotta. dikatakan
Hampir dalam sesoeatoe kedjadian, di
nja orang Leles.
»Curcus
vergadering”,
jaitoe boeat ada 80 pCt. jang dihinggapinja
mana itoe monjet kemasoekan koetoe2
itoe
—0—

Sebagaimana telah dikabarkan, pada membitjarakan tentang curcus2 dari
malam
Kemis jbl. di Bandoerg telah itoe perkoempoelan, vergadering mana
mam blackwater pada manoesia, dan hai2 jang tidak enak dari itoe penjakit,
kedjadian
seorang bangsi Tionghoa dilakoekan di Aek Segala, dekat Sipirok.
tjara bagaimana orang bisa semboehkan kalau tidak keboeroe dirawat sebagainama
Tjong
Tji Ho, di kampoeng Tji
Ini vergadering telah dikoendjoengi
toe penjakikastsd
ab
si
mana moestinja. Ini koetoe2 malaria
kawao
(Hoek
Gang Paledang-Gang oleh 10 orang dengan di pimpin: oleh
Dalam satoe “interview “ Luiteriant dari itoe /binatang monjet soedah di
Karapitan) telah kerampokan,
foean Boestaman, sebagai voorzitter dan
Kolonel R. Kowfes,directeur'dari Tro- toelarkan pada tiga orang2 jang dengan
keterangan pendjahat- Matnoesin sebagai secretaris dan Moepical Scheol of Medicihe”di “Calcutta soeka sendiri njatakan bersedia boeat di nja Menoeroetkan
itos asal dari
berikan keterangan -tentangsitoe- peng- tjoba, siapa tiga2nja soedah tidak dapat lakangan ini politieLeles. Diwaktoe be rad dan Angara, doea bestuursleden
"meta
jang dilakoekan sebagai beri- kan pengaroeh apa2 dari itoe koetoe2, tjarinja. Orang pertjajalagi hiboek men- lain.
bahwa dengan
Lantaran ini vergadering melanggar
oet:
Kana
abal
Yi
Panasnja dari satoe patient ada ting- lekas pendjahat itoe akan tertangkap vergaderverbod terhadap itoe ampat
»Koetoe-koetoe malaria jang hing- gi, tapi begitoe lekas ia ditjekok sama djoega.
bestuursleden
tersebuet
ditempelkan
gapi binatangsbinat:
Singa- |kina, itoe:Kasau hilang.
SE

bantras itoe penjakit malaria dan de- malaria, itoe binatang moesti alamkan

procesverbaal

&

1

3
:

LE

Bali SARPe DO
sa es

4

fin

KENA

ea
ajak Tn
ARA
Menag AIanE

TI

wd

SNI Maa

ask POLA

oleh politie dan begitoe-

A

penjakit jang tidak enteng, tetapi sjoe-

koer pembesar negeri bekerdja
keras
oentoek membasrinja. Jang datang di
roemah sakit .rata2 orang jang berpenjakit itoe, tentoe sadja “pel2 malaria"
ada lakoe sekali,
Lebih djaoeh oentoek menolak lebih
hebatnja ganggoean malaria sekarang

solokan2 jang dikira

banjak mengan-

doeng

njamoek2

malaria, soedah moe-

moelai

bekerdja

actief sekali

lai dibikin kering, bahkan

R.R. soedah
menem-

bok nembok segala waterwerken, solo

EL

ENA
5

COME

Farcisme itoolah mungkin menimboglkan

doedoek kebanjakan asal dari Bandjer
masin atau biasa diseboet oleh pendoe
doek disitoe orang Bandjer.

Boeah kelapa sesoedahnja dikeringkan (koepra) lantas dikirim ke SingaPendiriannja Socialistische Arbeidersinternationale.— Ada lagi dapoer perang
jang sedang menjala dengan semboenji.
S.A.I. (Socialistische Arbeidersinter-

dendam

dan

amat

lapar akan

lapang2

nationale) atau Internationale Kedoea, pendjocalan (afzetgebieden) dan laba2
itoelah sematjam federatie dari partai- baroe, di Oostenrijk dan Hongarije,
partai social-demokrat, jang dengan reaksi feodal dan monarchistis jang
djalan

permoesjawaratan menentoekan

memegang

koeasa,

di lialia jang

me-

garis-garis besar boeat politik doenia megang pemerintahan itoelah fascisme,
dari partai-partai social-demokrat itoe. jang baroe beberapa hari berselang
Tetapi partai-partai 'itoe tetap imempoenja kemerdekaan oentoek menetap-

kan politiknja menoeroet perbandingan

perbandingan politik didalam “negeri
mereka itoe.
Pn
Pa
Pada permoelaan boelan Augustus,

pore
sekarang
berhoeboeng dengan
malaise diwaktoe ini jang tidak kenal
dari
golongan
pendoedoek,
harga
kelapa kering sangat toeroen sekali,

sehingga

menoeroet

kabar

jang

boeat didjoeal, tapi

sekarang roepanja, oentoek makan sadja

sedang
menjediakan perang waktoe
pemberontakan.
nasional-socialis
di

tidak mentjoekoepi pendoedoek disana.

pah.telah

oleh Resident Djambi telah diserahkan

Oostenrijk. Pengasoet2 perang di Erolongan

berdiri

poela

dengan

perto-

tjoekoep lagi:

diloe-

fascisme.

. Tetapi

beloem

Seperti

dalam

soerat kabar ini doeloe

sedjoemblah f 7000.—, jaitoe boeat
menolong mendjadikan ladang dan sedikit menoendjang pada paman tani
jang tidak mempoenjai sama sekali
bibit.
Dengan adanja malaise jang sekarang
ini, soenggoeh dirasakan betoel oleh

S.A.I. itoc telah mengakoekan permoe-

ar batasnja

meletoesnja peperangan jang terkedji
dan terbengis, jang pernah dialami oleh

dan “menjediakan
serangannja pada
Roeslan oleh memprovoceer bertoeroet
toeroet. Tenaga2 imperialis di Duitschland dan Polen menoenggoc
ketika
ini, oentoek memaksa djoega soeatoe

berhasil.
Keboesoekan peratoeran
disekolah
Igama Noeroel-Iman dikampoeng Tengah soedah terstar di Djambi, Goeroe2
jang mengadjar dalam madrasah tidak

Hanjatah perdjoangan jang setadjam
an kepada tenaga2, jang doea poeloeh! tadjamnja melawan imperialisme dan
tahoen laloe memasang kebakaran doe- fascisme, dapat meloepoetkan Eropah
nia dengan sengadja atau oleh koerang dan doenja dari perang baroe.
hati2 (met misdadigen op zet of uit
Djikalau massa kaoem boeroeh tidak

berboeat amal sadja menjerahkan amal
sadja .menjerahkan tenaganja oentoek
mengadjar. Doeloe waktoe harga getah
parah ada berharga jang tinggi kebanjakan goeroe2 tadi nafkahnja ditanggoeng
oleh orang toeanja sendiri. Tapi kebelakangan ini, seperti kita sama tahoe,
harga getah para boeat Djambi terlaloe
djelek sekali. Goeroe jang mengadjar
dengan gratis tadi kebanjakan menarik
dirinja oentoek mentjari kehidoepannja,
apalagi ada diantaranja jang seedah

Europa,

adalah

lagi

soe-

sjawaratan di Brussel, dan tanggal 4 itoe “dapoer foorlogshaard| jang se.
Augustus ia mengoemoemkan soeatoe dang menjala tersemboenji (smeulen).
manifest jang menoeroet Persindo ber Imperialisme Djepang telah memoelai
boenji seperti berikoet :
offensieinja. Ia telah mereboet tiga
Pekerdja lelaki dan perempoean dari provincie Tiongkok-Timoer-laoet, mem paman tani, teroetama sekali oleh orang
segala negeri!
1
persatoekan mereka mendjadi soeatoe orang jang diam djaoeh dari kota.
oea pueloeh tahoen kemoedian dari staat boneka dibawah kekoeasaannja,
Soerat kaleng jang
manoesia,

maka doenia

berdiri

poela

dimoeka djoerang. “Terdjangkit oleh
demam krisis, maka bangsa2 Europatengah
—rang

jang ditakloekkan
doenia,

telah

waktoe

memberi

pe-

kekogasa-

misdadige onvoorzichtigheid).

Ingatlah barang2 jang soedah terdjadi.

Tiga
waktoe

pemerintahan kaiser Eropah
tahoen 1914 jang haroes me-

mikoel

hoetang-darah

dari

sebabnja

timboel perang. besar itoe. Pertentangan2 imnperialis telah menjediakan
lapang peperangan itoe: perloembaan
didalam persendjataan,telah mendekatkan kepoetoesannja. Tatkala itoe maka
kroonraad di Weenen, dengan keboe“taan jang ta” dapat dimengerti, mengambil kepoetoesan boeat memakai
pemboenoehan di Serajewo sebagai
dalih (voorwendsel) oentoek menjerang.

conflikt dengan Sovjet-Unie.

dapat

memenangi

fascisme,

sebeloem

ia memasang poela kebakaran Eropah,
benoea
kami akan binasa dibawah
pemboenoehan dan kebakaran. Djikalau
socialisme tak dapat mengalahi impetrialisme,. perang doenia. baroe akan
tak dapat ditegahkan lagi.
Begitoelah
perdjoangan
oentoek
damai dan centoek socialisme, perdjoangan oentoek kemerdexaan politik

dikasih gadjih (nafkah|, hanja semata2

poenja

tanggoengan

roemah

toelen barang satoe doea.boeah oentoek monster, dan si pembeli ijoekoep
ini monster jang soedah diboeka. Akan
tetapi, tempe
jang dibelinja, boekan
sekerti mosternja. Perboeatan sematjam
itoe, adalah perboeatan palsoe, sehing

kerto, terbit lagi kebakaran ditoko pen-

donnantie”, mereka haroes terhitoeng
orang jang melanggar ordonnantie tsb.

