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KE.PERGA-

SEKOLAH

OELAN..

merintah Belanda agaknja dengan tje- menjatakan dengan terang, bahwa pe

3

pat hisa adakan

Meskipoen soedah hari Saptoe dite-|

Conferentie Nederland-Japan

.tapkannja itoe ,,Aansluitingscommissie"
oleh' Directeur

kita

tidak

van

Akan

Onderwiis, ..poen

merasai

salah

koebra

mostah,

se-

sakitan tidak bersalah, sehingga

dang tidak ada kejakinan dan

x

sebeloem

Oleh

"selesai?

-djika kita

barang2

haroes

bab djikalau tidak, sedangkan oeang dibebaskan, setidak-tidaknja dilepaskan
sangat mahal begini, bisa-kasih kesoe- dari toentoetan. Setelah hakim bersidang, maka Landraad
mendjatoehkan
sahan pada anak negeri.
poetoesan, bahwa. Landraad

Ta

kan

Kita telah perloekan tjari keterangan

,Javabode”

bahwa

kemaren

dikabar-

sebeloem G.G. berangkat

'meman-

boekti

djoega koerang tjoekoep oenteek meng

hoekoem, sehingga pesakitan Biroe ba
pa Yalim dibebaskan dan hari

3
Ben
£
3

ke Maloekoe, Prof, van Gelderen telah itoe djoega
mesti dimerdekakan
kasih sedikit pemandangan tentang hal di fihak Japan tentang doedoeknja per menghadap
di astana, oentoek pamitan, hari itoe djoega dari tahanan dalam
itoe sekarang. Apa jang dimaksoed kara conferentie di ini sa'at.
tsebab bisa djadi sebeloem
Wali Negeri roemah koeroengan.
tidak banjak, hanja menjelidiki karena

Roepanja itoe pertemoean bisa djadi poelang dari perdjalanannja, conderentie
apa soedah begitoe banjak anak2, jang lantas akan berachir zonder, dengan
soedah koebra. Djikalau kedjadian bekeloear dari sekolahan rendah dan me kesoedahan jang beres.
gitoe Prof. van Gelderen akan'segera
: neroeskan peladjarannja pada sekolaDiketahoei bahwa di boelan October poelang ke Holland, tidak totnggoe
han pertengahan, soedah kandas dite- depan, Prof. van Gelderen akan beranglagi sampai kembali Gouverneir Gengah2 peladjarannja.
kat poelang ke Holland. Dengan begi- neraal. Dengan begini maka soedah
Roepanja pemerintah mentjari sebab2 toe lid delegatie Belanda akan tinggal
nja didalam itoe aansluiting, didalam satoeorang Mr. Hart, djikalau Dr. ambil pamit lebih doeloe.
perhoeboengannja
diantara
sekolah Meyer Ranneft masih mewakili G.G.
Tentang Penangkapan P.O.P.N.I.
rendah pada sekolah pertengahan.
Mentempatkan mereka
jang sedang
pergian
di Maloekoe.
Dan djika kita melihat betoel kejang ditangkap.
Sebagai vice-president Raad van Indie
adaannja dan semoea tjara beladjarnja
Madjelis penjiaran P.N.I. Djakarta
selama
GG. G. dalam
perdjalanan, kabarkan :
di itoe doea2

ngan

sekolahan

ditambah de-

Dr, Meyer Ranneft ada di Bogor oen-

sekolahan tinggi, benarlah besar

toek

mewakili

kepala

Dengan

pemerentahan.

ini. kami wartakan,

bahwa

Oleh

kedoea

karena

Landraad

Kaiman

pesakitan

bapa Sanim disangka

melakoekan rampok, maka kepadanja
didjatoehkan hoekoeman pendjara 10
tahoen. Pesakitan ini kabarnja akan
naik appel. Dan pesakitan jang ketiga

Sainan bapa Nosen dibebaskan dari
toedoehan merampok, tetapi dihoekoem

sakitan

ini, jang

overgangnja,

melontjatnja dari

Tablet jang ketjil dengan hasil jang besar!

boeat sementara dike-

loearkan dari tahanan, akan naik appel,
Sanak-saudara dari pesakitan Kaiman
dan Sainan, jang masing-masing kena
hoekoem sepveloeh tahoen dan tiga
tahoen kabarnja, akan pergi djoega

Saudara2 kita wakil P.O.P.N.I, jaitoe
Ini artinja conferentie seolah-olah di sdr. Harjono, T.A. Moerad dan Soegra, kepada Mr. Muhammad Yamin, memin
satoe systeem ke satoe jang lain, samtoenda. Malah Dr. Nagaoka sekarang masing2 ketoea, penoelis bendahari tak tolong dalam perkara memorie van
pai biarpoen oentoek anak Belanda,
Commissaris,
jang tempo hari appel, teroetama karena melihat pemakan meninggalkan Batavia ke tempat dan
oentoek siapa ini systeem diadakannja,
telah ditangkap jang mana tiga saudara belaan kepada pesakitan Biroe jang
dingin selama
voorzitter
delegatie
dibebaskan itoe, djadi ternjata advocaat
perlontjatan ini membawa banjak rinterseboet hanja satoe
Belanda tidak bisa bekerdja dalam itoe tahan di Hoofdbureaumalam sadja di ini soedah mengetahoei benar doedoekvan Politie
tangan, apalagi oentoek seorang anak2
oeroesan pertemoean.
Maka ke esokan harinja mereka telah nja perkara perampokan Telok Djambe
Indonesier.
:
Perminta'an bitjara- dari Mr. Hart dipindahkan
ke pendjara, ialah: sdr. dan tentang segala proces-verbaal po“Lihat sadja di sekolah rendah peatau Prof. van Gelderen kepada Dr. Na- Harjono ditempatkan di pendjara Tji- litie dan kehakiman.
ladjarannja dilakoekan dari salah satoe
pinang, sdr. T.A, Moerad dan Soegra
Nasehat dari Dr. Soetomo.
klasse-onderwijzer, jang tidak mening gaoka telah ditolak, sebab dianggap dipendjara Glodok. Sedangkan chabar
jang lebih djaoeh-kita-beloem-terang.
Dari Soerabaja- Aneta kabarkan :galkan anak2 didalam semoea perkara boekan bandingannja.
Pada kita dikemoekakan sesalan lagi
—09—
Menoeroet Ind. Crt. di Probolinggo
dan peladjaran.
bahwa conferentie itoe tidak bisa ber
Pemboenoehan
dengan
soedah
sendiadakan satoe vergaderirg dari
Naik ke sekolah pertengahan, ini
djata api..
djalan tjepat, sebab banjak ditoenggoe
Party bangsa Indonesia,
dimana Dr.
perhoeboengan
diantara goeroe dan
Hari Sabtoe jang laloe seorang nama Soetomo menerangkan bahwa Pemerininstructie dari Holland. Tidak begitoe
moerid soedah dilepaskan sama sekali.
djikalau
oempama
itoe. conferentie Kamad, bapaknja Riman, dikampoeng tah sekarang ada didalam kesoesahan,
Peladjaran dikasihkan oleh beberapa
Pondoksambi
(Tjengkareng), dengan selingga kewadjiban jang nomor satoe
tadinja dibikin di den Haag. Oentoek
sekonjong-konjong
telah
ditembak dari semoea pendoedoek jaitoe soepaja
goeroe2 jang masing2 ada seorang
diadakannja di Tokyo tentoe fihak oleh seorang bangsanja jang dikenal semoca mereka-bajar belastingnja,
achli di mereka poenja masing2 keBelanda menolak, dan di Nederland sebagai tetangga sekampoengnja. KaKalau ini waktoe benar berdjasa beilmoean. Pimpinan didalam peladjasebetoeinja boekan tempatnja, sebab mad djatoeh dengan mengeioearkan nar Dr. Soetomo, sebab ini sekarang
ran tidak ada, hanja ada pimpinan dimen anine pekerdjaan kantoor Belasjang mendjadikan peroendingan jalah banjak darah dari loekanja.
dalam
satoe bagian dari peladjaran,
ting!
Politie
jang
diberi
tahoe
kedjadian
pasar di Indonesia ini.
ini, lantas mendjalankan pemeriksaan
Moerid2 biasanja djoega merasakan
Atas pernjataan kita'bahwa poetoes dan kenjataan bahwa Kamad kena temKita pertjaja dengan sepenoeh pebetoel2 bahwa mereka soedah kehinja conferentie zonder keberesan arti- bak dibagian pinggang sebelah kiri, noehnja bahwa semoea pendoedoek
langan satoe pimpinan oemoem dan
kita, djika bisa dengan senang hati
nja akan meroegikan Japan sendiri, di sedang pelornja tidak bisa keloear,
seringkali berenang sadja- diatas peDengan
keadaan
pajah
Kamad di- melakoekan kewadjibanja, djoega oendjawab, bahwa ini waktoe Japan telah
ngetahoean daripada menjeloepkan diangkoet keroemah sakit, sedang pe- toek membajar belasting.
dapatkan banjak pasar2 baroe,
jalah
Dr. Soetomo tentoe tahoe djoega ini
nembaknja melarikan diri hingga se
dalamnja.
di Afghanistan, Abessinie dan South karang beloem tertangkap oleh politie. perkara dan kita kira tidak oesah oen
.
Naik lagi kita ke sekolahan tinggi,
Amerika. Penolakan barang2 Japan da Apa sebabnja dan siapa nama sipenem- toek memberi nasehat sematjam itoe,
— kita merasakan satoe kemerdekaan jang
ri ini negri, sebisa-bisa ditjegah, teta bak sekarang masih dalam penjelidikan dan kita pandang tidak oesah dioetjaphanja pantas oentoek mengadakan satoe
&an dan tidak ada goenanja poela, sepi djikalau tidak bisa apa boleh boeat, politie.
djoega

ASPIRIN

tiga tahoen dipotong preventief
9 boelan oleh karena berhoeboengan dengan
barang tjoerian. Kabarnja djoega pe-

Waktoe tjapai habis bekerdja dan
dapet perasaan jang koerang enak
dinegeri

T

kamergeleerde

atau

satoe

.Biarpoen

mislukte

ditengah2nja pe-

kedjadiannja

barangkali

tidak begitoe, tapi kita
memperlihatkan
bahwa

hanja akan
systeemnja

geschiedenis,
tapi
sedikit harapannja

anggauta

bahwa

banjak dipintanja dari seboeah

- dapatkan
oelan.

kewoedjoedan didalam perga

Dari itoelah banjak orang pemoeda
jang kandas ditengah djalan, sebabnja
seperti kita disini melihat sendiri boekan teroetama

karena salahnja perhoe-

boengan

aansluiting tapi ada di

atau

systeemnja sendiri, jang soedah lama
terkenal sebagai ouderwetsch, soedah

terlaloe toea tidak

ikoet dengan za-

man: Kita dididik di sekolahan teroetama oentoek mendapatkan diploma
- soepaja bisa mendjadi ambtenaar, sebab Gouvernement
sangat perloei
ambtenaren waktoe doeloe, dan tidak
. dididik sekali oentoek mendjadi ang| gauta jang ada goenanja didalam per-

| gaoelan.

| perlos

“Dengan

jang

Sekarang
lagi,

en

beberapa

pintar2

ambtenaren

tidak

“daar zitten wij nu|
banjak

didalam

pemoeda2

wiskunde dan

bolehlah

Kemaren

menjelidiki

Yamin

hasil lagi.
hari Senen Landraad

wakarta dibawah

ber-

nangkan

pimpinan Mr. Wir-

perhoe-

(Krawang),

boengan dari sekolahan rendah pada
sekolahan pertengahan,
tapi oentoek
teroetama menjelidiki
perhoeboengan

Setelah

memeriksa

saksi,

laloe toean president memberi kesempatan
kepada
Mr,
Muhammad
Yamin, jang datang membela Seorang
dari sekolahan pada pergaoe dari pada pesakitan, jaitoe pesakitan
pertama, bernama Biroe bapa Talim.
lan hidoep. Ini kita lebih perloe, Walaupoen
demikian pembela teroes
kita kira!
djoega memperhatikan dan membitjaraDengan keadaan diwaktoe sekarang, kan toedoehan tertoedjoe pesakitan lain.
Dengan
pandjang
toean
tidak oesah perdoelikan atau
lebar pembela
membitjarakan
pemeriksaan dan tangsoesah,
djika anak toean tidak bisa
kapan polisi Teloekdjambe, dan mem
teroes beladjar madjoe didalam sekobantah beberapa kekoerangan sempoer
lahan pertengahan, djika mereka ke- na dalam
mendjalankan pemeriksaan
loear
dan
tjari paansiuiting“ jaitoe itoe. Djoega pembela minta diperhati
perhoeboengan
didalam
pergaoelan, kan procesverbaal Manteri polisi, jang
barangkali mereka nantinja ada harapan pada beberapa tempat dioebah, sehing
ga mendjadi koerang terang, Soedali
oentoek
mendjadi
orang di doenia
toe
pembela
meinbitjarakan saksi2
althans
paling sedikit lebih banjak jang menoeroet
pembela tidak ada
harapannja dari pada keloearan dari jang memberi keterangan apa2. Hanja
sekolahan H. B.S. atau A-M. S. jang lah ada seorang saksi, jang kira2 me
soekar betoel peladjarannja tapi seka- ngenal roepa pe€sakitan, tetapi menoeroet pemandangan kehakiman seorang
rang tidak begitoe ada harganja di
saksi tidak dapat diterima,
dalam doenia pergaoelan,
Kemoedian pada penghabisan
emSs. D.
belanja, toean Mr. Muhammad
amin
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perasaan badan kembali.

Volksraad jang akan datang dan
toean Thamrin.
Kembali doedoek atau

tidak?
Orang ramai membitjarakan tentang

Volksraad jang akan datang dan toean
M.H. Thamrin. Doeloe ia dimadjoekan
oleh Kaoem Betawi sehingga dapat
kedoedoekan, Belakangan namanja ter-

tjantoem dicandidaatkan oleh Pagajoeban Pasoendan.
Pada pemilihan
jang akan datang,
Pasoendan maoe madjoekan anggotanja sendiri jang aseli sebanjak-banjak:
nja, maka toean Thamrin dari Pasoen-

dan itoe lontjat kepada Boedi Oetama,

Tetapi, lantaran Boedi. Oetama di
West Java sedikit sekali djoemblahnja

jang

poenjakan

locale

raden,

kedoedoekan

maka

kans

dalam

toean Tham

rin oentoek tahoen depan tetap di Pe
djambon, djikalau tidak dengan stem

bus-accoord, sedikit sekali.
la akan kalah terdesak oleh candi

belasting, kita toch masih mesti bajar,
dengan djalan dwangschrift biasanja.

daten Pasoendan teroetama dan P:P,
B.B. nomor doea.
Angkatan dari pemerentah oentoek

oentoek banjak orang belasting
ada barijak keberatannja,

toean
sebab

Dengan

soedah njata, bahwa sekarang

itoe

—O—

Poer

jonokoesoemo
telah memeriksa
perkara rampok, jang kedjadian tanggal
1 Januari 1934 dalam boelan poeasa
di Teloekdjambe bagian Kalipoepoe

dirikan sematjam begitoe, tapi

djangan oentoek

itoe perampokan di
Krawang.
Pembelaannja
Mr.

Mohd.

per-

pantas oentoek mengadakan satoe ke- gaoelan.
djadian jang demikian, dengan lain
Kita kira, djika kita akan mendirikan
perkataan kita sebetoelnja maoe bilang salah satoe ,aansluitings-commissie",
otak moeda, oentoek mendjadi ,achli“
didalam salah satoe vak oentoek men-

Tentang

hulpeloos, sangat
oentoek mendjadi

jang berhasil didalam

bab biarpoen kita tidak bisa membajar

S—O—

tidak akan memaksa. Hanja sadja pe-

adalah

COFFIEASPIRIN

Satoe tablet tertjampoer dengan
Aspirin, jang bisa menjemboehkan dengan tjepat srenta menje-

—0—

student jang kandas
ladjaran.

panas

TABLET

Masihkah hidoep P. P.P.K.I.?
Banjak pertanja' an2.

Telah beberapa

lamanja

tidak ada

Thamrin soesah bisa
ini zaman pemerentah

bersifat kanan sekali,

diharap
ternjata

Sehingga orang

sebagai tocan Thamrin jang meskipoen
boekan termasoek kiri benar-benar,
ta

kedengaran soeara P3.K.I,, padahal, se- akan poenjakan kans banjak,
Sementara itoe menoeroet pendapatan
tengah orang menjatakan, di ini masa
kita
sajang sekali seorang sebagai toean
ada lebih perloe itoe gaboengan per:
Thamrin
moesti lenjap dari Pedjambon.
koempoelan kebangsa'an mendengarToean
Thamri
n disebavkan ia poenja
kan soearanja, berhoeboeng
dengan
tindakan2 jang telah, sedang dan akan kedoedoekan boekan amhtenaar, tjoekoep harta benda, bisa bitjara dengan
diambil oleh pemerentah.

Di loear oeroesan jang bersangkoetan dengan pemerintah, poen berhoe
boeng dengan keada'an rajat ini waktoe,
perloe dapat pimpinan jang sehat. Keada'an di Madioen dan sekitarnja djoega
bersangkoetan
dengan kes djahteraan
ra'jat.
Pertanja'an
kepada
kita, apakah

P.P, P,K.L,

masih hidoep, kita tidak

bisa kasih djawaban jang memoeaskan.
Hanja kita mengetahoci bahwa secretariaat P P.P,K.L, itoe masih ada di
Bogor, jalah per adres Mr, Sartono,

Gang Menteng 62.
Pertanja'an lebih djaoeh jang bersangkoetan
dengan
itoe gaboengan
perkoempoelan
kebangsa'an,
boleh
dapat di adres terseboet,

merdeka.

Poen

raad-raad

ada sampai tjoekoep. Kerap-

kepandaiansm—eo'al

kali toean Thamrin disodorkan dimoeka, djika lain-lain anggota tidak berani
memadjoekan sendiri.

Seorang

sebagai

Thamrim

masih:

perloe ada dalam raad, hanja sadja
bagaimana djalannja, ini terserah pada

perkoempoelan2 jg, mempoenjai banjak
anggauta dengan hak soeara memilih.
ce

Tangkapan

NY —nda

tjandoe gelap.

Aneta dari Samarinda

mengabarkan

bahwa politie Soedah menangkap. tjandoe2 gelap dikapal kepoenjaan Tiong-

hoa, banjaknja 100 thail. Jang poenja
itoe kapal nama Thai Soen ditangkap

dan

ditahan preventief
—

O-—-

Sen

EN

kan

Ne PENA

debat msk,

Lal

KE Ya

itoe ialah Moeslim,

Nai-

Toean Fruin dan Pemerihtatt.

man, Saoedin Saadan (tidak ditahan
Kita. mendapat kabar bahwa toean
8 'dalam pendjara| dan Sidoen.
Fruin mintak soepaja interpellatienja
"I Waktoe digeledah: djoega ada keda- teniang ,de veelvuldige toepassing van
Ipatan boekti2 seperti perkakas tempati de korte Conflicten-regeling”, karena
.Imembikin mata ocang dan ocang jang apa Pemerintah. begitoe banjak kali
soedah. djadi dibikin poen dibeslag. melakoekan kewadjibannja jang loear
- Dikantong badjoe Moeslim ada keda- biasa itoe, diadakannja nanti pada
patan 20 bidji oeang bolongan palsoe.
boelam ini.
Li
Europa.
“4
| |Dikantongnja Naiman, Saoedin poen achirnja
Apakah itoe interpellatie. akan di
Selama Doi TA u Nan kedapatan oeang bolongan dan pitjisan izinkan, ini-pertanjaaw barangkali akan
Juli j.l..djoembla
. Dioedjoeng boelan
palsoe.
1
dibitjarakannja nanti di agenda tanggal
aa
ur
Me
kota BetaSesoedah didengar keterangan ter- 2 October.

wi ada
Ae Nadtanja 17067 lelaki dakwa2 serta saksi-saksi dalam ini
dan 15770-perempoean. perkara maka Landraad anggap terang
selama boelar" Aug. djoemblah

itoe

kesalahannja,

sebab

“itoe

djatoehkan

bertambah 961 orang, jaitoe 502 lelaki vonnis hoekoeman pada Moeslim 5
dan 459 perempoean. Ini penambahan tahoen pendjara, Naiman 5 tahoen,
dise abkan oran .baroe datang dan Saoedin..4. tahoen,-Sidoen 2 tahoen,

Kab R

Taae. Beat

u.Bet

sedang Saadan dibebaskan.

lantaran mati. dan. me-

ng

5 Bea

Pa

Betawi 'ada 'sedjoem-

Soeami

blah..806. sehingga. djoemblah pendoedoek bangsa Europa di Betawi sampai
cedjoeng

boelan Augustus

15852

mpoean,

33001 orang, antaranja 17119 lelaki dan
mana

9 —

Perkoempoelan
Baru

dihoekoem, isteri
Ian serong,

“Doedoeknja

Kepandoean

i Mr. Cornelis pada ini waktoe
berdirikan kepandoean baroe jang
diberi nama K.A,MI. (Kepandoean
Anak Marhaen Indonesia). Dalam organisatie. terseboet, disampingnja ke
pandoean djoega diadakan afd. oentoek
:

besar dari pengoeroesnja

Sebagian

berdja-

kerdja di Marine, jang
jang bekas
kerdja oentoek kepentingan
sekarang
.
Ra'jat Indonesia.

- Soesoenan pengoeroes ada sebagai
Tasimin, Ketoea, A.
Toean
berikoet:
Djajadi, bendahari
is
Soeparto,.penoel
lagi. Pem

commissaris2

beberapa

bantoe2 dalam bagian Mr. Cornelis,
ada

dan pengoeroes bagian Manggarai

toean

dan.

leh.toean2 Wirjosoemarto.

