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dan toean
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“! Mereka “akan “bitjarakan

Isaroeng2

penjetopan

dan

katoen

Prof.

Delegatie
Japan
mengadakan persidangan

Selain itoe jasaba“djikalan

a ,Plag Contingent Syslan, dengan mene- masing
tem”, -berap
Kat Kota, Pelajar
masing boleh bawa

An

kanan.
ngok kiriapakah
seadilnja

g tela

it

jang penting.
. .Nichiran Shogyo”
dari ini pagi
imengabarkan bahwa berhoeboeng de:

barang2.
"2. mendirikan safoe kongsi (syndi- ngan ' pembitjaraannja Prof. Van Gelideren dan Toean Koshida jang akan

Ne

enak mein

Matan rona abs

in.negeIdri
n dejang'iantotee rodoesea ke

ak, pemindahan barang2. oeotoek ke|
|, 5. perdjalanan. ke. loear negeri
dari
apakah “bisa memogaskan hati kapal2 Belandajang mempoenjai hodfd

k seoempama dalam lelakon film 6. perkara jang ketjil2 akan dibitja
ca pasang merpati jang hampir ter-|rakar
takan djika timboel: perselisihannja
1

pisah karena

|

pendjahat,

salh

ka

mengadakan

Semoeca
'peraripok
melarikan diri
dengan tidak membawa apa-apa, ketjoeali teman perampok'jarig dapat loeka
itoe.
—9 —

—0—

.

dan Volksraad

Didalam perkara
Loonbelasting.

itoe

oleh P.I.D. jang

loeas.
Boekan P,N.I di Betawisadja akan tetapi djoegadi Soekaboemi.
|

persidangan jang penting.

Pemerintah

Itoe pertandingan bokseg

menjedihkan.

sakit, tidak lama kemoedian meninggal'kan doenia jang penoeh kesoekaran ini.

Penggerebekan

diroemah

1

mendapat sebegitoe matjam poekoelan
Sampai waktoe ia' dirawat” ke roemah

'diadakan “ini pagi Delegatie Japan ke
maren malam 1:3 September poekoel 6,

jaladinalocarn
lain3. bapegirdan

Perma

DOENGSCHE' KININEFABRIEK

N.V. BANI

pendjoealan
jang
beloem

"'kemadjoean pengan lekas.

10 Cent

dengan atoeran memakannja.
dari .100 Pil, dengan atoeran T memakannja di kirim franco
setelah terima kiriman postwissel dari f 1.— kepada

Monster

beberapa

Mereka mengharap soepaja confeferentie perdagangan - itoe mendapat

nummer

OERAT2 TERASA KAKOE (aderverkalking)
Boleh dapet beli di saban toko2 di dalem pipah isi 30 pil,

Koshida di :

ee:
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l

23
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pan
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..Iperkara diantara mana djoega tentang |

perkara

Lan

Joodkalipillen Tjap ,,B: K

doeng Kunstkring.
ajaa Nippo“ dari kemaren menga'barkan, bahwa ini pagi poekoel 9 akan

diadakan

naga an

AAA

Pertemoeanantara Prof.
van
Gelderea
dengan
toean
Koshida
dige-

Van

Henpn pe fanfann

Pa

east

fihak-

1

jang

Mereka jang bersang
koetan akan ditoentoet.

Orang barangkali masih ingat per-

tandingan bokser di Bandoeng “antara

Young Santos dari Semarang dengan
Fighting Mieck dari Tjimahi, pertandingan
mana membawa ' keachiran
jang berbahaja bagi djiwanja jang terseboet doeloean. Sebagaimana telah
diketahoei
setelah ia berdiri oentoek
kedoea kalinja- dari sato€ poekoelan
maka
telah nampak- bahwa Young

Santos masih sadja metriangkis poekoe
Roepanja boekari di Batavia Centrum Tan2 lawannja Tinggi pembantoenja
ini sadja terdjadi penggeledahan terha anggap bahwa ia tidak perloe memdap roemahnja anggouta bestuur-dari berikan
handdbek padanja jang bisa

Itoe belasting oepahan dipandang P.N.I.,
menandakan
malam
oleh. Pemerintah seperti satoe penoe- jra2 poekoel 2 pada 12 September ki- atau lebih baikpertandingan itoe' selesai
siang
dikatakan disini Young
djoega
dilakoe
kaa
toep dari satoe systeem belasting jang pengge
ledahan “oleh Hoofdcomtiissaris Santos. menjerah sadja
baroe,
La, sehingga
ega sangat akan dihargainja mantri politie

| didalam 'ini.
dan beberapa orang reSebegitoe lekas Young Santos di
chercheurs atas P.N.I. tjabang Soekaboe poekoel
|. Oentoek semoea- perkara diatas itoe, |SO€Paja
dilakoekan.
“ Knock out, maka oetoesan
Sekarang
Pemerintah
melihat
rentjan-| delegatie Nederland minta soepaja di-|
mi, jaitoe diroemahnja tocan Sjamtoeri Openbare
Miriisterie di Bardoeng, jaitoe
nanja
soedah
ditolak
dan
satoe
amansecretaris P.N.I. merangkap 'mendjadi Mr. Van
perhatikan dengan sepenoeh-penoelrija,
Alphen de Veer memberi pedement pada itoe rentjana dari toean
madjallah ,,Daulat Rakjat
rintah pada politie soepaja diadakan
jang soedah diterima, sehinggaj agent
| Bermoela ditanjakan seorang jang penjelidikan
N Ibitjarakan dalam conterentie: jang se- Barre
jang locas didalam
Pemerintah bisa pilih dari ini doeal
karang ada di Betawirini.

bernama Sjamsoeddin' jang didjawab
oleh t. Sjamtoeri, bahwa'ia tidak keBarangkali
rentjana
itoe
akan
dilakaran fihak Japan 'memboeat voorstel| koekan dengan memperhatikan aman- nal dengan orang jang bernama sedeinfiang baroe 'itoe. jang” kita moeatkan dementnja toean Barre, tapi djoega imikian dan nama pengoeroes tjabang
tak ada jang" begitoe. Kemoedian
“'kemaren,
di
rentjana itoe akan bisa dilakoekan de“ Djika fihak Nederland maoe soepaja ngan tidak mendengarkan sama sekali tanjakan toean Moechtar dimana ia
berada dan dimana barang-barangnja
cogferentie ini djalan dengan beres,
Volksraad.
ditempatkan. Tapi nana barang itoe
b | mereka mesti pikirkan lagi ini perkara | padaTentang
semeea ini perkara, soeara

perkara.

| Sesoedahnja timboel' banjak kesoe |

(perlajaran, karena banjak tanda-tanda
jangaakan menjoekarkan
ini conferentie,
djika doea-doea fihak tidak merobah
mereka poenja pendapatan.

nja Holiand mesti didengar doeloe,
djoega barangkali Raad van Indie akan
didengar doeloe, sehingga poetoesannja

(tidak boleh diharap dengan lekas.
Indisch Burgelijk pen-l
sioen Reglement soedah ditetapkan dengan

tidak diseboetkan.

Segala soerat-soe-

rat prive diperiksa sama sekali 'goena
memboektikan djikalau ada soetat jang
ada dari tosan Moechtar tetapi satoe
poen tidak ada jang didapat.

Sesoedah

itoe baroe" wakil

P.I.D.

ini

mal dan bentengkan siapakah jang ber

dosa didalamnja. Fighting Mieck pada
ketika
itoe djoega
telah diverbaal.
Djadinja disini tindakan politie terhadap
ini bokser jalah olefi karena toe
doehan
bahwa
ia telah melakoekan

penganiajaan jang hebat sekali.
Salah satoe punt jang paling penting

disini adalah apa keterangan2 diantara
saksi masing2 ada bersaniaan. Menoe
roetiketerangan- dari. 'fihak.jang boleh
dipertjaja.
knock out itoe disebabkan
oleh andjoerannja manager kari Figh-

berteriak:
segala stukkem kepoenjaan ting “ Mieck,. siapa. telah
sadja"!
Achirnja “satoepoen' tidak' “Hantam ia knock-out
ada jang dibawa.
Dengan ringkas disini kita akan teDemikianlah kesoedahannja pengge- rangkan bahwa “boekannja itoe 'doea
ladahan itoe. Setahoe kita tocan Moech- bokser 'sadja akan'dihadapkan dimoeka

memeriksa
nja P:N.I

agiltjoema di kota-kota besar dengan pu-|
menolak semoea
pemsperti di Tji- |bliek tidak berapa djoemblahnja. Filmbitjaraan
Votksraad.
Tjimelati,
Zandvoort danjimporteurtidak seorangpoen maoe roeSementara itoe soedah djatoeh poei sitoe orang bisa lihat|gi, membeli vertooningsrecht mahal, toesannja tentang perobahan Indische tar tidak ada” mempoenjai pethoeboe- pengadilan oentoek didengar keterangan
zonder
harapan
akan bisa Burgerliik Pensioen Reglement, jang ngan apa-apa dengar P.N.I- jabang nja masirig2 akan tetapi managers, pem
ketoetoep
KelibatiPoeangnja
“

boekan gambar lagi. |

dilarang doeloe,

ditetapkannja precies menoeroet rentjananja jang asli, djadi dengan melara-| Di djaman soesah o cang ini, djoega| nolak semoea amandementen jang di. #bioscope-exploitanten ambil oleh Volksraad.
jang hidoepnja Senen —- Kemis, padanja Tapi ada didalam tjita-tjitanja Pejang tergantoeng “tidak “sedikit “pegawainja merintah, kata Aneta, soepaja debat2
bangsa 'kita djoega,
Ha 'di. dalam Volksraad dipeladjari lagi
| Menoeroet pikiran ' kita, salahnja dengan teliti, sehingga djika ada se-

ketoetoep

oleh exploitanten bo-|banjak sekali bios

“film 'oleh

“

si

exploitant

babnja barangkali nanti di dalam
orang dalam ini hal jalah loepakan pefsidangan'
“di boelan Januari masih

idjoekkan bioscope itoe kena batasan

keras dengan alasan koerang im
id.

lagi akan dipertoendjoekkan di

bagian baiknja dan sarinja tiap-tiap bisa amakoetan perobahan2.
film jang mengandoeng nasehat boedi- '
“Crisis dan Inkomsten-

pekerti “baik! Djikatau orarig “melihat

belastingtoch

|si' lm
200 meter 'pandjangnja, toch| Tentang mempersatoekan
tidak moesti hanja Seat 10 atau 15 komst
enbelastin jang

Betawi,
|me
terlaloe

oleh censuur diafkeur sebab
banjak bagian
jang sangat menarik hati) pen

-

.

an

ia |

di: drukkerij ,,Insulinde,“

adalah
administrateur dan
dari madjallah terseboet.

Kemandkah

Apabila bisa ditetapkan

bahwa kea-

Ta daannja Young Santos setelah roeboeh

corrector

oentoek pertama kali ada begitoe pajah hingga ia tidak bisa lagi kiranja

perginja | memberi perlawanan terhadap lawannja,

toean2
Moerad,
Hardjono dan Soegra?
Kemaren sore t. Moeehtar bersama
isterinjat T.A. Moerad, kira2. poekoel
10 pagi soedah. pergi kekantor P.I.D.,

goena.menanjakan apakah t.t.,Hardjono

dan

selandjoetnja

pertandingan

itoe

boleh dipoetoeskan sebagai technische

|knock-out, kenapakah jang bersangkoetan didalamnja tidak berbocat demi

kian ? Kenapakah hakim pertandingan
dan, pembantoe2 Santos itoe tidak them
berikan

handdoek

dan

Crisis dan

Apabila
penoelis-bendahari P,O.P.N.I. tetap di
boleli dipastikan bahwa
preventief atau dibolehkah. poelang, Mieck sebagai bokser jang mempoenjai

soedah ditolak

T.A.

karena

Moerad,. masing2ketoea dan

djika mereka

tetap.

dipreven-

kewadjiban

jang terkenal

itoe ?

hanja membe

rikan knockoleh Volksraad derigan semoea soeara tiefkan diantarkan tikar serta bantal. out dengan sedapat-dapatnj
a terhadap
ketjogatiali'soeara tocan Voorzitter, ini Wakil P.I.D. tidak dapat memberi ke- ia poenja lawan oentdek mentj
ari ke-

orang perkara toch akan dilakoekan biarpoen

“kemeh
ena-

Ra'jat“

“kesana bantoe2 dan 'saksi2 dari publiek poela.

“keperlocan "mentjetak ,, Daulat

axandi

persatoekan.

g

Soekaboemi. ' Kedatangannja

adalah

ditolak oleti Voiksraad.

“| Sekarang lagi" dibitjarakan dengan

. | Holfand “Tagi

pastian dan disoeroeh, datang. esok
paginja poekoel 7 (ini hari). Laloe ditanja lagi tentang keadaan mereka boeat

malamnja karena kedoea toean terseboet pada ini waktoe adalah tergangRampok Madieen ditangkap, - goe kesehiatannja (ziekelijk): Djadi djika
1 Saran
Baroe 6 orang, mereka tidoer diatas cement sadja bisa
Aneta dari Madioen mengabarkan "membahajakan. Achirnja diizinkan djoega boecat mengantarkan 'tikar waktos
—n
Yg

manglbahwa kemaren “di District Gorang-

sorenja, jaitoe dengan perantaraan com-

: | gareng soedah ditarigkap 6 orang kaoem
, "diafitara mana djoega ke. missaris Politie.

ng jperam

menangan

bahwa

daja

dan pada ketika itoe insjaf

lawannja

tadi tidak bisa ber-

lagi, kenapa ia memberikan itoe

poekoelan jang hebat, hingga si moesoeh ini djatoennja sebagai pelor dari
oedara sampai kedengaran
oeh dari itoe ring ?

Dari

poela dja-

'itoe pertanjaan2 jang soedah

tentoe akan dimadjoekan' oleh pengadilan maka disini kita terangkan bahwa beberapa-orang tidak boleh tidak

Ketika itoe, t. Soegra jang roepanja
baroe' dibawa dari Chetibon ada ber- .soedah tentoe. akan ditoentoet.,
| « Semoea .djoega
mengakoe soedah
Penjelidikan " itoe “akan
memakan
'"!€ |melakoekan pemboenoehanratas dirinja temoe dengan t. Moechtar datristrinja
t.
A.
Moerad,
tetapi
sepatah
kata
puen
tempo
dikera |2 orang: politie-desa dari desa Denkok tidak bisa bertjakap2 “karena dia didja- meskipoesekian Iamanja oleh karena
n si sakit itoe boleh diharap
"pada hari tanggal 12 September.
ga sangat rapih.
hidoep
kembali,
akan tetapi masih
'Beloem sampai keSorenja “ketika diantarkan tikar boeat soekar boeat dimadjoekah pertanjaan2.
achirnja:
tt. jang terseboet diatas," kenjataari | Makanja' ada sangat Sedikit, dat keaTadi mal2m seorang desa Ronowi- bahwa mereka tidak 'ada lagi di hoofd- daannja poen boleh dikatakan ada
di "Maospati, bernama Soemo- bureau, Entah kemana
dipindahkan lebih dari pada bidsa. Kelocarnja pcr
beloem
dapat
lagi
chabar,
karena
kata kataan2 dari “moeloettija' tidak tentoe
Tagi.
k
rampo
angan
“kedat
telah
| Ysenen Seorang perampok diserang" sampai
|
Hoofd
com.
v.
politie
dia
tiada
mengedan 'selaloe poetoes sadja |...
' mendapat Toeka 3 hebat, tapi ia sendiri!
| palanja rampok

tupai

an
Bu

dari Pandjang.

ni

Gn

#4

Bir

tahoei sendiri,

!

an aakA

RA

Tentang

itoe pemberian

Pada
ts

4, Bagian madjlis Pers oleh s. Haroen. sendiri katanja soedah bisa djoeal ta5. Bagian Tablikgh Islam oleh sdr. nahnja jang harga 130,-— dengan tidak
Hakam.
koerang hingga f 200,
|

keroegian.

vergunning2

pe-

maseekanberas.

' Sebagaimana telah diketahoci pada
(tanggal 12. September jbl. kita telah
'(Imoeatkan angka? tentang pemberian
|keroegian atas pengizinan pemasoekan

| Yaa
menangis

nja pemberian keroegian itoe ada f 0,75 Kini,

dimoeka hakim.
.
Malam Selasa kira poekoel 7, ketika

per 100 kgsnja.

disitoe ia telah disam

maka

moelai,

Madrasah

Aisjijah.

rilah

Atas pertanjaannja Tinggal, apa sebab

lama, waktoenja dari poekoel 3 sampai
poekoel 5 sore.

ia telah batjok padanja, ma

nja, maka

Dalam ini perkara” terpaksa:
tjampoer “tangan, dan ketika
beslag -satoe golok “dari Jahja,
tidak kedapat tanda2. jang itoe

njata itoe golok bekas diasah, Didepan

politie Jahja poengkir perbocatannja
hampir tidak bisa djawab,
itoe, dan
:
tjoema nangis sadja.
la dihoekoem 3 boelan pendjara.

