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Peraja'an seorang journalist dengan
an
pembesar-pembesar negeri meroepak
LERTE
naNah Aan 'baroe dalam riwajat jour
n
ipoe
mesk
,
Baroe
listiek di ini negeri.
pa
Euro
sa
bang
di kalangan
boeat
ini!
a
nesi
Indo
di
sekalipoen
joek kema- |
oend
ah
adal
n
Ini kebaroea
ngdjocan jowrnalistiek jang menggira
jouradap
terh
kan. Doeloe anggapan
di sini djoega ta'
nalisten Belanda
terhaada bedanja dengan anggapan

journalisten

dap

langannja

Djasa

masing-masing.

journalist

di ka-

kita

centoek

oemoem

Balikpapan

Wali Negeri

Overste Cox mengadakan sedikit pembitjaraan dengan dihadliri oleh semoea
officier2 dari Marine dan balatentara.
Makanan
tengah hari diambilnja di
roemahnja Administrateur dari B.P.M.,
orang pergi ke
semoea
sesoedahnja
Samarinda poekoel 3 sore.
—0—

Provinciale Raad Djawa-Barat dan
begrooting 1935.
Dipimpin oleh toean
Van

Der

Hoek.

Provinciale Raad Djawa-Barat

boeng.
diambil

dengan

dan menghitoeng dalam 2 tahoen

berseroe soepaja

mana diminta soepaja

Djoemblahnja pendapatan

landrente sadja

rente

Toean.

berapa lama telah
gentschappen.

Atik

Soeardi

Soeardi

beranggapan

bahwa haroes orang berhati-hati dalam.
permintaan tentang penjerahan
dari Negeri
kepada provincie, oleh
karena
keberatan
beban dalam ke
soekaran oeang ini tidak membolehkan itoe semoeanja.
DjawabannjaVoorzitter,
Setelah diadakan
pleidooi soepaja

Goenoeng

Poeteri ditanami

lagi

terletak

jang

dalam

hoetan2

daerahnja

Regent
Garoet, maka yoorzitter mendjawa pada debatters berdjandji akan

diserahkan pada Re

Emas di Borneo.
Diperhatikan

Erdmann

bahwa

menemoei

ia selang

emas

jang telah

menghargakan journalistennja.

Sebab

toeroet dioendang di perdjamoean thee
internationaal, ja sampai di astana

berapa lama

di sekitarnja soengai

Kilai, satoe soengai ketjil dari Soengai
Beraoe di Borneo-Timoer.

Toean Vogelpoel dapat menarik perhatiannja firma Erdmann Sielcken dan
berangkat dengan Dr, Schmidt dari itoe
firma pada tanggal 26 Juni jang baroe
laloe ke soengai Beraoe sampai Tandjoeng Redab dimana mereka njimpang

ke soengai Segalh.

Kemoedian mereka melaloei pergoenoengan di Selatannja, dimana datang
ke soengai Kilai jalah asalnja.
Disini mereka mentjari emas, dimana
dapat banjak pertolongan dari orang
Poenan, orang Dajak dari Kilai dan

nja akan dapat

oentoeng

djoega.

Tidak lama lagi akan berangkat satoe

expeditie

jang lebih

besar

dan

boleh

orang

lain.

masih

tidak

dibanding

dengan

di

kesana.

sendiri mengetahoei bahwa journalist- pada Resident Palembang, doea-doea-

Di beberapa tempat ketjil nja
berobah,

jalah

bahwa

soedah dapat
fihak#sana.

pengharga'an

oleh

nja oentoek.
jang akan

mengadakan
bergoena

pekerdjaan

oentoek

Rakjat.

Pada Resident dari
Borneo-Barat
Djikalau begitoe, apakah tidak sejournalist en itoe tetap sebagai ondjoega dipasrahkan oeang banjaknja
pantasnja dan lebih dari moesti per- f2.175 oentoek mentjapaikan pennegewenschte schepselen !
Dimana dan pada siapa salahnja gaoelan hidoep. bangsa kita djoega roenan ongkos2 di eretan Mentawah.
2 jak
itoe keadaan ta' oesah kita perselidiki, hargakan journalistnja masing-masing,
tjoekoep djikalau kita pastikan bahwa sebagaimana bangsa Belanda di sini Poetoesannja pemboenoehan di
anggapan orang terhadap journalisten menghargakan journalisten dan sebaTelaga Patengan.
nja itoe kadang2 boleh digoenakan se gaimana seloeroeh doenia-sopan ber12tahoenpendjara.

bagai

fjermin

tingkat

beradabannja

boeat begitoe?

Landraad

dari

Bandoeng

jang

koerang

TABLET-COFFIEASPIRIN
Satoe fablet tertjampoer dengan Aspirin jang bisa menjemboehkan
dengan fjepat srenta menjenangkan perasaan badan kembali.

Doenia oemoem berhak
tahoeinja.

Siapa

soedah tanjakan, masing2 angkat bahoe
tentang ini verantwoording oeang.

menge,

jang menang-

menghoe-

(beschaving) dari itoe bangsa.
Boekan pleidooi oentoek kepentingan
Di Europa, di Holland sendiri, se- kaoem journalisten, tetapi karena peng-

koem ' mandoer
dari
onderneming
»sTelaga Patengan” jang tanggal 18

olah-olah pegang nasib oentoek diang-

ventief,

Sekarang timboel wasangka diantara

publiek jang ingin mengetahoei ini hal,
goengdjawab?
karena
segala oeang jang datangnja
Tidakkah
ada
oedari
publiek,
kiranja publiek atau doendang dibalik batoe?
ia oemoem ada haknja djoega oentoek
Orang masih ingat, teroetama pen- mengetahoei kedjalanan atau verantdoedoek Betawi, bahwa selang bebe- woording itoe oeang jang boekan serapa tahoen jang laloe dikota Betawi dikit djoemblahnja.
ini ada di didirikan sebocah Comite
Dalam
kedjadian
ini haroes
ada
oentoek mengadakan roemah pondo- jang menanggoeng djawab, meesti ada
kan atau roemah toempaan bagi kaoem ketentoean dimana adanja itoe oeang,
perempoean (Vrouwen-tehuis), Jaitoe boeat apa dan tinggal berapa? BiarVrouwen-tehuis
seperti jang soedak poen
oempama ,telor temboehoek"',
lama adanja di Soerabaja.
artinja
tidak menetas,
tetapi
sebab
Diantara
Bestuurnia
itoe Comite, telor itoe soedah ada isinja, soedah
kita masih ingat ada Njonja
Datoek ada oeangnja didalam itoe kemaksoeTemenggoeng
sebagai Voorzitter-nja, dan, setjara organisatie jang teratoer
tocan Kadiroen dan tocan Tondokoe- wadjib di verantwoordkan dengan baik
somo
(pegawai di departement van djoega.
Justitie) sebagai Secretarisnja, ditamOrang tidak akan dapat mendoega
bah lagi beberapa commissarissen.
ada oedang dibalik batoe, djika perPendirian itoe Vrouwen-tehuis, se- djalanan terang pada oemoem.
bagian djoega aangenaald dalam artikel
Orang sering sangkoet2kan oeroesan
Lembaran

soeatoe

Isteri

tindakan

djikan,

“soegatoe

ini

hari,

memang

jang sangat berkeba-

langkah

amal

jang

bermanfa'at bagi bangsa
Indonesia.
|
PU
Gowverneur Generaal. Ini sore djam5
Oleh
sebab
'itoe,
pendirian
demikian
kejoek
oend
pada
ini tidak lain dari
sampai 7 kita dioendang oleh Vice
tentoe akan mendapat
persetoedjoean
i
kert
i-pe
sopanan dan kemadjoean boed
President Raad van Indie dan njonja
Besar djoega faedahnja Rubberdan -sokongan sepenoehnja dari beruitvoerrecht
bagai-bagai fihak. Boekan sadja anak
golongan mereka !
Meyer Ranneft oentoek perdjamoean
Dari
Penerimaan oeang dari bea Negeri,
poen
Pemerintah ta” dapat
ngsa
ok
diba
di
Gouvernementsstoomer
,,Bellatrix,
eng
men
kita
Djikalau
loear biasa pada pengeloearan karet lebih dari pada mengatakan baiknja
Kalau ini hal kita kemoekakan, per- anak Negeri soedah dipasrahkan pada dan dimana perloe menoendjang makkita sendiri.,.!?
n
ipoe
mesk
ada,
loenja soepaja pembatja bangsa kita Resident Djambi i200.0C0 dan f136000 soed jang bermanfa'at ini.
Poen perobahan itoe
beloem

dapat perasaan

oleh

Sielcken.