Me dahan: ini 'kepandoean pandj:r» : seinoernja, 30
:
on.
Ios pertandingan Badmint
Oentoek mereboet
'kampioenschap Dja
"wa Barat 1934.
0
“Oentoek “pertandingan2 Badminton

Prinsenlan

di

diadakan

boeat inereboet titel kampisen Djawa
Barat tahoer' 1934, banjak firma2 dan
toean

pada

hadiah

memberikan

dermawan

itoe

Bestuur B.C. B. F. oentoek

tournament, antaranja

:

— Dagblad Siang PoBatavia Lie
N.V. Faroka Batavia-C.
'Toean Liem-Goan Lian

P3
“t-,,

1
»)

wBoeat kampioen Single.

yna

“Electr, & Inst, Bur Lie Kwie Seng
Batavia-C. 1 beker boecat kampioen
Single

Batavia 1 beker

Faroka

N.V.

Alfa

firma

Single,

boeat “kampioen

Sport:Batavia Cu 4 -beker boeat runner-

up Single firma Lauw Tjin Bat.-C. 1 pot-

boeat 3e prys. Single

lood Scheaffers

— Restaurant Tay Tong dan Tiong Hoa
Batavia, masing-masing 1 bekerboeat

kampioen-

double dan N. V. Faroka

1

Batavia-C.

2

Co.

wsFirma Seng. &-

bekers boeat runner-up

double.

Firma Lauw 'iin Batavia-C. potlood
sheaffers boeat 3e prys double.
Boeat

schap

Firmah

Lim

club

dari

Tjoei

wissel beker,

kampioen

B.C,

8. F.

Keng Batavial
Naah

3

itoe adalah

—.

'pegawai

O—

Vergadering tentang soal kapok.

5

sdr.

2:

Moehamad

sesocatoe

Dalam vergadering tentang soal ka- satoe

Wijk, dalan Wijk Gondangdias
dibagi doca sebelah'ke Wijk dan sebelah masoek Wijk
bea penge-' . Gambir “Kebon Sirih, dan ada djoega

pok sebagaimana kita kabarkan kema | Kalipasir
ren soedah. .diadakan. beberapa sug- “Menteng

gesties jalah mengadakan

loearan jang akan dipergoenakan boeat

pegawai
menetapkan harganja kapok dan pro- ijang diberentikan seperti
“ketjil2.sarean..
PELAN RM
GUNA
Tojib pada wak- ganda poela, pembafasan pengeloeaPekerdjaannja sarean itoe boekan enrannja, memperbaiki

kwaliteit, dan or-

tangkap

padanja,

poelang.

keroemah.

dan teroes

di bawa

“Sedatang

—0

—

Perkara

memperkosa gadis
ketjik--pagi. Landraad Meester Cor-

ia itoe

A. Pane, Nji Idja, dan oleh tocan

pekerdjaan

dalam

menoehi

Danaatmadja

di- hari diboeka Mineraalwater
ef Siropen

contant f 45 goena mepermintaan togansAtang. |

fabriek, dengan nama ,,/Alterna”,
Kemaren .kita dioendang oentoek
mengoendjoengi itoe fabriek minoeman
baroe, Toean H. Tjoa telah perlihatkan

Tamansiswa dalam. 6 boelan lamanja, || toe penipoe. menerangkan, ia ber. boeat kampioen le klas
Pn Aa Dang moelai tgl. 1 October 1934: Isama ioean Atang akar meneroeskan
“ Firma Khouw & Lie 5 medallie pe: an
perdjalanan. Tetapi sebetoelnja sesoe- kita itoe fabriek sedang in bedrij
TI
f.
rak boeat kampioen 2e klas.
d. Melarang sdr. Joesoepadi men- dah ia terima wang dari toean DanaJang sangat menarik hati jalah kedjabat .sesoeatoe pekerdjaan. dalam atmadja, ia selalne kaboer entah ke- bersihannja itoe fabriek, tidak
koerang
Tamansiswa dalam 3 boelan lamanja nana perginja.
« Pentjoerian sepeda jang sial
lima kali dilakoekan penjoetjian boto12'
Tidak antara lama toean Danaatma- dan :semoganja .ta'digoenakan air
« Kemaren... siang. di Kp. Soedimara, terhitoeng moelai tgl, 1 Octover 1934.
soe..Firma Khonw

daerah

&Lie 5 medailies mas

Kebajoeran, seorang

pemoeda

Indonesier nama Soang, soedah bawa

' Tari sepeda jang sedang disenderkan
di samping roemah dan ada kepoenjaan
nja seorang bangsanja, nama Prawiro.

Itoe.sepeda dibawa kaboer.oleh Soang
dan, hendak. didjoeal dengan moerah

Lain dari pada itoe kami memberitahoekan,
bahwa
moelai tgl. 17 ini

boelan sdr.. S. Mangoensarkoro soedah

kembali

“Tetapi,

ketika si

-

pentjosri

tiba di

pimpinan

Taman-

—9—

Di grebek politie.
“Ditoedoeh menjimpan

pada seorang Tionghoa, jang boeka

bengkel sepeda.

memegang

siswa Djakarta sebagai Ketoea Oemoew,

Sendjataapi gelap.
Kemaren sekira djam 2 siang roe-

bengkel sepeda, soedah di “soesoel mahnja T, Soemawinata beambte S.S.
- Olehpolitie. dari Tjililitan dan achirnja Soengaitiram, tinggal di Pisanganbaroe
di.proces verbaal. . .
5
Meester Cornelis telah di grebeg oleh
ag hari itoe pentjoeri dihadapkan beberapa politie dengan kendaraan

. di moeka

hakim. Dafim pemeriksaan

Motorfiets

Toean'itoe

dja menoelis

soerat boeat bapa

toean

moer.

Mesin2 oentoek. bersihkan

botol
perdjalanan toecan itoe ada boeat kita, Selain itoe
semoe
Atang berhalangn ditengah djalan sebab pekerdjaan dilakoekan dengan kebers a
iband auto petjah, serta menerangkan han dan pendjagaan jang keras
sekali.
djoega ia jg. tolong boeat beli itoe Djikalau “kita toetoerkari bahwa toean
band,
Tjoa. adalah bekas procuratiehouder
Orang toea toean Atang djadi kaget, dari. Gouw. Boen Seng, dan techn
ische
sedang ia tahoe toean Atang ada masih leider dari itoe fabriek djoega seora
ng
tetap di Betawi miaka selekasnja soerat toear jang faham sekali tentang oedikirim boeat toean Atang.
2

Atarg, menerangkan

me-

In

LA p-—

No. 8 Gondangdia (Menteng). Terdak- gilan,

malah sekarang ada jang disoeroeh dja
ga berganti2 waktoe malam “diroemah
wijkmeesternja: dalam itoe pemberenti
annja dari sebab penghematan,

sadja. dikasih.

tentoe

soerat. dengan.

onslagen”.

,,eervol:
sn

Tetapi itoe Sarean2 sesoedahnja da
pat soerat eervol itoe, kira2 dalam sa
toe minggoe ada jang dipanggil lagi
| oleh chefnja, dam diberi. tahr€,- befoaj
| soedah..dapat. soerat berenti masing2
tapi mendjalankan pekerdjaan bagaima

na

biasa,

artinja

masoek

lagi

djadi

Serean.
3
5
Adapoen 'itoe Sarcan2 jang disoeroeh
bekerdja lagi masing2 teroes mendja-

lankan pekerdjaannja santpai kini koe-

rang lebih 6 boelan, dalam mendjalan

kan pekerdjaannja, tiap2
boelan
tidak dapat gadjihnja.
Apakah jang djadi pembesarrija tidak
koeatir-itoe Sarean2,: gelap mata pakai itoe. wang. padjak jang «da tagih

hari2, sedang, ia.moesti sewa. roemah
dan makan hari2, apakah boeat sewa

roemah dan hoetang diwaroeng djangan
dibajar doeloe ?
Bagaimana itoe Sarean2 djika' pakai
wang padjak.
siapa jang moesti me-

nanggoengnja,
Djika

oempamanja

itoe Sarean

soe-

dah eervol ia di voorstel lagi djadi
Sarean, kenapa begiibe lama beloem
djoega . selesai ' “voorstel2nja
sedang
soedah djalan 6 .boelan lamanja,

Saja kenal sama salah satoe-Sarean

di salah satoe Wijk, dengan ia kerdja
koerang lebih 15 tahoen, sedatangnja
penghematan
itoe' pada kira boelan

Februari 1934 ia dapat eervof onsiagen:

Sesoedahnja berenti dalars satoe minggoe lamanja
ia dipanggil :lagi-oleh
Beknja
jang
ia moesti
kerdja lagi
seperti biasa, akan tetapi sampai akan
sekarang “koerang lebih 6 boelan ja
beloem : dapat. gadji
“dan “ia bilang
teman2nja djoega di 'lain2 Wijk banjak
djuega..jang. sampai sekarang beloem
Gapat. gadjinja.
Ia bilang tiap boclan moesti sewa

roemah,

bajar

boeat

hidoep

hari2

di

waroeng, tapi lantaran beloem djoega
dapat gadji, terpaksa tiap boelan toeng
gak .menoenggak, sampai. peroetangan

diwaroeng hampir tidak pertjaja lagi,
Apakah lama2 itoe Sarean2 tidak dja-

di hilap pakai wang padjak, dari ia
nanggoeng maloe di tagih2 sewa roemah dan. makan,
Dari hal keadaan diatas diharap Sa:

dja soepaja pembesar2nja jang diatasan

akan

soeka

memberi

kasihan

djangan

sampai itoe Sarean2 menanggoeng sengsara lama

lama.

—

Maling

O—

sepeda jang berani

Djam

4 pagi

“masoek
mah.

moelai

dalam
3

roe-

Tadi .pagi.djam. 5.toean Naseri di
Laan Tegalan soedah.mendjadi ramai
oleh karena achli roemah itoe baroe

mengetahoci
bahwa pada
malamnja
soedah datang seorang jang tidak dioendang terlebih. doeloe,
:$
Dengan djalan.. membongkar :pintoe

belakang itoe. pentjoeri. soedah. dapat
tjoeri satoe sepeda merk ,,Royal En-

field“ No. 66293 jang ia dapat beli dari
seorang Indonesier bernama Ismail dan
ini- orang lagi soedah “dapat beli poela
roesan bikin minetaalwater, jalah tocan
itoe barang dari toko sepeda Teng Khik
—Sesoedah tocan Atang menerima itoe Gouw Bok Hwee jang telah 22
tahoe
fa
kabaran, maka iapoen tahoe, bahwa ke bekerdja. pada - Gouw “Boeng: Seng,n Seen Molenvieit,
Didoega itoe pentjoeri soedah ma|djadian terseboet ada akal penipoesadja orang. ta'oesah sangsi lagi atas kwalimendjogal namanja terhadap tantenja. teitnja minoeman keloearan dari ,,Al- scek ke itoe roemah pada djam 4'pagi,
sebab aclili roenyahs toean' Naseri itoe
Sedang tocan Atang tidak ada ke- terna",

alan
“sat
mana2 selama itoe kedjadian terdjadi
. Landgerecht, pesakitan mengakoe teroes njimpan sendjata api gelap,
Kemaren kita dipersilahkan ijoba
n
terhadap
oom
dan
tantenja.
—.
terang dam achirnja hakim djatoehka
Penggrebegan itoe terdjadi kebetoesatoe “gelas limonadenja, Meskipoen
— R-boelan pendjara,
:
lan T, Soema sedang bekerdja. Sete- . Satoe peringatan boeat kita bersama kita boekan kenner. minoeman, tetapi
Beban
kn
en an
lah pemeriksaan itoe di djalankan ter- djangan selaloe pertjaja segala omo- lidah. bisa. rasakan bahwa. berdjoempaj
Perkara membikin ocang palsoe. dapat tempat patroom kosong pita ngan orang jang tak dikenal, bila dengan limonade prima kwaliteit. Rasa
TE
“Lima terdakwa di dari marine. Koetika T, Soema poelang oeroesan tersangkoet wang,
boeah tetap ada, sebab memang tidak
moeka
Landraad. di periksa oleh politie, dalamipengadibikin dari synthetische esscnse3, neKorban sesoeap nasi.
Kemaren. Landraad :Betawi telah pe- :kocannja menjatakan bahwa. patroom
lainkan dari vruchtenpasta Isari bocah
riksa 5 orang Indonesier.jang terdakwa dan pita tadi di kasih dari PloegmanKemaren sekira: diam 3-siang se- boeahan toelen), Itoe peroesahaan sesoedah "membikin dan menjebarkan door jang mendjadi tetangganja siapa orang nama Ramelan “jang” bekerdja laloe dibawah. controle dari Gezondy
orang valsoe dan tertangkap pada telah dapatkan itoe barang koetika sebagai koeli dari N.Vs Archipel Breu- heidsdienst.
'beel. Aprit fl. Tiga diantara mereka koempeni beladjar berperang di Tan- wery Company : ketika ia mendjalankan
Kita rasa tidak lama lagi djikalau
g. Priok jang telah laloe ini, ke- kewadjibannja, jalah akan memindah- orang' maoe miroem Timonade
atau
“mi NG
poenja tempat tinggal tetap djoen
.dan “Ta
“ditangkap, mereka berada moedian. barang terseboet di beslag kan- satoe. tong kosong: jang beratnja air-belanda tentoe selaloe minta. ..
—digedceng kosong di" ertosonoweg dan lain hari tocan itoe mendapat pang- 29000: liter, oleh karena dari beratnja »Mterna” !
ditoedoeh

tavia,

teng: boeat:banting tenaganjania moesti
roes PO.PNI. Tjabang Djakarta ber- ganisatie
mengenal betoel2 keadaannja pendoetempat di Tjipinangweg Meester.CorDengan.
djalan memberi. tahoekan
doek "dalam ressortnja,dan-djawab.per
nelis dan bekerdja di S.S. Manggarai afdeeling Handel maka pendapatan2 tanjaan2.
dari .wijkmeesternja, menagih
(Motorist), kemaren ketika'ia mendja- terseboet diatas akan dimadjoekan pa'
|padjak2
di
kampoeng2- dan. gedong2
kan pekerdjaannja jang sampai di Priok da Directeur dari Economische Zaken.

Beerdah, B. Motik, dan Achdiat men- ikasih wang

|Idjabat

kampoeng di dalam. kota
ada .jang Wiikmeester di 'pindahkan ada djoega.. Wijkmeester
j

Beberapa suggesties jang pegang doea -kampoeng seperti
jang tampil kemoeka. : Wijk Senen dan Kwitang: di djadikan

Tadi.
kemoedian
politie mereka minta izin
boeat geledah didalam roemahnja, Boe- nelis telah bersidang memeriksa permesti mende- koe2 jang ada didalamnja diangkoet ig. karanja seorang nama Tinggal,
kam
Ikam dalam pendjara lantaran pentjoe- tidak
setjara
dipilih lagi sehingga poeng Karangtengah Bekasi, terdakwa
Tian maka 'isterinja soedah bermain gila boekoe dari Perkoempoelan P.K.M. di soedah “memperkosa iparnja nama
Ti
Sama jang terseboet doeleecan, hingga bawa .djoega.
wang, gadis jang baroe beroetnoer 8
banjak orang jang mengetahocinja dan:
Selandjoetnja: t. Moh. Tojib. dibawa, tahoen.
djoega soeaminja sendiri.
Persident. tanja pada terdakwa apa
ke Hoofd Bureau yan Politie dan hingga
“Sedikit hari lagi hoskoemannja Ka- Sekarang ia beloem di merdekakan.
betoel ja memperkosa Tiwang, didjamad itoe habis, maka Si Pe Kalideres
wabnja.
betoel,
dan waktoe ditanja
melarikan dirinja ke Palembang tantaapa
sebab ia berboeat demikian. ja
Awas
toekang
bakar
roemah!
ran takoet. Baroe sadja beberapa hari
djawab sebab loepas . »
Tadi malam kira2 djam 8, di Tanah
ia tiba “disini maka Kamad djalankan
Si.gadis ketjii iparnja sendiri, wak:
kehendaknja “dengan djatan seperti ier: Tinggi
Sawah,
hampir sadja djadi toe. diperkosa tidak
berani mendjerit
laoetan api, beroentoengs-djoega ke- sebab takoet akan antjam
seboet diatas.
an si lelaki
'Si'Pe dapat foeka dibagian belakang tika pendjahat.iitoe sedang amelempar- bandot.
nja dan terpaksa-moesti dirawat dalam kan korek api jang terboengkoes deSatoe hiari sesoedah terdjadi perkoroemah
sakit Tangerang. Sementara ngan “kertas, terlihat oleh seorangsanak saat,
'sebab
«terlaloe
sakit, sigadis
si “penembak
tadi melarikan dirinja jang sedang doedoek jang tidak ber- beritahoekan pada orang toeanja
jangi
hingga sampai sekarang beloem dike- Gjaoehan dari. roemah itoe, serta ia lantas rapporikan
pada Ass, Wedono
tahoei adanja.
berteriak.api! api!
Achirnja
poetoesan
Landraad, terKetika itoe djoega pendoedoek kam- dakwa didjatoehkan
hoekoe
man 4 ta:
Pidatonja' Sri Ratoe Wilhelmina.
poeng, dengan sekedjap mata sadja hoen pendjara.
2
Boeat
sasa
merekajg. mem- bisa. memadamkan api itoe.
Dan pendjahat itoe, hingga “kini be. Poenjai radio.
Pemoeda Pergoeroean Rakjat.
Ini sore mogiai djam 6,10 Sri Ratoe loem. lagi tertangkap batang ltehernja.
—g
—
Mengemba ngkan
Wilhelmina akan berpidato jalah oenSajapnj.a.
Penipoe jang nekat.
toek memboeka Staten-Generaa! jang
Perkoempoelan Pemoeda Pergoeroean
mana dilakoekannja pada tiap2 hari
Djoeal
omong
kesana Rakjat
sekarang boleh dikatakan telah
Selasa jang ketiga dari boelan Sepi.
kemari.
mengembangkan sajapnja dengan djaMereka jang mempoenjai radio nanti
Berhoeboeng dergan zaman jg. serba
pada itoe waktoe tinggal poetar knop soesah ini, roepanja orang2 terpaksa lan mengambil bermatjam-matjam tindakan dan mendirikan belbagai-bagai
sadja dan mentjari goiflengte sebagai melakoekan
segala
perboeatan jang
badan,
mana poen telah disiarkan dalam ini koerang
pantas dengan bermatjam2
Begitoelah dalam bermatjam-matjam
soerat kabar,
akal, asal sadja bisa berhasit goena bagian
sport, misalnja, voetbal, korfbal,
—9—
pengisi peroetf.
badminton, atlethiek, dan lain? soedah
Toean S. Mangoensarkoro.
Begitoelah pada minggoe jbL, seorang
diadakan.
Kembali dalam kala- jang tak dikenal, seedah mengakoe
.Semoea ini masoek bagian Lichame“ngan Taman Siswa.
mendjadi “ soeroehan
dari
tosan
lijke opvoeding,tetapi djoega Geestelijke
Madjelis Tjabang Tamansiswa Dja- R, Soerianata (Atang) Chef drukkerij
Opvoe
karta kabarkan:
» Pemandangan” datang keroemah Njo- setiap ding . tidak diloepakan, sebab
hari minggoe diadakan schaakDengan ini kami mempermakloemkan nja tocan Danaatmadja kepala goeroe
partij
dan
bridge-partij.
segala
kepoetoesan
dari
Madielis di Djadjawaj : Tasikmalaja) menerangrakjat difocar kami 'beri
loehoer Tamansiswa di Mataram jang kan, jang ia ada disoeroeh oleh tosar'j. Kepada
telah diambilnja berhoeboeng dengan Atang, miata tolong wangf8. — perloe tahoekan, bahwa: ada kesempatan bagi
perselisihan di T, S. Djakarta, jaitoe goena membeli band auto sebab dite- mereka oentoek ikoet pada salah satoe
badan diatas dengan mengingatkan bengah djalan bandnja -petjah.
sebagai berikoet:
berap
a atoeran. Djoega pada perkoema, Mempertahankan sdr, S. MangoenItoe njonja Danaatmadja ada tante
poela
n2
kami
menjewakan tempat
sarkoro sebagai ketoea oemoem Ta- dari toean
Atang. sebab
mendengar
badmi
nton
serta
tjoek
oep dengan permansiswa Djakarta dan minta dengan kemenakannja dalam berhalangan dan
kakasnja, dan semoea itoe boleh berperloe
pakai
wang,
maka
dia
menoelis
hormat dan sangat agar sdr. S. Madengan sdr. Sarwoko Kramat
ngoensarkoro dengan selekas-lekasnja soerat boeat soeaminja jang sedang uu
soeka kembali memegang pimpinan kerdja, soepaja dikasih wang f'8.—
Tamansiswa Djakarta seperti sediakala, boeat mengaboelkan permintaan tocan
b. Menjerahkan kepada Ki Hadjar Atang jang tertahan 'perdialanarnja
di Mingrdalwater
en. Siropenfabriek
Dewantara nasehai2 jang akan dibe- tengah djalan dibilangan Radjapolah Pn 2
»Atterna”,
rikan kepada Nji Sri Mangoensarkoro dibawah Tasikmalaja.
Fabriek limo nade
dalam mentjampoeri oeroesan Taman- | | 1Si-penipoe “selaloe- membawa itoe
baroe!
:
siswa Djakarta:
Di percee! Kramat'no. 124 beberapa
i 'soerat ke tempat toean Danaatmadia ker

'c. Melarang

pembatja

|rang, ada penghematan dalam kalangan

pajah.

—Yg—

Gomtowirjono.: . .

jang kemaren

sangat

—O—

ini perkoempoelan terdiri dari orang2

dan

penembakan

sebagai berikoet :
Doeloe tatkala Kamad

. Baroe.

sociaal dan economie.