Siti,

lam,

dihadapkan
:

Betawi. .

ketika

Sesoedah dibikin pemeriksaan jang
teliti dan dibikin raadkamer, achir-

nja Landraad berpendapatan bahwa
keterangan2 dan. boekti-boekti tidak
terang, dan memoetoeskan bahwa ke
itoe dibebaskan dari
tiga pesakitan
hoekoeman.

van

toean

van

naik

dari

Sept. '34, dimoeka

Kramat.

No.

8 Bat,-C.,

ini.

Gang

bera-

)

OT

Poetoesannja Hoofdbestuur 1. E. V.
Dalam penetapan candidaat Volksraad.

Oleh karena sekarang hampir datang

ia

waktoenja
oentoek mengadakan candidaatstelling dalam Volksraad maka
Hoofdbestuur dari perkoempoelan L.E.
V, telah menetapkan dalam vergadering
nja bahwa. mereka jang terseboet di
bawah ini jalah mendjadi candidaatnja
itoe perkoempoelan terseboet diatas.

Toean2

'F. H.

de

Hoog,

Mr. A.A.

Blaauw, N. Bects, T,H. van Ardenne,
Ir, E.D. Wermuth, Dr. Ir. J:/TVH: White,

Oude

Dr.

Tamarindelaan menoedjoe ke Menteng
maka ia lihat overweg Oude Tamaria

Ch.

V.C.H,

“As

Doeve,

Leunissen, Mr

Dr,

K!: de

Boer,

H.E. Bossevain,

delaan terboeka, mengasi tanda, bahwa JA. van Heisdingen, A.G. De Ceunink
tidak ada kereta api jang akan datang van Capelle, E.H. Bossevain, E.G.G.R.

sman

(liwat). Ketika itce taxi sampai dibe- Ellendt, C€. Hoogenboom, E. Davis,
toelan.boom (pintoe kereta api) sebe- Ir. J.H. Schijisma, C.H, Bouwens, Mr.
lah Koelon, maka dari djoeroesan Mr. C.E. Coester dan Drs. D:F. Tissing,
em 9 —
$
9 —
Cornelis, kelihatan kepala kreta listrik
esia
Indon
l
Riwajat Satrijo Oetomo.
Perkoempoelan Korfba
menoedjoe ke Weltevreden.. Seketika
Djakarta.
Lain2 keterangan.
itoe djoega toean tadi soeroeh stop
Akan mengadakan rapat pada itoe. soepir taxi, jang mara oleh
Kabaran kemaren tentang itoe keris
nja lantas dimoendoerkan sampai di di sawah di Bendoengan Djago (Kemacemoem.
Pada hari Minggoe tanggal 16 Sep- loear boom.
joran) menarik banjak. perhatian. Dari
Kemoedian
“datang 2 orang, jaitoc djam 5 sampai 11 malam banjak orang
tember jang akan datang Perkoempoelan Korfbal Indonesia Djakarta akan spoorwegoverwachter jang djaga di koendjoengi itoe tempat maoe saksikan
mengadakan rapat. oemoem bertempat sSitoe, dan meskipoen kereta api soedahi dan fjari keterangan sendiri: Diantaradi Mohammadijah School Holieweg iwat dan berenti di halte Kebon Sirih, nja ada jang bawa kembang dan meTA
mereka kelihatan terboeroe-boeroe ma- njan sebagaimana biasa koendjoengi
poekoel 9 pagi.
Agenda jang akan dibitjarakan ada oe toetoep itoe' overweg.
keramat dan malah ada jang bawa. ...
sebagai berikoet:
Kemaren itoe doea orang diperiksa boeroeng perkoetoei centoek dihadiah
. Pemboekaan
oleh Landgerecht,. dan pada mereka kan pada Satrijo Oetomo.
telah dipersalahkan melanggar art. 30
2. Notulen
Dimana itoe keris
dan 36 .B.A,B.5. (Bepalingen Aanleg
3. Menjerahkan beker
sekarang.
4. Verslagen
en Bedriji Spoorwegen) berhoeboeng
Itoe
keris
dan
rangkanja ini waktoe
S3
dengan (in verband met) artikel 60 lidi
5. Voorstellen
ada
pada
Wijkmeester
Kemajoran tocan
7 Spoorwegyerordening:
6. Pemilihan Pengoeroes
Oieh Landrechter ini perkara dipoen- Ibrahim jang akan teroeskan pada As7. Rondvraag.
—O—
doerkan sampai tanggal 20 September, sistent Wedana. Menoeroet ini toecan
—-O—
Awas pada toekang minta2.
Bek keris itoe tidak aneh sogatoe apa,
VOLKSRAAD.
Kemaren sore, kira2 poekgel 3 di
sehingga ada doega'an hanja ditantjap
Aanyullingsbegrooting Departement
Pisangan Lama diroemahnja Toean
Sastro didatangi toekang mirta2.-Tocan Economische Zakem tentang: politiek kan,di sawah oleh tangan manoesia.
dan' toekang kajoe. kemaren teleh diterima baik de- Poen jang ambil itoe keris dan rangka
tidoer
masih
roemah
pakaian? gan 29 secara voor-dan 12 tegen.
ambil
nama Hassan. orang dekat sitoe djoega,
minta2 terseboet teroes
oer.
Motie -toean Soejono “tentang per- karena waktos ini Hassan poelang, d3didjem
jang sedang.
Tidak lama lagi . boedjang roemah wakilan. Indonesia di. Statengeneraal patkan istrinja tidak ada. Ia dengar itoe
terseboet keloear dan dapatkan pa- Nederiand, tidak bisa dibitjarakan.
Motie tocaa van Mook tentang ,,top- ma” Hassan sedang ke sawah bawa
kaian2 soedah hilang, mana lantas ja

beritahoekan ini hal pada toean roemah, reorganisatie“ soedah ditarik kemkali.
Kemoedian toean Spitberbidato oenjang lantas bangoen dan boeroeh si
,

maling.

Kemoedian si maling bisa ketangkap
dan dibawa pada politie. Dari fihak
politie meng:takan,

seboet

memang

masoek

dalam

pada

peringatan

Satos

jang

sering
t

bagi.

Soepaja berlakoe awas terhadap toekang

minta2
9

—L

pengadilan.

Dari rocangan
Landra-4

Mr.

Cornelis, kemaren

pe

riksa perkarsnja Timan bin Salim Item
dan Simin, jang pada
bin Nimoen
tanggal 26 November 33 memboenoeh
Nimoen
bin
seorang rama Radek
di kampoeng Pondok Poetjoeng Bekasi.

diperiksa ketiga
Pesakitan2 soedah
pada tanggal 1
a
pertam
jaitoe
,
kalinja

December 1935, 3 Aug 1934 dan kemaren, tetapi pesakitan2 masih tetap
kesalahannja.

poengkir

saksi satoe lagi

Sebab

Ada

Dalam

—aa Ya

Landgerecht
Landrechter Batavia ini hari telah
. memeriksa perkaranja pesakitan nama
Jachja, jang doea hari berselang telah

Soeaminja.
djengkel
dan soesoel' ke
sawah tjaboet itoe keris dan rangkanijs,
lantas dissrahkan
“pada
Wijkmeester
Kemajoras.

ini.

—

itoe pendjoealan
loterij besar,
:
sedikitkehilapan.

Voorzitter

iembar kedoea ini hari akan

rij besar. Dalam itoe kabaran dikatakan

bahwa djika ini tahoen akan ditakoekan
loterij lagi, ini akan dilakoekannja dengan tjara jang'baroe dimana prijs2nja
akan dirobah menoeroet kemaoeannja
publiuk,
djika dicetjapkannja
tidak
terlaloe lambat.

Sebab. terang
boelan

kesalahannja,

maka

djatoehkan hoekoeman 3

pendjara pada pesakitan.

jong

dari Ji.3., telah lakoekan

tan dengan terliti sekali terhadap itoe
hal Satrijo Oetomo. la soedah tanja
kiri

oeh bahwa menoeroetkemaoceannja
itoe tidak benar
sama sekali, akan
tetapi bolehlah dioeraikan disinia kan
ditoeroet kemaoeannja publiek itoe,

Pemoeda
Madjelis

kanan

dan

membawa

rapat

lebih

Islam.

mengadakan
anggauta.

Bergaoel”

di Djakarta
toelis.
pada kita seperti
berikoet :
sPemandangan” jang telah laloe, kami
telah wartakan tentang berdir.nja satoe
perhimpoenan jang dinamai dengan,
»nPemoeda Bergaoel”.

wis. Miwagie,

3. Bagian
Djamil,

oeang

oleh Sjahboedin
|

malam

Djoem'at

tjari firasat,

djaoeh,

toean. Kasman . anggap

|

Padahal toean Kasman sendiri

Perserikatan Penolong Kesoesahan.

Keterangan

ia

memoedja-se-

ini soeara

tentang

ini

perhimpoenan.
Dari fihak jang tersangkoet

Perserikatan

Penolong

dalam

Kesoesahan,

:

kita terima makloemat seperti berikoet:

Dengan

perantaraan

ma'loemat ini

kita sebagai anggauta P.P,K. menjam-

paikan salam dan bahagia kepada saudara2 jang senasib dan sefaham dalam
pergaoelan
bersama
(perboeroehan)

agar terhindar djangan mendjadi ragoe2

dalam
maksoed akan mendjadi anggauta
P.P.K.
Odjo tanggoeng 'nggoning belo,
Maka atas persetoedjoean kita meSanadjan toemeko ing pati,
nilik keadaan dalam doenia perboeEndang tangio nang sawah,
roehan jang begini sempit tak merasa
Tilasing kris ono roepane,
siang dan malam, hoedjan dan panas,
Opo anane dadi bageane,
begitoe poela terhadap pada kesoesaBotjah lolo,
han tak teringat sakit dan senang pajah
Maniro djinangkoeng,
dan
tjape dalam setiap hari oentoek
Sedio olo ora biso toemomo,
mentjari sesoeap nasi dan setegoek air,
Sedio betjik bakal toemeko.
maka tak dapat tidak tenloe kita akan
Artinja ringkas dari kalimat2 terse- mendapat pengorbanan djoea atau ke
boet diatas jalah tocan Djoemono di soesahan dalam pergaoelan hidoep
perintahkan
bela teroes, meskipoen sebagai. jang tak disangka2 datangnja.
sampai
pada mati, disoeroeh lantas
Oleh kareng
itoe perloe bagi kita
pergi ke sawah tempat keris, enz, enz. memasoeki badan P.P.K. jang beloem
Tadi pagi djoega toean Djoemono berapa lama ini dilahirkan di Djaka rta
diam
5 soedah berangkat ke sawah teroetama bertempat di Tg. Priok, ialah
dengan
'istrinja oentoek menetapxan atas dorongan kemaoean dan semangat
perentah dalam firasatrja.
kita jang masih tegoeh dalam pendirian
Sementara itoe bisa dikabarkan bah. serta kejakinan oentoek menoeloeng
wa lantaran kedjadian2 dibelakang hari dalam pergaoelan hidoep bersama jang
ini toean D,oemono sehingga seolah- terikat dalam P.F.K. menoeroet keadaan
olah merasa sangat banjak pikirannja. jang telah di derita oleh samdara kita
Ia dapat veriof dari kantoornja karena seperti
korban
pemboenoehan serta
dan

sampai

ini waktoe

dibawah

p nilikan

sakit

jdokter

zenuwen

(Dr. Iman

Santoso di €C.B.Z..
Sementara itoe ini pagi banjak sekali

disampaikan

pernjata'an

orang-orang

jang pertjaja dan jang tidak
pada itoe kegaiban,

pertjaia

TO

Masih banjak ada.
Seorang Arab beroemah asal dari
Solo, mengabarkan pada Gemeentebestuur dari Betawi bahwa ia sanggoep
mengadakan ocang boeat tempat tontonan jang baroe.
da menerangkan lebih landjoet bahwa
iarsoedah mengoeasakan semoea pada
architect Yan Oyen.
Boleh diharap bahwa diantara toean
Van Oyen ini dan Burgemeester Voorneman tidak lama lagi akan diadakan
pembifjaraan.
:
—G—

Persatoean Goeroe

Bantoe.

Menoeroet
'poetoesan
ledenvergadering P.G.B. fjabang Diatinegara j.b.Li
bertempat di H,LS. Pasoenda Pasarstraat
145 Mr Cornelis, maka telah
diambil kepaetoesan "sebagai berikoet:
a.
Meminta
diichtiarkan
kepada
HB:
sospaja G.B. jang diwachtgeld
diberikan
dimana
waktoenja
jaitoe
pada £. Januari '35.
b.. Meminta diichtiarkan kepada H.8,
soepaja G,B Ying diwachtselif dibat

mendjadi " goerie

di

Gericents.

Se-

4

Lalam hal kesoesahan (kematian). .

Maka sebagai keterangan kita oentoek
saudara2 jang salam faham dan salah
sangka,
perioelah kita menoendjoekkan
Toedjoean
P. PK,
dalam
ma'aloemat ini, karena beloem berapa
lama ini dari pihak jang senasib dan

sefaham

Ocang oentoek tontonan.

(koetoe dalam selimoet|, bah-

wa P.P.K, ini adalah potongan dari
perkataan partij politiek kebangsaan,
katanja!
Mereka jang beloem mengerti
tentang P.P.x. Toedjoean dan
fahamnja
maka kita persilakan soedara membatja
statuten dan memahamkan toedjoean

jang tertjantoem- dalam: ini ma'alocmat,
Serta kita mempoenjai pengharapan

dan
berkejakinan moedah-moedahan
soepaja soedara tertarik dan memasoeki
dalam barisan P.P.K. Oentoek menjoesoen dan bekerdja bersama2 socpaja

tegoeh,
koeat dan sempoerna dalam
perdjalanan kita, djangan sebagai pemetjah dan meragoekan kemavean seCiangat pendirian kita dalam arti persatoean,

Seaangkan pekerdjaan

P.P.K,

jang

masih seoempama baji jang beloem
tjoekoep satoe tahoen hidoepnja maka
telah
memberi
pertoeloengan
pada

anggeutanja diantara 5 orang jg. mendapat korban perboeroehan dipenghabisan anggauta, maka #sebagai kewadjiban P.P,K, terhadap pada anggau-

tanja telah diberikan sedjoemblah wang

sokongan f 2.— dari per anggauta serta
dapat dapatnja sebelom hhelin Poea- satoe dari anggauta terseboet oenfOek
Sa, soepaia:tidak banjak keroegian poelang
ketanah toempah darahnja
Ongkos2 jang dipakai poelang keroe- telah disokong poela.
inahnja,
|
Oleh oesaha P.P.K goena mendijoec.
Meminta
diichtiarkan soepaja alkan barang2nja jang beroepa perabot

GB.
jaug diwachtgeld atau diovercompleet
diberi
declaratie, seperti

roemah,
kerdjaan

demikianlah oesaha dan pePPK. jang masih baji ini.

jang dipindahkan tempatnja,
Toean
Joedawinata
menerangkan

serta kita imengadjak pada soedara2
handai taulan jang menjetoedjoei toe-

wachtgeld,

ma2
tin.

roepa2

djalan

hidoep

sesoedah

disamboeng

LI

Kedjadian

oleh

di- djoean

toean

jang

—

menggelikan

Seorang

verslagnja

sebagai kewadjibannja oentoek mem
bantras tiap-tiap ketachjoelan karena'ia
pemoeka dari perkoempoelan pemoeda

Ojo

Pers ,Pemoeda

teroeskan

malam,

hati.

agentiIndo-

nesier dibagi
koesant.

boeng-

PPK, marilah bekerdja bersa-

goena

Adapoen

keselamatan

toedjoean

lahir dan

PPK.

ba-

jatah:

Bahwa
perserikatan | ini
bermaksoed
mengedjarper

baikan

dalam

pergaoelan

hidoepanggantanja2 dalam
arti keboetoeghan (kesoesa-

han).
a. Menjokong anggautanja
djaga :di Senen, telah kedatangan se- dalam
hal
kematian,
kalau
orang knecht auto jang tidak dikenai, anggauta meninggal, anak dan isterin”
dan serahkan padanja 1 boengkoesan diberi sokongan oleh anggauta2P.P.h
jang rapih, Itoe knecht bilang ia da- &f1.— menoeroet djoemblah anggauta,
Seorang agent politie dari Afdeeling

bahwa selain oentock memberi. pene'Voerwezen,
rangan bagi pembatja ,,Pemandangan”'

Bergaoel Djakarta.
Akan

Tadi

pengoesoe-

pada kita sampai memenoehi kertas.3
Disini kita akan terangkan lebih dja- vel lebih. Kita kemoekakan di sini

oo

kita dihantar oleh istrinja, me-

| Toeati | Kasman, student. R.H., kita Ansor, Poekoel 1.30 vergadering itoe
poenja pembantoe dan voorzitter H.B, ditoetoep.

