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Dr. Wolff diroyeer
Karena eigen belang!

Ninine menjegah penjakit griep dan Influenza

Club-

PAKAI 1 TABLET TIAP HARI.
Boleh didapat pada pendjoeal2 kita.

Hoofdbestuur dari Vaderlandsche
Club kirim telegram pada Dr. Wolff
jang ini hari baroe datang di Genua

Tjonto jang berisi 100 tablelten dari O.2 gram BISULFAS
CHININI
alau HYDROCHLORAS CHININI (ZOUTZURE KININE
) berikoet atoe-

7 didalam perdjalanannja ke Holland,
bahwa ia soedah diroyeer oleh perkarena ia didalam
mbatja dalam kota kita per- koempoelannja,
iksa
pengoerioeman di | Voiksraad hanja mengoetamakan kepagina 3 lembaran 1 ini pentingan dirinja sendiri sadja.

ran

kemoediannja

antara

soedah

ketahoean,

mana kedjadian ini dimana

soedah
mendjadi
Commissaris
perkoempoelan penanam kina.

il ke Hoofdbureau van

oen

keterangannja

.Mentaliteit
oleh

seorang

dari Wonolangan

derland

Bekas

bekas

regent Bandjarnegara.

Che-

Meninggal

pergi ke Ne-|

via Australia dengan

meliwati

doenia.

Menoeroet "A.I,D.“ telah meninggal

pakai| doenia bekas

Kaap

Hoorn.

Dari

Engeland dengan
Engeland

dengan kapal bisa ke Nederland.
Kapal

ia

dari

Perboeatan seorang gila.
Menoesoek dengan

Osten,

Ka

regent dari Bandjarnegara
kapal K.P.M. Dari sana ia pergi dengan | jang masih didatam
hidoepnja terkenal
kapal
lajar ,I“Avenir“ ke

di

— di —

kiriman loear tanggoe-

jang ditandai

miker

toek membersihkan semoea kedjelekan)
oentoek menerangkan beberapa kedja
dian dimana ia bersangkoetan, jang

an pendakwaan.
acteur kita Zain Sanibar

berkepala

(vergadering

Ke Nederland via Australia.
Toean

,zui-

KININEFABRIEK

dari

,I“Avenir“

negeri

Finland,

(Setelah

nama
2

Kandjeng
ras

Sepoe.
j

Pa

ia letakkan djabatannja ia

itoe satoe kapal | digantikan oleh poetranja sendiri jaitoe
dan

perdjalanan

Raden Ario Adipati Soemitro Kolopadari Australia ke Engeland di bikin King
Poerbonegoro, siapa doeloenja

Ididalam tempo 4 boelan setengah de- |ada mendjadi commissaris van politie
ngan tidak pernah singgah satoe kali di Bandoeng.
ke daratan,

(Aneta-Ind.

pisau.
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Seorang Indonesier jang tidak begiiltoe sehat otaknja, bersendjata seboeah
"Ikampak ketjil, masoek kekamarnja Pas

Kedatangan

Crt.).
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Tiba di Koepang,

Padvinders Japan.

Menoedjoe

ke Australie.
Seperti beberapa hari jang laloe
Menoeroet kabar Aneta dari Koepang
soedah dioemoemkan tentang akan
toor Prenthaler di Bara (Koelon Progo) datangnja Padvinders Japan dari Si- 3 kapal-terbang dari Royal Air Force
Engeland jang sedang ada didalam:
dan serang itoe pastoor dengan satoe ngapore ketanah Djawa.

n
poen

poekoelan

dengan

itoe

Waktoe

pendita

itoe akan

|wah telinganja.
madjoekan pendak

perdjalanan ke Australie kemaren sore
Tadi pagi
ini Padvinders soedah poekoel setenga
h tiga telah sampai di
sampai dipelaboehan Tandjoeng Priok|
memper- |dengan disamboet oleh pendoedoek Koepang datang dari Bima.
—. 9 —

kampak

|

diba-

lindoengi dirinja, ia mendapat satoe | dan pembesar2 bangsa Japan di Betawi,
:
ma
kali poekoelan dengan .itoe kampak, | dan tidak keting
poela
Kepala
gal
dari | Conflict International di Modjokerto,
zn
sekarang tarangnja dan hidoengnja dan|Padvinders disini toean Hopman daMenoeroet ,,/nd Crt. Veldpolitie dari
tonggorokannja kena djoega tapi tidak (tang mendjempoet,
Modjokerto soedah tangkap Seorang
begitoe hebat.

Baikrja Pastoor Satiman datang dan

kemoedian

Ingahan

boelan

S :ptember, gadjihnja

boelan October hanja akan dikasih setengah. Ini artinja tidak seharoesnja

“1 Isebagaimana jang oleh Arbeids-inspecKa tie disalahkan, jalah dengan gadjih lepas

perloe

plaatselijk
a ingat tentang onderzoek. Sam-/ maling sedikitnja satoe boelan, atau seai bagaimana oleh Wet oentoek orang2

(AS

T

Mer

opzeggingtermijn 6 minggoe

Hamanja.

NS)

|

Kita

seolah-olah

mempersalahkan

ra. Dalam ini hal Magjelis Loehoer dan Madjelis Tjabang

n salah seorang pengoe- ini boekan karena kita ingin memfihak
$

itoe melarikan

Menoeroet

bernama
|October

kabar

Gi Jek, jang pada tanggal 2
tahoen 1933 soedah soeroeh

waki dari|memboenoeh seorang Arab dengan
diri. Keadaan Pastoor Prenthaler tidak Tokio ini hari, maka Aneta-I
sekarang semoeaj pakai perantaraan doea Indonesiers.
begitoe mengogatirkan. (Aneta).
perhoeboengan diseloeroeh Negeri soeDjoega ia dipersalahkan atas satoe
——
dah mendjadi baik kembali dan njata |pemboenoehan pada bangsanja sendiri.
Apakah zaman malaise?
bahwa ada 2196 orang jg. mati
—O—
3 pengangkatan.|23890 jang dapat loeka.
Menoeroet besluit Minister van KoSementara masih ada 296 orang jg. Protest terhadap perobahan Hooger
Onderwijs Ordonnantie.
|lonien ditoendjoekkan pada toean J.C mana beloem bisa ditentoekan kemana
van Leur oentoek

donesia,

ljang bekerdja tetap dilakoekan, haroes sebagai

ari Opera, | dengan

si penjerang
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Angka2 jang paling terbelakang.

soepaja

mengoendjoengi

disini

ia

In- | mereka

diangkat

adspirant controleur
pada
Binnenlandsch Bestuur.
Pada toean D.B. van Stapele ditoen- |

djoekkan datang ke Indonesia akan di

Dari
Sociaal Demoratische
Studenten.

pergi.

Candidaat
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dari Madoera oentoek

Volksraad.

Amsterdam,

.

Bond

dari

24

Sociaal

Sept. (Aneta):

Democratische

T. Tabrani jg. dipilih-Studenten
di Amsterdam menerima
Menoeroet kabar Aneta dari Matang: |satoe protest-motie jang dilangsoeng-

Poelau Madoera memadjoekan can-|kan
pekerdjakan sebagai ambtenaar oen-|
'toek keradjinan textiel, dan pada toe-|didaat sendiri, oentoek Volksraad, jaitoe Sier

an A, Polak ditoendjoekkan datang ke|toean

oleh salah satoe student Indonedisana atoeran dari pemerintah

seorang iang terkenal|di Indonesia tentang itoe perobahan
n dalam ini
soerat 'goeroe-goeroe. Pada mereka 'kita ta 'Indonesia, soepaja dipekerdjakan oen-|djoega Tabrani,
di Betawi sebagai journalist Hooger Onderwijs Ordonnantie jg baroe
nbil tindakan AP2-APA | menjetoedjoei tjaranja ageeren dalam toek sementara waktoe (paling lamaj|dan voorzitter dari Partai Ra'jat Indo-|sadja diterima oleh Volksraad
dimana

bisa melakoekan pemerik- | rers seheibat-heibatnja. Dengan ini dja

ri ke Padang!

lian seolah-olah kepentingan diri sendiri

dilebihkan kemoeka dari kepentingan |

organisatie dan
Nama

Taman

nasionale
Siswa djadi

belangen.|

2 tahoen| paja Departement vanEco-|nesia,
nomische

dan

sekolahan

Zaken.

sekarang

Djanda Majoor

pembi-|

ia djadi kepala

di Pamekasan.

Oey

Tiong

Istudenten kita tidak diizinkan oentoek
berpolitiek.

Ham,

NN

soe- |tjaraan koerang baik. Betoel boekan
salah mereka, sebab mereka mentjari

ikan keadilan, tetapi djikalau orang soedah
berani tjeboerkan dirinja dalam per|goeroean nationaal, haroes berani men-

i|derita conseguentienja sampai disa'atang nja penghabisan. Sebeloem ultimatum
he
pada Madjelis Loehoer dalam

n tersiar apa-apa, biar

adi-|gar

n Madjelis Tjabang melang-

itoe

djandji tidak oemoemkan se-

€e-|soeatoe hal

1

dalam pers. Sebab pelang-

djandji dari Madjelis Tjabang
lau tidak dibalas, mengoeatkan

. perlawanan pada Madjelis
“.
Lea

|

Pembatja lihat, bahwa kita tidak tjari

hati di fihak

man djoega
jang tersang-

koet dalam ini conflict. Kita hanja se-

oe- Isalkan itoe kedjadian dan kita bitjara-

tijkan kembali oentoek diingatkan pada

-|lain2 organisatie. —
4
Mesti ada tucht dan orde, jang
Idibawah mesti menoeroet perentah

jang diatas, dan after all, jang diatas

| mesti sangat hati2 djikalau maoe dja
toehkan tiap2 vonnis jang menjangkoet

penghidoepan

Jinja....!

el

atau nama sebawah-:
s.

Nama ,,0ey Tiong Ham" terkenal pada seloeroeh pendoedoek

Indonesia,

jalah

millionair

Tionghoa di Semarang jang telah meninggal doenia,
Beberapa hari jang laloe djanda millionair itoe telah pergi ke Tiongkok, dengan ambil djalan Siangapore. Di atas portret diambil diatas kapal ,,Plancus”. Njonja Oey Tiongham di teSebelah ia Consul Generaal Tiongkok di Betawi Mr. Fartsan T,

ngah dengan pengantar2nja,

Sung, (Cliche dari ,,Sin Po”),

Be
,
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oleh itoe Club.

Dr. Wolff meloepakan didalam

soerat-kabar.
200 Directeur

kembali

BANDOENGSCHE
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|dah dipinta

diadakan kindervoostel' oentoek .anak2
dari

:

APA

oen ini koran mendjadi

N.V.

Berhoeboeng dengan ini, korsi ke
doedekannja didalam Voiksraad soe

(1.20 oleh-

LAIN LA

dengan

akan dikirim sampai diroemah sesoedah diterima post-

ALAN

berhoeboeng

memakainja,

wissel dari f I.— atau
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Sa

tersangka dengan te-! Hoofdbestuur haroes 'di moeat dalam telah membagi dirinja. Ada'fing ke HAKabar ,Periocioeng Bahaja 'KebakaSoemoer Batoe, ada jang kedjoeroesroesan Aan
ran” Batavia.
mengakoe
bahwa Trompet tiapstiap boelan
Dengan perantaraarnja tocan Tjiam
mereka telah membikin itoe proefdruk, | Hal ini samasekali mendjadi pohon kampoeng Benda dan ada @joega jang
Mereka

roes

jang

terang

hingga

tidak

beloem

bisa

dipastikan

apa

N litoc orang semoeanja. soedah didja-

an (circulatie).
Pa

dan Oey hendak tinggalkan

"| Gors

peperangan

fikiran

dalam

sidang,

sehingga.
kebanjakan
terdengarlah
Soeara tembakan, boebar-boebar, boebar sadja koempoelan
“jang ' gelap,
koempoelan jang . .. kantong orang
tosa-isea jang tidak tjoekoep memikir

“litoe tjita2 permoelanja, akan tetapi
latas antjamannja orang? ig. Jain itoe
Poekoel orang dengan dapat
mereka landjoetkan itoc kehendak.
baik dan djahat bocat hidoep-hidoepan,
bajaran.
Pada. hakekainja toelisan ini adalah
Achirnja kas Gounver- | (Lebih landjoct Aneta mengabarkan.
tentang itoe pembikinan osang palsoe, Socatoe djalan Pemerintah akan memnement oenioeng.
Kemaren doea orang Indonesier ia- doea orang Japan bernama Oshiro dan boeka mata dan tjampoer tangan pada
lah Moehajar dari Tjempaka Pocetih dan Hamamatsu jang mimpin ini-peroesa perkoempoelan jang main komedi behaan, demikian dari Soerabaja diminta sar,
dalam
hidoep-hidoepan - orang
Mahi dari Kampoeng Djawa (Djohar)

ke djoeroesan kampoeng

Moedah-moedahan

Djohar».

Kim Hoat

djadian dan keroegian socatoe apa2.

Stichting

telah terima

Tocan Tan Tiang Tjoan
P3
Blandongan
Njonja Ton Tiang Tjoan

Kelana ag

Satoe tempelengan harga empat
roepiah,

Blandongan

Lantaran bekas ba:
boenja kerdja sama

oranglain.
Perempoean

ini

ta' akan ada ke derma' ocang pemberiannja:

Marsa

3

doeloe

Djoemblah:
Atas

kemoerahan

P.B.K,

siapa

f»

20,-

,,

5. —
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dengan

|

ini

oetjapkanMn
banjak terima kasih.

pernah

Merajakan H.C. Zentgraati.
pertolongan
dari seorang achli jang Pensioenan Militair jang tinggal ber“telah dirol oleh Landgerecht Parapatan, sekarang
de La Rambelje geboren de Lima, tapi
Pada tanggal 1 October, toean H.C.
djoega soedah kena ditagkap. roch seperti Militair segjati.
dan masing2 telah dapat denda sebakemoedian
ia 'bekerdja pada Njonja Zentgraaff
Directeur - Hoofdredacteur
Orang Japan itoe soedah lama di
Dengan mengingat akan poetoesanah telah
njak 12,50, karenasatoe
mereka
soedjang lain sini
dengan

berkelahi antara
di djalan

oemoem,

Masing2

Saamin terseboet roepanja marah, de-

itoe dan

ia oesir bebek2

dan

dapat

satos fabriek di

dan dikota

memoekoel kaki anak itoe. Anak ketjil

“menangis lekas. poelang
ini dengan
keroemahnja, mengadoe pada bapa'nja
tentang hal jang telah terdjadi. Maka
si bapa' itoe (Moehajar) dengan tidak
sabar lagi menoedjoe kesawah dan ia

tjoetjoenja
tahoen

jang kira-kira

waktoe

ia

oemoer

menjeberang

nist

tjampoer

desa haroes

politie

Leden jang besarnja koerang lebih dari

10 sampai

malahan

ia

berhenti

di

boebar.

didja

lanan kreta api S.S. G. G. Ketapang.
“Roepanja tidak dapat dengar bahwa
itoe.
poekoel si boedjang Saamin tadi
ada
keretaapi jang sedang djalan
medan
poelang
Boedjang ini laloe
meskipoen
kasih peloeit oleh Machingadoe pada madjikannja (Saamin),

sampai

poetoesan jang didjatoehkan oleh si
dang, terhadap" dengan contributie dari

10000 orang, djaki10,000 x f 0,10
atau f1.000 jang dalam 8 boelan Ia
Hi
—0—
manja . soedah berdjalan"gelap, entah
Memang masih pandjang oemoernja. kemana perginja, sidang sahkan poetoesan, pada pengoetoes bestuur Afd.
Tetapi didenda'f
5. Batavia
dan Meester' Cornelis akan
Seorang indonesier nama Konton jg menjampaikan pengadoean pada hakim
soedah beroemoer koerang lebih 70 akan menoentoet keterangan: perkara
taoen tinggal di Kampoeng Tjoeroek- jang gandjil ini.
Pondokgedeh (Klender), koetika ia perTetapi meskipoen kaloet. dan vergagi diroemah familinja jang tinggal di dering itoe memang oentoek berdebatan
| Pisanganbaroe Meester Cornelis dengan ramai, segalanja berdjalan dengan baik

Bang Moehajar (djagoan Tjempaka Poe
tih) menoeroenkan bebeknja pada sa
Daamin Kampoeng
wahnja- Goeroe
Djawa jang beloem di gampoeng.
Boedjang (jang piara sawah) dari
ngan segera

mendirikan

Weitevreden Gang Petasan
Beos Gedong Pandjang.

anaknja

jang laloe,

pendoedoek

masoeknja seperti orang majang.