poen

disebelah pasar Wage

Poerwo-

kita djoel ikan asin, sebegitoe djaoeh kami

dapat
kebelakangan ini harga perpikoel tjoema lakoe f2.50 paling tinggi
harganja f 3.—
Paman
tani jang
mengoesahakan
ladangnja, berhoeboeng dengan moesim
kemarau ini, bibit padi banjak jang
tidak djadi. Doeloe ada djoega padi

dikirim ke Djambi

pasti,
dari manakah sebetoelnja asal
moelanja api terseboet.
Sepandjang
pendengaran kami ta'
ada ketjelakaan manoesia. Poen tentang
oeang, kami ta' mendapat keterangan,
karena si korban terhitoeng orang jang
agak kaja. Hari Senen siang djam 1,

tangga.

beloem

mendapat

Tentang
Hampir

keterangan.

bongkrek

tjoen.
bosen,
orang

beramendengar

tentang bongkrek vergiftiging, beloem
selang satoe boelan,
kami
kabarkan
bongkrek beratjoen di Keniten, seka
rang mendjalar lagi di bilangan Tjilongok. Dengan officieet kami mendapat keterangan, bahwa fihak B.B. soedah mengadakan laroe dengan gratis
(tempo hari kami
kabarkan
haroes
beli: itoe koerang betoel). Laroe itoe
di bagikan kepada kepala2 desa, akan
tetapi toch dalam practijk orang mem
bikin tempe masih selaloe pakai laroe
bongkrek. Kami koeatir, djangan2 laroe itoe, oleh kaoem
kepala desa tidak dibagikan kepada pembikin2 tempe,
sehingga mereka masih tetap membikin laroe bongkrek dengan methcde
jang begitoe kotor.
Penoelis sendiri soedah begitoe gegabah, mentjoba makan tempe begitoe,
dan achirnja penoelis mendapat ganggoean beberapa kali pergi kebelakang
oentoek berhadjat besar. Rasa badan
letih, peroet moeles, dan soedah 20
hari masih soeka merasakan begitoe.
Perboeatan jang gegabah begini, sekedar oentoek pengalaman, akan tetapi
soenggoeh gila dipandang orang. Djika
nasib baroe malang. berangkali penoelis bisa soesoel sdr. Moeh, Noer di
tempat gelap gelita. Oentoeng pertjobaan ini tak membawa ketjelakaan sebagai korban-korban lainnja.
Kembali tentang bongrek beratjoen,
daerah Banjoemas mengambil record
betoei2. Tiap-tiap ada korban begitoe,
datang docter dan kirim bongkrek itoe

ga

djika

soedah

berlakoe

Satoe kali ini, tentoe

,,merkenor-

jang

wadjib

akan
mengambil sikap ,,de eerste en
de laatste waarschuwing” alias de zg.
»tempe verbod”. Djika orang bergerak
mendapat ,,verbod” apa salahnja ,,tem
pe bongrek” jang njata berbahaja, poen
mendapat
verbod?. Kami menanja
!!
Harga beras naik »esat.
Setelah ada bahaja kelaparan didaerah Djatilawang, Krojo, Maos, ifiaka
pembelian beras “oleh. bingsa Tiong
Hoa, semangkin hari semangkin pesat.
Didalan
10 hari
bertoeroetetoeroet

beras naik tiap-tiap hari sepeloeh seh,
Sampai tadi pagi bapa" tani soedah
bisa djoeal berasnja f 3,30 per 100
kati. Satoe kenaikan jang pesat sekali.
Beberapa orang Tiong Hoa jang datang
sendiri kedesa-desa oentoek membeli
beras, dan kebanjakan orang2 Tiong
Hoa membeli dengan bereboet reboetan. Beberapa
gerobak
mengangkat
beras dari desa-desa bilangan Poerwokerto, sampai kami terbajang-bajang
kesoesahan si marhaen dikemoedian
hari, karena oentoek di Poerwokerto
tidak meimpoenjai tjoekoep beras, schingga haroes Matang an dari Djatilawang, Maos,
Rroja, Sampang enz.,
akan tetapi tempat jang terseboet belakangan pada masa ini baroe menderita kelaparan, karena beberapa riboe
sawah ta' panen lagi.
Ban

Pergaboengan

Grissee

dan

Soerabaja
:
Soedah tetap.
Berhoeboengan dengan itoe kabaran
beberapa hari berselang di mana ada
diseboetkan
nama-nama
djago-djago
boeat
djabatan
regent di Soerabaja,
jang sekarang ini sedang kosong, dari
fihak B.B. Indonesier dan jang kita
rasa
tahoe- betoe! keada'an di B.B.,

Ditambahi goeroe2 banjak jang diker- ke Laboratorium di Betawi, akan tetapi
djakan toeroen kerdja koeli pandjang tak ada ketetapan sikap jang wadjib,
(politieke zelfobeschikking) dari kaoem (heerendienst).
Beberapa kali pemeriksaan di Betawi,
Pengadjaran dalam madrasah soedah en toch 'tak ada larangan membikin kita diberitahoekan,
boeroeh
dan
oentoek
kemerdekaan
pergaboengan ansocial, mendjadi satoelah. Dari hatsil moelai katjau, karena banjak moerid tempa bongkrek. Kami ta" akan an- tara regentschap
Grissee dan Soeperdjoangan itoe tergantoenglah nasib jang tidak dapat peladjaran sebagai djoerkan menoetoep pentjaharian bang- rabaja
soedah
mendjadi tetap “dan
segala manoesia.
: moestinja. Demikian lagi ketoea madra- sa, akan tetapi soenggoeh sajang djika akan dilakoekan nanti moelai
1 Januari
Kaiser
Hohenzollern
menggalakkan
Pekerdja lelaki dan perempoean dari sah telah djarang datang ke madrasah. tempat mentjari redjeki itoe dengan depan.
(voorzweepen)
Oostenrijk,. dan oleh segala negeri!
Diantara moerid2 tadi banjak djoega, djalan jang meroegikan kepada bangsa.
Boleh “djadi di Grissee akan tjoemelakoekan mobilisatie di .Roeslan
Internationale Pekerdja Socialis me- anak ketjil jang beloem dewasa. Anak2 Boekti2 tentang ratjoen terseboet soe- koep
ditempati
oleh
seorang patih
maka
Czaar memoestahilkan segala manggil kamoe semoea boeat berdja- moerid inilah telah mengotori madrasah dah
terang, dus soedah seharoesnja
tjobaan oentoek datang kembali kepada ga dengan tidak berkepoetoesan dan dimana dinding madrasah digambarkan tangan besi Pemerintah didjatoehkan sadja dan regentaja akan dipinda ke
tempat kediamanja di kota Soerabaja.
pikiran jang tenang.
'jdengan kapoer toelis, roepa2 gambar sekedar memperlindoengi djiwa ra'jat
sedia berdjucang oentoek damai.
Apakah jang memegang djabatan re
Dengan itoe maka moelailah kedjaKamoe telah melihat, apa jang ha- jang kedji, djaoeh dari patoet boeat Tangan besi Pemerentah boekan ber- gent tetap regent Grissee
sekarang, ja
toehan kedalam djoerang pemboenoe roes dibela atau dilepaskan (water op adres sekolah Igama Islam!
arti memboenoeh
oesaha ra'jat, akan itoe toean R.A.A. Soerjowinoto,
djoeroe
han besar (massamoord) empat tahoen, het spel staat). Terlebih di hari hari
Roepanja selang seminggoe kedjadi- tetapi sebaliknja memperlindoengi dji- xabar kita beloem bisa kasih
keterangan.
an
itoe
wa
ra'jat, karena menoetoep pendjoejang telah disediakan oleh tiga peme- terkebelakang ini, dimana obor perang
dengan ichtiarnja moerid2 klas
Dari lain fihak kita
rintahan kaisar (keizerrijken) itoe dan roepanja ada terletak di Weenen poe- tinggi jang mempoenjai perasaan ha- alan satoe doea orang toekang bong lagi, jaitoe di regentsch dengar ada lain
jang ditadjamkan lagi oleh tenaga2 la, telah menjatakan besarnja bahaja loes, telah memboeat soerat kaleng krek, maar memperlindoengi berpoe- dengar apa-apa tentangap orang beloem
ini pergaboeimperialis disegala negeri.
itoe. 'Berdjagalah soepaja Internatio- pad
. adresnja
a
Goeroe jang oetama loeh poeloeh, ja beratoe-ratoes djiwa ngan dengan Grissee.
Sampai sekarang masih hidoep be- nale kami tidak kedoea kali, seperti Hoofdpenghoeloe..
Bagaimana terke- manoesia sipembeli.
Atas kitapoenja pertanja'an tentang
ratoes-riboe orang jang tertjatjad (ver- ditahoen 1914, tiwas dibawah bandjir djoet goeroe2 madrasah jang melalaikan
Ja, orang boleh mentjela sipembeli, begrooting 1935, maka kita dapat deminkt) oleh
“perang:
berjoeta-joeta nafsoe — nasionalis,
bagaimanapoen kewadjibannja
tadi, telah mendapat karena mereka gegabah berani mem- ngar, jaag itoe begrooting dari tahoen
djanda anak jatim jang telah hilang roepa kenjataannja.
sentilan dari goeroe Hoofdpenghoeloe, beli dan memakan tempe bongkrek. jang baka! datang sekarang
ini dibikin
pentjari rezekinja oleh perang, hidoep
pada
Tak
sekali kaoem.
proletar boleh dan
malamnja Selasa j.l. ada Akan tetapi orang djangan loepa, bah- seperti biasa sadja seolah-ol
ah
tidak ada
perekonomian doenia masih berat di- pertjaja kepada
sembojan-sembojan beberapa
orang goeroe dipanggil ke- wa tempe itoe makanan orang semen- itoe pergaboengan,
dalam
krisis jang amat pajah “dan perang dari kepitalisme, bahwa perang roemahnja
goeroe Hoofdpenghoeloe, djak djaman doeloe, dan djoestroe
Djadi seandainja itoe pergaboengan
Sa Ob ai
jang disebabkan oleh perang dengan sekarang akan mendjadi perang terketidak semoea tempe kentara ditjampoeri dalam 1935 mesti diadakan, tentoenja
boeah-boeahnja, tetapi pada ketika itoe belakang, dan bahwa perang itoe akan
bongkrek atau tidak.
POERWOKERTO
begrooting dari regentschap Soerabaja
-djoega, tenaga2 jang haroes menang:| menghasilkan keadilan, kemakmoeran
Dus
si pembeli sama sekali tidak ditjampoerkan dengan begrooting reLoerah meroesak koegoeng djawab jang tak dapat dipikoel dan damai.
:
mengerti bedanja, karena tempe jang gentschap Grissee.
boeran oranglain.
terhadap pada perang doenia, mengSoeatoec perang baroe, djikalau ia
toelen dan jang tjampoeran hampir
Keada'an ke itoe djoeroesan beloem
Sementa
ra hari berselang, t, Wedono bersamaan.
angkat kepalanja dengan sorak keme- toch tak dapat ditegahkan lagi, akan
Poen pendjoeal tempe di ada, toelis Pw. Sb.
cs.
soedah
periksa
goegatnja pendoe- pasar-pasar,
nangan.
mengsilkan repoltoesi proleiar jang akan
memang bersedia tempe
—0—
doek
desa
Kebotjo
ran,
jang
merasa
di
Betoei repoloesi Roeslan telah mein- meneroeskan djalannja dengan paksaan
binasakan Czarisme dan bersama-sama jang tak dapat dihalangi, melawan langgar haknja. Mereka mohon pengadilan, karena Loerah desa tsb. soedah
telah mematahkan tenaga2 feodal dan fascisme- dan imperialisme.
berani meroesak dan membongkar koeboerdjoeis, jang mendesak ke perang
Perangilah perang!
boeran
pendoedoek goena keperloean
ditahoen 1914. Tetapi jang memegang
toe tak lain artinja dari pada perang
pemerintahan di Duitschland sekarang jang tak tahoe ampoen terhadap fas- sendiri. Poen Loerah itoe soedah memF 25.— termasoek semoeah ongkos
itoelah diktatoer hakenkruis jang ber- cisme, dan penjerahan diri sepenoeh- bikin lobang (tempat) oentoek dirinja
Ditanggoeng sesoedah seminggoe mempoenjai rijbewijs,
sendiri dikemoedian
hari, djika mati.
loemoer dengan darah, jang menaroeh penoehnja kepada socialisme.
v
Pada hal koeboeran desa itoe kepoeLAMA
mm
dani
Reparatie-Atelier :
njaan oemoem, dus ta“ pandang kaja
atau miskin mesti dikoeboer di itoe
kan jang dipinggir djalan dibeton, penWerkloozenfondsT.
pekoeboeran, sedang Loerah
soedah
Molenvliet Oost 25 telf. 5241 Wel!.
deknja menjenangkan pendoedoek.
K.P. (Taman
Kema- lebih doeloe membikin monopolie atas
Lebih bagoes lagi kalau solokan jang
-djoean Pandeglan
3). itoe tanah koeboeran, Ja, memang djipernahnja ada di kampoeng TjiheT.K.P. soedah lama djoega berdi- ka orang djadi Loerah soedah merasa
rang jang tersohor ada dalam, tetapi rinja di Pandeglang, jang bermaksoed lebih koeasa dari jang
berkoeasa,
kalau dibiarkan lama2 bisa mendjadi mendjoendjoeng ' deradjatnja (menoeKeba
kara
n hebat.
lebih dalam, sehingga menakoetkan loeng) kaoem nganggoer.'
Hari Senen pagi djam 4, tg. 10 Sept.
pendoedoek itoe kampoeng, sebab koeBanjak antaranja jang soedakr tertoc
da poen banjak jang soedah terdjeroe loeng dengan mendapat pekerdjaan, “34, didesa Karanglewas terbit kebaka
moesnja, sampai mati. Dalam solokan jang sederhana dan memadai (berpa- ran hebat Tirtasewita (nama sikorban)
.itoe dikira tidak sedikit adanja sarang2 danan) bagainja. Prihal ini baik sta- jang terkenal saudagar roemah, atau
disana diseboet toekang perombeng,
njamoek malaria.
tistieknja maoepoen fondsnja, djika ada soedah begitoe tjilaka,
Siapakah
jang tidak
oleh karena 8
boleh datang
di
Banjak pentjoeri beras. jang soeka periksa
gemar menimboen mas
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CHAUFFEUR
» V LUG