Perhimpoenan
ini, telah membagi
membatjok seorang bangsanja nama kerdja. (departementen), oentoek me-!
langsoengkan keberesannja: Bagian2
Tinggal...
|
. Jang terseboet belakangan berenti- itoe dipimpin oleh satoe-satoe badan.
kan
motorfietsnja di dekat lampoe Oempamaja :
1. Bagian curcus dipimpin oleh s.
- lentera di Gang Tambora Batavia,
tiba-tiba ia dibatjok dengan “orang Oedin Djamil.
2.. Taman Pembatjaan oleh s. Darjang tidak dikenalnja.
Landrechter

HB.

islamiten
Bond.lakoekan pengoesoetan.

satoe kabaran tentang itoe lote-

:

kemaren ti-

dak datang, maka pemeriksaan dimoen
doerkan sampai boelan jg akan datang.
|

ct 9

nampak

pembatja

zitting

kembang oentoek keris Satrijo oetomo,

Tentang

toekang

boekannja

pentjoeri

minta, - terapi

orang ter-

bahwa

toek menoetoep

Ini pagi toean Dioemono datang lagi

pada

Penoetoep, marilah
kita do'akan,
agar berdjalanlah. perhimpoenan tadi
itoe dengan selamat dan menjenangkan.

Herwaarden,

taxi

toean Djoe-

mono.

lan-

tadi.

mai-ramai.

terbeschikking dari Direteur

'Financien,

djalan 21.

Sekolah.

djaga pintoe kreta-api

Ambtenaar

sadja-dengan

Koendjoengilah, kekantoor kita.

ditoentoet.
Lantaran tidak meme
noehikewadjibannja
Malam Minggoe kira poekoel 12 ma

raba - sitoe dan sini, achirnja
mari,
nja jang berwadjib dapat tiga orang
Landraad

20

itoe

Achirnja

diserahkan

petang Chamis malam Djoem'at tanggal

3 hari pendjara.

Toekang

“Keada'an

ini, maka, perhimpoenan ini..akanme- medi. dan hanja . dapatkan.
ngadakan ,,rapat anggota” nanti, pada jang terang sekali:

—0—

Sesoedah hiboek diselidiki kesana ke

pada

periksa

tidak sengadja

dihoekoem

nah djoega dikabarkan tentang terdjadi pentjoerian dikantor ,Impla".

kemaren

Landgerecht

tapi

itoe. Ke

Djoega.centoeks diketahoei oleh sau:
dara? anggota
Giseloeroeh Djakarta

perkara tapi terdakwa
moengkir, ia
mengakoe benar telah toebroek pada

pentjoerian di kantoor
slmpla",
Tigaterdakwa dibebas
kan Landraad,
Kira delapan boelan jang faloe per-

Perkara

jang

Pisangan

Marseles. Dengan tidak ada lantaran,
maka Belanda itoe telah pegang dada
perempoecan
Siti, perempocan mana
merasa dirinja dihina, dan mengadoe
pada politie.

Kemaren

—.
Gg —

terdakwa

,Aisjijah"

politie
Perempoean Siti, pada malam Mingpolitie goe ketika ia sedang berdjalan djalan
maka di Konmingspliein West telah ketemos
gotok dengan seorang Belanda name Weosi

Tinggal. Ter

boeat batjok pada

Jatim

perboeatan brutaa!.
Dihoekoem 3 hari
pendjara.

Uh:

diri.

bekas

madrasah

bertempat di Roemah

«Lantaran

lantas melarikan

,mampoes loe” dan

orangnja

Selain dari itoe banjak djoega lagi nerangkan bahwa. kemaren sesoedah
badan2 jang mesti ditjari oentoek me- »Pemandangan” keloear banjak sekali
ngoeroes kerdja lain seperti sport dan pertanja'an padanja, ia sangat repot
sebagainja. Tetapi biarlah doeloe di dan berniat teroeskan sampai bagaiansoer dengan pelan-pelan.
mana kedjadiannja ini hal jang aneh,

ema
9—

lain tjoema berkata

tidak

Jahja,

ka

seboeah

didapat

soeng-kepada s. Hakam

Dengan oesahanja Aisjijah Djatinagara, di Pisangan lama soedah berdi-

peri oleh.orang nama -jahja, jg mana

lantas batjok padanja kena kepala sam
pai berloemoeran “dan petjah 'pitjinja.

soedah

Djadi bagaimana dan bilanja akan di-

L—G—

seorang nama Tinggal naik motorfiets
dari Djembatan Lima nikoeng ke Gang
' Tambora,

ltoe film bahasa Nederland ,,De jantjes” jang dengan succes besar telah

main di Bandoeng dan Batavia Centrum, moelai nanti sore dimainkan di
Centrale Bioscope Mr. Cornelis. Ten'Inja beras. Dalam itoe kabaran ada ter
Tentang Tabligh Islamini beloermlah mengakoe ngimpi. sehingga oeroesan tang. bagoesnja ini film pernah kita
'Idapat kesalahan, jang mana sekarang berdjalan,. karena beberapa halangan, gaib betoel: Sat) “djadi keroeh dari toelis. tidak oesah dioelangi lagi.
Tini kita akan betoelkan jalah djoemblah teroetama tentang badan pengoeroesnja. sebah.da.«.. (tri
3
—0—

Poera2 tidak tahoe dihoekoem
boelan.
Terdakwa

Semoea toe) dimasa je berlaloe, “Ini spagi“ mendengar “roinja toean
moedah2-an telah bedjalan clengan Wongso tocan Djoemoro marah keras,
selamat dan sedjihtera, selain dari dan petjahkan kerdja bersamanja dengan ini bekas teman, jang toeroet2
fabileh Islam
0g
Ng
Kau

»De Janijes” di Mr. Cornelis.
Centrale Bioscope.

pat

poengoet

kemarcn

ketika

sedang

dari dalam autonja, dan

b.

Menoendjang

anggau-

lantaran menoeroet atoeran ia sen- ta2 jang diberhentikan dari
ada poenja kepentingan di dekat itoe
diri atau “lain orang tidak boleh me- perboeroehan (pekerdjaan)
sawah,
sebab djikalau itve kabaran
ngakoci, maka itoe boengkoesan oleh- jaitoe. jang dianggap lain dari persemangkin loeas, ia poenja tanah jang
nja diberi pada itoe agent-politie boeat boeatannja, maka
kalau jang berhenti.
dekat di. sitoe harganja samangkin
dikasih kembali pada jang kehilangan, fjoema satoe orang dalam satoe boelan, “
nak. Ini kepentingan diri sendiri diOleh agent politie terseboet boeng- mereka diberi sokongan & 1 1,— per
kalahkan dengan kepentingan oemoem..
koesan tadi dikirim dan ditaroeh pada anggauta, dan tanggal satoe sesoedai
Sikap jang haroes dipoedji!
toekang kopi jang ada disitoe dengan berhenti oecangnja . terseboet
teroes'
Adasoal grond-specu- maksoed soepaja nanti dikasihkan pa diterimakan.
lant? Orangjangkedoea da agent politie jang gantikan djaga,
Kalau jang berenti lebih dari satoe
dalam iniriwajat.
sebab dia sendiri soedah habis dienst orang dan seteroesnja dalam berapa '
Dalam pengoesoetannja toean Kas- dan maoe poelang, Tidak tahoe bagai- orang dalam satoe boelan, mereka di
iman ifoe ternjata ada orang lain lagi mana lantarannja, toekang kopi soedah beri sokongan hanja 4 f2— per angjang ambil bagian dalam ini lelakon, berani boeka boengkoesan itoe, dan ke gauta oentoek beberapa orang dalam
jalah tocan Wongso (Gareng), sahabat dapatan berisi kotoran orang Roepanja satoe boelan terseboet, dan di bagi '
dari toean Djoemono. jang ada bagian toekang kopi merasa tidak senang, bah sama rata pada jang berhak.
1
sedikit dan. membelikan tanah boeat wa dirinja telah ditipoe oleh agent po C. Memperkoeat anggantanja
tocan Djoemono. Ini. tocan Wongso litie itoe, dan adoekan pada polite. Po tentanghak
kemanoesian"
djoega
mengakoe .ngimpi. -sematjam litie sedang tjari keterangan, siapa jang lahir dan bathing jaitoe oentoek
impiannja toean Djoemono, dan ia poenja perboeatan koerang adjar itoe. keboetoehan dalam sesoeatoenja kalaw
i H

NG
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eren rare

Pad

dianggap perloe, dalam keadaan jang dari polen dalam persidangrn Volken akan imbangkan pengaroehnja koenterkandoeng. dalam arti
kesoesahan bond jang diadakan kemaren pagi. djoengan dari prins yan Wales pada
Polen sosdah lama ,mentjoba minta Chili.
jang tak terlipoet. oleh kekoeatannja
2 9 maa
1
walaupoen dengan tenaga ocang serta soepaja. ini ,minderheidsclausule“ dari
fikiran diwadjibkan menjokong apabila |Verdrag van Versailles dilakoekan de- Tiongkok membeli 23 kapal terbang
dipandang perloe.

Ingan seoemoemnja, dan djangan Polen
|
mm)
damsuccesiestaten sadja.
Yeroetama
Folen mengemoekakan
itoe perampokan dibagian Klender.
Mereka
jang tersangka bahwa Rusland dan Duitschland tidak
ditahan dilocear.
dikenakan oleh atoeran2 jang sama, dan
Beberapa hari jang laloe kita telah djoega perkara2 tentang Poolsche min

“bilangan Klender, dimana

Oemar

|.

seperti

perkara

jang genting.

itoedoehkan kepada Polen, bahwa

waktoe ia diizinkan mendapat kernerloem diterima setjoekoepnja maka po- dekaannja ia moesti menandai
min“litie Tjililitan sekarang berpendapatan derhedenverdrag tadi.
Oleh

lebih

karena

sekarang

baik tahan

boekti2 be-

kedoea?

orang tadi

| diloear sadja.
.. Ini hari itoe Oemar dan Itjo masing2
diantar ketempat tinggalnja.

Kedjadiaa

tentoe jalah

djika Polen tetap tidak maoe bekerdja
bersama2, perhoeboengannja dengan
Volkenbond

Nok

jang soedah
akan

petjah sama

sekali

oleh karena soedah melanggar atoeran,

Bioscopen Exploitant Bond
Kemaren di Deca Park soedah' diadakan vergadering jang dikoendjoengi
meloeioe oleh
broscope-exploitanten

bisa

disen-

dari

dari

itoe Deca

Rialto

Park dan Alhambra

mendjadi anggota djoega.

Adviseur Mr, van Hasselt.

AMERIKA

ada

jang maoe

Aneta mengabarkan

Statuten

dan

Huishoudelijk

lagi. Maksoed

itoe bond oentoek mem-

beta kepentingan bioscope-exploitanten

hebat,

dimana

mendjadi

83

bocah

Sarikat.
New York,

karena

bala-tentara

tidak selang

medapat

berapa lama

—O—

AZIA

13 Sept. (Aneta). Pre-

Congres nationaal di India.
Wardka, 12 Sept. (Aneta-Reuter).
Sesoedahnja perhimpoenan dari tiga
hari, Executive Commissie dari Nationale Congres telah terima baik resolu-

Island, soepaja diizinkan memakai balatentara sarikat
oentoek
membasmi
peroesoehan2 dari kaoem pemogok itoe.
Dikabarkan dengan officieei pahwa
President
Roosevelt
selamanja
ada

tie,

bali

dalam

mana

telah

angan-angan

seanteronja.

ditetapkan kem-

Itoe

resolutie . berboenji

Rhjode Island akanditangkap.)
New York,135Sep. (Aneta) Gouverneur Green dari Rhode Island kasih
perintah, soepaja tiap2 Communist jang
ada di Rhode Island mesti ditangkap.
1800 seldadoe dari legercorps jang
kesatoe selamanja bersedia oentoek men
djalankan actienja pada tiap2 waktoe.

mimpin dari staking jang doeloe dan
terhadap dikerdjakannja toekang2 zet
ang bersifat fascistisch oleh doea soe
jat-kabar jang berhaloean kanan.
..1 Ksoem boeroeh jang Marxistisch
marah lantaran
pin ditangkap

mereka poenja pemimdan bikin pertjoba'an

boeat merdekakan mereka itoe,
Orang koeatir akan terdjadi bentrokan2 lagi.
Di San Sebastian kaoem communist
telah

pikat

bekas

hoofdcommissaris

Belvie

tidak akan ka-

dengan

melakoekan

,korte

satoe

dari

Wakil2 dari Kaoem

fabriek2 tenoen, soedah

—

peringatkan

OT

Dioetjapkan kepertjajaan pada
Mahatma Gandhi.
Bombay, 12 Sept. (Aneta-Havas).
Executive Commissie dari Nationale
Congres

menjatakan

Prijscourant tidak
sedia

LO

Jang
tidak disertakan
wang 1/3dari barang jang
dipesan tidak dikirim

3-9-1934

Importeurs :

Hs. Vrg. DJOHAN-DJOHOR
Semasa
BATAVIA-CENTRUM

pe-

kepertjajaan

PESANAN

250.000

orang

Tjoema stand bedak

saksiken

Moetiara

MEI LAN

FANG

diroeboengi pembeli paling rame.

Dalam
Congres jang akan dibikin pada pengboelan October di Bombay,
habisan
jang akan dikoendjoengi oleh bermiilioen orang, didoega Gandhi akan tjoba

Com-

dapatkan idzin dari Congres oentoek
melandjoetkan kembali gerakan ,,bur-

gerongehoorzaamheid“. Kalau terdjadi
begitoe Congres akan dianggap tidak
sah oleh Pemerintah Inggris.

Madjikan

menolak

voorstelnja dari President Roosevelt
oentoek mengadakan satoe Commissie
Perantaraan.
Fabriek

36-37-38-39-40-41-42-43

—incident.

14 Sept. |Aneta). Pe-

Shanghai,

£

f 2.15

OBKOERAN:

|

merintah dari Nanking memberi perin
tah snepaja pada tanggal 18 September,
semoea tontonan mesti distop 5 menit
lamanja goena memperingatkan kedjadian di Moekden.

missie Perantaraan.
Washington,
13 Sept. (Aneta-

Havas)

2235

lima menit.

Di lain tempat ada 6 dari Kaoem
Pemogok jang dapat loeka dan satoe
lagi jang kena ditembak mati.
|
Kaoem Madjikantidak

menjoekai

MODEL

Semoea tontonan akan distop
Oentoek

RADJA
Schoenen

—O—

Moekden

TERIMA

Rubberzool

—09—

boeat protest
pemimpin-pe-

Reg-

POTONGAN jANG MENGAGOEMKAN
KEKOEATAN
SOEDAH
TERKENAL

noeh pada pimpinan dari Gandhi dan
mengoetarakan pengharapan, soepaja
Gandhi tinggal mendjadi kepala dari
. di Syrie,
KE
Havas) Di dalam pagtempoeran di salah partij National.
satoe tempat ada 3 orang dari kaoem
Pada Gandhi diberikan kekocasaan
Kegemparan tentang pemogokan? Pemogok, dan 150 orang dari Nationale
:
reorganisatie.
Oentoekprotest ditang Garde Iserdadoe| soedah dapat loeka. penoeh boeat
zitting jang historiseh dari

baroe jalah
ditangkapnja

Pensicen

conflictensegeling”. jaitoe dengan tidak
memandang
atau ambil over semoca
amandementen jang soedah diterima
oleh Volksraad.

MAHA

f 1.94

boeat kemerdekaan

lebih
djaoeh,
jang Congres soeka
sekali menanam bibit persobatan dengan bangsa Inggeris, tetapi Congres
akan berdaja sebisa-bisanja boeat bikin
habis
perhoeboengan sekarang jang
merendahkan.

EUROPA

mogokan
terhadap

kebakar

BAROE

—

mesin-terbangnjan

keroesakan
jang laloe.