,

Doedoeknja perkara kira2 begini,
pada waktoe potong padi, ialah doea

atau tiga boelan

mendjadi

tengah

Ini

kabaran

sebab

baroe dimoeat

ini harl

berhoeboeng

dengan

kemaren

terdesak oleh advertenties, ketinggalan
tak dapat dimoeatkan.
—G—

djalan. Oentoeng Machinist bisa mem2
Pentjoerian sepeda.
tangan.
Menan (politie desa berhentikan keretanja dengan setjepat
Oleh .sarean
Semangkin
brutaal!
nja, hingga kereta berhenti 5 menit
Tjempaka Poetih) telah djoega di per- lamanja. Orang toea tadi di proces
Dalam waktoe belakangan ini alap2
damaikan tjektjok antara Bang Moehasepeda roepanja sedang mendjalankan
verbaal. Setelah diperiksa oleh Land
jar dan boedjang dari Daamin tsb. Dan gerecht Mr. Cornelis oleh karena ia rolnja di. Kali besar Bt. jang mana
orang ta'lagi perloe memikir akan fat-

Han

melanggar atoeran djalan, laloe didjatoehi denda f 5,— padanja. Tidak
apa, asal terhindar dari bahaja maoet.

en SU AA

.Tiba2, pada hari Djoem'at jg. baroe
laloe itoe Bang Moehajar jg. terboeroe2

Ta

hendak pergi ke mesigit perloe sembahjang Djoem'at telah dipegat oleh Bang
Mahi, djagoan dari kampoeng Djawa,
masih sanak atau pamili dari boedjang-

Kekatjauan dan kegadoehan dalam
perkoempoelan pensioenan
militairen Indonesiers.
Hakim
akantjam-

nja Daamin tsb.

Moehajar di panggil oleh Mahi oentoek di adjak minoem kopi diwaroeng-

poertangan.

Fada

Bang Ba'oen, di Gg. Besar Tjem-

nja

paka

Poetih.

hari Minggoe pagi kemaren tg.

23. September djam 9,30 pagi di Rialie

,

Bioscoop Senen Bat-C., soedah djadi
sogatoe pertemoean besar bocat perkoempoelan Bond van Inheemsche Gepensioeneerde Mili
tair Afd. Batavia dan Mr.-Cornelis,
y: boecat membitjarakan hal kekoesoetan
Mahi... «:
Dengan tidak didoega sama sekali Administratie H: B.Hal ini dapat dikata. menarik permaka Moehajar telah dapat poekoelan
hatian
dari k.l, 500 anggauta, jg mana
.
t.
terseboe
dimoekanja dari Mahi
Darah naik! Dan kedoea djago2 itoe masing2 .seakan2 pasoekan kelocar me
" noedjoe tempat. rapat, masoek. dalam
,
bertaroenglah ....
.Orang banjak jang menonton. . Tapi djedjer debat-debatan, serta mengamsatoe poen, tidak jang berani memisah bil. actie jg sempoerna, terhadap keatau mentjegah perkelaian itoe. Sebab kaloetan dan kekoesoetan Adm. H. B.
Rapat ini terserah dalam
pimpinar
apabila djago-djago sedang taroeng,
dari
Bestuur
van
actie,
jang
dilantik
jang
ajam
anak
ada
ah
maka ta' djoegal
oleh Bestuur Afd. Batavia dan Meesiei
berani memisahnja !
Achirnja “Mahi kalah dan dengan Cornelis, setoedjoe dengan actie jang
Demikian . djadinja
maloe djago Kp. Djawa melarikan diri- diperbintjangkan.
hingga
rapat
itoe
soedah
dikepalai oleh
ja.
roemahn
ke
poelang
nja
dan
sebagai
Djago. Moehajar jang. menang itoe tocan D,.Manampiring
soedah tentoe berat akan meninggalkan Seeretaris tocan Sastrawinangoen.
Toean Voorzitter berpidato, dahoeloe
tempat perteroengan jang memberi ke
menagannja itoe, sebab memang enak dari pada martil (hamer) terserah da:
rasanja orang jang di tonton sebagai lam genggamankoe. maka pada wadjibsalam
dan
»pahlawan. jang dapat kemenangan , koe akan mengatoerkan

Bang

Moehajar

dari doeloe

jang

memang telah bertjampoer gaoel baik
dengan Mahi, soedah tentoe ja ta mendoega sesocatoe apa2. Maka ia singgah
ia dengan
bersalamanlah
sebentar,

' sampai...

datanglah poelisi dari de-

tachement Tjempaka Poetih. mendjem
poet djago jang menang dan djago jang
kalah itoe oentoek di proces-verbaal,
soedah gagah berani
mereka
sebab
bekelahi-di djalan- oemoem. Dari djam
12 siang sampai djam setengah enam
maka -baroe selesailah proces-verbaal
dari djago djago terseboct.
Ta Yaa

Tentang

beang palsoe.
Penjelidikan

$
lebih

djaoeh....
Menjamboeng kabar kemaren

:
lebih

djaoeh njata bahwa toean J. Gors jang
soedah didjatoehkan
djoega
doeloe
tidak memberi
lantaran
hoekoeman
bekerdja bertelah
makan sapi2-nja
g Tionghoa
seoran
n
denga
sama
sama-

jalah

doeng

tocan

“niatan

Oey

siapa

oentoek

memang

mendirikan

| boeah peroesahaan ocang

palsoe.

kan-

Se

paiklah

tjoeri

hati2,

selaloe

karena

menanti

roepanja

si pen

mangsanja.

ma
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Tjempaka

Poetih diantjam oleh
perampok,

Boecat

merampok

me-

ngirim soerat.doeloe.
“Toearnroemah disoeroeh bersendjata.
Dengan tadi malam maka telah am
pat malam politis dan sersi telah ber
giat. .mondar mandir kian kemari, men

djaga dan mengiatip2 rampok
tanja maoe datang.

Roemahnja

jang ka

Hadji Moehamadali dari

tanah Tinggi Pontjotdapat pendjagaan
logar biasa, sebab Hadji inilah beberapa hari jg. telah laloe soedah dapat
soerat

dari

sosatoe

kepala

rampok ig.

menamakan dirinja sebagai Elias alias
Hadji.. .Moehammad Bekri dari Paal
Merah. .Kepala. rampok itoe memberi
tahoe
kepada
Hadji Moehammadali,
bahwa. ia soedah doea kal: sendiri
doeloe ia akan datang merampok, akan
tetapi selalbe ia tak berhasil. Maka
sekali ini sebagai jg. ketiga kalinja—
terima kasih kepada semoea jang hadir, kata soerat itoe— iaakan datang lagi
apa terlebih kepada wakil Pemerintah pada tanggal 23 malam 24 September
dan Pers jang soedah
mementingkan 1934 (djadi malam Senen kemaren !)
akan panggilan kami, sebagaimana ter- dan Hadji. Mochammad “Ali di persiogntoek bersedia pistol
atau
seboet dalam soerat edaran jang di- lakan
sendjata api lainnja dengan memakai
siarkan.
Vergadering diboeka dengan menge pelor.doea belas bidji.
Malam Senen ta'ada kedjadian soetok medja pada djam 9,30 pagi oleh
itoe apa2, artinja di roemahnja Hadji
Voorzitter toean Manampiring.
Moehamad Ali.
Sesoedahnja memperdengarkan pun

ten van behandeling dengan meimper

itoe pembikinan

dilakoekannja dengan berani,
Begitoelah kemaren boeat, ketiga ka
linja di halaman penaroeh sepeda dari
firma Mitsui Bussan Kaisha disini satoe
sepeda kepoenjaan seorang personeel
soedah disambar, dan djoega ditem
pat2 jang berdekatan darisitoe soedah
beroelang2
dilakoekan
pentjoerian
sepeda jang berani.
Boeat . peringatan bagi orang2 jang
soeka, taroeh sepeda, di tempat itoe,

bintjangkan oeraian jang pendek pada
sidang, maka berdirilah tocan Mewengkang, mohon izin berpidato, memadjoekan 3 roepa pertanjaan, sebagai beri-

koet : Pertama : Adakah perhoeooengari

antara H.B, dan Afd, Bestuur dengan
djalan soerat menjoerat, sebagaimana
terseboect dalam Huishoudelijk Reglement Art. 4 jang berboenji: secretaris
menoelis segala Notulen dan soerai

soerat oentoek Bond?

Kalau sekiranja ada, apa sadja Aid.
'Kedoea orang ini dapat toendjangan Bestuur beloem pernah mengoemoemdari- berbagai-bagai pendoedoek se kan “soerat2 (ma'loemat) jang datang
perti Indonesiers, Tionghoa dan Japan. dari pihak Hoofdbestuur ?

Kedoca :» Adakah Secretaris H, B.
Peroesahaan itoe mempoenjai toedjoe/
an memberi perak mentah dan politie terpilih dari orang2 jang tjakap dalam

ma Sograt-menjoerat, karena ialah jang medjoega telah dapatkan bermatjam
tjam pekakas jang moedah dipakainja. rangkap Administratie Bond ini ?
jang paling
Kalau “ada, apa sadja Secretaris
kata toedjoean
Pendek

teroetama jalah sebagaimana telah di Hoofdbestuur sekarang tjoema berlakoe
diatas membikin oeang Seperti gramaphoon jang. sogaranja
seboetkan
njaring, tetapi djelek Sekali pada peu
palsoe dari perak.

Djoembliahnja orang2 dengaran oemoem ?
Ketiga:
“Adakah
Penningmeester
“jang ditangkap.
Hogfdbestui
"memegang
boekoe. pe
ahnja
ng
Sekara
djoembl
orang2 jang
nerimaan
dari
pengelocaran
wang dari
bangseorang
jalah
10
ada
ditangkap
sa koelit poetih,, 2 bangsa Japan, se- Bond?
Kalau ada, mengapa secdah begitoc
orang Indonesier Djawa :dan sisanja
lama
beloem pernah Kat- Verantwoorbangsa Tionghoa.
Sampai sebegitoe djaoeli
soedah ding dinjatakan dalam Orgaan Trompe3,

Meert di Schoolweg Noord.

Pada hari Kemis sore Njonja de La
Rambelje “datang “direemahnja Njonja
Meert dimana ia ketemoe dengan Marsa,
dan laloe tampar padanja. Tentoe sa-

dari

na

Na

bekerdja pada Njonja Pauline Virgenie

Java-Bode-akan memperingatkan

hari lahirnja jang ke 60, digaboengkan
dengan

keadaan bahwa ia soedah 40

tahoen berada

di Indonesia.

aa

' Satoe Comite
oentoek merajakan
dja Marsa tidak senang hati bahwaia itoe. soedah didirikan dengan tocan Van
telah dianiaja itoe dan hal itoe dikasih der Hoek wd, gouverneur dari Provincie
tahoe pada politie. Didepan politie'de Djawa-Barat sebagai FereiVoorzitter.
Cg
5
La Rambelje moengkir telah poekoel
padanja, hanja betoel ia telah djewer
Itoe speda2 jang ,diobral”.
koepingnja,

oleh

karena Marsa

telah

Kabarjanglebih djaoeh.
Kemaren dalam lembar kesatoe ba-

djoesta padanja. Oleh Landrechter kemaren

ia didenda

f'4,—.,

gian kota kita telah kabarkan'

—O—

Commandant politie

melarikan diri.

Lantaran
takoetdi
Soentik.
Commandant politie Sectie Tanah
Abang nama
Wirjodinojo asal dari
Poerworedjo dan tinggal di Djati Petamboeran pada hari Kemis j.l. telah
melarikan diri.
Sebabnja ia melarikan diri ada sebagai berikoet :

Commandant politie terseboet soedah
23

tahoen

djalankan

tentang

tindakannja politie. terhadap itoeconcurrentie simpan speda di Dierentuin

dimana sedjoemblah

besar jaitoe koe-

rang lebih 2 gerobak speda penonton2
dibawa ke kantoor polifie.
Concurrentie ini seringkali

nampak

dalam tiap2 pertandiggan bola jang
ramai. Doeloe pernah.
Ykedjadian jang
politie poen telah bertindak demikian

akan

tetapi tidak

sampai

sebegitoe

djaoeh althans barang2 itoe diangkoet.
Soedah

tentoe : tatkala

pekerdjaannja.

“penontori2

keloear dari lapangan Dierentuin 'itoe
Sesoedahnja sampai waktoenja -boeat masing2 jang. simpan.spedanja hendak
ia dapat pensioen, ia minta soepaja ia mentjari
barangnja, soedah
menimdjangan dipensioen doeioe, mana lan- boelkan
kekoeatiran dan tertawaan,
tas ia dipekerdjakan 2 tahoen lagi.
Sementara anak2 jang soedah berani
Tetapi baroe sadja ia bekerdja1 boelan menjimpan speda2 itoe. dengan poeia diserang penjakit, hingga “terpaksa ngoet bajaran sebagaimana kita kabaria moesti dipensioen djoega. Sebeloem kan kemaren, jaitoe f0,025 atau 4 kali
nja diberi pensioen, ia moesti disoen- Jebih moerah telah melarikan dirinja
tik doeloe.
masing2.
Pada hari Rebo jang baroe laloe ia
Disini kita hanja beri tahoekan bahwa
mintak ocang pada isterinja oentoek, kedjadian
.terseboet
diatas
biarlah
berobat, tetapi
“hingga” sekarang 'ia mendjadi satoe tjonto oentoek dibelabeloem kembali dari berobatnja itoe. kang hari.
Keroean sadja si'istri lantas adoekan ini
hal pada chefnja itoe commandant. Di
Bagaimana bila tidak aca oeang.
tjari sana sini dandiberitahoekan familie
Apakah
mestidi hoenja di Djawa, tetapi beloem djoega keta
koem djoega?
PES.
hoean dimana adanja itoe commandant.
Beberapa
hari berselang Asnawi,
Boleh djadi karena ia takoet disoen- tinggal di Kalideres Tjengkareng, telah
tik, djadi melarikan diri.
pergi" ke Tandjong Priok boeat tjari
—0—

Ka

pekerdjaan.

Iran

Setelah kira: poekoel 12

Gara2 ocang f0,15 djadi didenda 115 siang dan ia beloem dapat pekerdjaan
djoega,
maka ia maoe,poelang, tapi
atau 15 hari pendjara.
tidak
poenja
oecang boeat ongkos. Ia
Landgerecht.. Mr. Cornelis soedah
station Tanperiksa perkaranja doea orang Indone- laloe berdiri di dekat
sier nama Godang dan Dijoeki, jang djoeng Priok. dan ketika ada kreta api
mempoenjai kerdjaan sebagi . toekang jang liwat, menoeroet pikirannja me-

grobak dan tinggal di Salemba Kajoe, noedjoe ke Betawi, ia laloe naik, tapi
Mr. Cornelis. Kedoea orang itoe diper- oleh karena takoet“kalau2 ketahoean
ia tidak beli kartjis, maka ia laloe ma-'
salahkan soedah tjeboerkan
“seorang

5
Tionghoa nama Lio A Sen di dalam soek di retrrade:
Seorang
treinbediende
melihat persolokan dengan
memberi . poekoelan
djaega. Dalam pemeriksaan landgerecht, boeatannja itoe, .dan .hal itoe dikasih
pesakitan Godang menerangkan, jang tahoe pada treincontroleur. Ternjata,.
itoe orang Tiongkoa menagih oeang bahwa kreta api itoe boekannja maoe
rangeer
f0,15 padanja dengan kekerasan dan pergi ke Betawi, tapi hanja
sadja ke havenspoor Tg. “Priok. Sete
Godang djandji akan bajaritoe oeang,
djika soedah poelang
kerdja, tetapi lah sampai kembali distation Tg. Priok
itoe orang Tionghoa tidak maoe
me- maka Asnawi diserahkan pada: dd..sta.

ngerti dan djambret kantongnja Godang, tionschef, oleh mana ia disoeroeh “ba
hingga robek dan paksa, soepaja ia jar 65 sen (Suppletie). tapi oleh kare
bajar itoe ocang di itoe saat djoega.
Pesakitan kedoea nama Djoeki soedah
dipersalahkan toeroet tjampoer
tangan
.dalam ini
“perkara,
tetapi

na 'ia tidak bisa bajar, maka ia dikasiti
over pada Politie boeat dibikin perkara,
—0—

Ketjelakaan hebat.
Seorang.oppas post
terpaksa dirawat da

pesakitan Djoeki poengkir kesalahannja
dan mengakoe, bahwa ia ada di sitoe

:hanja oentoek menoeloeng' itoe orang
lamroemahsakit.
: Tionghoa
Kemaren kira' poekoel 10 siang di
jang ada dalam “solokan.!:
Tetapi
Lioe . A Sen dan
njonjanja Koningpslcin Oost seorang oppas post
Akan tetapi, entahlah, boleh djadi menerangkan
jang kedoea orang tadi jang mengendarai sepeda telah ditoejang di toedfoe oleh kepala rampok dengan sengadja dan. bersama-sama broek oleh, auto preman jang di stuur
toe lain orang dan lain tempat!
melakoekan
Tn
oleh seorang nona Belanda. . .
itoe kesalahan. Achirnja
Auto datang dari djoeroesan Hanan
|. Sebab pada malam Senen itoe kira2 Godang didenda f 15,— atau 15 hari
djam 8 malam, maka telah terlihat hoekoem pendjara, sedangkan Djoeki dan oppas post dari djoeroesan Station
seorang jang tidak. di kenal di peka- didenda f 2.50...
Gambir. Ditempat” terseboet, “depan
tangannja seorang Djawa pensioenan,
Gas Mij, sepeda 'oppas -post 'maoe
Pak Tjassan di Tjempaka Poetih. Orang
Toekang loa jang sial.
: nikoeng ke kanan, tapi.njonja terseitoe berpakaian poetih pantalion, telah
Kemaren telah di tangkap oleh po boet tidak keboeroe berentikan aut
mengintip-intip ke roeangan roemah,
litie seorang toekang loa jang sedang hingga noebroek dari mendapat Ioeka2
dan tatkala ditanja, maka sedikitpoen
Iheibat dimana kepalanja.
ia tidak mendjawab. Ampat atau lima berdjoealan, karena 'ia di Lt ka men » Kemoedian
“kita mendapat ' kabar
tjoeri
sepeda
jang
sedang
ditjari
oleh
orang laive memboeroenja dan mentjari
politie. .Menoeroet: keterangan dari-si bahwa "rem. dari, auto terseboet ada
nja. akan tetapi ta bisa ketemoe lagi.
Lan
koerang baik...
Malam
Minggoe
seorang kesasar terdakwa, itoe sepeda boekania dapat
masoek dipekarangannja toean Kasman,
di Tjempaka
Poetih djoega,
sampai di samping roemahnja, Orang
jang tidak dikenal ini sebetoelnja tak
dapat dikatakan kesasar, sebab djaian
kercoemah “dan pekarangannja toean'
Kasman itog sewaktoe2 ditoetoep de
ngan palang dan merk ,verboden toegang art. 551 sw.”, sedang orang itoe
“da setengah djam mondar-mandir di
moeka,'

di

samping

dan

di

belakang

roetnan, “Sanipat tiga andjing djegoek
dari oesir Ia. pergi. Dan ocntoeng njonja Kasman jang ada di roemaa pada

wakice

itoe

'bploem kehabisan sabar

Odn tidak terbotros-boeroe melepaskan
tembakan deagan senapan repeteernja.

