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Kedjadian seperti pada tahoen 1923.
Panen2

sama
gian

Osaka

a empa boemi
di Tijilatjap.
Sampa

i

"4
mempoenjai
|
berama-sama,
ng satoe ada di tanah daratan
pa, oentoek semoea pendoedoek-

kali,

“Naaaa
|
tanggal 23 September djam
setengah

7 pagi

soedah terasa doea

kali bertoeroet-toeroet gempa boemi
di Tjilatjap dan Noesa Kambangan dan
Poerwokerto (Aneta).

satoe tanah jang , iiber alles

nja ada

doea

in der Welt”, ada diatas poentjaknja

msi Ojiman

| doenia kata orang2nja satoe sama lain,| Ketjelakaan auto jang hebat.
tapi | “terhadap orang asing, artinja
| Apakah jang mendjadi
| satoe-satoenja di doenia jang mereka
sebabnja?

Iintai”, perkataan2 mana dioetjapkannja oleh semoea anak negeri biarpoen

dari beberapa masing-masing toedjoean |
haloean,

atau

dari sociaal-democraat

sampai christelijken

dan kaoem nazi

Menoeroet kabar Aneta dari Soerabaja hari Minggoe pagi satoe auto
jang sedang dikandarkan dengan amat
kentjangnja entah bagaimana soedah
teebroek seboeah tiang tram di Pal-

Iketjoeali 6 & 10 procent koeminis). menlaan-Zuid.
- Oleh karena toebroekan itoe ada be. Jang lain ada satoe kepoelauan di gitoe hebat maka si pengemoedinja
ah Azia, jang katanja tadinja dan jalah Luitenant ter Zee 2e klas toean

sekarang bersatoe, oentoek lain orang |p. ankmeyer telah patah tengkoraknja
Saga
van Oostersche (schedelbreuk) dan dadanja poen telah

2 Ikena tertindas hingga djiwanja sangat|
ssa Timoer, Hani banjak jang be- dikoeatirkan.
Sementara seorang penoempang lain
loemtahoe apa2 dan tidak perkoeli- jaitoe nona Stapper dari Tretes hanja
mendapat loeka2 jang tidak berarti.
kan persatoean atau tanahnja.
Apa sebabnja dari itoe ketjelakaan
“tidak bisa dipersamakan
|sampai sebegitoe djaoeh beloem dapat di NA

oesah

takoet

oentoek

'satoe

conflict

internationaal.

f Bebpat ana

itara Peng

NI R.O.M,

padi

moesna
sakali, Keroe-|
prefectuurj
di

soedah

naik

dan pengirimannja

le-

Vende gamelan muziek.
Beberapaperasaan
ripendengar.

da

Tanggal

sampai
31,000.000
millioen
pend
sterling.
Kemaren doeloe kita telah kabarkan
bagaimana
hebatnja Japan sekarang
ini diserang
kembali oleh
bentjana
alam. Menoeroet. kabar Aneta-Reuter|

15

ini

boelan

107

Bat. Centrum

LANGGANAN:

satoe

Indonesia

Boleh

DJOENAEDI

kwartaal

. f 4.50

,

«.£ 5.50

boelanan,
diachir

tetapi

kwartsial,

advertentie, ketrangan
' administratie,

pada

N.I,R.O,M.

Betawi telah moelai mengirimkan soeara
gamelan hidoep (boekan plaat gramofoon).
TK
Samboetan
dari publiek atas
itoe pengiriman rata2 tidak gembira.
Kita sendiri hanja dengarkan sebentar
dari lantas poetar knop oentoek tang- PLAAT
kap
soeara dari Solo, sebab bandi- PLAAT
dari Tokyo ini hari, itoe angin taufan ngannja antara Betawi dan Solo djijalah ada bentjana kedoea jang paling kalau
tidak boleh
dibilang sebagai
hebat sedari itoe gempa boemi pada| boemi dan langit, setidaknja
masih
tahoen 1923 jang mana toecan2 barang
sangat djaoeh, seolah-olah barang jang
Dengerlah opname2 jang paling
kali beloem loepa.
toelen dengan.
. Surrogaat!
Beberapa soerat-kiriman critiek kita
baroe dari Miss Jacoba, Abdullah,
Djoemblahkorb'an sam- trima, tetapi mengingat (gedachtig aan) |
Sapulity dan lagoe Djawa dan
devies N.I.R.O.M. jalah ,alle begin is
pai sebegitoe djaoeh.
Soenda.
:
Dari Tokyo Aneta kabarkan : Me- moeilijk”, kita tidak moeat itoe soerat2.
Kita akan
menoenggoe pengiriman
noeroet keterangan jang officieel sam- levende gamelan sekali lagi.
Mintalah prijscourant dari
pai sebegitoe djaoeh ada 1661 orang
Tanggal 22, malam Minggoe kemaren |
Importeurs.
jang tiwas djiwanja, 5414 jang menda- doeloe
dikirimkan lagi
itoe soeara
N. V. Handel Mij v/h C.M, Luyks
pat loeka2 sedangkan 562 orang lagi gamelan hidoep, dengan perbaikan di
Batavia
- Centrum. - Noordwijk 31
beberapa
tenaga
nijogonja.
telah lenjap entah kemana.
Toekang njanjinja speciaal didatangBandoeng.
Bragaweg 40.
Wijikindustrie di Osaka kan dari Solo. Dan memang lebih baDitjari Agent2 di mana2 tempat.
goes dari jang pertama. Kabarnja Dr.
mendapatkeroegian
Poerbotjaroko, R. M, Kodrat dan Wijang paling hebat,
radat toeroet
ambil
bagian dalam
Wijk industrie dari Osaka lantaran bezetting nijogos djoega. Meskipoen ini hal tocan Doctor toch mesti mengerti tjoekoep. Dia poenja djabatan
itoe bentjana telah mendapat keroegian begitoe pada kita terdengar soeara jang
No. f1 ketika di Solo mendjadi
jang paling hebat. Panen2 boeat ini jang masih koerang harmonisch. Pada
Loerah nijogo di kraton bernama Atmo
tahoen soedah mendjadi moesna sama waktoe dikirimkan lagoe2 jang gam- pradonggo. Djikalau ia tidak pandai
sekali, hingga
4.000.000. bushel (1 pang seperti ,Gambir Sawit“ dan betoel, tiada akan ia diangkat mendjadi
»Pangkoer" boleh dikata beres, teLoerah
'nijogo.
Tetapi
kenapa
ini
bushel— 36,35 liter) telahhilang tidak
tapi djikalau lagoe2 jang agaknja soe kiriman terlaloe immetatie ?
bisa tertolong lagi.
Sae an
sah teroetama gambangnja tidak bisa
Apa tocan Doctor kebanjakan ambil
Tjerita2 jang memba- mengikoet.
oentoeng
dari pembajarannja Nirom ?
Sementara! itoe ini pagi ,'Solonees"
ngoenkan boeloe badan.
Di Solo ada klenenga barangan, jg.
Berhoeboeng dengan itoe bentjana jang boleh kita pandang achli gamelan disana bernama ,,Tjokekan”, Boeat
maka sekarang soedah tersiar tjerita2 toelis pada kita sebagi di bawah ini., main 1 djam beanja paling mahal f 0.75

HIS
MASTER'S WOCE
FL. 2.20 PER STUK

Tinggalkanlah keadaan2nja, tapi lihat jang bisa membangoenkan boeloe ba»Malam
minggoe
tanggal
22 ini (tiga talen). Djikalau tidak diperbaiki,
pe- (kita tindakan2 jang soedah diambil.
dan sepertinja tatkala satoe geloemboelan Nirom mengirimkan poela lagoe pimpinan Dr. Poerba, tjoemah lebih
' Oentoek bikin beres roemah-tangga, bang jang maha besar genangi Rijks-

dia

Timoer levende Gamelan muziek dan baik sedikit dari itoe fjokekan di Solo,
Apa toean Doctor tidak maloe ?”
|Duitschland mintak dan dapat pada sanatorium dipoelau Totonaka terpaksa terdengar bahwa tandaknja jang memereka jang sedang sakit memandjat
schuldeischer asing soepaja hoetang diatas pohon2 dan kawat kawat telegraaf njanji telah diganti, sebab soearanja
Begitoelah apa jang ,,Solonees“ toe

t tenaga Pobtoak Kemen djangan dibajar doeloe. Lebih dari ini, jangmana achirnja lantaran kebanjakan terdengar lebih baik dari jg. soedah.
Maskipoen begitoe ini kiriman beemah-tangga, doea-doea oeang didalam negeri tidak boleh mereka jang memandjatnja itoe diatas
loem
boleh dibilang tjoekoep, sebab
a
pohon dan tiang tiang tadi
keloear, sama sekali, lain dari pada pohon
ana Maa
masih ada jang moesti di tambah dan
roeboeh sama sekali hingga koerang
'dengan atoeran dari Pemerintah.
diganti,
lebih dari 260 orang disitoe soedah
Doea tahoen laloe, tidak boleh lebih iterbenam
didalam
branding
jang

dari
Ireo,

pada f 150 seboelan, kemoedian
dan sekarang kita kira hanja f 30.

Sampai

Duitsehland.

ihae badsti dikata

geri djadjahan

dari

bepergian

dengan

tidak bisa

vacantie

negeri.

beberapa

mesti Maan

pendoedoek2nja

keloear

sedang mengamoek itoe.
Keroegian di prefecteur Osaka sadja
sampai sekarang soedah naik sampai
31.000.000 pond sterling.

jar Ta itoe renten dan hoetangnja,
La di Lean itoe ada beberapa

ngi oleh Pemerintah.
Tanah Indonesia tidak
dakan jang sebegitoe kerasnja, biarlah
oeang pensioenan 4 60 atau 70 millioen

Doa

hli ec

ar negeri, biarlah mereka

2 Ng dian

Soeling, Tjlempoeng, Ketoek, kempjang dan Gong-soewoekan.
Jang diganti:
Toekang kendang. Sesoedahnja merong (,,wis moenggok“ didalam bahasa
Djawa) kendang moesti tjiblon, artinja,

Perlengkapan

'Ikasihkan pada orang2 jang ada diloe-

. diente

jaitoe :

Mesin2 terbang dipergoenakan oentoek mem |vroolijk,
dengan banjak variatie, dan
bikin
perhoeboengan sedikit keras tetapi tiada tinggalkan
post,
iromo, Toekang kendangnja toean Dr.
Menoeroet kabar Aneta Iwaki dari Poerbatjaraca moekoelnja tidak vrooTokyo, sekarang segala daja oepaja lijk, koerang varictie, koerang sedikit
dan
sering kali noemboek
sedang diambilnjaoentoek memperbaiki keras,
semoea perhoeboengan2. post poen te- (nabrak) iromo,
Padahal kendang itoe didalam gamelah dilakoekan dengan tjara memakai
lan muziek instrument penting. Dari
mintak tin- |mesin2 terbang,

Oa

Soerat-soerat dagang jang berharga
ogang asing, (deviesen) tidak boleh
ema, artinja seperi hoetang pe- sama sekali meliwat watas itoe negeri.
ng dan hoetang dagang, dan seperti Djadi sampai persoonlijke bewegingsen dari hoetang, dengan sebegitoe 'vrijheid, kemerdekaannja kelakoean
ja sampai sekarang tidak bisa masing-masing orang, sangat dirinta-

er saban Maa

Tambahan

lis, jang menoeroet pendapatan kita
kebanjakan terdorong perasa'an jang
menjangkoet, dirinja Dr. Poerbotjaroko,
Kita akan tetap dalam soal N.I.R.O,M
teroetama,

atau

dan

mengenai

tidak

akan

Pengiriman gamelan hidoepN,I.R.OM
menang masih ketjiwa, Commissie van

Advies harves tjari daja-oepaja oentoek
menjempoernakan
itoe
pengiriman.
Djikalau perloe haroes dengan bantoean

S.R.V,, dan kiranja tidak akan ditolak,
dimana S.R.V. dalam ini hal mempoenjai kepentingan anggota2nja djoega. ,..!
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Edeler Filet. meninggal doenia

Den Haag, 23 Sept. f(Aneta| Telah meninggal doenia toean P. W. Filet, bekas lid dari Raad van Indie.

alat Politie di In

jang berhak

boleh poelang pergi dengan verlof
n
sene
poenja
doeloe, tapi satoe opschorting van bejang

n bebannja,

soepaja tidak

taling, satoe setopan dan bajar hoetang

na tidak dibajar sama sekali de- dan rentennja kita” kira tidak akan
'hasilnja jaitoe apa jang kita mendjadikan apa, apalagi didalam sah mengetahoei didalam Stillhalte- toe familie terhadap ,iboe“-negeri,
orium dari Hoover dan Verdrag sebab conversie sadja tidak tjoekoep
isanne, jang menjetop dan Imengentengkan dan tidak merobahkan|
kan pembajaran hoetang soeatoepoen.
Djoega satoe maskapai bisa PA
engan beberapa milliard
satoe

'adaan beban hoetang oesah
' kita membatja
perempat

surseance

van

betaling, tidak

bajar hoetang doeloe,

djoega

hari Duitschland dikasih satoe,, Stillhaltemodari ratorium", djoega dienst dari hoetang
' Indonesia sekarang boleh dirobah dan
gi diperbaiki, soepaja beberapa banjak

d | goeroe2 dan djoeroetoelis tidak oesah
diontslag soepaja
welvaart,

datang

lagi sedikit

Ditoenggoe tangan koeat, jang berani
| poela,

Sage (tb. KEArA Ken Er ure eta

tk

Di

japan

hatan jang

Ana

S.iD.

telah “digoenakan

diterima

oleh

pendjahatnja, lantas sadja

djoega

itoe

(disebabkan
rima'an

warta

harga

soeara).

auto pengiriman

jang

disiarkan

terdengar

radio
Diatas

alat pengiriman
diterima

jang

oleh

gambar

kabar radio,

oleh

radio! di atas

auto-politie,Rappert kedja-

politie jang oemoem

perloe membantoe

tjari

oleh itoe auto-zendapparaat,

sehingga di itoe waktoe

semoea

orang

politiebureau

sangat moerah,
seorang

kebanjakan

dan

menjeboet

persoon -siapa djoega.

jang

poenja

radio

orang poenja ini toestel pene-

politie jang dari djalanan

besar goenakan

itoe

Lezing

tentang Cultuur Monument,
Oepatjara perkawinan
dikalangan

Theosotie.

Berboeboeng dengan hari kawinnja
'Goeroe Ardjoena school-di Mr. Corne“Inil jaitoe t. Djoelaeni dengan nona
Maria

Abdulah,

maka

kemaren

pada

hari: Minggoe malam Senen telah dilangsoengkan perajaan openbaar, bertempat di Loge Theosofie di Kebon
Pada hari Sabtoe jang laloe soedah Sereh Mr, Cornelis.
Kira2 poekoel 8 perajaan itoe diboeka
kedjadian soeatoe hal jang sangat meoleh
t. Djobo Sarwono. Hoofd dari
njedihkan disekolahan ,,Melaniaschool"
Ardjoena
school Mr. Cornelis, Ia meStruiswijkstraat.
nerangkan
bahwa pertemoean ini bocSeorang gadis ketjil oemoer kira 9
kan
hanja
merajakan perkawinan t.
(Indonesier), pagi2 dengan
tafoen
Djoelaeni
dengan
nona Maria Abdulah
ke
pergi
biasa
segar. boegar seperti
sadja,
tetapi djoega akan diadakan
BEKOLAKAM, 21
en
iii
:
tidak disangka2 kira djam »Lezing” ',so'al“ Cultuur Monument
Moerid meninggal doenia
L0.—..dalam klas.

Dengan
t. Soekirlan10:pagi waktoe ia berada dalam klas,|Oleh.
“
Sesoedah
lajar diboeka
goeroenja,
pada
mengeloeh
page

maka kita
katanja ia. meraSa letih dan badan tidak dapat melihat kedoea penganten angkat
enak,- dan-ketika itoe djoega lantas ia bitjara jang bermaksoed minta do'a"
dan - membilang
-diperbanjak
terima
meninggal “doenia.
kasih
pada
jang
hadlir
dalam
perajaan
menerhal
ini
sadja
tentoe

Soedah
bitkan” kegemparan

dalam itoe seko-

ini, (Applaus).

dan

semoea,

perempoean

tangan

diadjar

anak - laki?

Aas

dikata djika adjal

AN

Rapat. pendirian Sociteit.
Di Gang Sentiong.
Pada .malam Minggoe jang laloe
(kemaren malam) di Gang Sentiong

bertempat diroemah Piatoe Roekoen
Isteri, telah dilangsoengkan rapat pendirian Sociteit dibawah pimpinan toean
Goenawan sebagai voorzitter.
Jang hadir lebih koerang 25 orang,
sedang jang soedah meneeken dimana
lijst jang telah diedarkan ada l.k. 80
orang banjaknja. .
,
Sebagai doeloean pernah dikabarkan
bahwa pendirian sociteit ini memang
- perloe benar bagi tempat boeat mem-

pertalikan salatoerrachim, persaudaraan

“ dan- keroekoenan antara sesama bangsa

agama,

membedakan

tidak:

dengar.

golongan, pangkat dan tidak dibawah
pengaroeh atau kepoenjaan sesoeato
— partij politiek mana .djoega.

Goenawan mengoeraikan pe-

“Togan

mandangannja

: matjam

tentang perloenja itoe

sociteit

pergaoelan

ditengah

hidoep

gelanggang

bangsa kita di Dja-

« karta ini. Benar seperti jang soedah ada
— banjak roemah2 sociteit atau sebangsa

' roemah2

cinb, tetapi kebanjakan ada

" dibawah. .pengaroeh,atau kepeenjaan

- Sesgeafoe party politiek.
Tya Ku
- “Ini sociteit jang akan didirikan, selain
merapatkan

daripada tempat

perkena-

. Yn' dan keroekoenan (salatoerrachim)

“antara anggauta2nja, poen akan diadagezelschapspelen

kan berbagai-bagai

seperti
biljart”

main tjatoer (schHaak) bridgen

dil. poen

- Lain

dari

matjam2

sport.
memadjoekan

itoe goena

.lain

lainnja

adakan

jang

lezing2,

berfaedah,
batjaan

kabar dan madjallah,
lain lain sebagainja,

akan

soerat

di

soerat

bibliotheek dan
&

Oleh sebab anggautanja itoe sociteit

tidak dibedakan

orang2 Indonesia dari

pangkat atau golongan mana, dan tidak

poela dipandang berpolitiek atau dari
partij mana, maka adanja ini pendiridikatakan sociteit jang
an bolehlah
.sesoenggoehnja oentoek oemoem bangisa Indonesia | Harmoniel).

., 'Soedah diadakan commissie oentoek
.mengadakan Statuten dan Huishoude-

:liik. Reglementnja
boecat
disjahkan
'pada ledenvergadering jang akan di
adakan beberapa hari lagi.
—LO-—

. Menjembelih kambing oentoek
didjogal.

Tetaptidak mengakoe.
Landraad telah periksa perkara Doerahim, jang tiga boelan berselang telah

kepoenjaan

mentjoeri seekor kambing

nja seorang Arab nama Said Moeksin.
: 'Menoeroet verbaal politie itoe kam-

bing

dipotong di itoe malam

soedah

mana pentjoerian di

'djoega, di waktoe

lakoekan, dan dagingnya didjoeal hari
esbknja di Pasar Meester-Cornelis.

Ketika diperiksa pesakitan poengkir
moeka hakim dan
kesalahannja
di
menerangkan,
bahwa
ia dapat beli
itoe kambing pada boedjangnja itoe
orang Arab terseboet, tetapi menoeroet
keterangannja.saksi2 Atmirah dan Enot,

Landraad
bersalah.

anggap,

.

bahwa

ia

benar

-

Setelah Landraad menimbang, bahwa

pesakitan

bersalah

mendjoesta

dan

sebab saksi Said Moeksin tidak datang,

maka

sampai

“pemeriksaan dimoendoerkan
boelan

October

jang

akan

datang, sedangkan Doerachman sendiri
ditahan dalam pendjara Struiswijk.