Toean Vogelpoel jang baroe datang
kembali
dari expeditie ke Borneo
oentoek mentjari emas, menerangkan
di dalam
pembitjaraan dengan Ind.

Crt..

jubileum

bangsa

Waktoe.fjapai habis. bekerdja
enak dinsgeri panas adalah

diambil atoeran2 oentoek menoeroenkan rente type dari leening2 jang terseboet diatas.

Raden Soenarjo mengoeraikan bah-

wa sebaik baiknja rente dari leening2
jang mesti di ditoeroenkan, leening2 mana selang

journalistennja.

tiap2

Cent

le-

H. C. Anak ia aa ol
sebaliknja dari Sultan dari Goenoeng
a
Zentgraafi itoe, ternjata lagi, bahw
Soekoer, di Betawi baroe-baroe ini Taboer.
boekan pemerentah sadja, tetapi per- telah nampak
perobahan anggapan.
Hasilnja menjenangkan hati. toean
gaoelan hidoep bangsa Belanda di sini Journalisten Indonesiers di, tahoen ini Vogelpoel dan ia pandang pekerdjaanBahagia,

10

dari oeang

ini tahoen koerang

Toean
Atik
berkeberatan,

ditoeroen-

journalist sesama katnja atau terdjoengkelnja minister
seorang
poekoel
rapa dari koersinja. Tetapi disini, teroetama
bangsa Europa dan beloem bebe
di di bangsa kita, djikalau seorang journda
Bela
st
tahoen seorang journali
m
dala
an
nalist di tempat ketjil kebetoelan dapat
Bandoeng soedah dimasoekk
a.
sanj
bang
n
ente
stud
oleh
sogara terbanjak sampai bisa doedoek
karoeng
Ditahoen2 belakangan, diwaktoe ada di Gemeenteraad sadja, hanja lid Gebe- meenteraad, soedah ditoelis pandjang
| hoedjan bintang, tidak diloepakan
be,
jasa
lebar tentang penghargaan journalist!
berapa journalisten jang berd
m
kace
rapa
bebe
tara
dian
maka
Dalam pergaoelan dan kedjadian2
gitoelah
de
pena Belanda disini ada ridder in
oepatjara di Vorstenlanden journalisten
Orde van Nederlandsche Leeuw.
dapat tempat di belakang. Ini soedah
Sekarang dengan oedjoednja comite terlaloe terhormat
oentoek toekang

telah hargakan

nummer'

bahwa richtliinen amat soekar ditarik
nja boeat dikemoedian hari, oleh karena zaman soekar ini.beloem djoega
lenjap.

kan.

masoek atau tidak. Mar-

merajakan

Ne

sa-

Hu

pernah dioesir dari Kali-Besarclub.
Seorang advocaat di Bandoengtelah

akan

pada

dja itoe djoemblah akan balik kembali.

jang

atoeran2 jang perloe.

Minta

ada banakoei sampai sekarang beloem
elis,
meno
a
ainj
dingannja tentang pand

jang

advertentie,
ketrangan
administratie,

bih ada 50.000.000.
—.
Djoega beliau melihat pekerdjaan?
Pendapatantoean
H.H.
dan benteng2 jang beloem lama didiKan.
rikan oleh Departement van Oorlog.
Sebeloemnja perkoendjoengan itoe,
Toean
H.H. Kan
berpendapatan

Regent dari Tjiamis

sering
teit tidak lantas bisa diterima,
ballotage-commissie
mesti diadakan
maioentotk menimbang dengan bera

Karel. Wybrands

dari

orang perhatikan itoe penjakit malaria
minta
lebih
banjak korban dari penjakit pest jang terkenal itoe, berhoe-

soci( djikalau maoe masoek djadi lid

hoem

tetapi

kwartaal.

belba

Lakbok itoe diboeka sadja dengan perongkosan . sedjoemblah : $ 1.000.000

ada dibawah pimpinannja Resident van
der Hoek telah membitjarakan so'al
begrooting tahoen 1935 dalam. mana

liknja
' sering tidak diakoei, malah seba
hanja
dari itoe, pada penoelis koran
.
dilihat sebelah djeleknja meloeloe
doeloe
a
and
| Seorang: jowrnalist Bel

ramai boleh

kabarkan

ditrima

Maksoednja toean Enoch.
Toean Enoch minta soepaja Rawah

ke Balikpa-

koendjoengannja

bahwa telah
volontairs.

Samarin-

di itoe tempat, jaitoe tentoe sadja me
lihat mesin2 fabriek dan tempat pekerdjaan2 dari B.P.M.

Algemeene Zaken, Burgemeester, Offi-

bangsa

di

pan.

teur
verneur, Resident, Generaal, direc
voor
e
tigd
mach
gsge
Regeerin
Bank,
lain-lain

boelanan,
diachir

ena

Kemaren

doedoek didalamnja waarnemend Gou-

dan

. £ 5.50

1

Perdjalanan. Wali Negerie.

40 tahoen lamanja.
Comite oentoek adakan itoe peringaada
tan telah dioedjocdkan, dimana

Justitie

, £ 4.50

.

jang dapat mentjotjoki be-

bergirang
gai bagai

sini,
bangsa Europa jang terkenal di
idiper
akan
ff,
tocan H. C. Zentgraa
en
taho
60
ngatkan berhoeboeng dengan
dan telah mendjabat sebagai journalist

cier van

Permintaannja.
toean
De Boer.
Toean De Boer minta soepaja diam

tjara2

haroes

kwartaal

grooting, menolak kenaikan heban?2 dan

journalist

seorang

koran,

“ini

dalam

bil

(diwartakan

kemaren

Sebagaimana

Bat.-Centrun

Maka Nanah
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LANGGANAN,

satoe

Indoneais

Boleh

DJOENAEDI

Seven

HARGA

SOEDARJO TJOKROSIS.
WORO.

:

"PEMANDANGAN:

Begitoe

oempamanja

itoe

Comite,

jang sekarang tidak ketahoean mati
hidoepnja, waktos baroe di dirikan kabarnja soedah mendapat oeang bagian
dari salah satoe lotery dar lain-lainnja
sehingga berdjoemblah entah berapa
riboe. Orang loear tidak dapat mengetahoeinja djoemblah itoe oeang dengan

djitoe, sedang diantara Commissarissen

itoe comite jang kita tanjakan keterangan dalam hal ini, poen tidak mengetahoei.
Beberapa tahoen soedah liwat.