Saylesville,
13 Sep. (Aneta
Nationale Garde soedah poekoei moen
doer dengan bajonet serombongan jang
“Anak radja pesiar ke tanah Timoer terdiri dari beberapa ratoes kaoem
Stockholm,
14 Sept. | Aneta- Pemogok dan berkoempoelan di deHavas |. Radja moeda dan poeteri Ing- pannja satoe fabriek di Saylesville,
gris dari Zweden berangkat dari Stock
Pertempoeran di bebeholm oentoek pesiar ke negeri Timoer.
rapatempat.
Prins Bertil akan mensmoei mereka
Washington,
13 Sept. (Aneta-

dima'loemkan satoe pemogokan baroe
pada hari Rebo. Maksoednja ini pe-

Burgerliik

lement jang baroe.
Soedah
ditetapkan
20nder amandement.
Aneta dari Buitenzorg mengabarkan
dengan officieel, bahwa soedan ditetapkan satoe ordannaniie oenio. k merobah
lemeni,

habis

dan
padi jang baroe panen dan di
Simpan di loemboeng2 dijoega telah
moesna dimakan api.

bisa ikoet terbang didalam perlombaan
terbang
dari Longon- ke Melbourne,

wa

kapnja pemimpin2pemogokan jang doeloe?
Madrid, li Sept. (Aneta-Transocean). Ada tersiar kabar, bahwa ada

api.

roemah

Aa MMA Mae PNMAp EMAK Han Man2a

wacht (barisan dari orang pendjaga)
jang melepaskan tembakan, doea orang
diantara kaoem pemogok telah men-

Pemboekaan Staten-Generaal.
Persidangan sepeciaal dari Congres
Den Haag, 13 Sept. (Aneta). Pada Ibadan perwakilan di Rhode Island
tanggal 13 September jang akan datang soedah menjediakan 200.000 dollar
.«Sri.Ratoe. serta dengan Poetrie Juliana oentoek mengonhkosi bala-tentara saakan memboeka Staten-Generaa! di rikat itoe,
Den Haag.
—9

ladisch

doea anak ketjil telah 'itoe Indisch Burgerliik Pensioen Reg-

korban

Pemogokan

didalam contact dengan Rhode Island
tadi,
Tiap2 Coummunist
di

NEDERLAND

dari Den Pasar

bahwa di desa Sakti di poejau Noesa
Penida telah kedjadian kebakaran jang

beli.
mn

sident Rooseveit soedah mengaboelkan
regle- permintaannja Gouverncur dari Rhode

ment sebentar hari lagi akan diselesalkan dan akan diadakan pertemoean

—

loear negeri oleh karena Amerika tidak

meester van der ie dari Centraal Bioscope Mr, Cornelis, commissarissen
toean2 Yo Heng Siang dari Globe Bi- dapat loeka.
oscope dan Oey dari Cinema Palace.
Pemakaian
Selain

Ambon,

DITJARI See

nesier jang soedah bisa kerdja ontwikkelen dan afdrukken.
Melamar
diharap
datang
sendiri
ditoko Andalas Senen
140,
dari djam 1—6 sore.

“0 PSN

secretaris Leoni, penning-

dan

Kebaka an di Bali.
2 anak ketjil korban
dari api.

di Amerika Sarikat.
Willey post tidak maoce ikoet
di Betawi dan loecar Betawi.
Pertempoeran
di
terbang ke Australia.
Dalam itoe pertemoean telah dimoe
Saylesvitle.
Oktahomacity, 14 Sept, (Aneta)
fakati oentoek mendirikan Bioscope
Saylesvilte
(R.L),
13 Sept. Willey
Post, itoe djocroe-penerbang
Exploitanten Bond.
(Aneta).
Waktoe
kaoem
pemogok
sejang
tersohor
oleh
karena terbang
Yelah
diangkat sebagai voorzitter
toean Volthuis dari Centrale bioscope rang 2000 orang dari cordon ,burger- dari Amerika sampai ke Rusland tidak
Buitenzorg,

Menado

—y

».New York Herald Tribune” mengabarkan
bahwa salah satoe maskapai
di Californie soedah mendjoeal 23
kapal terbang pemboeroe (jachtvliegtuigen) jang
paling
modern
pada
Tionghoa.
Kapal
terbang itoe
mempoenjai
Satoe ,,actie-radius“ jang lebih loeas
dari pada
kapal
terbang
Amerika
(terbangnja bisa lebih lama) dan bisa
membawa 450 kilogram bom, senapan
mesin dan minjak oentoek 3200 Kilometer terbang.
Maskapai itoe mentjari pembeli
di

Keterangan dari Polen ini dipandang

dan

dinegeri

gemeester

sehingga tidak akan di wakilkan kepada ambtenaren dari Binnenlandsch
Bestuur.

NewYork,13Sept. fAneta-Havas).

di derheden ini, tidak baik dalam dasarnja.

“Itjo masing2 disangka
telah ambil
. bagian soedah ditahan oleh politie.

tidak

dan Ambon tetap.
Pemerintah soedah ambil poetoesan
oentoek menetapkan pangkatnja Bur

kya

—

sendjata dan firma2
sendjata asing

Washington, 11 Sep. (AnetaReuter) Pada pemeriksaan lebih djaoeh
oleh Senat-commissie, jang diperintah
mengoesoet perhoeboengan antara fa-

—

sihpenjetemannja.

Geneve., 13 Sept, (Aneta-Havas)
Correspondent dari Nieuwsagentschap

itoe soerat

diterangkangkan,

kongsie berlakoe sebagai
Pemerintah Inggris.

lagi didalam Volkenboad
"Lantaran sikapnja Polen.
Geneve, 13Sept. (Aneta-Reuter)

Kedoedoekannja Volkenbond sekarang
diserang lagi, oleh karena Polen tidak

wakil dari

baroe dan

ada begitoe besar, hingga
imbangan
politiek antara negeri2 ketjil akan djadi
terganggoe, kalau kita djoeal sebagian

Ta Saka

tidak setoedjoe dengan
Bestuur N.I.V.B. jang

mintak

soepaja

dengan

se-

Siapa

Ye

"nk

Baba Paik Ah

1

1

Ka

Dang

PESEPARR Li NN DIAN

Aa EN

ap ta Mang

Moeliara

fanggoengan

fjap Mei

ingin priksa kwaliteifnja

Harga-harga

DITJARI

roepa-roepa

jang ingin pegang satoe tangan.
sange! bagoes oentoengnja.

1935 di Indosatoe pavilg

Bi

hh

ada

kelocaran

baroe,

lapi

baik minta

kita poenja

tjonto,

SPOED

10 cent sampe f 1.50

toekang-toekang djoeal paling actief. Agent-ageni besar
toelis lekas perkara conditie, ditanggoeng

Chemichalienhandei & Drogisterij
sPROBITAS

Negerie soehal dengan

-

Fang

ini Bedak,

moelai

menimbang

dirinja dise-

AO BR

Lan

oleh” doea Cerlificaat Analyse dari Gences- ,

dikirimken gratis ka segala pendjoeroe,

Tsjecho-Slowakia didalam Pasar
Gambir 1935.

Washington, 12 Sept. (AnetaTsjecho-Slowakia lagi
maoe bekerdja bersama-sama dengan Reuter): Selamanja persidangan pada
ek memperlihatkan
oento
hari
Rebo
jang
laloe
dari
commissie
badan2 Volkenbond jang lagi mempePasar Gambir dan
pemeriksaan
terhadap
activiteit
fabriek2
moca
: kerdjakan tanggoengan2 oentoek memuperjindoengi
Poolsche minderheden sendjata Amerika, diterbitkan kegem- Pasar “Malam di tahoen
. (masing2 golongan Rakjat dari negeri2 paran oleh keterangan, bahwa Curtiss nesia, dengan" mendirikan
lain seperti orang Djerman dan
Tsech Wright Export Corporation doeloe joen sendiri,
Wakil consul dari ini
telah tjoba boedjoek president Hoover
jang ada disana).
:
Pn
ini. soedah dioetjapkan akan terima koendjoengan dari com- dah membitjarakan ini
Pleh . minister- osroesan Loear Negeri mandant pasoekan oedara Chili, jalah Pasar Gambir Comite,

Bedak

dapet

Orang jang kira Probitas tida mampoe keloearken bedak paling baik,
seperti fida mengarti ada MOETIARA jang lebih mahal dari harganja inten.

mega

x

Sebab

soeda

kundige Laboratorium C. B, Z. dan oleh Scheikundig Laboratorium afd.
Nijverheid di Buitenzorg, jang semoeanja menjataken geen lood bevat
dan geen schadelijke meetaalverbindingen.......
Orang jang ftadinja tida soeka toekar pake lain Bedak, soedanja tjoba
fjonto Bedak Moetiara, merasa paling baik pake teroes ini @edak.

diadakan sato Algelekas-lekasnja
g jang loear biasa
derin
Verga
meene

besar dari persediaan terseboet.

ben

San

lihat satoe keadaan jang sangat menggelikan hati.
sekarang soepaja N.LV.B.
Mestinja
dapat satoe Bestuur jang baroe dan
perkara siapa jang soedah mempoenjai
salah mesti ditaroeh disampiag sadja.

jang itoe

Itoe soerat, jang dikirim pada AmeBelgie di Volkenbond tidak akan toe- rican Armament Corporation 1933 Ltd.
menjetem tentang soal kemasoe- antara lain2 ada moeat perkataan perroet
kannja Sovjet—Rusland kedalam Vol- kataan sebagai berikoet: Persediaan
Bandoeng
kenbond,
oeannja
toedj
sendjata
jang
sekarang
ada
pada
kita,
A9 —

Kegemparan

Webm

Politie di bawah Pemerentah Socia- briek-fabriek sendjata Amerikaan dan
Tentang keriboetan di N.I.V.B.
listisch jang doeloe jang telah berchi- peroesahaan2 sendjata asing, telah di
Aneta mengabarkan dari Bandoeng
anat terbadap haloean Marxisme dan batjakan seboeah soerat, dalam mana
Voetbalbond
Bandoengsche
bahwa
ada
divoorstelkan
oentoek
mendjoeal
tambak mati padanja.
Bestuur Nepada
soerat
persediaan sendjata Inggris jang amat soedah kirim
ag
d, bahalbon
Voetb
he
Indisc
ndsch
derla
besar.
Kemasoekannja Sovjet — Rusland
djoedisini,
den
albon
voetb
a
semoe
wa
Itoe soerat ada dari Sovley Armakedalam Volkenbond,
mer,
keloca
h
soeda
ment Company Lid. di London. Dalam ga mereka jang

maGala

tentang itoe perampokan

Karena
djoeal
diri,

Burgemeester dari Menado
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itoe kebon

di daerah

dalam

Bestuur

iebih

Dalam ini soerat kabar hari Djoem'at

Dprijizen,,

Ke

jang beveegd, dikabarkan lebih landjoet

Kemadjoean ' Turkie menoeroet Barat.
— Di Turkie ada 500 orang
jang soedah masoek club telandjang boelat?
Oleh speciaal correspondent . Pemandangan“ di Cairo.
Semendjak

perang

besar

berhenti,

pernah ber-

lebih -djelas tanggal 11 November 1918, gandengan berpeloek-pelo ekan dengan

maka tersiar kabar ke segala pelosok si kaoem lemah didepan ramai ditonalam, jang bahasa Turkie ada dalam ton oleh segala bangsa dan golongan
genggaman seorang jang diseboet re- ini djoega ternjata dalam gambarnya,
bel, - kepala pemberontak, pendjahat jang tertera dalam madjallah bahasa
telah mendjatoehkan hoekoeman mati
atas dirinja. Dan siapa diantara orang
jang bisa merangkap dia, akan diberi
oeang sedjoemblah 300 riboe pound
Turkie sebagai persen padanja,

setelah

Al Gazi menjapoe

bersih tentara Joenani di Sakaria, dan

mengikik djedjak tentara Griek di Anatolia sehingga di sekeliling Azia minor
telah. djatoeh ditangannja, Soeltan jang
tadinja mendjatoehkan hoekoeman mati,
berkirim kawat dengan perkataan jang
temah-lemboet, menjatakan dia seorang
pahlawan dan pemimpin bangsa. Di

London

pada

Generaal.
parlement
dimana ia
diseboet.

Downsend
anggauta dari
angkat bitjara, di Lagerhuis,
telah cetjapkan : orang jang
pentjoeri, pemberontak dan

pendoerhaka

achir

besar

1921,

diwaktoe

itoe, adalah seo-

mengoesir dia keloear negeri, Mustapha
mendirikan

.Republiek baroe,

dimana . dia diangkat

dentnja,. memegang

mendjadi

Presi-

tampoek kekoea-

saan negeri, dan sepak terdjangnja tak

obah

sebagai

mengadakan

seorang

dictator. Dia

peratoeran

baroe,

jang

modern, jang menoeroet aliran zaman,
begitoelah--kaoem

djoernalis

pernah

teriakkan, dan disebabkan sangat modernnja,

sehingga

batas

kehendak

soetji.

Turkie

seolah-olah

telah

agama

di masa

melampaui

Islam

jang

jang achir ini

anti kemadjoean

Timoer

dan sangat mengintjerkan matanja kesebelah
djoeroesan
Barat, ditentang
segala. Ia ambil oendang tjara mengatoer negeri dari Zwitserlandjaitoe kerk
dan
staat “dipisahkan atau oeroesan

pemerintahan negeri dengan agama
dilainkan, sebagaimana jang berlakoe
di Frankrijk satoe Republiek djoega,
tjoema di Turkie. ada menjedia

begrooting , negeri,

dalam

ocang jang diper-

goenakan boeat keperloean oeroesan
agama. Industry2 anak negeri, dima-

djoekan dengan sekoeat-koeainja serta
dikasih toendjangan dari pemeritah,

adapoen sokongan kapitaal dari bangsa

asing, jang semata-mata akan inelemah-

kan pereconomian bangsa Toerkie dibe
lakang hari,

pk

ditolak sama

sekali. Ko-

piah terboes ditoekar dengan topiedan

tiapian karena itoepakaian Barat katanja,
.sepatoetnja. koepiah tarboes,

itoe dipakai boeat koepiah kebangsaan,
sebab 'koepiah tarboesj itoelah jang
dipakai diwaktoe berdjoeang menentang
moesoeh mentjapai kemerdekahn.
Sedang toelis-toelisan Arab jang
tadinja dipergoenakan, baikdi soerat2
kabar maoepoen dalam soerat officieel,

tentoekan, boeat diadoe ketjantikannja
dalam

kalangan

dessa jang dipanggil mengadap pada
tt. 27 Augustus jl. oleh tocan administrateur onderneming terseboet dan
disaksikan oleh toean2 Assistent Wedana Kawoenganten, loerah dessa Bodjong, hoofdmandoer dan ' boekhouder

Tersiar

berita

bahwa

itoe

jang

SD,

51000:—

z5

1G
DA Aa
Mn,

100. —: 2... 25.000.-—f 1501000.

cadiriman

lot2

per

post sesoedah

REMBOURS

soerat

perdjandjian

itoe,

oleh

Tentang itoe sekolah ,,Tjahja”

trima postwissel ad f£ 2.50 per

TIDAK

DIKIRIM

Boekan

mengabarkan

ti soeaminja soenggoeh
tidak tjotjok
walaupoen sehelai ramboetpoen djoea

Menoeroet

disiarkan

dalam

,Expres

doeloean,

bagian

lamanja

mi telah masoek agamanja, partij kaoem jang bertelandjang boelat, Dimoe
ka hakim sisoeami mengakoe dengan
teroes terang, pengadoean dari dia poe
nja isteri, sambil

berkata,

dia masoek

kita, bahwa kemadjoean
sangat menoeroet djedjak ke-

gambarnja

kolah

gadis ditanah, Perantjis

hingga
dari wet
pemerintahan
negeri, sampai perkoempoelan kaoem

potongannja,

jang pernah madjoean

diroeangan

soerat nja,

| berkala, ada terseboet meskipoen se-

Barat

didalam segala-gala-

tidak telandjang boegil,

bisa menjamai kebagoesannja. Dalam

pergaoelan oemoem, berdjalan, moendar mandir didjalan raja, berpakaian

soedah ada didirikan dinegeri itoe. Menoeroet berita jang

sampai kepada kita, tidak ada soeara
jang terdengar, jang bahasa itoe pe-

diatas loetoet dan dada terboeka 60 pCi. meriritah di Turki, mengambil tinda'adatnja bangsa

berdiri,

itoe kan, membasmi itoe perkoermpoelan
boekan : perkara jang jang melanggar sifat kemanoesiaan,
normaal lagi, bahkan soedah mendja- betapa lagi kalau maoe dioekoer dedi mode mereka, hatta Al Gazi Mus- ngan neratja ke Islaman, soenggoeh

ialah atas oesahanja

beberapa anggauta dari almarhoem perkoempoelan ,. Pemoeda Indonesia”.
——O9—

Berita Bagelen.
Pembantoe kita dari sana toelis:
Pergoeroean Ra'jat
di Poerworedjo.

soeroeh

Lo Ban

Gwan

Lo

Ban

gali 'itoe tanah, tapi

tidak

maoe togroet itoe

perintah dan lantas lari keroemah tetangganja Tjwa Kiem The sebab 'ketakoetan,
Politie agent lantas disoeroeh menggali
itoe tanah, kedapatan 30 sopi
kl. 50 Liter arak gelap jang disimpan
didalam 'buis ditoetoep rapat dan di
atasnja tanah, Itoe arak gelap dibeslag

dan Lo Ban Gsan jang lari keroemah
nja Tjwa Kiem The disoeseei
tempel procesverbaal.