Dienst kesehatan

rakjat.

Moelai tanggal 17 November sampai
30 November '1934, diberikan verlof

kepada toean Amer Sjaan, mantri verpleger le.klasse pada D,V.G. di C.B.Z,

orang

djagasspeda2 pe- pel poela oleh Toean Boepati

jang

Beta-

Stichting.

bajaran

Pada semoga orang jang soeka dengan: anak (orang Indonesier mana tidak

djoemblah
dan

ini ada kira2 f 9000.
Kiranja oemmat Islam se-oemoemnja, teroetama jang agak longgar akan
kehidoepannja, akan
soedi berboeat

minta:
datanglah koendjoengi kita:
tidak
bisa
lain, apa kegembiraan
anak2, jang ternjata ada beroentoeng
dalam ,,tehuis” jang sebenar-benarnja
baginja, akan mengagoemkan pada jang
melihatnja
dan
perasaan kebentjian
mereka
akan
dapat,
djika
terpikir
apakah
djadinja nasib: anak2, djika

poenjai satoe idee jang tidak berdosa jamal zariah dan menderma pada ini
poela
ja'ni mereka djoega hendak pendirian mesdjid oentoek oemmat

badjoe, soepaja

mereka

bekerdja dam bisa tjari
sendiri,
sesoedahnja

nanti

tangan

biasa

sesoeap nasi
meninggalkan

loeh

soeka dengan anak ?| kita hendak me- anak2

Stichting ini tidak diberdirikan dan
anak2 'terseboet berdiri sendirian. dan
tidak ada: jang tolong
di ini doenia?
' Apabila kita poenja Stichting tidak

diberdirikan. .... ja, ia sekarang ada,
tetapi botat berdiri teroesnja ada beloem tentoe. Kaoem keloearganja anak2

jang dirawat terdiri dari orang2 jang
sangat: miskin dan dari mereka kita

tidak bisa
“harap. sokongan sedikit
poeridjoea. Kita poenja Stichting semata
nata
tergantoeng “dari. orang2 jang
soeka memberi sokongan pada kita, dan
sebagaimana seringnja jang kita mesti
tilik benar-benar oentoek mengeloearkan oeang satoe cent tetapi kita poenja
pengeloearan
oeang selaloe ada. lebih
orang-orang toea soepaja tinggal doeloe oentoek mendengarkan lezingnja banjak dari. kita poenja pendapatan
dan .-hari kemoedian membawa banjak
tocan Soekirlan.
,
Moela-moela berbitjara toean Soe- kekogatiran pada kita.
Bila
akan
sampai
masanja
jang
kita
wardjo Ketoea Loge Mr. Cornelis
dengan membatjakan soerat terboeka terpaksa inesti hapoesxan kita poenja
Stichting, kita mesti membiarkan anak2
dari H. B. T. V.
Laloe t. Soekirian dipersilahkan tam lapar dan dihinggapi bahaja lain-lain
pil kemoeka oentoek memberi peman lagi, tentang mana kita bermoga-moga
dangannja tentang ,,Cultuur Monument. menoeloeng dan melepaskan mereka
Disini spreker memberi keterangan toe dari bahaja2 terseboet. Apakah kota
wan soal,, Cultuur Monument “dengan besar seperti Catavia tidak bisa mememberi boekti2 sehingga memoeaskan ngoempoelkan sedikit oeang, tjoekoep
oentoek penghidoepan beberapa poekepada jang hadlir.
Pembitjaraan kedoea toean D.S, Wo loeh anak-anak ?
Bagaimana boeroeknja ini keadaan
no- menambah soal ,,Tjandi2.
Sesoedah pembitjaraan habis maka
diberi bagi kita poenja kota, bagi kita poenja
kesempatan kepada jang hadtir -oen- ra'jat!!
Djoega .tergantoeng dari pembatja,
toek bertanja atau debat. Diantara pen
dengar ada2 orang jang memadjoekan apa kita.poenja pekerdjaan, jang kita
pertanjaan dan didjawab oleh t. Soe- tjintai kita bisa teroeskan.
Djanganlah memberi tanda kebenaran
kirlan dengan poeas. Kira poekoel 11
malam pertemoean ditoetoep
dengan pada mereka jang tidak soeka pada
bangsa kita dan jang mengoetjapkan,
selamat.
—O-—
bahwa kita tidak bisa bekerdja dengan
merdeka dikalangan sociaal.
Perkoempoelan K, A. M. I.
Berikanlah oeang. oentoek- menoenBoekan terdiri dari
anak bekas Marine. djang kita poenja Stichting, pekerdjaan
Pada tanggal 18 Stember j.b.l. kita amal kepoenjaan bangsa indonesier,
telah kabarkan bahwa “disini soedah 'dikerdjakan oleh bangsa Indonesier.
didirikan sebocah perkoempoelan jaitoe | Kirimlah pada kita sebocah briefkaart,
K.A.Mil. (Kepandocan - Anak Marhaen gembirakanjah “kita “dengan” berita,
Indonesia) jang terdiri dari- anak2 be- bahwa kita-bisa harap 'sokongan se.djoemblaft Berapa sadja diberi sama
kas keloearan marine.
Sebenarnja setelah ditilik dengan be- sekali atau Tebih baik lagi djoemblah
terdiri boelanam jang tatap.“ “
AA
'itoe boekan
nar, pengoeroes
Moelailah dari sekarang, sebeloemnja
dari mereka itoe, akan tetapi diantara
anggauta2 ada terdapat seorang keloe- mengambil U- poenja perhatian lebih
doeloe
“dan kepentingan: anak-anak
aran itoe,
,
diloepakan lagi.
Kita. berkepastian, bahwa pambatja
Apa sebab2nja tocan Moh. Tojib
tidak tolak kita poenja permintaan jang
ditahan,
memaksa dan sebeloemnja kira mem
Sedangjanglain2nja
bilang diperbanjak terima kasih atas
dimerdekakan.
kita poenja,
tidak,
pembatja
Soedah beberapa kali kita telah moe- nama
poenja
anak
jang
wadjib
ditoeloeng.
atkan kabaran2 tentang penangkapan2
dan penggerebekan2 orang2 jang ada
Pendirian Madrasah Darul Ma'Arif
perhoeboengan dengan P.O.P.N.I.
Islamiah. Tetapi sesoedahnja diperiksa mereka
Kemaren hari Minggoe disekolahan
dimerdikakan kembali, hanja toean Moh.
Tojib sadja seorang masih ada dalam terseboet soedah diadakan sedikit perajaan pemboekaan itoe pergoeroean.
di
tahanan.
Menoeroet keterangan2, tocan Moh. mana diadakan sedikit sedekah makan
PELI
Tojib' soedak berenti dari perkoempoe- minoem.
R,H. Abdullah, tocan Tanah Unielaan
lan terseboet Jan. tidak mempoenjai
perhoeboengan lagi, tetapi ia ditahan binnen jang memberikan hadiah satoe
sebab
lain hal lagi. tentang mana ia roemah oentoek itoe pergoeroean angkat bitjara-jangmana disamboet poela
tidak maoe kasih keterangan.
oleh H. Rasidi. Sampai djam 11 itoe
perajaan ditoetoep dengan selamat.
Pembikinan oeang paisce.
my V—
Satoe
kongsi
internationaal.
Roekoen Palembang.
Politie menangkap seorang Belanda
Beberapa hari jarg laloe soedah dibernama Goers, 2 orang Japin, se- oemoemkan serba sedikit tentang adaorang Indonesier dari Soerabaja dan nja ini perkoempoelan ,Roekoen Pa5 orang ' Tionghoa, semoea orang ig. lembang“ di Batavia-C.
mendirikan
satoe
kongsie
oentoek
Kemaren hari Minggoe berhoeboeng
membiking oeang palsoe.
dengan berentinja tocan Kasim sebagai
Penangkapan ini ada hasilnja dari Penningmeester
itoe perkoempoelan,
satoe penjelidikan jang sangat lamanja. sebab poelang ketanah airnja Komering
Kongsie 'itoe poenja
tjabang2 di Oeloe
(Palembang),
maka soedak
Soerabaja, sedang pemeriksaan seka- diadakan
pemilihan
Penningmeester
rang dilakoekan dengan heibat sekali. baroe jang djatoeh pilihannja pada
Tt Somad.
Tetapi dengan poetoesan anggauta2,
Seroean dari Stichting Peroemahan
Imaka Penningmeester dari moelai seanak2 piatoe.
Bestuur “dari Stichting Peroemahan' karang djika ada perloe mengambil
anak2 piatoe disini meminta pada kita, ocang perkoempoelan dari Kantor Post
soepaja kita moeatkan seperti dibawah (Postspaarbank) dimoestikan beserta
dengan teekenan Voorzitternja, baroe
ini:
dapat
disjahkan.
Apakah kita boleh tjeritakan sedikit
Pada
toean Kasim sebagai orang
hal tentang pekerdjaan
kita poenja
Stichting, jang tentoe oleh banjak pem- jang banjak bekerdja oentoek ini perdan jang mengerdjakan
batja, biapoen 'namanja sadja' tidak koempoelan
djabatan
Penningmeester
dengan beres.
dikenal?
Bestuurnja
tidak
loepa
mengirimkan
Strichting Peroemahan anak2 piatoe
nempoenjai tempat jang sederhana di Soerat oetjapan terima kasih setjara
Gang Sentiong No, 5I, dimana dimasa persaudaraan.
ini ada Tebih diri 30 anak2 ketiil piaPolitie obral sepeda2”penonton ?
toe dan jang tidak dioeroes mendapat
Lantaran
saingkan
tempat. mondok 'dan rawatan penoeh
Dierentuin.
ketjintaan.
Memang soedah mendjadi satoe keAnak2 jang lebih besar koendjoengi
roemah sekolah, anak2 dan perempoean biasaan apabila dalam ini kota ada
dapat .djoega pengadjaran - kerdjaan satoe pertandingan jang ramai soedah
0g

'seni-kunst, pengetahoean oemoem dan

tentoe

wi, dengan diseboetkan

Laloe diadakan pauze sebentar sem::
lahan “dan jang berwadjib lantas di
bari melihat tari dari anak2 sekolah
Ng.
beri tahoekan, - «4
Orang toea itoe gadis jang malang dan petikan wajang orang dari perangdatang dengan menangis sambil men- nja Boeto Tjakil dengan Angkawidjopertoendjoekkan selesai
djerit2. Makloemlah anaknja pagi2 per jo, Setelah
disilakan
soepaja anak-anak
gi sekolah dengan sehat walafiat, tetapi maka
sekolah
.
dan
.penganteinja
poelang,
tiba2 siangnja mati dengan mendadak.

Tetapi apa maoe
telah sampai.

dan

nonton itoe mendapat keoentoengan
jang besar. Oleh karena zaman jang
soekar ini maka timboellah satoe ke-

goeloeng

—0

——
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0
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kesah

bahwa

jang

atas

f0,10

begitoe
ketjil

itoe poengoetan

tiap2

ada

speda

sangat

entah dari mana
sekarang soedah

mendjaga

sepeda2

djoemblah

hanja

ber-

tinggi,
maka
mem-

penonton dengan

f0,025 djadi 4 kali

lebih ringan.
m9

Hasil dari

—

Satrijo Oetomo.

poela berma-

tjam besar oeang derma jang akan di
berikan oleh oemoem.
Ditaksir begrooting oentoek mesdjid

Islam,

—0—

Penjerahan sekolah.
Pada Moehammadijah.
Dari soember jang dapat dipertjaja,

Sebagai ekor dari impian jang. adja maka dapat diberitakan disini, bahwa
ib dari toean Djoemono tentangan fa Dept. van O. en E. telah menjerahkan
sal poesaka2 disawah Bendoengan Dja soeatoe sekolahan desa jang berada
go .itoe,. impian mana sekarang ini djoe di Soenter, Batavia, kepada perserikaga telah diakoei oleh toean
Wongso
dan Njonja Wongso, maka
beberapa
roemah2 jang ada diitoe telah diprin
tahkan oleh- Wijkmeester Kemajoran
oentoek dirombak sama sekali, sebab
ternjata jang roemah2 itoe telah didirikan dengan tidak seizin bouwpolitie
Gemeente dan B. B. (ini terhadap pada tanah2 Gouvernement),
Kasihan !
Ja, itoelah ekor dari gara-gara impian jang adjaib.

tan Moehammadijah tjabang Betawi.
Pengoeroes dari perserikatan terseboet sekarang berpikir akan menerima
penjerahan itoe atau tidak,

—0—

Politie Agent tembak diri sendiri
sampai mati.
Kedjadian di Sectie

Kemaren

II

Glodok.
hari Minggoe

kira djam 3

NEDERLAND
Conferentie negeri2 jang mempoenjai Goullen Standaard

sore, di tangsi Glodok soedah kedjaOendangan dari Belgie.
dian hal jang menggemparkan.
Den Haag, 23 Sept. (Aneta) DaSeorang Politie-agent Indonesier na- legatie dari Belgie di Geneve (Volma Soesirin telah tembak diri sendiri kenbond) mengoendang oetoesan Nedengan seboeah pistool jang diatjoekan derland boeat ikoet toeroet didalam
kedalam moeloetnja, hingga mati, se- pembitjaraan jang akan diadakan di
ketika
itoe djoega
dan majitnja di Geneve, diantara negeri2 jang masih
bawa ke C.B.Z.
mempoenjai Gouden standaard, oenIni hari dilakoekan pengoeboeran. toek memperbaiki perhoeboengan ecoApa sebabnja hingga ia mengabiskan nomie.
EUROPA
djiwanja sendiri ini, menoeroet berita
jang
didapat adalah sebab tjemboeroean pada istrinja.
-Ketjialakaan penerbangan.
Tetapi sebab jang berwadjib di Sec
Sedang mengisibenzitie II Glodok
terseboet
tidak maoe
ne dioedara.
memberi keterangan lebih lIandfjoet, tiLonden, 25 Sept. (Aneta-Reuter).
dak dapat dipastikan apa sebab-sebab Seboeah mesin terbang jg isi benzine
nja ini pengambilan djiwa sendiri,
dioedara pada mesin terbangnja Alan
—0—

Perobahan

atoeran pengeloearan
daoen thee.

- Staatsblad No. 560 memoeatkan satoe
perobahan dari atoeran -pengeloearan
daoen thee dari tahoen 1933, dimana
ditetapkan bahwa Hoofden van Gewes-

telijk

Bestuur

bisa

mendirikan

,Op-

Cobham,

jang

penerbangan

(non-Stop

sedang

ada didalam

jang tidak berhenti-henti

vlucht)

dari

Engeland ke

ke Hindia, telah djatoeh di Buchinghamshire. 4 orang pendoedoek dari itoe
mesin mati terbakar.
Terdjadinja itoe jalah ketika jang
doeloean sedang balik kembali jaitoe
Coventry “ ke
lapang - penerbangan
Cobhams.

koop-commissies“..
tentang.
oentoek
mengatoer pembelian daoen thee itoe.
t
—0—
Commissie itoe mesti terdiri paling
sedikit dari 3 orang paling banjak 5
Kaoem Fascist berkatjau.
orang, diantara mana mesti ada satoe
Sekarang dilerland,
administrateur' dari fabriek thee jang
Dublin,
23 Sept (Aneta). Kalangan
bersangkoetan.
kalangan
politiek
di lerland sekarang
Kewadjibannja itoe commissie, jaitoe
memberi
advies
pada Hocfden van sedang digemparkan oleh karena GeO'Dulfy, itoe pemimpin dari
Gewestelijk Bestuur oentoek memper- neraal
Kaoem
Fascist
disana, telah minta di
hatikan kepentingan Rakjat dan penanam-penanam jang ketjil dan oentoek lepas dari djabatannja sebagai Presimemberi extra-licenties dari opkoop- dent. dan anggauta ,,United Ierland
dan sebagai pemimpin dari
reserve,
memeliharakan
soepaja fa- Party“,
briek-fabriek ' membajarnja
dengan persatoean anak moeda kemedja belau
harga jg. pantas , mengontrol soepaja Fascist.
Kelepasan ini di sebabkan
oleh
pembagian2nja dari itoec opkoop teratoer
pertentangan
haloean
jg
tadjam
sekali
diantara semoea jg poenja keboen thee.
Kewadjiban
dari 'Commissie
van dengan anggauta2 jang lain dari itoe
Overleg, jaitoe soepaja bekerdja ber- partij jang poenja banjak keberatan sama-sama
dengan
administrateurs, terhadap politieknja O'Duffy, tentange
renten
hoetang dari
soepaja Rakjat jang mempoenjai kebon memoengoetnja
thee dan penanam2 jang ketjil diberi negeri (landannuiteiten) dan tentang
kesempatan oentoek mendjoeal daoen niatan oentoek memperbaiki organisatie
dari kaoem Fascist di lerland Oetara.
theenja dengan harga jang pantas,
Cosgrave akan djadi gantinja Presimemberi penerangan dan memoetoes
dent
dari ,, United lerland Party“ dan
djika ada timboel perselisihan:
memberi
voorstel voorstel
pada sebagai Commandant dari kaoem KeHoofden van Gewestelijik Bestuur de- medja hitam.
ngan perantaraannja opkoopcommissie,
Kegentingan di Tanah Sp4nje.
tentang perselisihan jang timboel dan
Masih
ada :kegemparan
jang commissie itoe tidak bisa memoesadja."
toeskan dan menolong opkoopcomMadrid, 23 Sept. (Aneta-Tranmissies.
socean) Tanah Spanje masih sadja ada
« Banjaknja pengeloear dari liscenti- |dalam pergolakan hari Minggoe diada

jaar jang kesatoe ada 66.931.000 Kilo- kan wet2 militair lagi jang soedah di
gram jang soedah dikeloearkannja dari | oemoemkan dengan decreet dari minis
pada tanggal 1 April 1933 sampai ter Oeroesan Negeri.
tanggal berlakoenja ini atoeran baroe
Dalam dimana diterangkan bahwa
di loear negeri.
tanah
itoe sedang ada didalam satoe
ay Bl
kegemparan.

Toean-toean
Toeloeng

pembatja !

—
9 —.

bilangin pada temen-temen

dan kenalan toean, bahwa abonne barve

moelai
gratis

1-

October

1934

,, Pemandangan“

bisa

moelai

dapat
ini hari.

ADMINISTRATIE
Pendirian
moer

mesdjid
di Tanah

Djami' Alma"
Abang.

Bestuwr dari itoe Stichting Mesdjid
di Gang Karet No. 19 Tanah Abang
BtC, mengabarkan bahwa berhoeboeng

dengan tjita2 hendak mendirikan Mesdjid Djami” Alma'moer di Tanah Abang
itoe, maka perloe dioemoemkan bahwa toean Hadji Ishak bin Hadji Moehammad Nasir, tinggal dan eroemah
di Tanah Abang, dikogasakan oentoek

“A French Scandais“.
Melebihi Stawisky
dan

Princo.

Lille, (Frankerijk)
23 Sept,
(Aneta Reuter) Seorang Inspecteur van
Politie bernama Mariani dan 8 orang
lain dikota Lille soedah ditangkap ber
hoeboeng dengen perkara kedji jang
sangat memberi maloe melibihi perk.
ra Stawisky dan. Prince
—0—

Seboeah kapal terbalik,
50 orang mati terbenam,
Parijs, 21 Sept. 'fAneta-Havas|.
Menoeroet kawat jang diterima oleh
»Chicago. Tribune“ dari Calcutta, se-

bocah kapal soedah terbalik dimoeloetnja soengai Ganges, hingga 50 '

orang, diantara mana terdapat 45 orang,
dan anak2, telah mati
dengan kwitantie dari Stichting jang perempoean
|
up
diteeken oleh 4 orang dari Bestuur itoe terbenam,
naa Da
Stichting dengan diteeken serta distem
mengedar

mendjalankan

lijst

derma

2

NAN MN NAPUR PLN

s

nanggoeng segala peroetangan jang dilakoekan 'oleh orang jang mengakoe
J. Gersen

—

Wetters

Che GS. jk GERSEN
Ketjelakaan dalam tambang arang
hatoe di Engeland.
ada
Barangkali
orang mati.