Tocan

Salah seorang

ditangkap.

toe jang telah laloe ia sebagai.pengoe-

ea

berarti. tambahnji
155 orang dari djoem dah ditembak oleh seorang bangsanja
blair oedjoeng
boelan Juli j.l.
bernama Kamad.
(ah

Lantaran bersangkoetan dengan
CO
PN.
Sedang bekerdja

kesahnja pegawai kampoeng,

ada-pangsan,"kemoedian “dengan per- $ “kita toelis sebagai
“berikoet.
"
tolongan dokter kembali. ia mendjadi
|
Pada
kira
«boelan-Februari
1934
sedar,
dan
“teroes diangkoet ke
C.B.Z. Akan tetapi keadaannja ada “koerang lebih:6-boelan sampai seka-

Achirnja
terdjadi penembakan.
Pada hari Minggoe ibl. seorang In- djam 2.siang dengan terkedjoet politie
donesier bernama Si Pe Kalideres soe- telah bersedia di itoe tempat boeat

j.l, ada

djoembiah

—LI—

badan sehingga behagiam Kepala loeka' Keloeh

beloemoeran darah dan kakinja patah.!
Pada itoe waktoe djoega-ia kelihatan |

tong itoe berbalik

menimpah

ia poenja

——9—

kebetoelan- pada 'itoe malam :tidoernja :
laat sekali. Barangkalisia tahoe djoega
bahwa, soedah. tentoe tidoernja mereka

ini dengan njenjak dan, begitoe -meskipoen itoe sepeda tadi dikontji pakai

kontji boeatari Japari toth 'bisa lenjap
djoega, entah-denganedjalan apa.
Tadi pagi djoega tocan Naseri soedali

adoekan hal.itoe,pada politic MeesterCornelis, jang mana dengan segera
djoega
lakoekan pengoesoetan
loeas,
Moedah-moedahan berhasit,
sp

mah

jang
2.

inka

wa terdakwa

Kebenijiaannja toean Motta pada

Communisme.
Doeadoeniajang
berbeda.
|
Geneve,.17 Sept. fAnetasReuter)
Toean Motta, bondspresident dari Re- |

'pubiiek
Sekarang

(.. NEDERLAND.«:

Zwitserland
masih djadi

dan
sampai
president dari

"persidangan Volkenbongd,- mengoetjapHoliand dan indie sama rata, kata Kan satve pleidooi jang tadjam terha“Idap wakil2 beberapa bangsa jang seMinisterie van Kolonien.
.
dang bersidang di Voikenbond, soepaja
m
:
pe erkara|
Tapi didala
:
Ovjet-Rusland djangan di kasih maMConversieleening sadja.

Den

Haag,

Ministerie..van

dah semoea habis oleh
poenja soerat hoetang

orang),

semoea

prive

membasmikan

York,

17 Sept. (Aneta). Ber

hoeboeng dengan kesoekaran2 didalam
kedjadian pemogokan, maka Gouverneur dari Goergia soedah mengoemoem
kan wet peperangan di semoea tempat

didalam

gemeente

(North-Carolina),

tempo

dari

minggoe

perdamaikan, katanja,
tjabang industri akan

!7

kaocm

ini

tidak

d:

semoea tjabangdioendang oen-

toek mogok.

»njullie zult revoinfiw
veroorzaken”,
Charlotte, 17 Sep. (Aneta- Reuter)

mereka jang vidueele initiatief (pekerdjaan masing2
dari tahoen

New

dah dioemoemkan.

pemogok
German,
soedah mengoemoemkan satoe antjaman.
Djika pemogokan di fabriek2 tenses

soedah bertentangan dengan sepenoeh
Ke
ena
dengan apa jang oentoek
inschrijving“ (sembarangan orang bo
kita
soedah
satoe kewadjiban didalam
leh. ambil soerat hoetang) dari Con hidoep.
versieleening itoe,
a
. Di. Holland. dan di Indonesia, doea “'Systeem itoe, meneroeskan" toean
'doganja tidak, diberi kesempatan oen Motta, berlawanan dengan semoea in-

toek itoe vrije inschrijving, sebab soe

|

Sept. (Aneta). Pemimpin

so'al :.,vrije

indi-

Pemogokan di Amerika-Sarikat.
Wet
peperangan
soe

Chariotte,

dari Aneta 15 September jbl. bahwa Systeem dari kaoem Communist itoe
agepoeni Holland atau Indie, rata, di

semoea

kan.

»Kamoe

akan

mengadakan

revolute"

cigendom (kepoenjaan masing2 orang), begitoelah boenjinja dari 1000 crang
doeloe,
doeloe,
mengorganiseer pekerdjaan kaoem Tani pemogok jang mendjagai satoe fabriek
—0—
MATA
didalam
keadaan
jang
menjeroepai tenoen di Belment, waktoe satoe comMemperingatkan-perang Lombok di satoe pekerdjaan paksaan.
pagnie dari Nationale Garde (bala tenBAAK
an
Dem Hang
Dae da
“Haloeannja
Sovjet-Rusland
jaitoe tara) datang oentoek memperbaiki ke“Den Haag, 18 Sept. (Aneta) Oen- tidak lain dari pada merobah seloeroeh tenteraman disana, tatkala setelah bala
toek memperingatkan perang Lombok, doenia.
tentara datang lebih dekati dengan pas
nanti pada tanggal 29 September,
»Djika Sevjet-Rusland berhenti de- sang bajonet di oedjoengnja sendjata,
bekas soidadoe2 di Indonesia akan agan sekonjong-konjong mentjela Vol- tentoe sadja semosa kaoem Pemogok
batis di depan Sri Ratoe jang akan kenbond,. kita akan batja sebab2nja melarikan diri.
melifatkan ini baris dari ,,Huis ten dengan aksara2 jang menjala dihawa
Balatentara jang
Bosch” di Den Haag.
oedara Timoer Djaoeh.
dipakai.
1 “Sesoedahnja, bekas Koempeni ifoe
- Akan beramai-ramai pesta dan makan
38 compagnie dari nationale garde
Kemuisoekannja Sovjet Rusland ke
soedah disediakan di North Carolina.
besar oentoek membitjarakan masingVojkenbond.
Wising keberanianja di dalam perang
24 compagnie di South Carolina.
Baroe sekarang, tetap
Lombok itoe.
djadiangganta.
ga
Geneve,
17 Sept. Aneta) Comite
Fabriek2 jangterdari Persidangan, baroe sekarang boleh
Meninggal doenia.
toetoep.
“keloearkan kepoetoesannja
Toecan W,A. Meesft. dikatakan
Di North Carolina ada 209 fabriek jg
dengan
definitief soepaja
Rusland
Rotterdam, 17 Sepi. (Aneta) Te- masoek ke Volkenbond,- dengan 38 ditoetoep dan 282 jang masih boeka.
Di South Carolina ada 90 jang di
- lah meninggal doenia toean W.A, Mees, soeara jang setoedjoe, 3 jang menolak
toetoep
dan 99 jang masih boeka.
Zonen.
en
anggauta dari bank Mees
iaitoe Holland, Zwitserland dan Poran 9—
Dibeberapa tempat ada banjak pertucal, dan 7 negeri jang tidak ikoet
Ketjotjokan dalam soal begrooting. kasih stemnja.
tempoeran
diantara kaoem pemogok
Lantaran penghematan
dan balatentara, tapi beloem ada betoeldalamkalangan Onderbetoei hebat.
Persatoean antara kaoem Socialist
wijs.
dan Communist,
Den Haag, 17 Sept. (Aneta) BeMadrid,
4 Sept. (Aneta-Transgrooting sebagaimana telah dikabarkan ocean).
Semoea organisatie socialist
—$

kemaren soedah tjotjok dengan tidak dan communist telah bersatoe. Sarikat
pakai poengoetan2 lain lagi oleh karena sekerdja2 -anarchistisch tidak toeroet
telah diadakan penghematan2 jang loe- tjampoer tangan.
as sekali, teroetama dalam kalangan
Dilain fihak djoega radicale democ-

onderwiis.

raten
dan
radicale
bersatoe - dibawah

—O—

Ketjelakaannja van Nek dan
|

kawan2nja.
60 meter diseret

oleh

dan kawan2nja, itoe kampioen2 speda,
lebih landjoet dikabarkan bahwa me-

reka sedang doedoek didalam seboecah
two-seater, klaas van Nek, Sam

'Hovens

dan

Oo

Heinder

idjit

Riedel,

'heibat

itoe,

di

jang

nsina

,Republik-

einsch Verbond”.

stoomtram.
Alkmaar, 17 Sept. (Aneta). Tentang ketjelakaannja Klaas van Nek jr.

auto

socialisten telah

depan dan
mendapat

di dickcy-seat di

Ia

“Auto itoe di dekat Schooridam me-

noebroek 'stoomtram jang paling belakang jang dari Alkmaar hendak me-

Anggauta-anggauta baroe dari
Spanjol

dan

Turkye.
5
Geneve,
17 September (Aneta)
Soedah terpilih seperti anggauta baroe
di

dalam

Tarkie

Pertoenangannja Prins George.
Ha2 jang romantisch.
14

Sept.

(Aneta-Reuter):

' noedjoe ke Warmenshuizen, dan dise- »Saja ada seorang perawat tangan dan
“ret oleh itoe tram
djaoehnja,

—

sampai 60 Meter

Ketika orang jang doedoek di depan

..

toe pada

waktoe itoe djoega mening-

— galkan doenia,

san:

:

EUROPA.

3

4

koekoe jang
baik: apakah U tidak
maoe serahkan tanganmoe pada-koe ?“
Ini pertanjaan dari Prinses Marina

kepada Prins George, menoeroei Madame Luc Balti, seorang penoelis
bangsa Grieksch dan sobat dari Prinses
Marina, jang menjebabkan tertjiptanja pertoenangan diantara ini doea
anak radja.
&

Pertemoean “Bruinhemden dan
Stormtroepen.

Sebab selagi Prinses Marina dengan

Pidatotoean Gobbeils.| toendoekkan kepalanja di atas tangan
“Berlin, 16 Sept, (Aneta-Trans- nja Prins George dengan gognakar
Ocean):
$
kikir ketjil, Prins terseboet lakoekan

2Kira2 30,000 — Bruinhemden
“dan
Stormtroepers toeroet ambil bagian pa
—
da'pertemocan dihari Minggoe j,l, di
—..
Tempelhofervliegveld, pelaboehan oe- dara di Berlijn.
. “Toean Gobbels mengadakan pidato.
la membitjarakan kedjadian2 jang akan
| datang dimoesim saldjoe. Ia menerang
“kan, bahwa Stormtroepers tidak mene
moekan pekerdjaan jang bernoda da'kedjadian2 pada “tanggal 30 Juli

3

KL

pertanjaan

jang sebeloemnja

TAN

pengrawat

tangan dan

oentoek merawat tangannja.

Yg

didapatkan kemaren oleh electriciens,
selamanja membetoelkan kerdjaan2 da

"Dijorh jam

33

Tiongkok mesti keloear dari Votken-

#

0.

Ki

“

bond,

Turkiejan 8g akan

,gantikangja

meng-

0000. Geneve, 17Sept. (Aneta) Tiong—.
kok hanja mendapat 21 soeara dari 52
. didalam, pemilihannja oentoek mendjadi

lam bureau dari prefect politie,
Prefect. jang baroe dari provinsie
Selatan -Ariege
ternjata ada banjak
storing2 pada telefoonlijn dari kantoor

Chef politie dan diperintahkan pembe
naran
jang sangat baik. Ditembok2
diketemoekan dictaphones, sedangkan

telefoonlijn2

jang teroetama dipotong

lagi anggauta dari Volkenbond, sehingga pada doea tempat
sekarang tidak bisa dapat doedoek lagi
Achli2 menetapkan, bahwa selamadidalam
itoe Conceil (dewan) dan. mesti nja 5 tahoen jang paling belakang se
.
goeloeng tikarnja oentoek Turkie, jang moea conferentie2 politie didengarkan
ah dapat48 soeara.

oleh kaoem bandiet

satoe

pada hari be-

kerdja, apapoela kedoca perkoempoe-

kemoeka

aken

Pattij

kawannja ' soedah

““

“SNSiroop

Bantahan

sc?”
Fabriek

tertangkap

jie

3

P5,

SS

ofsaide

c

Doel

sx

t

au

2

3.

s9

ac

nd. Ra
2 1—
1 21
31,50
3. ton
SKI
2 1,—
B. java
“25-11 —1
1050
Meneeroet.adanja angka2 terseboet,
teranglah p. b.. Ind.Ra mendjadi Kampioen bagian serie C.
Berhoeboeng dengan: tamatnja itoe

pertandingan2

antara

serie

A. B. C.,

sedikit hari lagi akan diadakan pertandingan Finale antara V.og.i.d.o.
— O.P, — Ind. Ra, waktoenja kabar

lebih djaoeh menjoesoel.
s5
O

Wet ng

kebiasaannja

tetapi

salah satoe

Tt»

Depore

OS

poelen,

Kesoedahan2 itoe pertandingan.

Mohaniad Makatita
A. Rachman
Mardjoeko
Misar
RB, JAVA
Ajawaita
WYalannja pertandingan ada beriribag, tetapi nampak koerang bernafsoe,
Dileh djadi masing2” sama
mendjaga
da gan sampai terdjadi permainan jang
veanggar garis, jang bisa menerbitkan
hetd jang tidak diharapkan,
bola ke
hilir moedik,- tetapi sampai
begitoe
ajaoeli, tidak bisa mendapat hasil jang |
mereka harapkan.

:

di kalangan Limonade

air Blanda dan Sireop2 , ALTERNA"“
dan

memberi

pada

toean dari moelai

emeljah

sekarang

dan limonade jang terbikin dari sari boeah-boeahan
jang toelen dengan harga jang lebih moerah dari !imonade synihetisch. Sekarang toean bisa dapat hasil bocah-boeahan jang paling enak
y'

dan paling toelen, dengan harga jang tidak lebih mahal
jang toecan pernah mincem hingga sekarang

Mintalah
Lebih

Siroop-siroop dan

baik oentoek

LIMONADE

kesehatanmoe, Harga
Mineraalwater

en

dari limonade2

dari ALTERNA
tidak lebih tinggi.

Siropes

fabrieken

ALTERNA
Kramat

124

Tel. Wel. 990

ma.

Soepaja

Djangan

Ngantoek

di

diboe-

Minoemlah selamanja ,KOFFIE DEMPO" dan tentoe
berboekti, Kalau rasanja tiada enak boleh dikasih
kombali, Djoega monster gratis selamanja toean bisa
dapat lebih doeloe kapan dimintak,
KOFFIE-DEMPO ada 100pCt, toelen, bersih dan haroem, Barang jang baik tidak vesah dipoedjikan lagi,
sebab publiek soedah banjak kenal,

lan belas orang lagi, dapatkan loeka2
dimana diantaranja
ada satoe erang
dan

Raiman

begitoe

hingga achirnja berhasil nihil, begitoelah selandjoetnja setelah ganti berganti
menjerang, sampai Hakim pemisah mem
beri tanda boebaran, tetap itoe pertandingan beroebah katja mata (0—0).—

di

Oo
Pilor

noehmati.
:
Manillai18
Sept, (Aneta-Havas)
Pada waktoe kaoem pemogokan tjoba
masoek menerdjang dalam salah satoe
fabriek seroetoe, tiga orang diantaranja

perempoean

doel

“'Rakimin..
Rakiman
Arsad
Istak Boewardi Jahja Achmad Hasboel

saleh

tjatat

boeat Ind. Ra, tatkala Has-

sajang terlebih dahoeloe,

Saoemin memboenjikan ploeitnja, tanda

pertandingan

Satoe kali hampir sadja kita

satoe goal

boel dari. pinggir. kanan. kasih.oempan

lan itoe, meskipoen permainannja ada
harga boeat di tonton, tetapi masih
koerang popoeler.
Di mana waktoe jang telah di tetapkan, sesoedah Hakim pemisah toean

9 politieagent2.
Hormat

dari Ministerie Financien
Tiongkok,

kita,

Firma Lim en Oey & Co.

Tarweleening 1933 tidak
dipakaicentoek membeli
meriam dankapalterbang.

(Electrische

Koffiebranderij

, DEMPO”)

PALEMBANG.

Shanghai, 17 Sept. (Aneta-Reuter)
Minister
dari oeroesan
oeang dari
negeri Tiongkok mengoetjapkan sangat
keheranannja
tentang
kabar2
jang
soedah
basi“, berhoeboeng
dengan
warta jang telah disiarkan oleh Washington,
bahwa
Tarweleening
dari
tahoen
1933 soedah dipakai oenioek
membeli
meriam
dan kapal terbang.
Minister
Kung
menerangkah derigan
keras
bahwa « oeang itoe akan dan
mesti dipakai oentoek maksoed2 jang
ada hasiinja dan semoea angka2 sekarang
“menjatakan
bahwa
dengan
betoel itoe pengeloearan wang dipakai oentoek ttoe.

Soedah

»S&S.

terima

per

TJIBESAR"

GRAMOPHONE!
SALON
MODEL

..

«IA

8
Tinggi: 0,66 Mtr.
Lebar: 37'/2x44'2 cm.

koekoe

ka

—. tah mengoendjoekan,

fabriek seroetoe,
3orang pemogok

Ini incident, kedjadian selamanja
vacantienja - Frins “de Joego Slavie,
waktoe 'ia mengatakan, bahwa ia tjari
seorang

“dimengerti,

itoe ia

Politie di Parijs dibawah pimpinan
kaoem bandiet.
Pendapatan
jang
ta
Gobbels, ada toedjoekan penghara
menggemparkan.
pannja pada hasil2 dari tanggal 30 Juni,
Mereka anggap, bahwa roeboehnja | Parjjs, 14 Sept. (Aneta Transocean)
ak
Eta
Banjak resia2 jang ditahoen2 belakadari Naziregiem akan datang.
Bb
ngan
.ini . mengagoemkan
politie di
—. Bagaimana sedikitnja ini kedjadian
—. membahajakan itoe partij, plebisciet pa Parijs, akan dibikin beres oleh penda“da tanggal 19 Augustus jang laloe te patan jang menggemparkan, jang telah

ta 6

kaoeimm pemogokan

tidak berani keloearkan. Sebab seka
rang, matanja Prinses tidak kelihatan.

lam

laloe. ,Kita poenja moesoeh“

Penerdjangan

51 dan |-

48 soeara.

Parijs,

gampang

-

AZIA

persidangan kemaren, negri2

Chili, Spanjot dan Turkye.
Chili mendapat 52, S panjol

Ini

lain karena, djatoeh

soedah dapat diboenoeh mati, Sembi-

Volkenbond.

Chili,

dan

moelai maxring2
ti- toeioenkan, pasangannj
a:
tidak bisa mentjegah itoe keriboetan.
P.B. IND. Ra.
Abd. Rachman
Ultimatum dari pemim
(.
Maroeilah
Soehardjo
pimpemogokan.

alangan apa djoega, maoepoen didapntoeng dengan keloepoetan Tam perkara Agama, kesopanan, pergakpaper
Gi dalam kalng toean2
Bank tentang oelan . hidoep,. politiek atau economie

tellectualiteit, menindas

AMERIKA

dimana pembesar2 dari

Soek didalam Volkenbond..
18 Sept. (Aneta) 1. Sebab, katanja toean Motta,
didalam
Kolonien-menoedoeh-

persamakannja didalam

HE

5

TAP

Voetbal

Pada

di Cheribon.

hari

Minggoe jang laloe telah

ditandingkan

elftal Soekamandi dengan

Zwarte Ster,
Mariana,

dipimpin

oleh

referee

Permainan tjoekoep gesit dan memoe-

askan, hingga habis stand tctap 1—0
boeat kemenangannja Zwarte Ster,
Lagi hari Sabtoenja ditandingkan
P.A.G.I. contra R.R, djoega dengan
kesoedahan

stand

competitie

P.S.LT,

ngan

PAGI,

1—0 boecait kemena-

sedang

Pertandingan

antara , Alfadjar"

dengar Zw. Ster kesocdahan 0—2 boeat
kemenangan

Zw,

DUBBEL

Ster.

VEER

Automatische

GO —

Soundbox:

an Ora TOT
Ind. Ra — B, Java 0-0 (Roekoen isteri

keadaan

penonton

Na aa
SEN

sanan

Senen sore, boecat penoe-

toepnja telah di lan soengkan pertandingan antara Ind. Ra contra B. Java,

SE RARE

ang

Da

koerang memoeas-

Pak en

:

ten

Kwaliteit

Tidak dapat dikirim Post, pe-

Beker)

Kemaren

Zelfstopper

Extra

minta disertakan wang

1/2 dari harganja

ME

Importears'.

Hs-Vra- DJOHAN-DJOHO

BATAVIA- CENTRUM

GLOBE THEATER
Ini malem

dan malem

Tebo

2

Pa
na

|
GUARDSM
ANM

8&

THE
(DE

GARDE-OFFICIER)

:

u
u
AN
ban
martrmu
BEnIRoE

-

Kita

poenja Pirgatie persembahken setan film dari
Metro jang sanget loear biasa

E
Satoe

film

“Tjerita

jang

baik

seorang

oentoek

soeami,....

siapa jang

jang

baroe

ingin

ag

Rata film, jangia soedah
Satoe

dipertoendjoekkan

Na

Naa

Ma

Apakah
3

apa

Seto d ee
EGA

di kota Weenen

istri

seorang:

1

Pertjintaan

dan

bisa mengenal
tjara tjicoeman?

Pa

RT

-

g

dari

soecaminja...,

Bi

B

dengan goembira.... doa acteur ternama dalam hoofdrol. $

PA

2|

Gg

2

-

B

(

Madge

Evans

Eddie

&
2

Diwaktoe

Apakah..ia sebenarnja tahoe,.....bahwa ia poenja kekasih
jang paling baroe ada ia poenja soeami sendiri ?

3

Bi
HH

Nona-nona

Kaoem laki2....

|

Bl

Tiga

Regie:

SIDNEY

dapat peladjaran.

—

FE I D

ni E

K &)

Oo

P

8

FOR SALE
$
—

siang

nona

nona-nona

bekerdja

REA

—

Otto Kinger —

KR RAR

dan

ditempat

hidoep

ABE

prana

PE

September

SEP

Selasa

dari station zonder keloearkan ongk
os
1 cent boeat dokar sedang tarief amat
moerah sekali
klas 1, i kamar 1 orang | malem f 1,25

Senen

Tentang kemoestadjabannja BEDAK
"ORCHIS LATIFOLIA" KALOE BELON,

Malem

TERTAWA

PATHE.

dan KAGOEMBIRAHAN

poenja

Special

Besar

Comedie

dahnja

tertawa

abisnja.

tida

SAILORS HOLIDAY

LN
SNI ANUS

|

BNN

na

“M-

Matros'Hale,

matros
Salty

“dapet

verlof

Eilers,

Slim

boeat

plesir

Summerville

en

Mama
sa rana

dengen

dan

Alan

Riboean Matros.