Semalam “djagaah "bolitie dan sersi
ada 2 fabriek jang didirikannja oen- sebagaimana terseboet dalam Huishoulebih
koeat dan rapi. Dari Gg. Besar
delijk
Reglement
Art./8
kalimat
jang
. toek membikin oeang tengahan palsoe,
Tiempaka
Poetih “maka mereka itoe
kedoea,
boenjinja
»
Salinan
Kasboek
telenan dan pitjisan poela,

tjoeri, . bahkan
1
bisa , menoendjoekan|
tempatnja orang orang jang djoeal

pada

pada

«

pertama ia' membeli stang d.l.I.|
orang

di

Kemajoeran dengan

harga
i3,50 “kemoedian ia 'beli' Bal #
tang (ragangan): dengan. harga f1.50

di 4anah Tinggi. Lantas oleh toekang
loa di bikin betoel hingga.sepeda dan

bisa di naikin, tetapi apa Sial, ternjata

bahwa
“di “batang sepeda
terdapat
merk jang tjotjok dengan merk sepeda:
jang. ditjatat. oleh politie, Maka itoe'
sepeda. tadi di.tahan di kantoor po

litig Mr, Cornelis,

(Geneeskundige Hoogeschodi "
Loeloes

—.“NEDERLAND..
Anak2 keoeroek tembok.
A Hemaar,24 Sept. (Aneta) Doea:
anak-anak. . perempoean « bersaudara,

Ber Nga
L. dan J: Buren soedahi ke.
ocroeek tembok," Waktoe
dalam 'artsexamen' bagian Indin-main,
mereka
sedang.
Y
an
9
hn
RU

perjama focan RIM: Djulhan:
Te
Diangkat djadi arts toean M, Soggiri,
“ap Daan
1

/

-

" “Doea-doeanja telah meninggal doenta

pada ketika-itoe ajodga/ «na.

$

4

It

4
Hay

Adab

uk

|

Gemandangan

Kindervoorstelling

pe
“3

2

Kegirangan anak-anak artinja kesenangan orang tocanja!
«
€

. Di
1 I

boelan

depan, October

1934, ini soerat kabar akan mengindjak oemoer

1 tahoen sebagi dagblad dan

oen semedjak weekbl. d

na

Hasil Saat mann dapatkan dalam tempo pendek itoe, kedoedoekan jang lantas di atas pada lapisan

|kotan Satoe tahoen sebagi dagblad.
-peringatkan

Kitas akan

D0

kita di Betawi!

tederhana,

itoe

beroepa

membikin

girang pada anak-anak abonnes!

1934

Minggoe tanggal 7 October

hari

2! Pada

Peringatan

sadja itoe sa'at berdirinja ini

kita ta" boleh lakoekan

Indonesiers itoe, menjebabkan

soerat-soerat-kabar

nfara

Kita akan adakan bioscope kindervoorstelling (pertoendjoekan bioscope oentoek anak-anak), tempatnja di
at Theater, jalah satoe gedong biostope jang paling loeas dan baroe di seloeroeh Betawi. Moelai djam

: 5

:

agi.

Bui

Ta

ia AN

ai

anak-anak dari abonnes Pemandangan boleh menonton dengan

3
i
:
(ta“ : oesah bajar)
Gratis

Sa

:

Aa

moerai

baroe

“ Abonne

vrij

kaartjis

dapat

hak

mempoenjai

“sekarang

menggirangkan

Ditanggoeng

anak-anaknja.

oentoek

Maoe bikin porttet jang
bagoes dan moerah, selama
nja pada Andalas Foto Studio.
Speciaal boeat buste portret.

moelai

gratis

koran

dapat

selain

depan,

October

1

.

anak-anak.

Film jang dimainkan akan dipilih jang goedgekeurd boeat
' Dalam pauze akan dikasi pertoendjoekan Ridoep jang attractief.

sebab

Dari

itoe jang beloem djadi abonne, mintalah difjatet namanja dari sekarang.
Lain-lain warta tentang ini akan menjoesoel.

6 st. formaat briefkaart
Tambahan per stuk

Directie.

Moelai

dari

ITE
e Taota

f 1.50
f 025

sekarang, boleh

bikin vergrooting

dari foto jang

soedah dibikin pada kita, dengan
harga jang paling rendah.
Compleet

tidak .maoe menoeroen- dan dengan segera semoea kedjadian2

“Amsterdam

tentang

kan gadjih.

:

itoe

tindakan

besar sendiri, jang tentoe sadja banjak
menanggoeng
ini
'keroegian2
dari
penganiajaan itoe, jang menjebabkan
saja haroes toentoet ini oeroesan sam
pai dimana tempatnja,

jang menoeroet

Amsterdam, 24 Sept. (Aneta). keheridak hatinja Kaoem Madjikan jang
Semoea organisaties dari. pegawai2 sedang dikatakan.
Gemeente Amsterdam, jang berkoemMasihadasedikit
satoe georganiseerd
poel didalam
pertempoeran.
membantah perniatannja Buroverleg
Washington 24 Sept, (AnetaWethouders oentoek Reuter). Kemaren tanggal 24 Septemdan
er
gemeest

.menoeroenkan

gadjih2 mereka,

ber masih ada kedjadian
firma
di Massachussett

—0—
ke Viaanderen
pesiar
Poeteri Juliana

Saja tidak menjalahkan corr. ini s.k.
jang menerangkan tentang kekaloetan
»SEMEROE“. sebab corr. tadi tidak
sekali2 berniat hendak memboeat perselisihan antara satoe sama lainnja,
njatanja. ia tidak menjeboet tiap2 go-

bahwa satoe
tidak maoe

menerima kembali kaoem boeroeh jang

Terneuzen, 24 Sept. -(Aneta). waktoe itoe pemogokan teroes bekerdja. longan party, sekedar ia hendak mendjelaskan
kekaloetan
itoe datangnja
Poeteri Juliana meneroeskan perdjalaDi
Concord
(North
dari
mana,
goena
Toean2
sekalian jang
nannja ke Vlaanderen Selatan.
|
Carelinaj.
sedang
dan
jang
akan
beroeroesan
de
Diseloeroeh negeri ia. mendapat ba
soenggoeh hati.

njak perhatian dengan
—G—

Consui dari Denemarken di Medan
Den

Haag,

21 Sept. (Aneta).

Da-

pat masoek dan diperkenankan sebagai
Consul dari Denemarken di Medan,

-toean P, J. Ellehj.

Batara Bajoe kandas.
Baroe

sampai

di Calais,

Calais,24 Sept. (Aneta-Havas) Itoe
perahoe ,,Batara Bajoe“ jang berangkat dari Amsterdam oe€ntoek mengelilingi

doenia,

kemaren

soedah

vas). Consul

ma
“Sekali, sekingga
mereks boleh
poelang lagi ke Amsterdam oentoek
tjoba lain kali.

dipandang

Nanking

Generaal

mendapat

melandjoetkan

Keomah

Kesoedahannja pemogokan
0... di. Amerika.
Keadaan masih genting,
Washington, 24 Sept. (AnetaReuter) Sesoedahnja mogok3 minggoe

— djandji2 perdamai

.meskipoen

tonja

Guo

Tai

Chi di Geneva,

oleh Jan2rebisa

perhoeboengan2

«@fntara

doea

partij

merintangi

nerangkan

dengan

djelas, sikapnja ten-

tang rapport dari Commissie
dikan.
Djoega oleh

karena

Penawaran berikoet keterangan alamatkan kepada Administratie ini soe-

dikata-

kan bahwa Kaoem Madjikan melakoe-

kan tindakan
jang menoeroet kehendak
“hatinja terhadap beberapa anggauta2
fang actief dari Perserikatan Kaoem
Boeroeh teroetama
di bagian Selatan.
Tentang perkara jang diseboet benar

- satoc kaoem..Imadjikan menerangkan
bahwa memperloci tempo doeloe oen.

toek menetapkan mereka poenja politiek
jang akan dilakogkami V1.

Tentang perkara

jang nomer doea,

MET

RUBBE RZOOL

OEKOERAN
36:

selaloe

No. 363.

noebroek

kesana

kemari

dan

19

(pesanan|
Pa

tidak

akan

tjampoer

Memang.

betoel

pada tanggal

di heelisan

dalam

hal.

oeroesan.

ia Semata2 moengkir dan -seelah2

'/s dari djoemlah
pesenan

ini.“

tidak

ini:.oleh.L. T,

maoe tahoe oeroesan kekaieetan
»Semeroe”
dan sebaliknja ia me

noedoehkan pada diri saja jang me
megang boekoe. Padahal itoelafh djoes
ta sama sekali.
Pekerdjaan 'saja “di ,,Semeroe",
dalah sebagai anggauta Raad van Cem
« Inissarissen, jang semata2 menxgontrole

kan

sadja orang loearan, tetapi anta-

ranja ada djoega.2 Partindisten. Dan
kami pihak aandeelhouders sangatlah
bergirang hati dan bersedia sewaktoeoerdesari ,Semeroe”, djadi ,terang waktoe
akan
menerangkan,
siapa
lah “bahwa saja jang djadi toekang jang djadi penghianat dan pengrocsak
tangkapnja djika ada pengroesak di: didalam peroesahaan banysa sendiri,
ToecanZ

pembatja

djanganlaih

kalau "nanti saja, bitjara

heran

ada njaring

' Kaoem “Pemogok menerangkan bahwa sedikitisebab sajalah seorang, aandeel.
« telitihou Er dari. ,Sem.er.o.e'..jang...ter Masrt.

t/msJuli:'34,

(boekan

43
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DETAILS|

Mor:
Wotet
DATAMA-TINTRUM

dikirim

aa kakap

katakan

semendjak

29

Sept,

'33, ia

tidak.tjampoer lagi dengan ,,Semeroe”),
serta

kami

akan

membawa.

poela

boekti2 beroepa manoesia banjaknja
5 orang aandeelhouders dan nanti kami

jang menerangkan bahoewa t. itoelah
jang
teroetama sekali . toerdet. ambil
bagian mengroesak pada peroesahaan
bangsa
sendiri. Dan nanti
dapatlah
kenjataan, apa orang jang begitoe itoe
seorang
party jang djoedjoer, atau
Dan kami akan membawa
poela jang berkedok sadja.
hoekti2 beroepa. kasboek dan strokTindakan kita didalam hal ini, tidak
kwitantie. jang ia.kerdjakan
dengan ! maoe mentjari kemenangan dan tidak
toelisan-tangannja sendiri, semendjak poela hendak membanjakan debat, te-

»SSemeroes,

42

ADORTEYLPS
LANDFEI VEREENIGING,

14 ini boelan, kami telah

hak Pengoeroes-Partindo soeka toeroet:
ambil. bagian memeriksai bagaimana
perboeatan.
seorang. Partindist jang
logar. biasa. ini. Karena, orang2 jang
mendapat itoe aniaja keroegian, boe-

45

ENGRO'S

il-Rachman di.ini.s,k.pada.tng. mendapat pertimbangan jg. seadil2nja,
Hanja sebaliknja kami berharap pi'boelan lembaran. ketiga, lbahoe-.

t. Ab

wa

bikin kaloet

perkoempoelan,

nanti perkara jg sematjam ini ia bawa2
nama sesotatoe party, tjoekoep sekedar
ia menjeboet nama persoonnja sadja.
la mengatakan bahwa: ,L.T. P.S.I.

(Loear tanggoengan Redactie).
Kalau kita tilik maksoed

tiap

“10,

ZWART

kerageman dan persatoean dikalangan
bangsa sendiri”, Ini toean kalau .boeorang jang soeka

30

CHOCOLADE

dirinja, katanja ,,la se-

bagai poetera Indonesia jang menjintai
'Ikannja

“38,

DONKERBRUIN

ada poela mengatakan, seolah2 hendak

1 y didalam

37

BRUIN

Kembali kita tilik perkataannja jang
membersihkan

penjeli- tidhk

soedah

SCHOENEN

Inja ia mengatakan SOEDAH HILANG.

Kaoem Lagi tentang Rep. Atel. , Senveroe".

Boeroeh dan Kaoem Madjikan masih
ada keadaan jang, genting sekali oTeh
“karena Kaoem
Madjikan beloem me-

RADJA

MAHA

oentoek mengetik dan mengerdjakannja,
sebab ia ada mesin toelis, pengabisan

Tiongkok

semoea

jaitoe “diantara

EFFECT. DENERANGAN JANG MODERN
“TERIMA KERDJA ONTWIKKELEN
'AFDRUKKEN. VERGROOTEN

pada kita, selamanja pada kertas
lux seperti jang dipakai oleh foto
graaf-fotograaf Europa:

Tentoe sadja kalau itoe tjatatan dari
kasboek2
dan
verantwoordirg jang
|
J ARI
Seorang Indone- sedjak boelan April 1934 kekajaan
7
U
sier mempoenjai '»SMERGE” ada f 500,— lebih itoe di
pekerdjaan tetap, maoe membeli de- bikin hilang, dari mana kalau tidak
ngan djalan huirkoop 1 & 3 mesintoelis mendjadi kaloet. Apakah akal jang
2e | hand, dengan pembajaran f5,— sematjam 'itoe bisa « iterima dengan
per mesinfoelis saban boelan.
“pikiran jang waras?

diantara doea-

“BIKIN FOTO DISTUDIO DENGAN

minta padanja soepdja ia menjerahkan
itoe boekoe2 verantwoording, jang ia
8 soedah dapat perintah dari R.v, Comm.

9O—

rat. kabar dibawah

boeat

loempernah toean itoe berani mengoendjoengi pertemoean itoe. Kita poenja
tindakan pada itoe waktoe amat sabar
terhadap padanja.
Sehingga
pada satoe waktoe kita
mengadakan rapat jang lengkap dan di

dan Japan.

, jang menjebabkan

| Soepaja bekerdja lagi,

atau

pida-

lamanja, .kemaren..Kaoem Boeroeh di:
fabriek. tenoen
semoea soedah. moelai
n
lagi bekeain menoeroet kepoetoesan

| pemimpin2nja.
ALAN
tetapi,

Studio

tarief boleh tanja.

ta

dari Japan di

terhadap

PASAR
S LNEN

N. B. Segala foto jang dibikin

ini di s.k., seperti apa jang ia bilang

perintah - centoek

protest

—

Tidak maoe atoeran baroe lagi
New York,.24
Sept. (|AnetaHavas) Satoe speciale Commissie dari
Kamer van Koophandel dari Amerika
Soedah menolak dan membantah satoe
porobahan dari National Recovery Act.
oentoek tahoen jang” “akan ' datang.

poenja

dipanggil

Kita memang pertjaja bahwa kita sama
kita tentoe akan dapat memoetoesnja.

Protest dari Japan.
Keloear
sembari
mendjedjak,
Shanghai,
24 Sept. (Aneta-Ha-

kandas

AMERIKA

kita

Akan tetapi apa latjoer. Sedang ia
sendiri membilang begitoe, tetapi soedengan
terangan
bahwa tempat Zidah
herpoeloeh
kali kita sekalian
soedah ada gantinja jang bekerdja.
aandeelhouders mengadjak toean itoe
—0—
beremboek oeroesan ini, soepaja djangan
teroes2an djadi kaloet, tetapi be
AZIA

dipelaboehan Celais ditanah Frankrijk.
Peroempang2nja jang terdiri daris
3 Ong dapat ditolong, tapi perahoe
itoe
dipandang ,,total loss” hilang sa-

—9—

f 1.50
f 2.50
f 3,50

Tjontoh2
harap saksikan di
tempat kita.
Boeat bikin groepfoto dalam

berniat hendak mertbeberkan oeroesan

ebab waktoe mereka akan moelai
SA JA, mereka dikirim kembali

be

EUROPA

Formaat 15/18
»
18/24
2
24/30

ngan ,SEMEROE"“.
Begitoelah kita poela, sekali2 tidak

200 orang Kaoem pemogok soedah
menempoer
gedoeng Pengadilan di
Concord “dan kelocarkan antjaman bahwa mereka akan tetap berdiam disana,
djika mereka, tidak akan dipekerdjakan lagi.
3

dalam lijst:

benaran
jang

dengan

terang.

membawa

boekti2

Memang kita tidak heratt lagi, djika

ada,

rang,
So

seorang jang'salahnja

soedah

tes

saja

dan

.menoebroek atau menocedoeh
kemari, oentoek membersihkan

iri.