Vrouwen-tehuis tidak moentjoel, co-

kebangsaan, kalau seperti Fonds NasiOnal jang tidak ada keterangan perdialanan oecangnja
pada publiek, tetapi
kalau hanja oentoek Vrouwen-tehuis
sadja sehingga perdjalanan oeangnja
melempem
tidak ketahoean, agaknja
boekannja
bangsa
Indonesia
tidak
mampoc
dan beloem ada ketjakapan
atau
tenaga
ozntoek mendirikannja,
tetapi pengoersesnja in persoon jang
bersalah. Dialah wadjib menanggoeng
djawab.
Dimana
perloe ini hal nanti orang
jang berhak akan memintak perantaraannja jang berwadjib.
Z.
—

0—

Pemboenoehan atas dirinja
toean Born.
Paling belakang Aneta mengabarkan
dari Semarang, bahwa pemboenaeh
nomor satoe (hoofddader)

dari

perkara

pemboenoehan tuean Born di Semarang, jalah seorang doekoen dari Pe-

kalongan, soedah dapat ditangkap di
bilangan kota Pekalongan.

la

soedah

mengakoe

teroes terang

orang hoofdredacteur bertjakap-tjakap harga'an pada journalisten mendjadi April i.I.. memboenoeh boekhoudernja mitenja tidak dikabarkan apa soedah perboeatannja.
Sebrang pemboenoeh lain lagi jang
dari itoe onderneming Raden Joesoep boebar atau masih berdiri.
setata dengan seorang minister soedah oekoeran pada kesopanan tiap-tiap berhoeboeng dengan perkara gadjih,
Oeang riboean banjaknja tidak ada ditangkapnja dengan perantaraan sedengan 12 tahoen dipotong dari pre- verantwoordingnja pada publiek, poen orang soepir, beloem bisa ditentoekan
oemoem sadja, malah journalisten se bangsa jang tersangkoet . .!
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Di Gang K : et
Jang akan dibitjarakan.
ey, (& jelah datang ditoko mas
Tanah Abang.
1, Voorstel jang ditahan oentoek
Hari S2”
Thd Tjeng Tay di Gang
meSeperti orang makloem sedjak 1 n etap
kan atoeran wachtgeld barae
pe
Weitevreden seorang jang Augustus jang lalce ini
kepoenj/ 4,
Ondergebouw IBataviasche Wachtgeld
enal, seperti maoe beli barang- H.I.S, Moehammadijah
- dan Onderkedjadian lagi dan berapa ia Kenang
moelai
diboeka standverordening
Dat

sekarang sadja djoemblah
soedah ada 29 boelan.
en
Minggoe
j.ad. Landgerecht
Fada
jalah
syiksaannia jala
lagi i perseriksaannja
iandjoetkan
iandj
akan

Ya
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kita toenggoe
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Sekarang dikabarkan poela bahwa
Dg
KNG at
rn
Na
2. Voorstel oentoek mengoeroes
182 lain jang masoek itoe, soepaja dengan bertempat
dan
di itoe gedoeng se- menolak permintaan dari
Penipoe mengakoe djadi annemeri
lak gampang
disangka, bahwa ia kolahan di' Gang Karet
Kindervoorstelling ,» Pemandangan".
Tanah Abang, nistrateur tempa t2 koeboe bekas AdmiPubliek haroes be
(Poenja maksoed akan mentjoeri.
ran,
Ide
" Ketika Tjia Tjeng Tay dan'ia poe- moelai tanggal 1 October j.a.d. akan Wilde tentang oeang jang diterima oleh
hati-hati,
4
Keterangan lebih
diad
akan
pvela. Cursus
sore boeat nja dari toean J. H. Letume
il, “Inj1 a koelie sedang melajani orang2 lain
Beloem selang berapa lama
ten sedjoemorang2 dewasa dan anak2 perempoean,
djaoeh.
ngan Mr. Cornelis soedah di ketaki
blah f50 jalah separoeh dari storting
lang
maoe
beli
bara
ng2
mas,
maka
Akan diadjarkan Agama Islam, ba- oent
Tentang itoe kindervoorstelling ,Pe- seorang
Orang tadi telah dapat kesempat
oek membeli hak semata-mata pada
penipoe Indonesicre
an hasa Arab, Belanda, dan baha
pada
an
diadak
sa Ing- | koeboeran di Tanah Abantf, djoe
akan
akan
siapa achirnja bisa ditangkap
menjampaikan maksoednja dan gris.
mandangan“ tetap
mblah
Poen diadjarkan mengadji, hoe
boeka latji jang berisi beberapa
|mana, menoeroet rekestrant dalam
tanggal 7 hari Minggoe boelan depan.
po- roef Iatiin dan
itoe
peke
rdja
kedjadian
kembali
tong mas, jang mana 3 potong laloe di Disediakan g0eroe-goero an tangan. | waktoe soedah dibajar kembali.
Tempatnja di gedong Kramat Theater,
enja
masoekkan dimana kantong badjoenj
jang soe|
Sereh dihinggapi olehd
visie Stuk.
a. dah biasa dan mendapat
moelai dari djam 9.30 pagi,
diploma,
Penipoe ini bernam
Tapi tjelaka, hal itoe ketahoean oleh
Jaarverslag
pertama dari LM.L,W.
—0—
a
koelinja “Tjia Tjeng Tay, dan ketik
(Indische Maatschappij voor
Apa jang akan di dan mengakoe diriaja
a
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pertoendjoekan. mer althans mend' dibawah tangannja digeledah badannja, terdapat boekti 3.
ia,
Di
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to
Sene
n.
pendeknja segala '"alen Handel kepoe- potong mas terseboet, harga kiraf 16.
Prea-advies, menoeroet reke
Soeatoe drama didalam rimba jan
Telah dipilih sebagai hoofdfilm satoe mendirikan roemz bangsa koelit poetih.
st jang
Kemaren
& | membitjarakan dan dikeloear
pentjoeri.itoe, mengakoe h oofdrolnja.
dipeg
kan
ang
sekolah
anak
oleh
oleh
tiap2
ampir
Helen
lelakon jang
Twel- bestuur V .L.A, dan
satoe bouw-Mecorang Indonesier S. pa nama
Amir, oleh Landrechter telah vetrees,
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A.
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njaannja
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ahoei,
seor:
ndan
diho
menget
gan2 sampaikan oleh raad
tatkala ia hendak minta
ekoem 3 boelan pendjara.
segala bangsa didoenia ini
jang indah di Amerika gelap, semal
dalam ini minggoe,
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jalah ,,Puss in Boots“ Ini tjeritera jika da Begitoelah mendirikan sebocah roesSoedah dipertoendjoekan dengan dapa
satoe kalanan soedah berdjoempa
t Hampir menerb
bahasa TA
telah disalin dalam

aang disengadja
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dengan

itkan bentjana besar.
b anjak perhatian,
Kekatjauan dan kegadoeha
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Seo
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n
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g
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a toekang dansa dikota
“mah crnja jang terseboet belakangan
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jad
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hingga
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djam 1, di
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toko boekoe,
tiap-tiap
nesiers.
sangka-san gka, nona itoe ada ditangan- Mesigjt Kebon Dj eroek soedah Gang
settong. Katanjaitoe djoemblah f
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sendjata, kesanfausaan dan pengang-

goeran,

—9—

ikoet-ikoetan

NEDERLAND
orang anak ketjil peremppean bernam:

J. Reynders
kebakaran

jang dapat loeka waktoc

film

“di

Hilversum

telah meninggal doenia.

itoe,

-

—0—

Masih ada Pengadilan di Nederlind
Tentang

barangkali akan
Roosevelt,

i:

“ Pemboekaanr€sia

dan

edoehan2.
el, 24 Sept. (Ancta-Reuter).
'dilakoekan penangkapan atas
Specteyr politie Mariani dan

ga

harga|dvocaat

Gouverne-

dam procureur

o

OP

pada

Maa

Communisten

jg. dikeloearkan.

$

£

t

Soebanoen itoe s oedah menghina
Our
an. Sesoedah di
djaw
dia
seng
adja
ab
Doea
tetangga
jang begitoe 5 karena
menjatakan,
bah
manis.
@uran itoe kertas dan mangsi belawa
ka
Harbin, 27 Sept, (Aneta-Havas) jang tidak bisa apa2 mel
ainkan isinja
Pembesar2
negeri Manchukuo soedah perloe diambil pengertian.
dapat merampas satoe kapal-oedara
Kemoedian
Soebanoen
“penghina|
dari Sovjet-Rusland di Manchuli, jang Ouran itoe sampai Sek
arang dimerde
memoeat bom dan bersendjata senapan- kakan dan
tidak
dioero

masoek ke Vol-

|

ve,

Sept.

26

fAnetal. Poli-

mesin.
Djoeroe2
tangkap.

terbangnja

Ha
semoeanja. di-

Tidak

ada

vacature di Zuid-Afrika.
Kemanakah
mereka
mestipergi?
DenHaag, 26 Sept. (Aneta). Sec-

Bandiet

di Internationale

senapan

| dengan.