IMAS.INTAN

Dizaman

soesah

nja ganggoean
hatan
kalau

ini karena

malaise

hebat-

segala kedja-

bisa timboel. Doeloe2 orang
djoega mendengar disana sini

ada jang kebongkaran atau ketjoerian,
tetapi tentang. pentjoeri beras, orang

beloem pernah dengar, sekarang sebentar2 orang dengar, bahwa si anoz
dan si anoe berasnja digondol maling.
Oentoek politie hal ini boekan pekerdjaan gampang agar bisa memegang

batang

lantaran

lehernja
toch

,Pak

beras

djoegil

tidak

beras“

boleh

di-

gadekan di kongsi. ,.. Tetapi Politie
soedah terkenal tjerdik, moestahil ak.in
mena
akal oleh toekang2 mentioeri
eras.

Agar

. berasnja

'pendoedoek
tidak

merasa leloeasa

diganggoe

maling2,

tentoe Politie akan ,,kasih lihat gigi".

roemah kepoenjaannja soedah mendjakantor cafebiljart C. T. K. P. (hoek pa- di laoetan api. Alat2 roemah
ig. akan
sar Pandegiangl.
didjoeal, poer beberapa

“Soedah diberdirikan bengkel oentoek memperbsiki roepa2 barang2 jang
roesoek seperti : gramophoon, boekbirderij, naaimachine, schrijimachine,
menggosok goenting2 dan pisau agar
tadjam

kembali,

fiets dan

motorfistsen

aa
—0—

Berita Djambi.
Pembantoe
kita ,,Mentor“ mengabarkan :
Kesoesahan rakjat di
bilangan
Toengkal.
Dalam soerat kabar djarang sekali
terdengar kabar2 dari daerah Toengkal,
Mata pentjaharian pendoedoek teroeta

ma sekali mengoesahakan pohon kelapa, dan ada djoega kebon para, Pen

bamboe,

dan intan? Tanjakanlah
kepada kaoem iboe!
Tetapi zaman beroebah.

kajoe,

keperloean pembikinan roemah soedah
toeroet hangoes oleh karenanja.
Autoriteiten dari. Poerwokerto dari

Dizaman ini orang lebih

mementingkan menjim-

A.R. sampai A.W., soedah datang mengelojot. Keroegian ditaksirf 500, satoe

pan

annja

seperti

itoe,

ada

jang insaf akan
tingnja hal ini.

Dus dari pihak

udad Sip

dihari

pen-

Tempat menjimpan wang jang paling aman ialah di
POSTSPAARBANK
Menerima wang simpanan moelai dari f 0.24

keterangan jang

PER

sendiri

Soekoer sekarang kaoem iboe dan kaoem
bapa
soedah
banjak

disitoe seorang nama Modianom jang
ternjata tidak beres otaknja. Dalam lang
gar itoe, biasanja
dinjalakan satoe
pelita minjak tanah, dan achirnja ada

beloem

anak:

toeanja.

nama Modihram dan Jasanom, akan
tetapi pada malam Senen in:, jang tidoer

kebakaran

oentoek

sekolah

anaknja, dan kehidoep-

djoemblah jg. loemajan
pada djaman
sekarang.
z
Orang mendapat tahoe, bahwa datangnja api itoe dari langgar, dan biasanja jg. tidoer disitoe saudaranja sendiri

politie

“wang

ongkos

MET

Kalau

beras dimasak

N gppeo

koerang

matang
Menimboelkan
penjakit biri2.
Dikabarkan bahwa di Calcuita (India)
dalam waktoe belakangan ini kembali
Bergoelet
Sasa

ada3

dengan

sadja. Dilembaran kesatoe,

kabar kota , Ditjari Satrijo Oetomo” di

toetoerkan tjeritanja tocan Djoemono
.jang menoeroet Tjodot hal jang mochal,
#

“tidak bisa djadi.

Tetapi jang toetoerkan, toean Djoemono, Kampret kenal persoonlijk, orang
nja baik boedi, boleh dipertjaja, bestuurslid dari perkoempoelan voetbal

Miaoe katja mata jang
paling bagoes dan
moerah?

telah meradjalela penjakit biri2.

setan... £

Tentang rapat pertemoean
:
dijah @uadian.

Achma-

Katanja ini penjakit disebabkan beras
jang dimasak koerang matang.

S,ch. ,Pemandangan“
hari Saptoe
tg. 25-8-1934 No. 117 lembaran ke- Kaoem
padri mendjadi perampok.
satoe, rubriek ,, Kota“ telah memoeat
Dari
Nanking
dikabarkan
bahwa
verslag dari rapat pertemoeannja Ah- lebih dari 100 padri2 Buddhist dari
madijah @uadian, bertempat di Club- klenteng Ta Ching di Sikong (satoe
huis ,Pasoendan“ di Gang Kadji no. provincie ketjil jang letaknja diantara
—y—

17. Menoeroet

verslag

itoe,

maka

da-!

provincie

Szechuan

dan

Tn

memanas

Datanglah

dapat

pada

kita

Katja- mata

poenja

jang

adres

tentoe

toean

akan

paling

bagoes

dan

koeat.