(Demikianlah

keterangan

djika perloe lain kali boleh disamboeng

Kepada toean2 Redactie, sekali lagi

saja
oetjapkan
atas kelonggaran

banjak
ini.

terima kasih

|

Was
ABDULSAMALD

SCLAIMAN,

jang ia tapi kita semata2 hendak mentjari ke- Djakarta, 25 September 1934.
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Sun

TOEKANG

Sedia Krosie

TJERITA RINGKESNJA

roepa
|

Mala, toekang memboeroe bangsa Eskimo jang djempolan,hidoep

beroentoeng dengen ia poenja istri Aba dania poenja anak-anak.
Dengan ia poenja kegagahan dan kebranian'ia selaloe bisa sediaken daging baroe setjoekoepnja boeat ia poenja tempat kedia-

oleh

sesoeatoe
.
ii

ngin

tjoetjoet. Mala

ambil

poetoesan

bisa

Mann

perkoempoelan

|
bahwa

lid-

berarti sama sekali

jang berpendapatan,
oeno!!!

bahwa

perka

Batavia-Centrum

mati

ia

e

pergi

memboeroe

lagi pergi, itoe
sempojongan di

ikan

tjoetjoet

ex toekang

man.

itoe

ngan jang bagoes enak dipake datanglah

(di kleermaker

NIM TOR TOMO

jang terseboetf.

Memoedjiken dengan hormat

Kaloe Mala dapet denger ini kedjadian, ia djadi goesar sekali
dan boenoeh itoe kapitein.
!

BOLEH

Oger Freres

Trima roepa2 pekerdjaan boeat toean2
dari roepa2 mod & menoeroet maoen
ja
jang bikin djikaloe toean2 ingin poto
-

andjing laoet.

TIDA

ditoko
—
aan

oleh salah-satoe orang kapal, jang kira Aba ada satoe

ANAK-ANAK

.

Petodjo Binatoe No, 18 Gang I Batav
ia-Centru m

kapitein membikin Aba djadi
dalem saldjoe dan ditembak

Boeat dapet taoe teroesannja ini tjerita, baik penonton
ken sendiri di Kramat Theater.

PEN

:

HAM

MOEDA

saksi-

NONTON

OT RIO DI PIN

::

EN

mah

SEE

djahat.

saksiken.

Sem

J

tan familienja. . !
da .... jang doega,

berlakoe

dateng

-Boeat hari Senen 24 dan Selasa 25

ek

INA PBR Van. “0ni

: .. September 1934
film ke 1

Ml

A

pda
We
.

“nba asi
a

”
AH

Kane en
$

ya

hari Senen

:

an- $

ada radja dari

#

lon perna dipertoendjoeken
sega
ON Hindia-Nederland

3
g

24 dan

September

Selasa

dimaenken

oleh:

TRUDE

IVAN

MOSJOUKINE,

MOLO

di.

BEDAK

Monster

BESAR

CHUN

PETER

e

VIRGIN

gratis

LIM & Co.

—

BATAVIA

VOSS,

acteur jang terkenal

» (ORANG

TREASUREI
— (Harta badjak laoet)

film ke 2

kedjadian

PETER

— Extra serie

Anak2 boleh nonton

ji

Ga pb

sen

GAGA-BRANIY9

soenggoean.

dua

Gedep.

VOSS, maen sebagai kapitein dari barisan soldadoe dan

pemaenannja sanget menarik hati.

BEDAK

actrice

tida

a

perloe!

.Anak

dari KING

KONG.

24555

satoe-satoen

memake. WANGINJA

dari

ZELSCHAP

'

MARAIEentand

TOONEEL

toel
dari

,,DARDANELLA", satoe

Bedak Muguet
semoea Bedak

Djika

dan tentoe

| berboekti, Kalau rasanja tiada enak boleh

kehidoepan,

dikasih !

'-kombali, Djoega monster gratis selamanja toean
bisa

ld

| KOFFIE-DEMPO ada 100pCt, toelen, bersih dan ha-

| “toem, Barang jang baik tidak oesah dipcedjikan lagi, ||
#

Firma Lim en Oey & Co.

(Electrische Koffiebranderij , DEMLO")
.
PALEMBANG.

dari

diri

kapida

tahoe hal

kin di

5

“»a

2

Pam

duxrfana
$ Ca.

sendiri, jang soedah

Banaria.

Ba

Tn
Prof. S. S.

Handilijnkundige
Astroloog

coop

Matramarweg No.

Hormat kita,

4

Njonja-njonja ingin

MOHAMMED ALI

»..sebab publiek soedah banjak kenal,

OA

kasenangan

dan

be-

laloe dan sekarang atawa jang aken dateng, datenglah sama

| dapat lebih doeloe kapan dimintak,

etanaa

Toean-toean

apa

palingg baik
»jangg palin
jang dibi

ani
ara as ae

Minoemlah selamanja ,KOFFIE DEMPO"

bedak-

tidak

GEZELSCHAP,

Indonesia,

.... Ngantoek
2.

HALOES

oe,
fjoekoeplah memberi boekti, apaperlkata
»ACTRICES” dari TOONEEL GE-

Film dengen Laurel Hardy dan George O Brien Moelain 5 Oct.

eh

MUGUET

sekali, djaoe bedanja
bedak lain.
Poedjian lebih djaoe

26-27 Sept. Rob. Armstong dan Ch Bickford dalem Panama Flo.
28-29-50 Sept. 2 Film dengen Janet Gaynor dan Buk Jones 1-2.
Oct, 2 Film dengen John Boles dan Tim Mc Coy. 3-4 Oct. 2

.

merk No,

ja
BEDAK jang soeda ternama dan men..
dapet poedjian dari Orang-orang
jang
soed

TRUDE VON
MOLO, ini nona jang tjantik, djoega perna maen
bagoes di film ,De roof van Mona Lisa" Poedjian boeat ini

IELLS HEROES

Doha

JANG

IVAN MOSJOUKINE,
terkenal maen boeat film »Witte Duivel"
mae) di ini film melebihin bagoesnja dari jang soeda. lapoenj
a
kegagahan, keberanian, pengorbanan dan ketjintahan padaanaknja
ini semMoea pencnton aken saksiken, jang ia maenken seperti

"

HAMA

Tea
ASAR SARA

Sud

Ta AA

Mi

RCHARO, ka pp aa Jan

INN

Te

s5

sana

9

VON

Lane

3 hari dapet kenjatahan
7 hari taoe kebaikanna

25

1934

PER TOENDJOEKEN FILM PRANG
DAN BAGOES

. semoea seriefilms jang be- &

.

t
AN BNN NA
AI NAK N
TE NANDA ON

doenia,

Bocat

serie film &

. jang menggemparken
.tero

Pake:

Bat-C. 3 8
Ba

Talmadgef
dalem

'TANJA U POENJA DOKTER

RI
AL
TO
BI
OS
CO
OP
S enen

BEL SERIE 11-)2 TAMAT

Toeroen

|

MOEDAHAM

koendjoe-

itoe kapal, dan ia pergi kekapal terseboet bersama-sama ia

kapitein.
Waktoe Mala
mabok. Dengen

toko, barang

Kleermaker

'poenja istri aken tawarken ia poenja pels-pels pada itoe kapitein bangsa koelit poetih.
Itoe kepitain permaenken Mala setjara meliwatken wates dan
ia djoega ganggoe Aba. Mala marah besar, tetapi waktoe ia dapet denger dari jang lain-lain jang itoe koelit poetih tida bisa
.....

loean?

harga lebi

La

orang di itoe

aken

dari rotan

model,

moerah. dari laen
. tanggoeng baek.

Harap

'Pada soeatoe hari di itoe doesoen ada dateng satoe orang
asing, jang membawa satoe snapan, jang ia dapat toeker dengen
beberapa pels jang sanget bagoes dari kapitein dari satoe kapal
ikan

dan medja

mafjem

Leg ARA

man, satoe doesoen ketjil, dan
doesoen ia di pandang tinggi.

BATAVIA

Ba

—

pemboeroe

.....
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Hoofdbestuur Jong Islamieten Bond

Lembaran Kedoea

Pemilihan anggauta Dewan Rakjat
jang akan datang.
“Abang

Thamrin

perloe

boeat anggautanja

Apakah

masoek!

—

Apa Pegoejoeban Pasoendan berdiri
sadja, apa boeat rakjat se-Indoresia oemcemnja ?

kaoem B. B. sebagai volksleider akan memperhatikan teriakannja rakjat djelata?

:

verkiezing),

dimana

si-pemilih

dapat

teroes memilih djagonja sendiri2 jang
di Indonesia ini hanja di dapatkan di
Dewan.
Gemeente, memberi kesempatan djago2 nasional dapat mereboet

»diep te betreuren“, dan kalau:lain2
anggota. sekarang jang didalam perasaan
'kita ,,waardig“ mendjadi wakil

dewan2 gemeente koerang sekali. Djadi,

meskipoen anggota2 terseboet dapat
mendirikan fraksi dimana semoea

anggota

Indonesi€rs

toeroet

bertjam

poer (lain dari fraksi Volksraad), fraksi
itoe ta” dapat pengaroeh besar.
Dilain-lain raad pemilihan itoe ada
lain tjaranja. Disini ada doea matjam
anggota, jaitoe anggota jang dipilih
dan anggota jang dibenoem. Dan ang-

Ra'jat. Akan tetapi,....
Pemilihan dimonopolie kaoem B. B.
di Djawa
Barat menoeroet toelisan
» Pemandangan“ terseboet jang banjak

pengaroehnja Pegoejoeban Pasoendan

jang akan memadjoekan Candidaatnja
dan krin gnja sendiri.
Sekarang keloearlah pertanjaan saja.
,Apa ,,Pegoejoeban Pasoendan" bctdir' ' boeat
anggotanja
sadja, apa
boeat Ra'jat se-Indonesia seoemoemnja?

Apa

,,Pegoejoeban . Pasoendan”

akan

mengemoekakan kepentingannja sendiri
apa kepentingannja oemoem ?"
»Pegoejoeban ,,Pasoendan” nistjaja

gota jang dipilih. boekannja dipilih
oleh Ra'jat sendiri akan tetapi dengan ingin sekali mempoenjai wakil (wakil2)
perantaraan. Misalnja, anggota2 dewan didalam sidang Dewan Ra'jat. Wakil2
Kaboepaten dipilih oleh kiesmannen,
itoe boleh" diharap mempertahankan
anggota2

Dewan

Provinciale

Gemeente

paten,
Ra'jat

Raad dipilih oleh

dan Dewan

Kaboe-

dan
anggota-anggota Dewan
dipilih oleh anggota
- anggota

kepentingan belangnja. Walaupoen belangen iniywjang kebanjakan mengenai
Ra'jat seoemoemnja, akan tetapi Ra'jat

djoega ingin melihat vertegenwoord'ger
Gemeenteraden (Stadsgemeenteraden) jang tertjakap. Dan
oetoesan
jang
Regentschapsraden, Gewestelijke dan tertjakap jini jang kelihatan boekannja

' Plaatselijke raden. Disini akan saja
oeraikan sedikit, bagaimana pemilihan-

pemilihan Regentschapsraden dan lain2
raad.itoe didalam praktijk, sebeloemnja

oetoesan Pasoendan, akan tetapi tocan
Mohamad Hoesni Thamrin.

Saja pertjaja bahwa Ra'jat akan mem-

bilang.

saja memberi pemandangan
tentang
pemilihan Volksraad.
Tentang pemilihan ,anggota2 Raad2

“terima

Pasoendan“,

kasih

djika

,, Pegoejoeban

perkoempoelan

ter-

seboet misalnja mengadiahkan Thamrin
di. Volksraad. ,,Pegoejoeban P: :oendan
'“Gemeente saja bersetoedjoe lakoenja. ta'akan kehilangan apa2, seb. | toean
Anggota dipilih oleh Ra'jat, dan se- i| Thamrin djoega mangarti, bahwa kemoea anggota, anggota

anggota

pilihan, ta'ada

benoeman.

$

Sekarang tentang pemilihan anggota
Regentschapsraden, Disini ada doea ma
tiam anggota. Jang dipilih, dipilih oleh

kiesman,, dan

jang

lainnja dibenoem.

pentingan2 Pegoejochan Pasoendan ada
kepentingan
nasiora.
Djadi
toean
Thamrin nistjaja akan mempertahankan
keperloean apa sadja maoepoen asalnja
dan
fihak B.O. maoepoen dari fihak
lain, asal sadja kepentingan itoe ada

| | Didalam praktijk Reg'entschapsraden ini »nationale belangen“ ,, Pegoejoeban Padimonopolie oleh kaoem B.B.. dimana
raad2 ini dapat spotnaam ,semoehoen
raad“ atau ,,noen inggih-raad“. Mala-

han ada jang berkata, bahwa ada soea
toe

regentschapsraad

praktisch

jang anggotanja

semoea dibenoem. (apa ini

betoel penoelis ta'akan

wab,
(

Ini

tanggoeng dja-

sebab tidak menjatakan sendiri).
pemilihan2

raad-raad

terseboet

tidak begitoe penting, djika pemilihannja didalam praktijk koerang selesai.
Jang lebih2 penting jaitoe boentoetboentoetnja.
Sekarang sampai pemilihan anggota2

Volksraad.
Anggota

Volksraad

terdiri

dari

60

orang dan ketoeanja.
Dari 6C anggota itoe ada 30 anggota
bangsa Indonesia, dimana 20 anggota
jang dipilih dan 10 anggota benoeman.

"Siapakah

jang

memilih

anggota2

soendan“ berboeat Ksatrija dan bersifat
perkoempoelan nasional Ra'jat Indo»nesia, djika akan memperhatikan keingi-

nan

Regentdang banjak pengazoehnja.
“schapsraden telah dimonopolie kaoem
B.B.,

dus

didalam

Volksraad.

Pem-

batja dapat memikirkan sendiri, bahasa
kaoem kiri tidak banjak pengharapan.nja boeat dipilih mendjadi anggota.
Dan sekarang jang dipilih oleh Pe-

f. Kedatangan

dengan

Siroop,

Retjek

air Blanda

kebiasan aja

toelen

dan

dengay

Islam

a. Verslag-verslag

rga

paling

Mintalah.
Lebih

d. Verslag-verslag

dari

J.I.B.

dari Natipij

15-16

djam

i
tertoetoep.
October,

malam

baik oentoek

kesehatanm£

Sekarang
Kaoem

B.B.

Landsdienaren

dari

groep

ini

kaoem

sebetoelnja

sadja. Mereka

hanja

ditengah-tengah Ra'jat terdorong dari
pekerdjaannja ditengah2 Ra'jat.
Akan tetapi mereka pernah menga-

sebagai pemim-

Memang ada kasem B.B. jang selainnja bekerdja sebab terdorong dan
mentjari nafkah djoega sebisa bisa
membela kepentingan Ra'jat. Akan

tetapi

didalam praktijk pemandangan

Ra'jat lain sekali.

njakan

ta“

Ra'jat jang keba:

meribapa-bapa

kepada

(ke-

kepertjajaan kepada mereka kaoem B.B.
berniat menjeboet dirinja sebagai ,, Volks

perkataan ini, Apa lagi dimana sekarang Pemerintah kelihatan makin lama leider“.. Ra'jat sekarang. ingin sekali,
. makin kanan, pengharapan kaoem kiri soepaja orang jang sebagai tocan Tham(agar dibenoem anggota, tipis: sekali. rim doedoek disidang Volksraad. Apa
Siapa jang sekarang
banjak kans kaoem B.B. sebagai Volksraad memmendjadi anggauta2 Volksraad ?
perhatikan teriakannja Ra'jat djelata?
Didalam ,,Pemandangan”, beberapa Apa kaoem bendera2 ini akan menjo-

Cheribon,

dalam kota Cheribon

ada

soedah

200

pesat kemadjoean

orang lebih dan goeroenja

njai ,bevoegheid“.

Ketjoeali dari itoe

pergoeroean
terseboet soedah mempoenjai tjabang di Djamblang, dan di
koendjoengi
oleh
50 orang moerid.
Sekianlah kemadjocan pergoeroean ter
seboet.jg masih moeda oemoernja itoe.

djam

aan goeroe-goeroenja, jang berani berkorban, dalam doenia pendidikan Nasional jang bergoena boeat bangsa dan
tanah airnja. Hal ini diikoeti poela oleh
kehaoesan publiek terhadap onderwijs.
Rakjat
jang tidak soeka selamanja
tinggal ,dalam koengkoengan kebodo-

3. Kedoedoekan perempoean menoe-

Raad

dan Islam,

Midden-Java (Koetoardjol.