Concessie.

4

revolver-bandiet

bala-tentara dari kapal-kapal

AMERIKA.

| Gantinja Johnson,
D:. Yan Rinteien giia ?
New
York,
Sepi. (Aneta).
| “Tidak akan
dibikin President Rooseveit28 menoendjoekkan
| perkara,
f
sebagai gentinja
Johnson, baenen, 25 Sept. (Aneta). Dika- rangkali Donald tocan
Richberg,
Dr.

intelen, bekas oetoesan Oostenli Italie jang bersifat naticnaalstisch dan ikoet menggoegat pe-

di

Oostenrijk, tidak akan diper-

2 ' satoee probteem
1 : Png
An Nuh.

| Tia Ph

antara
$

kafjaunja soeara2

issel “uan ada soeara jang
Ke
Naa dalam '$.k, PeNe
a 2 . Kn Dias

MekKepada

tocan2

Pembatja

Apa BaocarDr

kiriman?

kedanpaiannja.

k enal

kepada

Kalau toean

Toecan

beliau,

tentoe sampai

boekan,

—G

kalau

Perhimpoenan Officiren Katholiek.
Mendirikan tjabang
nja di Soerabaja,

apat loeka2-hebat,

toelisan-tocan dalam

,Pem

andangan"
itoe tinggal dalam pennai
atau dalam schrijimachine sad
ja, Lagi
poela toelisan toean jang
sepandjang
dan selebar itoe sedikitpo
en taakan
dapat merobah pendapatan Pen
dengar2
Radio

|

tentang kiriman gamelan Nirom.

ndapatan
manapendapatan Redactie

tanggal

sesoeai dengan
» Pemandangan”

24 Sept. '34 jang tidak dapat

disangkal lagi.
Terhadap kepada

njatakan kejakinan

Redactie

saja,

s aja me-

bahwa

polemiek antara kedoea t oean
itoe
sedikitpoen ta" akan dapat
memperbaiki
nasib Pendengar pendeng
ar Radio jang
gemar pada gamelan dan
djoega
ta
jakan mendapat mendoron
g Nirom goena mentjoekoepi
wadjibnja terhadap
kepada Pendengar pendengarnja
golongan Timoer, ma lah2 hanja
dapat

melambatkan kedoedoekan ked
didalam Beyptische Duisternis oeanja
itoe.

Saja pertjaja, bahwa
toean Redactie
tidak akan menjokong segala aks
ie jang
ta” dapat mendatangkan kebaik
an dan
kesenangan oemoem sebagai pol
emiek
terseboet itoe.

Sjahdan tersilah.
Sultin Deli sampai di Semarang.
G, WIRIODINOTO
ke daratan, jang djoega ada didalam bitjaraan dengan reeders (mereka jang
Sultan Deli dengan poet
programmanja, tidak bisa dilakoekan mempoenjai kapal) dari tanggal 26 pengiringnja sekalian soederanja dan Bat.-Cent. 27/9-34,
ah samp
oleh karena geloembang laoet jang September jbl.
dengan naik auto Cari Cheribon ai j
di
Noot redactie.
terlaloe besar.
Pada tanggal 12 September jbl. per- Semarang tadi pagi.
. Toean G. Wiriodinoto adalah voorSemangat didalam Marine dan ber- serikatan itoe melandjoetkan permintaan
roennja

ek ke Volkenbond,

bakwa

Pe kah, ini tenfoe sadja men-

aa
likiran dikalangan Pen“mb lang gemar pada gamelan dan

Nirom. Meskipoen beliau gamelan dari
peri hal lagoe-lagoe gamSeorang exelan, tetapi
kalau koerang sempoerna
sjaratnja, tentoe ta dapat djoega mem
perlihatkarr

2),

b

V—

Ymuiden soedah. sampai di achirnja lacetan di Japan soedah mengoemoem
dengan hasil baik, ketjoeali bagian toe- kan satoe pemogokan lagi ini pagi,

ang baik soepaja negeri itoe

1 dengan soenggoeh

sa

berniat menjokong-mem
es apa-apa. perbaiki
nasib Pendengar
golongan
Roepanja ada orang jang lebih
soe Timoer, djangan kritiek toean djatoe
ka menghoekoem manoesia itoe
h
lebih kan pada psiSoo
Weni
djika agama atau fihaknja di bendaklah toedjo n-nja toean Poerba,
ekan dia pada jang
hina demi
. 'hal itoe ora
wadjib menerima, adanja,
| : Tetapi kian
dalam
soepaja djang moesti ngan salah wissel.
ingat poela pada Toehan.
Sek ng sedikit perkataan
terhadap
" Apakah diidzinkan kiranja oleh Nabi toean araDr.
R Poerbatjaraka. Tocan
Moehammad s.a.w. orang jang
meng- |tentoe sampai kenal kepada tocan
So-£
hina Goer'an itoe, Soepaja diho
ekoem ilonees itoe. Kalau betoel demiki
an,
Kendala, dihoekoem siksa dll. (kat
mak
a saja berpendapatan, lebih
au
baik
ranja masih zaman Nabi

seperti.hasilnja

0

—

dari pemoetoesan pem

| Commissie dari Volkenbond soe- geraknja: kapal2, sekarang
njata baik. pada 3 maskapai kapal diantara mana
mengizinkan Candidatuur Afgha»Nanyo Yusen Kaisha” dan ,,Osaka
an semoeca anggania memberi

&

Ci

memperbaiki

lagi.

€ as

Mage

kenbond.

Nagan

ees:
Ketahoeilah tocan Dr. Poe
itoe boekan aandeelhonde r 'batjaraka
r atau vertegenwoordiger
dari
Nirom,
Beliau
tidak berkoeasa sesoea toe
apa boeat

.

AZIA..

bertentangan

bangsa: Tionghoa di (dekat watasnja
Internationale Consessie di Shanghai
2 orang dari kaoem bandiet itoe dapat

—09g—

—

ighanistan ikoet djoega.

Well.

hingga kini. beloem da
pat djoega men
tjoekoepi
wadjibnja
terhadap
Pendengar2nja golong an
Tim
jang. telah ditent oekan oer, sebagai
dengan perdjandian dalam C Oncess
ie voorwaaden

|

loeka dan dapat ditangkap.
Dari Soerabaja dikabarkan oleh Anet
Sergeant Beer sedang djalan patroeli
a
bahw
a tadi malam di Soerabaja soedengangan seorang politie-agent Tiongtang lain, sebagaimana jang retaris dari perkoempoelan Nederl
hoa dengan pakai metorfiets, dapat dah didirikan tjabang Hindia Belanda
and
ikabarkan, sekarang telah di Zuid Afrika di Den Haag mengoemoem
Katholieke Officiersvergeniging
persangkaan pada itoe.4 orang bahwa dari
1 pemboekaan resia oleh orang kan soepaja djangan ada orang jang mereka boekan orang jang manis boedi jang berkedoedoekan di Den Haag ,
.
jang sampai sebegitoe djaoeh ketjewa, jalah di negeri Afrika Selatan Waktoe
Sebagai Voorzitter tj bang dari "ia mendekati, itoe 4 orang
loetoep moeloet karena koeatir tidak ada
kekoerangan
bandiet pasang sendjata. dan Sergeant dia Belanda, soedah dipilite tocan L,
pekerdjaan
balasan,
Dokter2 dan Meesters in de -Rechte
Overste
Beer kena di tangan dan pahanja, tapi A. Doorman
pada Marine,
an bahwa itoe persekoetoean djoega soedah tjoekoep banjak, demin imasih bisa lepaskan tembakan dan Anggauta Pe
terpilih Officier
oet dalam perkara smokkel gegradueerden jang lain tidak diregis- dengan segera bikin djatoeh seorang M.S.D.L,C. Kolen
Officier Administraat poeles, perdagangan boedak tratie,
pdiantara, dan mereka itoe seorang lain te L. &Van Boven,
n koelit poetih, pemerasan,
Tan) manah
Emigratie ke tanah itoe tidak dese- tagi telah dapat dipegang oleh itoe
&
ang, palsoekan toelisan, enz. toedjoei, djika mereka beloem tentoe
Doea korban auto.
patroeli.
Gym
e
ang lakoekan penggeledahan mendapat pekerdjaan,
|. Seorang
dari itoe Kacem Bandit
Seorang meninggal
mahnja Mariani dan kawandoeloenja ada satoe pegawai Politie
doe
nia.
telah “ketemoekan kartoe2
Tionghoa dan soedah lama ditjari oleh
Aneta kawatkan dari Soerabaja bahNederland main perang2an.
g ditaroehkan tanda, rijbewijs
pembesar2 disana.
wa tadi pagi didjalanan antara
S motor paisoe, soerat-soerat
socm (ym
@iGjo. dan Porrong ada Seorang SidoApakah seloeroeh
anak
doenia bersedia?
lelaki Indonasier digiling auto
Kegemparan lagi di Japan.
hingga
1 ada
seorang terkenal
di
Den Helder, 26 Sept. (Aneta ).
Kobe 27 Sept. Menoeroet Aneta imati di itoe waktoe djoega sementara
sel dimana ja terkenal ada hidoep Peperangan
dilaoetan
Noordzee
iwaki
ini hari perserikatan pegawai temannja seorang “anak perempoean
dekai
tereng sedang berbagai kawannja
mend