Tibet) telah

1

lam
rapat terseboet t. Rachmat Ali
Lego dan anggauta bestuur dari Coope- antara lain-lain telah berbitjara demi-' lemparkan mereka poenja tanda-tanda
soeiji dan
boekoe2
Buddhist,
boeat
Projo“ di kian :
ratie vereeniging- ,Satko
2
i mendjadi orang-orang jang melakoekan
Kepoeh.
»Dahoeloe waktoe B. Banten minta
la telah bergoelet dengan setan. Ini soepaja saja mengoeraikan tentang perampokan dan perampasan dalam
desa-desa dan kota-kota. Ini kabaran
ada satoe kehormatan, sebab Kampret Sahiboel Kahfi, enz.”
telah
dikawatkan
oleh Liu Wen-hui,
tahoenja setan tjoema di Pasar Gambir
Berhoeboeng dengan toelisan ini dan voorzitter
dari
itoe
provincie
pada
dan di hotel-hotel....
soepaja
oemoem
dan
poetra-poetri pemerintah centraal.
djoega
diseboet
pernah
itoe
Selain
Banten tidak akan ragoe-ragoe lagi,
Beratoes2 toko2 dagang telah diram
seperti setan, 'jalah doeloe djikalsu ti- maka dengan ini diterangkan, bahwa'
pas,
sementara mareka poenja oeang
dak boleh. dilarang oleh ma? Kampret, |perhimpoenan ,,Boedi Banten“ beloem'
cOntant
dan harta
benda telah dibaKampret!
menoeroet
jang
dilarang hal
tahoe memadjoekan permintaan kepada wa pergi. Lebih djaoeh pelantjongan2
tidak apa-apa, tetapi menoeroet ma' .Ahmadijah Guadian“ atau t. Rachmat
ditahan ditengah djalanan dan ditelandja
ia sakit
Kampret bisa menjebabkan
Ali sendiri boeat- mengadakan lezing ngi boleng2. Lebih djaoeh generaal Liu
tering ....
tentang apa sadja. Jang ,, Boedi Banten”
Lihat setan jang betoel-betoel Kam- telah menjewakan clubgebouwnja ke- kabarkan bahwa keitoe tempat boeat
lakoekan penindasan pada itoe kaoem
pret beloem, meskipoen soedah lihat
,Ahmadijah @uadian“ oentoek padri jang tidak mengenal
pada
oendang2
Bioscope
Globe
di
sekali matjan-Setan
lezingnja, itoe memang jang soedah loepa pada mereka poemengadakan
tempo hari. Si Kalong djikalau kena se- betoel.
nja agama dan kepertjajaan. Djoega te
tan-bantal katanja loepa anak bininja...
Djadi teranglah kiranja sekarang, lah diminta perentah dari Nan-ing boe
diDjoemono
Sekarang oleh tocan
bahwa keterangan t. Rachmat Ali itoe at berhentikan
ini semoea padri-pa— djari seorang nama Satrija Oetama, tidak benar.
dri
bangsat,
toelis
P. A.
jalah maoe dikasih sebidang sawah jang
Haraplah oemoem dan poetera-poeakan diatoer sebagai kebon.
teri Banten choesoesnja ketahoeinja.
Tjoba datang di toko katja mata yang soedah terkenal.
Si Tjodot maoe akoe dirinja satrija,
Bestuur perhimpoenan
tetapi siapa maoe pertjaja? Masa ada).
.BOEDI BANTEN-.
satrija roepanja seperti kampret ?! Apa
soeka
Boeat
.
,oetama“
lagi dengan
toeloeng orang sih soedah tjoekoep.
Ini tabeat dari doeloe waktoe ia masih
di Mulo. Ia poenja Italiaansche vriendin,
h
Senen
177, to RESFAURANT
'EROTJIN Telf. Welt.. 1489.—
dan disoeroeh apa sadja ia maoe, sebab soeka toeloeng!
BATAVIAS—
CENTRUM
la djoega berhati: kasihan pada sesa
LanggananK.S.Lampoeng:
ma hidoep, tidak tega djikalau meliat
Soerat toean tangga! 11-9-34 diterima
Babaja kering di Amerika.
orang berdjalan sendiri ditempat rada
Lantaran Radio? dengan makloem. Redactie lagi oesoet
gelap, biasanja lantas tegor: ,Sendiri
Prof. William H. Hobbs, itoe geoloog itoe soerat jang doeloean, karena boleh
“ni ?”, perloenja ia maoe toeloeng. ...
Jang ditjari satrija jang soeka boe- jang terkenal dari Universiteit dari Mi- djadi ada kekeliroean atau memang
:
anggapannja, tidak diterima.
roeng dan ikan-hidoep. Si Tiodot djoe chigan, telah oetarakan
Tentang boekoe jang dimaksoed dan
ga soeka pada boeroeng, sebab Kam- bahwa itoe pengiriman radio jang dipret pernah dengar ia bitjara ,, Beste locaskan
haroes pikoel tanggoengan tjonto toelisan mesin, boleh dikirim
vogeis vind?t men in de kooi”, jalah boeat itoe bahaja kering di Negri-negri asal soedah menerima porto dari toean.
waktoe temannja oendjoek di Pasar Ba Sarikat dari Amerika oetara.
Siti EchlasijahSavo e:
roe.ada boeroeng bawa tasch koelitBerhoeboeng dengan ini pengoetaKarangan njonja sajang tidak dapat
dari kami moeatkan, karena so'al jang akan
bijawak.
raan teiah keloear critiek keras
Apa si Tjodot soeka pada ikan-idoep, sedjoemblah achli dan ingenieur.
diperbintjangkan itoe tidak akan diini djoega soedah terang sebab ia seRadio-station
di New-York
telah landjoetkan seteroesnja- oleh ini soering maoe ikoet djikalau Kampret tjari makloemkan akan adakan Satoe per- rat kabar.
Nji Mamah-Nji Hadidjah En Nji Soemilah.
laoek-emas di Bogor. Dan di Betawi atoeran
dengan sekolahan pertanian
Soewatoe
Peroesahaan kaoem Istri jang sozdah terkenal di seloeroeh
Abonne
No.
8349
Karang“ia paling soeka pada ikan-ikan jang dari New Jersey, dalam mana di atas
anjar:
Indonesia
teroetama rasa dan kwaliteitnja.
masih didalam bak alias bakvischjes, lapangan “jang “dekat zender akan diSajang
soenggoeh
administratie
ta”
jaitoe ikan jang. dari masih mentah oesahakan kebon, boeat oendjoek, bahmoelai maoe matang.
wa golf radio tidak ada mempoenjai dapat mengaboelkan permintaan toean
Tentang kembang si Tjodot tjoema pengaroeh atas penghidoepannja ta- terseboet.
isoeka--satoe- matjam,
dan lantaran naman.
:
Toean Piet, “Dono Rodjo”
kembang itoe sampai ia hampir maoe “ Kalau itoe golf dari radio soedah Tajoe:
: ngamoek djikalaii tidak Kampret nase- menjebabkan bahaja kering, demikiar|
Baik, sementara toean berada di itoe
hati soeroehsabar. Sekarang ia soedah itoe orang-orang jang tidak setoedjoe | tempat sebagai pati#nt, kami loeloeskan
bisa loepa sedikit pada itoe kembang dengan
menerangkan, permintaan toean.
prof. Hobba
jang
ia soekai, z “jalah de
roos van tentoe itoe bilangan jang terletak de
Langganan No, 7837 RoerKwitang
!
kat zender ada jang paling alamkan
wokinanti
P.LA. Djokja:
negeridi
KAMPRET
zender
hebat. Sedjoemblah
Dijika pembatja madjoekan pendajang terletak sebelah Timoer
negeri
Amerika, telah diberdirikan di datannja sadja, ta'dapat kami berikan
dari
20 »LN 2
mendjadi perdjandjian apa2 lain hal kalau kaba
jang
rawah-rawah
dekat
3 9
Tha
edah. ran jang actueel dan penting.
soedah-so
jang
dari
basah
lebih
2 DOC,
MBP

DITANGGOENG
MENJENANG
KAN!

PERIKSA
Djoega

MATA

VRIJ).

terima recept Dokters.

x

Nippon Optieien O.D.

naa

|

PALING MOESTADJAB
DIATAS DOENIA

bahaja

Hari-Seren jang laloe di-Poerwokerto
soedah diadakan pertandingan voetbal
? jang sangat ramainja antara elftal Sri
Koentjoro (Kampioen Banjoemas)| la-

- wan HAAI kampioen Bandjarpatoman

menoblos

mendjadi

CRYPTAL SELALGOEBEKERDJA
"DENGAN
1JEPAT SEKALI
SEBAB DJAMAN MALAISE
HARGA
CRYPTAL
DITOEROENKAN LAGI.
Per flesch isi 100
f325

“.

“3

Pns Mag

ANE

Sampai: haf time, stand berobah men
djadi 2—0 boeat kemenangan Sri Koen
: tjoro karena Haai mendapat straf 12pas
| jang oleh Sri tidak maoe dimasoekkan,

Toko K. Annoshita

' bola ditendang

No. 9 Sawah

keloear

goalpaal,

akan

— tetapi reffree menghendaki haroes, dima

| soekkan.

Sampai habis

pertandingan

stand

2—0 boeat kemeiangan 'Sri Koentjoro.
HAAT

versus

HHKEH,

Pada hari Selasa ditandingkan

poe

| Ia antara kedoea elftallen terseboet de

Boleh dapet

TOKO
»
g
“

. ngan mendapat koendjoengan ramai da

ori publiek dan gesit poela permainannja. Sampai.

habis stand: 2-—0

kemenangannja Haai.
Kedoea pertandingan2 ' voetbal

boeat
ini,

penghasilannja semoca oentoek menjokong bahaja kelaparan di Djatilawang.

Besar

—

Telefoon

tentoe akan

mendjadi

3

30

» 1.85

Ja

an I02

AA
«

y,

N

(AAN:

Ioi Iadidiah,
5
S1

Gazoet
vooR

nnxendbauny

Dodet Lapis,

“3

IM dedet djahe,dorlof cebi ewpisang safe

4
Bi

& Co.

3328 WI. Weltevreden

— Java.

di kita poenja agent

M. OISHI 79-81, djalan trambaan Senen Baisvia-C.
TOYO, depan Rialto Bioscoop, Senen Batavia-C.
MATAHARI, Tanah Aba ng, Batavia-C.
SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra).
KANEKO, djalan tram No. 242 Mr. Cornelis.
ABE, Handelstraat Buitenzorg.

UZUKI

vib NANYO,

. 2 D OAMI:Titandjoer
,

ni

TOEGEKEND

lagi.

EA|

tidak berdjangkit

ta' tahoe mimis

bentengnja.

kali,

Groote

Postweg 39, Soekaboemi.

OBAT NAKAMURA, Kanoman 40 Bandoeng.
UMENO, Senen djalanan tram No. 183 Batavia-Centrum'

&

HAAI

Pegitoe poela netjis boeat di pandangnja
Jang
beloea memboektikan tjoba satoe
Kesoekakan selama-lamanja.

IP

Basmikan semoea baccii2 koetoe?
akar2 dan daging? jg. biang dari
penjakit
kentjing sampsi habis

koelon, sehingga spelers wetan jalah
HAAI, mendapat ganggoean silau dari
sinarnja matahari. Keroean sadja kee-

per

1933.