5. Penghoeloegerecht dan kas Masdjid, oleh
toean
Hoofdpenghoeloe
Temanggoeng, tocan Ghozali.

17 October, Raboe pagi.

Tamasja fexcursie).
17-18 October, malam Kemis.
Pertoendjoekanfilm.
18 October, Kemis pagi, 8.30 di Sobokerti.

Rapat

tertoetoep..

(Vragen-

bus).
18-19 October,
djam 8.30
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Tragiek

Roemab2

(reunie4 diada
(wedstrij
ini akan

9 —.

dalam kalangan
wijs particulier“.

Pembantoe
noelis:

Djoem'ah,

,Onder-

kita dari Cheribon
pergoeroean

me-

jg. didirikan

oleh Indonesiers dimana2, kebanjakan
menjedihkan. Indonesiers boleh gembira akan adanja pergoeroean2 itoe,
tetapi haroes toeroet. memperhatikan
poela pahit getirnja, jaitoe dengan ichlas
memberi toendjangan beroepa moreel

walaupoen
roean

materieel.

particulier

Sebab

Toean

han.

sebagai

Be-

tawi toelen di Dewan Ra'jat waardig
mendjadi wakilnja Ra'jat se-Indonesia,

dari golorigan mana sadja. Ia tidak
perdoeli apa teriakan. itoe dari Betawi
apa dari
Djawa, apa dari Andalas apa

dari Soelawesi, Asal
mengenai kepentingan

teriakan2 itoe
nasional Indo-

hari jang laloe ditoeliskan, bahwa orang kong permintaan Ra'jat, dan menjerah- nesia, ia jang mempertahankan
kan candidaatnja salah satoe kepada sidang Volksraad,

GakBika

“adakah

didalam

ea

bisa

anak

anaknja

djadi moendoer, kegembiraan dan kesedihan selaloe berpoetar balik.
Sesoedah kami oeraikan kegembira-

an ALV. sepenoehnja, sekarang kami
oeraikan kesedihan jang baroe dialami,
agar

pergoe

Abang

itoe, seberapa

Gitjiptakan soepaja kelak djadi orang
jang berharga dalam masjrakat.
Soeatoe boeah tenaga jang soetji itoe,
pada tahoen jang laloe A.L.V. soedah
pernah terima anoegerah, sebagai bintang jang djatoeh dari langit. Jaitoe:
Salah
satoe
pergoeroean Particulier
bernama:
Volharding
dalam
kota
terseboet, satoe satoenja pergoeroean
jang mempoenjai alat alat jang tidak
mengetjewakan,
digaboengkan djadi
satoe dengan A.l.V. Moerid2, goeroe
dan alat2nja didjadikan satoe dengan
perdjandjian jang menjenangkan poela.
Maka dari itoe, A.l.V. djadi tambah
besar dan tambah kekoeatannja.
Kepertjajaan
pendoedoekpoen
semangkis besar poela.
Pada pertengahan boelan Juli tahoen
ini, publiek soedah menaroeh sijmpathie, begitoe hesar kepada A.L.V. ketika
diadakan jaarfeest. Soeatoe tanda, bahwa publiek merasa gembira atas ke
soeboeran itoe pergoeroean. Kegembiraan mana sampai sekarang beloem
diloepakan, dan ra'jat masih mengharap lagi boeah jang lebih sempoerna
dari pada sekian lagi.
Tetapi, kita mengarti bahwa doenia
itoe beredar, semoea kedjadian tidak
ada jang kekal. Madjoe bisa terbalik

bagi

fihak

djadi mempoenjai

itoe ta'kan bisa tegak,

Thamrin

tidak lebih tinggi.
Siropen.
.

Fi

fabrieken

Tel. Wel. 990

2

toek

agar

memperbaiki

kemadjoean

jang

berkepentingan

,,zelfcorrectie“ oenmana

A.I.V.

jang perloe,

djadi

tidak

terhalang.
Fihak terseboet sekarang sedang ber-

gontjang. Dalam kalangan:
Pengoeroes,
Directie ,dan
baroe
satoe

boelan

goeroe

Sesoedah

goeroe

sekonjong

Goeroe

mengalamkan
ca. 'aet
crisis,
sama lain mempertahankan ke-

NTT

A,I. VXS

lamanja,

dan X ta

gadjih.

Aa

verlof
verlof

Kg

habis verlo? &,

terseboet . masoek “ a

jang di dari.

ada 9 orang, dan soedah dibagi doca,
jaitoe bagian Lager onderwijs dan Mulo.
Sebagian besar goeroe2nja mempoe-

analyst Semarang.

. seperti tocan. Thamrin tidak meimpoe-

Sea

di.

oesahakan dan dipelihara oleh Indonesiers, dengan kegiatan tenaganja itoe

(oesoel2).

Wetboek

124

tidak minta

particulier

nja. Kemadjoeannja
boleh
dibilang
loecar biasa, karena sedjak berdirinja
8, di sampai. tahoen ini moeridnja soedah

oleh
t. M. Natsir, dir., Pendidikan
Islam Bd,
4. Islam dan so'al penganggoeran,
oleh t. Moesa Al Mahfoeld, lid Prov.

NO

pergoerosaa

school)

2. Hygiene didalam pergaoelan laki2
dan perempoean oleh t. S.M. Poespito,

roet Burgerliik

raalwas 21

rang

jang perloe diperhatikan oleh pendoedoek jang berkepentingan.
A.LV. (A'gemeene Indonesisch Volks-

bg.

Selasa, djam

Raboe,

Harga

Disini kami perloe mentjeriterakan
salah, satoe. tragiek dalam kalangan

Rapatterboeka.
5.
Soeatoe tanda kegiatan tenaga dari
1. Berita poetoesan2 Congres J,I,B, pengoeroes-pengoeroesnja dan keseti-

B.B.
berdiri

dan

3, di Sobokerti,
Rapat
tertoetoep.
(oesoel2)
16 October, Selasa pagi, djam 8.30,
16-17 October, malam
8.30, di Sobokerti.

dari ALTERNA

&

(oesoel2)

di Sobokerti.
Rapat tertoetoep

sekarang

ALFIRNA

pergoeroean

15 October Senen pagi,

Sobokerti.
Rapat

moelai

boeah-boeahan

dari limonade synihejang paling enak

Siroop-siroop dam SMONADE

Kramat

pandoean dari J.I.B.)
e. Verslag-verslag dari Centraal Kern
lichaam J.LB. dil.
f. Vragenbus.
1415 October Vrij,

lebih moerah

dari

sari

' Ng sekarang.

Mine

Secretaris

b. Verslag-verslag dari redactie
administratie ,,Het Licht.”

toean

dari

loelen, denganNaaga jang tidak lebih mahal dari limonade2
minoem h

toean pernah

Semarang.

dan bendahari P.B,J.I.B.

Sireop2 ,ALTERNA“ memetjah
pada

terbikin

jang

di Indonesia,

dari

C. Verslag-verslag
poetri (J.I.B.D.A.)

jang

!

Poedjotomo,

dan

memberi

dan LX 2pde

P.B. dari

Bendara Wedana, djoeragan Assistent djika kekoerangan ,, batin dan lahirnja"
sebagai alat jang teroetama.
merintah. Ada ahli Staatsrecht jang dan lain-lainnja.
mengatakan, bahwa Pemerintah pemiSekarang P.P.B.B. berniat menghilalihnia anggota boleh dikatakan loyaal, ngi keadaan ini berniat, mendjadikan
boe.“i telah memilih kaoem I.S.D.P, kaoem B,B..sebagai pemimpin Ra'jat. Ra'jat,
boeat diganti candidaat jang
atau “Thamtin sebagai anggota. Akan
Kalau kaoem B.B, berniat mentjahari ditjintai betoel2 oleh Ra'jat.
tetapi kita ta“ dapat setoedjoe

Jang

jang

Kendal.

oleh t. Oesman

N

dan

Pauze,
d. De verhouding van de Regeering
tot den Islam, oleh t. R. Wiwoho, lid
Volksraad.
e.. Bedanja: Our'an dam' Bijbel, oleh

t. Moestahdi,

“2

cr

Limonade

lisch. Sekarang foean bisN '3paf ha sil boeah-boeahan

Our'an,

Ra'jat. Keinginan oemoem lebih
malam
berat
dari pada
kepentingan Groep
sendiri.
Malam perpisahan
Begitoe djoega lain2 kaoem nasio- avondj)
nalis, dari B.O., dari P.R.L, dari TirN.B.
tajasa d.L.I., djika mereka menang meTiap2 petang dari poekoel
ngakoeci membela kepentingan dan perkan bermatjam2 perlombaan
satoean Ra'jat Indonesia, nistjaja akan
den|.
mengemoekakan
kepentingan
Ra'jat
Djika perloe programma
seoemoemnja, dari pada kepentingan
dirobah.
groepnja sendiri.

“ini? Seperti telah saja oeraikan, jang koe kedoedoekannja
milih anggota2
ini matjam2 raad, pin Ra'jat.
dimana tentoe sadja regentschapsraad2|

w

boeka.
a. Penjerahan voorzitter Congrescomite kepada pemoeka Pengoeroes, Besar Jong Islamieten Bond.
Pembatjaan

soedah

di kalangan

Ra'jat ta'ada jang ada dipilih lagi
14 October, Minggoe pagi, djam 8.30
(toean S. Wirjopranoto oempamanja), di Sobokerti.
lebih baik kita zonder wakil sadja:
Rapat tertoetoep.

koersi Gemeente. Di- Djakarta koersi2 Toean Thamrin sebagai anggauta bang
Gemeente
at direboet oleh djago2 sa kita boleh dikatakan jang terdjemnasional, po
ilain2 Gemeente jang pol. Tiramrin membela sangat kepada

kebanjakan djoega kaoem nasional jang
dapat kedoedoekan koersi Gemeente.
Hanja
sajang
sekali,
djoemblahnja
anggota2.
bangsa Indonesia didalam

no. 33 Semarang.
dan
rapat
ter-

c. Choetbah dari pemoeka
JLB., tocan Kasman.

Pemilihan anggota
dari masing2 njai banjak kans doedoek didalam
Dewan Gemeente telah selesai. Pemi- Volksraad. lagi. Kalau kelak hari ini
lihan jang setjara demokratisch, pemili- diboektikan, itoe soeatoe keadaan jang

Ter

October,”
malam
Minggoe,
malam,
di Sobokerti,

Karrenweg
Receptie

b.

Oleh S. Pr.

— hanzonder perantaraan (rechtstreeksche

13-14
djam
8

ikan besar

dioeberi-

Programma
Congres
LB jg. ke 9.

nohetnkaladh mminameonarnamremamaryendaneanan-aKrOn
AN

4

SCOTT'S EMULSION Ih

Di Semarang
13—19 Oct. 1934|

meminta kepada kita, soepaja
moemkan programmanja sebagai
koet:

dengan

besar"
Iboenja

menoeloeng Sain. Didalani Seotts
Emulsion terdapat bagian-bagian
makanan dan zat-zat jang perloe
centaek membikin badan sehat dan

Sekarang kau moesti lihat” dia.
Orang

d

1
ia

Ta

konjong: datanglix S'2Pi

Directie jang bermaksoes La!
lofnja soedara goeroe terseboet F £
djangkan 1 boelan lagi dan tidak To
pat gadjih poela selama verlof.
2
Hal inilah djoega setengah dari sebab kegontjangan A.I.V. terseboet di
atas, jang beloem ada kesoedahannja,

dan masih didalam peroendingan.

Se-.

landjoetnja djadi dirasakan hal2 jang
tidak menjenangkan mereka itoe, hal
mana jalah jang. menjangkoet paoet
praktijkaja organisatie dalam kalangan
staf directie.
Walaupoen.
.itoe
kedjadian
menjinggoeng roemah tangga itoe per
goeroean,. tetapi .kami anggap perloe
diperbintjangkan
dalam.
ini
soerat
kabar agar soesoenan roemah tangga
nja
pengoeroes
dengan lekas lekas,
ditambah ketegoehannja, dengan mengambil sikap jang adil terhadap doea
fihak jalah dari fibak :
staf. geegroe2
jang sedang bergontjang
perasaannja
dan terhadap.stat directie. Dengan tim
bangan jang djernih, oedara jang keroeh itoe moedahlah dilenjapkan.
Sebab kalau itoe perselisihan tidak
lekas dibikin
beres, tentoe. goeroe2
jang sama bekerdja disitoe djadi koe
rang tenang. Bekerdja dalam kebingoe
ngan itoe hasilnja akan koerang memoeaskan.' Anak2 kitalah jang teroeta
ma keroegian besar.
Sajang seriboe sajang, kalau dalam
kalangan A.I.V. jang soedah haroem
namanja itoe menderita nasib jang menjedihkan,
hingga
terbajang bajang
kepertjajaan
pendoedoek akan djadi
berkoerang koerang.
Begitoelah beratnja orang djadi pengemoedi
pergoeroean,
tidak sadja
mereka
itoe mendjaga kesoeboeran
pergoeroean jang dipimpinnja. Tetapi
djoega haroes bisa bekerdja bersamasama
dengan
Directie dan goeroe
goeroenja. Kalau tidak begitoe, tentoe
timboellah kekaloetan, dan kekaloetan
inilah jang atjap kali menjebabkan ada
kedjadian jang tidak2.
Boeat mendjaga kesoeboeran pergoerogan terseboet hendaklah:
1. Pengoeroes, Directie dan Goeroe2
itoe, selaloe seia sekata dalam djabatannja masing
- masing, seperti orang
mengemoedikan
perahoe,
membawa
anak-anak, jang perloe didjaga djangan sampai tenggelam ditengah laoetan,

2. Mereka
itoe bisa seia sekata,
djika
beginsel.
dan
richting dari
pergoeroean
terseboet,
itoelah jang

dipentingkan.

Kalau pergoeroean kita

didasarkan hidoepnja dengan modal
dari salah satoe golongan, tentoe sadja
hidoepnja akan sering menderita hal2
jang tidak di inginkan. Sebab akan
diatoer djadi setjara bedrijf, jang menghadapi oentoeng dan .roeginja materieel. Hendaklah dikemoekakan bahwa:
pergoeroean
itoe hanja
didasarkan
dengan keoentoengan moreel.

Pengorbanan oeang, tenaga dan fikiran

nja itoe boekan soeatoe hal jg. loear
pentingannja jang beloem bisa dibikin biasa dalam kalangan .pergoeroean.
beres, alias ada perselisihan pendapa- Tetapi keoentoengannja dari sitoe jalah
tan jang masih dalam peroendingan, anak-anak kita bisa djadi orang jang
beloem selesai. Tetapi walaupoen be- berharga
dalam masjarakat. Dengan
loem selesai, membawa bajang2 jang lain perkataan: kebaikan anak2
kita
menjedihkan bagi A.I.V. Boektinja:
kelak, hendaklah dibeli dengan peSementara pengoeroes, ada jang me- ngorbanan sekarang. Dalam onderwijs
ngirim soerat meletakan djabatan,
wet no. 142 kita batja jang bermaksoed:
Sebab: Pada boelan jang laloe seo- bahwa sekolahan itoe perloenja oentoek

uan

ABke
Tp
lih

Te

dengan

Doelo dia tida bisa main begim
Tangannja jang bagitoe koeroes dan
toelang-toelang lemah.

Congres Jong Istamieten Bond j.a.d.

BEE

2

"Orang

Se

Sain bermain

Ha

'.

MI Lai
Aa 3

Tangerang membikin rapat tertoetoep,
bertempat di gedong Taman Siswa.