.

memakai djalan, dengan tempo-tempo
(Hari (Kemaren, politie dan Justitie mengasih kesempatan dibeberapa tem
tambang arang batoe di Semarng meneroeskan penjelidikan pat2 jang besar, soepaja bisa melanWrexham di Engeland, nja sepenoeh hari dan djoega ini pagi, djoetkan pada commissie itoe kebera
oentoek memberi per- didalam perkara pemboenoehan toean tannja masing2 terhadap atoeran2 dari
korban2 ada sedikit Born itoe. Beberapa saksi-saksi dipe- perdjalanan atau periakoeannja dari

toesan di dalam
' Uresford dekat
Pengharapan
tolongan pada
sekali.
Brigade

djaoeh.

mati, "karena satoe pele-

jang

orang

Penjelidikanlebih

bahwa ada 100

takoeti

orang2

memoeaskan.
Commissie itoe mengharap bisa mem
perbaiki contact dengan mereka jang

pertolongan

riksa dengan

minta soepaja

Penjelidikan

Directie dari itoe tambang penimbang

sedjelas-djelasnja.

itoe atoeran2.
Dengan soeara

ini tidak mengizinkan

keterangan2 jang lebih landjoet.

“ oentoek menoetoep loebang2nja itoe
tambang agar apinja lebih lekas padam.

man9

dent,

mereka pakai.topong-topong
itoe asap.

tidak bisa mengoetjapkan

lonja, karena

diserang

menaikkan

bea

benzine,

Sampai sekarang ada 10 majit jang
keatas boemi oleh peno-

dapat disawa

pida-

»Ke“

oleh perasaan

tolong djiwanja, soedah bisa melepasbang arang batoe di Wales-Oetara.
Djoemblahnja
korban2.

(Aneta-Reuter)djoet: Tadi pagi

kabarkan lebih landikabarkan dengan

tambang jang didapatkan kembali.
Djadi 260 jang soedah mati, ta" ada
ketjelakaan nomer 3, jang amat besar

dari

semoea

abad

ini.

“

nangkapan?
New
York, 22 Sept

isi

soeratnja

Resident

Reuter) Berhoeboeng dengan perkara
penjoelikan anaknja kolonel Lindbergh

SU

1 f $ |k
«et | |

| ALASY

LN si

Film-reportage

Ha

|

di Goenoeng

diperbanjak

nolong

BIMANJOE,
24 Sept. '34.

terima

saja

poentjak dari itoe

Djengger

satoe

Selasa
Lelang
Moyen di
Lelang
Laan

de Riemer

Rebo

26 September

Kemis27
Lelang

terseboet,

dan memeliharakan diri dari hada bentjana zaman soesah, djangan sampai
mendjadi bingoeng dan poetoes asa.

membela

diri dari pada oesikan

dan ganggoean dan kelaliman fihak
lain2. Entah apa di Borneo itoe, jang
di koeatirkan orang.

Kasihan Ra'jat Borneo !!
—O—

lahar

|

itoe

jaitoe bahwa

melajangnja'

dengan

2 SEKOLAH
PF 25.—

termasoek semoeah

Tetapi

dengan

Wa

PA
bego

saja

me-

bisa baik

ketjakapan

Toean-toean

Dokter

dari

hospitaal

ja itoe Dr P. Tekelenburg dan Dr F, V, B. Dumoulin

pembantoenja,

saja dapat

pemeliharaan

lagi

saja

dan

familie

dan

membilang

pengobatan

bes

diperbanjak terima

dan

tabe

LIEM

dari saja:

SOEY

MAHARADJA

1934.

toean

besar

terseboet, moedah-moedahan
Hormat

P.I.A.

Warning di Chaulanweg 42 oleh John

Pryce.
Lelang diroemahnja J.H. Blommenstein di Loemadjangweh 1 oleh John
Pryce.
Lelang diroemahnja toean D. Joseph
di Diengweg 12 oleh Weltevreden.

SCHOENEN
MET

RUBBERZOOL

Angka2
officieeljang
paling terbelakang.
Angka2 officieel jang paling terbelakang dari Ministerie Oeroesan dalam Negeri, tentang kedjadiannja dari
itoe ketjelakaan di japan mengabarkan
bahwa
ada 2.064 orang jang mati,

13,335

orang

jang

dapat

OEKOERAN
36

loeka, dan

258 jang hilang.
Keroesakan roemah dan gedoeng2
oemoem dan kapal2 ada 282.993.

betoel2
ketje-

AaKET.

PESANAN

o ngkos

1

rijbewijs.

—

ena Babakan
MN Sau
Nat han
Hiakagatah Wonlajas Garda) Wa
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Let

40

Jang tidak di'/s dari djoemlah
pesenan

» VLUG”

39

ENGRO'S

sertakan wang

Molenvliet Oost 25 telf, 5241 Welf.

38

ZWART

1

CHAUFFEUR:-

37.

BRUIN
DONKERBRUIN
CHOCOLADE

ae ABE

W

jang soedah

sampai

roes mengewatirken.

Sekali

Reparatie-Atelier :

Mi

5

Toean-toean

1934.

September

diroemahnja

Ditanggoeng sesoedah seminggoe mempoenjai

ini

patan dari 129 Kilometer satoe djam,
. jang soedah ditetapkan dengan satoe
- "etop-watch oleh Dr, Stehn,

RP

KASIH

kembali.
Mengingat
keadaan saja sewaktoe bekerdja, halangkah terkedjoet hati kawan2 saja sekerdja sewaktoe melihat saja detigan
sekonjong - konjong saja moentah
darah jang tiada sedikit
adanja dan tiada disebabken apa-apa. Begitoepoen keadaan badan
sangat mengewatirken.
Oentoenglah dapat pertolongan pertama dari chef dan kawankawan bekerdja,
dengan lekas saja dibawanja
keroemah sakit
N.K.P.M Soengei Gerong, sedang keadaan badan saja misih te-

»

batoe2 lahar itoe dari asalnja sampai
diamnja difilm,
pertoendjoekan,

kepada

sesoenggoehnja,

19 oleh Franzen.

dari

dari

kasih

kasih atas pertolongan toean-toean
mendapat selamat adanja.

Lelang
Toko
di Theewaterstraat
oleh John Pryce.
Lelang diroemahnja toean C.A. v/d
Laan di Haveaweg Meester Cornelis
11 oleh Weltevreden.

negeri. Melainkan bersoenggoeh2 oesahanja menjoesoen ra'jat mendjaga

mereka.
kesoekaran

perhatian

TERIMA

didalam zaman soesah, sempit dan ka-

orang poetar film itoe, bisa membikin
heberapa films, dimana
melajangnja
menarik

N

tjau inipoen, tidak pernah menimboel
kan ganggoean keselamatan ra'jat dan

dari mana 30 Meter dibawah orang2
jang melihat itoe diliwati oleh lahar

Jang

MIJ,.

annja sampai kembali bekerdja seperti biasa. Sebegitoelah
penolongnja Toean-toean Dokter dengan pembantoenja.

25 September 1934.
diroemahnja toean J.A.G.C.
Tjikini 35 oleh Weltevreden.
diroemahnja C. Busscher di

Goengeng Merapi,

jang melajang di moeka
Sesoedahnja
banjak

HANDEL

Soekaboemi.

BANJAK

dengan

Co,", dibawah pimpinan Dr. Stehn
menaiki Goenoeng
Merapi dan mentjapai Goenoeng

AUTOMOBIEL

berapa hari sadja badan saja soedah merasa baik, dan kemoedi

nja mendjadi sendjata pemboenoeh hak
keleloeasaan ra'jat berpindah2 tempat
dalam djadjahan ini. Dan sendjata jang
boleh digoenakan sewaktoe2 dengan
tidak ada sesoeatoe alasan jang patoet
berkenaan dengan tertib negeri dan ke
amanan pemerintahan.
Sebab 'pergerakan P. 5. I. I., sampai

Dan

Merapi.
Soerat-kabar de ,,Locomotief dari
. Semarang
mengabarkan pada Aneta,
bahwa wakil2 dari ,, Java-Pacific-Film-

BOEAT
NANTI
ITOE.

Saja seorang Tionghoa bernama Liem Soey, bekerdja pada N.K.
P. M. Soengei Gerong, sebagi toekang besi. Saja membilang

lain2 (lihatlah

dan

maka sekarang soedah ditangkap seo- ling”, peratoeran pas, jang njata2 sifat

YA

MEMBILANG

terseboet,

tjaja nanti diperlakoekan ,,paspoortre-

rang bernama
Richard
'Haupmann,
Jeang teboesan terdapat dalam ia poe
nja garage.
Hauptmann
“menerangkan
bahwa
itos ocang ia dapatkan dari ia poenja
kawan,
siapa jang sekarang soedah
meninggal
doenia.
Ia bantah keras
jang ia telah ambil bagian dalam itoe
penjoelikan,

ke

,,Betawi,

:

bahwa President L.T. tidak akan di
idzinkannja masoek daerahnja.
Malah djika ta' maoe dilarang, nis-

(Aneta-

GAN

dan

Batavia-Centrum

AMERIKA

tang

veer-

Batavia-Centrum

Pemboeka Pikiran 1 no XVI bahagian | $
NI c).
adah perantaraan soerat chabar
ini, soedi apalah kiranja engkoe memberi penerangan.
Terima kasih.

Maka tesiar berita dalam pers |Aneta),
bahwa President K.T, A,M. Sangadji
akan pergi ke Borneo. Berita ini roe-

melakoekanpe-

di

seperti

Padang

ke

tawi,

ketjelakaan tambang di panja mengagetkan pemerintahan daerah Borneo Selatan dan Timoer,
Loebang dari tambang2 itoe soedah
Toean Resident disitoe lantas mengimoelai dipadatkan soepaja api padam. rimkan soerat pada Pembesar Negeri
Api itoe medjadi lebih keras dari di Soerabaja tentang maksoed goena
sebab perletoesan gas-gas.
mentjegah datangnja A.M. Sangadji
—0—
ke Borneo terseboet.
Pada tanggal 4 September jang laloe
olea
P.I.D. Soerabaia soedah diberi
Tentang anaknja kolonel
tahoekan
kepada A. M. Sangadji ten
:
Lindbergh.
Politie

dibikin

GENERAL MOTORS"

N.V. JAVASCHE

Soerabaja d.l.J. ada terdapat 2 matjam.
le pakai garis, seperti di-Betawi d.I.I.
2e tidak pakai garis, seperti di Be-

A.M. Sangadji dilarang
masoek Borneo,
Diberitahoekan oleh
P.LD. Soerabaja.
Medjelis Pers P.S.I.I. mengabarkan:
Dalam Congres (madjelis Tahkim)
P.S.LI. jang ke XX di Bandjarnegara
ditetapkan dalam rentjana Kerdjasetahoen, akan dioesahakan pembangoenan pergerakan di Berneo.

Angka 260 bersamaan dengan ba
njaknja lampoe2 orang kaoem Boeroeh

-

empat,

nama

Toean

orang mati dari ketjilakaan di tambang
arang batoe di Gresford, ada 260 orang.
“
Pekerdjaan oentoek memberi perto' longan soedah diberentikan.
—— Pengharapan oentoek dapat pertolongan soedah lenjap sama sekali.

soeda

TJOBALAH NAEK ITOE KRETA
5 KILOMETER, DAN TOEAN
NJATAKEN
APA ARTINJA

dan ,di“.

—0—

officieel dari Londen, bahwa banjaknja

sekarang

di Gang, Aboe.
Membatja karangan engkoe, Pemboeka Pikiran 1, hal menoeliskan awalan
,ke“ dan ,.di” jang menoendjoekkan

Malamnja diadakan satoe perarakan
dengan memakai lampoe dan obor,
dimana seloeroeh pendoedoek toeroet
ikoet.
Ini perdjamoean di Paloppo boleh dikata sangat ,,geslaagd“, berhasil djoega.

kan diri dari bahaja jang beloem pernah
begitoe kedjamnja didalam hikajat tam-

begitoe Aneta

Engkoe Mara Scetan

angkat soearanja oentoek menjanji be-

dapat ter-

lemas,

pake as dan berdiri merdika. Orang djadi
tertjenggang sama ini ketetapan di djalanan!

Kehadapan

banjak berapa lagoe.

mana

mengherankan

sanget

jang

diantara

orang,-

300

dan

veeran roda depan dari Chevrolet jang tida

Agenten :

kan dari anak-anak sekolahan jang di
depan
roemahnja Assistent-Resident

Beberapa wagon tanah pasir soedah
didjatoehkan kebawah, soepaja penolong bisa memadamkan itoe api.

ioies

PRODUCT .VAN

atasan dari tretnja kepada Wali Negeri.
Sesoedahnja diadakan satoe perara-

!ong jang bekerdja lebih
pada jang lain.

ZONDER SAKIT? TIDA!

Meniroe tocan poenja gerakan dengkoel jang

Kita soeka kasi toean pentjobahan naek zonder toean di-iket sama kabratan apa djoega!

Kemoedian controleur Pronk jang
mengoetjapkan
itoe pidatonja Radja
Poeteri, siapa memberi seboeah por-

dikoeatirkan.

LAN KENTJANG

dari Bandoeng mengabarkan.

Nasibnja orang2 penolong jang lain hati sampai tidak bisa bitjara.

sangat

pada Peme

rintah bahwa Commissie itoe dengan
ganti anggauta2nja bisa bersetoedjoe
dengan
voorstel oentoek mengganti
itoe motorvoertuigenbelasting dengan

. “Sekarang soedah tidak ada penghasSampaitidakbisabirapan lagi oentoek menolong itoe 100
tjara karenaterharoe,
orang Kaoem Boeroeh tambang orang
Sesoedahnja
perdjalanan
dengan
tahoe di Gresford, jang ada setengah
auto
243
Kilometer
djaoehnja,
Wali
g
dikoeroen
mijl dibawah tanah dan
Negeri
sampai
di
Paloppo
dimana
2 mijl
oleh satoe api jang pandjangnja
seloeroeh kotanja diperhiaskan seloeas(3 Kilo-meter).
loeasnja
satoe tanda bahwa segenap
an
berdjoang beBrigade2 pertolong
pendoedoeknja
toeroet
gemar dan
berapa djam lamanja dengan itoe,
senang
hati.
Asap dari arang batoe itoe soedah
Radja poeteri dari Loewoe jang
mengorbankan 2 orang dari brigade
pertolongan, jang dibawa keatas boemi, diterima diroemahnja Assistent Resibiarpoen
terhadap

MASTER SI

dipoetoes-

kan oentoek menerangkan

2

Perdjalanan Wali Negeri.
Radja
Isteri
Loewoe

. NG majit.soedah dapat. dibawa keatas.

oemoem

IT UI

TE iba UG Dita

-

hadliri itoe oepatjara.

kabar Aneta tanggal 23

Menoeroet

' Sept.

100

ML KAN

“TT

Tam

ng

Di dalam persidangan dari Wegverkeerscommissie dilandjoetkan
advies,

lehernja.
soepaja kekoeasaan oentoek menoedoeh
Menoeroet Aneta dari Semarang ke- kan tempat
pemberetian kendaraan
maren sore poekoel 4 toean Born, jang motor dikasihkan pada wetgevers jang
terdapat lehernja ditjekek, soedah di rendah-rendah
(gemeenteraad
enz.)
koeboer di klas satoe dengan banjak
Djoega kekoeasaan oentoek melarang
perhiasan
dan 12 karangan boenga, memberi claxon dan toeter di djalan2
semoea diatas tanggoengan njainja. jang masih akan ditetapkan.
Seorang saudaranja dari Bogor jang
Meloeaskan maximum ketjepatan oen
soehah. beroesia 70. tahoen, adalah toek motor .jang berat2, poen diingini.
satoe-satoenja keloewarga jang mengKeuringsorganisatie tidak dipandang

dirinja atau bertanda tangan:
Njonja

Advies Wegverkeerscommissie.

Mengoeboernja toean Born.
Jang telah mendapat
loeka-loeka dibagian

lang bertanda tangan dibawah tida me-
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Romannja satoe familie jang beroentoeng!
Ketika semoea disekitarnja akan roeboeh.'.
semoea

seisih

roemahnja

toendjang

mereka poenja-ketjintaan jang besar!
uhsoedah perna Niat film-film sean fa boeat di
| dan, India, “
arang ada disoegoeken satoe
- beto
an dan keindahan alam di
jadjahan Amer a jang
Si liar, soenggoe ini boekan di
bikin-bikin. Singa-singa, se
Ia-serigala jang galak serta boras
saben

malem

me

ler-oeler jang

a

berbisa

i 1 galak.

| Djam bitjara: hari bekerdja 7 "1g

dan matjem

gagal .

kekotjakan

dalam film

..

! Seorang

bapa

pengorbanan

san.

|

Seorang gadis .... jang

ex tokwkuni

Sawah

pa C.

Memoedjiken

hari Senen

24
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'Poedjian lebih. djaoe tidak perioe, ..
tjoekoeplah memberi boekti, apa Kn
»ACTRICES” - dari TOONEE
Ka
ZELSCHAP ,,DARDANELLAY, va
TOONEEL GEZELSCHAP, -apa betoel Bedak Muguet jang paling baik
dari semoea Bedak jang dibikin di
Indonesia,

L

PN

Beladjar 6 Women
1 Saban hari “praktik dan 3 x seminggoe beladjar iheorie,
'Bajaran sekolah f 5.— seboelan.
yet

merk

'BEDAK MUGUET satoe-satoenja
BEDAK jang soeda ternama dan mendapet poedjian dari oran -0rang jang
soeda memake. WANGINJA HALOES

Minjak sereh, Areng. batok kelapa Coprah,
Kopi, Lada, Katjang, Beras, dan lain-lain.

aa

MUGUET

Gedep.

Kantoor makelaar-makelaar njang paling
besar boeat antero poliwidjo. seperti.:

bisa

BATAVIA
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serie

HELLS
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Fa

| (Harta badjak laoet)

film

26-27 Sept. Rob. Armstong dan: Ch Bickford dalem Panama Flo.
2838-29-30 Sept.
m dengen Janet Gaynor dan Buk Jones 1-2
Oct, 2 Film d
hn Boles dan Yim Mc Coy. 3-4 Oct. 2.
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Ai sie
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seriefilms jang be-

Due Aa Pb
'TREASURE

seperti

f . # TRUDE VON
MOLO, ini mona jang hamik. djoega perna maen
LH
bagoes di film »De. rooi .van Ang
Lisa"
nan Pang
ini

3

Monster

ada radja dari

lon perna dipertoendjoeken
di Hindia-Nederland

pi
melebihin.-bagoesnja Wari jang soeda..lapoenja
eberanian, pengorbanan dan ketjinta
han pada anaknja
aken

doenia,.

VIRGIN

3 hari dapet kenjatahan
7 hari taoe les bevilka umat

Toeroen dalem serie film
jang menggemparken an-

. Permoela'an kata

nggoecan.
, maen sebagai kapitein dari

BEDAK

Talmadge

JANG: GAGA-BRANI )

pencnton.

HAM

AN

film ke 1

: :

dengan hormat

MOEDA
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ag kene, 1954
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Oger Freres

ngan jang bagoes enak dipake datanglah
di kleermaker jang terseboet,

perka

Besar

Beat

Selasa 25

boeat

ditoko

Trima roepa2 pekerdjaan boeat toean2
dari roepa2 model menoeroetmaoenja
jang bikin djikaloe toecan2 ingin poto-

lid-

September 1934

terkenai maen

-

JALHAMBRA BIOSCOPE

OD BIO SCOOP

INE,

3

—
nameer
Laneunan

berarti sama sekali

berpendapatan, bahwa

4

Petodjo Binatoe No, 18 Gang I Batavia-Centrum

semoea

winan biasa ada koeno!! !