Lo Ban Gwan

dan

di

mengakoci jang itoe

arak gelap jang ia simpan. dapat. beli
dari Redjosemnito' terseboet diatas jang
telah dihoekoem, dari itoe 'arak boeat
persediaan diminoem sendiri.

Tapi

meskipoen

mengakoe

begitoe

Ls Ban Gwan tentoe akan mendapat
noekoeman djoega, sebab ia mendjadi
toekang tadah:

Tidak

Garam gelap.
ketinggalan, seperti di pesi-

sir2

lain

daerah:

di

desa

Djatinegoro, dan

pesisir daerah

dirikan

Pergoeroean

Ra'jat

sebagai

itoe garam

ge-

djoega tjabang dari Pergoeroean Ra'jat lap di djoeal djoega ke pasar sebagai
jang berpoesat di Djakarta. Ini per- mata pentjarian.
goeroean sekarang baroe diboeka di
waktoe malam sadja dan boeat orang2

Menoeroet
keterangan
dari fihak
politie jang kita dapat saban boelan
dewasa,
sebagai goeroe togan-toean rata2
ada
20 orang jang ditangkap
Soetjipto dari Djakarta dan toean Soe- karena membikin dan mendjoeal garam
darwo, jang telah terkenal dikalangan gelap.
pergerakan Pertoeda di Poerworedjo.
Hoekoeman
jang
di djatoeh oleh
Dibagian pagi boeat anak2 sebentar Landrechter
pada
“ifoe “orang2 jang
hari lagi akan menoesoel berdiri, sedang membikin garam gelap soedah di bediplosok-plosok djoega akan dioesaha ratkan djoega, dari 2 hari sampai | ming
kan lebih loeas lagi.
goe, 2 minggoec Wan sampai 1 boeian.
Djadi di Poerworedjo sekarang telah Tapi meskipoen begitoe apa itoe pemberdiri doea pergoerooan jang berazas bikinan
garam gelap bisa akan berkebangsaan, jalah Taman Siswa dan henti” kalau kesengsaraan 'ra'jat: lebih
Pergoeroean Ra'jat terseboet, Moedah- mendalam ?
Dasa
moedahan kedoea pergoerocan kebangsaan bisa hidoep soekoer hendaknja.
limoe

,Begdjo“

jang dibitjarakan

b. ialah centoek, mem-

bantras polygamie, tetapi karena mendibitjarakan.

CHERIBON.

a-la

Soerjomataraman.
Sebagaimana pendoedoek di Midden
Bulletien” jang Java oemoemnja dan
Vorstenlanden

, Gerage”

toelis dari Cheribon:
400

orang

mengha-

choesoesnja telah banjak mendengar
Ilmoenja Prins Soerjomataram, jalah
jang diseboet
,Ilmoe Begdjo“ atau
orang banjak bilang ilmoe ,moeloer

doedoek . dari
desa
Ond.
district
Krangkeng district . Karangampel (In-

menjiarkan

dap

dap Regent.
Dikabarkan, sekira 400 orang pen-

moengkred“. Dibanjak tempat prins dramajoe). Pada beberapa hari kebelaterseboet telah membikin tournee goena kang, beramai ramai ' datang mengha-

—I—

Loterij besar.
Pendjocalan loterij besar boleh

politie

teroeskan

Bagelen djoega tidak sedikit jang
| Atas initiatiefnja beberapa nationa- ikoet..
mengambil bagian membikin
listen Indonesiers, di“ PoefWoredjor garam gelap. Ifoe pembikinan garam”
sekarang telah bisa dioesahakan diber- dilakoekan
.kebanjakan dari orang

dan dia tidak koeasa lebih jiama lagi, dapat peringatari, so'al itoe tidak djadi
bergaoelan dengan soeaminja, serta min
ta ditjeraikan, karena dia poenja soea

boe-

sendiri dengan organisatie sendiri.
Ini pergosroean
soedah & tahoen

di

beroelang, dia hidoep bersendiri,
kerena
menoeroe

P(ergoeroean)

kannja kepoenjaan P.N.I. atau salah
satoe organisatie politiek, tetapi berdiri

9 ——

4 boelan
pendirian

bahwa

N (asional) I (ndonesia) ,, Tjahya“

Ini kabaran perloe disoesoelkan berhoeboeng
dengan kabar jang dimoeat
boekan kadi telah mendjatoehkan hoekoeman mentjeraikan doea doeloean banjak doestanja dari benar.
Artinja tidak betoel kebakaran 6 bouw
orang laki isteri, atas permintain si
dan
jang didakwa 200 orang terseboet.
isteri sendiri, karena silaki telah berpegang tegoeh kepada discipline perkoempoelan-fag.-ia telah djadi.ang- Indonesia Moeda Pematang Siantar.
gautanja jaitoe: satoe perkoempoelan
Mengadakan openbare
telandjang boelat. Daimotrey, begitoevergadering di Medan.
lah nama silaki, seorang bangsa asing2
Padahari Minggoe jl. indonesia Moejang mendjabat pekerdjaan insinjoer da Pers. tjabang Pematang Siantar tedi Turkie, beristeri seorang perempoean lah mengadakan openbare vergadering
dari Istamboei, moela2 mereka Iridoep di Medan bertempat
di Murughappa
roekoen. dan pergaoelan. sehari hari Theatericaak
Halal, Wilhelminastraat
dan kemoedian, siorang asing men- (bekas gedoeng Deli Bioscoop).
tjeboerkan dirinja, masoek dalam or
Itoe hari Minggoe diadakan 2 kali
ganisatie, perkoempoelan orang telan Openbare vergadering, jaitoe pagi moe
djang - boegil,
serta memprakiijkkan lai djam 9 sampai 12, dan sore moelai
itoe adjaran party kapan dia telah be djam 2 sampai 5.
rada diroemah dan menjoeroeh anak2
Jang dibitjarakan:
nja
poeia. Melihat a
Pemoeda
Harapan Bangsa Dan
an berlakoe demikian
.
ini siperempoean tidak. merasa senang
Tanah Air.
tetapi apa akan dikata, tak lain perCrisis Pemoeda.
lawanan selain dari toetoep moeloei,
Kebangoenan.
djika tak sanggoep beradoe lidah
Poctria Dengan Pergerakan.
dan kekoeatan.
Poetri Dengan Pergerakan.
Achirnja dia menghadap meraportAnggaran Dasar Dan Anggaran
kan. dimoeka
pengadilan, agar soeTetangga.
paja didjatoehkam
talak. Di moeka
Mereka jang
akan
berbitjara ada
hakim ia menerangkan sebabnja minta tiga orang dari Medan dan 3 orang
bertjerai, jang kesimpoelannja,- setelah dari Pematang Siantar.
pengadilan

kepoenjaan

Pendidikan
NasionalIndonesia.
Dalam ini soerat kabar hari Rebo
12 September jang laloe ada dimoeatkan tentang sekolahan P.N,I. ,, Tjahja”
di Bandoeng.
Soepaja oemoem djangan salah iaham, pengoeroes pergoeroean terseboet

toean

Mantri

Gwan

Bandoeng.

paling giiiihs.

tertera

itoe.

PE

500.—

Kefjosali si pengirim beriken instructies lain boeat posfwissel jang
diterima sesoedah lot lot jang disediakan boeat pendjoealan dengan
postwissel,
terdjoeal
habis
akan dikirim. lof-lot dari. Loterij jang
akan dateng.

nasio-

Turkie,

' djadi

500015-

ketjoeali bilavitoe tanggal dimadjoekan menoeroet penetepan Direcleur yan Justitie djikalaw lo#lot terdjocal habis lebih' siang. Djika
lot2 tidak terdjoeal habis prijs2? akan ditoeroenkan dengan berimbang

29 tangkal

hoofdmandoer dari onderneming denaal, karena akan mengirim oetoesan ngan terang, seterang-terangnja dihakekota Paris, bocat mereboet kampioen dapan orang2 desa itoe jang banjaknja
ratoe ketjantikan a'lam. Beberapa kali ca 60, boekan 200, djoega disaksikan
so'al ini dilakoekan, ja, tiap tahoen oleh toean-toean jang terseboet diatas.
Waktoe itoe perdjandjian dibatjakan,
pertandingan itoe dilangsoengkan, oedesa. jang 60 itoe
toesan - Turkie
senantiasa
toeroet semoeca orang2
berhadir,
jang mana
pada
tahoen moefakat apa jang didengar boenjinja
fahoen
1932 toecan poeteri Kariman perdjandjian jang telah tertoelis, dengan
Hanum Chalis, dapat mereboet titel djoega menjoearakan djawaban ,inglebih dahoeloe

satoe sekolah jang sangat indah, ben-

Berdansa,

—S3

antara itoe lebih koerang
jang mendjadi mati teroes.

djandjian2 kepada orang-orang dessa
jang mendapat menjewa tanah ladang
Barat. menjatakan, jang bahasa disana dari onderneming.
akan diadakan pertandingan ketjanti- Soepaja orang-orang desa itoe mengerti
kan kaoem si Dia, maka di Toerkie dan tahoe bagaimana haroesnja mentidak poela alpa dalam so'al ini, ber- djalankan perdjandjian itoe, boekan
gegas-gegas
memberi
tahoekan
di mendakwa kepada orang2 desa dari
segala pendjoeroe negeri itoe agar hal kebakarnja kebon2 karet. Waktoe
soepaja kaoem iemahnja berkoempoel akan dibagikan tanah ladang jang akan
itoe,
soedah
dibatjakan
pada masa. dan tempat jang telah di disewakan

satoe sekolah gadis diitoe negeri, ada njata kepada

soedah

mi

1.000

200 orang), dan ada 200 tangkai
karet jang terserang (kaobong| api, di

ilmoenja,

begitoe

djoega

Regent minta diberentikan koewoe

di- pada hari Saptoe malam Minggoe jang dari desanja, jang mereka anggap

kata baik sekali sehingga semoea lot2

tentoe akan terdjoea! sebeloemnja hari
tarikannja.

djadi anggauta dengan opisii dalam
Lain boelan tidak akan diadakan lo1933 dinegerinja dan di Turkie dia
semoea diganti dengan toelisan Latin, djoempai perkoempoelan jang seperti terij lagi.
poen di sekolah2 diwadjibkan mempe- itoe jang djoemblah anggautanja baroe
Djika ini tahoen akan diadakan loteladjari, memakai hoeroef terseboet.
tjoema 500 orang lelaki dan perempoe rij lagi, ini akan dilakoekannja dengan
Negeri Angora, jaitoe capital iboe an serta dia memberi keterangan2 de tjara jang baroe dimana prijs2nja akan
negerinja keradjaan Turki jang seka- ngan pandjang lebar, tentang kebaikan dirobah menoeroet kemaoean publiek,
rang, tadinja ada satoe negeri jang tidak dan kesehatan badan otang jang telan djika dioetjapkan tidak terlaloe lambat.
begitoe masjhoer, sekarang telah tertja- djang itoe. Kemoedian diadakan raadtat didalam boekoe riwajat, satoe negeri kamer dan kepoetoesan hakim mendja
jang sangat permai di Asia minor ber- toehkan talak kepada itoe doea orang
telah melompat djaoeh dari beberapa
djedjeran dengan negeri2 di Europa laki isteri,
' sekalipoen ada didalam tingkatan jang berhoeboengan dengan permintaan si graad. Moedah-moedahan oemmat Is| sama. Asmet Girl's School, jaitoe nama isteri sendiri, Disini telah terang dan lam dinegeri lain, teroetama di Indo-

toek dam

jaitoe:

V4 lot plus f 0.50 porti boeat kiriman 4 lof-perampat atawa koerang
PENARIKAN DI BATAVIA PADA 28 SEPTEMBER 1934.

akan kebenarannja.
Terpelenting soeara dari djoeroesan

rang patriot, pentjinta bangsa dan tanah air, jang beloem pernah negeri Tur terseboet.
kie. bangkitkan”. Sesoedah ia Al Gazi belakang,
Istamboe!
mengha#poeskankedoedoekanCaliph,dan
Kemal

c, s

Mustapha Kemal. Englisch dan bahasa Arab jang ber- dari 'itoe onderneming, . maksoednja
di Constantinople gambar jang tidak bisa disangkal lagi panggilan itoe akan menerangkan fper-

besar, jaitoe Gazi
Pengadilan tinggi

Tetapi,

te Malang

Lot-lot bisa dapat pada semoea kantoor dari
NEDERLANDSCH INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPI).

Dari dessa Kamasariada ca 60 orang2

tapha Kemal sendiripoen

.,.

an pati

LAMA
Ban

Totaal

seperti berikoet:
Kebun karet dari onderneming Koebangkangkoeng Res. Banjoemas' jang
sebenarnja terbakar ada ca 50 toembak
locasnja
(boekan
6 bouw) jang
terdakwa
tjoema1 orang (boekan

dari. Mesir.

der Juliana-Stichting

1 prijs.ad f 100.000.— — f 100.000.—
an
10.000.— 5...
10.000.—
ba
on
50001
11510001-

tt. 7 ini boelan lembaran kedoca tertoelis kabaran seperti diatas.
Dari fihak

Soerat.

10.— pake nummer moelai 10.001
terbagi lagi “dalam lol” per Ampat af 250)
boeat goenanja :

dan

Djoemblah dari priis' prijsif 150.000.—

Banjoemas.

Keterangan
landjoet.

BESAR F 300.000.-

30.000 lot a

40.000
Het

karet terbakar

OEWANG

KARU
ARI
NIA
KALA

3 No.

SAMA

Do

r

ANA

ti-

laloe relah bikin openbare lezing bertempat diroemah sekolah Taman Siswo
di Baledono, jang mendapat banjak
koendjoengan dari publiek terdiri dari
bangsa Djawa dan Tionghoa. Djoega
dari fihak pemerintah ada mengirimkan
wakilnja, dan berachir sampai djaoeh
malam dengan selamat.

dak bisa membikin keamanan diantara ra'jatnja, Sesoedahnja. pengadoean
mereka diterima oleh Regent,, lantas

Penangkapan arak
elap.
Pada tanggal 5 jang baroe laloe,
Landraad di Poerworedjo telah poetoeskan perkaranja seorang Indonesier
bernama Redjosemito pendoedoek desa

wakil dari orang banjak. Sampai pada
(hari jang telah didjandjikan, orang ba
njak maoepoen wakilnja beloem djoega dapat panggilan dari Kaboepaten.
Sebab itoe orang2 kembali. beratig-

disoeroeh poelang “dan didjandjikan
lain hari maoe diperiksa, djoega Regent kasih tahoe, lain kali bila menga
doekan sesoeatoe hal tjoekoep dengan
satoe atau doea orang sadja sebagai

kat hendak

menghadap

poela

SeniKA
da NAN
Ob
ANE
Dia Sea DRA
aa

Dea

Nai PARA

UAP
KA PAN

SUA BEA
UP
TRANS

Dk

dahi
lahir 3

Na
PA

3

district

Poerwodadi, jang

Regent, tapi baroe sadja tengah

pada

perpada tanggal 24-25 Juli j.l. telah di djalan, ketahoean. oleh Politie dari itoe
nesia, tidak menerima sadja dengan
tangkap politie, karena membikin arak tempat jang lantas minta bantoean
boelat-boelat apa ichtirak, bocah pikigelap, dengan hoekoeman
badan 2 Marsouse boeat tjegah itoe orang soeran baroe,
pendapatan
baroe jang
paja djangan teroes ke Kaboepaten,
boelan.
moentjoel dari doenia Barat, sebeloem
Politie masih selaloe bekerdja keras Oleh Politie dan Marsouse itoe orang”
disaring sampai djernih lebih dahoeloe,
bikin spionage, dan berhasil djoega. banjak digiring kembali dan diperiksa
dengan kehendak jang diandjoerkan Pada hari Saptoe tanggal 8 jang baroe di district Karangampel.
agama Islam jang soetji. Biarlah Tur- laloe, M. Soekasman
Mantri politie
kie lebih Berat dari orang Barat, karena district Poerwodadi bersama politie
Toekang2 djagai
mosetahoe kita, di Nederland dan di agent Wan Wijkmeester telah melakoegok3 hari, sebab atoeEngland serta dibeberapa negeri Eu- kan
ran potong baroe.
penggeledahan diroemahnja Lo
ropa jang fain, beloem ada terdengar
Atas adviesnja dokter chewan, GeBan Gwan di desa Plandi.
perkoempoelan, seperti jang terseboet,
Waktoe politie datang Lo Ban Gwan| meente Cheribon telah mengelocarkan
R.S.
baroe Tn
tanah mengambil arak, |soeatoe ,,Atoeran baroe” terhadap pe
motong chewan, atoeran mana telah
Cairo, 25 Augustus 1934.
tapi lantas dioeroengkan.
Poendensari,