»Cryptal”

arahnja spelers..ke wetan dan

jang

Pasar-GAMBIR

Kita psenja Dodol pembikianja ditanggoeng Bersih-rapih dan |Hygienisch)

f

ee

“

Diploma

mendapat

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

(Tasikmalaja).
Permainan begitoe gesit, sehingga
Sri Koentjora.poenja pendekar Handiman (terkenal di Solo, poen jang toeroet
Persis ke Jakatra tempo hari), ta gam: pang .di makan
mentah2 oleh pihak
tetamoe, Baroe 10 menit, HAAI soedah
didjibal bentengnja,
sehingga stand
1—0 boeat kemenangannja Sri Koentjoro. (disini perloe diterangkan bahwa
: lapangan voetbal tidak begitoe bagoes,

karena

soedah

—pe

Tee

goena menolong
kelaparan.

Djoega

2.

ata

Voetbal

Non
Oh nih

GAROEP

3

Bea

MOM

CL Wb. Eddie Bet.

Hoofd-Agent

Batavia-C.

Wr, Soemini & M. ALIE.
Kemajoran Gg. Sampi No. 22 Batavia-C.

ee

Mevr. A. Scheltema Joustra

Oogarts
Raden Salehlaan 45 Tel. 6176 WI.
Spreekuur

Koentji

pintoe

gerbang

Dengan
kita

kirim

saban

(schriftelijke les),

jang

4 kali seboelan,

toecan ada

kesempatan mempeladjari salah satoe bahasa

jang terse-

boet dialas,

Indonesia,

jang

diterangkan

Pergoenakanlah
kepandaian

waktoe

dalam

toean

NB.

bahasa

oenftoek

Ang

$

Bkakik Kadiah

pada:
Pendidikan Oemoem

Adm.

(kamoes)

Tjarikan

£

—

Nio

Soerabaja,

Oei

merk

Tiong
Sinshe

Hing

pande

Toko

zonder

onkost,

kaloe

panggil

onkost

reken

merk

lekas

baek.

ditoko

Oger Freres

Petodjo Binatos No, 18 Gang

toekang

Batavia-Centrum

Hokkian, Bat.-C,

saja sakit pe-

Trima roepa2 pekerdjaan boeat toean2
dari roepa2 model menoeroei maocenja
jang bikin djikaloe toean2 ingin potongan jang bagoes enak dipake datanglah
di kleermaker jang terseboet.

roet sepoeloe
ftaoen
saja minta obat sama
Sinseh
TAN HONG
LIAN
safoe
minggoe
sadja soeda baek, sekarang soeda sefenga taon
tida sakit-sakit lagi.

pantes.

tanggoeng

ex

Tjiang

Senen,

Doeloe

mengo-

batin segala roepa penjakif,
“dateng preksa

Sakit

Hok

Pasar

Toko3, no.1! telf. 1503 Bt.

Saja. dapat sakit pinggang, sakit peroet, datang boelan tidak fjotjok
makan obafnja Sinshe
TAN
HONG LIAN
lantas baek, sekarang
soeda
1 faoen baek
tidak kamboe-kamboe
lagi. Bilang terima kasih

Kirimlah

woordenboek

Kim

BANDOENG

menambah

toean,

Cursisten akan

3

MOEDAHAM

ROEMAH OBAT
Tan Hong Lian

Seerat poedjian

“ Langganan tiap bahasa f 1,25 seboelan.

h

nm.

Kleermaker

INGGERIS

boekoe

minggoe

5—7

BAHASA

arav

peranfaraan

7,30 — 8.30 v.m.

pengetahsean

BELADJARLAH

BELANDA

van:

Banjak

trima

Memoedjiken

dengan

hormat

MOEDAHAM

kasi.

| S.D. MOESTAFA ALAYOROES '
ena

Tiap-tiap orang
commissionnair,
nemer,

Djangan

sajang

memberi

perloe

moesti

F 1,60. Boeat mendapatkan

katrangan

dan peladjaran

BOEKOE
Isinja boekoe I.P. O.

rekesten:

SOERABAJA

Peratoeran

dalam

satoe boekoe jang banjak

dan

tarief kantoor-lelang,

peratoeran

lain-lain :-harganja tjoemah F 1.60 sadja:
Boleh

Tennis

dan

dagang dan

dapat beli pada:

Hassan

Arifin doesoen

Mendajoen

dan

Origineel

Agent: ChemicaliEn - Handel

5
Sal Tee

Minor aer)
IP MEN

Distributeur

snaar

Green

atau

Blackgut.

kepada

f3.50

spiral

GIGI

Tjie

Kim

Pintoe.

Besar 6 Batavia

Gigi bagi orang hidoep boekan. sadja ada
perhoeboengan besar sama kawarasan badan,

tennis studenten per doz. f 5. —

tapi

djoega

ada

ambil

satoe kadoedoekan

penting bagi kabagoesan: seande orangpoe.
nja gigi tiopet (ompong) atawa dimakan koedalem

tempo

makanan

bitjara,

ketawa

nistjaja

ilang

atawa

sabagi

goesannja
dan
rasanja jang enak: maka
pasang dan tambel
gigi telah djadi satoe
rcepa technick jang penting. Kita menjakinin
ilmoe
gigi soeda berpoeioe taon, dan kita
pertjaja
jang kita poenja kapandean dalem
ilmoe gigi ada tjoekoep sampoerna,
boleh
dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang

HO”

asal, ditanggoeng dalem doca poeloefjaon katoediboeat makan tida merasa sakitserta tinggal koeai.
Gbat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim
jang bisa semboehken sakit dalem satoa
menit berhocboeng sama malaise harganja
ditoeroenken satoe botol f :.— Isatoeroepia).

s

|

”

Molenvliet

Ioat
aan
ARA

boest

boelan

ma-

kaba-

JAM

Kan |

|
|

Thio

HANDEL

PIN

Madoe

Dan djoega bisa .membikin mi| injak jang socda hilang haroem
| nja, kombali mendjadi wangi,

mah

MEUBEL

Wedjamoe

:

toe

Gust

No.

106

Bisa dapat dengan

satoe

Aer

tennis ballen

sekalian Japansche

|

| tjap , TAWON"

TOEKANG

(Atjeh)

BATAVIA- CENTRUM.

tinggal

Kangaroo

220 Batavia- Centrum.

HAN

Ti SOUW

Tjoema

YOKOHAMA

KARTAATMADJA- Oude Tamarindelaan

$

pakai

wa

| ngi jang tiada pakai alcohol, |
| Minjak mad cmoe, Minjak ram- '

WI.

— ,GALENICA”

Tanah-Abang 34, Bat.-C,
Ageni- Toko S.B. AL, Kota-Radja.,

“K. W.E.

merk

Minjak

DU Kena degan

|

—

OSAKA

roepa-roepa

|

Ii Maak maama

yna Ea
Pa
KN
ADOLI: &
GI RFU/AEERD, “

baeken segala penjakit di koelit kepala, merabikin
ramboet gemoek, item dan lemes. Adem di pakenja
dan mempoenjai haroem jang haloes.
Per Flesch 50 gram Dalam Kota f0.30., Loear
Kota f 0.35 belon terifoeng onkost kirim.
Di fjari Agent disekoeliling tempat dengen dapet
rabat baek.

Telf. 2C08

—

Boeat club? dikasi korting banjak

HAAROLIE
»PALM- BOOM"
MX.

—

GILOR IA

lain-lain agent dimana2.

Terbikin oleh Dokter dari Geneeskundige Hoogeschool, Bat.-C. Speciaal boeat menjega ronioknia
ramboet, melinjapkan gatel-gatel, ketombe,? mem-

SEMARANG

Racl.et

perhatikan

. Cooperatie Kita di Ladang Peladjoe.
. Coperatie Hidoep Himat di Ladang Peladjoe
“Toko boekoe. Raden Hassan b. Raden Saleh Palembang,
Toko kitab BAROE 16 ilir Palembang.
5
Hadji

Batavia-C.

VOTTEX“

hidoep,

I. P.O. ialah tempat kita bertanja:
Peladjaran Boekhouding, handeisrekenen

—

—

Boeat 200 boeah sadja

menjimpan.

pergaoelan

25

| Djoeal

| boet dan

dagang, kaoem tani, orang-orang toekang. toempa'an
agent-agent, djoeragan kapal, expediteur zaakwaar-

administratiekantoor,

HOUSE

SPORTING

Rijswijkstraat

Karangan Toean M. J. SOEOED (Kantoor IBAC)
Tengkoeroekkade No. 108 Telefoon 427 Palembang.

Batavia - Centrum

eta

THE

| Kp.Bali Gang T. Abang Ketjil 6 |

BESAR

SERA

BOEKOE IPO”
ILMOE PENGETAHOEAN OEMOEM

OBRAL

Batavia:
C.

pembajaran

Teleioon

No

1647

BI.

P.

s8

Pepe

:

OBRAL . BESAR

|

menjitjil jang sangat ringan:

KORSI, MEDJA,

£

ILEMARI-LEMARI, TEMPAT TIDOER ENZ,
GRAMOPHOON:
HIS MASTERS VOICE, THORENS, NATIONAL
BAND DAN GILBERT, SPECIAAL ENZ,
LONTJENG WESTMINSTER, JUNGHANg DAN GONG ENZ,

|:

Ki

.

4
AN

reclame.
Harga kontan (ongkos wrij).
Paling

.

gampang

.

. |.

boeat

MRAMIN:

Hdeppacen?.

. F 3,50

,

dipeladjari dengan

tidak bergoeroe, apalagi dengan bergoeroe,
poedjian dari
mendapat
-banjak
Soedah
satoe2nja
inilah
Tjoema
pandai.
orang2

jang

dan

ke Indonesia

dari

Indonesia

Satoe

keoentoengan

besar,

kalau memesan

Pesanlah

.

sekarang.

ke

belingbing.

oedeng
Panama

koeatnja

dan

f 6.50

TOKO
Ketoe

roepa-roepa

PERLOE

PAKAI

model!