(hulp)

Meyoeroet dari oendangan rapat di
boela
djam 9 pagi. akan tetapi jang
Pada kaoem boeroeh : ,Bersatoe tegoeh, bertierai djatoeh“.
laxtaran itoe waktoe beloem koempoel
semoeanja, maka ini sampai memakan
Kalau
kita
melihat
poela
pada
riwatempo
45 menit lamanja.
Sebagai kata2 jang tertjantoem diatas
Jang datang mengoendjoengi k.I. 60
adalah satoe pepatah kita bangsa Indo- jatnja cultuur stelsel dalam zanya
nesia dan tak poela kita sendiri jang poerbakala hingga delapan sen per'co- orang, kebanjakan dari wakil berdjenismemakainja (memonopolie), akan tetapi rang “serta sampai di zaman sekarang djenis perkoempoelan, misalnja P3.B 1.
tiap2 bangsa adalah mempoenjai sen- tak sedikit 'etjeh2an bahwa hiroepnja PG... P.S, Pasoendan enz wakil Pediri2 jang di pegang tegoeh dan koeat kaoem boeroeh tjoekoep dagan se- mandangan poen ta'ketinggalan.
Diam 9,45 ! Vergadering diboeka oleh
oentoek sesoeatoe jang di pandang gobang, katanja : apakah tizkoep bagi
.
?
njonja
Ramoen, Sesoedahnja mengoemerasai
telah
jang
perloe dan boetoeh kepada bangsa dan
Akan
tetapi
tak
koerfig2nja
dalam
tjapkan
terima kasih
terhadap jang
masing2
bahasa
tanah airnja, menoeroet
dalam arti tjara dan kaoeman beker- pemandangan oemoet bahwa disana mengoendjoengi seperti biasa, maka
disini ran#ok, disana lapar njonja Kartowijono dari Jacatra diperdja oentoek menoentoet sesoeatoe hak rampok
disini
lapar
hingg“ tak sedikit kaocem silahkan angkat bitjara. Mereka tampil
“dalam duenia perboeroehan, tidak hadengan tegas dan lantjar
nja tinggal
seperti teorie atau me- loentang lantoery sampai dimana tjape kemoeka,
ringkaskan
kelimat atau maksoed, disana tidoer,/fingga gampang men- menerangkan hal perbaikan roemah
baik dalam persidangan walaupoen dapat penjaw malaria dan sebagainja tangga, kewadjiban2: le perempoean
dalam pergaoelan: hanja sadja ialah siapakah yig menanggoengkan dalam sebagai isteri dari soeami,
2e Isteri sebagai kaoem iboe. Dengan
oentoek satoe praktijk jang tertoedjoe kewadjibd ?
Mak”
tak
salah
kalauhiroe
hara
diadakan
beberapa peroempamaan dari
pada satoe perboeatan (lihat) sebelah
begitoepoen
tjonto-tjonto
Europa dan Amerika, jang terjantoem padg“aoem boeroeh Europa dan A- bandingan
dalam beberapa seerat kabar di be- meta tentang penoeroenan bea bea tidak djoega ketinggalan. Djadi dengan
“Doeroehan dan pasangan werkloos, seperti patih dengan radja jang sermatalakangan: beberapa boelan jang silam, jp
kendjadi
timboelnja perasaan amarah mata bahasa tidak
accoordnja salah
jaitoe mengedjar soeatoe keadaan jang
oleh
tindakan
jang
tak
memberi
batas
satoe
gampang
berpisah,
tetapi sebagai
walat
han
perboeroe
terpenting dalam
dalam
perasaan
hak kemanoesiaan baas dengan bazin soepaja dapat berpoen oentoek pergaoelan hidoep chantara
pertempoeran kedoea pihak, djalan langkah bersama-sama.
Soesnja.
,oena
seolah-olah
mendjadi datangnja korban
Toean Prijono dapat giliran, mereka
Yasa
bose
ta'
Oleh karena itoe kita
belaka jang terdorong oleh kemaoean menerangkan hal kaoem laki2 terhadap
ab.
ag,
kita,
pepatah
meoelang2
naf'soe pantang kerendahan, hak pan- pergerakan kaoem iboe, soepaja oeperhatian dan ketegoehan EN tercabaat tang ketinggalan djoea adanja.
moempnja dapat mengetahoei bagaiDati
pendirian, walaupoen PEP?
Demikianlah keadaan stelsel kapita- mana kewadjiban2, terhadap langkah
Setini
dalah
@
kali
beberapa
telah
lisme adalah soeatoe so'al jang terpen- terdjangnja pergaoelan, djangan sam
soerat2 kabar, akan tet” da Kena tas
ting
dalam doenia perboeroehan pada pai kedjadian saling tjakar dan sebanihil belaka
terhado
P4
al
-., telah :ahir, jang kalangan kaoem boeroeh, karena mereka gainja. Lebih2 pertjektjokan mengoedan kejakinan Jar, oer dalam per- adalah sebagai nafsoe dan tjara oen- roes hal jang hanja tek-tek bengek.
timboelnja Seper tanah air, seolah- toek membesarkan satoe peroesahaan
Sesoedah toean Prijono angkat bitjabelaka goena keboetoehan sesoeatoe ra,
diadakan
pauze setengah djam
'
. Aja sebagai
gasing dalam bangsa jang ingin atas kekajaan sendiri, lamanja boeat didjamoe, baroe mekita, hanja ia dk
dalam se- jang terdapat dari hasil2 sesoeatoe ngadakan pertanjaan.
tempoerOr delik “dalam jang gelap, negeri, teroetama di Indonesia
: adalah
Djam 12 di moelai lagi menerima
limoet, di balik boekit: berhoeboeng kehasilan jang bertimboen2 berbagai pertanjaan dari tocan Soekarman, toean
menjiia angin bersioel ombak ber- djeris hingga beroepa padang penanam Moechtar dan tocan Aminoedin. Ini
dat&, poetih telapakan terbalik lidah, modal dan pasar doenia sampai terdjadi tiga2nja pertanjaan dapat balesau dari
Sah-olah 'mengetjiwakan pendirian opendeur politiek: hingga sampai pada njonja Kartowijono. dengan setjoeKtangkai boenga kembang ta' djadi), doenia crisis membawa gontjangnja koepnja.
ningga hidoep segan mati ta“ maoe semoeca economie mendjadi timboelnja
Djam setengah satoe tidak ada jang
dalam satoe pendirian jang tertimpa. beratoes kaoem boeroeh werkloos, serta dibitjarakan lagi vergadering ditoetoep
Oleh karena itoe pepatah kita pe- persaingan (concurrentie) di antara ka- dengan selamat.
patah Indonesia, bersatoe tegoeh ber- pitaal jang terdiri dari beberapa peP,G.I. tjab. Tangerang.
tjerai djatoeh, tak dapat dimoengkiri | roesahaan, hingga mendjalarkesempitan
Pada hari malam Minggoe ddo. 22
dalam satoe kemaoean oesaha dan beberapa pedagang2 ketjil jang akan September “34 telah mengadakan bebekerdja jang terpakai dalam
satoe mengembangkan
sajap tak langsoeng Stuur vergadering, bertempat diroemah
toedjocan mengedjar
perbaikan dan soeboernja, seolah2 terdjoengkil meng- nja toean S. Danapoera dikampoeng
kesempoernaan dalain doenia perboe- goeloeng tikar karena sempitnja dalam Boeboelak. Vergadering diboeka djam
roehan, goena keboetoehan lahir dengan keboetoehan hidoep.
9, ditoetoep djam 11 jg. dibitjarakan:
batin berkatja pada keadaan dimoeka,
Maka oleh karenanja ada nafsoe atau
1. Mengesahkan
notulen . bestuur
serta dibelakang dalam arti ketegoehan tjara (stel kapitalisme) jang tak hing- vergadering jang baroe laloe.
pendirian mengokohkan satoe keadaan ganja di perbintjangkan dalam beberapa
2, Membikin voorstel voorstel oenjang terketjiwa.
madjallah, berasa dan kelihatan dalam toek keperloean Congres jg.akan datang
Demikianlah kita tak meloepakan pemandangan
oemoem tak lain tak
3..Membikin oetoesan ke Congres
sebagai toelisan dalam Fikiran Rakjat boekan menghendaki hapoesnja dalam dan memperdamaikan ongkost mereka
beberapa boelan jang silam, bahwa arti bermatjam2 dalam so'al pertem4. Memboeat agenda oentoek leden
politick itoe is berekenen (peritoengan|, poeran doenia perboeroehan sekarang, vergadering jang akan diadakan nanti
jaitoe peritoengan dalam massa: massa walaupoen dalam persatoean kaoem ddo. 7 Octoeber 1924 (jad.)
kesoekaran,
massa
kegagahan,
dan boeroeh jang terdapat oleh tenaga dan
5. Rondvrag.
massa kesempoernaan, pendek
kata kemaoean beroesaha bekerdja dalam
Bestuur oetoesan dari semoea groepdalam segala-segala tindakan tak da- sesoecatoe apa jang di pandang perloe bonden, meskipoen
tempatnja tidak
pat tidak haroes ada peritoengan da- dan
boetoeh
dalam arti mengedjar boleh diseboetkan berdekatan, mengilam 'arti berfikir dan taktiek dalam perbaikan oentoek hapoesnja stelsei ngat dari kepentingannja masing2 telah
sesoeatoe toedjoean, boeroek baiknja kapitalisme, karena tak ingin rasanja dapat memperloekan datang, hingga
soeatoe keadaan jang menimpa kita kalau nafsoe begitoe besarnja bahajanja ini vergadering tidak koerang socatoe
dalam doenia perboeroehan.
masih dipiara Jan dipakai:
karena apa2. Roepanja P.GJ. tjabang TangeMaka oleh adanja sedjarah pergera mereka tadi adalah satoe nafsoe dan rang telah bangoen dari tidoernja, dan
kan Indonesia terang-benderanglah o- tjara membandjiri pada satoe' pihak kelihatan madjoe. Moedah- moedahan
leh kita sebagai jang telah diketahoei, jang berarti terlipoet tandjoeng dengan hidoep soeboer dan berdjalan teroes,
sebagai dasar pokok kesoekaran dalam poelau, semangkin
lama
semangkin tertjapailah apa jang dimaksoed dalam
doenia perboeroehan terhadap ' kaoem lenjap dari pemandangan dan peng- hati sanoebarinja.
boeroeh teroetama haroes melihat pa- harapan jang tak terhingga adanja atas
V.B.O. tjabang Tangerang
da stelsel Kapitalisme, jang telah ber hak dan kemaoean bagi doenia perMendapat chabar, bahwa nanti pada
|
sarang diatas kekajaan sesoeatoe nege boeroehan.
hari
Minggoe ddo. 7 October 1934
ri Seoempama ditanah2 djadjahan, ba
Maka mengoekoer dengan perasaan
perkoemp
oelan terseboet. diatas akan
ik di Barat maoepoen di Timoer djaoeh, dan kemanoesiaan dalam arti persamamaka atas kekajaan terseboet adalah an hak jang sama, meroeroet batas2 mengadakan perajaan goena mempermelimpahkan bermatjam2 hasil sebagai nja dalam-sesoeatoe kewadjiban: kapan ingati berdirinja V. B, O. telah tjoekoep
lamanja
dengan
selarrat.
negeri pengharapan oleh sesoeatoe bang kah bisa lenjapnja? Melainkan terserah 2 tahoen
djoega
akan membikin
sa dan kapitaal jang tertanam.
mela- pada pembatja dan pengetahoean oe- Seteroesnja
hirkan Kapitalisme jang sering “poela moem: bersatoe tegoeh, bertjerai dja- besloten leden vergadering, memperdiseboet dalam rapat serta soerat ka- toeh, agar terhindar apa jang mendjadi damaikan voorstel2 boeat congres jang
bar, stelset (tjara) pergaoelan hidoep kesoekaran dikalangan kaoem boeroeh akan datang.
Membikin. oetoesan congres. Sesoejang timboel dari pada tjara productie tak lain tak boekan ialah arti stelsel
dahnjapoe
n
akan
mengoendjoengi
(pembikinan sesoeatoe barang),
jang kapitalisme djoea adanja dalam doenia
memisahkan kaoem boeroeh dari alat2 perboeroehan walaupoen dalam per- leden vergadering P. G.I.
productie (jaitoe misalnja mesin2, fab- gaoelan hidoep choesoesnja, jaag memP.N,S. tjabang Tangerang.
riek dil.)
bawa morat-marit kaoem boerbeh serta
Perkoempoelan
— Normaal
“School
Kapitalisme adalah timboel dari ini ditoeroeti oleh beberapa korban pertiabang
Tangerang
tidak
ketinggalan.
boeroehan
karena
tiap2
peroesahaan
tjara productie jang oleh karenanja,
boetoeh memakai banjak tenaga Pada tanggal 7 October 1934 poen,
mendjadi sebabnja meerwaarde (tam- tak
akan
mengadakan
besloten
bahnja kerdja) oleh kerdjanja jang mem manoesia, maka terpaksa mereka me- djoega
leden
vergadering
bertempat
digedong
bikin, tidak djatoeh didalam tangannja ngoerangi bea-bea pekerdjaan dengan
toedjoean
djalan memberentikan personeel dan H.I.S. PG. B. Adapoen
kaoem madjikan.
Kapitalisme, “leh karenanja poelanja lain2nja dengan tak memandang lama dan maksoed, tidak berdedaan dengan
adalah menjebabkan kapitaal acumu- atau baroe, hanja menoeroet kekoea- besloten leden vergadering dari V,B.O.
sendiri
serta pedih dan piloe
latie Ipenimboenan kapitaal,) concen- saan
Borneo.
tratie (kapitaal ketjil2 mendjadi satoe rasanja sebagai personeel kalau belasan
Keangkatan
Zelfbekapitaal
besar),
kapitaal centralisa- tahoen tak mendapat onderstand atau
Stuurder.
tie (kapitaal besar2 mendjadi satoe pensioen oentoek hidoep mereka sebeDengan besluit Resident Westeraf-berpentjaharian, dapatkah atau
kapitaal besary dan industrieel reserve loem
tidak menoeroet perasaan hak kema-|deeling van Borneo, soedah diangkat
arme (tentara kaoem werkloos|
Kapitalisme adalah mempoenjai arah noesiaan serta dimanakah tersemboeni?| mendjadi tijddelijk wd. Zelfbestuurder

sadja,

Dalam

arti stelsel kapitalisme,

Si “beloem “bagai bearti pepatah

—O—

kepada verelendung (memelaratkan ka-

oem

boeroeh.)|

masjrakat, agar anak2 terima didikanj
bagi oemoem. Maka dari itoe pergoeroean kita itoe” hendaklah: didirikan
bersama, dan dipelihara bersama-sama

lalah bersatoe tegoeh, bertjerai djatoeh. | Landschap Sintang, toean Raden Bahri
I?

dirinja, Richting (halocan) pergoeroean

Perdawa,

poetera

dari

toean

Hadji Goesti Abd. Madjid,

ialah
menggantikan almarhoem wd,
bedrijt jang lain2, itoe lebih mengetji-| Panembahan Moh. Djoen jang soedah
wakan
lagi. Sebab boeahnja: keoen | wafat.

toengan

doenia

keoentoengan
dengan ra'jat seoemoemnja. Kalau tidak | sempoerna.
begitoe, tentoe akan tidak tegak ber-

hendaklah bersifat: restaureerend (mem:
perbaiki) tabiat din kepandaian anak2
itoe, Kaiau pergoeroean boeat mentjari
keoentoengan
doenia sadja seperti

Danoe

Sanembahan

akan

moreel
29) —

mengetjewakan,
poen

na)

ta" akan

TANGERANG.
Vergadering Perkoem-

Da€trah

Nirom

s0

diperloeas.

Moelai dari tanggal 1 October 1934
da€rah Nirom (lingkoengan jang da-

lamnja orang

dapat

poe,

postkantoor Soekaboemi,
Solo,

Djokja

akan

Tje-

Batoe dan

Malang

sesoedah

tanggal

tetapi

30 September 1934 beberapa distrikbestuar disekitar kantor-kantor itoepoen akan didjadikan dabrah Nirom
poela. Lain dari
pada itoe Kediri

(didalam lingkoengan pengiriman kantor-pos) akan didjadikan daerah Nirom.

Keterangan
didapat

jang lebih landjoet boleh

pada

kantor2
—

09

pos terseboet.

—

P.N.I. Sindanglaoet (Cheribon|
Pendidikan
Nasional Indonesia

tjabang

di

Sindanglaoet, anggotanja ada

380 orang.
Bagaimana itoe perkoempoelan bisa
mendapat lid sakian banjaknja, tidak
lain sebabnja contributie ada sangat
ketjilnja. Masing-masing anggota di
kenakan membajar contributie, sedikit
nja per boelan 2'/, cent. Meski dalam
Statutennja
ditentoekan
pembajaran

LALOE,

Kalau moesim pemilihan Volksraad.....
baroe ada soearanja,
Menoeroet berita jang disiarkan oleh

Sin Tit Po katanja kring Djawa Timoer
dari , Perhimpoenan Sociaal Economie

Inaonesia“ jang hoofdbestuurnja ada .
di Djakarta, ada niatan oentoek mema
djoekan candidaat Volksraad
dalam
pemilihan jang akan datang.
Ini..kring..
Djawa - Timoer hendak
madjoekan sebagai. candidaat toean2

I. R.P. Soeroso f(lid Volksraad sekarang) 2. R. Tjokrosoeprodjo, voorzitter

P.S.EI,
kring Djawa
TYimoer, fAss,
Wedono di Malang. dan saudara, dari
toean Tjokroaminoto jang terkenal dari
P.S.LL) 3. R. Koesmadi fLid Gemeen-

terand Soerabaja) 4: R. Roosian Wong-

Sokoesuemo,

Ini, Perhimpoenan Sociaal Economie
Indonesia” memang mempoenjai Rechts
persoon.

dengan

besluit

Gouverneur

contributie sedikitnja 15 sen, tetapi hal Generaal tanggal.2 Januari 1934 No.
itoe tidak bisa berlakoe di Sindanglaoet. 17,.artinja soedah diakoe sjah, hal
Apa itoe kedjadian soedah diperkenankan oleh Pedoman Besar?

mana

pernah

dalam

djoega

dioemoemkan

di

ini soerat kabar.