Perniagaan doenia berkisar.

roemah

di Plered4 kl.m, djaoehnja dari

keta. Djadi bila menoeroet atoetan ter

Dari Atlantic ke Pacific. —Conclusie dari Volkenbond. —

Japan dan Amerika Sarikat berdiri dimoeka.— Azas2
ilwoe Geopolitiek ternjata benar.

seboet mereka mesti 2 kali poelang
pergi ke kota oentoek satoe kali keperloean dan beberapa ongkosnja orang
bisa bajannkan sendiri. Selain itoe, ka

loe daging dapat potong sore dikasih
nginap

I
Salah soeatoe kedjadian jang “ada invoer. di. Argentinie tocroen dari 80
harganja boeat diperhatikan dalam ke mendjadi 64 procent,
madjoecan
economie
doenia, adalah
Perniagaan
bergeser
pekerdjaan industrialiseering
dari Att'antic
ke
Pa(didjadikan negeri industrie atau negeri
erfic!”
kepabriekan) dari daerah2 jang doeloe

Statistiek jg menoendjoekkan berban

terbelakang daiam oeroesan ini dan dingan dari invoer dan uitvoer,
loeas sekalilah konsekwensinja kedja- dari" 20 negeri, djoega mengoendjoek

dian'ini boeat kemadjoean perbandingan
economie antara beberapa negeri dan
bagian2 doenia dihari jang akan datang.
Dahoeloe
adalah daerah2 djadjahan
atau setengah djadjahan itoe boeat
negeri2 jang soedah mengalami kemadjoean industrie dan techniek, mendjadi
daerah jang bergoena oentoek rnenerima

kedjoeroesan : tsb.

diatasdari

poesat

perniagaan doenia jang lama dan jang
baroe, dan dari mana ternjata, bahwa
balans perniagaan dari negeri2 jang
baroe mengalami -stelsel kapitalisme
itoe selaloe tinggi, beda. dengan daerah-daerah jang soedah lama mengenai
sielsel terseboet.. Prof. Van Gelderen
menjatakan doeloe
dalam boekoenja

barang2 dan kapitaal jang diperboeat
di negeri2 kapitalistisch. Keadaan ini »Voorlezingen over tropisch koachirnja akan menjebabkan, daerah Toniale
staathuishoudkun-

pasar pendjoealan (afzetmarken) itoe de”
mendjadi kekenjangan menerima ba- dari
rang2 dan kapitaal, jang teroetama se dari

angka-angka jang djoega diambil
penjiaran-penjiaran Volkenbond,
mana ternjata bahwa
selainnja

kali datangnja-dari Euro'pa Barat. Perantjis, “boeat negeri mana memang
Hasil pemeriksaan2 jang banjak di dapat diseboet sebab lain, hanjalah
lakoekan dipakailah oentoek mendiri- Siam,Afrika Selatan, Philippijen, Britsch
kan industrie2 baroe jang mana dise- Indi8, Argentinie,. Chili dan Indone-

satoe

malam,

pagi

baroe boleh

didjoeal, ini djoega'-itoe tidak menimboelkan keroegian.
Karena itoe daging djadi mengkeret dari

toeroennja

darah

sama

sekali,

djatoehnja pada tiribangan lantas en
teng, kefjoeali itoe, boeat daging kambing
kelihatan
biroe seperti daging
boesoek. Djagal kambing protes. Sesoedahnja terdjadi pemogokan
3 hari, semoea djoeragin sate kamb'ng
beramai-ramai datang ke Kaboepaten
membikin

protes, oleh karena ia boekan

ada bagiannja Regent, mereka lantas
didorong ke kantoor Gemeente.
Atas
bantoeannja Regent, protest mana lantas
derhasil, sedjak waktoe itoe djagal kambing dibolehkan potong sebagai doeloe.
Selama 3 hari malam pemogokan, djagal
kerbo masih djoega dalam kesoekaran,
seperti orang tahoe, tiap chewan jang
dipotong di locar dan djoeal ke dalam
kota, itoe mesti bajar sama Gemeente
djoega diperiksa dueloe,
Bagi djagal
'bajar f 0.90. per-kerbotidak apa,

Satoe anak Arab pertama ke Japan.

tjaranja pemeriksaan: minta ditjepatkan,
sedang sekarang pendjoeal daging dari
roemah (Plered) berangkat djam 6 pagi

Maru telah berangkat-dari Soerabaja
satoe anak Arab bernama Salib Soeng-

kerbo

perloe

memboeroe

pasar, tapi pertahan

modern di sertai poela dengan adanja

voer)

tenaga boeroeh

tinvoer),
Mana tidak sangsi lagi, terang keli
hatan, bahwa kemadjoean ini menjebabkan,
bagian
(aandeel)
benoea
Europa dalam perniagaan doenia soe-

oleh peperiksaan sampaidjam 9-10 dan
telah - mendjadi
djam
“1
baroe
klaar.
“Orang
“bisa pikir itoe daging
maoe didjoeal kemana ? Apa pasar jang
soedah tidak ada pembeli daging kiranja lakoe? Inilah jang membikin toen
doeknja
toekang - djagal kerbo sama
itoe .atoeran
jang dianggap gandjil.

dah

Sementara,

babkan

oleh pembangoenannja
jang

sangat

moerah,

tidak lama waktoenja, maka
ini dapatlah

trie dari

Industrie

bersaingan dengan

,,tanah Iboe“

sangat

Indus-

(moederland).

sendiri,

Kedjadian2

ini, jang menoendjoek-

kan, bahwa beberapa besar. daerah
baroe telah masoek. dalam medan kemadjoean economie. internationaal, teroetama sekali dalam moesim depres

sie (criris) seperti sekarang “kelihatan
dengan .njata. Sementara. di negeri2
Europa, Barat, Europa Tengah dan
Amerika Oetara penghasilan indusirie

sangat .toeroen, djaoeh dibawah kekoeatan menghasilkan jang sebenarnja
dari. . perkakas-perkakas - productie,
maka.
di..negeri-negeri jang. baroe

mengalami

-stelsel-

kapitalisme

(jong

kapitalistische landen) , sering. sekali
dan malahan kelihatan kenaikan jang
penting dari hal industrie, ditambah la
gi dengan keadaan, bahwa penghasi-

lan barang2 lebih madjoe kelihatan da
ri pada penghasilan barang2 oentoek
keperloean sendiri. Hal mana memboek

tikan, bahwa dalam zaman

depressie

sia lebih

banjak

dari

mengeloearkan

pada memasoekkan

merosot.

Madjallah

dari

(uit-

barang2

,Insti-

tuut voor de Wereld-economie
en Zeeverkeer“
pada tahoen jg. silam telah menjiarkar beberapa
mana

hasil pemeriksaan
ternjata
poela,

Istudiesl, dari
bahwa bagian

tanah Europa dalam omzet doenia—
dalamnja termasoek djoemblah sakali
dari
import
dan
export “dari lain2
negeri jg. terpenting di doenia-dalam
periode dari tahoen 1890 sampai 1932
berobah seperti berikoet:
1890
69 procent.
1900
67
5
1911—'13
62
Y
1925
51
1927—'29
52
Sk
1930
57
:
1931
58
4
1932 (toeroet taksir) 75
3
Djiscau angka2 ini kita perhatikan
lebih

djaoeh,

maka

kelihatanlah,

bah-

pengloeasan dan barang2 (productie- wa dalam masa sedjak habisnja perang
apparaat) hingga djoega dalam negeri doenia perniagaan Europa tidak dapat
negeri ini beroleh kemadjoean.
lagi mentjapai tingkatan seperti sebePergeseran dalam tingkatan dari nege loemnja tahoen 1914. Hingga djoega
ri2 jang soedah mempoenjai perkakas pernaikan jang tjepat dari djoemblah
techniek jang sempoerna oentoek meng proceni sesoedah tahoen 1929, ketika
hasilkan barang2 terpaksalah djoega crisis moelai, tidak ada. memberikan
akan adanja pernaikan,
menjebabkan
pergeseran
dalam pengharapan
biarpoen tadinja diharapkan akan terperniagaan
doenia.
Daerah2 jang didorong dalam ke- djadi sebaliknja, karena crisis doenia
di
madjoean economie itoe,
tidak lagi itoe tidak terlahir bersama-sama
hanja mendjalankan rol selakoe negeri seloeroeh doenia, satoe keadaan, jang
jang hanja: haroes menerima barang2 tadinja dengan langsoeng akan mehasil iridustrie sadja, akan tetapi dat- ngoentoengkan benoea Europah.
Lain-lain angka bolehlah lagi menrah2 ini djoega toeroet terhitoeng menbahwa sesoedahnja Khabis
djadi factor jang bergetak dalam p e r- djelaskan,
peperangan
doenia dengan sebenaranja
niagaanimternationaal.Pertelah
terdjadi
pergerakan dalam perni
.ningaan doenia, jang tadinja sebeloem
perang doenia, teroetama sekali ber- agaan doenia, jang sangat meroegikan
Europa.
Perniagaan
doenia
poesat dalam daeran2 jang terletak di benoeca
naik
dalam
tempo
antara
1911
—'13
sekitarnja
Laoetan
Atlantic
(Atlantische Ocean), dengan perlahan dan 1927 —'29 dengan kira-kira 117
lahan berpindah ke Stille Zuidzee. milliarden Mark, perniagaan Europa
Tahoen pcrtama sehabis perang doe dengan loear negeri dengan 43 milliarnia, pergeseran ini telah kelihatan. Ada den Mark atau 37 procent dari djoemterdapat satoe conclusie afdeeling blah semoeanja, sementara pada Ame
dari Volkenbond
jang menoen- rika Sarikat dan Japan sama sekali ada
25 procent dan pada lain2 negeri jang
djoekkan keadaan ini.
boekan termasoek daerah Europa 38
Dari Atlantio-ke
Pa- procent dari semoea djoemblah kenaikam itoe.
'cific.
:
Orang boleh mempoenjai pendirian,
ta
angka2
dari
»Satoe perbandingan

hoen 1925 dengan

angka2 dari tahoet' bahwa satoe bagian doenia, jang nsasih

mengoeasai lebih dari separoeh per1913—demikianlah conclusie itoe dimoe
lai— menoendjoekkan bahwa Amerika niagaan doenia seperti Europa, beloem
ada sebab: oentoek merasa hilang harasarikat dan India sekarang koerang pan:
Akan tetapi siapa jang mempoenjai
membeli dari Azia: Tiongkok dan Japendirian
demikian, maka ia meloepaEuropa
dari
pan membeli koe rang
“kemama'
-perniagaan
dan membeli lebih banjak dari kan arah
doenia
sekarang
bergerak.
Dan tentaAmerika : Australia membelik oerang
ngan
.ini
keterangan2
diatas
tidak
dapat
dari Europa
“sebaliknja membeli
banjak
dari Amerika Oetara dan menjangsikan lagi!
| Tetapi. lebih lagi : angka-angka ini
djoega Japan. Sebaliknja' poela, India
adalah

sangat

dilebih2kan,

oentoek

bila

djagal

sapi

dan

babi

tidak
toeroet
beractie dalam ini hal
dari sebab “mereka tinggal dikota, tatong. Runderslagerij . H. Noer pernah
potong
tiga ekor sapi di Koeningan
bocat

-boeat

djoega

tidak oeroeng

.Atoeran

djoeal

di....

keok

Cheribon,

sama

itoe

baroe".

BeStuurSarekatTani
dihoekoem.
Toean2 Dana, Resep dan Tidjem,
masing2

voorzitter,

seeretaris

dan

Pembantoe dari Sarekat Tani tj. Losarang (Indramajoe), pada hari Kemis
kemaren dihadapkan kemoeka Landraad
didakwa membikin onar, dengan poe-

Hari

Robo

jl. dengan

kapal

Djohor

kar, anak lelaki dari toean Oemar Salib Soengkar jg.terkenal di Soerakarta.
Itoe anak baroe oesia 14 tahoen dan
keloearan dari Neutrale Europeesche
Lagere School dan akan landjoetkan
peladjarannja di Tokio, di mana ia akan
tinggal kira-kira 10 atau 11 tahoen
lamanja.
Selamanja

ia

berada

di

Tokio,

ini

anak akan tinggal pada satoe familie
jang akan atoer dan djaga iapoenja
peladjaran den jang djoega atoerkan
sekolahannja.
Ini ada satoe anak bangsa Arab jang
pertama menoedjoe ke negri Matahari
Terbit boeat landjoetkan peladjarannja
dan didoega akan ada banjak lainnja
menjoesoel.

Jang

menarik

perhatian,

adalah berangkatnja ini anak Arab ke
Tokio ada disamboet dengan gembira
dan malahan diandjoerkan oleh banjak
sekali orang Arab dimana-mana tempat,

toelis P. Sb.
Pp A

Oeroesan perlajaran.
DelegatieJapantidak
toesan Resep Isecretaris S.T.) dihoemaoe bitjarakan dalam
koem seminggoe pendjara, jang doea
conferentie dagang.
dibebaskan.
Ada dikabarkan, delegatie Japan teDoedoeknja perkara sebagai berikoet: lah bertaoekan dengan &wicieel poePendoedoek desa Djambak ond. Tji- toesannja
pemerentah
Japan halnja
kedoeh
district Losarang, telah lama mereka tidak bisa tarik so'al pelajaran
merasa
tidak “senang dengan: kepala dalam pembitjaraan dagang.
desanja jang dianggap tidak tjotjok
Djadinja bisa di bilang, peroesahaboeat djadi. kepala di itoe desa. Tapi an peroesahaan perlajaran Japan sesebegitoe .djaoeh
meskipoen soerat2 karang ada berkoeasa atas nasibnja
klacht telah . dikirim sama pembesar conferentie dagang Japan—Nederland,
jang lebih atas,: itoe koewoe, beloem ketjoeali djika bisa didapatkan soedjoega tjopot dari kedoedoekannja. hing atoe permoefakatan jang memoeaskan
ga - membikin
'gemasnja pendoedoek. pada masing-masing fihak.
Sampai
pada
'satoe hari, rakjat dari
Menoeroet anggapan dari fihak Beitoe desa berkoempoel di baledesa de landa, pembitjaraan tentang so'al perngan
poekoel
tongtong bermaksoed lajaran tidak bisa dipisahkan dan pemminta
berentinja Koewoe, tapi satoe bitjaraan dagang dalam itoe conferentie,
pegawai desapoen tidak ada jang moen
Bisa didoega, pemerentah Indonesia
tjoel,
djoega itoe kedjadian tidak di nanti bakal ambil tindakan jang perloe
raportkan sama pembesar Negeri. Per boeat goenanja perlajaran Belanda dan
boeatan jang sematjam itoe lain harinja boeat
pertegoehkan'
kedoedoekannja
dioelangkan lagi dan kebetoelan keta- itoe perlajaran, toelis P. Sb.
hoean
oleh Ass. Wedana Lelea jang
segera dikasih rapport pada Wedana, Apa sebabnja di Madioen banjak
Bersama lain2 politie Wed, dan A. W.
perampok?
Lelea datang datang
dimana tahoe
Banjak penganggoeran
orang banjak dan 3 orang dianfaranja
bekas
koeli2 contract,
diverbaal,
dengan poetoesan seperti
Sering dioemoemkan
tentang itoe
diatas.
rampokterreur dibilangan Madioen, sehingga berbagai-bagai
pemandangan
Klachtdelict , Socara Oemoem".
dan
penjelidikan
orang
tentang
ini kePada hari Rebo jang laloe salah satoe
anggauta
Redactie dagblad ,,Soeara adaan.
Antaranja Djawa Tengah toetoerkan
Oemoem"“ di Soerabaja, moesti mengasebagai
berikoet:
'
dap pengadilan Landraad, berhoeboeng
| Residentie' Madioen 'jang ressortnja
dengan klachtdetict.
Dalam ,,Soeara Oecmoem" jang terbit tadinja ada begitoe “aman. mendadak
pada boelan September tahoen doeloe soedah berobah djadi tempat peramada dimotcat satoe toelisan 'dari Tjila- pokan dan inilah menjebabkan bahwa
keras boeat jari
tjap, dalam mana ada diwartakan 'ten- bestuur ' bekerdia
tahoe.
Bestuur
tjari
keterangan disana
tang “ketekoran
pada kasnja “mantri
sini,
dan
sesoedah
ini
laloe bikin pegaram di itoe tempat.
'ig, dapat
Itoe mantri garam, Me Soekarno, jg mandangan atas keterangan2
dikoempoel.
merasa dihina dengan itoe toelisan IanTentang hal di atas dari Madioen
tas
madjoekan
pengadoean. Berhoeboeng dengan ini maka hari Rebo jl. ada dikabarkan sebagai berikoet:
Penjeledikan2 jang dilakoekoekan
salah
“satoe-anggota redactie dari itoe
—0—

—9—

kabar,

toean'

A.