SEANT

1

Kleermaker

jang boenoeh diri oentoek

soeatoe perkoempoelan

dan

| Hari Saptoe sore, hanja setelah bitjaralebih

|

dengan

menoeloeng kehormatan familienja,,|
Seorang student moeda
.... jang doega, bahwa

24 NA

habis penjakit dan habis fjilaka.

Film oentoek semoea-orang..... dengan Fay Bainter
bintang film jang mashoer, dalam ia poenja rol jang
pertama!
Pertjintaan
romantiek....drama..... tjita2 jang

maatschap
padanja.!

Boca htari ba

Ikoelit jang bikin roesak ketjantikan dan
' Iboeat bikin ilang bekas-bekas loeka

. . ..

padanja

Telf. WL. 3738,

N

“Specialist oentoek: penjakit koelit, penjakit — djalanan “kenfjings pekan
pekakas boeat obatin penjakit penjakit

B4

DE HEMEIOP

dalem

HUIDARTS

| Kramatiaan 14

jaf HEAN EN Ng

Br rame, heibat

66.

Jeprourto

"yargang1g

1

JUK FEN & Co.
Mala hasioat TI elf 1456 Batara /
|

a

n

emandi

Ne

Li

3

gan

BEA

Le

P.N.I. di Sumatra Barat djoega

Lembaran Kedoea

Apakah

faedahnja satoe
Proletariaat ?

Dictatuur

Keadaan di Sovjet-Rusland ada lebih makmoer dari negri2 lain?
Bagaimanakah
hasilnja
dari itoe” Plan 5 tahoen? Dengan tjara
bagaimana Rusland bisa membikin kawan-kawannja ketarik. Toelisan Malco.m Muggeridge dalam , The English Revieuw".

Siapakah kamoe semoeanja, kawan2

H

memikir zonder membahajakan

dirinja

dari Sovjet-Unie ? Kamoe ada mendjadi sendiri. Dan tentang satoe poengoetan

“. saftoe seorang jang bawahan
jang
z
adil, kaoem
mempertahankan
ideas
..
disme, toekang membalas kekedjaman
—.
dan tidak keadilan,
menjoekai
dan

soeara?

kaoem

jang soeka

dengan

kit

djelas

:agi

dikatakan

kamoe ini me-

roepakan
satoe garisan
depan
dari
ra'jat djelata. Apabila di Duitschland
dapat seorang Jahoedi
ditindas oleh

—.

(2

Pemerintah

& —

dan Vanzetti,

(—.

(4.
“-.

dengan

sekedjap

mata

sadja kamoe madjoekan protest, Sacco
Meeroet,

korban2

bangsa

pendjara dari

Neger dari Scotts-

boro-ini
orang dan
beriboe-riboe
orang lain lagi jang tidak adil itoe
semoeanja
kamoe
telah djatoehkan
hoekoeman jang pantas sekali dan
“teroetama kamoe mengetahoei bahwa
mereka itoe semoeanja berdosa. Ken-

dali pemerintahan
so'al Japan telah
sjoerije
kamoe
kamoe tidak bisa
kamoe soedah
lan jang telah

Inggris di India dan
.mendoedoeki Mantmenjatakan
bahwa
lihat itoe perboeatan,

bikin itoe tidak keadididjalankan atas bebe-

satoe

so'al

jang

bangsa tani Rus ada lebih sedi-

dari pada

perdamaian dan “alim2, kaoem filsafat Neger
dan socialist pendek kata maoe sekalan meroepakan satoe elite atau lebih

ada

diloepakan dengan sengadja.
Hak-hak politiek, sociaal dan economie dari seorang kaoem
boeroeh

menjintai kebenaran dan socialist mer- atau

dekaan,

Inilah.

di

kepoenjaannja

Amerika

Sarikat.

seorang

Ia hanja

mesti djalankan kehendaknja dari ,,/toean-toean” jang mana waktoe belakangan 'ini sampai dari Satoe. ,toean“

sadja.

Boekankah kamoe kehendaki soepaja orang2 mendapat makanan dan
pakain densan setjoekoepnja? Akan
tetapi di Rusland sendiri tidak ada
tioekoep makanan dan sebagian besar
dari rajatnja berpakaian
jang tidak
semestinja. Boekankah kamoe sekalian

ada

orang

dari

,,smaak“,

jang tidak

menjetoedjoei itoe kekasaran dari ke
senian, sensatie dan sentimentaliteit?

sebabnja

orang

mesti sa-

1

kena geledahan2.
Berhoeboeng
dengan
geledahan2
P.N.l, boeat kedoea kalinja baroe2 ini,
maka di Sumatra Barat poen mengalami hal jang demikian djoega.
Penggeledahan
jang
pertama.
Kira-kira djam 9 politie soedah fjari
toean Jazir Tamin ketoea P.N.I. tjabang
Padang Pandjang oentoek dibawa melakoekan “penggeladahan ditempatnja.
Toean Jazir waktoe itoe sedang berada dalam kebonnja, dari sana dibawa
ketempatnja. Ditempat toean ini
soedah
didapat satoe boeah boekoe
»Kearah Indonesia Merdekz2".
Diroemah.
Said Marzoeki.
Dengan beramai-ramai politie koendjoengi roemahnja toean Said Marzoeki jang djadi commissaris Bestuur dari
PN,
Padang
Pandjang
sementara
toean Jazir dibawa djoega bersamasama, waktoe toean Jazir sedang bepergian jang
baroesan sadja 2 djam
berangkat dari tempatnja.
Penggeledahan
ditempat toean ini
dengan tidak dihadirinja, tapi ada di
persaksikan - oleh
kawan-kawannja.
Dengan amat tjermat sekali dilakoekan pemeriksaan oleh politie bantal
kasoer koper
dan lainnja diperiksa
dengan teliti sekali.
Disini sikap politie ada meindahkan
dengan baik, sebab segala soerat-soerat jang tidak berhoeboeng dengan jg.
ditjari tidak diganggoe, begitoe poen
soerat-soerat dan document jang berhoeboengan dengan pers ditinggalkan.
Moelanja politie tidak mendapat barang jang ditjari, tapi hematnja mantri
politie menjelidiki dapat djoega 5 boe-

boet kamoe sekalian? Dalam
sendiri

kamoe

pandang

roemah

rendah

karena tidak ada lagi
politie poen berlaloe.

itoe

sarinja pergaoelan, tentang Rusland
dimana tidak boleh terdapat lain pe-

jang

Diroemah

diperiksa,

St. Radjo

Boedjang.

Ditempatnja

toean

En

toch-dan

inilah

jang mendjadi

“kau poenja kepala didalam kotoran
— dari dictatuur
proletariaat, sebagai
. telah ditjiptakan di Sovjet-Rusland,

—.
-

meskipoen dictatuur itoe mempoenjai

. segala

sifat2,

serang

dengan

jangmana

sangat

kamoe akan

hebatnja dan

soedah

boeng

bila

dengan

tentoe akan tarik hikaoem

pers berhoe-

kepentingan oplaagnja

mengoeraikan dengan sedjelas-djelasnja tentang pemboenoshan dan pertjeraian: akan tetapi djikalau dictatuwr

dari

proletariaat

di

Rusland dengan

tjara staatproces dan jang boeas lagi
mereka ini semoeanja dengan terang mendjalankan kehendaknja, kamoe seka
benderang akan hoekoem kamoe, akan lian akan bersorak. Bila seorang commenghoekoem
apa poendjoea jang munist disini mesti masoek di kamar
mendjadi kamoe poenja ke-inginan.
tikoes oentoek 6 boelan lamanja oleh
Memang dictatuur dari proletariaat karena ia tidak maoe berdjandji jang
- itoe. ada kedjam dan mempoenjai si- ia tidak akan mengganggoe keamanan,
“fat menjebar poelaj ia tidak begitoe maka soedah
tentoe akan timboel

menghargakan kebenaran dan kemer| dekaan, tidak maoe ambil perdoeli
atas kemelaratannja

| pergaoelan,

|
“-

Kamoe

doengmoe,

tidak

orang2, klas2 dan

begitoe tjakap dan

menderita penjakit impian kebesaran:
palsoe, mendjilat: bodoh dan moe-

soeara jang koerang senang,
Bagaimanakah kamoe bisa

al" itse semoeanja? Akoe kira bahwa
djawaban atas pertanjaan
ini sangat
moedah sekali, Kamoe sekalian
bisa
menahan itoe dictatuur dari proletari-

e dah diberi
toespan: dictatuur itoe aaf, oleh kerena
|
mempoenjai sedjoemblah besar ra'jat tjara satoe atau
200 djelata jang terdjeroemoes dalam djoe- satoe dictatuur
rang kemelaratan, kemiskinan dan poe akan mendjadi
. does asa, jangmana

tiap2 orang haroes

- melihatnja bila maoe pertjaja.

... Setelah

“ boeat

akoe

berdiam

di

Rusland

8 boelan lamanja, setelah akoe

“ bepergian

kemari

mengelilingi

ini

negeri, setelah akoe mengadakan pem-

—. bitjaraan2 dengan berbagai bagai orang
— jang! terkemoeka, setelah akoe poeas

”didjoe

kamoe sendiri dengan

lainnja ada mendjadi
dari proletariaat atau
itoe. Kamoe sekalian
ada
orang revolutionnair jang gagal
dan
pemandangan
“dari satoe staat
jang
benar-benar
bersifat”
revolutionnair soedah membikin kaoe poesing, sampai kamoe djatoeh diatas
loetoetmoe. Diroemah achirnja kamoe
meroepakan - satoe pergaoelan
jang
ketjil dan op zichzelfstand. Meskipoen
kamoe soesah insjaf benar2, mewakilkan segala-galanjaZdari negeri kamoe

—” melihat film dan tooneel, setelah akoe
membatja setoempoekan soerat kabar,
2. Setelah akoe mendengar sedjoemblah jang soedah madjoe itoe, toch kamoe
besar pedato2, setelah akoe berkena- tetap mendjadi seorang jang bawahan
lan lama dan dalam peela dengan dan tidak dengan direct ambil bagian
“dictatuur dari proletariaat, mereka jang didalam oeroesannja Pemerintah: kaoem
—mendjalankan dan mendjadi korbannja, sebenarnja dan tidak lebih dari pada
4 “itoe maka berpendapatan, bahwa bila publiek sadja, orang2 jang nonton:
«mereka disana sini mempoenjai nama toekang2 bitjara achli memikir dan

—

jang lain,

kamoe

akan terlebih tidak agiatoren poela, Masjarakat jang lebar”
menjoenkainja dari pada akoe sendiri dan ,bekerdja keras” itoe tidak maoe

bahwa kamoe sekalian akan menjoe-sSoen vergadering2 dan bersama sama
“akan mengirim soerat2 pada pers, da-

ambil perdoeli sedikitpoendjoea tentang

kekoeatiranmoe atas mereka poenja
'kemadjoean dan kemakmoeran.
“lam mana kamoe sekalian dengan hati
Sekarang apa bila akoe tidak keli- panas akan memprotest sebagaimana roe maka akoe berpendapatan bahwa
“ kamoe telah djalankan terhadap so'al soal jang kau mendjadi ketarik dengan
pemboedakan di Liberia atau politie- Rusland jalah oleh karena kamoe meexcessen di India.
|
lihat satoe djembatan jang bisa diKenapakah kau begitoe tergila gila sampaikannja antara apa jang tidak
dengan regiem Sovjet itoe ? Kau tjintai bisa diraba dengan apa jang kelihatan.
Volkenbond dan perdamaian, boekan ? Djembatan tadi menoendjoekkan kamoe
Akan tetapi tabeat berperang dari Von satoe djalan oentoek mempraktijkkan
'Papen adalah sebagai satbe soeara kamoe' poenja tjita2, tidak setengah2,
jang terdengar dilaoetan padang pasir, akan tetapi perecies, bagaimana kaapabila dibandingkan dengan tabeat moe bisa mendjadi seorang jang ber| berperang dari Sovjet Rusland sendiri, djasa zonder mengadakan perdamaian
| althans dari dictatuur proletariaat. Boe- lagi djembatan itoe. djoega menoen“ kankah kamoe sendiri inginkan tiap2 djoekkan: satoe tjara oentoek menda' manoesia haroes mempoenjai hak oen- pat hak jang tidak ada batasnja dan|

. toek memilih dan bisa kelocarkan pen'dapatannja masing2?
“Akan tetapi hai kamoe sekalian, di
'usland sendiri orang tidak bisa ber“eat apa2, seperti bitjara, toelis atau

lain-lairinja lagi.

Pendek
kata
djanganlah
soeka
agoeng-agoengkan Sovjet Rusland itoe
sebeloemnja
melihat
dengan ' mata
sendiri,

ledahan, dimana
koe K.L.M,

didapati seboeah boe

2

TEMPO

DALEM

G. TJEPAT
N
JA
EXTRA-TREIN DOENG POELANG PERGI

TIGA PERAPAT DIAM
2

WELTEVREDEN
Dateng di Ban

Brangkat Band

AN
angkat
Br
(dari kade).

brangkat

ke

3.59

.

in: i kreta,
PRIO

STAATSSPOORWEGEN
sekarang masih diterima moe-

51,

laan

rid moerid baroe boeat sekolah pagi
bagi anak-anak, dan Volksuniversiteit
sore

(sekolah

malam)

dan

orang

bagi

dewasa. Moelai boelan October: pengadjaran Volksuniversiteit ditambah
dengan bahasa Djerman, boekhouden
dan pengetahoecan oemoem.
Seperti orang makloem bahwa Pergoeroean

Moerah

Aman

T jepat

rakjat

ini

pergoeroean

ada

kebangsaan Indonesia jang boekan kepoenjaan seseorang atau perkoempoelan, melainkan adalah badan sebagai
wakaf.
Ini pergoeroean poesatnja di
Djakarta ialah tempat kedoedoekan pim
pinan oemoem P, R. seloeroehnja.
Pergoeroean Rakjat sekarang ini soemempoenjai
dah
sekolah2
antara
lainnja
di
Djakarta,
Djatinegara,
Tandjoeng
Priok,
Bogor, Bandoeng,
Poerweredjo, Mataram, Solo, Semarang,
Madioen,
Soerabaja,
Makasser
dan

Sidoardjo.
—
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Partij S. I Indonesia dan
Radja Yaman.
Djawaban
soerat
Radja Yaman.

dari

oleh karenanja mendjadikan keboengahan Moeslimin oemoemnjajdan sekalian
orang jang mendjadi sahabat kemasoesiaan choesoesnja.
Kami
bermohon
kepada Allah, moedah-moedahan sekalian orang Islam diperlindoengi dari
pada segala fitnah dan bentjana, dan

diberi

Berhoeboeng dengan 'soerat2 jang
oleh P.S.LI. telah dikirimkan kepada

Radja Nadjed-Hidjaz dan Radja Yaman

di kantoor

PNI. toean Jazir Tamin
djoega tidak
ketinggalan dibawa oleh politie, begitoe
djoega toean Barmawie Latif ditjari sam

oleh Allah kebaikan jang diha-

harapkan.
Kami atoerkan kepada perkoempoelan togan jang moelia itoe : pertjintaan,
pembahagian dan kesoekaan jg timboelnja dari hati jang soetji adanja.
San'a, permoelaan Rabioglsani 1353.
—0O—

Redacteur

,Soeara desa” ditoentoet.
Didakwa membikin
maloe dan merendahkan kehormatan.
Redacteur dari soerat karbar ',,Swara
Desa“ di Loemadjang soedah dipanggil
dan diverbaal
oleh jang” berwadjib
karena ditoentoet berhoeboeng'dengan
kabaranedalam itoe soerat kabar tang-

gal.15... Juni, j.I. berkepala...,,Ngiras
pokrol biamboe?“.
Ne

na

Onalknen

LET

Lelang. ...perempoean ?:

Madielis Pers P,S.LI. mengabarkan:

maka ditangan Pimpinan P,S.LI. datanglah soerat-djawab dari Imam Yah-

penggeledahan

siang
sore

6.48 sore

,

Kemis)
1 Mail ( hari
TANDJONG
dari
9.26 pagi.

Tiap-tiap dat

3joeib.

Oentoek

| 957 pagi

112.45

doeng

oeng

di Weltevreden

Dateng

Ditokonja toean H. Sjocib lid HB.
Permi djoega dikoendjoengi oleh politie, jang mana didapati 1 boeah boekoe K.I.M.
Di kantoor P,N.i.

Ditoko-H.

sa

-.
Brangk at Weltevreden

St. Radjo Boe-

“- rapa bangsa sebagai hak poesaka kau
rasaan satoe pendjoeal, melainkan di djang anggota P.S.Il. tjabang Padang
sendiri,
atas, kamoe sangat. mengembirakan. Pandjang, djoega dilakoekan pengge. so'al bagi dirikoe kamoe toendoekkan

REBODAN
SABAN HARI
ng djalan
KEMIS sekara

atau sebaliknja

Akan tetapi kembali akoe mesti terang
kan disini bahwa di Rusland sendiri ah boekoe K.IM. itoe dalam saroeng
terdapat keadaan jang sebaliknja.
bantal toean Said Marzoeki. Kemoedian
Apakah

WELTEVRED

SAH

Aig. Hbi. mengabarkan bahwa barog
ini dikota Semarang soedah diadakan
Sematjam lelangi...iperemposan. Befcei
dalam ini: lelangan tidak dilakoekan
pembajaran dengan wang, akan tetapi
lelangatr'itoe terdjadi menoeroet atoeran
sebagaimana mesti.
Bekas “koeli-koeli contract: jang” sekarang balik kembali dari Sumatra, soedah tahoe lebih doeloe, mereka tiddk
begitoe “disoekai dimasing masing desanja sendiri. Maka sebegitoe. lekas me

reka mendarat di Java, mereka pandang

pai ke Soempoer oentoek menggeledah
tempatnja. Sampai. malamnja politie

keadaan

beloem bertemoe dengan toean itoe.
Besoknja baroelah bertemoe dengan
toean Barmawie Latif jang mana oleh

marang, boeroe boeroe mereka berdaja

pa

politie diminta boekoe K.I.M. itoe. De

Begitoelah pada selang beberapa hari

han jang mana disana didapat seboeah

di

Pada toean Dt. Poetitr di Soempoer
djoega dilakoekan penggeledahan, jang
mana toean ini ada djadi anggota P,
N.I. sedang beliau tidak dikenali benar
dalam pergerakan politiek, Pada toean
ini politie - beroentoeng mendapat sehocah boekoe terseboet.
Tempat Chatib

Soeleman.
Diroemahnja toean Chatib Soeleman

Commissaris

P.O.P.N.I,

daerah

Mi-

nangkabau poen tidak ketinggalan dilakoekan penggeledahan. Pada tempat

satoe koeli contract, setelah mendarat
lantas angkat bitjara padarombongan
orang jang datang berkoempoel boeat..,

Imam Yahja,

itoe.
Datoek Poetih
Soempoer.

itoe bebera

akan dapatkan pentjarian, soepaja tidak
oesah dikirim poelang kedesanja.
Teroetama
koeli koeli contract pe
rempoean jang balik kembali sebagai
»boedjang“ merasa segan akan balik
ke desanja.

ngan setjara djoedjoer oleh toean itoe
soedah dioendjoekkan doea boeah bcekoe K.I.M. jang memang ada dalam
tangannja.
Diroemahnja Saora.
Diroemahnja ringkajo Saora di Kota
Lawas djoega dilakoekan penggeledaboekoe

gelap dan selama

djam jang mereka berdiam di. Se-

tawarkan koeli koeli perempoean. Mere

ja, Radja Yaman, jang salinannja dalam bahasa Indonesia
seperti dibawah ini:

koerang

lebih

»Bismillah-ir-Rahman-irRahim“

TJAP

Amir-oel-moe'minin Al-Moetawakil
“alallahi Rabb-il-'alamin
Jahia bin Moehammad Hamid“oed-din Nasarah-oel-lah.
Kepada Ladjnah Tanfidzijah Partay
Sjarikat Islam Indonesia Al-Islami-jah
jang moelia,
Kemoedian mengatoerkan salam dan

ka ini

bersedia

lelaki jang

akan ikoet sesoeatoe

soeka

terima

bekerdja

diri

nja dengan oepahan tidak lebih dari
sesoeap nasi jang tiba, tjoekoep boeat
samboeng hidoepnja dan satoe waktoe

dipersen saroeng, malah mereka tidak
akan menolak boeat....,.berhoeboengan
lebih rapat sama

si bakal madjikan!