da mengambil kedoedoekan
ka dalam golongar atas.
KN
ab

Oost 29 telfi5241

ama MM MM

oog-

dimerdekakan seperti orang
jang tidak
berkesalahan jang beg itoe besar.
Pihak B. B. han ja tjampoer
tangan
dengan menanjaka n Sadja hal
halnja

bikin mim pi Presiden

Nan

Moelai

Itoe korban kebakaran film.
Hilversum, 26 Sep. (Aneta) Se-

perkosa,

JIfoe schandaal besar.

» VLUG

Molenvliet

tagi oentoek|permintaan dengan hormat, Soepaja ia
s|mentjapai satoe persetoedjoean kater
Menag dari djabatannja sebagai
nasional tentang

Den Haag, 26 Sept. (Aneta) AngSeorang pegawaipoliTweede Kamer Kominis jang
loeka'hebat.
tie dapat
sa didjalankan
sebeloemnja se- gauta
emboekaarni Staten-Generaal | Shanghai, 27 Sept..(Aneta-Reuperberesan seperti jang ditetap waktoe
lam yerdrag2, ditjoba. Oetoe- dikeloeatkan dengan perkosa, sekarang ter) Seorang sergeant Politie di Shangmempcemjai perniatan oentoek menda'- hai bernama Beer soedah mendapat
sama pembilangan Benesij.
wa mereka jang menjerang dengan loeka hebat di dalam satoe-perkelahian

—.

Reparatie-Ateliar:

AMistini ana endjadi
ment (staatsbenocienis) dengan peroezy : Kembali tentan
g
penghi
na'an
contra
“NBA
i S5 1 en ? :
sahaan particulier akan dibatas sampai
pada @oer'an
Stamboel, 24 Sept. (Aneta-Tran:
conta
“NB
Poerbat j 1 y. Ka
sedikit-dikitnja ?
Socean). Algemeent vergadering ke 30 paling
Tentang itoe toean goeroe Agama | Roepa2nja Wedoea
5. Bagaimanakah politi
ek
pertan
ian
Katho
liek
nama
dari Interparlement Verbond kemaren dari pemerintah ?
Soebanoen telah kena EgyptischetosanDu ini wa
isternis.
meng
hina
kan
dan
telah diboeka dalam bekas astana Sul
Seperti soedah seMaka oleh karena jang
6. Sekarang soedah njata bahwa ring dikabarkan
demikian ie
, lebih landjoet Adil sebagai
tan Yildiz bawah voorzichterschap'vice programi
sesama machloek Allah
oentoek- mengadakan pe mengabarkan sepe
saja
voorzitter parlement Turky Hassan Bey. kerdjaan2naoemoem
tti berikoet :
merasa berkewadjiban
uemberi penetidak akan bergoena.
Doea ratoes oetoesan, jang mewaApakah ini perkara toch akan dilakoe
Si Soebanoen jang menghina @ur'an rangan kepada tocan2 itoe dengan
kilkan 20 negeri, akan berhimpoen d
tempo
hari betoel soed ah dilepas dari Everready saja beserta sedikit per
kan teroes ?
sitoe sampai 29 September jang akan
kat
pekerdjaannja,
Begitoelah
tetapi -s ekarang ini dia| S aan, lebih dahoeloe terhadap toean
pertanjaan2 itoe .jang
datang. Punt2 jang
Olon

Icean). Dalam commissie politiek Assemblee, dapat tentang minderheden
elah

ditaksir ata

Vergadering jang
ketiga poeloeh,

soepaja perse-

g tidak kalah besarnja dan sekarang
ang dibikin rampoeng di St. Nazaire
n mentjapai satoe persetoedjoean

cenkeden. Afghamisten
satoe eenheid,

dan Mo

torfietsen 9 e handsch.
soedah tidak dipa 3xke
lagi oen-

Baruch dan Raymond

Bernard

Moley,

—0—

Pemogokan moelai lagi.
| Karena represaille
maatregelen dari

ipoen kesehatannja sekarang
kaoem madjikan, :
"baik kembali, banjak tanda2 jg.
Washington, 26 Sept, (Aneta
kan bahwa ia mempoenjai pe Havas). President dari commi
uwen dan hilang peringa- mogokan, German, menerangkassie 'pen bahwa
Kaoem Boeroeh fabriek tenoen didas-

zitter
kring Batavia
“dari Solosche
Radiovereeniging. Ini perloe kita toetoerkan
patia
pembatja, soepaja di
ketahoci
lebih njata bahwa seorang
pemoeka dari kepentingan radio-luis:
teraars “imoer jang menjatakan pikiran
|

Ohosen Kaisha” soepaja dapat kelakocan jang lebih. baik .kepadanja, diSertakan dengan antjaman bahwa akur:
diadakan
pemogokan oemoem
djika
permintaan

itoe

tidak

akan

tenang sebagai di atas.
Toean
Goenari—ia

diterima,

Permintaan itoe mengandoeng:
1.

kenaikan
setengah

gadjih jang tentoe saban|
tahoen,

G- makanan jang lebih baik,
3...soepaja 'personeel di satoe kapal

diperbanjakan,

4, gadjih extra jang speciaal oentoek
pegawai mesin.

Bestuur dari Perserikatan menerang-

Ika
e bahwa:
n
tahoen

.jang

maskapai:

itoe»

ditempo

terbetakangan . soeaah

N.LR.O.M gamelan,
Toean Hoofdredacteur
It. h.
Soedi apalah kiranja tocan memberi

sedikit tempat akan toelisan saja ini
dihalaman
Pemandangan
jang
togan kemoedikan.. Sebeloemnja saja

gamelan-Djawa dari studionja, maka
terdengarlah
djoega
ditelinga saja

tan dan kelakovan kepadanya.
Amerika Selatan, akan
Djika pemogokan itoe akan diteroesoeka pengadilan militair, moelai mogok lagi berhoeboeng dengan
gantoeng dari pemeriksaan atoeran2 tindasan kembali dari Kaoem kan,2 milliven ton kapai2 akan oerhenti belajar dimana ada 50.000 pega-

jang menjatakan, kiriman2 dari gamelan
'itoe .beloem dapat memoeaskan
hati mereka
sambil. mentjeriterakan

DK Yah Rintelah Akan dia rahsdaerah
Madjikan.