Radjapolah

harga

makeriji

Nocord

Agentschap:

mendjoeal

dodol

arbem

dan

poer.

menjenangkan

M. RAMIN

E.M. MOECHTAR

oedeng

Djoega

e

Djoega djoeal Minjak 'Tjiamis jang
toelen ditanggoeng 100 pCt, tida tertjam

Passerstrant

n

BAN DOENG
Djoega

ATA

NJONJA2

Koendjoengilah

Sesoedah

»THE ENGLISH'MALAY
j
BOOK-PUBLISHER
|

Uu

1

DAN

4. Petji beloedroe, slof2 dan troempah
5. d.I. IL. barang jang ditanggoeng

kepada:

“ BANDOENG

IN nja,

3. Topi

1. Ketoe

Inggeris, daftar kata2, anak kcentji dsb.
WM
Sisa anaa
Tebalnja 400 moeka, formaatnja 20x14 cm, dan tjetakan persis seperti tjetakan Eropah.

harga Reclame tetap 1 boekoe berharga.

2. Batikan dan saroeng2 plekat

|
|

kenal di mana-mana tempat.
Rasanja boleh saksiken sendiri tjoba
lah Toean - tocan dan Njonja - njonja,
Ambil
bocat
satoe kali pertjobaan
tentoe aken menjenangken selama-lama-

TOEAN-10OFAN

kata2, salinan dari Ing-

'iImoe menjoesoen
geris

Ini ketjap keloearan cooperatie , Boedi
Istri“ Manondjaja, jang soedah ter

Djamoe tjimpoer sari, Bedak Sari Pohatji dan
Tablet Sportman jang terkenal.

Tanah Tinggi Gang
Roemah No S5A

Bantam
303,

Batavia-Centrum,

Mendjoeal ketjap Tjiamis tjap Kembange Rasanja tidak oesah dipoedji lagi.

I!
2
IN

Bolehlah
tjobaan,

Djoega

Toean

dan Njonja

mendjoeal

dodol

ambil per.

Beliagbing,

ape, pala dan arben,

Adrea: Moh, Nasir G, Abdoelradjak
roemah no, 6
Batavia-Centaum,
Wasalam saja jang menoenggoe Toran
dan

Njonja

poenja

pesenan,

AA

diterangkan didalam bahasa Indonesia toelen
dan jang paling gampang boeat dipeladjari.
Semoea ilmoe bahasa tjoekoep didalamnja.
. Isinja 55 peladjaran, diantaranja:'ilmoe boenji,

Ap

Inggeris,

ne

bahasa

peladjaran

Hi 2—.

ng EUR,

boekoe

sai

3

Aa

Ae

PERS

PA

Aa aan DG 2 K3an
TEMP AN UR
LO Aa

aa

“No. 137 Kemis13

aah

September 1934

Tahoen ke 2

soer-angsoer hilang sama sekali, dan
angsoeran berarti memperdekat manoe
sia kepada machtoek jang kasar-kasar

tabi'atnja.

LEMBARAN ISTERI
Redacirice : R. Siti Wikarsih

Lembaran

Soerianata

Ketiga
apn anNpang

TENTANG

: Bah

PENGHIDOEPAN

BAJI

:

Roemah

Beberapa hari jang laloe kita terima

fikiran

tangga dan
Uh KR.

#5
Paa

Bear ManaUna 3

MR

|.

tidak

bisa

mengantjoerkan makanan2

terseboet. Kalau si iboe ada didalam
sakit, haroeslah bertanja pada dokter
atau vroedvrouw, makanan jg. manakah

jang

sebaik

baiknja goena itoe anak

sebagai ganti air soesoe iboenja,
'Sesoedahnja oemoer 6 boelan baroe
baji2 boleh diberi makan
tepoeng,
sajoeran
2

Bahwa lengan badjoe banjak terbikin
Pemandangan jang sediakala masih
lain kain dari badannja soedah
sanggoep imelemboeikan hati, menim- dari.
tidak
asing lagi. Jang paling bagoes
boeikan
beias kasihan kepada orang
adalah
kebaja, jang badannja dari kain
lain
jang menderita
kepapaan dan
kemalangan, waktoe ini telah mendja- Soetra jang tebal, sedangkan lengannja
di hal jang biasa -sadja, sebagai kita Gari kain voile jang haloes atau dari
memandangi
matahiari
setiap
hari, kanstof, tetapi jang bersamaan kleurnja
tiada
mendjadi
berarti
bagi
kita, atau jang hamp:r bersamaan dan djoega
diantara
mana
karena kerap kali bertemoe dengan harmonieerenkleuren,
dia. “Karena perasaan kita bertambah ada manis, lila dengan poerih. Berapa
laloe saja pernah melihat
lama bertambah kasar dan hati kita hari jang
kebaja dari soetra
pakai
sedjoek
menampak
orang
teraniaja ada jang
silo
jang
lengannja
dan
@empamanja, pandangan kita berlawa- koening
kraagnja
terbikin
dari
kantsiof
hitam,
nan hidoep itoe sebagai perlawanan
dmasir2 alam sendiri.
sebagaimana jang kelihatannja ada terlaloe opgedirkt.
katanja Dr. Liedwig Buchuer dalam Jang dipandang bagoes toch selamanja
boekoenja jang terseboet diatas hala- jang sederhana, meskipoen banjak jang
berkata, bahwa kita poenja mode ada
man 190-191.
Onze zenuwen zijn helaas! door de terlaloe cenvoudig.
dagelijksche gewoonte en den voortdurenden aanblik van zooveel ellende,

masjarakat.

zenlooze ongelijkheden in ongerechtigheden, dis de gevolgen zijn geworden yan socialen strijd van het bestaan,
nauwelijks meer bemerken, gooedat wii
de gansche zaak even natuurlijk vinden als de wreede en meedoogenlooze
levenstrijd der natuur zeli.

selama
boelan
Juli,
dalam
mana diterangkan keadaan
didalam satoetangga jang
nampak angka jang paling besar jalah satoe bahagian roemah
-masjarakat dan
dalam golongan bangsa indonesia, di mendjadikan ..satoe
Sekarang jang haroes difikirkan oleh
djoega. sebab-sebab. jang membawa
antara mana jang paling banjak mati
keberoentoengan roemah tangga itoe orang-orang jang hendak memperbaiki
adalah baji2 dibawah oemoer1 tahoen tiada diperoleh. Sekadar djadi peman- inasjarakat kita jang koetjar-katjir ini,
jaitoe selamanja boelan Juli 173 anak dangan sepintas
laloe sadja, mema- ialah djalan dan ichtiar oentoek mebaji laki2 dan 144 anak baji perempoean dailah jang tiga itoe karena jang lain njingkirkan jang boeroek-boeroek itoe,
sedangkan baji jang dilahirkan tidak itoe tiada berapa bedanja dari jang serta-mengoesahakan kerdja dan didikan
berdjiwa ada 44. Betapakah besarnja tiga 'itoe, tambahan lagi dia tiada jang sempoerna, jang memasoekkan
dimampoe oentoek memperlihatkan ke- semangat baroe dan perobahan baroe
angka2 ini djika dibandingkan pada baikannja kalau jang tiga soedah tiada kedalam. hati sekalian anggota masjaangka
baji
bangsa
Europa, jaitoe sempoerna lagi.
| rakat lebih-lebih iboe-bapa jang menselamanja boelan Juli 1 baji jang mati,
Meskipoen zaman ini telah oemoem djadi mata air kesentosaan negeri,
Ini semoea hal tentoe tergantoeng dikatakan orang, zaman kesopanan, hendaklah ditimbangnja benar apa-apa
dan kewadjoean, zaman jang akan diberikannja kepada anaknja
pada rawatan dan pendjagaan pada si kepandaian
jang bersih dari perboeatan jang kedjam jang berhoeboengan dengan didikan,
baji. Betoel sogdah' sering sekali kita kedjam, kelaliman dan
kedjahatan soepaja djangan anak-tjoetjoenja itoe
batja dalam madjallah2 atau soerat2 seperti zaman poerbakala jang manoe- kemoedian hari orang jang menjoekabar prihal pengrawatan baji, jang sia .waktoe
bersama
seperti
itoe berhakim
kepada Ssahkan
keamanan
tertoelis oleh dokter2, vroedvrouw, dan tangan, keberanian dan kekoeatannja, pendjoedi, pemaling, penipoe d.L.I.
Tjoekoeplah
kiranja kita merasa
tetapi tiadalah ada perobahannja -keamereka jang mengartinja.
“akibat
dari
kesalahan
daan doenia waktoe itoe diperbanding- kepahitan
Demikian djoega soedah banjak ke- Kan dengan masa. ini, tjoema sadja kita sendiri dizaman jang soedah2 djaoem
kita ditolong o'eh vroedvrouw orang sekarang lebih haloes djalannja nganlah kita dizaman jang akan dajang
berhak
boeat menolong orang melakoekan kedjahatan dan lebih baik taag menanggoeng 'azab jang sangai
. bersalin. Tetapi entah bagaimana, ba- perkakasnja oentoek memoeaskan ke- karena kebodohan kita.
Bagi orang jang telah 'akil balig,
rangkali kaoem
kita beloem
insaf, hendakaja, sehingga orang-orang jang
diadjar oleh orang
teraniaja itoe
hampir
tiada
merasa jang tiada perloe
bagaimana semest:nj: merawat baji jg.
sedikit djoega.
toeanja lagi dan goeroenja, sepantas
sempoerna. Djika kita tilik bagaimana
Djangankan
perasaan orang. akan nja dia pandai memikir kerdja jang
keadaan
anak2
baji dikampoengan, bertambah
haloes . dan
bertambah patoet dikerdjakannja ditinggalkannja
soenggoeh menjedihkan, apalagi cen- penghiba
dari jang telah soedah2, seria mendidik dirinja sendiri dengan
sebaliknja, boekanlah sifat ketertiban «dan kesopanan jang sermitoek orang jang mengertinja teniang malahan
dirinja melakoekanj poerna. Kalau pemoeda2 malas. me— perawatan baji —jang - sebaik-baiknja Oentaek menahan
jang djahat-djahat dan lalim jang tita- j maksa dirinja sendiri menoeroet oenKalau kita lihat bagaimana sibaji dibiboel: kekasaran soedah mendjadi ta- dang2 kesopanan jang diadjarkan oleh
arkan sadja sehari-iiari tidoer dibaleh bi'at jang soedah biasa dan hampir- agama2 nistjaja di hari toeanja .akan
baleh dan meskipoen
soedah
lama hampir dikatakan baik olehorang jang dapat tjelaka jang menjedih.
Sekakarangpoen boekan sedikit pemoeda2
kotor dan basah tidak disalin pakai- memakainja.
Dimana-mana kita lihat kesoesahan jang mendjadi hamba hawanafsoenja
annja. Tentoe sekali ini ada tidak baik
kemelaratan dan kemiskinan telah ber jang tidak patoet kepada fikirannja jang
bocat kesehatan sibaji. Salah satoe
simaharadja Ieia, dengan tiada meman- soetji, dan membelakangkan agamanja
permintaan dari kesehatan baji adalah: dang koelit dan boeloe jang kebanja- jang katanja mengoengkoeng kemaoe| keresikan dan kebersihan.
kannja disebabkan
oleh kita sesama annja, tetapi -kita lihatlah .kemoedian
hari, pemoeda2
itoe
akan mendjadi
manoesia
djoega.
Diantara salah-salahrija iboe2, mes
orang orangan jang tiada membawa
Boekan
sedikit
manoesia
jang
menkipoen
bisa dan sanggoep memberi
kepada . masjarakat, dan
djadikan sesama .insan mendjadi boe kebahagian
anak bajinja air soesoenja sendiri, me daknja, kaki tangannja oentoe kesena mereka poelaiah orang jang merasa
reka lebih Soeka
nremberi anaknja ngan dirinja : dan ada poela jang meng- selaloe menanggbengkan “akibat dari
'azab mertka itoe dengan 'azab: jang dosa-dosanja jang ailakoekan semasa
soesoe sapi, air tadjin atau air teh.
Padanal air soesoe iboe ada maka- melampaui batas kemanoesiaan, sehing moedanja.
Soenggoehnja kebanjakan manoesia
beloem patoet
nm jang sebaik-sebaiknja oentoek anak ga kebinatang sekalipoen kelaliman
jang diwaktoe ini telah menempoeh djalan
diperlakoekan begitoe
baji, menocroet mereka jang menge- kekedjaman jang dilakoekan seorang jang sesat jang membawa kepada ketahoeinja. Menjoesoekan anak djoega kepada saudaranja
manoesia, karena senangan dan kepoeasan nafsoe boeat
mesti ditetapkan waktoenja, jang djoega mengharapkan keoentoengan dari pada sementara sadja sedang djalan jang
tidak diambil perdoeli oleh banjak iboe. nja: dan dengan memikiri dirinja sen- benar jang penoeh dengan doeri2 dan
diri diketahoeinja bahwa karena ke- batse2 jang tadjam2 tetapi memimpin
| #Dalam verslag tersebocidiloekiskan, lakoeamnja itoe dia telah meloekai dan
kita ketempat jang penoeh kesenangan
bahwa
jang paling banjak jang mati
mentjemari- masjarakat jang sepatoet- jang kekal, mereka bilangi sadja.
baji dibawah oemoer 1 tahoen. Dari itoe nja mesti diperbaikinja dengan segala
mereka hendak kepada
Sebaiknja
djalan jang benar meninggalkan kesekita bisa berpendapatan, bahwa baji2 tenagarnja.
Sebab-sebabnja jang terbesar dari nangan. mereka jang ta' kekal itoe,
di ini waktoe meminta pemeliharaan
keadaan
jang meroesak ini, ialah dari biarlah menanggoeng sakii2 moelanja
dan
pendjagaan jang sebaik-baiknja,
roemah-tangga ig. iboe-bapa pendiami asal akan diperoleh kesenangan dan
Wadjib didjaga tempat tidoernja dan
roemah itoe mendidik anak2nja dengan bahagia. Jaitoe dengan mengichtiarkan
oedara dikamar dalam mana ada ter- didikan jang salah: jaitoe dengan me diri menoeroeti. djalan jang direntangletak tempat tidoernja, pakaiannja se- masoekkan
rasa jang ta' mentjintai kan oleh ahli-ahli pendidik dari agama,
lafoe moesti bersih dan makanannja orang lain dari dirinja sendiri sedjak serta mengoesahakan diri sedapat2nja,
djangan kita hendaknja mendatangkan
ada paling baik air soesoe iboenja ketjilnja.
Makin
lama
perasaan
hendak
tolong
jang djahat kepada kita sesama masendiri,
jang
diberinja tiap2 waktoe
menolong dan bantoe membantoe dalain noesia, dan beroesaha pada mendatangjang tentoe.
kesoesahan makin lenjap, karena apa- kan keselamatan dan keberoentocng
IKebanjakan iboe2 dari sebab me- bila seseorang
ditimpa kemalangan, kepada machloek di doenia ini.
setengah
tolannja
tiada hendak beroeTjoekoeplah hingga itoe dahoeloc.
ngatakan, bahwa kasian jang anaknja
saha
menolongnja
melepasi
dari
lembah
tjerewet lantaran lapar, maka
baroe
kesoesahan itoe, entah karena engganoemoer beberapa hari sadja, soedah di
nja 'entah karena dia sendiri tiada
beri makan makanan jang tidak
baik sanggoep membela, Perasaan kasihan