RICHARD. TAPE

Lebi Rame, Actie dan Kotiak dari Sailor's Luck.

Lebi.

banjak.

perklaian

dan-

Djotosan-dari

maoe senang dan bergoemirah

SAILORS

HER

MAN.

baik liat.

film

HOLIDAY

TI

DIAM
vr

TINGGAL

wi Prof. TABIB S.S. MOHAMED ALI mjpinggir djalan

Areng

Meester-Cornelis

segala penjakit zonder potong atau operatic

&
“-

f 2—

Diloear. kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours,
Mean
penjakit dan -adres tjoekoep terang,

ra

Ba

1 1

8

Hg

Gea

A

Ne

asal

:

149

Rana
bi

£

1

badjak laoet)

2

h Intoranpkan

hi

si

Kang je pppbasn

TIDA OMONG KOSONG. Sesoedahinja U pake dan tida berfaedah, U

djangan kenal lagi, begitoe tanggoengannja bedak Orchis Latifolia jang
soedah di keur oleh Analyse Luboratorium,
Dr,
THUNG TIANG GOAN
dan “poedjian dari Mevrouw HI, EF,

LUNENBURG

enz.

FIRMA

TJOA
TJENG
SIONG
Molenvliet West 182 Telf. 302 Batavia

N
N
A
Y
A
N
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Y
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N
A
Y
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N
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A
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Jang

tida meminjak

dan

lengket.

bole nonton
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soeda

GALOENGGOENGI|
Pengeran

Soemedangweg

63A.-

Menerima
pekerdjahansampai paling besar.

2.

Menerima pekerdjahan bikin Cliches dan Stempels.

3.

Menerima pekerdjahan bikin lijst.
Semoea pekerdjahan ditanggoeng tjepat dan japih.
Begitoepoen harga ditanggoeng accoord dan me-

dari

memake. WANGINJA HAL ES

Indonesia,

KARNA
B,
Djoega

NEIRh

menerima toe-

«—.

Gada Gabut),
TN

i
han AP
U ta
Siterta.tena

Capida firm

Hurrfana
4 Ca
Batan,

Bengan

Drukk.

pesenan

GALOENGGOENG

horusi.

Cooan

pcenje

tirisan

Endisah Feclamd en Advertentis
Bagt-degikcn

C1

antam

dadar
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djam
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa-penjakit zonder

RAK AO

“ dan-bakar baek dalam atau dilocar badan, jang masi baroe
atau
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti:
sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen,
sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau
kering,
Napas sesak, oeloe hati, “laki-laki Jang. soedah “ilang
tenaga -koerang: sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain
pe. njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini.

- Ongkos asal sadja

ha

OpsntbaA Vafe ja

4

$
t

Saja bisa mengobati

tram geket Gang

SER
AA Ri ANN AIA SN IBC

39

KM NA

SANA

MUKENA

SEBESAR KEK SS

) MALAISE : DRUKKERIJ
Sara MA ——

agk.
Kanan padan ga lebih ae
No

1 minggoe U

SITJARA:
EM OB NM,
an

Gedep.

- Matramanweg

Mari djoega, sesoe-

kaloetjoeanja ini film.

Anak - anak

MALAISE

dalem

Ba ,

Extra serie 9-10
Het Spook van het. Circus

dimana matros- matros kapal perang pada mendarat bocat plesir
dan bikin riboet. Berklai di Cafe—Dioeber oleh politie, Dateng

liat dan denger-sendiri

ke

pake

GENESI.- MEKL EN VLALOSKUKOIOE
Molenviist Oost 123
Telet. 257 Batavia,

9:10

(Harta

#"PIRAT
SAJURE
UNIVERSAL

Siapa

U

18

PIRATE
TREASURE

3

tjoba pake ini

Ianti akoeh bedak Orchis Latifolia ada
sanget besar faedahnja boeat penjakit
koelit.

E

Toeroen dalem serie film
jang menggemparken antero doenia, ada radja dari
semoea Seriefilms jang belon perna dipertoendjoeken
di Hindia-Nederland

“jang ditanggoeng mengasi 100 pCt Kepoeasan dan Kesenangan,
dimana sebentar - bentar penonton aken dibikin

U SOEDA BOEKTIKAN

LUTINARY
THUNG TIANG GOAN

RICHARD
Talmadge

1954

September

agen

Re P Ud

film ke

-dan-Selasa-18—

win

eaaaasana

g

NN

han

orang1 malem f 1,—
boeat 2 orang f 1,75

!

BEE

en

boeat 2 orangf 2,—

1 kamar1

PAUVAU
VAN WAN
VA
VAUUVAT
|

19354

SFRIE

Cheribon

APA

ss

ERA

KI

17 dan

kotta

Inilah hotel jang teroetama seka
bagai tetamoe djaman malaise, sebalib

Batavia-Centrum
PE

,B atavia"

Station

MJ

as ar fr urat

ANK

ah

DUBBEL

Hotel

Genta N

M, HASSAN

E

jang dengen se-

BIOSCO

hari Senen

an

Moeka

AA P3

PT PT Ag
rab
On
EN .

Eigenaar

:
3

soe-

CL
an

aa

ketjantikan,

EEEA

1 AE

Pagi dapat roti, thee of koffie Soesoe
Latar boeat nginep dan tjoetji auto
selainnja vrij.
“2

8

bisa menjinta.

SEE

an

Boeat

malem

PMP VP Ma Pai La ab

( Sawah,Besar
MN

Merkel

Tpig
Ba
ia
bisa menjinta.....
paja

kloewaran dari toemah

Aa

Klasil,

bekerdja..,. djika
dansa 1!!!

A LHAMBRA
3

Bi

BI

Una

tjara matjem2

liwatkan tempo jang baik!

)

Nugent — Florine Mc. Kinly — Philips Holmes

Io PPL MF OPT TN Le

FRANKLIN

BEAUTY

Alice Brady

Bg

FEB UNBK

Djangan

4

:

&

dari ini film-bisa

N

DENGEN

Apakah istrinja setia dengan sebenar-benarnja padanja!
Hanja ada satoe djalan oentoek menjelidiki.... jalah.

soeami2..., dan mereka jang akan men-

Oo

Er)

&

:

O

BE

3

.

S CH

Bi

iri hati dalam doenia tooneel di Weenen. 3

— djadi soeami....

B
BG

8

padanja.

istrinja djika ia tinggalkan

tingkah-lakoe

menikah.

Zi3

TNJA

ana

Segakoureeamaro. aah, La

al umekotal mak tosarasin Pan

8

:

DPN Ea

ANA

Aaa taiNaa pa NAN NN PNPS
DO
DaanAN Pa LIA BaNAK
AA
speci

Bj

IN

a

AI

La
CO

Na

HA (3 G3 NN Pa
PANEN

AN

3PN

|

aa

AAA

SA

ae

berikoetnja

.

Be

Ea

kamaneannan

ea

BAM

RN

MAMA

“3

LA

JUK

KNANAKAUAMNAMNNTANAUNATYINTAN

Malakastraat

FEN

&

Telf 1456

Co.
Batavia

Tahoen

ke 2

Maoe
Keberatannja

Java

—

Motor

|dari

Raad

Club soedah mengirim

van

doehkan

paling bagoesdan
:
moerah?

motorbelasting.

telegram pada economische

Commissic

Indie dengan menoe-
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voorstel2

Datanglah

financien

tidak menemoei sama sekali keberatannja belasting pada motorverkeer dan

dapat

:

sampai

Betoem selang berapa Iama kita te“lah toetoerkan dengan pandjang lebar
| bahwa menoeroet bakar2 kawat di
— Timoer-Djaoeh itoe boleh djadi akan
“ timboel peperangan antara Rusland
'Manchukwo atau lebih djelas lagi di
“katakan disini Rusland-Japan oleh ka
|. rena negeri jang terseboet belakangan

pembelaan

Chabarowsk,

bagaimana

barangkali

dimana

pat hoofdkwartiernja commandant
soekan Soviet di Timoer-Djaoeh.

terda

paSe-

pembatja2 keta-

hoei Chabarowsk itoe adalah poesatnja

marine dan .militair Rus dan djoega
itoe kota mendjadi pangkalannja eskader dari soengai Amoer .tadi,

itoe veldpolitie jang

di

tembak

dan

sebagaimana

PERIKSA

jang kena

pada

| kan

“ itoe,

dikata-

genting sampai boleh

waktoe

pada

poentjaknja

nampaklah

akan tetapi sekarang

blah besar tempat2 injak, fabriek2
auto, trigoe jang kebanjakan memang
masih sedang dikerdjakannja. Loods2

rombongan jang dianggap meroesak kan
tanam tanaman anak negeri dan barangkali djoega ,,bakal“ meroesakkan

diantara

selaloe diserang telah menarik diri
sampai dirimba rimba Atjeh dari mana mereka datang.

dimoeatkan

bahwa itoe semoeanja semangkin laina kreta-api soedah. penoeh
jang . mana
alat peperangan
semangkin ientoerg
A dengan
kreta
djalan
g
sepandjan
dikirim
mesti
Baik Japan maoepoen Rusland se-

sendjatanja
mempergoenakan
“ ingin
- masing2, jang mana tidak bisa dihinnegeri itoe
lagi bila kedoea
darkan

nafsoenja

mempertahankan

masing2

lagi.

— dan lain-lainnja

' Berhoeboeng dengan itoe maka dedjoega telah diadakan
segera
“3 ngan
“ - pembitjaraan penting di Moskou antara pemerintah Sovjet dengan oetoesan
. Japan tentang so'al mengambil atoeran

. goena melemahkan kegentingan itoe,
—“ dalam mana pada Soviet telah. divoor“ “stel pertama soepaja baik pasoekan

—.

Rus maoepoen Japan

dalam

|“
“

semoea
menghapoeskan
landjoetnja
benteng2 disepandjang tapal watasnja.
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jang

ditarik kembali

—

watas

tempo

sama

Rus dan Manchukwo

dari tapai

dan se-

Akan tetapi s.k. ,, Asahi" telah mengi-

oentoek

“rim correspont jang speciaal

menjelidiki keadaan disepandjang tapa)

itoe dan disi-

watas Manchukwo-Rus

nilah kita akan toetoerkan bagaimana
si journalist

pendapatannja

tadi. fSe-

pandjang ia poenja perdjalanan ia sejaloe nampak dengan keadaan bahwa

poelau2 dekat satoe tempat idimana
soengai Amoer dan Sungari mendjadi
satoe diperkoecatkannja dengan

sangat

:
lengkap sekali.
Poelau2 ini dilipoeti oleh pohon2

jang tidak ada harganja dan boleh di
katakan tidak akan bisa membawa ke
oentoengan apa-apa poela, akan,tetapi
pendirian strategisch ini
menoeroet

ada

poelau2

pentingnja.

sangat

Micheloseminofskaya jalah satoe

pat jang

letaknja

Di

tem-

berdjaoehan

tidak

dari soengai itoe maka terdapat tangsi2

jang koeat dan hangar2 goena kepentingannja alat peperangan kanonneer-

Itoe

sekali bisa

moedah

dengan

booten

berlaboeh
tadi lihat
serdadoe
bereskan

ditepinja dan itoe journalisi
sedjoemblah besar serdadoe
jang sedang angkoet dan
alat peperangan disitoe,

sebidang

tanah

Selandjoetnja

tidak api Za-Baikal.

mereka

insjaf bahwa

“ karang

dekat soengai

Amoer dan Sungari diroepakan oleh
3 poelau dan inilah soedah tentoe
nantinja-akan menerbitkan perselisihan
poela dalam pembitjaraan2 jang mana
akan dilakoekan tidak lama lagi oentoek mengatoer so'“al-so'al tapal watas
|
jang masih sadja beloem dapat dipetjahkannja, oleh karena tidak bisa di
—
tetapkan dengan tetap kepada siapa
|
poelau-poelau ini termasoeknja.
Sementara Sovjet Rusiand menganggap bahwa itoe daerah ada kepoenja. annja dan begitoelah ditepi sebelah
— Barat berhadapan dengan Manchukwo
“ia bersedia oentoek sangat memper“ koeatkannja.
Selandjoetnja
disitoe
'soedah . nampak.
beberapa
poesat
marine dan militair poela, sedangkan
| beloem selang berapa lama itoe penje| lidikan
goena
mengadakan lapang
penerbangan soedah selesai.
“Ini daerah memang bila dititik de-
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Siberi#-Timoer, Generale Staf Japan sangat menghargakan Generaal Bliicher|
ini dan begitoe tidak akan terdjeroemoeskan dirinja dalam itoe tjita2, membasmi

kaoeman pendjahat ,, Merah itoe"

:

Fabriek “Soemberhardja
akan
menggiling
lagi,

“Setelah ditoetoep k.I. 2

tidak ada satoeorang

lebih mengetahoei dari

jang

beberapa perkakas soedah
lagi Pemboekaan dimoelai

mempoe-

lan Januari tahoen depan.

poendjoea

pada

jang sangai tjakapnja, siapa

orang2

sakit

roesaknja

Boest .ini. ndksoed adalah
peamiIcotis Emulsion #oeatoe ebat
paling sampoerna.
dalam Seott's Emulsion terda

keras,

pat kaik dan phosiaatphosfaat,

dalam

soeatoe
EL

dis

roepe, jang
«

perkakas

badan jang: paling lemah bisa
menjernahkan. Ia ada mandjoer
sekati hosat orang-orang toea
dan anak-anak.

SCOTT'S EMULSION

$

diperbaiki
pada boe-

.

kekoerangan moerid sekarang banjak tidak begitoe ramai bogat perkara per
mendapat koendjoengan malah -ada koempoelan
banjak jang bisa bitjara
tapi soengkan bekerdja. Dena
jang lebih besar djoemlahnja.
pero-.
Si

tahoen, ma-

sebagaimana
telah seringdioetjapkannja. ka sekarang datang kabar bahwa faPertjajalah, begitoe ia menoetoep toe- briek goeia Soemberhardja, “akan beker
lisannja, Japan tidak akan beroleh ke dja lagi. Personeelnja jang tadinja ha
nja ditinggalkan satoe doea sadja, semenangan sedikit poendjoea apabila ia
djoega
bisa bertempoer dengan Rusiand, dan karang moelai ditambah dan

badan, adalah parloa sekali,

Un

koeat.
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Tidengan lekas

(Ams

kabarnja

dan

Pangkalan Berandan jang diwadjibkan
tair djalanan mana tidak lama lagi boeat oesir itoe binatang2 dipersendja
takan lebih baik, jaitoe dengan sena
Senen
177, to RESTAURAN T- EROTJIN Telf. Weli. 1439.—
djoega akan rampoeng.
Itoe journalist berpendapatan bahwa pan peranti menembak gadjah jang di
BATAVIA—CENTRUM.
semangkin lama semangkin banjak pa- namakan dubble-expressbuks dari kadan
disitoe
liber
500
toelis
,,P.
Andalas".
soekan Rus akan berdiam
Dengan ini sendjata jang mempoedikebanjakan tempat poen soedah di
dirikan tangsi2 jang baroe. Sedjoem- niai kekoeatan jang amat besar orang
bilah besar serdadbe jang tidak dapat harapkan itos binatang binatang bisa
oentoek tidoer didalam dioesir. Dari berbagai bagai fihak ada
tempat. lagi
tangsi, terpaksa mesti berdiam dibawah dimadjoekan perasaan koerang senang jang diseboef “Setia Moeda", Tjabang inan Stamboel Tionghoa ada djoega
:
bosat oesir sadja ifoe binatang2 orang sport ini soedah dapat
mengadakan perdjoedian oleh mereka dibikin mata
tenda-tenda.
pakai
sendjata jang begitoe voetbal club sendiri, dan sekarang di pentjarian. Lebih djaoeh di gedong B:Sedangkan sebagaimana tsb. diatas moesti
timboelnja benteng2 seperti djoega dja berbahaja hingga achirnja itoe peker- rantjang akan mengadakan korfbal, dan oscoope
toh soedah diramaikan lagi
boekan mengoesir lagi hanja atlethiek, Oentoek menginsafkan ang- Sama Toonecigezelschap Miss Tjitjih's
moer dimoesim hoedjan, journatist itoe djaan
gotanja, soedah dapat diberdirikan ,,de jang barangkali pendoedoek tanah Pa
poela bahwa Manchu- memboenoen.
berpendapatan
Beberapa amateur pemboeroe telah batingsclub“ jang mendapat sympha- Soendan tidak asing lagi. Lebih fankwo djadinja tidak mempoenjai satoe
daja-oepaja lagi: pagar2 kawat djoega inadjoekan permintaan bocat ikoet da- tie dari anggotanja.
djoet perkara orang poenja kerdja me
lam itoe pemboerogan, tapi ini perDalam -boelan ini tanggal berapa kita ngawinkan
tidak akan kelihatan diini negeri.
atawa menjoenati, boleh
Dibawah ini kita akan ioclcerkan mintaan ditolak oleh veldpolitie, karena beloem dengar akan diadakan perte dikata, “sedikif2nja sabanZ kampoeng
Generale itoe rombongan gadjah sebagaimana mocan dengan tjabang2 I- selainnja atawa desa tidak koerang dari 3 sam
pendapatannja
bagaimana
itoe kabaran di telah dibilang telah djadi berbahaja dalam ressort Tegal-Aroem, dan akan pai 5 rombongan.
Staf Japan Li Saga
hal-hal diadakan beberapa lezingen. Moedahande dalam ,,Japan's hingga bisa imenimboelkan
atas. Julian
Taman
Siswa maoe
diantaranja jang tidak enak.
moedahan teroes mendapat kemadjoean
the World“
in
Place
mel
eba
rka
n
sajapnja?
meskipoen
toelis sebagai berikoet,
Dapat
bantoean
dari
B.B.
Dari
soemb
dalam
er
'achli
jang
satoe
Pemalang
dan
daerahnja.
100
ada
p€t. boleh
ia boekan
soai2 di Timoer-Djaoeh, akan tetapi
Peringantan Kepan- Pernah kita toelis dalam s.k. ini, bah- dipertjaja, sesoedahnja ketoea Madijelis
ia seringkali bertjakap2 dengan orang2
doean Bangsa Indo- wa keadaan sekolah kelas dosa dan Tjabang diganti oleh salah satoe pelebih-lebih sekolah desa disini dalam mimpin. jang memang madjoe dalam
jang terkemoeka diantara mana djoega
nesia.
cursus pengadjaran j.l. ini rata-rata oeroesan
onderwijs,
anggauta rai staf terseboet.
dengan
djalan
Pada
malam
Djoemat
jl. K.8.I.
.Generale Staf Japan soedah insjaf disini soedah mengadakan api-api, oen- kekoerangan moerid. Tentang sebabnja perobahan: ini, dantas mendirikan bedjoega soedah pernah kita terangkan berapa badan comite jang tiap-tiap
benar2 atas itoe feit, jang Sovjet-Rus- toek -memperingati
berdirinja K.B.I
ada .mempoenjai kewadjiban
land soedah berdiam dengan tetap dan seloeroeh Indonesia ini soedah lengkap bahwa selainnja kekoerangan ,,zucht" comite
pengadjaran,
djoega
sebab oentoek memadjoekan apa jang soedah
bahwa pasoekan Merah boleh dikata- empat tahoen. Kepala pasoekan meri- kepada
kan dipertjaja dengan penoeh, boekan wajatkan sedikit sedjarah berdirinja pengaroehnja malaise ini. Keadaan ini ditetapkan dan mendjadi bagiannja,
seperti pasoekan2 dalam tahoen 1904 K.B.L, dan djoega meriwajatkan se- tidak dibiarkan sadja oleh goeroe2nja, Penoelis -pertjaja, madjoenja ini perTaman Siswa bisa djadi
dimana Japan dengan moedah dapat dikit berdirinja K.B.I. tjabang PRema- mereka berdaja-oepaja agar djoemblah goeroean
seperti jang -ditjita-tjitakan, kalau sadja
nja
anak
jang
masoek
lebih
dari
jang
menoendjoekkan itoe, bahwa pasoe
lang jang soedah beroesia lebih dari
kan2 Merah mempoenjai sedjoemblah 2 tahoen. Diperingatkan jang K.B.I. soedah ada itoe. Daja-oepaja zonder Madjelis goeroe mengarti' dan soeka
pertolongan B. B. ada koerang harga- sama -ini tindakan jang sangat modern.
besar mesin2 terbang bombardement tjabang Pemalang soedah dapat men
di Timoer-Djaoeh, jang bisa menjapoeh dirikan anak tjabangnja, jaitoe di Ban- nja bagi pendoedoek. dari mereka seProbahan dikalangan
laloe bekerdja dengan fihak B.B:
bersih kota pasisir japan dalam tempo djardawa.
Pasoendan Krawang,
berkeliling ke desa-desa memberi pene24 djam sadjas dan achirnja bahwa
Selainnja memboeat peringatan terDikalangan Pasoendan Krawan
pasoekan Merah dan pergaoelan dari seboet, djoega melantik beberapa pan- rangan kepada orang2 desa jang seSovjet Rusland itoe di Timoer-Djaoeh doe jang soedah loeloes:dalam oedjian soenggoehnja masih koeat memberi dah .tidak soeka ketinggalan sngat bis
kelonggaran anaknja oentoek beladjar. Ai pelaggaan Fo
memang ada dibawah pimpinannja se- kelas diatasnja.
bestuur PasoenA. W. Taman, tocan Poespa Joeda Kan
anang,2. hal man a Soedah diada
an Kraw
orang, jang oleh pembesar2 Japan dii
Satoe hal jang perloe kita toelis disatoe genie sini, bahwa. menoceroet kata pengoe- ada actief sekali dalam hal ini. Mesalah
Stuur baroe,. dengan si
sebagai
anggap
dan kepala2 sekolah da- apa itoe pilihan soedah djatoeh pada:
militair jang paling besar pada waktoe roesnja jang dioendang oentoek meng- reka, AW.
lam
ressortnja,
soedah. mengoendjoe- Voorzitter toecan Wirianata, Secretaris.
sekarang.
hadliri hari peringatan itoe ada. lebih
mendjadi dari 100 orang tetapi, helaas jang ke- ngi desa Pedjambon,d I,I. mengadakan toecan Wiriomiardjo, penningmeester
Generaal Bliicher soedah
militair attache di Japan2 tahoen lama- lihatan hadlir.... hanja tiga orang pertemocan dengan orang2 desa, dan toean Atmosendjojo dan Commissarissen, toean2., 1. Soeraatmadja, 2. Winan
nja dan kita boleh anggap bahwa ia me- sadja.
'Terlaloe! Satoe boekti jang perabot2 desa, Dengan adanja.ichtiar
boeahnja ta, 3 Soedri. 4 Alirahman,.
ngetahoei segala-galanja tentang orga- djitoe sekali kebenaran toelisan kita ini dengan lekas terlihat
Sedikit “pemandangan dari penoelis
nisatie dari pasoekannja Japan dan tentang melempemnja pergerakan di Toenggakan oeang sekolah moelai berkoerang2, dan sekolahan jang tadinja bahwa di Krawang meski tempat. jang
ini di Pemalang.
satoe serangan dari pasoekan

sedang

ngan teliti meroepakan koentjinja dari njai pimpinan dalam itoe Generaal Staf“.