Sebagai

en
9 —

anggauta

ini

perhimpoenan

jang sedjak mendapat Rechtspersoonnja
Pemotongan dan garam gelap.
hingga sekarang ta" pernah kita menDi Djawa Timoer. dengar kabar selandjoetnja tentang
ini
Dalam boelan Juli 1934 telah dibeslag perhimpoenan. Malahan pernah
hal ini
1301 kati garam gelap jang meroepakan kita perbintjangkan ' dengan
“ hoofd180 perkara dan dalam boelan Aug. ada bestuurnja di Djakarta. Baroe
sekarang
193 perkara dengan dibeslag 1562 kati. kedengaran soeara Kring-nja
di Dja-

Sekarang pekerdjaan

bikin garam

lzgi wa- Timoer

dimoelai dan didoega, boeat boelanSep-

hendak

memadjoekan

can-

didaat.
dalam
Pemilihan
“Volksraad
ad.
3
Roepanja zaman sekarang ini segala
perhimpoenan — dimana
pembekanja
memandang ke-Votksraad itoelah

tember angka2 di atas akan mendjadi
lebih besar lagi,
Di Pamekasan sadja pada 1 haritelah
dibeslag tidak koerang dari 400 kati.
Meskipoen begitoe, sampai sebegitoe baroe dapat sempoerna ia melangkah
djaoeh 7 lowonagn pada veldpolitie di kan atau mengemoedikan perhimpoe
Sampang masih beloem di isi sedang nannja
atau
mentjapaikan
tjita-tjita
posthuiscommandant klas 2 dari de- perhimpoenannja, maka djika datang
tachemen dengan mendadak dipindah ke masa
pemilihan anggauta Volksraad
Toeban dan tidak diangkat penggantinja
baroe
actief
poela soearanja. Jang
Selain itoe, di daerah-daerah garam selama
ini
soenji senjap, kalau ada
pendjaga'an dari “oppas patok“ (poli- pemilihan perwakilan rakjat maka
ketie garam) telah dihapoeskan dan dengaranlah
berbagai-bagai
soeara
Mara agent B.B. dikoerangi, toelis perhimpoenan2 d.IJ.
l
:
Segala aliran pemoeka perhimpoeDjadi terang sekali, pekerdja'an apa nan2 sekarang ditoedjoekan pada Volks
dihadapkan oleh detachement
politie raad, karena ada jang beranggapan
jang tidak lengkap itoe dimana pen- bahwa djika pemoekanja dapat due:
doedoek sekarang
tjoba
bikin dan doek di Volksraad itoelah baroe dapat
angkoet garam dengan djalan gelap. perhimpoenannja dikemoedikan dengan
Djoega djagal gelap di regentschap sempoerna, Hidoeplah pariemenPamekasan telah bertambah.
tair-isme di Indonesia!
Boeat Juli dan Aug. 1933 dinjatakan
Kalau soedah habis pemilihan nanti
67 dan 32 pelanggaran sedang selama kembali poela soenji senjap itoe peritoe doea boelan dalam ini tahoen ma- himpoenan,
ta'ada kedengaran atau
sing2 94 dan 36.
kenjataan barang sesoeatoe langkahnja
jang agak berfaedah bagi rakjat atau.
anggautanja sekalian, makloemlah korsi
tempat mengemoedikan rakjatjang ada
di Pedjambon soedah terlepas.

p
V.IJ.- elftal ke Serang.
Rapat tahoenan VI |.
Kemaren hari Minggoe di clubhuis
»Pasoendan“ soedah dilangsoengkan
rapat tahoenan V.IJ. dibawah pimpinan Ketoea, Mr. Dr. Koesoema Atma
dja, di hadliri oleh semoea wakii2 per
koempoelan. jang terikat dalam VE.
oentoek memperbintjangkan keadaan
persatoean dalam tahoen jang laloe,
kemoedian memilih Pengoeroes baroe.
Kedjadian locar biasa, jani ketika
akan
diadakan
pemilihan Penoeroes
baroe ketoea Mr, Dr. Koesoema Atmadja minta idzin meninggalkan rapat
soepaja pemilihan Pengoeroes ditakoe
kan dengan tidak dipengaroehi olehnja.
Ia meminta dengan sangat Soepaja rapat memilih pengoeroes jang betoel2
disoekai,
djangan hanja karena pandang memandang atau maloe2 pada
dirinja orang jang akan dipilih. Hal ini

ia

kemoekakan

berhoeboeng

dengan

sangkaan orang diloear kalangan V,i.J.
bahwa ia itoe bekerdja sebagai dictator sadja, Soeatoe hal jang ia serahkan
Lpada rapat benar tidaknja itoe toedoeYan.

"Achirnja

dengan

Iboeat dirinja

semoea

t.t. Mr.

socara

Keesoemah

At-

Atas oendangan
Borpati
Serang,
V.LJ akan. mengadakan doea pertandingan amal disana pada hari Saptoe
dan .Minggos tanggal 29 dan 39 ini
boelan. Pendapatan bersih akan didermakan pada Mesdjid Koeno di. kampoeng Kaocdjon (Serang), Mesdjid ma

nata” dapat,

sokongan

dari.

Kas Be-

taimai maoepoen dari R.R.
Ini ada trip VJJ. pertama kali ke
Jaerah Bantam. Kita pertjaja itoe- per
tandingan2. akan sangat menarik, per
hatian
,penonton di. Serang, boekan
dari karena hendak mengamal sadja,
tetapi teroetama.
karena hendak me
njaksikan permainan.V.LJ jang telah tiga
kali mereboet gelaran djocara P.S.S.!.—
—Ora

PA.KE:I

(Roekoen

Isteri

Beker.)

V. Oei, d, 0, — OP EU
Kemaren Senen sore boeat penoetoepnja telah di langsoengkan pertandingan finale itoe kedoca perkoempoelan tersehoet, ini kali koendjoengan
penonton
“ada lebih2. dari biasanja,
ini tidak mendjadi heran, karena orang.

ingin tahoe siapa jang memdjadi Kam

pioennja dalam itoe pertandingan, dari
moelai
sampai penghabisan, tidak ber
ara terbanjak
boeat jang Iain2, Pehentin
ja
orang bersoerak, menjatakan
ngoeroes baroe lerpilih sebagai berigembiranja melihat permainan kedoea
koet:
Sekn
Adviseur: R. Iskandar Brata, Voor- belah fihak.
Di mana waktoe jang telah di tetap
zitter:. ' Mr. Dr. Koesoema Atmadja,
Secretaris: Zainoeras, Penningmeeter: kan, sesoedah Hakim pemisah t. Sa-memberi . tanda pertandingan
R. Soekardi, Compet, leider: R, Soe- oemin
djono, Commissarissen: Aminoeddin, akan. di moelai, masing2 toeroenkan
Asra, Suyadi, Soetono dan Miharta, pasangannja :
Verific. Com. : Prawirosoedarmo, Mar- Vogido.
Satja
djohan dan B. L. Tobing,
Ene
Moegeni
:
Lain2 poetoesan jang penting:
Machmoed.
Soeleman
S.
Halimoen
1. Memberikan
dispensatie
pada

madja dan R. Iskandar Brata) dan soe

S.v. Setia
oedjian

diklas |.
2, Idem

menempoeh ' pertandingan

oentoek

mendoedoeki

tempat

padap.s. Keroekoenan oen-

toek diklas Il.

. 3, Menoeroenkan harga kaartjis pertandingan
dilapangan
Laan Trivelli,

mendengar pengi- orang dewasa
dari f0.10 ke f0.06
dengan njata) akan di- anak2 dari f0,05 ke f 0,03, dimoelai de
poelan
Roekoen Istri. perloeas lagi.
ngan selekasnja pada tanggal jang akan
Pada hari minggoe-ddo, 23 Sept.
“ampai sekarang daerah itoe hanja datang ditetapkan oleh
engoeroes.
1934, Perkoempoelan Roekoen Istri di mengoeroeng lingkoeng
an pengiriman

riman

SEPINTAS

Nirom

O—

-“

MU

an

Mibarta Oetan Doedoeng Oepir Boele
Oo
Baswan
Sardjofto' Mansoer
Arwani
Rohib
Mat. H.A. Nasar
Saniang
Lagimin
Toempoek
Siswo

SV.

OP

Baroe sadja'

:

O. pertandingan

dimoelai,

barisan depan
P. moelai menggera
jang, tetapi Moegeni dan Ene jang se

laloe bikin kandas itoe

serangan2, se

'

Atas perdamaian kedoea belah fihak
Sebaliknja dari fihak Y.M.A. soengmaka pertandingan dipandjangkan (ver- goehlah kasihan! sebab dari djaoeh
datang” oentoek bertanding,
lengd) tetapi ini tempo djoega tidak mereka
jang
(alau
A

Dalam

tinta

mengganggoe
DO

....!

soerat-kabar: ., Oetoesan

In

donesia" Kampret batja kabaran se
matjam dibawah ini tentang sekolahan
jang ada .goeroenja

.

lelaki dan

perem-

poean :
. Diantara pergoeroean kebangsaan
dalam ini kota, ada menampak sebocah
sekolahan particulier jang djika diorganiseerd beres
ada kans
soeboer.

Pengadjarnja tiga.
orang

dan

poetera,

orang,

jang

doea

jang

seorang

lagi

poeteri,.dan roepanja . memang
bisa
menggoegeerkan imannja kaoem Don
uan.
' Diantara doea orang goeroe poetera
itoe memang jang seorang soedah lama
kelihatan kekal perhoeboengannja dengan itue goeroe poeteri. Kekal poenja sebab, lama2 sama menaroeh tjinta.
Tjinta poenja sebab hingga dapat
mengalpakan kewadjibannja, tidak perdoeli roemah sekolah mendjadi kalang
kaboet, asal mereka dapat mempoeaskan nafsoe birahinja.
Demikianlah, ketika hari tanggal 12

mendjatoehkan

lawannja,

kenal

ketahoei jg. O.P. ada lebih beroentoeng,
sebab ia jang lebih banjak membikin

ngan

penaliy, ini tjara baroelah

goal

dalam

itoe

pinalty,

ini itoe Roekoen

bisa

maka

dike-

dengan

Isteri Beker O.P. jang

bisa menggondol poelang.
Sesoedahnja pertandingan boebaran,
dengan tjara jg sederhana Nj. Soewarso wakil dari Stichting Roekoen Isteri,
menerangkan pandjang lebar, tentang
terima
kasihnja pada sekalian perk.
perkoempoelan2 teroetama Pengoeroes
PSITT jang soedah memberi sokongan
goena ia poenja Stichting, dan kemoedian
pembitjaraan
diserahkan
pada
tocan Masihono Ketoea PSITT, toean
Masihono dengan singkat menerangkan
tentang maksoed itoe pertandingan2,
maka diserahkan itoe prijs kepada:

Captein
Beker dan

O. P.

satoe

satoe

Medali.

Krans,

satoe

Captein Vogido satoe Medali.
Captein Ind. Ra satoe Medali.
Kesoedahan2

itoe pertandingan2:

FES$9973
1
an Meme 8 ag

Perk.

PP

tx OP
Vogido
Ind. RA

ok DA

2019— 1:42
2
Bel
A2
2 —
25 — 4

0

kalau sore

ngelajap tjari baboe tidak berani larang,
sebab ia sendiri kalau toean Katjowa
pergi kerdjia sering netangga dengan

gesit

3

30150
31450
i—

Tamam,

ketjoeali

Soen).
Tambah2
keepernja,
soenggoelah
menggelikan penonton, Soeling pengabisan stand 5—0 boeat Tamam.
Moedah2an
Soekaboemi (Y. M.A.)

kan:

kasih hoekoem

Sehingga boebaran stand tetap 2—2,
KAN

tidak disengadja Legimin djatoeh, apa
latjoer

tangan

hakim

pemisah

memegang

itoe

toendjoekan

djadi-serimmage didepan doel Vogido|
Arwani

dapat

peloeroenja

kesempatan

lepaskan

lagi, dengan

via kakinja

salah satoe back kembali

Satja disoe-

roeh mantjing 2—2, dengan adanja'ini
Stand masing2 makin bernafsoe mainnja, meskipoen begitoe tempo soedah

tidak mengidjinkan lagi, sampai hakim
pemisah
toetoep. itoe pertandingan
Stand tetap 2—2 alias seri. Sumasumarum
ini pertandingan
semoea
spelers bermain dengan baik, dan
sportief.

Sa

Voetbal di Tegal.
Y.M.A. Soekaboemi

bola,

itoe titik

boender penalty, ini kesempatan tidak
di sia2kan oleh Ene dengan satoe
Sontekan dimana podjok terpaksa Siswo moesti garoek2 kepala 2-—1 boeat
Vogido, sekarang O.P. moelai beringas
Sebah waktoe soedah dekat, ini kegiatan roepanja berhasil baik, tatkala ter

penalty 12 passen dari

kesalahan lagi, dari tendangan Atjip
dapat memasoekkan ke djaring Af.c.

con-

. tra Tamam Tegal 5-1.
Pada tanggal 22-9-34, bertempat di
tanah lapang Gemeente Tegal soedah
di langsoengkan pertandingan voetbal

oleh club terseboet di atas. Pertandingan di pimpin oleh toean Tan Joe
Ling dari Pekalongan.
Djam 5 precies pertandingan di moe
lai. Bermoela Y.M.A. menoendjoekkan
permainan
jang baik, hingga pauze
stand hanja 1—0, boeat Tamam. Se-

dang dari fihak Tamam bekerdja matimatian oentoek mendjaga bentengnja.
Sesoedah pauze permainan dimoelai

lagi, dari Fihak Taman

soenggoehlah

haroe3 terpoedji di sebabkan permainan

jang baik, dan sportief, tambah2

Tanggal 23-9-34 di
pertandingan di antara
dengarmkesoedahan 8—2
soenggoeh kasihan boecat
—. 9

langsoengkan
club di atas
boeat J.A.A.
Soekaboemi.

Mai Ap LAMA Kemas

Eu

4

HR

AN

aa

DowblerB:B.

keli

pihak B B.

Pada set jang kedoda lebih2 te-

0

5 Pardede

6 Siagian
7 P. Siregar

PALING

Soedjarwo

0
1

8 Marip
9 h. Tobing
10 H. Bolang

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

ss Cryptal”
Bismikan semoea baccil2 koetoe2
akar? dan daging2 jg. biang dari
penjakit
kentjing sampei habis
tidak berdjangkit lagi.
CRYPTALSELALOE BEKERDJA
DENGAN TJEPAT SEKALI
SEBAB DJAMAN MALAISE
HARGA
CRYPTAL
DITOEROENKAN LAGI.

1

Sabari

0

Soekarja
Abdulhamid
Moeljono

1
0
1

Per
»

Badminton di Djakarta.
Badminton Berdjoang—
Sombo.
Pada
“hari Minggoe
tanggal
23
September 34 pagi, telah dilakoekan
pertandingan
atau lebih 'mirip main

perkoempoelan

No. 9 Sawah
Boleh

dapet

TOKO

Badmin-

2-15

:-7-15,

Dise: jang pertama Setiawiria hanja
dapat memboeat punten 2 sadja, roepanja adalah sangat pajah, diset jang
kedoea oleh karena keiihatannja dengan main berhati-hati sehingga dapat
djoega memboeat 7 punten.

M.

Besar

isi 100
Sana
21
TT

2.
SA

$325
1180
Gt 25

N
MM

—

Telefoon

3328 WI. Weitevreden

— Java.

di kita poerja agent:
OISHI

TOYO,

ton Berdjoang dengan Sombo, bertempat dibaan B.B. Gang Hadji Hasbi
(Djatibaroe) Djakarta.
Pertandigan dimoelai dengan Single :
Setiawiria—Sadikoen

flesch
»

Toko K. Annoshita & Co.

Djoemblah 6

—0—

persahabatan

MOESTADJAB
DIATAS DOENIA

»Cryptal”"

A.G. Masoelili 1
L Hadajat
0

0
1
0

9-4,

N

Ph. Tamboenan 1
Sabar
0
Goenawan
1

1

—

d

toer ,,Ardjoena”

4 Marpaoeng

Sombo.

Berdjoeang
meadakan
pertandingan
dengan perkoempoelan Badminton jang
ada dikota Djakarta ini, adalah mendapat kemenangan, berhocboeng dengan oemoernja
baroe setahoen djagoeng, jaitoe
moeda
remadja, maka
tidak salahnja kalau kita bersjoekoer
adanja.

Perkoempoelan tja

1 Harahap
0
2 M. Simatoepang 1
3 A. Poeloengan 0

—

Soedah 3 kali bertoeroet Badminton-

34 djam
5 sore sampai djam 6 30
Soedah diadakan pertandingan tjatoer
di clubhuis ,Pada Soeka“ Gang Hadji
Hasbi Djatibaroe oleh djoeara2 tjatoer
bangsa kita antara schaakclub ,,Sawah
Besar“
dan
perkoempoelan
tjatoer
»Ardjoena“ jang berachir:

79-81, djalan

depan

Rialto

trambaan

Bioscoop,

Senen

Senen

Batavia-C.

Batavia-C.

MATAHARI, Tanah Abang, Batavia-C.
SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra).
KANEKO, djalan tram No, 242 Mr. Cornelis.
ABE, Handelstraat' Buitenzorg:.
UZUKI

vjh

NANYO,

Groote

Postweg

39,

Soekaboemi.