Aa

sara

dapat lebih baik .perawa-

wai kapal jang bersangkoetan,

us

vergadering

lebih

terkenal

ketjii begitoe—dalam

directie N.LR O.M. dengan

Raad van Advies kemaren

malam, te-

lah batjakan , Pemandangan” hari Senen
jang laloc serta salin dalam bahasa
Belanda.
Ia nadjoekan perminta'an
perobahan (kwaliteit pengiriman game-

lan.

terseboet,

dan

N.LR.O.M.

poen
mengoetjap diperbanjak diterima kasih. telah.
kelocarkan
kesanggoepannja.
Ssedjak. Nirom mengirimkan soeara Djadi tentang ini hal memang kiranja

mendapat gentoeng, dari koe permins

taan seepaja

|dengan namanja

soeara2 dari fihak Pendengar2

sebab2nja.
fernjatalah

Radio,

Maka jang demikian itoe
bagi saja, bahwa Nirom

tak perloe lagi djadi perbantahan antara kita sama kita sendiri, hanjalah
tiap2 waktoe dimana jang perloe luisteraars Timoer haroes membantoe oeisahanja Raad van Advies jang bekerdja
boeat. kepentingan -kaoem luisteraars
Timoer adanja PUS ea OA

5

er

INA

Mevr. A. Scheltema Joustra"

Oogarts
Raden

Spreekuur

"Ini MALEM |
Satoe film WARNER

m

berikoetnja '

dan malem

8 Ini malem

BROS

bi

Rijstpellerii

Dengan

nampak

jang

besar

film

Satoe

terbantoe

oleh

menarik

hati.

seorang

perempoean

jang

akan

ANC

menelan

adalah

ongkos

:

Productenhandel

adres:

KOERDI

S5. S.

Ketanggoengan

sedia

loearan

jang

roepa-roepa

HULLER.

beras

ke-

Djoega hasil boemi

Seperti: Katjang, Kedele d.I,l.
Monster dikirim graties kepada
apa jang minta.

kasih

si-

Matthews

MUZIEK

EVERGREEN

V. Ma

Sta

soearanja jang merdoe dan seorang jang pandai berdansa.

Jessie

&

KETANGGOENGAN
Telegram

pemandangan2

sagala

7:30 — 8.30
5 —7 nm,

Mn

Ada

Hoofdrol

van:

Hi. KOERDI

»pEVERGREEN«

(UTP

Dalem

Lg

MARTEN VROUW:

Aa

NJA

BERIKORT

MALEM

DAN

Salehlaan 45 Tel. 6176 WI,

ROMANCE

satoe

film

djoega

besar,

jang

Bedak

menarik

Jang

hati, dan jang

dipertoendjoekkan

MUGUET

tida meminjak

dan

lengket.

ballet2 jang

indah sekali !

Matihews, dengan
ia poenja dansa jang sangat
akan membikin publiek tertjengang!

ATT

jessie

Satoe film jang bikin darah

IG

moeda

menarik
AWAS

|

AWAS

berdebar-debar!

Satoe tempo jang baik!
Gedep.

(SUN oR RN bbOL TULISAN

D5 na5A

SEDAK
BEDAK

dapet

mengorbankan

Dia

tapis dalam

lelaki.

tetap perempoean, sasa
iapoenja peroentoengan

Lg

era

oentoek...

KE

RIALTO. BIOSCOOP
B
|
Bat

Gear Kai "Pola

METRO-GOLDWYN-MAYER

dan

Kemis

dari orang-orang

memake. WANGINJA

jang

HALOES

|

(Satoe

B. de Mille poenjaj bikinan

toel. Bedak Muguet
dari: semosa Bedak
Indonesia.

jang paling baik
jang dibikin di

Helen

Po

hasgau 01TaA

FILM

Cingaa pe
kosan gssnje virisas dal Haus
laniaa
Indiat, Sealer? ma dirarteniie Diroen saja anita terise tas
pagi -bagirsa ar aetara A1 trioer “Yarganeti &.
Kentapetrn carika rate? atatan jang Betah Macan
sat pan dangan Mas IS

sa pemntm Iedah IRR S9 BAS1G AL Ta

terpegang

On

Da

Dengan Roruat

drama didalem rimba)
Hoofdrol

| Ai

27

,PANAMA . FLO“

Cecil

»ACTRICES”
dari TOONEEL GEZELSCHAP ,,DARDANELLA", satoe
TOONEEL GEZELSCHAP, apa be-

1934

DE R.K.O. - PATHE

27

pertoendjoeken

ternama dan men-

mera Bete

26

September

Batavia-Centrum

“Boesifhari Rebo 26 dan Kemis
September 1934

satoe-satoenja

soeda

$

teri

Besar

24555

sekali,
djaoe
bedanya
dari bedakbedak lain.
Poedjian lebih djaoe tidak perloe,
tjoekoeplah memberi boekti, apa kata

hatinja

Senen

Sawah

No,

MUGUET

jang

poedjian

soeda

Dia berlakoc sebagai

merk

Op 4 Kena
Knprmarte

TanSassi la"

JUK

oleh:

FEN

Malakastrast

Twelvetrees

&

Ca.

Telf 1456

Batavia

Charles Bickford
Terkenal

dalem

,, FAST

of BORNEO“

Barang

Baik

Nama

Baik.

"

Robert Amstrong

$

Terkenal dalem

,,KING

KONG“

CHARLES BICKFORD sebagi Mc TEAGEU si pemabokan wembikin penonton tentoe inget pada iapcenia rol dalem EAST oi
BORNEO.
Dalem

rimbanja

dan Ofnokoi Fe

THE

IR) Ie

PANAMA

FLO,

satoe tjerite deket

Djangan pake sembarangan bedak |
Tapi
tjoba
pake
£edak MoctiaraV
walaupoen baroe keloear, tapi dibri!
tanggoengan tida mengandoeng ratjoen,
seperti
boenjinja
Certificaat

1

SOUAW

MAN

Analyse dari Geneeskundige Laboras
torium

DIMAIN. OLEH :
Warner

Lupe

Baxter,

Anak2

Velez

EN

dan

boleh

Eleanor

Bosrdman

S. T.

nonton

“yOBALAH

toean2

atoer

“KAIN

S.

Handlijnkundi
ge

S.

MOHAMMED

5)

ALI

“coop

Hand!ijnkundige

Ff 1.—

Horoscoop

Astroloogie

“ &50

:

TART

boeat: -

2 tahoen
SI

f5.

MA Ra Nag

harga f 18.- f20.:

f25.-

perlembar

dan sedia djoega

SETAGEN

(ikat pinggang) pe-

' rampoean bermatjam2 pandjang dan warnanja k.!. harga f3.-— fade
f5.— f6,— $(8.— sampe f20.— perkodi.
ATOERLAH
PESENAN
Boeat dipake atau didjoeal lagi tentoe toean2 akan dapat moerah
dari kita. Walaupoen toean tidak saudagar batik, tjobalah berdagang

Trekken

39 “Telefeon 956 Meester-Gornelis

i
en

pe f 10.—

Horos-

Matzamanweg No,

Tarief
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Astroloog
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pesenan pada kita dari kain2 batik kek. 1. moelai
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batik penambah

vesaha

dan

memadjoekan

peroesahaan

bangsa

sendi-

Kalau toean memang berdagang batik apalagi. PESANLAH banjak
sedikitnja di perkenankan dan pengiriman seJamanja dengan rembours.
ri,

PRIJSCOURANT

DIKIRIM PERTJOEMA
-

MAAN

“Ah

MIN

Mp

Sae

jang

Las.

njataker |

ME fAAL-

Ratoesan riboe orang saksiken dan
tjobaken ini Bedak di Pasar Gambir, |
Tida seorang sangkal kebaikannja

moelai dari jang sedang sampe haloes.

PANDJANG—SARONG

Scheikundig

Buitenzorg,

GEEN LOOD DAN GEEN
VERBINDINGEN.
. ,

EDDIN
BATIK

C. B, Z. dan

boratorium

£30.— £35.— t40.— f50.— sampe f 6C perkodi.
IKAT SELENDANG (REMONG) MOELAI HARGA f13.— f16.—
f18,— f20.— f25.-— 1430,— f35— f40 sampe 45 perkodinja.
haloes TJAP & SOERATAN dan babaran koeat. KAIN PANJan
moelai harga f 3— f4.— f5.— f6.— f8.— sam
DjANG-SARON

Mama
ae
nasa

Prof.