4 Kay Mesendannin

Djoega

pipa pipa minjak dari B.P.M. lantaran

Sekarang

bagoes

akan

telah dika-

Menoeroet Plan 3 Tahoen sekarang barkan satoe dari antaranja telah binasa.
“|. memang berdiri dibelakangnja: KeaSekarang. dikabarkan. bahwa itoe
daan diantara itoe kedoea negeri ada di Chabarowks.itoe terdapat sedjoembegitoe

paling

toean.

KAN!

lah kabarkan menoeroet Aneta bahwa
seorang veldpolitie jang sedang menge
djar binatang2 gadjah itoe soedah di
serang oleh binatang2 ini hingga badannja hantjoer pada itoe ketika djocga.
Sedari itoe beberapa kali dilakoekan
itoe perboeroean itoe rombongan gadjah djadi bertambah berbahaja lanta

ada

jang

adres.tentoe

MENJENANG

hantjoerkan oleh gadjah2,
Kabar2ijg,lebihlandjoet
Beloem selang berapa lama kita te-

ran hampir semoeanja

poenja

3

benzine dengan 2"?

3 sent,

Tentang

bisa tidak berdaja lagi ?

benar Manchukwo

bea

kita

Katja- mata

san dian

sebagai djamoer dimoesim hoedjan.

benteng-benteng

Apakah

:

penaikannja.

Djaoeh.

Timoer

: Timboelnja

f

pada

minta dengan sangat soepaja memberi
advies jang baik pada penghapoesannja
motorbelasting, soepaja diganti dengan

E

katja mata jang

spt)

Krawang dan daerahnja.
Siapakata mala se?

bahan baroe ini, diharap bisa berdir

tegak dan tegoeh, sebab selainnja jangi
mendj
adi

secretaris.

soedah

oeloeng

boeat mengemoedikan perkoempoelan,
Kalau saban orang pada tarik napas djoega
oelat dan tegoe

tentang
soal

malaise

soedah djadi soeatoe

jang tidak dapat di sangka!

lagi,

tapi itoe seboetan hanja kalau ada se-

la2nja,

soeatoe hal jang haroes mengelocarkan

BN

klenteng

doeloe,

h boeat

sega-

an Et aa
ogarg oentoek keperloean tapi sebaliknja, kalau mengeloearkan ocang jang J.E. VAN DER KAADEN
Kemadjoean
$ M. tidak keroean, sepertinja boecat menon“
HUIDARTS
Pemalang,
ton atau main djoedi, tidak satoe orang Kramatiaan 14 — Telf, WL, 3738.
Setelah mengalami crisis jang dida jang nanti bitjara malaise, hal mana Specialist oentoek: penjakit koelit
, petangkan oleh besarnja rintangan
dari satoe2
orang dalam ini djaman pada njakit
djalanan
kentjings
pekakaspihak B.B,, maka perkoempoelan I.M, saling mentjari Bi
dengan djalan pekakas boeat obatin penjakit: penjakit
Pemalang, sekarang moelai bangoen Ia apa sadja asal achirnja lantas bisa me- koelit jang: bikin roesak'
kefjant
gi. Beberapa anggotanja jang tadinja moetoep keperloean sehari-hari.Penoelis boeat bikin ilang bekas-beka ikan dan
s
mengoendoerkan diri sekarang berdi- ambil artian ini dengan boekti2 seperti habis penjakit dam habis fjilaka, loeka
kit moelai masoek lagi, sehingga djoem di Krawang jang beloem berapa lama Djam
bitjara" hari bekerdja 7 — 9 dan
blahnja lebih dari 30 orang.
ada perajaan Ma Koe poh di Tandjoeng
Vergadering pada baroe2 ini dapat poera, toh sekarang dipekarangannja Hari Saptoe
koendjoengan jang menjenangkan

se-

dekat sekolah

T.H.H,K,, soe-

hingga tertampak djoega boeahnja, se dah djadi tempat penoempahan oeang
perti dengan berdirinja bagian
sport jang boekan sedikit, diantaranja perma-
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Kearah Banten Kidoel.

tjoema

naikljang kasih poedjian2 kepada Aril, teroetama sekarang ini dimana nummer
dimana
Pangheotan.
Dari Tjipager competitie bisa dibagian jang atas jamoela . orang soedah dengar gemoe- itoe djatoeh no. 2.
roehnja gelombang petjah atas karang2
Pertoendjoekan
wajang
koelit di
di pesisir itoe.
lakoekan 3 malam dan muziek, moelai
Pangheotan,
disitoe
ada
batoe, hari malam Saptoe. Roeangan blandojang orang boleh poedja boeat bisa ngan (taroeb) penoeh dengan tetamoe
bersoeit
(ngaheot)
merdoe
sampe jang oeleman, dan dari wakil2 koembikin tergila-gilanja perempoean. Kita poelan teroetama anggautanja sendiri.
sendiri,
jang
berasa
soedah
toea Soeatoe
tanda bahwa memang Ps.

Pemboekain daerah Banten Kidoel — Malingping — Panja' woengan — Daerah Kemelaratan — Tjisolok — Priangan Salatan, daera h kemakmoeran.
Oleb

kita poenja

Plv. Hoofdredaceeur

D.

boeat

djalan

kaki

atau

koeda, sampai dipesisir Laoet

KOESOEMANINGRAT

Kidoel,

dan sesoenggoehnja tidak bisa bersoeit

Aril mendapat ,sympathie“ jang hebat,

sembari
makan bekel diatas koeda,
tidak ada pikiran sedikit poen djoega
Perdjalanan kearah Banten Kidoeljalap bernama Abdoel, sebab ini soedah boeat bertapa disitoe.
bisa dikata kesenangan djoega,selamaj Abdool ke-empat jang kita kenal! Ia
Apalagi hawa oedara moelai panas,
kita masih bisa naik duto, akan tetapi berasal dari Djampang dan maoe pergi angin moelai santer menioep dari arah
setelah sampai di Kali Tjilangkahan dan | ke Tjaringin, Banten dan Serang, berza- Laoet Kidoel, kanan-kiri sama sekali

Berdiri
tjabang
Maehamadijah
Tjirebon,
Di kota Cheribon- telah beberapa
kali akan diadakan tijabang Moeha-

Semangat memang
badan tidak koeat.

baik, akan tetapi | Malingping, seorang Moealap Tionghoa,
Abdoel mamanja (roepanja semoga Moe-

mesti naik koeda atau djalan kaki, da- jrah dan moesafir.

Jam

panasnja

mata

jang

santer,

Kidoel
tanah,
dari
habis

hari, angin

Laoet

tidak

Ini -perdjalanan

tambah panasnja|beriasil

bagi

sendirian

ada

lebih

kita, seorang Journalist,

kanan
kiri
dan
bawah, (jang tjari stof tentang keadaan jang sehoema-hoema
jang
baroe|benarnja. Kita soedah bisa bandingkan
dibakar, dari pasir jang menji- keterangan dari kaoem pegawai negeri

laukan mata oleh sinarnja, memboeta- | (priaji) dan dari orang2 desa jg. ketemoe
kan mata dimana ketioep angin dan di waroeng atau dipinggir hoema.
sampai membikin
sapatoe, maka
Dalam satoe perkara kedoea fihak
perdjalanan

ke arah

nten

Kidoel

boekan lagi satoe perdjalanan mentjari

kesanangan,

boekan

satoe

,,plezier-

itoe bersamaan

pendapatannja.

»Sekarang
ini ada patjeklik.di Banten
Kidoel. Ga-

ada

pohonan

pandjang

djalan

kelihatan

jang tedoeh. Se-

sampai

tanah-tanah

di Sedekan,

hoema,

jang ba-

roe habis . dibakar, penglihatan itoe
betoeltidak.
memberi
kesenangan:
tanah hitam. pohon-pohon jang masih
berdiri goendoel dan hitam, jang mengletak di tanah djoega hitam. Dan dari
serba

hitam

itoe, hawa panas meloeap,

djoek mereka

poenja

Tjibareno
teroes
sampai di Tjisolok, djoemblah koerang lebih 47 Kilometer, djalannja naik-toeroen, pinggir
Laoet

Saketi, Bodjong, ada baik dan dibikinnja - menoeroet- ini djaman perhoeboengan
sampai
ke
auto

itoe

tnotor. Dari Malingping
Kali Tjilangkahan djalan

djoega

soedah

lainkan beberapa
di wals.

bagian

selesai,

masih

me-

moesti

Dibandingkan dengan di sini. Apa
jang loear biasa di Prioek, disini, ada
biasa.
Di Sedekan djalan itoe betoel diatas
pesisir, roepanja dari doeloe kala orang beloem bisa simpangkan djalan
itoe keatas pegoenoengan. Sedekan itoe
melajoenja: desekan. Betoel, kalau laoet besar, orang jang hendak
liwat,

Atas kali Tjilangkahan, maka P. W. mesti toenggoe, kadang-kadang mesti
sportiviteit: ber sedang kerdjakan djembatan, dari besi, menginap dalam hoetan pinggir laoet,

djalan kaki dari Tjilangkahan, meliwati
Pa-njawoengan, Pangarangan, Bajah,

besisir

Kidoel. Djalanan auto, apalagi djikalau
orang datang
dari
Pandeglang via

Kidoel,

dalam

hoetan

rimba, diatas tegalan alang-alang. Bagi
mereka itoe boleh djadi satoe kesenangan, satoe sportieve prestatie, akan

dengan

doea

.bagian,

sekalian

djalan ini kali Tjilangkahan

mana

dirobah.

Dari kali Tjilangkahan sampai ke Kali
Tjipager, kira2 3 K.M. djalan besar

itoe soedah ditraseer,
pakaikan dampar dan

hanja beloem di
dibatoe.

Sepandjang djalan baroe ini, dari Malingping moela sampai di Pondok pan-

djang (pinggir Kali Tjipager), kelihatan
kampoeng2nja soedah moelai ramai, baannja, jang terpaksa moesti toeroet njak roemah2 jg bagoes. Sampai di Tjidjalan . kaki dan menoentoen koeda, pager orang beloem lihat kemelaratankita rasa tidak begitoe.
Banten Kidoel.
Dari Panjawoengan kita sendiri poeBaroe sesoedahnja
liwat Tjipager
lang kembali ke Malingping, naik si itoe, dimana P. W. djoega sedang ker
Hideung, seekor koeda goenoeng, boe- djakan satoe
djembatan,
jang
akan
loe .hitam, tidak kalah djalannja de- akan tinggi djadinja,-berhoeboeng dengan koeda-koedanja Veldpolitie, dan ngan tingginja air bandjir dan rendahdimana kita djalan kaki, boeat ambil nja tepi kali, maka perdjalanan itoe men
foto dari pemandangan Laoet Kidoel, djadi berat.
maka
si Hideung
itoe
ngitjlik
Menoeroet kata orang, Kali Tjipager
sendiri
dibelakang kita, seperti se- itoe ada pagar-watas binatang boeaja.
ekor andjing toeroet madjikannja, se- Dari kali itoe ke Koelon, saban moekalipoen tidak mendoeloei kita berdja ara kali, seperti Binocangeun, Tjisiih
lan. Teman sedjalan adalah Ki Anta, Tjiboengoer, Tjibama teroes sampai
jang
poenja koeda si Hideung itoe, Anjer, penoeh dengan boeaja-boeaja
dari siapa kita sewa koeda itoe poe- jang galak. Tapi di sebelah
Timoer,
lang pergi Malingping—Panjawoengan, sama sekali atau djarang ada boeaja
koerang
lebih
45 Kilometer, boeat itoe.
f 4,50 dengan tidak menawar lagi. Lihat
Kali Tjihara jang lebar dan
dalam

tetapi bagi pegawai-pegawai sebawah-

kerena air laoet itoe ,,mendesak" (njedek) ke pinggir, jang mana ada goenoengan batoe karang, setinggi pohon
kelapa.
Teroes sampai kali Tjihara perdjala
nan betoel melarat: panas dan angin,
sama sekali tidak ada tedoehnja.
Di Kali Tjihara terpaksa mesti toenggoe sedjam, boeat njebrangkan8 ekor
koeda,

satoe

Dari

persatoe.

Kali Tjihara

sanggrahan

sampai

Panjawoengan,

dekat pe-

baroe ada

hoetan pinggir djalan: hoetan toetoepan.
Beratoes-ratoes baoe hoetan, dipinggir djalan, jang tanahnja kelihatan bagoes
dan
gemoek,
ditoetoep
oleh
Boschwezen, tidak boleh diboeka oentoek orang desa.

Atas

oesahanja

toean Irlan Sastra-

didjaja,
waktoe
masih
djadi
Ass.
Wedana Tjihara, Boschwezen soedah
menjerahkan
kira2 150 baoe kepada
desa boeat hoema. Blok ini ada dipinggir djalan desa dan soedah dibakar, sekarang menoenggoe toeroennja
hoedjan sadja. Menoeroet tocan Wedana

Malingping

blok

ini bisa dibikin pe-

sawahan.

Orang-orang
tidak
oesah bajar
wang silah (houtrejributie ad, f 8.—
er baoe) dan baroe bajar sewa hoema
dan rasakanlah doeloe bagaimana per- ditempat penjeberangan (overvaart) kata
djalanan 45 K. M. di Kidoel itoe, dan orang, tidak ada hoeajanja, kalau ada, fad f 240 per baoe) kalau soedah ada
orang
akan
'gojang kepala boeat tidak soeka mengganggoe orang. Begi- penghasilan. Tidaklah heran, jang orang
moerahnja
sewa'an 'itoe. Ki Anta toe djoega, kita tidak berani mandi desa bikin ramai2, menjatakan soeka

sendiri
pikoel
“kita
dan koper, boeat mana

poenja
tasch
ia katanja tidak

dalam

kali itoe,

maoe terima bajaran, asal didjalan bisa aja itoe.

minoem
dan
makan sadja seadanja.
Kebetoelan, ada lagi teman poelang ke

karena

ada

pertjajs,

tidak pertjaja pada pager-pageran

Satoe

djalan,

kilometer
jaitoe

dari

djalan

soekoer dan terima kasih kepada toean

boe Irlan itoe, jang di Betawi sini boekan
Seorang asing lagi, waktoe masih be-

kali Tjipager|kerdja pada Dept. v. Justitie,
kidoel,

gagal sadja.
Berhoeboeng dengan kepindaharnja
kantoor Landrente sepoenggawanja dari
Koeningan

ke

Cheribon,

maka

atas

initiatiefnja orang2 jig memang tadiaja
ketika di Koeningan sama mendjadi
anggota tsb, baroe2 ini di ini kota
telah diadakan oprichter Moehamadijah
bertempat di kampong Kebontjai, dengan djoega mendapat perhatian jang
besar.

bersatoe dengan. panasnja mata hari,
Ingatlah kita kepada laoetan di Pasar
Menoeroet poetoesan itoe vergadeIkan dan Tandjong Priok. Kita pernah ring jang pertama dipilih sebagai belihat laoetan di Tandjong Prioek, dalam stuurnja:

reisje”.
doeng
lebih
banjak dimamoesim angin dan hoedjan besar. Ge“Kita mengakoe teroes terang, kese- kan daripada beras”
ak
lombang-gelombang sampai
bergoeangan tidak kita dapatkan, melainkan
kesengsaraan dan ketjapean. Tidak
Dari Goenoeng Kentjana moela, de- loeng-goeloeng dan petjahannja (branbegitoe roepania
Njonja Schrider, ngan liwati Tjilegon dan Astai, sam- ding) meliwati strandboulevard sampai
isterinja Ass. Res. Lebak dan Raden pai ke Malingping orang lihat boekti- air laoet itoe teroes kedalam pekarangan
Ajoe Regent Lebak, jang mengikoeti nja - pekerdjaan ,,memboeka" Banien villa-villa pinggir laoet itoe.
masing-masing — soeaminja
tournee
dari
Malingping
teroes sampai di
Tjisolok (Pelaboehan Ratoe): kedoea
istri pembesar
itoe “katanja merasa
poeas bikin perdjalanan ini. Kita ada
pertjaja
“sadja, karena tidak perloe
membantah keterangan itoe, perdjalanan soedah salesai, masing-masing ada
poenja
perasaan sendiri. Toean dan
Njonja Schrider itoe soedah mengoen

madijah, akan tetapi tjita2 itoe-selaloe

artinja

(Akan disamboeng).

Voorzitter toean Soejat Vice-Voorzitter

SEPINTAS

LALOE.

Memegangadatsistiadat

dar
Pernah

bahasa
seorang

sendiri.

intellect Indonesier

mentjela soerat2 kabar jang dalam

soeatoe'

kalimat

Belanda

“atau

memakai

se

perkataan

asing, tetapi herannja

waktoe ia bitjarakan itoe, ia sendiri
omong Belanda. Katanja ia hendak
mendjoendjoeng bangsa dan bahasanja.
letapi
memang
begitoe lazimnja,
toekang menasehati orang djika ia sen
diri tidak conseguent dalam hal jang
dinasehatkannja itoe, tidak dapat mena
rik perhatian
orang jang dinasehati.

Sebab sekarang orang" sering

membitjarakan

atau

kesana poela.
Isi podjok
kan.

Dj.

pertjontoan

“ambil

ke

Japan, baiklah kita iseng2 ambil teladan
Tengati mewarta-

.Menoeroet Departement Civiel poe-

nja poetoesan,
anak-anak Japan jang
masih
ketjil teroetama
jang soedah

masoek dan doedoek dibangkoe seko-

lahan, tidak diperkenankan boeat seboet Papa dan Mama pada ajah boen
danja.

Anak-anak

Japan

diwadjibkan

seboet ajah boendanja

boeat

dengan goena-

kan bahasanja sendiri.
Ini larangan dikeloearkan perloe.boe
at melindoengi Japan poenja -adat istiadat. ....
Dengan ini larangan orang bisa lihat
kardi, Soekohardjo dan Ngadikoen.
sampai berapa djaoeh orang Japan har
Maka menoeroet dalam itoe pertegakan dan ingin,pegang tinggi kesomoean jang soedah tetap mendjadi lid
panan sendiri.“ x
5
30.— Begitoepoen poela menoeroet
de
ngan tiap2 malam tabligh selaloe menLenjap Indonesia Raja, lantaran
dapat koendjoengan jang hebat, terke
bereboet pangkat ?
tjoeali dari anggota sendiri djoega ba
Di
Medan sekarang sedang ramai
njak dari orang2 jang boekan lid.
berlaga antara Or. Nainggolan, pemseMoedah-moedahan lahirnja perkoem ka atau pendekar bangsa Batak dikota
poelan jang baroe itoe selaloe menda- Medan, dengan toean Djamaloedin (Adi
pat perhatian dari publiek
teroetama Negoro) hoofdredacteur:,, PewartaDeli“
pendoedoek
Cheribon
seoemoemnja. pendekar Minangkabau di itoe kota.
Soerat kabar Zaman Kita fihak Dr.
Berita Bagelen.
Nainggolan
sedang ,, Pewarta Deli"
Pembantoe kita dari sana toelis:
fihak Adi Negoro, soeara ramai, pupoen
tertarik-tariklah dengan
Kampvuur
KB.
tja- bliek
so'al kebangsaan seloehak-seloehak.
bang Poerworedijo.
Asal moelanja lain tidak sebab Dr.
Pada hari Saptoe malam Minggoe
Nainggolan
mintak mendjadi Wethoujang barse laloe, kepandoean Bangsa
Indonesia tjabang Poerworedjo telah der Gemeente Medan sebagai wakil
melangsoengkan kampvuur di Toekso- orang Batak jang berigama Christen,
ngo, jang dikoendjsengi oleh II pasoe- sedang lain fihak menentoekan bahwa
kan
terdiri
dari koerang lebih 200 boekan igama jang dipentingkan dalam
padvind(st(ers, kabouters dan welpen. raad terseboet, tetapi mereka anggauperhatian
dari anggota2 K.B.I, ada ta-anggauta Indonesiers di korsi Gemeenteraad
itoe doedoek
mewakili
besar djoega.
se-oemoemnja, terSebeloemnja kampvuur diboeka ter- rakjat Indonesia
lebih doeloe diadakan defille dan di simpoel dalam kata Fractie Nasional.
Meskipoen bagaimana djoega masing
njanjikan lagoe Indonesia Raja, dan
kampvuur
Ilaloe dibseka oleh toe:n masing fihak mengatakan bahwa mere
ka mendjadi gadoeh, berdebat ramai
Voorzitter tjabang toean Soedigdo.:
Pembitjaraan laloe diserahkan pada ialah goena kepentingan bangsa Indotoean Soedarwo, Kwartier tjabang, me- nesia seoemoemnja, tetapi orang loea
nerangkan maksoednja itoe kampvuur ran jang taoenja hanja Padang contra
boeat merajakan berdirinja Kepandoean Batak, boekan tidak moengkin ditarik2
berbahaja
bagi
Bangsa Indonesia tjoekoep 4 tahoen, oleh sentiment jang
2
dan sekalian bocat menperingati djoega oernoem,
Dengan sendiri perboeatan pemoeka
telah 4 tahoen berdirinja Kepandoean
atau
interlectueelen bangsa kita itoe,
Bangsa Indonesia tjabang Poerworedjo.
Pada Jamboree Daerah Djawa Tengah bewust atau onbewust seperti memejang mengambil tempat di Kalioerang, tjah perasaan ke Indonesiaan, atau In
dalam perlombaan K.B.I. tjabang Poer- dcnesia Raja.
Orang loear tentoe sadja tidak tahoe
woredjo telah bisa mereboet kampisen
Djawa Tengah, ini diperingati djoega. dimana letak fikiran mereka jang men
Laloe diadakan pilihan bestuur bocat djadikan itoe perdebatan, tahoenjalhatahoen jang kelima, dipilih boeat da- nja Christen Batak iawan Islam Minanggelijksch bestuur tjabang Poerworedjo kabau, sebab oeroesan agama terbawa2
sebagai VoOrzitter toean Soedigdo, poela. Kiranja itoe pemoeka2 bangsa
toean Moh. Hoed Secretaris I toean
Doelgani Secretaris II tocan Marsaid
Penningmeester toean Winatasasmita
Commissarissen : Tocan2 Boehari, Soe-

,

—0—

Secretaris toean Soetarjo dan Peningmeester nona Soebandiah.