Mereka ridla lakoekan segala peker

djaan, asal sadja tidak oesah balik kem

bali ke desanja, dimana mereka dipan
dang

rendah oleh lain tain pendoedoek.
—9O—

Palembang.

rahmatnja" Allah oentoek selamanja.
Pemilihan Pasirah
ini dilakoekan penjelidikan jang tjermat
Bermoela memberitakan bahwa telah"
Lb. Belimbing.
sekali sebagai ditempat toean Said sampai kepada kami soerat toean jang
. Waktoe diadakan pemilihan Pasirah
Marzoeki, tapi disini tidak didapatkan maksoednja memberi selamat dan ber di Lb. Belimbin
g (Loeboek Linggauboekoe itoe.
Ditempat
dan

Oezir

Hajat

H. SalimJacub.

Di Silaing diroemahnja toean H.
Salim Jacub dan Oezir Hajat redactie

»Kewadjiban“

dilakoekan

djoega

pe-

meriksaan. Disini politie menjatakan
bahasa pada toean J. Salim ada disimpan boekue itoe, tapi disebabkan toean
itoe

sedang

tidak

diroemah,

lahan beloem dilakoekan.
Pada toean
Pada tempat

missatis

P.N,I,,

pembes-

Zakaria.

tocan Zakaria ex. com-

politie

dapat
membeslag
K.LM. itoe,

beroentoeng

seboeah

ap

Pergoeroean

boekoe
2

Rakjat di Bogor.

Masih

2

menerima

moerid,
Pada Pergoeroean Rakjat tjabang
Bogor jang bertempat di Tjiwaringin-

KG

NM

Me

Da

Ha

Ag

Pan EA

kah serta membahagian
berhoeboengan dengan

persaudaraan
ditetapkannja

balinja

dairah

keroekoenan dan perdamaian serta kem
keamanan

djaan kami

dalam

kera-

seperti sedia-kala.

Maka

Lahat) ada kedjadian jang agak loetjoe
tetapi berbahaja, sehingga Controleur
B.B.
hampir sadja mendjadi korban
pisau belati.

dengan membatja soerat toean itoe ter
Pilihan Pasirah
dapat dan
timboel pertjintaan jang
Manggoel.
toemboehnja dari hati jang soetji, dan
Soedah diangkat dan terpilih menkepada Allah kami memoedji dan ber djadi Pasirah Ampat Loerah Manggoel
sjoekoer karena kesoetjian maksoed ke (Lahat)
toean
Sjahri
b. H, Kohar,
doea fihak dan berhati-hatinja dalam schrijver belastingkantoor Lahat dengan
memandang sesoeatoe hal, maka terang pegang
djabatannja offtcieel moelai

katlah fitnah jang terdjadi antara kera tanggal
djaan kami dan keradjaan saudara ka
mi jang Moelia Radja “Abdoel “aziz

Ibn Sa'oed, maka ternjata fitnah

itoe

timboelnja karena gerak dan pekerdja
annja orang-orang jang mengandoeng
maksoed jang boesoek.

Pada

waktoe

ini

soedah

diboeat

perdjandjian persaudaraan jang koeat,
moelia serta mendirikan perikatan jang

sempoerna

antara

kedoea

fihak, jang

1 October

1934,

Pilihan

Pasirah

Goemai

Talang.

Waktoe diadakan pilihan Pasirah
Goemai Talang tanggal 11 September
jang laloe, maka soedah terpilih tocan
arip, anak dari Pangeran Endawan,
Pasirah jang soedah meletakkan djabatannja"

sa Oya

an

—

—

«Berita dari Kandangan (Borneo).
Pembantoe kita toelis:
3

Pemoedalsiam:
. Atas initiatiefnja beberapa pemoeda2

di Kandangan
toe

telah didirikan poela sa-

perkoempoelan

baroe jang

diberi

bernama ,,Pemoeda Islam“.

23

Toedjoean perkoempoelan ini pertama mempeladjarkan agama Islam pada
anggauta2nja, kedoea menjoeroehkan
mengerdja ibadat agama Islam, ketiga

mengadakan

Taman

Pembatjaan

dan

keempat sport.
Bestuurnja terdiri dari toean :

Simin

Voorzitter,

M:

Secretaris.

Hanafiah

Cursus
H.LS.,

Landbouwcursus.
Di Padang Batoeng (Kandangan) soc
dah diboeka cursus Lanbouw dan leidernja toean Selamat bekas keloearan
Landbouw di Bogor.

Kita pernah saksikan kenjataan segalanja teratoeran menjenangkan mata
melihainja, moeridnia soedah 27 orang
banjaknja dan roemah tempat moerid2
bersih

moga2lah

Oleh
Da'watoetthalibin.
Congres Moesjawaratoetthalibin jang Oegoek
ke I di Bandjermasin tadi soedah me- oentoek
mengadakan

satoe

badan

dengan nama Da'-

watoetthalibin.
Oleh
karena itoe sebagai djoega
tiabang2 jang lain M
Th. tjabang
Kandangan mendirikan djoega badan
terseboet
dan soesoenan bestuurnja
adalah:
Achmad

Achmad

Voorzitter.
Vice-Voorzitter.

Koesasi

Secretaris.

pembantoe

dan

adviseur.

Pemboenoehan.
ddo. 9-9-34 'di Ama-

Ahad

wang Kanan (Kandangan) soedah terdjadi satoe pemboenoehan jang mana
seorang perempoean mendjadi korbannja. Doedoeknja hal kira2 begini:
Seorang jang kena penjakit panas
jang ketika itoe roepanja pikirannja
koerang beres hingga dengan tiba2
dia ambil sebilah pisaw belati dan di-

tikamkannja pada-seorang perempoean
(iparnja) kena pinggang, selagi perem-

poean itoe memasak nasi hingga seketika -itoe djoega menarik nafasnja
jang penghabisan,

Sikorban dibawa keroemah
mentara sipemboenoeh

dibelenggoe

dibawa

Pergi

sakit se

ditangkap

dan

ke Politiewacht.

hadjiinitahoen.

Sebagai djoega tahoen2

iang 'aloe

poen ini fahoen soedah sampai moesimnja orang pergi berhadji ke Tanah

Soetji, apalagi ini tahoen adalah tahoen
Wawoe,.jang mana
tahoen jang terbaik kata orang.

Oleh itoe kabarnja banjak orang di
bahagian Hoeloe Soengai: jang henhad berhadji

dimana

boean

bahagian

Kandangan sadja lebih dari

40 orang

jang berangkat.

Boleh djadi ini

tahoen

orang jang

pergi hadji terbanjak dari tahoen

laloe.
:

jang

Getah.

Meskipoen

harga getah sekarang ini

sangat rendahnja, boleh dikata hampir
ta” berharga lagi, tetapi masih banjak
sadja orang2 jang memantatnja, boek-

tinja dapat kita lihat di Rubberloods
Kandangan bertimboen2 getah. Itoe di

sebabkan

karena pentjaharian lain ti-

dak ada lagi, tjoema ada getah

sadja

jang berhasil.
E
Itoepoen hampir
ta" mentjoekoepi
oentoek hidoep sehari2, karena itoe ti-

dak djarang kedapatan batoe batoe
atau air dalam getah soepaja timbangannja berat.
Politie berdjaga keras
hingga banjak diantara pendjoeal getah jang di
tangkap
dan didenda sampai f 5.—

dan f10.—

Sekarang dikeloearkan la-

rangan tidak boleh ada kotoran2
dalam getah dan tebainja
tidak boleh
dari jang ditentoekan.
Dus sipemantat haroes berhati berYati membikin getahnja.
Sekolah
ra'jat P.B.i.

Pada
diboeka.

tanggal 3 ini boe'an telah
oleh P. B. I. tjabang Kanda-

ngan seboeah

sekolah

ra'jat djelata di

gedongnja sendiri. Sekolah

ini diboe-

ka saban sore dan jang diterima djadi
moerid anak2 oemoer 19 tahoen sampai 17 tahoen.

Goeroenja

adalah toean A. Bermawi

bekas goeroe
Inlandscheschool
kl. 2
No. 1 jang dibezuiniging djoega djadi
Vice Voorzitter P, B.I. disini.
Moga2 mendapat perhatian penoeh.

Taman

Poestaka

P.B.I.

Telah diboeka poela oleh P.B.I. Kandangan
Taman.
Poestakanja dimana
boleh segala orang menjewa boekoe2
disana dengan sewa jang rendah. Disediakan boekoe2 tjeritera2 dan lain2
jang berhoeboeng dengan perkoempoelan2 atau pergerakan kebangsaan Indonesia.

Diboeka saban hari Senen Reboe
dan Djoem'at djam 40.3-5.30 sore
Tentoe.

publiek.

sekali

dapat

perhatiannja

:
Cursus
psychologie.
Beberapa - minggoe
.ini soedah di
adakan oleh Toecan Soemardi, Hoofd-

onderwijzer
satoe..lezing

H.I.S..di Kandangan sini
tentang”

karang

orang.

bagoes dan

psychologie

bertempat di Societeit Persahabatan,
saban2 hari elasa djam 4.30-5.30 sore,

tjermin

CAT SUS ha
oem
Iboe.

Kaoem
soedah

pen-

diboeka

Iboe

ka-

Kaderi

dan

cursus a.b.c.

jang mana se-

mempoenjai

Oemoemnja

kaoem

Setengah dari mereka itoe me 69

ngatakan soedah membajar, dan setengahnja lagi beloem, berhoeboeng de
ngan
keadaan penghidoepannja jang
soekar soelit itoe. Kemoedian dari pihak
pemerintahan
jang ada di sitoe
(mantri politie|,keloearlah beberapa per

kataan jang kotor, mitsalnja S. 1. sibebel, S.I. goblog, S.I. pembantah S.1I.
Koerangadjar, S,I. babi dan lain lain

perkataan, jang djaoeh dari pada patoet dan patoet dan-sopan. Bagaimana
achlag orang jang
mengatakan
itoe,
tentoelah masing masing. dapat mener
kanja.
Apakah dari telaga jang djernih mengalir air jang keroeh?
—

ar

oesahanja Njonja
telah

bagi

hendaknja.

moerid 20

Tempat
“cursus ini memindjam gedong
P.B.I.
dan diboeka 4 kali seminggoe diwaktoe sore.

bapa2 dahoeloe

0—

Kantor P.S.LI. dihoedjani batoe.
Madjelis Pers. P,S.LI. mengabarkan
bahwa beberapa hari jang laloe L. T.
P.S.LIL. ada menerima kawat dari P.S.
LI. Tjirandjang, dimana diterangkan
bahwa pada malamnja kira djam 10.35

.roemah,

jang

kalau

berdjoemblah

isinja kira-kira 350 djiwa. Tetapi seorang poen ta” ada jang mempoenjai
sawah milik, ketjoeali
4 orang pegawai
desa. Tiap-tiap keloearga hanja mempoenjai pekarangan rata-rata hanja 62'/,
roe persegi. Pekarangan sekian. boeat
keperloean orang seroemah jang dipoekoel ratakan ada 5 djiwa, tentoe sadja
tak mentjoekoepi boeat dimakan. Pentjarian

selain

lang ta” ada

tani,

bersama-sama

disana

boleh

dibi-

lagi. Akan menjewa tanah

kalah

dengan

oeang.
Djadi
mereka
itoe
boeat terikat teroes-teroesan.

kaoem

lelocasa

LAMPOENG.

Dihoekoem
karena
tidak
membajar
dengan oeang.
Madjelis Pers P.S... mengabarkan.
Pada tanggal 30 Augustus 1934, Ra
toe Toeroenan Isa, Ratoe Dermawan
dan Hadji Hasanoesi, ketiganja anggauta
LA PSII Menggala, telah didatangi oleh

sehabis vergadering, maka kantor P.S.
LI. Tjirandjang (bawahan Tjiandjoer) seorang Mantri Belasting dan seorang
dilempari orang dengan batoe.
polisie, memanggil mereka mesti mengRoepanja fihak reactie disitoe meng- hadap H.P.B. itoe hari djoega. Sesam
goenakan

djalan

tang pengaroeh

menganggap tidak goenanja menjekolahkan anak perempoeannja, hingga

lain oentoek

P.S. LI.
—0—

banjak Kaoem Iboe jang boeta mata
hoeroef (analfabetisme) kiranja sekarang
baik kaoem

bapa atau

Protest

menen-

painja mereka disana, maka dihadapkan
di Magistraat, jang memoetoeskan:
1, Ratoe Dermawan, a. dihoekoem
denda f 10.— atau pendjara 20 hari
sebab tidak mengerdjakan heerendienst:

dan nasibnja pendoedoek
di Pegoenoengan.
: b. dihoekoem lagi denda f 10.—
pendjara
20 hari sebab tidak
Iboe soedah moelai insjaf akan kegoeMaoe bersawah, tanah terpaksa atau
. membajar
oecang marga. Sekalipoen
naannja bisa membatja dan manoelis.
menjewa.
Tentoe sekali oesaha kavem Iboe ini
Menjewa tanah kalah tjepat de- hendak digantinja dengan pekerdjaan
badan, tetapi oleh Magistraat ditolak,
mendapat perhatian besar sekali dari
ngan orang jang kaja.
Kaoem Iboe seoemoemnja.
Jang beroeang dapat mengalah- melainkan dimoestikan membajar dengan oeang. Oleh sebab tidak ada
Begitoe hendaknja.
kan orang se-desa.
ocang, hoekoeman pendjara dari doea
Sekolah tenoen.
Pembantoe kita dari Brebes menoe- .hoekoeman terseboet, didjalani olehnja.
Dewasa ini sekolah tenoen mendapat lis sebagai berikoet:
2. Hadji Hasanoesi, dihoekoem denperhatian besar sekali dari pendoedoek
Pada boelan Juni jang laloe, pendoe- da
f 10.— atau pendjara 20 hari,
di Borneo sini teroetama Kaoem Roe- doek dari pegoenoengan di Doekoeh
karena tidak membajar antara marga
teri, ternjata sekolah tenoen itoe ke- Kidoeng abad desa Wlakar onderdisbandjiran moerid hingga banjak jang trict Larangan, district Bandjarhardja sebesarnja f 1.50, sekalipoen hendak
digantinja dengan pekerdjaan badan
terpaksa ditolak dan dengan berdirinja (Brebes), ada 49 pendoedoek soedah
lamanja 3 hari, tetapi oleh Magistraat
sekolah2 tenoer baroe dimana-mana semoefakat akan menjewa tanah sawah
ditolaknja permintaan itoe. Dan sebab
tempat. Sekolah tenoen ini tidak soal jang loeasnja 62 baoe, dengan harga
ta” ada oeang,
ia masoek pendjara
baroe lagi boeat Tanah Djawa tetapi f 280 setahoen, Memang biasanja samendjalani hoekoeman terseboet.
boeat Borneo adalah soal baroe.
wah ini disewakan boeat dessaschool3, Adapoen akan sdr. Ratoe TosDibeberapa kota Borneo sini soedah fonds, Permoefakatan pendoedoek peroenan
Isa, disoeroeh membajar f 2.50
dan akan diadakan tentoonstelling pasar doekoehan
terseboet
djoega soedah goena pembajaran 1/4 termijn afkoopmalam, teroetama tentoonstelling tenoen dapat persetoedjoean dari kepala desa
heerendienst. 1934. Permintaan boeat
dan landbouw.
terseboet dan diberitahoekan kepada menggantikan dengan pekerdjaan angSekolah2 tenoen jang soedah diber- Assistent Wedana Larangan.
gauta, tidak ditoeroet oleh Magistraat,
dirikan adalah di :
Mereka itoe sanggoep mengoempoel- melainkan dimoestikan bajar dengan:
1. Pantai Hambawang, pengoeroes kan oeang sebanjak f 280, sampai boeoeang.
»Perhimpoenan Sekolah Tenoen Pantai lan October 1934. Sebab biasanja pemNjatalah pekerdjaan jang dinamai
Hambawang”,
berian terscboet diberi tempo sampai ,antaran marga“ itoe memang soedah
2. Amoentai, pengoeroes ,,Perkoem- boelan December, bahkan boleh dibatidak ada, dan lagi poela soedah tidak
poelan Danoe Radja”.
jar doea kali.
sepadan dengan zaman ini.
3. Rantau, pengoeroes ,, PerhimpoeAmat
terkedjoetlah
mereka
itoe,
nan Sekolah Tenoen Rantau”.
ketika tanggal 14 September 1934,
Sementara jang masih dioesahakan kepala desa terseboet terima pembe- Actie tjap djangkar semangkin hebat.
Berbagai- bagai penghi
adalah di:
:
rian tahoe dari Assistenan jang menenaan
dan tjatjian pada
4. Kandangan, pengoeroes , Perhim- rangkan bahwa sawah terseboet akan
orang PSI. di Wanarapienan Sekolah Tenoen
Kandangan”.
disewakan
kepada
orang
bernama
dja.
5. Bandjermasin,
pengoeroes ,,PerWangsa beroemah di
desa Rawa
Madijelis P.S.I.- mengabarkan sebahimpoenan Sekolah Tenoen Bandjer- Loemboe onder district Djatibarang
gai berikoet:
masin”.
(Brebes).
1
Berhoeboeng dengan berbagai-bagai
Pada pertengahan boelan October
Pada hari Rebo 19 September 1934,
jang adan datang akan didirikan filiaal 13 orang jang berkepentingan meng- kedjadian di Wanaradja jang achirTextielinrichting boeat kantoor pena- hadap kepada Assistenan perloe me- achir ini perloelah kita samboengkan,
sebagai jang berikoet:
sehat Tenoen di. Bandjermasin.
madjoekan
protest. Tetapi
boeahnja
Dinding sekolah P.S.LI. bagian moeKita sangat berbesar hati berdirinja kosong belaka,
sawah
tetap akan
beberapa sekolah tenoen terseboet jang disewakan kepada Wangsa tersebuet. ka (voorgevel) dan dinding dalamtentoe sekali akan hidoep soeboer.
Pada hari Kemis 20 September 1934, sekolah itoe beloem selesai di boeatnja.
Hidoeplah Swadeshi kita!
kepada
desa Wlohar
dipanggil oleh penoeh dengan toelisan-toelisan dengan hoeroef Arab dan hoeroef Latin,.
Larangan, soepaja
“Pemberita
Publiek“. Assisient Wedono
gambar-gambar
jg. menghinakan (spot
Nama jang terseboet diatas ialah se terima ocang f 280,— sewaan sawah
terseboet. en beleedigingsgekrabbel), jang makboeh madjalah jang baroe sadja diter dari desa dari Wangsa
soednja tidak lain, melainkan sematabitkan di Bandjarmasin sebagai party
Kepala desa ini: membantah sebab
mata
menghina sdr, Mf. Soemantri
orgaan dari ''Sarikat Boeroeh Tiong- menoeroet kemaoean
pendoedoek di
sebagai
pemimpin dari kampleven jang
hwa Bandjarmasin, dipimpin oleh toe- Pedoekoehan
pendoedoek
Kedoengtempoh
-hari telah kita wartakan, dan
an Lim kock Ee, journalist Tionghwa abad, sawah terseboet akan disewa
beberapa pemimpin-pemimpin PSII,
oleh
mereka itoe, pembajaran sang
jang terkenal.
Toelisan-toelisan didinding jang daKita oetjapkan selamat lahir.
goep dipenoehi nanti boelan October
pat
dibatja, diantaranja ialah:
Kesoesahan
kaoem-:tani. J-a.d. Ocang mana soedah dikoempoel1.
Andjing babi S.I. oerang geloet,
Sebahagian sawah2 (tanaman padi) di kan oleh kepala desa, dan sekarang
Wassalam,
Bandjermasin seperti dikampoeng Be- soedah dapat sedjoemblahf 118,325,
Si Edan.
,
Tetapi
bantahan
ini
tidak
berhasil,
noea Anjar, Soengai Andai, Pengam2 Saha-saha
anoe
hajang geloet,
sebab
kalah
doeloe.
Di
f#itoe
waktoe
bangan, Soengai Gempa, Soengai Loe
djoega ada 30 orang jang berkepenti- hajoe oerang geloet.
loet dan Alalak adalah koerang baik
ngan menghadap kepada toean Assis3. Gambar
bintang boelan, dalam
toemboehnja kalau dibanding dengan
boelan itoe diisi toelisan ,,noe noelis
tent
Wedono
perloe
membantah
dan
tahoen
dahoeloe, sebabnja ialah terkami oerang Balakasap.
oetama diroesakkan oleh tikoes2, di- memprotest. Sajang protestnja hanja
didengarkan sadja, artinja tidak dikaDimoeka gambar bintang boel: n itoe,
makan oelat2, keadaan air jang tidak
ada gambar orang, wallahoe'alam siapa
boelkan.
Soedah
kedoeloean
orang
lain
tetap naik
toeroenn,a, tempo2 lima
jang dimaksoedkannja.
katanja.
enam hari batangnja terendam air dan
Wang.
Kemoedian
wang
sebanjak
Gambar orang, jang dimoekanja pa
kadang2 sebaliknja atau tidak mendaf 280.— diterimakan kepada kepala kai toelisan dengan hoeroef Arab: si
pt air.
Oleh jang demikian mengetam tidak desa dan soepaja lekas distort kepada Soemantri dll. toelisan jang tidak daBank sebagai biasa.
pat dibatja.
sama waktoenja ada jang soedah mePada malam Djoemahat 20-21 SepHanja dimoeka gambar ini, ada langetam dan ada jang sedang berkem
bang sadja. Karena itoe djadi menjoe tember 1934, orang-orang bernama: gi gambar, jang setelah dilihat matang2
sahkan bagi si kaoem tani mengoeroes Soekijah Djajadimoelja dan Dasa dari gambar itoe meroepakan panggapedoekoehan terseboet, djam 7 sore ngan sate,
ladangnja (sawahnja).
berangkat
ke Berebes, berdjalan kaki
Bisa djadi jang dimaksoed (wallahoe
Apalagi berhoeboeng dengan panas
naik
toeroen,
djaoehnja
25
km.
Djam
a'lam):
Soemantri, ingatlah kau akan
teroes meneroes ketika ini mendjadikan air djadi pajau dan kerendam air 4 pagi sampailah mereka itoe di Bre- disate! Garibar: orang lagi, gemoek
asin hingga mendjadi roesaknja padi2 bes. Perloenja akan mengadoekan na- dan besar, pakai toelisan Latin: SoeResident.
mantri andjing (gambar itoe bawa tong
jang
mana mendjadi kesoesahannja sibnja kepada Assistent
Bagaimana
kesoedahan
itoe
kedjakat,
sebab ketika kampleven sdr. Soesi kaoem tani.
mantri pakai tongkat pandoe
sebagai
Kita harapkan mogalah terhindar da dian, beloem bisa dichabarkan.
Hanja sadja, diharap soepaja fihak leider CKBJ).
ri hal itoe.
jang lemah itse diperhatikan.
6. Sama dengan gambar (5), dengan
Tjoba timbangkan, 49 keloearga jang toelisan: Soemantri rada gelo.
Penagihan padjak... dan
akan
menjewa sawah bersama-sama
Artinja: Soemantri setengah gila".
pergerakan
jang terletak di desanja. tetapi berhoe1. Gambar Djangkar.
Beritarda ra PSidel, boeng dengan sebab melarat, wang
8. Toelisan dengan hoeroef Arab:
Koerang lebih setengah boelan j.l. jang soedah dikoempoelkan dari se- andjing,
hajoe
oerang
silih
mereka