ANTUN| SAR 2

sjPa Ku
5

(SAUDAGAR)

locaran DJOKJA & SOLO
“Djika Toean-toean ' dan Njonja-njonja ingin tahoe hal
kehidoepan,
kasenangan dari diri sendiri, jang soedah
laloe dan sekarang atawa Hyang aken dateng. dalenglah sama

S9

SJAMSO

| Hn ' BATIKHANDELAAR

“

Panawa Kanal, dimana

lebi berbahaja dan lebet dari pada di Airika.

tida seorang bersangsi beli. Jang biasa
pake lain bedak, merasa senang toekar
pake
Bedak
Moetiara, karena,
tiampoerannja dan bahan-bahan jang
terpake sasoenggoenja sampoerna.
Wanginja poen amat sedep. eng
ditanggoeng lebih moerah.

Tiap doos ada pake BON tebakan!
Atawa

koempoel

persen,
Tjonto

dikasi

Toekang
lelaki

dengan

jang

hanjak.

dapek

gratis.

djoeal
pande

lekas

bisa

dan

di antero tempat
lis soerat.

!

prampoean
dan

dan

radjin, ditja

agent-agent besar

boleh

berdami

toe

Chemicalienhandel & Drogisterij '
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“Kemis 27 September

1934 Tahoen

ke 2

ada tempat
doea
tidak

boecat mengadjar dan keada mempoenjai goeroe.

Beberapa kali pendoedoek disana
beramai-ramai meminta pada Penghoeloe dan djoega Datoek van Besitang
soepaja

keberatan mereka

tentang

ini

hal dapat pertoeioengan, tapi sampai
Sebegitoe djaoeh tinggal djadi satoe
permintaan

sadja.

Kalau

hendak

pang
goep

atau Besitang mereka tidak sangmembajar ongkos kereta api,

dikirim

Disabelahnja Tidar — sigaret
didalam doos? biroe jang terkenal, sekarang keloear TIDAR
BAROE didalam doos? POETIH.

anak-anak

itoe

ke Kwala

Sim-

Berhoeboeng dengan ini hal sekarang

atas perioeloeugan toean Bagindo Maroesin di itoe tempat, boeat sementara

Lembaran Kedoea

Economie

"adera

Dr. S, H. SOEBROTO

lan f0.10 dan apa bila ichtiar soedah
didapat oleh bapa2 moerid boeat dapatkan
lain goeroe ia dengan lantas
soeka serahkan kembali itos pegangan.

sebab itoe haroemnja lain sekali.
Tidar jang BAROE enteng sekali

oentoek ,,Pemandangan"'.

pendoedoek Halaban

boeat

diseboet

economie

akan

jaitoe pe-f

Soeatoe

hal lagi dalam

minta

perkakas

hal pereco-

bantoecan

sekolah, sedang

men-

ngetahoean atau kepandaian tentang|nomian jang haroes diketahoei jaitoe dirikan itoe sekolah mereka beramai
hal kekajaan, kepoenjaan keoewangan dari.hal penghargaan atau waardeleer, ramai akan kerdjakan dengan tenaga
manoesia didalam pergaoelan hidoep Seperti didalam boekoenja toean Mr. sendiri.
Sekiranja permintaan mereka ini tidak
di doenia ini, dengan memikirkan tja- Mees mengatakan, boeat semoea orang
ra mendapatkannja, memakainja dan jang haroes toeroet memikirkan keadaan djoega terkaboel mereka akan meminta
menambahnja

memakai

djalan

jang

dan

ketentraman negeri, haroes djoega
hal penghargaan, karena
tadi tidak sadja menerangkan harga barang-barang dan tenaga, tetapi djoega akan memberi penerangan
dari
hal toekar
menoekar,
djoeal-mendjoeal, — dan
pembagian

| dianggap sjah oleh oemoem. Dengan mengetahoei
anggar-anggar ini kita lihat, bahwa penghargaan
economie itoe ada sebocah pengetahoean jang amat loeasnja, jang amat

barang-barang dan pekerdjaan (tenaga)
oentoek semoeanja pendoedoek atau
isi negeri, atau dengan ringkas: pengetahoean dari hal penghargaan akan me

nerangkan

idzin

Desa

toep, tidak salahnja kalau saja memperingatkan, bahwa oentoek mempe-

ladjari hal pereconomian telah beberapa boekoe ditjitaknja, seperti boekoe
dari

toean

Mr.

Mees,

Prof. Verryn

Stuart dan sebagainja, tetapi boeat
gemoem itoe boekoe-boekoe terlaloe
mahal
Na ae

Dr. S. H. Soebroto

soekarnja, tetapi sesoenggoehnja jang
menetapkan

keamanan

dan ketentra-

“ma2 negeri, sehingga salah betoel,
kalau orang menjangka negeri akan
dapat tentram dan aman, djika keadaan

dan

soesah.

diterimanja, sehing-

ga boeat sesemoeanja jang ingin tahoe
dari hal ini dalam ,, Pemandangan“ saja
akan mengoeraikan sedikit dari sedikit
tentang hal theoretisch pereconomian
inenoeroet keadaan djaman dan bangsa

penghargaan
s

atau

yereconomiannja terlaloe terganggoe.
Kalau kita berdjalan-djalan, pergi
aliknja djoega sering dikatakar,
bahwa perecenomian baik, beloem ten- distation atau berdiri di pasar, maka
toe mengadakan negeri jang tentram kita lihat beriboe-riboe orang jang

Tentang

didalam masjarakat ini mendjadi kepastiau Jregell, bahwa masing2 haroes
mentjahari penghidoepannja dan kepen-

sendiri, hanja mereka jang
“doedoek sadja jang dapat melakoekan sakit dan ta' dapat bekerdja haroes
ereconomiannja dengan bagoes, tetapi mendjadi tanggoengannja masjarakat.
bagaian

besar

miskinnja,

dari

Ra'jat

artinja

terlaloe

mereka jang

tinggi kedoedoekan

-moengkin
negeri akan bisa tentram.
Mereka jang ta' berkepandaian dari hal
economian
akan
teroes-meneroes

pergaoelan

lah

dalam

perlombaannia

mentjari

ih,

“penghidoepannja, sehingga dari poetoes
“asa, mereka nekat, loepa djalan jang

ah, dan djatoeh dalam golongan ketan. Merampas, mentjoeri memiinah, mengambil barang orang lain,

. 'Ifoe djoega ada soeatoe djalan oentoek
mendapatkan kekajaan atau kepoenjaar,
tetapi djalan itoe tidak sjah, dan me-

roeroet

oendang2,

mendjalankan
RD dijalan

PRE

|.

Keperloean dan kepentingan hidoep
itoe ada sangat banjaknja dan makin

“terbanjak tidak tahoe hal pereconomian,

“Oleh.

maka

mereka

karena

ag

itog, maka

tambah

lagi

keperloean dan keboetoehannja. Dengan
tenaga
sendirian
sahadja,
mereka

tidak
akan
dapat
mentjapai
ke
perloecannja tadi. Mereka terikat atau
tergantoeng kepada tenaga orang lain.
Hanja digolongan manoesia jang hidoep seperti di zaman poerbakala ditengah hoetan besar, mereka masing?
dapat hidoep sesendirian. Mereka dapat makanan dari penangkapan bina-

tang2 dan toemboeh-toemboehan jang

jang

terdapat didalam hoetan, minoem dengan air dari kali jang mengalir dida

di

lam hoetan, pakaian mereka dapat
dari. koelit pohon-pohon dan sebagai-

pekerdjaan

nja, Mereka ini soenggoeh dapat hidoep
dengan sendiri sahadja, tidak
tergantoeng atau terikat kepada lain
orang, pengetahoean atau kepandaian
tidak tentoe mendatangkan keselamahidnep, biar boeat badan sendiri, ma-

socatoe ,pekerdjaan
de-

jang tak sjah,

manoesia didalam

hidoep, makin

Hate

3

kaoem econoom boekannja sadja memi| kitkan djalannja mendapatkan kekajaan
tau kepoenjaan, tetapi haroes djoega
mengamat-amati
pemakai,
penoekar

“dan pembagaian kekajaan negeri bagi

kalian pendoedoeknja.

oepoen boeat

oemoem,

Candidaat

Boeat

Lid

Volksraad.