T. GAHI Tjiandjoer.
OBAT NAKAMURA, Karoman 40 Bandoeng.
UMENO, Senen djalanan tram No. 183 Batavia-Centrum.

y
CT ON OTP LAN

I NY NE IAIN

Saleh—Marpahi

15—4:15—7,

Kelihatannja dalam permainan jang
pertama sama-sama gesit, karena sete-

lah beberapa lama beloem

sing-masing

setelah

memboeat

kemoedian

dapat ma-

punten,

tetapi

kelihatannja Saleh

lebih hati-hati dan kasih bola-bola jang
soesah. ditangkap oleh lawannja, sehingga dengan sebentar sadja set per
kana berkesoedahan kemenangan bagi
Saleh.
Diset kedoea hampir sama dengan

-

tannja
B.B. sangat berhati-hati dan
kemoedian mendapat poela kemenangan.
Ramelie, Mansoer— Tarko, Boentoro.21-8: 21-4:
Permainan adalah biasa sadja. Kesoedahannja B,8. dapat kemenangan,
Iman, Iskak
— Soemitro - Sadikoen
11-21.
8-21.
Dalam permainan ini
meskipoen pihak B.B. mempertahan
dengan soenggoeh2, oleh karena Sambo
roepanja lebih keeat, sehingga pihak

-

Tiap-tiap
orang jang mengetahoei,
lebih soeka pakai accu jang terkenal
dan jang boleh di. pertjaja, accu
paling
lama
jang
bisa di pakai

B B, dapat kekalahan.
Abd. Hamid, Moeljono — HartonoSoemarto 16-21: 21-3: 19-19 (5- 0).

Diset pertama adalah biasa sadja,
tetapi kedoea kalinja pihak B.B. karena
telah mendapat kekalahan diset jang
pertama kelihatannja main soenggoeh2,
sehingga diset kedoea dapat kemenangan, djadi stand 1 —1 : Oleh karena

Importeurs:

permainan diset ke 3, achir B,B. dapat

LINDETEVES-STOK

perloe dilandjoetkan maka diteroeskan

Permainan

NAN

dan

Setelah djam1 tengah
hari
permainan diberentikan. Kesoedahan stand
seperti dibawah ini:
Single: B:B.. — Sombo — 1—2,

TJA TOER.
Pada hari Minggoe 'tanggal 23 Sept.

bal,

Kn

ketiga,

Maag

—

ster- kemenangan:
nja Taman (Hasan) jang terkenal keras
Karta. Setia
— Soetedjo,
kepalanja, dan bergoena oentoek ma- 21-16: 10.21: 17-21:

soekkan

set

ratoer dan .bagoes karena sama-sama
koeat, tetapi stand 20 — 20 perloe di
tambah (verleng) 3 lagi, sehingga achir
nja B.B. dapat kemenangan.

10 menit dari pauze diwaktoe A.f.c
dapat gerebekan dari B.W, kena hoekoeman. Jaitoe keeper moesti menerima
kata ,djangan bilang sama toean“ !“,
tendangan jang hanja 12 langkah djaoehnja. Dari tendangan Atjib jang keras pertama.
KAMPRET.
dapat memasoek didalam djaring A f.c.
Djonie— Tedju
stand 0—1 pada Blauw Wit.
14—15: 2—15.
baliknja difihak Vogido tidak ajal perlaKekalahan ini oleh A.f.c. tidak ditehan2 tetapi tentoe, teroes menggerajang
Diset jang pertama sangat memoedimana doeinja O. P., satoe waktoe di rima baik masing2 kelihatan penasa- askan kepada kedoea belah pihak kadepan doel Vogido terdjadi sate scrin- rannja, sampai B.W. kenantian dikoe- rena main sama koeat dan gesit, bemage, hack Vogido memboeat pelang roeng oleh barisan, A.f.c,
berapa kali Tedjo kasih bola jg, soesah
Tempo koerang 5 menit dari pauze soesah telapi dapat dengan moedah
Garan di-ogar garis jang terkenal, Arwani lepaskan peloeroenja begitoe ke B.W. dapat hoekoem penaity lantaran ditangkis oleh Djonie, sehingga kesoedari kesalahan. Pidjaman B.W. dapat dahannja hampir serie tetapi achirnja
tas, soenggoeh sajang back dan keeper
dibajar
contant Sari tendangan Eng
Vogido terdjadi saling salah mengerti,
Tedjo beroleh kemenangan.
Siong.
Sampai
pauze stand tetap 1 —1
setaoe-taoe bola soedah bersarang didja
Diset jang kedoea" Djonie roepanja
la 1—0 boeat O.P. Dengan ini kekala dari penalty.
telah pajah, sehingga achirnja tjoema
Abis pauze tenaga masing2 boekan dapat memboeat 2 punt sadja.
han Vogido tidak poetoes asa, kita tja
tambah
kendor
akan
tetapi
malah
Heeren
double:
tai satoe waktoe Boele mengiprit dise
tambah
gesit
dan
keras
tjari daja
Maharadjo, Permadipoera — Jarman,
pandjang liin, dengan satoe tendangan
serempet itoe bola via tangannja kee- Oepaja bagaimana soepaja dapat me- Derso 21-14:19-19 (5-2):
Diset jang pertama main tidak beper teroes bersarang didalam doel I-t, ngalahkan moesoehnja,
Kegesitan mana djatoeh beroentoeng gitoe memoeaskan Tetapi diset jang
Kembali (O. P. bikin pembalasan bebe
menambah kedoea sangatlah menjenangkan keparapa serangan
tetapi sampai datang pada Aff.c, jaitoe dapat
memasoekkan
1
lagi
penggerebegan
da doea belah pihaknja dan sama2
Nakten
pauze tidak ada perobahan
dan dari tendangan kaki Eng Siong. actief sehingga stand 19-19 kemoedian
agi.
Tempo koerang 8 menit B. W. bisa dipandjangkan 5 punten lagi. KelikaDalam babakan kedoea, permainan
makin2 seroenja, masing2 bergantiganti bikin gerebegan, Mirta jang ber
main kiri loecar tatkala Mirta terdjadi
bereboetan dengan Legimin, dengan

dalam

Djonie. Saleh — Saleh, Soerjadi 21
18: 20—20 (3— 11) Permainan kedoea belah pihaknja sangat memozas-

banjak beladjar lagi.
Y. MA — IP ALA, 82.

Djoemblah 4

Tempo koerang

teroeskan

satoe speler acNirnja dapat kekalahan

An

—

poenja maoe,

programm.N.

tetapi O. h. semoeanja haroes moesti' hatannja B.B, tidak dapat mempertabeladjar lagi oentoek memoesoeh de- Pan bcla2 jang soesah- dari Sombo,

Voetbal di Tangerang.

moesoeh

(menoeroet

Besar”

Kita poenja selamat pada itoe perkoempoelan jang soedah bermain dengan baik, dan mendapat hadiah2.
—.

akan menoendjoekkan
ke publiek Tegal jang

Schaakclub ,, Sawah

Nah, begitoe itve kabaran. Memang ti
Pada hari Minggoe sore ddo. 23 Sept.
dak ada lebih berbahaja—jang memba '34 dilapangan
V.V.V.I. Tangerang,
haja-hajakan — dari pada so'al tjinta. telah diadakan pertandingan voetbal.
Radja Carol pernah tinggalkan tachta Blauw wit Tangerang contra Asiatict,
dari hal tjinta djoega. Tjoema sadja f.c. perkoempoelan Tionghoa dari Pinterlaloe dong kalau sekolahan ditoetoep toe-besi Batavia.
sebab goeroenja sama main tjinia. Apa
Djam 5 pertandingan dimoelai atas
nanti oempama Si Tjodot djadi hoofd- pimpinan tocan Mh. Dachlan. Hawa
redacteur korannja tidak terbit sebab oedara ada baik, poen publiek ada
ia baroe main film darling- darlingan? memoeaskan. Ini pertandingan kelihaSi Kalong bilang djikalau
sesama tan ada setimbang betoel, Blauw wit
goeroe di satoe sekolahan sama tjinta perkoempoelan jang paling koeat boebaiknja dong kawin sadja, malah bisa at di Tangerang, dan baroe ini berhamembawa kebaikan sekolahannja, djadi dapan dengan moesoeh jang tidak boleh
doea-doeanja anteng, tidak oesah main ditinggal mel€ng. Bola selaloe melajang
minggat-minggatan . ...!
kian kemari, dan senantiasa mendapat
Meskipoen tidak
boleh diratakan, peudjagaan dengan rapi.
bisa “djadi orang toea di itoe tempat
Lebih-lebih pendjagaan dari B. W.
kalau maoe sekolahkan ariaknja, tengok diperkoeatkan dengan soenggoeh-soeng
doeloe
disekolahan
jang
goeroenja goeh, memberi tanda bahasa mereka
perempoean tidak genit dan goeroenja masing2
mendjaga
djangan
sampai
lelaki boekan Don Juan.
benderanja jang telah tinggi berkibarGoeroe-goeroe jang begitoe tentoe nja, djatoeh ketanah.
sadja tidak pantas djadi pengadjar,
Begitoe djoega poen 'A.f.c. jang
sebab djikalau diantara moeridnja nanti seolah-olah telah mengerti dari kemaada kirim2an soeraf, ia soesah boeat ocan B.W. tidak akan tinggal diam
melarang, sebab “ma' Katjowa djoega senantiasa mendebat keras bagaimana

terhadap djongosnja “jang

setidaknja
mainannja

achirnja sehingga diambil poetoesan
di lot, dengan djalan main tembakan

ini boelan, kedoea Goeroe itoe perintah

kepada moerid- meeridnja djika moelai
hari itoe sekolahan akan ditoetoep dalam sementara waktoe, karena katanja
mereka ada kepentingan jang sangat
perloe.
Kedjadian roemah sekolah terpaksa
ditoetoep sampai sekarang beloem di
boeka. Keterangan setelah kita selidiki, kepentingan jang dianggap perloe
itoe hanja-oeroesan pat-pat goelipat.
Itoe kedoea boeroeng merpati sama
pergi tidak ketahoean kemanu arahnja."

hasil, berarti tetap tidak ada

bisa

Uu

membawa

pihak Sombo pada set pertama dapat
kekalahan, kemoedian pada set kes
doea2, roepanja lebih gesit, achirnja
'per- dapat menang, djadi stand 1 — 1. Oleh
KR.
karena perloe dilandjoetkan maka di-
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Ta
Ada sedia roepa-roepa beras ke|loearan HULLER. Djoega hasil boemi
seperti : Katjang, Kedel€ d.LI.:
Monster

dikirim graties kepada. Si-

1 apa jang minta.

lajanan baik.

menjifjil.

: Ristpeler

Telegram adres: KOERDI “Ertangdudaan

Menggampangkan
keperloean
tetamoe, Rawatan bersih,

dan Randjang besi

pembajaran
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GELDLOTERIJ BAROE

le priis

F 100.000.—
|
per lot F1i— 1/2 lot F 5751L..
1/4 lot F 3,— porti onkost kirim|IKI,
1/4 t/m 3 lot F 0.35,
Ik
If

Silakanlah

pesan

postwissel,

karena

bours

dikirim

tida

TARIEF
TM
2 orang F 2,50
1 F 1,50
2.0rang F 2:-2 R25

|

disertai wang
pesenan rem-|

Baroe Datang
Baroe Terima!
Speciaal didatangkan dari
Europa. Bermatfam-matjam

Pagi dapat ontbijt dan sore

thee sama beschuit

berhoeboeng

dengan fjepatnja ditarik,

IBI
BI

Memoeajikan dengan hormat

Memoedjikan dengan hormat

|
BEHEERDER

| Ledikantenhandel: Allerbest:|

kemedja boeat toean-toean,
dubbel en enkel kraag.
|

Pyama

BANDOENG

dari kwaliteit bagoes. Harga

Moerah

sekali

Boleh - Datang

Saksiken.

TOKO

(Pasar Senen 141, Tel, 4278 WI.

|

-

ah

$:

Crepe de Meng on

'BATIKHANDELAAR
TJOBALAH.

TAHIRI

HD.

MO

“belah, kepala

liat merk

BATIK DJOKJAKARTA

Pa

moelai

f35.—

f40.—

f50.—

f18.—

f20.—

f25.—

f30.—

dari jang sedang

SELENDANG

sampe

sampe

f6C

perkodi.

MOELAI

f35—

HARGA

f40 sampe

haloes.

45 perkodinja.

KAIN PAN-

harga f 3.— f4.— f5.— f6.— f8.— sam:

.moelai

pe f 10.— perlembar dan sedia djoega SETAGEN (ikat pinggang). Er
rampoean bermatjam2 pandjang dan warnanja k.I. harga f3.— f 4
f5.— f6.— f8.— sampe f20.— perkodi.

PESENAN.

Boeat dipake atau didjoeal lagi tentoe toean2 akan dapat moerah
dari kita. Walaupoen toean tidak saudagar batik, tjobalah berdagang
batik penambah oesaha dan memadjoekan peroesahaan bangsa sendiri. Kalau tocan memang berdagang batik apalagi. PESANLAH banjak
sedikitnja di perkenankan dan pengiriman selamanja dengan rembours.

|

djadi gemoek,

|

ang

PRIJSCOURANT

F3

Besar

No.

89 Batavia

bisa

bikin

dan

pasang

DIKIRIM PERTJOEMA

€

roepa2

(Asistent) dokter gigi Europa sehingga
15 taon dan mempoenjai banjak soerat2 poedjian.. Bueat orang tida mampot
boleh
berdame
dapet
harga sampe
menjenangken. Gigi2 palsoe jang tida
enak dipakenja terbikin dari lain bengkel (toekang), saja sanggoep betoelin
Isampe senang dipakenja,
Djoeal. obat sakit gigi tanggoeng 10
minuut bisa semboe per botol 5 Gr,

f13.— f16.—

dan babaran koeat.

haloes TJAP & SOERATAN

Pintoe

Kita

k.I. moelai harga f18.- f20.. f 25.-

(REMONG)

Tandmeester

gigi dari perak, mas dan porcelein dikerdjaken sampe rapi ditangyoeng enak
pakenja, sebab kita doeloe pembantoe

pada kita dari kain2 batik ke-

“ATOERLAH

item, lemes, matiken koetoe dan
$ Langen

& SOLO

pesenan

PANUJANG—SARONG

. DJANG-SARONG

se-

djadi enteng tida

koreng, ramboet

£30.—

Jang

mandjoer djarang
Awas | 'selamanja

atoer

DJOKJA

IKAT

jang

tetapi

Ea

talak

toecan2.

locaran

KAIN

Ba tavia—- -€.

Senen BS

"

(SAUDAGAR)

Khoe

Y

9 Toko

Banjak

5. Bas SROIK

Khoe Teng Hay, Gebroeders

MAA

20 KLEUR ROEPA - 'ROEPA
13 1 1

Bat.-C.

EU

de Lan

LN

MIE
Tem banateioi

IHWA

Sen KEMBANGI

E kab

1£ 1,29.
I.

Poeder

mengilapken

Obat

|taon

gigi

bikin

koeat

2
:
1
:

dan

gigi per botol 20 Gr. f 1,25.

mata

orang toea oesia 50-70

mata tida awas pake ini bisa terang

per botol 5 Gr. f 2,50.—
Terima

mas

pekerdjaan sepoe Duitschland

doekat

atawa

Dobble

garantie

Ya aan

.

Boekoe-boekoe
peadjaran

8
2

Baavi-Centrum

jang perloe.

'SORGA DOENIA

IE

| Kwitang

pengetahoean dan
Ae

u

Te
pengatahoean fatsal prampoean jang paling Baroe
loeas
Dikarang Speciaal dan melaenkan boeat orang jang soedah
dewasa
sadja ,Sorga Doenia“ enak dibatja, sebab djelas dan
an

z3

terang bahasanja,

a

mis

fatsal- fatsal

tetapi

jang

Sopan

paling

,Sorga

Baroe,

Doenia“

tida

mengoerei

prihal

prihal oeroesan-oeroesan

jang soedah , Basih"
.Sorga Doenia" moeat banjak sekali gambar-gambar.
Harga per boekoe tammat fjoema ,

1
1

(2.—

sjoga Soetra"
Kitab peladjaran
dari bangsa

Nat IAN”
H.LS.

2.

tahoen

Voorklas sampai

kl. 7. Jang diterima

keatas. Pembajaran palirg rendah

f2.-

anak2 oemoer5

tamba

f0,35

. oewang alat pengadjaran. 'Boekoe2 ditanggoeng oleh sekolah.
anak tammat Volksschool atau Jaana bean

:

Atoeran oewang

sekolah Ban magia, HS.
3
4,

|.

5,

E, (sore

1

las. ' sampai klas Iv. Oewang sekolah

week chool

Koersoes

Inggeris, D

P

(ore)

2g

:

ti Oewang. sekolah

Bahasa Indonesia,

rantjis, Boekhouding, merenda dan menjoe-

“lam dan lain. Oewang se bean moelai f1.50 keatas.

|

Pengadjaran no, 1 dan no. 2 diadakan pagi djam VI, 8 —1
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fa95

boeat

bikin,

»llmoe
moeat theorie
Boekoe
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jang dikemoedikan oleh
Makin lama diktator itoe mengoempoelkan kekoeasaan bagi dirinja sendiri, perasaan egoisme dari satoe groep
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oentoek bangsa tapi hoekoem Islam- |
Pemandangan
Ingat anti.
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