R'dwan Penningmeester dan

beberapa

Hari

Abas

mendjadi

doedoek Kandangan

nja.

Achmad
Masnoeh

dari bamboe

kelihatannja.

Kita sangat hargakan pendirian itoe,

bebe-

rapa pembantoe.
Kita harapkan sadja soeboer hidoep-

bahagian Pemoeda

Inlandscheschool, Volksscholen.

Islamschool. Meisjesschool.

itoe,dibikin

Soeroto Penningireester dan

moetoeskan

dihadiri oleh.kira2 30 beloem.

ini

orang teroetama golongan goeroe2 dari

kaoem

»Si Hadji, Joesoef.“ Lantas di bawahnja
ada ditoeliskan dengan hoeroef Latin:
»Bendjing“ (2), boleh -djadi maksoednja ,andjing“ (wallahoe a'lam)“
10. Toelisan hoeroef Latin, boenji-

nja:

S.L Sia

andjing

kafir

babi,

madjwesi,

aing

anoeha-

jang geloet babi.
ll. Toelisan
lagi:
aing anoc
noelis,
moesoeh
sia orang
Tjilame.
Iraha
djeung 4d

mana

hajang

goelet

teh.

12, Toelisan ini tidak dapat dibatja.
13. Gambar Tjap Djangkar.
Setelah di dinding gedeng sekolah,
di pilar-pilar djalan ke sekolah, poen
senantiasa ditoelis orang perkataan2
jang menghina
PSII,
dan djoega di
aspalt djalan. Antjaman ta' poen sepi.
Semoeanja kedjadian2itoe
oteh LA PSII Wanaradja telah

dirapporkan

kepada'ti

hak
kekoeasaan,
baik
dengan (soerat) maoepoen
dengan
moeloet
(mondelingl.
Perloe diterangkan di sini, bahwa
berdjalan rintangan dalam kampleven,

ada tampak poela Assisten- We-

dana
dan
beberapa
polisi
desa danpel-polisi, tetapisemoeanja itoe berpakaian pertikoelir sadja, dan melihat dari djaoeh.
Sekian ringkasan dari pada rapport
Gedelegeerd Lid LT PSII Djawa Barat, sdr. Ai. Kartawinata, jang. teroes
melakoekan penjelidikan dan pemerik
saan jang amat teliti, waktoe ia mene
rima opdracht dai Poetjoek Pimpinan
Party.
Lebih landjoet bolehlah kita wartss
kan disini, bahwa apabila poentjak
pimpinan
partij tidak
melarang
dengan keras kepada anggauta2kita soepaja
djangan melakoekan perlawanan terhadap kepadakaoem

Reaksi

itoe, nistjajalah

akanmoengkin
atoe kedjadian

kitatidak
Dan

harapkan.

'perloe

keheranan

terdjadisoejang sangat

poela

.

kita menjatakan

kita dalam hal ini, menga

pakahfihak pclitieagaknja
ta soeka melakoekan soeatoeperboeatan oentoek men
tjegah
jang
seroepa
itoe,
jang
tak
moengkin
dapat
menimboelkan
bahaja.
—Yg —

—0—

—0—

beberapa orang PSII Kandangwesi dikit ke sedikit itoe, kalah tjepat dangan kadek djeung bedog (di bawah
IGaroet) dan orang2 jang sympathie Seorang sadja jang bisa bajar wang con toelisan itoe, gambar belati). “
kepada PSII di panggil oleh pihak pe- tant f 280.— pada waktoe sebentar sadja
Artinja: , Marilah kita batjok memmerintahan. Sedatang mereka di balai
Penoelis
soedah
naik
goenoeng, batjok dengan parang".
Penjindangan, ditanja tentang hal pa- menjelidiki keadaan disana, Di itoe
9.. Gambar bintang-boelan, pakai
djak, apakah mereka soedah bajar atau pedoekoehan teroetama: Disitoe ada toelisan hoeroef, Arab di moekanja:

ih

aa
Yu

ag

SA

ni

aa

Ka

ng

“0.

P.P.V.LM.
V.V. Jong Krakatau—
S. v. M.O.S..1—0
Seperti kita telah kabarkan hari Sab:
toe sore di Lapangan Kebon Pala Mr.

Cornelis dilangsoengkan pertandingan

antara kedoea. perkoempoelan “diatas
dengan banjak perhatian dari pihak penonton sebab kedatangan v.v. M.O:8:
soedah tama ditoenggoe-toenggoe oleh

publiek Mr. Cornelis. Ada sedikit sajang

v.v. M:O.S: tidak: kelocarkan ciftah jang

sempoerna dan v v. Jong Krakatau keloear dengan satoe invaller.
pasangan ada seperti dibawah

Kedoea
ini:

s.v. M.O.S.
Isnaeni
Casmir

Rahim

Haroen
Blengoer.
Pagel
Soetarto Joemarsono Adnin Hidajat
Soepari
p

0

Soemarmo

Mes

Soetjipto

Oedit
Dinoto
Singgih Kosasih Soepandi
Roehimat
Soedjono
Halir
vev, Jong Krakatau
djam 5 precies pertandingan dimoelai.
Baroe sadja fluit beboenji J. Krakatau
dengan samenspel
jang rapih bikin

achterhoede M.O.S. kalangkaboet tapi
Rahim retour kembali. Sekarang voorhoede Mos dapat kerdjaan dan bikin

grebegan,

tidak

tai achterhoede

J.

Krakatau

gampang diperdajai, Kelihatannja

s,v,M,O,S, ada dipihak

oenggoel, tapi

semoea grebegan tidak productief. Kosasihh dapat bola dan tendang kedepan
jang mengenai tangannja Rahim (hands

bal). Oedit

algodjo

dan

dapat kesempatan sebagai
dengan - tendangan

djitoe bikin spelers Mos
soeroeh

Isnaeni ambil

jang

melongo dan

bola dari dalam

djala 1 — 0 oentoek
J. Krakatau. Tidak

lama pauze.
.
Sesoedah toeroen minoem keliatannja
berimbang. Casmir freeckik dan Oedit
disoeroeh djadi algodjo lagi, tapi ini
kesempatan
ditendang pelahan, tidak
seperti jang pertama. Dalam serangan
Mos Roehimat dapat straffan. Blengoer
dioendjoek sebagi algodjo, tapi tidak
berhasil. Sampai “habis stand tetapi

1 — 0 0entoek kemenanganJ. Krakatau,
en O—

Ani

Ind. Ra,

moelai

oa PAR,

boeka

penjerangan,

Voetbal

di Holland.

tetapi begitoe tjepat itoe serangan di)
Menoeroet kabar Aneta dari Den
bikin petjah oleh barisan belakang O. Haag keachirannja pertandingan2 disini
P., dan seteroesnja barisan depan O.P. ' adalah sebagai berikoet:
menggerajang dikalangan Ind. Ra, S€-' Feyenoord “Mom 4
bagaimana

roes.

dalam

sebab

oleh lain

trein disangka

,,Peman-

dari

—H

itoe pelor

bisa djoega

F Pan

— D HC

y Ne

T—1

aan Tun

satoe

back

“dari Ind. Ra memboeat 1 7)
Gi pi
an Fx
garis jang terke-! Rxcelsior-S Ka ga

nal,

dan

zonder

pardon

lagi

hakim 4 CO

NN

PEC

pemisah toendjoekkan itoe titik poetih pschedebovs— Vitesse

dangan“ dan tidak membantah. Orang- (penalty). Ini kesempatan tidak disia-' Heracles— Tubanti
oleh O.P. sehingga kembali» Ac Pa
aa
orang lantas bersikap manis pada ia. siakan

djoega, djalannja Ind. Ra tergeter boeat kedoea ' adenin Kr

senang

merasa

ia

Permoela

kalinja

di Tjikampek ada penoempang kaoem
baroe bangsa si dia doedoek didepan
nja, toean M. K. berlakoe sangat sopan,
sebab ia mengarti tanggoengannja, tidak boleh. menjebarkan nama Kampret.

barisan

satoe tegenpuni, tatkala Boewardi s0e- 1 ee warden — Sneek 2 — 2.

Mr. Cornelis ia toeroen, merasa napas
lega dan lain kali kalau disangka Kampret dari ,,Pemandangan“ akan meno

berhadapan dengan pendjaga pintoe,i
tapi sajang terlaloe banjak mengambil
tempo, sehingga Legimin soedah bisa/

trein brenti di station

Baroe sesoedah

lak sebab memang ia boekan Kampret.
Begitoelah ringkasnja jang ditoetoerkan oleh toean M.K. seorang pembhatja

sampai

hakim

O.P.

Sesoedah ' Nabi” tan : MR

pemisah

memberi NA.c

:

Memang pernah kedjadian jg. toelen
kalah dengan jang tiroean. Ini pernah
terdjadi waktoe doeloe..di Los Angelos

II

tanda pauze stand tidak berobah.
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Dalam babakan kedoea, roepanja BV — Bleverheide 2—0
depan

sekarang
O.P.

Ind..

Ra moelai sedar, Juliana Eanat

difihak pendjaga

mendapat

satoe waktoe

kerdjaan

hampir

benteng | 3e Orick —

jang berat,' GyV

sadja

dah terlepas dari djagaan, tinggal lagi

singkirkan itoe bola dimana tempat jg.
lebih aman.

ESC

— Fila

Na

Bu
:

p.

——

Ayat DENGETAHOKAN W

DA!

&-

OA

N

berganti

ganti

masing2

6-0

— Achilles 2 —2.

:

Sesoedah

bni

ara

kita tjatat : keiesland Ha Yati

4 serang menjerang, sampai hakim pesetia dari ini koran.
Kampret tidak hanja ma'afkan, tetapi mmisah memberi tanda boebaran, tidak
terima-kasihkan pada toean terseboet, ada perobahan lagi.
Ind. Ra—Vogido
0—2.
sebab kalau Kampret sendiri malah
Hari Minggoenja itoe Kena
pasa-|
beloem tentoe bisa djaga diri begitoe

matjam

ai

|

kasih . . pemandangan
nanti
sebab
djelek pada lain orang. Dan waktoe

itoe

boecat

tape khan

hilang — merdekanja,
lantas
ditahan
djoega
ngantoek

tetapisebab

(2—0|

5

TU

6

€
«
Mg

Ga

Berapakah oemoernja boemi?

nampak

lebih dari kemarennja. ' koenjoeng berpindah dari soeatoe tem-

Djalannja pertandingan sama2 penoeh pat dilangit kelain bagian. Bintang
diadakan pesta Charti Chapline. Ada pengharapan. akan mendapat kemena-jpindah ini dinamakan meteor, Be26 tiroean Charli Chapline dan djadi ngan, terlebih-lebih di fihak V.o.g.i.d.o.: rapa »djasanja“ meteor ini bagi me27 dengan Chapline sendiri. Waktoe di jang pada waktoe ini terkenal kekoe- ngitoeng oemoernja boemi jang kita
di atannja. Di fihak Ind Ra toeroenkan diami ini. akan ternjata pada apa jang
angkat jury oentoek memoetoeskan
inirip,
paling
jang
antara itoe 27 siapa
spelersnja berobah dari kemaren, teta akan kita tjeritakan dibawah ini.
nomer
dapat
sendiri
Seperti telah diketahoei kadang2 ada
Chapline
pi hal ini tidak bisa membawa keoerCharli
6, djadi 5 boekan-ia dianggap paln: toengan, sebab di fihak Vogido seba- poela meteor jang kesasar djatoeh di

,

!
mirip dengan ia . .
Tentang siapa jang dikenal banjak
orang moesti lebih hati2, ini sekarang

Kampret

selamanja menjenangkan !
Malah boleh dibilang seantero Betawi soedah terlaloe sempit boeat ....
1
e
makloemlah !
Baroe sadja kepala autonja nondjol

Tg

soedah ber-

di depan Museum

anak2

Kampret et

,, Pemandangan!

tereak

Padahal Kampret sama Tjodot tjoema
ke museum...

maoe

liwat tidak

Orang ramai-ramai vroolijk di Padangsche Buffet, Kampret masoek mabeli rendang boeat diroemah,

oe.

Pi

itoe

| orang2 lantas diam, merasa kakoe, se-

d

achir, roepanja

keloear dari Waroeng Sate Noy sama
toean

Seorang

Kampret.

| kang

bisik di bela-

berbisik

dan

Vogido mengiri djoega

di nanti sore datang gilirannja itoe ke- doeloenja
Siapa jang lebih oenggoel dalam ini biasa,

pertandingan

marilah

kita saksikan.

La Oa

Doenia Voetbal

ci Palembang.

Voetbalbond
bang

dan

“dikira

boeah2an ...!

gondol

Kampret

,tjoewilan”

dari bin-

djoega

ngan

nja sekalian.

panasnja poen sama poela debintang atau matahari (menoeroet

:ilmoe

astronomy

isadja
: Djadi

keadaannja
dengan
bintang). |
meteor dan boemi ini mempoe-|

Doeloe

lahir“

waktoe

matahari

itoe

sama:

boemi

moelai

Boeat djadi Reglementcommissie terAssenbroek,

Bol, Sd.

Almassawa, Siregar dan
" Minggoe mandi di Zandvoort dari Abdulrrahman
Tjia
Peng
Ho.
beberapa
jang djaga pintoe sampai
Dan boeat djadi Financieelscommis. orang jang mandi soedah mengenul,

,ter-

sangat panasnja dan ada terdi-

Menoeroet apa jang kita dengar dan ri barang2 jang tjair atau

diri dari tocan2:

mendjadi

sangat.

ta'

sedikit,

tidak

berlainan

koerang

dari

penjelidikan,

maka Prof. A. F.

Kovarik dari Yale telah memoetoeskan
oentoek menjelidiki tentang banjaknja
helium jang terdapat pada meteor2.
Helium adalah salah satoe dari element2
k
jang ditimboelkan oleh element radium
ini adalah salah satoe dari element2
jang ditimboelkan oleh uranium seperti
jang telah ditoetoerkan diatas itoe.
Menoeroet Dr. R.D. Evans terseboet,
dalam meteor jang masih moeda hanja
terdapat helium sedikit sadja. Rata2
banjaknja helium dalam meteor setimbang dengan banjaknja jang terdapat
pada batoe2 padas biasa. Pernjataan
ini didasarkan atas penjelidikan2 jang
telah dilakoekan oleh Dr. Evans pada

Lotion

jang masih

dalam keadaan gas. Lambat laoen boe
mi mendjadi dingin dan achirnja men-

djadi bekoe (stollen). Sekarang baha-

gian2nja jang masih panas hanja tinggal didalamnja sadja jang kadang dimoentahkan uleh goenoeng2 api itoe.
Djadi lahar jang menjala sebagai api
jang dimoentahkan djika ada goenoeng
meletoes itue, boleh dianggap sebagai
sisanja boemi waktoe masih dalam keadaan jang
bermoela itoe. Bahagian
boemi jaug demikian itoe dinamakan
orang magma (mahma). Demikianlah
'riwajatnja boemi sedjak lahirnja de(ngan ringkas, menoeroet theorie2 jang

(TJAP

Speciaal
Fa

S5
AA Sa

boeat orang lelaki
Sa

Ta AR
Yga

tiap-tiap langkah dihitoeng

Tetapi,

begitoe

biar

apa

orang.

KAMPRET

AS

KTT

Dokter

“ R. Soetrisno
Aig.
“

MDjam

Praotijk

bitjara: 7—8 pagi
6—T

'KETAPANGWEG

ini tahoen

eom-

jang terdiri dari club2 jg. koeat2, karena
gaboeng
,

sore

39 Telf. 1696 WI,

djadi

satoe dalam1 P. V.

sehingga soesoenan club2 jg. sekarang
ada di A klasse ialah:
Vios,

Nekopema,

dapat disaingi oleh

Persenangan

jang

toean

5.5.

Toecan Santolojo,
abn
setia.
Soerat toean soedah terima, akan tetapi boekan kita jang bersalah, melain

kan jang bersangkoetan tidak memberi
kabar-lebih djaoeh.
Toean pengirim toelisan tentang , Pemilihan Pasirah Goemai Talang" di
Lahat:

Kalau mengirim soerat2 jgMnoniem,

selamanja

redactie

tidak akan

moeat.