Dermawan

Loebis,

dengan teliti berhoeboeng denga banjak

njebabkan

“bestuur

lain djalan

dengan

satoe dan

berniat mengasih toendja-

ngan penghidoepanpada mereka. Tentoe sadja ini niatan boekannja dimaksoedkan goena kasih seokongan pada

itoe bekas koeli2 contract jg lakoekan

pentjoerian, “Tetapi
maksoednja ' ini
niatan jaitoe bikin koerang perasa'an
mentjoeri .dari m4reka jang sesoenggoehnja dalam
ini moesim djelek
berada dalam kemelaratan.

Satoe

telah

perampokan

kedjadian

Minggoe

baroe

di waktoe

kembali

malam dari

djalan Senen di desa Redjo-

Sari, onderdistrict Kebonsari, oleh sekoempoelan terdiri dari 10 orang. Perampokan ini dilakoekan di roemahnja
seorang tani, nama
Soemedjo, anak
perempoean siapa pada ' berapa hari
ini sesoenggoehnja
mesti
menikah.
toe kawartan perampok telah gondol
semoeanja barang2 persediaan boeat
mantoe begitoepoen pakaiannja sang
penganten perempoean, hingga membikin perempoean moeda itoe oeroengkan doeloe pernikahannja.
3

Roepanja

perampokan ini boekannja

dilakoekan
oleh perampok2 oeloeng,
tetapi dilakoekan oleh beberapa boeaja

dari desa Gorang-gareng, jg. seberang-

kan kali dan maoe meniroe pekerdjaan
dari perampok2 oeloeng.
Doea
perampok ketjil poen soedah
terdjadi pada beberapa hari di moeka,
tetapi tidak gondol djoemblah2 besar.
Perampok ini kedjadian di desa2 Kinangdeh dan Buelak.

Toean Sd. Pemalang:
Oeroesan sebeloem boelan Augustus
anggaplah beres sama sekali.
Perhitoengan
moelai
boelan Aug,
t. soedah kirim nota dan Administratie
soedah kirimkan soerat pada toean.

Kiranja

apa

jang

soerat adiministratie

terseboet

dalameu

itoe sampai

tjoe-

koep terang dan dapat dimengerti oleh

toean.
Dus perhitoengan boelan Augustus
jang laloe anggaplah soedah beres poe-

la, tinggal boelan September ini, dimana
perhitoengan. ocang toean masih ada
sisa

26 sen.

(Loear

tanggoengan

redactie,) .

Mentaliteitnja P.A. Tambajong.
Directeur-Hoofdredacteur
dari ,Pedoman.”
Sebeloem kita mengoeraikan tabi'at-

nja,

,toean”

P, A. Tambajong

tinggal di "Roomsch Kerkstraat, mesti nja perampokan di bilangan Madioen Directeur-Hoofdredacteur dari .Pedomengirim lebih banjak barang2nja ke
Amerika Oetara dan Azia, “Tiongkok menjenangkan Europa. Karena Europa bikin perhitoengan didepan pengadilan. dan Magetan, ada mengoendjoek bah man“, soerat kabar Minggoean di Beterdiri lebih dari 25 staten (keradjaan),
Atas pertanjaannja' Voorzitter, terdak wa di district Gorang-Gareng sadja tawi, kita mengoetjapkan terima kasih
ke Amerika.
O
jang satoe
dengan
lainnja
djoega wa toetoerkan “itoe toelisan telah di- ada bergelandangan kira2 13.00 bekas kepada tocan2 dari Redactie dari 's.k,'
keloear
barang
pengiriman
Oetaras
meinpoenjai perhoeboengan perriagaan.
dari Japan ke Europa dari 23,3 procent Dan perniagaan antara ini. negeri2 di kirim 'oleh fiapoeja' pembantoe di Tjila koeli2 contract kebanjakan ada pengang »Pemandangan“, tentang, kemoerahan-'
telah toeroen hanja djadi 6,6 procent Ewropa telah termasoek dalam perki- tjap dan ia tidak pocja doegaan sama goeran dan mereka itoe pada menja- nja, memberi kesempatan kepada kita, '
pada
mereka
poenja menjiarkan ma'loemat ini,
dari . semoea. djoemblah. pengelocaran raan doenia, beda dengar Amerika sekali'jang itoe kabaran'aba tjdak be- dong : maka
familie.
:
toel,
Oleh
karena
itoe
kabaran
ada
di| Toedjoean kita menjiarkan mentalibarangnja sementara perigelocaran baSerikat, perniagaan siapa dalam statisrang ke Amerika Oetara dari 30 naik tiek internationaal dinjatakan, djikalau toelis' begitoe roepa dan laginja paea , Roepanja antara mereka ada terda- teitrja toean P. A, Tambajong
waktoe paling belakang 'ini banjak se- pat beberapa procent jang toeroet tjonmendjadi 44.5 procent, Permasoekan
ja meliwati watas dari negeri Serikat. kali terdjadi perkara penggelapan, ma- tohnja kawanan perampok oeloeng dan
barang (invoer) di Awstralie dari Europa,
(Akan disamboeng), ka terdakwa -pikir itoe kabaran ada diwaktoe malam lakoekan pekerdjaantoeroen dari 71 mendjadi 54 procent,
nja, hasil-Yasil jang didapat oleh pesatoe ' kadjadian biasa sadja.
roepanja
Sesoedah terdakwa poenja keterangan rampok-perampok oemoem
cw
|.
Ghirurg
ada
metoepakan
satoe
penarik,
hingga
didengar
lebih
djaoeh,
lantas
didengar
moelai berlakoe tertanggal 1 Augustus pada semoea djagal hingga menimboel
keterangannja saksi2 dan achirnja ter- membikin ini bekas koeli-koeli contract
dan algemeene praktijk
1934. jang semoea toekang djagal jang kan pemogokan: tiga “hari lamanja» Me dakwa dinjatakan 'tertang kasalahannja. tidak bisa pertahankan dirinja.
djagal,
2
toekang
dari
keterangan
hendak, djoeal daging diwaktoe pagi, noeroet
djam bitjara 5 — 6 nm»
Bestuur telah melakoekan penjelidi- |
Terdakwa dapat boeat f 25, atau 5
diharoeskan potongnja chewan pada mereka “sangat keberatan sekali bila
kan-penjelidikan
dengan
sangat
teliti,
|
Krzmat
160 Tel. 6024 WI.
kari
pendjara
djikalau
itoe
denda
tidak
Ini atoe- menoeroet setjara atoeran baroe itoe,

Yokter R. Md, Salim

ran

membikin

roepa-roepa

keberatan

sebab semoea

djagal

kerbo tinggal be dibajar.

dan dari penjelidikan ini roepanja me-

|

waktoe sorenja dan sebaliknja.

eno

ia

SERA Oa

aka

5 Fi MAA

4

ada

t:

lang
LA.

dika

0 URSLT,T.

LA

Roekbemlsteri Beker

ng-|Saptoe.

S.I.O.S, — Ind- Ra

Halve Competitie.
2 Berit: OMA

1

bar|Minggoe

5

|.

Bagian

B8. Java — S.I.O.S.

njSenen
— Ind- Ra — B. Java
|
gi Pertandingan2 terseboet diatas kiraja dan|nja tentoe akan dapat koendjoengan|
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Tiongkok

masoek dalam kedoedoekan sebagaimana djoega telah terdjadi atas dirinja
Napoleon Bonaparte pada tahoen 1799

Djaoeh

perloe dengan satoe Napoleon atau Lenin ?—

rintahan

terdjadi satoe perobahan jang penting
jaitoe Lenin
kawan-kawannja telah
Petrograd
dan
begitoe
berdiam di
Moskou. Mereka meninggalkan seboeah
kota
Barat,
oentoek kepentingannja

sebosah

kota

katakan

poela

Inggris, tidak lama lagi Turkije

meskipoen Sovjet-contrabande

itoe.

memegang

sebagai-

rol jang penting

mana telah diketahoei itoe kota Turkije
itoe

selandjoetnja

dipindahkan

kebi-

Tangan Asia dan begitoe telah menga-

Timoer atau boleh

di- dakan persahabatan dengan Moskou.
Sehabisnja Turkije, Persie singkirkan
oentoek bangsa Rus, darimana orang2 segala oedara pengaroeh setelah Russeboeah

kota Duitsch

bisa melihat dan kagoemkan tembok
jang pandjang, tenbok mana diseboet
orang
,,Tembok Tiongkok“ Moskou
jalah kota Asia pertama jang terletak
nja didalam perdjalanan ke Oeral, ke
poenjaan Tamerlan dari doelog voorpost baik commercieel maoepoen mijitairisch
dari Azia itoe dekat tapal
watas Europa.
Pada tahoen 1920 setelah ada pertempoeran di Warschau, Stalin sendiri mengatakan: ,Akoe sekarang
mendjadi
seorang Asia“ sa
toe perkataan jang membawa kegira
ngan
pada ra'jat djelata jang tinggal
dalam
bilangan Oeral, Kaukasie dan
daerah melintasi Laoetan Kaspisch sam
pai dipegoenoengan Tibet Bangsa Sovjet itoe soedah memberi kemerdekaan
lebih dari pada 40 bangsa. Begitoepoen
seorang jang berasal dari Georgig, jang
mengepalai 160 millioen djiwa dengan
tidak maloe dan berani
mengatakan
bahwa ia boekan ada seorang
Europa
lagi.
Stalin poen didalam itoe so'al tidak
maoe ketinggalan dan bekerdja teroes
orang seoemoemnja soedah tidak begitoe "memperhatikan
aarti apa jang
telah ditetapkan dalam bagian kedoea
dari rentjana 5 tahoen itoe rentjana

land

berie itoe haroes dipekerdjakan. Tanah

dan djoega dapat didiami oleh manue-

sia. Sepertinja

tambang2 besi Magni-

togroks ada lebih kaja dari
pada
tambang2 Fransch di Lotharingen, dan
tambang2
jang- terseboet
doeloean
soedah mempoenjai keoentoengan poela
bahwa bahan2 besi sangat dekat terletaknja. Keadaan seroepa itoe djoega
terdapat di Koeznjetsk : dalam 5,10 dan

dan 20 meter orang

soedah

lapisan2 jang

banjak

sekali.
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boleh

Sedari

tahoen

selaloe

dapatkan

1920 dan teroetama
dikatakan

bangsa

Rus itoe toedjoekan matanja kebenoea

ma

Punt jang

pertama

dalam

program-

mereka jalah tidak lain dan tidak

boekan hanja memberikan kemerdekaan pada tajat2 jang tidak berdarah

Rus

itoe

akan

tetapi jang tinggal di

poenja negri sendiri.
kipoen
sebagaimana

diatas

tinggal

Rajat2 ini meskita toetoerkan

di Rusland

itoe

akan

tetapi sebagaimana barangkali diketahoei sampai sebegitoe djaoeh mem-

poenjai tabeat setjara bangsa Asia be-

laka.

Njata

sekali,

baik bangsa Armenie

maoepoen Tartaar dan lain2nja lagi
jang tinggal didalam tapal watas Sovjet itoe mempoenjai pemerintahan sen-

diri.

Bangsa

Hindoe,

Korea dan teroetama

Burma,

Tionghoa

Annam

siapa

dengan

ia

tatkala

hendak

poenja

25 millioen orang
bertempoer

dengan

dari

maka

itoe tempat: dari

Inggris teroes sadja

Hypothese jang kedoea jang djoega
bersangkoetan
dengan
jang kesatoe

jalah: kaoem

merah merampas Tiong-

kok, membasmi Kuomintang, membikin
Tiongkok terdjeroemoes dalam djoerang keriboetan, jang dipertoendjoekan

oleh

Sovjet. hingga kekoeasaan revo-

lutie itoe

loentjat dari Moskou ke Nan-

king. Dan moelai itoe baroelah timboel
satoe genie kembali, akan tetapi ini
kali satoe Lenin
Koning. Disinilah kita orang bisa bajangkan satoe
gerakan revolutionnair, jang bisa poekoel hantjoer bangsa Japan dan siapa
poenja bajangkan melipoeti seloeroeh
Asia, dari Laoetan Es sampai Samoedra
Indonesia, dari Stille Zuidzee sampai
di Oeral dan lebih djaoeh dari itoe.
Sebab rakjat Koening ini, dengan pa-

kai nama
soedah

orang

Kazak

berada

dan

Kalmuk

dimoeloetnja

scengai

Wolga, sedangkan
bangsa Tartaar
sendiri jang mendjadi bangsa Asia asli,

actie dari kaoem merah, di Canton
memang tidak bisa disangkal lagi sangat terkenalnja. Di India Gandhi sen-

soedah
lama
Wolga sebelah
poela.

mendoedoeki
soengai
atas dan. poelau Krim

mengarti

rije dan begitoe

mendirikan itoe negeri

Hypothese jang ketiga adalah: Kuo
diri soedah tidak maoe beroeroesan
lagi dengan Moskou. Dari sebab itoe mintang terdesak dan begitoe minta
maka Moskou tadi anggap bahwa pertolongannja Japan, siapa achirnja
Gandhi ada seorang indealist jg. tidak tarik Tiongkok-Oetara pada Mantsjoesedikit

poendjoea

tentang

politiek. Djoea di Indonesia dan Indo- sebagai keradjaan jang conservatief.
China pengaroeh communisme itoe Belakangan ini keradjaan bisa meramtelah timboel akan tetapi zonder meng- pas Mongolie dan Chineesch-Turkegontjangkan pemerintah
Belanda ini,

Fransch dan

stan,

ia akan

semangkin besarlah pengaroehnja ini
negri di Tiongkok. Sebagaimana telah

diketahoei sedari tahoen 1911
kok selaloe

ada

didalam

Tiong-

geloembang

revolutie dan dikitari poela oleh dae-

Rus dan

poekoel

Transbaikalie

hantjoer banzsa

ackirnja poen
Semangkin koeat Sovjet Rusland itoe akan mendjadi ia poenja korban. Apa

bila itoe semoeanja bisa tertjapai maka
akan didirikan seboeah federatie jang
terdiri dari bangsa2 Koening atau lebih
baik lagi dikatakan “disini jang terdiri

dari

bangsa

Asia. Inilah itoe

impian

rah2 Mongolit, Mantsjoerije, Mongolit-

dari Asia

dan Tibet. Tibet sampai sekarang masih sadja ada dibawah
pengaroehnja

lagi disini apa jang terseboet diatas.
Satoe Tiongkok dibawah pimpinannja

Dalam dan Loear, Chineesch-Turkestan

lebih loeas“.

Dengan ringkas kita akan toetoerkan

Inggris, akan tetapi atas sisanja
itoe Napoleon-Tionghoa, satoe Lenin- Tiong
Sovjet-Rusland berdaja oepaja oentoek hoa siapa mempoenjai koeasa diseloemengepalainja,
agar soepaja dengan
djaian demikian bisa datang di Tiongkok, teroetama atas provincies sebelah
Timoer dan Timoer Oetara dan selan-

roeh Asia dan satoe japan, siapa memperhseboengkan massa Asia ini sebagai
satoe federatie dan achirnja mendidik

ena

Lp

jang djadi korban, bahaja keroesakan
tanaman jang sebagian besar terdiri da

en

1915. Begitoepoela Frankrijk dan

Engeland

Dari

ditepinja soengai Jangste. Kedoea moe
soeh jang jang masih sadja serang Ti-

ongkok itoe
Rusland.

ialah Japan dan Sovjet-

laloe

Japan
mendjalankan pertjobaannja
itoe dengan tjara direct, jaitoe sebagai

keradjaan dan dengan sjarat2nja. Sebaliknja Rusland dengan tjara jang

Banjak orang boenoeh diri.