Kwartier tjabang, sebagai Commissaris toean Soedarwo, Adj. Commissaris

toean

Margono

dan

Secretaris

Indonesia di Medan

akan lebih

insjaf

dan doorzichtig tentang pengaroeh tod”"

lisannja dalam soerat2 kabar di Sumatra Timoer itoe bagi publiek kedoea
golongan

bangsa

terseboet.

Penglepasan dalam kalangan B.B. lesai, di sitoelah tocan Mr. Gatot biUitspraak mana ditoenda sampai toean Juliman,
Orang dari Djawa hampir boleh me
njindir
: Agaknja lenjap selimoet I:doTelah dilepas moelai penghabisan kin pleidooi dengan bahasa Indonesia nanti pada hari Saptoe depan ini.
Sesoedahnja laloe melantik pemimboelan October j.a.d. dari dienst dengan djelas teroetama tegas.
Perajaan Ps. Aril, pin-pemimpin dan penolongnja, serta nesia. Raja, lantarau pereboetan pangNegeri toean E. Kedde ambtenaar di- Antara lain2 pembela sama mengoenPada hari moelai malam Sabtoe tg. pandoe2. Vakinsignes, embleem dan kat Wethotider ?
djoekkan,
bahwa
perboeatannja
toean
loear dienst jang
sebenarnja, jang
16 ini boelan telah dilangsoengkan jaarsterren di berikan kepada pandoe2
La
mana

doeloe

mendjabat

pekerdjaan

Soerja

itoe boekannja

perboeatan jang

B.B. djahat, sebab ia dimintai advies oleh
—-0G—
Masriki (bapanja Madiana jang telah
melakoekan pemboenoehan itoe). BeMenetapkan bea pengeloearan
gitoelah seberapa bisa terdakwa mem
dari kadret anak negeri,
Dalam besluit Gouvernement telah beri pertoeloengan.
Na
en
djahat di roemahnja
ditetapkan satoe regeeringsverordening
toean
S
.
sebagai
gevolgnja ,, Gagak
jang
mengandoeng
satee penetapan
dari bea pengeloearan atas karet anak Solo“ itoe tidak benar menoeroet kenegeri moelai tangggal1 October j.a.d. terangan2 saksi, koempoelan di roejalah oentoek mendjalanlan seolah-olah mahnja toean S. itoe hanja orang
ordonnantie dari tanggal 31 Mei jbl. ronda sadja.
Pembela membantah perbocatan po(Staatsblad No. 341).
litie . melakoekan penjelidikan, hingga
njamoek disangka ,Gadjah“, Artinja
Belanda baroe.
jang biasa dianggap loear biasa.
Dalam besluit Gouvernement telah Para
emboenoehan
tsb. boekannja dari
diberikan izin pada Hanna Wagijem
isteri dari Markus Jacobis tinggal di komplotan jang mempoenjai geheimsSemarang oentoek memakai nama toe- organisatie, hanja dari perkara peremroena,,Radam“ dan begitoe selandjoet- poean jang sering terdjadi seperti di
nja boleh toelis dan-seboet namanja mana2. Pembela mengoendjoekkan ke
djadian pemboenoehan di Tasikmalaja
sebagai Radain,
2
jang sampai membawa 3 korban djiwa,
Itetapi tidak diseboet terreur jang beCHERIBON..
sar seperti kedjadian di Cheribon ini,
Kembali
tentang ”per- jang hanja ada kedjadian djiwa 1 sadja.
karanja
Soerjadikoe- Bisa djoega dianggap djoega organisoema jg. didakwasoem satie seperti kedjadian di Magetan,
pah palsoe.
sebab disana
beberapa orang djadi
. Hari Saptoe persidangan landraad korban, toean Soerja sebagai orang jg
di ini kota telah kembali periksa per soedah toea di itoe desa, djadi sebekaranja. toean Soerjadikoesoema, jg:Irapa bisa memberi pertolongan boeat
oeat |
didakwa soempah palsoe.
meringankan orang kena perkara itoe |
sebagai controleur dalam kalangan

Setelah saksi2 diperiksa dengan se- | soedah biasa.

perajaan mengingat berdirinja telah 15.,
dengan penghabisan kompetitie ber-

lakoe di gang Lawanggada.

Setelah tetamoe soedah berkoempoel,
sekira djam '/, 10 malam atas nama
wakil Ps. Aril mengatoerkan selamat
datang kepada toean2 jg. telah mem-

boeang

sedikit

tempo,

oentoek me-

ngoendjoengi perajaan ini jg. baroe di
adakan. Pembitjaraan mana disamboeng

dengan ringkas oleh toean H. Achmad,
sedikit

mengoeraikan

tentang riwajat-

nja Ps. Aril.
Pada tahoen 1921 berdirilah perkoempoelan bal sampai th. 1926 dengan
nama ,,Boenga-Negri” Moelai th. 1926
sehingga th. 1928 ganti nama , SekarMedali”, sampai bisa dipanggil ke Solo
oleh Sri Sultan disana, dengan djoega
diberi

hadijah-,,Medalie”,

Moelai

th, 1929 sehingga sekarang ini diganti
lagi dengan dengan nama A.R.I.L.
Jaitoe ambil singkatan dari perkataan
,Angger Roekoen Insja-Allah
geng” bisa menggaboengkan

dimana P.S. I. T.

Langdirinja

jang telah loeloes dalam oedjiannja
dan setija.
Laloe pauze dan adakan perdjamoe-

an

jang

kan

sederhana, seteroesnja diada

leloetjon

oleh

anak2,

dan

kamp-

vuur
jang dimoelai
poekoel 7, di
toetoep pada djam 10 dengan lagoe
Indonesia Raja dengan selamat.

Boeat padvinder dan welpen jang
roemahnja djaoeh terees pasang tenda
dan

kampeeren

Itoe

diitoe

tempat.

pendjoedian

me-

njaboengajam.

Beberapa

minggoe jang laloe telah

kita korek di ini ,,Pemandangan“ tentang itoe perdjoedian menjaboeng ajam

didaerah Poerworedjo.
' Itoe korekan kita ada berhasil djoe-

ga, boeat district Poerwodadi, atas tindakannja Wedana jang baroe itoe kalangan menjaboeng ajam soedah di
Obrak-obrik sama sekali. Loerah2 desa

Tlogoredjo,

Djenarkidoel

dan Djenar

jang penoelis telah menjatakan di Poerwordjo ada dikampoeng Plaosan, dan
didesa Krendetan ikoet district Tj ngkrep..
|

Kapankah diitoe doea tempat terse-

boet akan

dilakoekan

district. Poerwodadi
?|

tindakan seperti

HM J—

Oeroesan ,Daulat Rakjat"
20
dan P.O.P.N.I.
Berhoeboeng dengan
“offensief jang baroe
ini, hingga menimboelkanberbelit-belit.
Berhoeboeng dengan penangkapan2
dan penggeledahan boeat kedoea kalinja terhadap gerakan dan orang-orangnja P.N.I. berikoet djoega soerat kabar
,,Daulat
Rakjat“ jang terembetrembet,
maka
kita terima Soerat
Terboeka
dari Adminstrateur madjallah ,, Daulat Rakjat“ seperti berikoet:
Ketika terdjadi
pembeslahan pada

wetan jg. mengepalai itoe perdjoedian
dipanggil satoe-persatoe oleh Wedana |
jang baroe dan ditjoetji habis-habisan, 12 Sept.

'34, kantor kita jang bersatoe
roemah dengan kantornja P.O.P.N.I.
nja collega'snja semoea. Loerah Dje- dan P.N.I. tjabang Djakarta, ikoet djoe
narkidoel dan Djenarwetan kelihatan ga digeledah. Abonne's boek, agenten
permainan d.l.I. Tetapi sekarang nam- |soedah minta ampoen, tetapi ito& Soe- boek, ruilnummersboek. postwissels,
paklah" kepada kita, kabar2 itoe harja|pomo loerah desa Tlogoredjo tetap adresbanden jang telah ditoelis adresnja
salah belaka (bohong), tandanja beloem|,,mbeling” tidak maoe berhenti, me jang teroentoek boeat beberapa kali
lah pernah mendapat godaan (noda), Injaboeng ajam kelain district,
penerbitan, - pendeknja
sama sekali
Perkoempoelan Aril sedjak doeloe
telah terkenal, bahwa katanja orang2
itoe koempoelan jang roesoeh, kasar

malah didalam ini waktoe banjak orang2

jang mana lantas djadi boeah

Sekarang

jang masih

ada

toetoer

kalangan

perabot

dari

administratie

,Daulat

En

mn

At
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Ha

terseboet semoea

soerat2, postwissels,

d.lI. penerimaannja berdjalan beres
seperti di maksoedkan oleh boenji
Pembantrasan
j

sik

soeara

beri-

di djalanan.

' 'Dalam soerat-soerat kabar Belanda
ramai dibitjarakan terhadap itoe bahaja
sogara berisik di djalanan (straatrumoerl)
Malah ,A.I. D. Preangerbode” bisa
mengabarkan bahwa sekarang, ini hal
mendapat

perhatian

officieel.

Seorang pembatja dalam ,,javabode”

menantang bertaroh oentoek amnam boelan lamanjaia kendarakan auto di kota
Betawi zonder pakai toeter atauclaxon,
tanggoeng tidak akan kedjadian keiji
lakaan soeatoe apa.....
Tentang auto tidak pakai toeter dan

claxon ini, Kampret tanja pada achli
dalam ini oeroesan, Bang Doel. Sebagai
expert 'ia menerangkan boeat disini
beloem bisa. Djikalau di - Parijs dan
Weenen soedah bisa, itoe disebabkan
djalanan di kota2 Europa itoe lebar

dan zonder ada grobak, sado dan deeleman seperti disini.
Sementara, boeat

Kampret setoedjoe

ada larangan soeara didjalanan. Waktoe
Pasar Gambir memang djam 12 atau1
malam

beloem bisa tidoer, sebab depan

roemah selaloe ada soeara kendara'an
roepa-roepa, paling galak soearanja
Atax dan Setrika'an listriek (Amko :
seperti orang djoega, jang otaknja ke-

tjil sering moeloetnja lebar!
Malah, boeat perbaal tiap2 soeara
berisik si Kalong setoedjoe banget. Te-

tapi djangan dibataskan soeara djalanan
sadja, baik sekalian soeara jg. berisik.

Djikalau larangan soeara seoemoem-

nja (boekan Soeara Oemoe n !| dilarang
dengan verordeniag, paling doeloe kena
abang-abang toekang sajoer, - daging,
sirih dan lainnja tiap2 pagi perlomba'an
secara
,Ocik!“, ,Ijoek !“, dan sebagainja... Ii
Djoega toekang toekang patri jang
tawarkan pekerdjaannja dengan socara
rentengan potongan zink, moesti kena
perbaa!. Lantas toekang -pidjet jan2
tongkatnja speciaal dengan kaleng, kena dihadapkan depan Landrechter.

Boeat si Tjodot djoega djangan kira

ia bisa lolos dari proces-verbaal. sebab kadang-kadang sepatoe bersoeara
siniiindring, miiindring?” djikalau ia
pakai sepatoe baroe, Dan lagi seringsering oeangnja talenan
speciaal di
toekarkan retjeh oentoek kasih soeara
ia poenja
sakoe,
kadang-kadang di
ramaikan lagi dengan koentji soepaja
kelihatan mentereng
dan kantongnja
banjak isinja.......
Jang setoedjoe sekali “diadakannja
atoeran pelarangan soeara berisik ini
teroetama si Kalong. la akan merasa
sentausa, dapat perlindoengan wet ter-

hadap

volmacht diatas.
Hal ini dibitjarakan dibagian expe
ditie, akan tetapi ia tidak dapat mem-

berikan soerat2, karena semoea telah
dikirimkan kepada sdr. Harjono wakil
ketoea P.O.P.N.I, jang sekarang ditahan dalam pendjara Tjipinang. Tendengan

kita minta

postkantoor

dan onderdistrict Radjek. Begi-

toe djoega

beslag.

beberapa boekti

soedah

2

di

dapat

keterangan.

oleh

Malam

lah

Toean

Djoemono

dan

soerat2 jang

hagian expeditie minta soeatoe ketera-

ngan, bahwa betoel kita mendjadi wd.

. administrateur dari ,,Daulat Ra'jat.
- “Oleh karena hari soedah djam 7.30
malam,

17

hal itoe kita toenda.

Kemaren

Sept. kita laloe bikin tandatangan

soepaja ditjotjokkan dengan tanda tangan jang ada dalam soerat koea-

—0—

#Seorang

toekang djoeal
ditangkap.

boekoe

Meneeroet kabar Aneta dari Padang
Sidempoean
seorang
bernama
Iljas
Tarsili jang mentjari sesoeap nasi dengan djalan mendjoeal boekoe2 telah
ditangkap oleh politie jang berkepala
sislam dan Pedang.“

Sementata

seroepa

2098 boeah boekoe jang

itoe telah dibeslag,
—0—

orang jang antar, maka fihak jang

berwadjib disana laloe merasa tjoeriga
dan laloe panggil itoe anak, kemoedian
ditanja
kemana ia maoe pergi dan
siapa orang toeanja.

Itoe botja tjilik

laloe

kasih

ketera-

njakan oleh orang2 jang soedah
Pl, Makasser.

What
“Teuh ep

Wala

s5

LE
tuan

Goenawan

kami wakilkan.

.

f 5.06'/,,

R.P.M.

boleh

makan,

poen

ini

saudara

Marto

mana

telah

ditoetoerkan

—

Itoe perampokan

0

Sh
sa Senar
Ne DAA

Soetrisno
Ag.

Djam

Practijk

bitjara: 7—8 pagi
0.
6—1 sore

KETAPANGWEG

39

Telf.

1696

WI,

Noot redactie:
Djikalau
tiap-tiap: tempat Kramat,
pendapatannja oeang diserahkan oentoek anak-anak piatoe, kita hampir bisa
menghilangkan perasa'an anti-kramat

eng

Lebili banjak tempat kramat, lebih

aik.
| Barangkali sadja tindakan kramat
Sawah-Bendoengan itoe, akan ditiroe
oleh
pengoeroes. Loear. Batang. dan
lainnja....!
“
Red.

ME
MMAMMN

'oean pengoeroes ,,PERSERIKATAN
di
KESOESAHAN“
PENOELOENG
Tandjoeng Priok:
permintaan
dengan
Berhoeboeng
toean Soewadi
p.a. J. v.
keeuwen,
Nieuwe Tamarindelaan 29 di Bat.-C.
diharap toean berikan adres toean2
poenja Perserikatan pada adres toean
Soewadi ioe.

Kirimlah pada kita foto2 jang soedah toea (jang roesak) dari toean
poenja
Orang
toea atau familie,

nanti kita bikinkan vergrooting jang
terang

dan

bagoes.

Compleet dalam 'lijst kajoe jang
inaah (warna mas atau perak)
Besar

gambar
»”
».
»

»

24/30
30/40
40/50
«50/60

f 3,50
f 5.—
f 7.50
f 10.-

“ Djoega terima panggilan bikin
foto diroemah, dan ongkos datang

kami jang tanggoeng.
Sampai

ah

atontoboj palem

ala

EFFECT PENERANGAN JANG MODIRN

Sedyo olo ora biso toemomo,
bahasa

R.

dalam ,, Pe-

mandangan djoega:
Odjo tanggoeng 'nggoning belo.
Sanadyan toemeko ing pati.
Endang tangio nang sawah.
Tilasing kris ono roepane.
Opo anane dadi bageane.
Botjah lolo.
Maniro djinangkoeng.
Ertinja dalam
mikian:

Dokter

FERIMA-

Indonesia

de-

KERDJA

AFDRUKKEN

Oka

demen Ig

VERGROOTEN

penghabisan

September

bikin foto ditempat kita
briefkaart tjoema f 1.50
lembar.

formaat
boeat 6

y
$:

Satoe-satoenja fotograaf Indonesier jang terletak di centrum kota
Djakarta.

Djangan tanggoeng membela.
Walaupoen hingga mendapat kematian.
Lekaslah bangoen pergi kesawah.
Bekasnja keris ada roepanja.
Apa jang ada mendjadi bahagiannja.
Anak piatoe,:
Kita djagai.
Niat djahat ta' .terkaboel.
Niat baik bakal terkaboel.
Inilah sebab-sebabnja maka oeang
sedekah jang terdapat pada tempat
bekas adanja keris dan rongko itoe
laloe akan diserahkan pada stichting
» Roemah-Piatoe-Moeslimin".
Pada hari Minggoe itoe djoega maka
toean Goenawan laloe pergi ke-sawah
terseboet diatas (Bendoengan djago,

wijk

Kemajoran,

Batavia-Centrum),

benar disana didapat doea tempat jang
telah dibikinkan roemah. ketjil, dan
ada poela tersedia vaas dari tanah

boeat tempat ocang sedekah.
Kira djam setengah tiga siang maka

kami

menerima

telefoon

dari

toean

Djoemono, maksoednja kami disoeroeh

Boleh

LOTERIJ

dapat

beli dimana-mana

Orang

tempat.

Besar

de-

-..

dibilangan

Mauk.

Sebelas perampoksoedah di tangkap.

Pembantoe kita dari Tangerang mengabarkan tentang itoe perampokan di
roemahnja
seorang Tionghoa
nama

Lauw Kim Soen kampoeng Onom desa
Badak, onderdistrict Radjek (Mauk),

sa (voimacht) dari sdr. Mohammad jang mana seperti doeloean soedah diHatta jang mengoeasakan pada kita kabarkan sehingga toean roemah poen
“ 0Oentoek .menerima soerat2 d.l.I, jang dibatjok itoe kaoeman pendjahat.
teralamat oentoek .Directie.. Redactie
Tidak lama antaranja politie soedah
dan administrasi ,,Daulat Ra'jat", jg. bisa tangkap nama Moederi dan Alibasa
mana soerat koeasa ini diperboeat oleh jang tertoedoeh dalam itoe perampo-

Me

djam 7 sore

Berhoeboeng dengan kabar keadaan Adhi Sasmito, dan dia soedah mentoean
Djoemono,
maka pada
hari dapat bajaran dari saja sendiri oentoek
kan
sdr
Mohammad
Hatta, soerat2 Minggoe
tanggal 16 Septembar 1934 tjapainja”,
jang boeat ,Daulat Ra'jat“ poen toe- kira djam setengah enam pagi hari.
Selain oetjapari terima kasih pada
roet dikirimkan padanja dipendjara maka toean Djoemono telah datang di toean Djoemonojang ia telah menderTjipinang.
bagai
sedekah
stichting,, Roemah-Piatoe Moeslimin,,, makan - itoe .oeang.
Memperhatikan akan adanja kedja- Parapattan No
maka
34. Batavia-Centrum, »Roemah - Piatoe - Moeslimin”,
dian diatas ini nampaklah pada kita dimana ia diketemuei olah tocan Goe- tentang perhaeboengan R.P.M. dengan
dalam soal ini ada terselip salah doega, nawan (anggauta Raad van Toezicht toean Djoemono patoet djoega sekedar
jatoe ta” diperbedakan oeroe R.P.M.). karena kami masih ada di diketahoei oleh oemoem, sedang lain2
san ,DAULAT
RA'JAT" de- belakang.
perhoeboengan tidak ada lagi selain
ngan oeroesan P.O.P.N.I. teMaka kata toean Djoemono:, Saja apa jang terseboet diatas.
lah didjadikan satoe sadja.
mengenalkan diri, nama saja Djoemono
Wassalam
Padahal kedoea oeroesan hal itoe tentoe toean telah batja tentang nama
Atas nama stichting
tidak bersangkoetan. Masing-masingnja saja itoe dalam soerat kabar,, Pemanterpisah sendiri-sendiri.
»Roemah-Piatoe-Moeslinin”,
dangan,. Kedatangan saja kemari ini
P.O. PLN.
memang wakil ketoea perloe kasih tahoe bahwa di-sawah
Njonja S. Z. GOENAWAN,
sdr. Harjono, tetapi Daulat Ra'jat ad- saja bekas tempat keris dan rongko
Presidente.
ministrateurnja kita sendiri.
itoe ada djoega orang jang telah memNjata benar berlainan kedoedoekan beri sedekah oeang, dan itoe oeang
Batavia-C: 18 Sept. 1934,
kedoeanja. Sebeloem P. N.I. berdiri di bagi anak-anak piatoe jang dirawat
moeka boemi ini ,,Daulat Ra'jat“ telah disini. Saja soedah bawa deeleman,
telah terbit dengan terang diketahoei perloe minta doea orang anak piatoc
oemoem.
boeat mendjaga itoe tempat.“
Begitoe poela oemoem poen mengeToean Goenawan djawab: , Boeat
taheei, bahwa ,,Daulat Ra'jat“ boekan minta doea orang anak piatoe, roepamadjallah oemoem dari P. N.I.
nja R.P.M. ada berkeberatan, karena
Heran sekarang keadaan djadi di anak2 R. P. M. soedah tidak mempoepersangkoet paoetkan sadja.
njai waktoe lagi oentoek itoe pekerMadjalliah officieei dari P.N.I. ialah djaan. Maka saja merasa heran sedi»KEDAULATAN RA'YJAT” Apakah ada kit, mengapa toean laloe kemari oen
terselip kechilafan atas hampir persa- toek menjerahkan itoe oeang sedekah
maan nama itoe?
dari orang2 jang melihat itoe tempat
Kita jakin manakala jang berwadjib bekas keris dan rongko ?“
mendjalankan penjelidikan jang tenang
Atas ini
pertanjaan
maka
toean
dan adil, akan lekaslah kita menerima Djoemono adalah memberi keterangan,
soerat2, postwissels dll. jang teroentoek bahwa pada hari maiam Djoemahat,
boeat madjallah ,,Daulat Ra'jat.
ia mendapat ilham jang achir sebagai-

kita lavasa.