bagi peroet'sianak
jg. masih moeda dan jang

tentoe

seperti
dengan

bajem

tetap

air

djeroek,

dan sedang, sebab

keiboe2, kalau anak2 nangis tentoe di
katakan

bahwa

anaknja

lapar

atau

. maoe menjoesoe, dan kalau anaknja
tetap menangis teroes. diberi makan
sampai.anak itoe diam. Mereka malah

selama

ini masih terselip dalam

Doenia Isteri

masing2 manoesia telah berang-

kalboe

Mode

kita.

Sekarang telah datanglah

bergirang

kalau

anaknja maoe

banjak, jang menjebabkan
gemoek,

jang dianggap

makan

anak2 djadi

ada

waktoenja,

jang kaoem kita moelai gemarkan mode.
Apa sadja sevisa-bisanja dilakoekan

setjara modern, begitoepoen pakaian
sehat se-. kita tidak ketinggalan. Begitoeiah nam-

kali tetapi anak baji jang terlaloe se- (pak roep22 model kebaja, inaoepoen
moek ada tidak baik bagi kesehatannja. kelihatan diboekoe, koran atau dipaKita

haraplah

soepaja

iboe

moelai

rawat anaknja dengan tjara jang diperiitah oleh dokter2 dan vroedvrouw2,
oentoek memadjoekan kesehatan anak2
baji.
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Memang, kalau japon2 dari doeloe
kalanja, tiap2 waktoe diganti model2
nja, lain-lain tangannja kraagnja, roknja. Ini penoekaran bisa dilakoekan
sebab japon2 kebanjakan
terdiri dari
satoe bagian, sedangkan kebaja moesti
disetimpalkan
dengan
kainnja, jang
tidak

bisa

dimatjam

dari hanja diwiron
Maka

itoe

matjamkan

lagi

sadja.

kebaia

tidak bisa

tiap2

waktoe diganti modelnja. Manja, jang
bisa dilakoekan demikian, jalah bagian
oedjoeng tangan, seperti:
klokkemouwen,

manschetten

dan

bagoes benar, kalau di bagian oedjoeng
lengan diboeat sebagai pofmouw.
Selainnja, kita setoedjoe benar dengan
model2 kebaja, djangan sadja
terlaloe menjolok mata, teroetama pada
memilih kleurnja, soepaja jang pantas
dan sesoeai dengan koelit dan oemoer
kita.

zoodanig verstompt, “dat wij de geren-

verslag dari Gemeente tentang kematian

ha.

lihatan stagen plangi hidjaw, jang mana
Maja jan ini kelihatannja tidak bagoes

TI

an

Tiba
TT”
lets over boomgeesten
Sedert vijf jaar woon ik niet meer

bij mijn ouders. Voor dien tijd teecfde

ik zeer gezellig tusschen mijn broertjes
en zusjes Mija ouders zijn eenvoardige
menschen, die nogal bijgeloovig zijn.
Beginnen ze over geesten of spoken
te verteilen,

dan

moteilijk mee

scheiden

ze daar zeer

uit vooral moeder scheen

meer van die dingen te weten dan vader,

koning van Egypte werd,ykwam Ferdenand de Lesseps hem Wen bezoek
brengen. Deze vroeg zijn toestemming
om de land-engte
van
Suez door te
graven. De dankbare Moehammad Said gaf niet alleen daartos zijn toestem
ming,
maar zou
hem ook met een
groote som geld steunen.

het weik bleek uit de verhalen, die zij
Ingez. door
dikwijls vertelde. Een verhaaltje daarShafei Petamboeran
over zal ik jullie vertellen:
—0—
Een zeer bekende boomgeest is de
Dat komt er van.
kaki
Djabang,
wat
Jdwerggrysaard
In
de
dessa Pangen woonde een
beteekent.
man,-die
Karto
Dengkek heette. Achter
Hij Ieeft meer in struiken dan in
boomen wat gemakkelijx te begrijpen zijn huis was cen groot erf met veel
is, daar hij zoo klein is als een kleine klapperboomen. Op een dag besloot
jongen. HM is volgens de verhalen van Karto om de rijpe klappers af te plukde menschen, de geest, die-de schat- ken en ze den voigenden dag op Paten van de aarde bewaart. Hij is ge- sar Kerdoengkerbo te verkuopen,
ader het klimmen begon zija fankiced in Iange, witte kleeren, heeft
tasie
te werken. Hij zag voor zich
cen
spifstoeloopende
.muts en een
reeds het geld, dat hij den volgenden
langen, witten baard.
Bij maneschijn verbergt hij zich achter dag voor de klappers ontvangen zou.
Hii zou voor dat geld een kip koogroote boomen, terwijl hij den alleenpen
dis dam
spoedig kuikens zou
loopenden voorbijganger toelacht.
krijgen.
Soms laat hij den boom dan ruischen,
Zoodra de kuikens groot waren zou
alsof er een orkaan is. Maar als men
en voor het geld.
nauwkeurig kijkt, dan ziet men, dat de hij die verkoopen
andere boomen in rust zijn, behalve die dat hij daarvoor zou krijgen, zou hij
boom, waar de kaki Djabang zich be- een geit koopen en daarna ook een
vindt, Gelukt iemand daarbij de geest koe. En als hij dan rijk was, zou hij
te grijpen, wat mogelijk is, daar kaki spoedig met 'mbakjoe- Minah trouwen.
Djabang zelf niet in den boom kan Dan zou er in zijn huis feest gevierd
klimmen, en hem bijvoorbeeld de muts worden en zou hij dan naast "mbakjoe
te ontnemen, dan is zijn fortuin ge- Minah met de beenen gekruisd moeten
zitten op een mooi tapijt.
maakt.
Toen hij met zijn fantasie zoover
De kaki Djabang, die zijn muts verliest, kan niet naar zijn rijk terug en kwam, vergat hij heelemaal dat hij in
is dan gedoemd daarbuiten rond te een klapperboom zat en ging hij daarbeenen gekruisd zitten.
dwalen, tot hij zijn muts terug heeft. on met zijau
Karto verloor zijn evenwicht
Dan tracht hij zijn tot welken prijs ook Maar pa'
zijn muts terugte krijgen. Dat kan hij en viel met een smak op den grond,
doen,