Amin, Trenggalek Kediri:
Perkara oeroesan toean dengan S.
Mohamad c/o hotel Medan BiC ta'dapat
redactie tjampoer
seolah-oleh hakim
Abonne no.8312Bandjaran:
Apa
jang toean tanjakan boekan
mintak advies tetapi menanjakan oeroesan dalam dari dienst tempat toean
bekerdja.
Soedah tentoe djika
ini s.k. mengetahoeinja, boekan sadja toean akan
dikasih tahoe, tetapi akan dioemoem
kan boeat publiek semoeanja.

Hindustan-

SENAPAN)
Teroetama

sngnyan

toean

tetap,

bahwa

roemah

tangga

perloe

oleh ini obat, djoega oentoek diloear.
Harga 1 flesch 3 gram f 1,— lain ongkost

dalam

: roemah5

diperlindoengi

kirim,

Atoeran pakai ada dilampirkan didalam boengkoesan
Beli 3 flesch ongkest vrij, Soerat pesanan diresiakan
Minta banjak verkooper boeat djoeal obat-obat tjap Senapan
dari Britisch Indie, commissie menjenangkan,
Jang datangkan:
The Medcne & Perfumery Co.
Molenvliet West no. 227/228 Gebouw Sien & Co Telf. 153 Bt,

me-

adaan jang sekarang ini.

h to, T.
Isteri Beker.

O. P.—ind.
Ra. 2—0.

mu
YG —

ia poenja spelers jang compleet,

tengan

10 orang tidak lama kemoedian

di fihak Ind Ra bermoela main kelocar

lamanja Waktoe

jang ada di

DENGER AKOE
BILANG!
DJANGAN LAMBAT

antaranja boemi jang bermoela dan
boemi jang sekarang ini, akan tetapi

ngoeng dalam pikirannja manoesia,
Doegaan2 tentang oemoernja boemi
pada hari Sabtoe dan Minggoe ber- jang ada sampai pada masa ini matoeroet kemaren antara S. V. Darab sing2 ada diantaranja 100 djoeta samdengan W. A. S. dan combinatie adalah pai 5000 djoeta tahoen. Pendoegaan2
sebagai berikoet:
ini didasarkan atas lebih dari 40 maW.A.S, — S,V, Darab 0—0 (Sabtoe). tjam penjelidikan2 dan perbitoengan2
Combinatie W.A.S.—S.V, Darab 1 —1. jang dilakoekan
oleh
achli2 dalam
Pertandingan

jang

telah

diadakan

Y—

Badminton

Competitie baroe bakal dimoelai
pada hari Selasa sore 25 September
1934. boeat klas rendahan.

.ceroesan ini.
|. Akan tetapi pada masa ini doegaan
jjang dianggap paling benar oleh ahl:2
geology

lilmoe

boemi|

dan

adalah

kira2

tentang

oleh ahli2

keadaannja

ilmoe

3.000.000.000

“alam

tahoen

'Angka jang tidak dapat diraba-diraba
yatau

dibajang-bajangkan!

Ini doegaan

2e klas B.
didasarkan atas penjelidikan2 pada
H.C. Tung Chi Hui I—B.C. Hua. meteor2 jang terseboet diatas itoe.
Chiao 3 baan B.E.S, Laboe-weg.
Seperti terseboet diatas itoe meteor2

C.S. x ada berasal dari bintang2,
| Dar dengan boemi ini.
Dari itoe bahagian2nja
B.BA. I— B.V.L.S, 3 baan B.B.A, poela dari element2 jang
Gang Kantjil. Batavia.
boemi ini. Element2 dari
B.C. Hua Chiao
4 — Shiong Tie Hui 2 ada poela jang radioactief

baan b,C. Hua Chiao,

baan

ment2

jang

dapat

djadi sama
ada terdiri
ada pada
meteor itoe
jaitoe ele-

bersinar

Lekas minta minjak ramboet

ini
ini

'roepa2nja senantiasa mendengoeng de-

Voetbal di Soebang.

1
Ind. Ra. —Vogido 0—2.
— Hari Saptoe pertandingan antara
. O.P. contra Ind. Ra, terpimpin oleh t.
C.S.A. I.— A.B.C. 2
. Saoemin, koendjoengan penonton tjoe- Laan Songsi,
“koep: dan memoeaskan, O.P. keloear
3e klas.
Kapan

: tentang

Sedjak berapa tahoenkah boemi
»Gdilahirkan”, didoenia? Pertanjaan

Federation.
Programma.

wroe lengkap.

boemi

tjoba!

obat obat lain, dengan tangoengan jang pas

BI.

(SVOJ.

Batavia Chines

28

lamanja bisanja

berapa lamanja tiga riboe djoeta tahoen

itoe, bolehlah

ti, jaitoe kalau tidak berboekti Oecang Dikembalikan,
Oentoek kepertjajaan, tanjalah lebih doeloe kepada kawan
toean-toean
teroetama bangsa
Hindu, Bombay, Madras, dan
Arab jang sohorkan ini obat.
Ini obat asli dikeloearkan dari India
Sebab itoe kalau toean beroemah tangga, tjobalah, hingga nanti

Wit dan dari djalan jang dapat mengoendjoek
Itentang itoe.,oemoernja” boemi jang di'| . Dan boeat B klasse adalah: B.V.V.' giami
Kraaien, Mahameroe, Mars, ABC, dani lami itoe
(Tjonghoa).

—

KS
Roekoen

hoen

helium dalam me-

Ini obat ditanggoeng tidak berbahaja, sebab tidak ditjam poer
bahan ratjoen, sedangkan mandjoernja ada djadi satoe tanggoengan
Toean
toean
djangan
koeatir kita telah
lama
selidiki
beratoes matjamnja obat jang didatangkan “tetapi ini Lotion
Pusaka Hindustan tjap senapan ada satoe satoenja tidak

Moesi B.S:V., M V.V. Annadjam, V.O. manoesia ta' poetoes2 beroesaha men-

HKOTS

aa

moelai

banjaknja

petitie PVB djadi ada mempoenjai leden njala itoe mendjadi seperti dalam ke-

G.,

AN

djoega

dari 200 bocah

memang itoe club2 jang doeloenja ada mendiri- | Walaupoen sangat soelitnja oentoek
Betawi ke kan Bond sendiri, sekarang telah ter- dapat mengetahoei atau meraba raba

“Malang koerang fjerita?
Bogor berapa djaoehnja sih ....!

Ma

Dan

Setelah

tangga

P5

sie adalah toean2: van Hilten. Sd. Abpada waktoe sekarang ini.
'djadi mesti hati2 djangan sampai toe- durrahman Almassawa dan van der: “adaTentoe
sadja kedjadian ini memakan
!
Ni ngabeken mendjadi dibeken...
Linden.
:tempo
jang
tidak sedikit, beriboe tadjadi
orang
l
“ Sebab banjak dikena

(Sering soesah banget, seperti Dr. Jekyi
| pernah bilang each step is counted,

tidak koerang

laboratoriumnja.

teor dapat diketahoci maka dengan
perkakas jang dinamakan “djam ura-

Pusaka

menjala dan mem-

Palem- njai asal jang sama atau mirip.

pengoeroes-j

ab's ketahoei, adalah soesoenan bestuur dari

sama intjer sadja

orang

ini adalah

doea elftal akan berdjoempa kembali. poenjai sinar sendiri seperti bintang

P.V.B. dalam ini competitie 1934/1935,
bilang: "Saja sih kenal pada-toean. ialah ada seperti berikoet:
W.V. Doop Voorzitter toean
Saja poenja isteri soedah lama kepi- W. Toean
van
Looy
Secr : penningmeester
tekeadjak
saja
tetapi
ingin lihat toean,
vens
Competitie-leider,
tocan
Hoetabars
maoe
tidak
an“
Pemandang
,,
“kantor
toean Assenbroek
bitjara ini belakangan ternjata rat Commissaris,
jang
Commissaris'
tocan
R.M.
Akib CommisTjigaraksa.
di
toean Assistent Wedana
saris,
tocan
Bol
Commissaris
dan toean
di
Tarzan
ke
Kampret
max'
— Anter
Tjia
Peng
Ho
Gommissaris.
'Alhambra-Bioscope tadi malam, de-

pintoe.

astronomy (ilmoe bintang2) me-

Vogido djoega haroes mempoenjai ang- itoe boleh diboeat sebagai alat oentoek
ka2 jang begitoe roepa.
. mempeladjari tentang keadaannja binDalam
pertandingan kedoea
hari tang2. Menoeroet ahli2 maka boemi
ifoe, ternjata O.P, dan Vogido ada ini djoega doeloe2nja soeatoe tjoewimempoenjai bidji2 jang sama, mendja- lan dari bintang atau matahari, djadi

tjoekoer di-barbier Awang, lantas sadja

'pan

teor

jang bertoemboekan (tabrakan)
2 goal, antara satoe sama lain, maka meteor
O.P, soedah mempoenjai pokok

bab Kampret datang, takoet dibeken.
» Di djalan Gardoe Pompa, orang2 jang
oendjoek

boemi ini. Dari sebab menoeroet ahli

Begitoelah sampai, pertandingan ber ahli

Dan tidak pada saingannja O. P., jaitoe djikalau tang2

alamkan.

sendiri

liknja selaloe bermain dengan gembira

meteor2

nium“ (uranium-clock) dapatlah orang
memboeat perhitoengan teniang toeanja
boemi ini. Menoeroet perkakas teseboet
3.000.000,000 tahoen itoe adalah kira2
angka jang paling benar
lagi tocanja
meteor maoepoen bagi boemi.
Demikianlah pentingnja meteor bagi
perhitoengan oemoernja boemi.
Soenggoeh boekan moeda oemoernja
boemi jang kita diami ini. Siapa 'jang
hendak mentjoba membajang-bajangkan

boeat

3

Pada malam hari kadang2 djika ke
ngan soedah berdjoempa poela, pim-|
pinan pertadingan t. Lihi, keadaan pe betoelan kita lihat bintang sekoenjoeng
nonton

lama

Perobahan uranium ini sangat pen
tingnja bagi alat penjelidikan atau perhitoengan tentang ,,/oemoernja“ boemi.
Sebeloemnja Dr. Robley D. Evans
dari Universiteit di California mem-

5
:

itoe

Sifatnja
poela.

4.000.000. tahoen!

ng,

Hn

sedemikan

dalam

jang

N:

MEN

Leni

jang

Diantaranja
element2
jang radioactief,
uranium (uraan) adalah jang
paling penting bagi menghitoeng oemoernja boemi ini. Djika uranium itoe
telah habis sinarnja maka ia mendjadi
timah hitam,
»Djalan“ jang dilaloei oleh element
uranium
waktoe
menoedjoe kepada
timah
hitam itoe melaloei masing2
element tidak koerang dari empat belas
matjamnja,
diantaranja ada terdapat
element2
ionium, radon, radium A,
radium B dsb. Djika uranium telah
berobah mendjadi timab hitam ta' bisalah ia berobah lagi mendjadi ele
ment lain,
Djadi timah hitam itoe boleh dianggap sebagai eindproduct atau perobahan jang penghabisan dari uranium
itoe. Perobahan2 (proces)jang ,, dialami“
oleh uranium dari bermoela sampai
kepada penghabisan memakan waktoe

bersarang di doelnja Ind. Ra. (1—0y' y pu
abang
mai)
boeat O.P. Ta' lama kemoedian salah |7 FC . Stormvogels 2 — 1

ma'ai, pelanggaran, dimana

minta

dengan

Kampret

— penoempang

poelang
toctoerkan

datang achirnja

te- Rp CN.

|
NON

Kampret

| pada

java

Midden

werlof: dari

dikenal orang.

baroe

«MM» K. jang

—..Yeean
—

banjak

lantaran

bombardement Xorxes

wp

Risito

djoega

itoc

wpO—

Se

tegoeh

imeneroes

Element

kelamaan
sinarnja bisa
habis
dan
achirnja ta' bersinar sama sekali dan
mendjadi (malih, bahasa Djawa) lain
element jang sangat berlainan padanja.

sendiri.

Tentoe bisa bikin kau poenja
ramboet mendjadi toemboeh dan
. pandjang.
Kwaliteitnja
ditanggoeng
baik,
dan dipakenja dingin, membikin
akarnja
ramboet djadi koewat, maoepoen haroemnja jang haloes
dan sedep, bikin kau tinggal seger dan moeda selamanja.
Ini minjak ramboet terbikin oleh bahan-bahan jang
Soeda terpilih baik dan tida membahajaken bagi ram-

boet atawa koelit. d.LI.

:

Bisa dapet beli pada
Cooperatie

antero

Waroeng-waroeng

en

tempat
Toko

Per flesch dari 50 gram harganja tjoema F 0,30— belon teritoeng onkost kirimnja. Pembelian dari satoe dozyn
disertaken oewang terlebi doeloe, onkost kirimnja Vrij,

HOOFD-DEPOT
Patent-Medicijnen- Handel

, GALENEC
A!!
Tanah —Abang

34,

Pa

Batavia-Ct.

"h
&

aa

KebiNtet

EN

AWAS!
REPARATIE

VEUS

BOEKOE IPO.”
ILMOE PENGETAHOEAN OEMOEM

Molenvliet

Batavia-C,

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

orang

dagang, kaoem tani, orang-orang toekang. toempa'an

commissionnair, agent-agent,
djoeragan kapal, expediteur
nemer, administratiekantoor, perloe moesti menjimpan.

dan tarief kantoor-lelang,
dapat

Oost25

Telf. 5241 WI.

|

Hormat
Rep:

peratoeran dagang

Kantor

dan

Oeroesan

boekoe

Raden

Hassan b. Raden

Toko kitab BAROE 16 ilir Palembang.
Hadji Hassan Arifin doesoen Mendajoen

Maoe

SAWAH

dan lain-lain agent dimana2.

)
7—

|

F 5.000

F 10.000.

BESAR

bang:
Menjewakan
segala
matjam
boekoe-boekoe
jang berhoeboengan
dengan: Agama, Politiek, Pergerakan,
boeroeh, Sedjarah, Economie, Beografie,

, VLUG

Kesehatan Pertoekangan

atoeran menjewa,
bliotheek
Dan disini
Drs.

Mohd.

TJOBALAH

KELOEARAN
R

03

Menoenggoe dengan hormat

D. SIHOMBING

ka-

PAKE:

tida kirim,

Onze

Almanak

Hatta,

BATAVIA-CENTRUM

Asal kita beli selamanja ada kans (harapan)

N. B.

datanglah pada B i-

terseboet,
mendjoeal

Satoe-satoenja kantor Indonesia di Djakarta. Diboeka tiap hari
dari. p. 8—1. pagi dan p. 3.50—5 sore. Oentoek orang tidak
mampoe hari Selasa dari poekoel 1—5 sore.

Dan 269 prijs-prijs jang lain, moelai djoeal 35 Sept. 1934
Lekas kirim oeang per postwissel, djangan sampe kehabisan
“1lotf 11.35.
V2 lot f(6.—
Vi lot f 3.50.
Ongkos wrij.
Trekkinglijst dikirim gratis, Pembeli lof dari kita soedah
banjak dapat prijs Toean-toean pembeli lot, biar beberapa kali tida dapat, djangan menjesal. Jang dapat prijs
besar-besar selaloe ganti-ganti orangnja, dan foean boleh
pikir, sekali sadja dapat prijs besar, seoemoer hidoep
ta" perloe fjari oeang.
Djoega barang kali toean poenja giliran ini kali dapat
f 100.000. Siapa taoe boekan?
Rembours

Pen-

didikan, Ilmoe boekoe dagang, Tjeritera romans dan lain-lain boekoe jang
penting.
Kalau toean-toean akan mengetahoei nama boekoe satoe-satoe serta

YAMIN

Tel. Wel, 3799,

56,

,KETJERDASAN“-

Kantoor oentoek mengoeroes perkara dimoeka pengadilan
oentoek Merken, Faillissement Overschrijving, djoega oentoek
informatie, administratie, hak
oeroesan: incasso, belasting,
tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomie, djoega salin
menjalin kedalam berbagai-bagai bahasa.

lekas kaja F 100.000,

F 50.000,

Atelier

itoe ?

Sementara waktoe bertempat disebelah Toko Bandoeng 16 ilir Palem-

kita,

rangan

Palembang.

F 400.000

Loterij

Bibliotheek

Pengadilan

MOHAMMAD

Mr.

Saleh

Apa

IRechtszakenkantoor|

beli pada:

Cooperatie Kita di Ladang Peladjoe.
Coperatie Hidoep Himat di Ladang Peladjoe
Toko

Satoe keoentoengan bagi pendoedoek Kota PALEMBANG jang soeka
membatja boekoe.

Bahasa,

lain-lain: harganja tjoemah F 1,60 sadja ,
Boleh

bisa betoelken keroesakan se-

perti: Auto, Motorfiets, Gramophoon, Radio,
Mesin toelis, dan laen laennja,
Bengkel laen, tida bisa melawan kita pocnja
harga, paling moerah, kerdjaan tjepat dan rapi
Harep toean2 tjoba kita poenja pekerdjaan,

zaakwaar-

Djangan sajang F 1,60: Boeat mendapatkan satoe boekoe jang banjak
memberi katrangan dan peladjaran dalam pergaoelan hidoep,
BOEKOE I.P.O. ialah tempat kita bertanja:
Isinja boekoe I.P.O. Peladjaran Boekhouding, handelsrekenen dan
-rekesten: Peratoeran

Ini, bengkel

ATELIER

INI DIA.

agar

ADVER

& Trading Co. Ltd.

k

Te

Njonja tjari Ketjap jang enak?
Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani"
Monster, Gjika diminta, dikasi pertjoe-

Afd. Loten debitant
Tanah Tinggi I no. 42 — Bafavia-Centrum.
firma 'bestaat uif meer dan 10 afdeelingen.

ma, mintalah
atoer

sekarang.

Habis boelan

pesenan,

Bisa didapat di:
Waroeng

Doso Setijo— Tanah Tinggi.

Tcean Tarmat (Coop. Melati) Gang
Rawa Mangoen.

Toean Djajanoerhenda— Poelo Pioen
Petodjo.

Bisa

dapat

beli di antero

Toko2

|

& Coiffeur-coiffeur
Memoedjikan

Ang

Kim Nio

Tiong
Toko3, no.11

Saja dapat sakit ping-

Sinshe

gang, sakit peroet, datang boelan tidak fjotjok

makan
TAN

Oei

merk

BANDOENG

Hing

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

mengo-

tanggoeng

Toko

|

Kartaatmadja, O.

Kp. : Sawa h.
Ditjari agent-agent

Baftavia-C.

S. B. A. Koetaradja (Atjeh).

terangan

Agent: Sadjoesie, Toko De Echte.
Djembatan Merah-Buiftenzorg.

jang

actief

bisa didapat

pada

Telfi. 1810 WI,

Tjiang

saja

sakit pe-

roet - sepoeloe
saja

minta

taoen,

obat

sama

Sinseh
TAN. HONG
LIAN
satoe minggoe
sadja soeda baek, sekarang soeda sefenga taon
tida sakit-sakit lagi.

pantes.

Sakit
baek.

Hok

Doeloe

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

obafnja Sinshe
HONG LIAN

220

Pasar Senen, merk
Toko Hokkian, Bat.-C,

te!f. 1503 Bt.

pande

hormat,

K.W.E,

SOUW HAN JAM

ROEMAH OBAT:
Tan Hong Lian

Soerat poedjian

dengan

Hoofdagent:
, Tamarindelaan

Buffet Krakatau—Meester Cornelis.
Toean Partawinata—Gang Sentiong

lekas

Banjak

trima

kasi.

aa
boeat

boelan

tinggal -satoe

Tjoema

reclame.
. Harga

kontan

(ongkos
Paling

|

Ha

DAN "MENGABANG:
Lha
HELP

DIDALAM
ag PI

LAN

Ka

MAAN an

an

RB
A
L
S
E
Wi

. F 3,50

vrij).
gampang

boeat dipeladjari dengan

tidak bergoeroe, apalagi dengan bergoeroe,
Soedah
banjak
mendapat
poedjian dari

orang2 pandai. Tjoema inilah satoe2nja
boekoe -peladjaran bahasa Inggeris, jang
diterangkan didalam bahasa Indonesia toelen
dan jang paling gampang boeat dipeladjari.
Semoea ilmoe bahasa tjoekoep didalamnja.

ar,

Ka

Tebalnja

Mk

en
400

eat
moeka,

Isinja 55 peladjaran, diantaranja:'ilmoe boenji,
'ilmoe menjoesoen kata2, salinan dari Inggeris

keoentoengan

harga Reclame

Inggeris,

Nun

daftar.

dan

dari

kata2,

Indonesia

anak koentji

ke

dsb.