maksoedkan. Ringkasnja ambtenaar ba-

toean

Harjono - mewakili
djabatan
ketoea
P.O.P.NI., gjadi artinja dia mengganti

kita disoeroeh bitjara ke bahagian ex- ngat besar, jang djarang sekali dipoeoeroesan

kira

Maka
tidak antara lama datanglah
toean Djoemono, ia berkata poela demikianlah: .,Ini. ocang. memang teroentoek anak-anak piatoe, saja tidak

da menerima soerat2 dan lain2 jan taranja ada 31 K. M. Dan bagaimana datang ke-itoe tempat boecat menerima
teralamat pada “Daulat Rakjat”. Ole
pajah itoe anak soedah alamkan di oeang sedekah jang soedah ada, kalau
Sebab itoe pada tanggal 15 Sept. '34 dalam perdjalanan jang begitoe djaoeh, kami tidak bisa datang, bolehlah soekita telah perloekan datang kepostkan- itoelah pembatja boleh doega sendiri roehkan lain orang.
toor Batavia Centrum, bitjarakan hal sadja.
Oleh karena kami dan tocan Goeitoe dengan ambtenaar diloket inlichKemoedian itoe anak oleh jang ber nawan berhaiangan, maka kami laloe
tingen dienst meminta keterangan apa wadjib di Boeloekoemba laloe dioeadakah soerat-soerat, postwissels dan roes sebagaimana haroesnja.
lain-lain boeat Daulat Rakjat.
. Njatalah, bahwa diantara botja tjilik
“ Disini tidak dapat kepoetoesan dan ada djoega jang mempoenjai soema
bitjarakan

tetapi roepa-

Djam setengah enam betoel maka toean
Goenawan datang di-itoe sawah, laloe
menerima, ocang dari djoeroekoentii
Itocan M B. S. Marto Adhi Sasmito,
|iaitoe dari tempat bekas keris f 3.55
dan dari tempat bekas rongko f 1.50,

di-

ini tidak dapat meagoendjoengi pem- ngan, bahwa ia datang dari Kaloleng
batjanja dan kepada adverteerders kita (Bonthain) dimana orang toeanja ada
perma'ioemkan, bahwa advertentie jang tinggal. Ia tidak tahoe maoe pergi di
akan dimoeat pada tg. terseboet akan mana, tetapi maksoednja ia. maoe boedioendoerkan menempatkannja.
wang diri — mengoembara dimana-ma
- Atas keadaan ini pembatja kita dja na dan ia soedah tinggalkan roemah
nganlah berpoetoes asa, kerena kita se Orang toeanja itoe lantaran ia dipoelamanja beroesaha
boeat
penerbitan koel oleh iboenja ....
“Daulat Rakjat: dengan selekasnja.
Berapa djaoehnja perdjalanan antara
Perloe kita terangkan disini, bahwa Kaloleng sampai di itoe tempat tersetelah terdjadi penggledahan itoe, ki- seboet diatas, bisa ditaroeh kira kalau
ta dari madjallah “Daulat Rakjat“ tia dari Bonthain ke Boeloekoemba an-

ditie. Hal inipoen kita toeroetkan dan

-Senennja-

doemblah

karena sdr.

ke-sana,

maka tocan Djoemono telefoon poela,
maksoednja soepaja kami datang sendiri atau soeroehan boeat menerima
oeang sedekah itoe, jaitoe pada hari
Senen sore djam setengah enam.
Kami ta” dapat pergi ke sana, hanja-

dan bi-

tjarakan hal itoe. Disini ringkasnja

ada

' Maka oleh sebab keadaan jg. diatas,

poeng

anak

nja itoe anak beloemlah tahoe djadi
kembali dengan tangan hampa belaka.

Atas desakannja fihak politie maka
Imsa Soedah mengakoe teroes terang,
begitoe ia soedah toendjoekkan nama
kawan-kawannja jang ambil hagian jaitoe Idi, Roes, Rian, Amsian,1 Rasioen,
Nganga, Lean, Baim, Adehar dan MangsOer djoemblah 11 orang masing2 kam

soepaja soerat2

Betavia-Centrum

soeroehan

ditangka

dan LI. dikasihkan pada kita, Oleh
karena maksoed ini ta' dapat dipenoehinja, laloe kita dapatkan chef dari

Celebes dan daerahnja.
Seorang anak oemoer
5 tahoen mengembara.
Satoe kedjadian jang boleh dibilang
loear-biasa
ada ditoeteerkan seperti
berisik.“ Dengan begitoe, takoet di- berikoet:
'proces-verbaal, ma" Kalong tentoe tidak
Seorang anak jang baroe beroesia
kira-kira 5 tahoen ada berdjalan sendirian disatoe tempat dalam. daerah
KAMPRET.
Gantarang
(Boeloekoemba|. Melihat
itoe anak berdjalan sendirian zonder

kita rasa ,, Daulat Ra'jat” pada 20 Sept.

ini soedah

jang dimaksoed oleh volmacht

itoe, dan

long. Kalau poelang te laa' dan habis
boelan bawa gadjih koerang, oetjapan
pertama pada mopronja tentoe: ,,Ingat
lieveling, sekarang soedah ada larangan

rapa copy dibawa oleh-wakil P.LD.

baroe

poela seorang nama Imsa, dari kam-p
poeng Kelampean onderdistrict Radjek.

toe sadja kita berikan keterangan, bah
wa sdr. Harjono tiada bersangkoet paoet

serangan-serangan.... ma' Ka-

Ra'jat“ soedah diangkoet oleh politie
ke Hoofdbureau. Begitoe djoega bebe

kan, dan

5

sdr. Moh. Hatta pada 2 Maart 1934
dan telah dibenarkan dipostkantoor
Batavia-Centrum, karena dari tanggal

Ma
SS Ann
Maa

2
AK TN
AN Ea

SNua
PP

Lotery “ September
Pendjoealan

hanja

tinggal beberapa hari sadja

Penarikan pada tinggal 28 September
Dalam boelan October tida ada Loterij

Pe
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ane
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2
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Te ARA Aa

Sia
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Pen N ANN anemia

A

:
MEUBELS

(roko KiraB BaRoE
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—

kita

mintak

boekoe-boekoe

pada

akan

sekalian

soeka

drukkerij2

menerima

kami

jang

sebagai

Pasirkalikiweg Zuid 1

boleh

kirim

Berdiri

:

dari

per lot Fti—
1/2 let F 5,75
1/4 lot F 3,—porti onkost kirim|II
1/4 t/m 3-tot F 0.35,
:

Silakanlah

pesan

disertai

postwissel,
bours tida

karena pesenan remdikirim berhoeboeng

!!

dengan

Harap

bang,
Menjewakan
segala
matjam
boekoe-boekoe
jang
berhoeboengan
dengan: Agama, Politiek, Pergerakan,

Na

EA us

PANUJANG—SARONG

pe £ 10.—

:
$

koreng, ramboet djadi gemoek,E
item, —Ien lemes,” 3 matiken
tiken
dang L
t: koetoe

|

ilangken ketoembe.

ri.

tocan memang

Ui

Jo Tek Tjoe

GRAN

MMR

Batavia-Centrum.

AAA AAS UA ALA Ui D

obat

1.

H.LS.

Djakarta (Batavia)

bisa menerima

moerid oentoek:

Voorklas

kl. 7. jang

sampai

diterima

anak2 oemoer5

tahoen keatas. Pembajaran palirg rendah f2.— tamba f0,35
oewang alat pengadjaran. Boekoe2 ditanggoeng oleh sekolah.

3.
4,
”

Schakelschool. Klas I sampai kl. V. Jang diterima di kl. I
anak tammat Volksschool atau Standaardschool Atoeran oewang
sekolah seperti bagian H.1.S.
Koersoes K.E, (sore), Klas 1! sampai klas IV. Oewang sekolah
f2.-— seboelan,
Koersoes
Mulo—Kweekschool
f3 50 Abs

(sore).

Ki. 1.

Oewang

banjak

ar ari laura
:

Boekoe-boekoe pengetahoean
peladjaran jang perloe.

»SORGA

Den

DOENIA"

.joga Soetra"
Kitab peladjaran eimoe-eimoe Ghaib, Rahsia dan Kebatinan
dari bangsa Hindoe, Arab, Moeslim, Fakir, Indonesia, dLI, f1 95

sekolah

5... Koersoes Pengetahoean Oemoem: Bahasa Indonesia, Belanda,
Inggeris, Djerman, Perantjis, Boekhouding, merenda dan menjoelam dan lain, Oewang sekolah moelai f1.50 keatas.

Pengadjaran no. 1 dan no. 2 diadakan pagi djam '/,8 —1 oentoek anak2 perempoean. dan laki2, dan no. 3 sampai.no. 5
pada waktoe sore. dan malam oentock kaoem iboe, bapa dan
gadis-gadis jang hendak "menambah pengetahoean.
Mintalah keterangan.
Ketoea sekolah:

SOEPARNO
Adres roemah: Petodjo' Binatos INo: 25

.Imoe Keradjinan"
BNN

Bo

Ae

boeat bikin, Roepa-roepa saboen —siroop — tinta — fjat d, I,I, karangan

Am

AN

Nanang

an Ia LA

»Ilmoe Pridato"
denga

moeat

theorie

Mon toniomo

3

dari

aa

Oa

.Beekhouding
Boekoe

Dalam

peladjaran

4 minggoe

ilmoe
LA

Pridato

serta

practijknja

PN

fT.75

& Administratie“

pegang

bisa mengarti.

boekoe

.

.

dagang

,

jang

Su

pracfisch.

5

1,50

.Zakwoordenboek New Asia"
Melajoe —

Olanda

—

:

Inggeris. .

SB.

DR

,, Pemimpin
Kena

Boekoe

jang

f1.—

anak perempoeda:

Oewang

0

1

soenggoe

dimoeka

boeat kaoem

ne

onkost

BOEKHANDEL

an

an

ta 0

pada

,,PENGATAHOEAN'”

BATAVIA-CENTRUM
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BARBEAN TA

jang

tida

3 0 manamnnaa

$ SP ENARNE RN 8
2 3

MRAMIN- “1
HoopoAcene.

2 au

RB EMEAAL

BATAyID - Cc

“

Ini ketjap kelocaran cooper

|

|

,Boedi
|
Istri" Manondjaja, jangatiesordah
ver
F
kenal di

I

lah.

Rasanja

If

tentoe

1

nja,

|
If

|

mana-mana tempat.
boleh saksiken sendiri tjoba

Tocan-- tocan dan Njo-nja
njonja,
Ambil boeat satoe kali pertjobaan
aken

menjenangken

Djoega

mendjocal

Djoega

djoeal

belingbing.

-toelen ditanggoeng
poer.

selama-lama-

:

dodol

Minjak
100 pCt.

AAA

Kengak

Tjiamis

jang

tida tertiam

|

8!
If

I

1

RAMIN

Batavia-Centrum,

Isteri dan se-

kirim vrij

Le kespesen

3

na

Tanah Tinggi Gang
Roemah No S5A

roemah tangga"

bergoena

palsoe

ARENA
AT
OM UR Esai

M.

kar
ia
Is

an

O ennNenana 2 5 GAN

DEKAN

Boekoe pengatahoean fatsal prampoean jang paling Baroe
loeas,
Dikarang Speciaal dan melaenkan boeat orang jang soedah
| dewasa - sadja Sorga Doenia“ enak dibatja, sebab djelas dan
terang bahasanja, tetapi Sopan ,Sorga Doenia“ mengoerei prihsl
- fatsal - fatsal jang paling Baroe, tida priha! oeroesan-oeroesan
jang” soedah ',, Basih"
Sorga Doenia“ moeat banjak sekali gambar-gambar.
Harga per boekoe tammat tjoema ,
f 2.—

Boekoe recept-recept
obat-obat — Limodade —

Gigi2

1-5 taon.

dan

dan

Boekoe

an Tau
AAAau uan

2.

Pat

89 Batavia

Bantam
303,

Mendjoeal ketjap Tjiamis tjap Kembang. Rasanja tidak oesah dipoedji lagi.

Bolehlah
tjobaan,

Djoega

Tocan

dan Njonja

mendjocal

ape, pala dan arben,

ambil: per-

dodol Belingbing,

Adres: Moh, Nasir G, Abdosiradjak
roemah no, 6
Batavia-Centaum,
Wasalem saja jang mencenggoe Tocan.
dan

Njonja

poeaja' perenan.

“

Gang Kadji 48

one: on agan on oa

»KASATRIAN”

menjenangken.

PESENAN

Pa

Besar.No.

enak dipakenja terbikin dari lain bengkel (loekang), saja sanggoep betoelin
sampe senang dipakenja,
Djocal obat sakit gigi tanggoeng 10
miruul bisa semboe per botol 5 Gr,
i 1,25. Poeder gigi bikin koeat dan
mengilapken gigi per botol 20 Gr. f 1,25.
Obat mata orang fcea oesia 50-70
taon mata tida awas pake ini bisa lerang
per botol 5 Gr. i 2,50.—
Terima pekerdjaan sepoe Duifschiand
mas. doekat
atawa
Dobble garantie

f 4.—

SAN

Nasional

f3.—

berdagang batik apalagi. PESANLAH

at bs ara af

2)

Kloearan

Kwitang

f25.-

di perkenankan dan pengiriman selamanja dengan rembours.
PRIJSCOURANT DIKIRIM PERTJOEMA

ee

Misih

ATOERLAH

Kalau

23

Pergoeroean

k.I. moelai harga f18.- f20.-

k. |. harga

Matta,

Kita bisa bikin daa pasang roepa2
gigi dari perak, mas dan porcelein dikerdjaken sampe rapi ditanggoeng enak
pakenja, sebab kita doeloe pembLantoe
(Asistent) dokter gigi Europe sehingga
15 taon dan mempoenjai banjak soeral2 poedjian. Buea' orang tida mampue
boleh
berdame
dapet
harga
sampe

Boeat dipake atau didjoeal lagi tentoe tocan2 akan dapat moerah
dari kita. Walaupoen toean tidak saudagar batik, tjobalah berdagang
batik penambah oesaha dar memadjoekan peroesahaan bangsa sendi-

sedikitnja

Roemah

Pintoe

DJOKJAKARTA

perlembar dan sedia djoega SETAGEN (ikat pinggang) pe-

“BE

se-“

|

i

KAIN

rampoecan bermafjam2 pandjang dan warnanja
f5.— f6.—.f8.-— sampe f20.— perkodi.

djadi enteng tida-

kepala

BATIK

akan mengeta-

Khoe Teng Hay, Gebroedars
Khoe Tandmeester

£30.— f35.— 140.— £50.— sampe f 60 perkodi.
IKAT
SELENDANG (REMONG) MOELAI HARGA f 13.— f16.—
118,— 120,— 125.— f30.— 135— 40 sampe 45 perkodinja.
Jang haloes TJAP & SOERATAN dan babaran kogat, KAIN PANDJANG-SARONG
.moelai harga f-3.— f4.— f5——f6.— f8.— sam

jang

belah,

rangan Drs. Mohd.

TJOBALAH
toean2 atoer pesenan pada kita dari kain2 batik keicearan DJOKJA & SOLO moelai dari jang sedang sampe haloes.

djarang
liat merk

(SAUDAGAR)

tocan -toean

PE.

Awas! 'selamanja

Kalau

hoei nama boekoe satoe-satoe serta
atoeran menjewa, datanglah pada Bibliotheek terseboet.
Dan disini mengjocal Almanak ka-

SEN aan

|

Sl

S.T. SJAMSOEDDIN
BATIKHANDELAAR

i

dat

0 SEL
Pane
Sena

mandjoer

tetapi

NN

pe) /) | bp
SP
PA
AeSet psti
£
27
SLR
aa Sa

Batavia-C.,

ramboet

aa

ENG

Bahasa, Kesehatan Pertoekangan Pendidikan, Ilmoe boekoe dagang, Tieritera romans dan lain-lain boekoe jang
penting,

aa

minjak

boekoe,

TTD

Banjak

INI DIA

Sementara waktoe bertempat disebelah Toko Bandoeng 16 ilir Palem-

BEHEERDER

K5 Tn Tn

de Chine-Polos

155

AWAS!

boeroeh, Sedjarah, Economie, Beografie,

Toke MOEHID: TAHIR
Senen

s3

Bibliotheek —, KETJERDASAN“

WOOL

ROEPA - ROEPA

Crepe

3

membatja

Memoeajikan dengan hormat

KLEUR DAN KEMBANG
CREPE de CHINE.
KLEUR

saksiken.

Apa itoe ?

hormat

Pen

50

dateng

Pagi dapat ontbijt dan sore
thee sama beschuit

wang

Ledikantenhandel: Allerbest.

Roepa-roepa Kleur dan Streep

55

toean2

Satoe keoentoengan bagi pe.idoedoek Kota PALEMBANG jang soeka

AO KT OA OORTE DPO PETI L ITE TIA, IN

TROPICAL

BATAVIA

roepa
matjem model, harga lebi
moerah
dari laen
foko, barang
tanggoeng baek,
:

BANDOENG

(00

No. 72,

TARIEF
KI, 1 F 1,50
2 orang F 2,50
Kl: 2.F-4,25
2 orang F 2,—

dengan fjepafnja ditarik.
Memoedjikan

& Co.

Sedia Krosie dan medja dari rotan

kota

GELDLOTERIJ BAROE
le prijs F 100.000.—

hormat,

TERIMA

di Centrum

Pintoe Besar

Menggampangkan
keperloean
tetamoe, Rawatan bersih,
lajanan baik.

Meubels dan Randjang besi
Boeat kota Bandoeng dapat dengan
pembajaran menjifjil.

boeat per'jobean sekedarnja pada kami,

BAROE

Station

Dot

KONG

. TOEKANG ROTAN

Bandoeng

djalan dari

Selamanja sedia:

menerbitkan

Menoenggoe dengan

Bandoena

KE

Toean2 poenja boekoe2 segala perafoeran lerdjaga dengan rapi.
begitoe djoeya kita mintak pada penerbit soerat-soerat chabar kami
ada soeka mendjoealkan sebagai Agent dari segala matjam- maljam
soerat chabar,

—

—

1/2 mp,

HONG

JULIANA

Residentsweg
Bal ata

»ALLERBESI

Arab dan

Agent,

Ba

LEDIKANTEN- | HOTEL
:

Indonesia jang bersangkoet dengan Agama Islam dan keperioean
oemoem, dari harga kitab2 kita tanggoeng bersaingan keras (moerah).

Djoega

EN

HANDEL

PALEMBANG

Atoerlah pesanan dari segala mafjam kitab-kitab bahasa

:

'

desak

Apa

In

DE

Fi

Kaba

4

Tn

“No. 135 Selasa 18 September

1934 Tahoen ke 2

djoeng itoe berdaja ospaja, namoen
achir2nja kendaraan air itoe tenggelam,
Toedjoeh orang telah lenjap, sementara
delapan orang jang dapat tertolong di

“Gemandangan

antaranja naechoda Sun sendiri, telah ber

pegang teroembang ambing di laoetan.
ampai beberapa hari lamanja mereka berada dalam keadaan demikian
dan tiap sa'at terantjam oleh bahaja
maoet. Mereka tidak ada mempoenjai
makanan dan air minoem. toelis S.S.

Achir-achirnja kapal , Hai Yui“ telah
ketemoekan mereka dan segera mereka
ditolong. Empat poeloeh delapan djam
lamanja mereka tidak makan sedikit
poen. hingga
dapatlah
.dibajangkan

Ketiga

Lembaran

Orang2 Militair Turkey di Yemenpovelang.

Telah sampai di Istambul koerang
lebih 40 bekas orang militair Turkey
di Yemen
milie,

bersatma

jaitoe

iaorang poenja

sesoedah jaorang

fa-

berdiam

di Yemen 20 tahoen lamanja.
Menoeroet iaorang poenja pengoetarahan bahwa di Yemen
masih ada
banjak orang Turkey jang asalnja be:
kas militair, banjaknja 300 orang, dan
Yemen poenja balatentara diatoer oleh

Perhoeboengan Mesir dau Afghanistan,

Soedah sedari lebih dari lima tahoen jaorang.
pemerintah Afhanistan mempoenjai sagezant di Afghan, sedang di Baghdad

Soekoer
djoega pertolongan sempat
lagi diberikan karena djika tidak, tentoe
sekali mereka akan binasa.
Diantara orang2 jang'lenjap itoe ada
terdapat djoega anak laki2 dari nachoda
Sun,” hal
mana menjebabkan
orang
pelajaran jang toea ini tentoe sekali
mendjadi sangat sedih.
Dengan seboeah kapal kepoenjaan

C.M.S.

kembali

Co. orang2

itoe akan dikirim

ke Tsingtao.
—
(9 —

Di Mesir poen
mengadakanpembatasanatas
barang2 Japan.
Ampir semoea negri jang kebanja-

toe gezant di Mesir, tetapi pemerintah
Mesir beloem djoega adakan iapoenja |

sediri bagaimana lelahnja mereka tatkala. ,,Hai “Yui“ datang menolong.

Penjakit gigi aneh.
Satoe
patient poenja

200gigi

kelebihan.

6. BERAS:
Tjiandjoer kepala

c. Babi:

tidak

pake

gemoek

pakai

gemoek

1 kati.