Lantaran kekoerangan makanan,

indirect artinja mereka bekerdja sebagai anggauta
paling
teroertama dari

derde internationale

dan

Dari

dengan

masih

hidoep

laki oemeer

hanja

satoe

anak laki-

12 tahoen sebab ia telah

menolak boeat makan terlaloe. banjak
ratjoen jang diberikan padanja. Satoe

semoeanja mengeloeh kesah tentang
familie lagi, jang terdiri dari 8 orang
- perdjandjian2 jang tidak sesoeai atau revolutie itoe sebagai tjara oentoek djoega telah makan ratjoen dan kedaanfjaman jang timboelnja dari imperia- menerdjang lebih djaoeh ke Siberie patan menggeletak mati pada besok
lisme negri negri jang besar dan koeat sampai di danau Baikal dan orang
paginja oleh tetangga-tentangga mepoela, menganggap Sovjet ini sebagai soedah ketahoei bahwa achirnja ia da- reka.
mereka poenja kawan, dan orarig jang pat djoega mempengaroehi seloeroeh
Keadaan di Hupeh.
akan memperlindoengi mereka itoe," Mantsjoerije, jang sekarang soedah bo
Sedjak 10 atau 12 tahoen jang laloe leh dikatakan mendjadi seboecah negeri
Keadaan di Hupeh djoega tidak baik,
maka ra'jat2- dari Asia ini atau lebih jang merdeka. Dengan hasil begitoe Dibagian2 dimana ada dilakoekan per
baik dikatakan kaoem Nationalisten roepa djangan kira Japan soedalh poe tanian dari provincie terseboet hanja
Asia ia telah toendjoekan kedoga mas as, tidak sekali? bahkan Jehol telah ada 30 pCt. dari tanamannja jang tidak
tanja ke Moskou. Mereka boekannja mendjadi korbannja, pasoekan2 Japan kena pengaroeh boeroek dari moesim
berhaloean communistisch, akan tetapi soedah tiba di Tembok besar, mengan kering itoe.
tidak lain dan tidak boekannja sparta- tiam Peking hingga mendoedoeki kota
Tetapi tatkala ada hoedjan toeroen
kisten belaka.
ternjata tberoendh dengan deras sekali
Shanghai.
Afganistan jalah negri jang pertama
Berhoeboeng dengan kedjadian2 jang hingga menjebabkan terbitnja bandjir
jang dapat loloskan dirinja'dari peme- belakangan ini seperti penjerangan pa dibeberapa tempat, Djoemblah. orang

Naa

Ki Tg He

”

£

Ang

PENERAPAN

BA

SN

jaitoe

bikin

soepaja

£

,

RUN

kasih

makan

koempoelan kaoem communisten jang
terdiri dari 3000 orang, jang dipimpin
oleh seorang perempoean jang sangat
ditakoeti, Ho Lan ying, telah menerbitkan kekaloetan di daerah Oetara
dari provincie Kweikhow. Ini perempoean gagah ada soedara dari pemimpin communist jang sangat ditakoeti.
Ho Lung, siapa poenja kekedjaman
soedah membikin gentar hatinja ra'jat
di provincies Hupeh dan Hunan.
Menoeroet kabar jang diterima paling belakangan ada dibilang bahwa
kaoem

communisten

rakjat

boeat

Roepanja

ajam2nja dengan

ini

perempoean

moeda telah doedueki kota kota Shinan, Yinkang dan Tehhiang. Magistraat
di itoe district telah melarikan diri dan
itoe tentara commusist telah berdirikan
satoe pemerentah Sovjet dan paksa
masoek

selagi

communisten.

di

Fekien

antero

bidji dan daoen dari pohon getah jang
diseboet ,,guayule“ jang banjak terda-

pat di Mexicu, Sesoedahnja ini ajam2nja

kekoeatan
militair digoenakan boeat
hantjoerkan arau basmi kaoem merah
di provincie jang terletak djaoeh sebelah kedalam communisme masih bisa

laloe

beroerat

keloearkan

teloer jang

berkoelit

berakar.

provincie - provincie Chekiang

sja- dan Hupeh telah diterima banjak karat2 jang bersriat revolutionnair.
bar tentang terdjadinja perkara boenoeh
Sebagaimana telah diketahoei per- diri jang memakan banjak korban di
moelaannja Japan merampas Korea, kalangan orang-orang tani, sebab moedan Formosa, sesoedahnja selesai itoe Sim kering jang berdjalan sampai sebaroelah
Port Arthur, jang mana ia 'begitoe lama
menjebabkan
mereka
mesti kembalikan akan tetapi achirnja 'mendjadi poetoes harapan boeat dapat
dapatskembali dan selandjoetnja bagi tolong tanaman mereka dari keroesakan.
an selatan dari Mantsjoerije Kiatsjau.
Di Pukiang, Chekiang, ada
satoe
Adanja peperangan itoe membawa ke- familie jang terdiri dari 12 orang jang
beroentoengan bagi Japan sendiri ialah telah makan ratjoen dan 11 antara
oleh karena ini negeri dapat djalan mereka telah meninggal doenia. Jang
oentoek mempengaroehi seloeroeh Ti
Ongkok, tempo2 negeri Kate ini masih
fagoe2,
akan
tetapi ia tidak berani
boeat menerdjang teroes dan begitoe
dengan tjerdik telah menggoenakan api

lain,

koelit loear dari teloer djadi lemboet.
Menoeroet tjerita, ajam jang makan
bidji dan daoen dari sematjam pohon
jang mengelocarkan getah, Krumland

—

tah Communist.
Canton dikabarkan bahwa se-

——

Teloer seperti karet.

pertjobaan

sedjaknja terbit pemboycotan

ditekan ta bisa pe

9

—0

mereka ini dengan setjara militair.
Impian ini hanja bisa didjalankan
djoetnja mendjalarkan sajapnja kedjoe
roesan Soengai Blaoe. 'Moskou
tejah 3 atau 4tempat di Asia ini. Salah satoe
tjoba itoe “manoeuvre“ dan... berhasil diantara jang penting itoe jalah Samar-

hoen

lembek, hingga kalau

tjah.Ini hasil didapat menjebabkanKrum

ri padi, ada, 10.000.000 dan kira-kira land tambah matjam itoe boeat ajam6.000.000 orang dari djoemblah terse- nja dan katanja binatang2 itoe sama
boet pertama sekarang perloe diberi- sekali tidak rasakan kessesahan apa2
kan pertolongan, djika tidak, mereka jang tidak baik.
nistjaja akan mati kelaparan. Banjak di
Krumland bilang toedjoecannja boeantara mereka soedah boenoeh diri lan- kan boeat dapatkan teloer jang bisa
taran tidak koeat lagi tahan sengsara. moemboel seperti bola kalau djatoeh
Djoemblah orang jang mati dengan se tetapi hanja boeat keloearkan teloer
tjara demikian sampai sekarang masih jang gampang dikeloearkan oleh ajam
beloem dapat dipastikan.
dan djoega diboengkoes dengan boengDi Hsiang jg. jaitoe satoe kota pen- koesan kertas lembek, dengan tidak
ting jg. terletak dekat daerah Wuhan, takoet petjah. Sn, Deli.
telah toeroen hoedjan lebat jg. menjebabkan bandjir. Dibagian rendah kota
Cultuur thee di Indo-China.
itoe air soedah
sampai
lima kaki
Dalam
,,The
home
and colonial”,
dalamnja.
maka ada dimoeat satoe artikel jang
Kekaloetan besar. ditoelis oleh Dr, J.J.B. Deus, bekas
Boleh dikatakan dari tiap2 daerah directeur dari Proefstation West-Java
jang terserang moesim kering ini ada dan jang sekarang ada adviseur dari
cultuur ondernemingen
di
diwartakan tentang terdjadinja banjak beberapa
kekaloetan.
Orang-orang
tani, hanja Indo-china.
Seperti diketahoei tocan Deus orang
pertjaja bahwa huedjan hanja dapat
kalangan cultuur thee.
ditoeroenkan dengan adakan oepatjara achli dalam
Dalam
ini
artikel
ia vetarakan pikiransembahjang
besar, tetapi Executive
Yuan telah kelocarkan larangan boeat nja tentang sehari kemoedian dari pemelakoekan oepatjara sembahjang de- nanaman thee di Indo-china.
Sampai
sekarang thee Indo-china
mikian,
hingga membangoenkan perasaan
koerang senang jang sangat tjoema terkenal di pasar doenia dengan
dikalangan orang2 tani jg. masih bo- jang dinamakan ,the d'Annam“, jalah
thee
pendoedoek
jang
kwaliteitnja
doh.
Di Anhwel beberapa riboe orang tani rendah dan di Londen ditawarkan dengan harga rendah.
telah pergi beramai-ramai kekota Mon
Tapi kongsi-kongsi cultuur Fransch
kiang
dan minta soepaja diberikan
ocang oentoek meringankan kesengsa- dalam tahoen-tahoen jang laloe belameraan itoe didaerah2 jang ditimpa ke- kangan berdaja oepaja oentoek
madjoekan
itoe
cultuur
ka»
dan
bersoesahan. Tatkala mangistraat di kota
itoe masih berada dalam kebingoengan, hasil toelis S.T,P.
Sekarang ada terdapat 6 ondernelantaran tidak tahoe apa hendak diperboeat, maka orang2 tani itoe lalse ming besarnja jang soedah lever promemboeat riboet dan keriboetan ini duct dari kwaliteit jang baik sekali.
Kalau bermoela orang tiroe cultuur
hanja dapat ditindas sesoedah diperoleh
bantoean politie dan tentara jang ber- di Java dengan ia poenja tjara pembikinan jang speciaal. Tapi belakangan
tempat tidak djaoeh dari kota itoe,
dapat kenjataan, bahwa itoe perbedaan
Toko-tokoberas
kalimat ada terlaloe besar boeat orang
dirampok.
bisa meniroe tjara pembikinan di Java
Dibeberapa tempat lain orang2 tani dan Sumatra.
ig. padinja dan jang diroemahnja tidak
Orang laloe pahamkan tjara jang di
ada
mempoenjai
sebidji
beraspoen goenakan di India dan Cylon, dan orang
boeat dimakan, telah berangkat kekota2 dapat kenjata'an bahwa ini boeat Indodan rampok toko2 besar.
China
ada mempoenjai lebih banjak
Pemerintah sekarang berniat boeat kans boeat berhasil dari tjara disini.
keloearkan
soerat2 hoetang seharga
Dipastikan thee di Indo-China dalam
20 millioen dollar boeat toetoep ke
moesim hoedjan dalam tiap 7—8 hari
koerangan pemoengoetan padjak jang sementara dalam moesim kering dalam
disebabkan oleh terbitnja kesoesahan tiap 14 hari.
itoe ditempat tempat
jang terseboet
Fabriek2 dari ini onderneming2 jang
diatas.
besar telah diperlengkapi dengan moSementara itoe harga beras dikota- dern sementara productnja soedah bisa
kota besar di Tiongkok dan soedah dapatkan harga jang baik.
tentoe djoega ditempat-tempat ketjil,
mendjadi djaoeh naiknja oleh karena
Pemimpin communist perempoean
pemerintah telah djalankan larangan
Mengepalai
gerakan
pemasoekan beras asing.
mendirikan
Pemerin

Seorang saudagar teloer di Bryon
Californie, bernama Herman Krumland,
telah mendapat tahoe tentang rahsia
mendirikan seboeah republiek
Sovjet kand. Disini telah dikoeboer Tamerlan, boeat bikin ajam keloearkan teloer
dari Mongoli8-Loear, Akan tetapi disi- siapa meneeroet toelisan diatas ma- jang koelitnja lemboet seperti karet
nipoen perdjalanannja telah sampai al- kamnja itoe boekan sadja telah me- hingga tidak gampang djadi petjah.
thans tidak bisa bergerak lebih djaoeh rampas Turkestan, akan tetapi djoega
Semendjak lima tahoen doeloe Krumlagi. Sebab disampingnja Tiongkok Perzie, Afghanistan dan India, Mesopo- land telah berdaja boeat bikin koerang
itoe ada satoe factor militairisch jang tamie, Syria, Turkije Egypte, Rusland, bahaja teloer petjah, jaitoe dengan
Chineesch-Turkestan,
Mo- djalan koelit tipis jang terdapat dalam
bisa memberi poekoelan2 hebat: Ja - Moskou,
ngolie dan Mantsjoerije dan telah me- teloer djadi lebih tebal dari biasanja
pan.
Keadaan di Tiongkok ada begitoe ninggalnja ini orang jalah pada ketika
la kasih makanan speciaal pada ajam
roepa, hingga Amerika Sarikat sendiri ia hendak menjerang Tiongkok,
ajamnja dan ini mengasih kesoedahan
Bagi kita, hanja ada satoe pertanjaan jang memoeaskan,
jang pada tahoen 1900 hendak membamendjadi toecan
gi negri ini'sedari itoe tidak dapat moen- siapakah jang akan
Lantaran ini maka Krumland laloe
tjoelkan dirinja. Duitschland sedari ta- dikemoedian hari di Timoer- Djaoeh ini. timboel pikiran boeat tjoba membikin

Asia : mereka kesampaian menerdjang
diantara belbagai-bagai rajat dan telah
membikin mereka djadi pengikoetnja
Bolsjewisme. Tactiek kaoem Rus sesoedahnja mereka tidak bisa mempengaroehi doenia Barat lagi mengandjoerkan boedak2 bangsa koelit poetih|
itoe soepaja mereka menjoesoen pemberontakan terhadap mereka. Tactiek

ini memang telah berhasil . , ...

ini

berasa ketjele. Di Tiongkok pengaroeh
bolsjwisme itoe ada baik sekali: itoe

mana speciaal mengenakan Siberis.
Stalin berpendapatan bahwa tarah Si-

itoe memang ada kaja dengan bahan2

berlaloe

sebab

maar-

kok sendiri—satoe Napoleon dari soengai Blaoe, bisa kesampaian dibawah
benderanja merampas Tiongkok. Dengan 500 millieen orang ia akan ter-

Bagaimana
tjaranja Sovjet mempengaroehi Timoer Djaoeh
dengan bolsjewisme-nja. Apa jang Pierre Dominigue toelis
dalam ,,Crapouillot".

Pada tahoen 1918 di Rusland soedah

satoe

Rusland.

akan djadi tbean di Timoer
dikemoedian hari?
Apakah

pertama :

atau
boleh
diseboetkan .satoe genie
jangmana kita bisa dapatkan di Tiong

Lembaran Ketiga
Siapakah

jalah

schalk atau generaal bangsa Tionghoa,

Geman angan
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da kreta-api dan lain2nja poela maka
bolehlah disini kita toetoerkan 3 hypothesen
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fjabang

Madoera dan Sebrang, dengan

dari

setiap

5700 leden.

Regentschap

|

Priaji
di

Djawa

dan

Mempoenjai lagi 6 orang leden IJewan Ra'jat/ Volksraad/di antaranja djadi
gedelegeerden doea orang/Regent Bandoeng dan Pati Gresik.
Dikirim

pertjoemah

Oplaag
650
Exemplaren
kepada leden P P.B. B. dan dibatja oleh langganan2

segala bangsa dap Ambtenaar2 Europa.
f 5.—

setaon

Harga abonnem ent boeat Hindia.
atawa 12 nomer, (2.50 setengah taon atawa
6 nomer, pem-

bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa
6 nomer.
Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie.
Menghadepi hasil besar dan menjenangken, tariefnja rendah dan berlangganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa.
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Soedah

banjak mendapat poedjian
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pandai.
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idale bergocroe, apal agi dengan 'bergoeroe,
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Tjoema inilah ' satoe2nja

peladjaran bahasa Inggeris, jang
! boekoe
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penting bagi kabagoesan, seande orang poe-

50-gram Dalam Kota f0.30:, Loear
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Tjie Kim

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

,PIN HO”

Hooge-

“school, Bat.-C. Speciaal boeat menjega rontoknja
9 Wamboei. melinjapkan gatel-gatel, ketombe,? mem- baeken segala penjakit di koelif kepala, membikin
ramboet gemoek, item dan lemes. Adem “di pakenja
dan mempoenjai haroem jang haloes.
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Hn aman

'MEUBEL

wa

en

. Thio

sekalian Japansche tennis stadenieri: per dotok 5: —

ii

ani

TOEKANG

f 8. 50

kemis ballen

A

GLORI

agent dimana2.

Minjak

njak jang so:da hilang haroem
nja, kombali mendjapi wangi,
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jen Hassan b. Raden Saleh Palembang.
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Himat di Ladang Peladjoe

ai an Arifin doecsoen sMendajoen

Teif.

ae Sep 3 Ab Aiko Pn
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Rijswijijkstraat

Ko.Bali Gang T. Abang Ketjil 6
Batavia - Centrum
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“4. Petji beloedroe, slof2 dan ttoempah
5. d.I.I. barang jang ditanggoeng
koeatnja dan Marga menjenangkan

Djoega

Ketoe
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Passerstraat

BANDOENG

Djoega Agentochap:

Djamoe
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tjampoer sari, Bedak Sari Pohatji dan

T Aa NPaAAA

'Tjiamis

jang Kata
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M. RAMIN
Bantam
303,

Batavia-Centrum,

E.M. MOECHTAR

oedeng makerij

Minjak

Tanah Tinggi Gang
Roemah No S5A

Koendjoengilah

TOKO

djoeal
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Im POEr.

Mendjoeal ketjap Tjiamis tjap Kembang, Rasanja tidak oesah Maa
lagi.
Bolehlah Toean dan Njonja ambil per| tjobaan,
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Batavia-Centaum,
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