M
A
T
J

dan tjetakan persis se-

cm,

:
besar,

kalau

sekarang.

memesan

tetap 1 boekoe berharga,

Pesanlah
»TEE

ke-Indonesia

formaatnja 20x14

perti tjetakan Eropah.
Satoe

T
J
A
P

.

-

Sesoedah

f 6.50

A
N

kepada:

Tan

aen tiada tjoema Obat Balsem jang soedah terpoedji,
egala roepa penjakit bisa ditolak dan disemboeni,
n warnanja

obat ada

asing-masing

jang mera dan jang poeti,

orang perloe lekas sedia dan

beli,

jerita dan reclame kosong tida goenanja,
ang publiek bisa pertjaja kaloe ada boektinja,
was

sama

embeli

segala obat tiroean jang palsoe tjapnja,

djangan

kena pake

obat tiroean jang berbahaja,

atjan ada tjapnja obat jang Eng Aun Tong keloearken,
ntero bangsa diseloeroe negri soedah poedjikan,
olak segala

penjakit jang bisa timboel

mendadakan,

ang kemandjoerannja ditanggoeng dan tentoe menjenangken,
toer pesen dari sekarang boeat djaga kewarasan,
Kim Joe) Tjap
(Ban
Balsem
ummer satoe Obat

Matjan,

Toko Obat Tjap Matjan

ENGLISH!MALAY
BOOK-PUBLISHER"

BANDOENG

oeat djaga kesehatan sanak familie stiap hari,
da obat jang paling kesohor dan mandjoer

“—

|

ENGAUN

TONG

Molenvliet West No. 174 Tel. No. 109
Batavia

Kito)

'

tah

seat

ke-

TAN

dan kehaloesan dari sekalian tjioeman
itoe tentoelah kau akan ingin tinggal
di Engeland, boekan hanja boeat 10
tahoen seperti Solon, melainkan boeat
seoemeer hidoep."
Dari jg. terseboet diatas kenjataan
bagaimana orang-orang dinegeri Inggeris diwaktoe doeloe dapat djadi ke-

lelap dalam laoetan tjioem. Dan

djan tjioeman ini barangkali adalah jg.
mendjadi alat pengikat jang palingkoeat

he oabayan Ketiga
Samboetan

artikel kearah
Kidoel.

Dan

dalam

ngenal

Banten

dak
kan

B.B.ambtenaar

Islam“ dari tocan2 Koesoema-jdan

menarik

Wiranatakoesoema

perhatian,

saja

ada

loear

biasa

hingga
mendjadikan
keroeh pikiran,
|
sedih dan senang.
keloear dari
pertanjaan
Matjam2

kolboe,

jang

mana

ta"

seorang.bisa

e
mendjawabnya.
Dengan singkat toean Koesoemaningrat tjeritakan, bahwa di Banten Kidoet
ada patjeklik dan gadoeng lebih banjak
dimakan
dari pada beras. Prijaji dan
ini bersamaan
tentang
orang desa
pendapatannja. Habiskah so'al itoe?
dikataboleh
singkat
Tertaloe
kan itoe kabar tentang Patjeklik dan

Dari

sebab apakah timboelnja so'al

tjioem.
Dalam kalangan orang
Eskimo.
Sedjak beberapa lama orang soedah

mengetahoei kebiasaan mentjioem adalah satoe hal jang tidak: dikenal dikalangan
beberapa
bangsa didjaman

doeloe. Oempamanja, dikalangan bang-

sa Mongool dan banjak pendoedoek dari Polynesia, begitoe poen dikalangan

bangsa Neger, kebiasaan sematjam
itoe adalah asing semata-mata bagi

mereka. Tentang orang-orang Eskimo,
benar mereka ada mempoenjai kebiagadoeng, Saja mendjadi sedih.
saan
mentjioem, tetapi itoe boekan
Djika saja-titak salah dengar, dipakai boegat. oendjoekkan. perasaan
Regent Koeningan masih di tjinta melainkan hanja boeat mengetawaktoe
Banten, beliau diperentah menjelidiki hoei apakah orang jang ditjioem itoe
Patjeklik di Tjilangkahan ada mengandoeng sesoeatoe penjakit.
sebab2nja

dan sekitarnja.

mengetasaja
Dan apa jang
datanglah
1912
tahoen
kira2
hoei,
seorang pegawai negeri ke Malingping

oentoek

bagaimana be-

menjaksikan,

Kebiasaan

mentjioem

boeat mengeta-

hoei tentang penjakit ini, adalah satoe
kebiasaan oemoem antara bangsa-bangsa jang masih biadab.
Di
'Polynesia betoel ada terdapat
djoega
kebiasaan
mentjioem
antara
beberapa golongan dari bangsa-bangsa

sarnja ,/Patjeklik” dilingkoengan district
itoe.
Pendek kata beberapa desa dihing- jang tinggal dikepoelauan itoe, tetapi
gapi kemelaratan, orang ta“berpakaian | mentjioem dengan djalin menggosokkan
dan makan sepantasnja.
hidoeng antara satoe sama lain.

,Instructie

seorang Regent dan ke-

pala district, mewadjibkan kita -oenhai
toek meninggikan rakjat dalam
geestelijk, moreel, dan stoffelijk“, artikel toean R. A.A. Wiranatakoesoema
bagian

Saja

pertama.

bersenang, ada

— pengharapan!
Disini ta” oesah dioemoemkan, apakah itoe pegawai negeri jang menjak1912
sikan Patjeklik dalam tahoen
apa Artinja geestelijk,
mengetahoei
1
moreel, dan. stoffelijk?

Apa jang saja saksikan, hanja kepala

district terseboet telah berkata pada
desa: ,,Akoe mendapat
orang-orang
gadjih dan besar djoega, djadi bisa
membeli beras, akan tetapi soenggoeh
koerang pantas, kalau kamoe orang
djoega membeli .beras, soenggoehnja
kamoe

haroes

beras."

mendjoeal

Bagaimana akan mendjosal, sedang
keperlogan sehari-hari banjak kekoerangan lantaran padi tidak djadi, oeang
tidak ada, gadoeng jang dimakan.
Keadaan patjeklik di Banten Kidoel
sekarang oleh orang jang tidak menge
tahoei adat-lakoenja pendoedoek tentoe dengan sekali goes disebabkan ada
nja

malaise doenia.

Apa

akan

dikata,

seloeroeh doenia tertimpa oleh kemelaratan: hanja kita menjerah pada Toe“han, sabar menoenggoe malaise lenjap
lagi sampai .. . , boebar,
. Oemoem beloem mengetahoei, bahwa Toehan telah bersabda: ,,Allah tidak akan merobah keadaan. (mertabat) soeatoe bangsa (negri) kalau itoe
bangsa (negri) tidak merobah, membe
toeikan atoerannja oentoek hidoep “Al

Goeran.
Kepala District

diatas

menjaksikan

spadi tidak djadi," Apa sebab
nja ? Dengan gembira, pertjaja jang Ma
ha-Koeasa dia membrantas itoe sebab2.
Waktoe Pemerintah membeli
padi
dan beras pembatja tentoe ingat meSin2 dan kapitaal berenang ke Sumatra Selatan lantaran Direcieur Landbouw rakjat Malingping dan sekitarnja
bisa mendjoeal beras dan
membikin
pakaian, ketjoeali tjita dan kain kepa

la. Hampir tiap boelan Wedana

mem

bawa barang boeatan
Banten Kidoel
(servetten,
tafelloopers, handdoeken
dsb.) ke kota Rangkas, didjoeal pada
colleganja,
wang.
diserahkan
pada
masing-masing

toek

beras

pendjoeal

atau

membajar belasting. Wang
tjoekoep,

peroet

oen-

ada,

gendoet,

me-

ngilangkan fikiran djahat, district aman!
Pemerintah

waktoe itoe menerima-

Bagaimana
kebiasaan
mentjioem terdjadi.

Dikalangan bangsa Romein didjaman
doeloe,

kalangan

familie

dan

dalam

kalangan persahabatan bangsa Inggeris.
jang soedah berakar dalam, tetapi ti-

dengan Islam.
Ertinja Kearah Banten kidoel“ dan
sBerfaedahnja B.B. ambtenaar Ind. me-

ningrat

hoe-

mincem

anggoer

dipandang

saja

dar

saja

sendiri,

satoe

wak-

toe telah berlakoe amat tidak patoet,
Kita telah dioendang dalam satoe perdjamoean makan diroemah seorang jg
berpangkat tinggi dan roemahnja kita
dapatkan
isterinja dan tiga poeteri,
satoe diantara mereka 'soedah menikah

jang

Menoeroet

keliroean kami dan terangkan pada kita

bahwa #kalau maoe memberi selamat,
kita senantiasa haroes tjioem perempoean jang lebih toeadan baroe tjioem
nona2 dan anak2 jang lain”.

mentjioem

orang2

dari

pengarang hikajat Pliny, di

bangsa

Romein

Diltalie dan
Frankriik.

kebiasaan

itoe terdjadi

moela2 antara
. Perempoean
bangsa Italie biasanja,
satoe familie, baik laki2 hanja oendjoekkan tangan mereka boe

maoepoen
perempoecan.
Tetapi asal
moelanja
mereka mentjioem adalah
boeat mengetahoci apa orang jang di
tjioem' telah minoem anggoer atau tidak. Ini barangkali jang melahirkan
kebiasaan mentjioem itoe jang lambat
laoen membawa arti jang djaoeh berbeda dari asal moelanja.
Kebiasaan mentjioem
sdikalangan
bangsa Inggor is.
Hanjalah negeri Inggeris sadja boleh
dikatakan ada seboeah negeri dimana
kebiasaan mentjioem
banjak dipakai,
Diantara anak-anak bangsa Inggeris,
kalau mengoendjoengi roemah sahabat
atau tetangga dari orang toca mereka,
mereka dimestikan.boeat pertama kali
tjioem pada njonja roemah.
Begitoe djoega tetamoe-tetamoe jg.
mengoendjoengi.
sesogatoe
familie,
nistjaja
akan
disamboet dengan tjioeman oleh gadis-gadis jg. tjantik dari
familiesje. dikoendjoengi itoe. Diwaktoe berangkat poelang tetamoe-tetamoe
itoe djoega memberi selamat berpisah

at didjabat
kalau bertemoe dengan
orang2 lelaki. Tapi dalam pertemoean
berdoea2 fihak perempoean adalah jg
pertama tjioem tangan dari fihak laki
laki. Tjioem tangan ini ada satoe tanda pengharapan atau soeka pada Orang
jang ditjioem itoe.
Tetapi antara bangsa Franseh bebiasaan mentjioem dianggap ada satoe
hal jg. sangat biasa. Orang2 laki2 biasa
tjari matjam2 alasan boeat dapat mentjieem. Alasan menemani poelang soedah tjoekoep boeat sitetamoe akan peroleh tjioeman dibibirnja njonja roemah
toelis,

M.

Kebiasaan mentjioem

djanganlah itoe patjeklik dan gadoeng

zonder meer di sandarkan pada malaise.

nja patjeklik dahoeloe.
Saja
Toean

djoega
mengetahoei, bahwa
ass.
Res. Lebak memang ahli

Frankrijik

sStraits Times“ tanggal 17 ini boelan
dengan letter2 besar moeat satoe interview dengan Dr. Visser, jg didalam
ia poenja perdjalanan dari Batavia ke
Medan
“ada berdiam beberapa djam

lamanja di Singapore.
»Ada

sangat

bisa

djadi“,

demikian

Dr. Visser bilang didalam satoe pembitjaraan, jang Zuid Afrika didalam
tempo 10 tahoen tidak akan djadi bagian lagi dari keradjaan Inggris

Di Tanah Arab.
Lawrence of Arabia jang termasjhoer,
dalam boekoenja. ,/Perdjalanan di Ta-

Status

Bill

jang

baroe,

jang atoer

perhoeboengan itoe Unie terhadap pa
da
Keradjaan Inggris, sekarang poen
tjeriterakan
sebagai
soedah
ada berikan semoea hak-hak
berikoet tentang bagaimana kabar kebiasaan mentjioem telah disamboet di dari satoe staat jang merdeka dan kalau perloe ini hari poen Zuid-Afrika
Tanah Arab:
akan
bisa keloear dari itoe perhoeboe
,Emir dan sekalian pembesar dengar
dengan penoeh kegirangan tentang apa ngan staat-staat.
la sendiri akan anggap ada alasan,
jang “saja
tjeritakam “pada mereka.
Tetapi tatkala saja toetoerkan tentang kalau liwat kira kira 10 tahoen ra'jat
kemerdekaan jang -orang laki2 berhak Zuid- Afrika dengan djalan adakan pe
atas kaoem perempoean, saja lihat moe- moengoetan soeara poetoeskan soe'al,
ka prins itoe djadi merah karena maloe apa Zuid-Afrika hendak djadi terlebih
dan pembesar pembesarnja poen per- lama poela satoe bagian dari Empire
lihatkan roepa demikian. Kita (bangsa Inggris.
Inggeris) poenja kebiasaan teroetama
Menoeroet Dr. Visser, loear negeri
dalam hal memberi hormat pada kaoem akan lebih soeka masoekan kapitaal
perempoean dengan djalan mentjioem, poela di Zuid Afrika, kalau Zuid Afrika
roepanja menjebabkan
mereka
djadi soedah djadi satoe staat jang berdiri
sangat ta'djoeb dan terkedjoet. Mereka sendiri.
tidak dapat mengerti bagaimana satoe
Boeat so'al ,,naturellenguestie”, satoe
orang jang kenal
kehormatan
dirinja antara so'al-so'al jang paling penting
rela biarpoen “istri “atau -poeterinja di- didalam
penjiptaan
dari
Natoe Zuid
tjioem dibagian moeka sebagai tanda Afrika
jang
berdiri
sendiri,
masih
penghormatan.
Menoeroet ' anggapan moesti didapatkan satoe pemetjahan.
mereka, perboeatan demikian dianggap Hertzog poenja
tindakan
mendekati
sebagai perboeatan jang meroesak se- Smuts
soedah djadi satoe tindakan
genap kehormatan dari :familie perem kedalam
“djoeroesan
jang ' memang
poean jang ditjioem itoe.“
moesti.diambil. K. P.

LOTERIj OranG Besar
Lot-lot oentoek diboeka pada tanggal 28 September terdjoeal habis.
Dalam

boelan

October

tida

ada Loterij
250.000

orang

Tjoema stand bedak Moetiara

saksiken
MEI LAN

FANG

diroeboengi pembeli paling rame.

mesti tjioem prins2, hertog2

1852

ada

ditjeritakan

tentang

ber-

mempoenjai energie jang tersimpan.
Sekiranja beliau perloe keterangan
dari itoe wedana (telah pensioen, bertempat di Serang) saja sanggoep me-

dengan kebiasaan mentjioem. Tiap-tiap
anggota dari sesoeatoe familie beri selamat antara satoe sama lain
dengan

ke

Is-

harkat! KLEERMAKER VAN PEKALONGAN

Batavia-Centrum
habis 120.000 (satoe doea am-:! deradjat masjarakat tidak berbeda de- Sawah Besar 2—0
pat nolnja). pembelian distop, oleh ngan azas2nja Bijbel, Christelykheid.
,
Telegram-adres: BAKRI
karena soedah,tjoekoep. Waktoe itoe
Tempohari saja menerangkan bahwa
padi beloem ada setengahnja dari per- saja lebih baik menghormat dan me- Selamanja kita ada sedia dari matjem?
sediaan ra'jat jang telah didjoeal. Se- nje.nbah2 Regent jang berigama dari kain djas-seperti: Wol, Palmbeach, lenen,

pada 20 pemoeka rakjat jang tidak
berdasar . Agama Toehan ialah model

Sebagai Moeslimin saja mengharapkan ini tjerita agaknja terbatja oleh sekarang althans jang terbanjak.
Pemerintah di afdeeling Lebak. Dan
SAM

ia
ak

Vis-

ini telah djadi

djangkitnja kebiasaan mentjioem di Rus
land sebagai berikoet:
sport, dan walaupoen mengenal beliau
»Seloeroeh Rusland sekarang penoeh
hanja di hotel sadja, saja pertjaja, ia

telah

beras.

Dr.

serdiSingapore.

dan officier jang berpangkat tinggi dari
Di Banten Kidoel selaloe ada Patje- keradjaan dan orang2 besar itoe jang
klik, kalau jang pantas mendidik boe- ditjijoem hanja membalas dengan beri
kan Pendidik. Soeatoe tempelengan saluut. Tetapi Marie de Medici menolak
bermaksoed
membetoelkan
jang di bogat tueroet kebiasaan ini dengan hatempeleng
soenggoeh
boekan dosa nja minta diperkenankan boeat tjioem
besar.
satoe orang radja, jaitoe radja socamiLantaran artikel Toean Koesoema- nja".
ningrat
saja telah
mengoendjoengi
Di Rusland.
itoe wedana jang membrantas sebab2 Dalam Harper's Magazine dari tahoen

loeh riboe oentoek membeli beras dan an R.A.LA Wirianatakoesoema
padi. Hanja sedikit sajang, sebab se- laman oentoek . meniinggikan

orang bisa mendjoeal

Pernjataan

jik jang berbadjoe djoebah
pandjang
dan jang moekanja penoeh djambang,
djoega beri hormat pada kaoem
perempoean dengan ,,sikat”
pipinja de
ngan tjioeman. Dikantor kantoor negeri
poen kedjadian demikian,
meskipoen
antara ambtenaar jang berpangkat ren
dah dan ambtenaar jang
berpangkat
tinggi. Dalam tentara
poen demikian
djoega. Sigeneraal akan
-peloek
dan
tjioem officier officiernja ...”

sedemikian roepa, hingga ada timboel
pertanjaan apakah seorang perempoean
ada pantas haroes biarkan bibirnja di
tjioem oleh segala orang laki2.
Difihak kaoem laki2 soedah tentoe
djoega biasaan ini, tetapi soedah tentoe
djoega ada banjak orang jang mengoetoekinja.
Kebiasaan ini mentjioem djoega terdapat dikalangan familie radja. Dalam
dengan tjioeman. Erasmus dalam ta- kitabnja tentang Marie de Medici, Louis:
hoen
1499
pernah
menoelis
pada Batiffol ada toetoerkan kedjadian sebagai berikoet:
»Doeloe ada satoe kebiasaan jang
menentoekan
ratoe2 dari
keradjaan

kan wang sebanjak 160.000 roepiah ngadakan perhoeboengan, antara kita
(satoe anam dan ampat nolnja, wahai bertiga.
saudara zetter!) : seratoes anam poeUNM RERE AKA
Memang sebagaimana kejakinan toe- MENARA

moea

Afrika akan terlepas
dari Inggris.

berdiri berbaris bersedia boeat

samboet ikedatangan kita. Kita tjioem
gadis2 itoe, tetapi tidak lakoekan itoe
pada njonja2 jang soedah bersoeami
itoe dan
dengan -berlakoe demikian
menjebabkan kedoea njonja itoe men
djadi marah. Tetapi Duval (satoe poeteri
protestant) minta ma'af atas ke-

sebagai.kebiasaan jang sangat boeroek.
kalangan

Zuid

nalan baroe, bertjioeman satoe sama
lain kalau bertemoe, Orang-orang mu
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M. OISHI 79-81, djalan trambaan Senen Batavia-C.

TOYO, depan Rialto Bioscoop, Senen Batavia-C.
MATAHARI, Tanah Abang, Batavia-C.
SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra).
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