, 0.45

5

» 0.35

kaki d.LI.

1 gant.

”

0.25

PI

Krawang
Beras merah

“5
5

d. Kambing (dengan toeiang) ,, 0.30
7. KENTANG BELANDA:
2, BANGSA BOEROENG:
kentang (poetih)
I kati
bebek
kekor., 0.25
2

»

y

—

ajam

»

”

0.45

boeroeng

dara

S
&

0 5

e

» Ok13

katjang
».

teloer

5
»
4. IKAN.
a. Ikan
bawal,

» 0.05

djogo

liket

, 0.03

boenijis

T-kati.

,, 0.10

1 bidji ,, 0.10

ketimoen

bebek

10 bidji

asin
ajam

katjang

,, 0.20

s3
3

» 0.225
3 029

laoet:
tengiri, tongkol d.LI.
kikati
,, 0.30
ekorkoening dan lain?
|
jang di iis
$
2
kemboeng besar
1 ekor ,, 0.04
kakap
tikati ,. 0.35

teri

2

b. Ikan rawa :
gaboes (besar)
»
Aketjil)
leleh (besar)
» (ketjil)
c. Ikan aer tawar :
goerami

0.12”

l ekor
5
pa
£

,, 0.20
» 0.075
2010
» 0.04

,, 0.04

BELANDA:
1 bidji ,, 0.02

kool (poetih)

3. TELOER:

0.60

» 090
» 0.40

3

8. SAJOERAN
biet
5 1.60

gangsa

ajam kebiri
kalkoen

Naa

f 0.80
1»

2
kapri

kakstr

postelein (krokot)
bawang koetjaj
seladah
bajem
tomat
bortol

OI
".0.19

1 iket ,, 0.01
S3
0.03
1 bidji ,, 0.01
raket ',, 0.01
1 bidji ,, 0.025
1 iket ,, 0.02

SAJOERAN KAMPOENG:
djagoeng moeda
1 iket

» 0.018

::
katjang

,, 0.01
» 0.02

toewa
pandjang

laboe
lobak

1 batang
1 iket

1 bidji
1 ikat

,, 0.06
» 0.018

pete

10 papan

,, 0.15

pare

1 bidji

» 0.01

terong
tjabe
tjabe

”

» 0.01

1 kati
t

rawit

» 0.20
sOsg3

9. BOEAH-BOEAHAN:
Nona
Martha Larson dari Kansas
pemerintah Mesir soedah mempoenjai
ananas
(Bogor)
1 bidji
,, 0.04
l.ikati
.
,
0.30
City,
Amerika
Serikat,
barangali
ada
kan
barang2
Djepang
dengan
tidakada
satoe gezant jang diangkat oleh peme2s
(Banten)
2
» —
ikan emas
:
» 0.30
rintah Irag tapi beloem djoega sampai pengeloearan jang setimpal dengan itoe orang satoe2nja jang sebegitoe djaoeh
»
(Palembang)
5
» 0.10
pemasoekan, dan jang lantaran itoe dja diketahoei telah menanggosng satoe
ke Mesir.
d. Ikan empang :
djeroek
(Garoet)
10,
»
0.40
penjakit
gigi
jang
sangat
loear
biasa.
di
dirasakan
gentjetan
dalam
iapoenja
Maka
berhoeboeng
dengan
itoe,
bandeng
1 kati
, 085
»
(Bali)
Sg
pemerintah Mesir sekarang maoe be- perdagangan, soedah moelai bertindak Kendati itoe nona sendiri tidak tahoe,
oedang
d
s3 IAI
gk.
mase
Ke
» 0.18
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perimbangan
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soepaja
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ngan antara Mesir dan Afghan. Tetapi
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gigi jang sedemikian banjaknja mepemerintah Afghan berasa tidak tjoe- meroegikan pada rakjatnja.
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nerbitkan rasa sangat keras padanja.
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di Kabul, seperti jang diadakan di ga boekan sedikit oeangnja ditarik oleh giginja itoe nona poen bermoela tidak
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barang dan bangsa Djepang dengan ti- dapat tahoe kalau itoe nona memBaghdad.
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tegoeh perhoeboengan persobatan di- pemasoekan barang Djepang, atau boe- mereksa'an dengan teliti, achirnja dokteri
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sawoh
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plomatiek. antara Mesir dan Afghan, at minta soepaja Djepang beli pengha ter gigi bilang
trasi oedang
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di
dari satoe gigi besar jang toemboeh
sementara itoe keangkatan gezant jang silan Mesir sebesar pemasoekan
» ikan
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» 0.09
bagian atas dari kau. poenja
moedilakoekan
oleh Mesir memang ada iapoenja barang-barang.
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Soerat
kabar
,,Al-Balagh“
jang loet", begitoelair itoe dokter gigi kasih
satoe kewadjiban,-begitoe djoega boeat
Harga etjeran
tahoe
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tahoe
padanja
kemoedian
itoe
dokter
Mesir di Kabul (Afghanistan). Boleh terbit di Mesir ada andjoerkan pada
taoge
1 .kati
» 0.03
sedikit itoe bagian dan tanja No. NAMA BARANG?
dalam iapoenja toelisan ketok
djadi itoe keangkatan telah terhalang pemerentah
Banjaknja Harga
arang
1 boengkoes
» 0.05?
lantaran keadaan jang soekar dalam jang pandjang, oendjoek itoe bahaja apa itoe nona merasa Sakit. Itoe nona
oeroesan financien. Tetapi kita pertjaja ditinggal diam dengan keadaan jang jang ditanja boekan menjahoet, tapi
bahwa satoe tempo itoe halangan sekarang: di boentoet itoe artikel-ia berteriak, sebab amat kesakitan.
Pemereksa'an lebih djaoeh mengoen
ada seboet:
akan lenjap.
Melihat itoe perbandingan jang kita djoekan bahwa tiap tiap bagian lain
Orang jang tahoe tentang Mesir
ia poenja moeloet seanteronja
poenja riwajat dalam keangkatan gezant ograikan di atas, njata bahwa wadjib dari
tentoe akan tahoe bahwa pertama kali kita minta dari Djepang soepaja ia ada- menanggoeng kesakitan, Lantaran itoe,
keangkatan gezanten ditoendjoekkan kan perimbangan dalam perdagangan maka itoe dokter gigi laloe perentah
diambil foto X-stralen dari
ke Europa, tidak sekali dipikirkan boeat antara kita sekarang export pada ia- soepaja
moeloet dan kasih obat
negeri2 sebelah Timoer. Melihat itoe orang separoeh dari jg. merexa export ia poenja
keadaan, laloe pers tegor pada peme- pada kita, maka djika ia orang adakan boeat tahan sakitnja boeat sementara
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rentah tentang itoe kekoerangan, dan perimbangan dalam itoe soal memang waktoe.
Tatkala itoe foto soedah sedia, Nomereka desak pada pemerentah soepaja itoelah ada kita poenja pengharapan,
ditoetoep itoe kekoerangan. Itoe soeara dan djika tidak, maka soedah sepan- na Larson dau itoe dokter gigi boedapat persetoedjoean dari pemerentah tasnja kita kenakan bea baroe atas kan main terkedjoetnja tatkala menda
Krilo)»r oentoek mengoeroes perkara dimoeka pengadilan
Mesir, maka tidak lama kemoedian ia iaorang
poenja pemasoekan barang- pat kenjata'an bahwa di dalam goesi
oentoek
Merken, Faillissement Overschrijving: djoega oentoek
adakan beberapa consulaten di Pales- barang, jang soedah membikin moen- goesi dan bagian atas dari moeloet
oeroesan:
incasso, belasting, informatie, administratie, hak
nja
itoe-nona
terdapat
banjak
gigi2
tine, Syrie, Djepang, dan angkat ia doer kita poenja industrie dari lantaran
ketjil. Itoe sekalian gigi meroepakan
poenja gezant di Turkey, Iran dan Irag. moerahnja".
tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomie: djoega salin
dari barisan2 gigi
Soedah tentoe dibelakang kali ia akan
Pemerentah
poen
soedah
moelai gigi2 tambahan
menjalin kedalam berbagai-bagai bahasa.
adakan
satoe gezant di Afghanistan, ! bertindak
dalam
itoe soal, oentoek jang normaal dari nona terseboet. Ter
djoega bisa dipastikan bahwa itoe per | adakan satoe atoeran soepaja rakjat oetama 'itoe besar di bagian tengah
Satoe-satoenja kantor Indonesia di Diakarta. Diboeka tiap hari
hatian
ke negeri2 disebelah Timoer: poenja economie tidak terdesak dengan adalah jang paling njata bisa dilihat.
dari p. 8—1 pagi dan p. 3.50—5 sore. Oentoek orang tidak
Begitoelah itoe dokter gigi moelai
ada sangat baiknja, oleh karena itoe barang-barang Djepang.
mampoe hari Selasa dari poekoel 1—5 sore.
tjaboet itoc gigi2 jang kelebihan. Tat
ada
mengasih pengaroeh boeat meIboekota Hedjaz akan kala ini perkerdja'an tjaboet gigi ber
nambahkan perhoeboengan persobatan
dipindahkan
ke
Me- achir,
ternjata djoemblahnja
gigi2
antara Mesir dan Afghan, begitoe toedina?
jang telah ditjaboet ada 200 bidji
Ke P:"
Menoeroet
katanja kabaran jang di banjaknja. Gigi2 itoe besarnja moelai
Di sini kita bisa seboet bahwa sedari
beberapa tahoer jang laloe, telah dia- mogat oleh satoe soerat-babar di Syrie, dari jang seperti djaroem sampai jang
seperti boetir beras. Itoe gigi jang
dakan verdrag persobatan antara Afghan radja Ibn Saoed katanja akan pindah
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dan Mesir, dan setelah itoe, lantas kan iboe-kota keradjaannja dari Mek- kelihatan di bagian tengah poen telah
“DIATAS DOENIA
pemerentali Afghan angkat ia poenja kah ke Madinah dan jang mendjadi ditjaboet djoega. Ini kedjadian diang
sebagai
kedjadian jang paling
wakil di Cairo maka dengan itoe djalan sebab dari itoe pemindahan jalah oleh gap
biasa
jang sebegitoe
djaoeh
ia soedah bisa adakan perhoeboengan karena radja Ibn Saoed ingin soepaja loear
diketahoei dalam kalangan pe
diplomatiek jang officieel dengan Mesir, poesat pemerentah bisa mendjadi lebih telah
tetapi ia berasa tidak tjoekoep dengan dekat dengan itoe lijn kereta-api He- ngobatan gigi (Matahari).
Boeat keperloean kita djika damr
itoe sadja, maka
ia minta beberapa djaz, ia berdaja boeat perbaikkan di
“3
pat
dihinggapi penjakit kentjing
goeroe-goeroe dari Mesir dan pasrah- waktoe jang paling dekat.
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baroe
dan lama selaloe makan.
kan pada ia orang boeat mengoeroes
beberapa bagian dalain peladjaran di
ia poenja sekolahan2.
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bahwa soedah sepatoetnja itoe perhoeboengan persobatan antara itoe kedoea
negeri semangkin bertambah tegoeh, ter
oetama sesoedahnja ada itoe gezant
Afghan di Mesir dari satoe poetoesan dan adanja beberapa orang bangsa
Mesir di Kabul dari lain djoeroesan.
Tetapi perloe diketahoei djoega bahwa
bertambahnja “ perhoeboengan
persobatan

antara

Mesir

dan

Afghan,
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ti-

dilaoet

orang
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kapal ,,Hai Yui" kepoenjaan

diberikoetkan dengan ber China Merchan's Steamer, jang mana
perhoeboengan economie, |kapiteinnja adalah J. H. Jahnson telah

dak bisa
tambahnja
karena boecat adakan perhoeboengan
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antara
kedoea
negeri
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Shanghai

doekan jang tinggi. Tetapi
menghalangi
hoeboengan
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di Betawi.

Harga-harga jang di bawah ini sebagian besar dikoempoelkan oleh pasarbedrijf dari Gemeente
Betawi,
dan

sebagian ketjil oleh
voor de Statistiek.
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bangsa Tionghoa, jaitoe orang jang
djoeng ,,Tungchang No. NAMA BARANG?
itoe ada sangat seekar, dan djoega tertolong dari
oleh karena daerah Afghan hampir bo- Yuan“ jang baroe ini telah karam di
Banjaknja “
leh dibilang ada satoe negri jang ter- laoetan dekat Hsichow.
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Bersama tiga djoeng lain, ,, Tungkoeroeng oleh India dari satoe djoea. Sapi :
roesan dan oleh Irag dari lain djoe- chang Yuan“ telah berangkat dari
bistik
katrs
ke Shanghai dengan bawa
roesan, kalau itoe perhoeboengan ma- Tsingtao
haas
5
sih tetap begitoe roepa soekarnja, moseatan minjak katjang. Nachoda dari
panggang
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soedah tentoe soesah ada harapan jang djoeng itoe adalah Sun Hein No,
ati
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perhoeboengan economie
antara itoe seorang pelajaran kawakan jang berkedoea negri akan mempoenjai

semoea baccil? koetoe2

akar2 dan daging? jg. biang dari
penjakit
kentjing sampsi habis
tidak berdjangkit lagi.
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di kita poenja agent:

M. OISHI 79-81, djalan trambaan Senen Bataivia-C.
TOYO, depan Rialto Bioscoop, Senen Batavia-C,
MATAHARI, Tanah Abang, Batavia-C.

SANYO,

KANEKO,

ABE,

Karang

Tandjoeng
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Handelstraat

tram

UZUKI vh NANYO,
T. GAHI Tiiandjoer

(Z. Sumatra).

No. 242

Buitenzorg.
Groote

Mr.

Postweg

Cornelis.
39, Soekaboemi.

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

Molenvliet
Batavia-C, Telf.

GUN"

ea

ATELIER

Ini, bengkel bisa-betoelken keroesakan seperti: Auto, Motorfiets, Gramophoon, Radio,
Mesin toelis, dan laen laennja.
Bengkel laen, tida bisa melawan kita poenja
harga, paling moerah, kerdjaan tjepat dan rapi
Harep toean2 tjoba kita poenja pekerdjaan,

,VLUG'

TIDBALAH PAKE!
| MINaAK

PANEN AMNEPLN

Mevr..A. Scheltema Joustra

torrent
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AH

0ost25
5241 WI.
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Raden Salehlaan 45 Tel. 6176 WI,
Spreekuur
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Kleermaker

Hormat kita,
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MOEDAHAM
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ex

toekang

ditoko

Oger Freres

Petodjo Binatoe No, 18 Gang | Batavia-Centrari
£7

BOEKOE
ILMOE.

—

,IPO”

PENGETAHOEAN

Trima roepa2 pekerdjaan boeat focan2
dari. roepa2. model menoeroef maoenja
jang bikin djikaloe toean2 ingin potongan jang bagoes enak dipake dafanglah
di kleermaker jang terseboet.

OEMOEM

Karangan Toean M. |. SOEOED (Kantoor IBAC)
Tengkoeroekkade No. 108 Telefoon 427 Palembang.
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Hoofdagent:

dapat beli di antero Toko2
& Coiffeur-coiffeur

Memoedjikan dengan

K.W.E.

Tamarindelaan

220

Kartaatmadja,
Batavia-C,

Toko S, B.A. Koetaradja (Atjeh).
Agent: Sadjoesie, Toko De Echte.

hormat,

SOUW HAN JAM

Djembatan

Merah-Buifenzorg.

O.

Memoedjiken

Tiap-tiap orang dagang, kaoem tani, orang-orang toekang, toempa'an
commissionnair, agent-agent, djoeragan kapal, expediteur zaakwaarnemer, administratiekantoor, perloe meesti menjimpan.
Djangan -sajang F 1,60. Boeat mendapatkan satoe boekoe jang banjak
memberi katrangan dan peladjaran dalam pergaoelan hidoep.
BOEKOEF I. P. O. ialah tempat kita bertanja:
Isinja boekoe I.P.O. Peladjaran Boekhouding, handelsrekenen dan
rekesten: Peratoeran dan iarief kantoor-lelang, peratoeran dagang dan

lain-lain : harganja tjoemah

Cooperatie
Coperatie

dapat

Kita di Ladang Peladjoe.
Himat

&

Na maan
Kanaan

| Kp.Bali Gang T. Abang Ketjil 6
Batavia - Centrum

di Ladang

beli pada:

Djoeal

|.ngi
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roepa-roepa

jang

| Minjak

tiada

F 50.000,

djoega bisa
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Soerat poedjian
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Kim

Tan

OBAT

Hong

Nio

Lian

Oei Hok Tjiang

merk

Tiong

BANDOENG

Pasar

Hing

Toko 3, no.1! telf. 1503 Bi.

Saja dapat sakit ping- | ————

Doeloe

gang, sakit peroet, datang boelan fidak fjotjok
makan “obainja Sinshe
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HONG

lanfas
soeda

Sinshe

LIAN

panggil

baek, sekarang
1 faoen baek

na
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AI

onkost

pantes.
Sakit..tanggoeng

merk

saja sakit pesepoeloe
taoen,
minta obat sama

mengo- | roet

batin segala roepa penjakit,
dateng preksa
zonder onkost, kaloe

tidak kamboe-kamboe
lagi. Bilang terima kasih
!

pande

Senen,

Toko Hokkian, Baf.-C.

saja

TAN

HONG

LIAN
satoe minggoe
sadja soeda baek, sekarang soeda setenga laon
lekas | tida sakit-sakit lagi.

reken

baek.

Banjak trima

kasi.

F 5.000

D. SIHOMBING
Afd.

250.000

orang

sunryU
Bedak Moeliara Ijap Mei Lan Fang ada keloearan baroe, tapi
dapet tanggoengan oleh doea Certificaat Analyse dari Genees-

Laboratorium

Nijverheid

di

C. B,Z.

Buitenzorg,

dan oleh Scheikundig Laboratorium afd,

jang semoeanja

menjatoken

dan geen schadelijke meetaalverbindingen.......

Orang jang
| tionto Bedak

geen Iood bevat

tadinja tida soekatoekar pake lain Redak, soedanja
Moetiara, merasa paling baik pake teroes ini Bedak,

gratis ka segala

Harga-harga

pendjoeroe,

moelai

10 cent sampef 150

DITJARI SPOED toekang-toekany djoeal paling actief. Agent-2gent besar
jang ingin pegang safoe tangan, toelis lekas perkara condifie, dilanggoeng

| sanget bagoes oenfoengnja.
Chemichatienhandel & Drogisterij
sPROBIT AS
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wangi,

meer

Pintoe

Gigi

Kim
Besar 6 Batavia

bockan sadja ada

Ibediboeat makan tida merasa sakitserta ting-

gal koeat.
Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim
jang
bisa sembocliken sakit dalem satoe
menit berhoeboeng sama malaise harganja
ditoeroenken satoe botolf I.— Isatoeroepial.

Baftavia-Centrum.
10

bagi orang hidoen

Es

perhoeboengan besar sama kawairasan badan,
tapi djoega ada ambil satoe kadoedoekan
penting bagi kabagoesanj: seande orang poe.
nja gigi tjopot (ompong) atawa dimakan koetoe dalem tempo bitjara, ketawa atawa mamah -makanan nistjaja ilang sabagi kabagoesannja
dan
rasanja jang enak: maka
pasang dan tambel
gigi telah djadi satoe
roepa technick jang penting. Kita menjakinin
ilmoe
gigi soeda berpoeloe taon, dan kita
pertjaja
jang kita poenja kapandean dalem
ihmoz gigi ada tjoekoep sampoerna, boleh
dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang
asal, ditanggoeng dalem doea poeloe taon ka-

debiiant
dan

—

TOEKANG GIGI
Thio Tjie

& Trading Co. Ltd.

Loten
uif

mendjapi

haroem

afdeelinger.

—

ocat djaga kesehatan sanak familie stiap hari,
da obat jang paling kesohor dan mandjoer
aen tiada tjoema Obat Balsem jang soedah terpoedii,
egala roepa penjakit bisa ditolak dan disemboeni,
n warnanja

obat ada

asing-masing

orang

jerita dan

reclame

jang

mera dan jang poeti,
perloe lekas sedia dan beli.

kosong

tida goenanja,

ang publiek

bisa pertjaja kaloe ada boektinja,
was sama segala obat tiroean jang palsoe tjapnja
embeli djangan kena pake oba! tiroean jang berbahaja

»

Ijoba

Orang jang kira Probitas tida mampoe keloecarken bedak paling baik,
seperti tida mengarfi ada MOETIARA jang lebih mahal dari harganja inten.
Siapa ingin priksa kwaliteitnja ini Bedak, baik minta kita poenja fjonfo,
dikirimken

bestaat

Batavia
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membikin mi-

FANG
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firma

saksiken

Tjoema stand bedak Moetisra MEI LAN
d-'roeboengi pembeli paling rame.
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Tanah Tinggi ! no. 42 —
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alcohol,

Minjak
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Dan 269 prijs-prijs jang lain, moelai djoeal 3 Sept. 1934
Lekas kirim oeang per postwissel, djangan sampe kehabisan
.1 lof f 11.35.
V2 lot f 6.—
"4 loi.£ 3.50.
Ongkos vrij.
Trekkinglijst dikirim gratis, Pembeli lot dari kita soedah
banjak dapat prijs Toean-toean pembeli lot, biar beberapa kali tida dapat, djangan menjesal. Jang dapat prijs
besar-besar selaloe ganfi-ganti orangnja, dan toean boleh
pikir, sekali sadja dapa! prijs besar, seoemoer hidoep
ta“ perloe tjari oeang.
Yjoega barang kali toean poenja giliran. ini kali dapaf
f 100.000. Siapa taoe boekan?
Asal kita beli selamanja ada kans fharapan)
Rembours fida kirim,
Menoenggoe dengan hormat
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so:da

| nja, kombali

F 100.000,

F 10.000.
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| tjap , TAWON

400.000
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mad emoe,

|.njak jang

Maoe
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| boet dan Aer djedjamoe
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Toko boekoe Raden Hassan b. Raden Saleh Palembang.
Toko kitab BAROE 16 ilir Palembang.
Hadji Hassan Arifin doesoen Mendajoen dan 'ain-lain 2gent dimana2.
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