doordat

hij de

schatten

van

de

aarde bewaart.
Men verteit, dat de kaki Djabang
niet de sehaftten bewaart, maar dat de
man,
die zoo'n geest in zijn macht
heeft,
hem
geid kan laten stelen en
alles kan laten doen, wat de menschen
onmogelijk
zouden
hebben kunnen
doen, daar hij onzichtbaar is.
ingez:

door

Soedirsihati gg. Mangga.
—-O—

andere
De

vader

van

waard

Moehammad

Said,

maand

een

lange

staat

in diener

over de vorderingen van zijn zoon.
Het lezen van zo0o'n langen list begon hem op 't laatst te vervelen.
Daarom
bedacht Moehammad Said
cen ander middel om te weten, of zijn
zoon
goed
ieerde. De onderwijzer
moest voortaan slechis 't gewicht van

zijn zoon opgeven,

weken

het

Karto

bed

.beter

domheid

“was,

En als 't bleek, dat

de jongeman zwaarder was geworden,
kreeg hij van zijn vader een pakslaag.
Dis meende dan, dat hij niets anders
deed dan luieren.
Maar Moehammad Said kon erniets
aan doen, dat hij met den dag dikker
werd. En z00 kreeg de zoon bijna elken maand een pakslaag van zijn vader. “Toen
ging
de z0o0on naar den
Franschen consu!, Ferdinand de Lesseps, om hulp te vragen. Deze laatste
ging naar den onderkoning en trachtte
hem tot andere gedachten te brengen.

niet meer dikker en dus kreeg hij geen

wist

hij begaan

hj

pa'

welke

had.

Ingez. door Seetarjo
Kebon
—

9

3

Djeroek.

—

Mopies
Opsechool.
Onderwiizer:

,,Abdoel,

ken

je

ie-

mand, die zijn woord breekt?,,
Abdoel :,.Jawel, ,,Meneer. Mijn oom“.
,,Hoezoo?”
stottert”” meneer.
Ingez, door Bisivark.
sk

Onderwijzer:

,Ik

et”.

Welke

tijd

is dat Piet?
Pict: , Tegenwoordige tijd, meneer"
Onderwijzer: ,,En i'j Jan ?“
Jan: ,Maaltijd, meneer".

Ingez.

door Slamet. Mr. C.
—

Y-—

Brievenhoekje.
Huismuschje.

De vorige week

pas heb ik je ver-

haaltje kunmen plaatsen. Heb je dar
met het kiadje vergeleken? Je bent
zeker al erg ongeduldig yeweest. Helaas

kunnea

we

voor

3

was een paar

te houden. Toen

de

onderkoning van Egypte, was niet alleen
streng voor zijn voik, maar ook voor
zijn zoon, Diens onderwijzer moest
eike

zoodat hij gemoodzaakt

Onderwijzer
Abdoel: ,,/Hij

De eene dienst is de

kainja orang. Hampir tiap2 orang, sekarang memakai bef atau kota-baroe,
Maar wat hij ook zei, alles was tejang pantas dan bagoes dilihatnja jang
dari kain jang sama dengan kebajanja vergeefsch. De consul wist echter wel
atau kain jang sama kleurnja dengan raad, Elken dag ging hij met Moelange rit maken
een
Said
kembang kain jang diboeatnja kebaja. hammad
Kebaja jang terbikin dari kain blaoe door de woestijn. Daardoor werd deze

toea pakai bef merah toea serenta ke-

pakslaag -meer van zijn wader. Een
tijdje daarna, toen de zoon zelf onder-

Fi

aan

aU 20 Sang LAU "Ag ol TN

ons

.Kinder-

rubriek“ nog geen apart-blad neemen,
maar”ik zal ervoor zorgen dat ons
krantie vogruit komt. Help maar flink
mee en laat de moed niet zaken.
Dag kuismuschje,
Socdirsihati.
Je verhaaltje van de boomgeesten
zal ik toch maar plaatsen, maar het
ecrste gedeelte hceb ik weggelaten. Geloof jij aan boomgeesten en spoken ?
Toch niet, hoop ik, anders mogen
ze je nooit 'mcer van die verhaaltjes
verteller. Wanneer stuur je weer ver-

haaltjes in? Dag Soedirsihati.
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BATIK
BATIK

Semoea

baraida

PALEKAT

siapa

Belandja

Europa. Bermatjam-matjom
kemedja boeat toean-toean,
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—
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koelit kajoe, kajoe lena

TOKO

kita

Boleh

poenja
kehabisan.

sampe

Moerah

en

BAROE

93

—0

UITVERKOOP

159 —
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Saksiken.

TOKO

HWA
Pasar

MIE

Senen 141, Tel, 4278 WI.

Bat.-C.

BA TAVIA-CENTRUM
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DIBRI

HADIA

SEPTEMBER

F 500.—

APA
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U SOEDA

BOEKTIKAN

Tentang kemoestadjabannja BEDAK
.ORCHIS LATIFOLIA"
KALOE BELON, tjoba pake ini hari djoega, sesoedahnja U pake dalem 1 minggoe U
nanti akoeh bedak Orchis Latifolia ada
sanget besar faedahria boeat penjakit

DELIMA"S

Pasar Senen

sekali

Datang

Lain

Tjap kaki ajam f 0.25 per FI Tg

laen-laen dreel,

d. LI.

Harga

REI

f 0.30 per El

Donker blaw f 0.20,

Toewan?

Harga - harga amat rendah.
TOKO TIO TEK HONG

El

“GDP 7032”. Tjap Wajang
Dan

Oentoeng

f 1.40 per El
,, 1.25
,,

Per

f 0.39 per Fl

keperloean

djangan

WOOLI

60

barang”

Harep lantas koendjoengin

polos
pake strip

Terima!

Speciaal didatangkan dari

PENGABISAN

Njonja

'LANEL

KASAR

Baroe

goes.

Wool
jang
jang

1001

October

Datang !

dubbel en enkel kraag
Pyama dari kwaliteit ba-

GABARDINE

DELL

31

Oendangan

Berkenalan
dengan
kita
poenja
TOKO,
berarti mendapat kemoerahan dari itoe kita
oendang
Toean-tocan
dan Njonja-njonja
menjaksikan kita poenja persediaan

100 pCi

sampe

“una

Satoe

Augustus

Baroe

Batavia-C.

koelit.
Pi

Paaa
bahasa Inggeris paling gampang
dan sempoerna

Ini zaman adalah zaman kemadjoean, zaman internationaal.
KOENTJI oentoek madjoc ke moeka teroeiama, ta' lain.

Bahasa

Inggeris

tiap tiap orang dapat mempeladjari itoe bahasa
dan sampoerna, telah diterbitkan boekoe:

»Koentji

GOAN

bahasa

F' 0,95

Es

dengan

Inggeris"

satoe boekce,

loear cngkos

S..

Defensielijn.van

adres HOTEL
den Bosch 62

Dibri hadia premie sampe seharga f 500,— pada siap: siapa
jang dapet menebak tjangkriman diatas ini.
Radja Pharao 2000 tahon doeloe tinggalken satoe Testament
aneh, hoeroef-hoeroef jang ijoema bisa dibatja ci hadepan t ermin. Tjoba kau tekoek itoe gamtar bagian tengah leiter. tempel
kenlah tekoekan itoe pada katja Tjermin, batjalah sebagian ditjermin sebagian di gambar, nistjaja kau dapet lihat lerter letter
jang betoel, Kirimlah kau poenja soerat tebakan ber'koe 2 Bon
A, atau 3 bon B atau 4 bon C dengansoerat jang diteeken dan

priksa aleh G “uv. Scheikundig Laboratorium

MOEHAMMAD

Chemicalienhandel

Batavia-Centrum
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torium,
Dr,
dan
poedjian

beratjoen.

LUNENBURG

Drogisterij

THUNG

TIANG

dari
enz.

Mevrouw

GOAN
H.

paling

,

TJENG

Molenvliet

Batavia

SIONG

West 182, Telf. 302

Batavia

IBOEK

GATEL

sebab sekarang soeda ada obat:

djempol

HAPOES
»HAPOES"“
njakit

loear biasa

DARI DALEM

obat ,HAPOES"

mandjoernja,

biarpoen

itoe pe-

maoepoen DARI LOEAR KOELIT,

sanggoep

bikin HAPOES itoe penjakit

Harga:

BOEKAN

». HAPOES"

A

Imatjem

zalff a F 045

sHAPOES“

B

(matjem

aer| a F 0,55

OMONG

KOSONG
tapi

BROWN

R!IB8BON

Malang, jaitoe Fabriek dengan

Sia aa
SES

pan :3
Rea

TERM

ini obat

k.

10 Cent.
tjara kerdia jang paling modern dan jang
paling sehat, jang selaloe ada dibawah penilikannja dokter.

makan

soepaja

mekanan

gampang

Harga:
,ONEO“ Besar
.ONEO" Sedeng
,ONEO“ Kefjil

(Zonder Coupon)
1 pak terisi 20 bidji

N, V, FAROKA

BOEKTI

bahoewa
obat
.ONEO“
ada sanget mandjoer boeat penjakif
OESOES
dan TEMPAT MAKAN (Maag) Maka siapa dapet
penjakit terseboet, sanget perloe makan itoe obat,
Begitoepoen kaloe MAKAN KENJANG KELIWAT DARI MISTI

baik

Hoofd

SOEDA

BANJAK

anljoer

NebaeSO
alih,
4, 0,45

Importeur:

OGAWA

Malang

& Co,
Telefoon

ka

4 Ne

2

Ra

176
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