Sumatra

Timoer

Fractie Indonesiers dari Gemeenteraad Medan, ketjoeali Dr. Nainggolan,
kabarnja soedah ambil poetoesan boe
at madjoekan
tocan — Soangkoepon

boeat
matra

anggota
Timoer

Born.

Njainja sendiri jangsoe
roeh!
Menoeroetkabar Aneta dari Semarang dalam itoe pembocnoghan
atas
dirinja marhoem toean Born jang telah
piara njai, politie soedah mendapat ke
terangan jang tjoekoep sekali. Sebabsebabnja
soedah
demikian
terdjadi
adalah sebagai berikoet:

pertolongan-

mnja doekoen.
Dengan
perantaraannja
'ia poenja
ajah tiri maka telah dipinta pertolongan

“Djika misalnja hanja sebagian pen- tingannja

amat

dari

pemboenoehannja to can

Minta

“dan aman. Ini oetjapan ada benarnja, pekerdjaannja lain2, tetapi semoeanja
artinja: masing2
dengan
“tetapi menoeroet pereconomian jang bekerdja,
' betoel-betoel, keadaan jang begitoe tjaranja sendiri, dengan kepandaiannja
tidak akan “dapat terdjadi, djika seka- sendiri berichtiar oentoek mendapatkan
(ian pendoedoek negeri dapat mela- keperloeannja hidoep. Dengan ini te'koekan pereconomiannja dengan dja- ladan, maka njatalah bagi kita, bahwa

lan jang sjah. Kekajaan socatoe negeri
-beloem menjatakan kebagoesan per
“economian sekalian pendoedoeknja.

Malam

bersih

tjam perhoeboengan maka njainja itoe
soedah terdjoen kedalam djoerang kesoekaran oeang. Ia telah gadaikan beberapaia poenja perhiasan jang ber
harga dan selandjoetnja soeroeh bikin
barang2 tiroean oentoek mengelaboei
matanja Born itoe agar soepaja ia tidak mendjadi tjoeriga.

8

hal

Pasar

Berhoeboeng dengan bermatjam. ma

kita.

Tentang
waardeleer.

keoentoengan

—O—

(welvaart) bagi semoea pendoedoeknja.

ini saja toe-

mengadakan

jang

ini pertoendjoekan akan dipergoenakan
boeat mendirikan roemah pergoeroean
terseboetf.
Mengingat
kepentingan
anak-anak
kampoeng terseboet “jang kehaoesan
onderwijs, kita harap biarlah permintaan itoe diloeloeskan oleh jang berwadjib disana.

“pembagian - kesedjahteraan

Sebeloem pemboekaan

boeat

jang terseboet
dibawah ini dengan
ringkas:
Didessa Jomani regentschap Tegal,

ada 2 familie (Arab dan Tionghoa) te-

tangga. Familie jang terseboet dosloean
ada mempoenjai seorang anak lelaki
nama Salim, sedang familie terseboet
belakangan ada mempoenjai seorang
anak
perawan. Nona 'itoe doeloenja
seringkali “asjik mengadji kitab Toeroetan dan beladjar djoega sembahjang
5 waktoe.
Begitoelah pemoeda dan gadis itoe
serta familienja sekalian hidoep roekoen
benar sekali sebagai saudara.
Soedah beberapa boelan berselang,

Salim

sendiri

pindah

berdagang

Penjelidikan didalam ini hal masih
Volksraad bagian Susadja
dilangsoengkan
dan sementara
pada pemilihan jang

“Arab akan mengadakan conferentie di ia mendapat sokongan koeat,
——
:- kota. Semarang, dah moelai sekarang
-spedah
diatoer. segala sesoeatoenja
jg
Bagaimana nasib onderwijs

Bangee

Oon

itoe. -

ngah

“Luitanant Sehummelketel,

“Menoeroet “kabar 'Aneta dari Ban-

bangsa Indonesia.
Ada 200 anak2
dapat sekolah,

tidak

P.A. raengabarkan dikampoeng Haeng: Sesoedahnja datang verlof kem- laban (Besitang) bilangan Sumatra TiIi» Luitenant Schummeiketel akan moer ada lebih koerang 200 anak-anak
tempatkan di Hulpregiment Cavalerie kampoeng. jang tidak mendapat pela-

ing kesatoe di Bandoeng:

djaran sekolah, Pertama lantaran tidak

ce

9

—

Perkawinan Arab dan Tionghoa
Nona
Tionghoa memeloek agama Isiam,
Pembantoe kita dari Tegat beritakan,

bahwa

“lini

dalam boelan September

agalah

seorang 'pemoeda

1934
bangsa

Arab peranakan kira2 oemoer 22 tahoeii
telah. menikah dengan seorang gadis
jang remadja poeteri asal bangsa Tiong-

hoa, oemoer lebih koerang 20 tahoen.

Doedoeknja

kissah

itoe

6 Pemalang, 7 Tjomal, 8 Pekalongan,
9 Batang, 10 Kedoengwoeni, Doea se
kolah jang terseboet belakangan

Kemoedian,

baroe2-.ini,

si nona

de-

T.B. Hardjaamidjojo-adjunct Lands-

bouw,

— ketoea.

T. Dr. Marseiya-speciaallis

dokter.

T, Joesoepadi — kepala — sekolah
Padoereksa,
TT. Tjitraasmara, kepala
sekolah Pemalang t, Soedarsana, goeroe
H.LS. Pemalang.
Zetel
bestuur dari | daerah Tegal
Aroem, jang di Siawi, sekarang dipindahkan

di

Tegal,

terdjadi dari togan2:

Pa
». . ketoea (beloem
2, T, Tjitrasatmaka, gocroe
Siswa Tegal.

3. ,Wirjaatimadja,

seperti Siswa Tegal,

SE SN

Bai
UN

goeroe

diisi).
Taman

Taman

ke

I

3

baroe2 sadja didirikan.
:
Zetei KFTS (keloearga fonds Ta
:
Siswa) ada di Brebes, dibawah
pimpinannja tt.
1. Soeat, werkbaas di Brebes, ket

2, T, Soeparin, goeroe TS., sectr

3. ,,Achmad, schrijver, Penningm

di ter, Sebagai

ngan berteman seorang baboenja telah
pergi melantjong ke Kaboemen, perloe
nja seorang doekoen jang tinggal di menengok sahabat kentalnja, jaitoe
loear kota Semarang. Doekoen ini da- Salim terseboet.
Di Kaboemen mereka telah berdjoempat perintah soepaja ia tjari beberapa
orang jang bisa lakoekan itoe pem- pa, dan djoega telah beremboek “boeat
kawin
sadja. Maka kedoea sedjoli ini
boenoehan,
laloe pergi kepada tocan Penghoe!oe,
Memberi oepah f400.
Achirnja itoe doekoen poen kesam di itoe tempat djoega. Tapi penghoeloe
itoe beloem soeka meloetoeskan makpaian: mentjari 3 orang. Njainja tocan
soed
jang baik dari sedjoli ini, lantaran
Born berdjandji oentoek memberikan
tidak
ada soerat keterangan (verklaoeang sedjoemblah 400.—
ring) dari Wijkmeester katanja.
Pada malampemSebab itoe, terpaksalah mereka beboenoehan.
rangkat
teroes
ke Cheribon. Disini
Pada
malam
hendak
dilakoekan poen ta' dapat dikawinkan.
Begitoe
itoe kedjahatan, itoe 3 orang tadi soe- poela
di kota Djokja telah ditolaknja
dah
ditoetoep dalam kamar samping cleh
toean penghoeloe disana.
sampai
toean
Born tidoer dengan
Pada achirnja pemoeda dan perawan
njenjak.
itoe tiba di kota Solo disini baharoelah
Kemoedian njainja keloear dan be- dapat dikawinkan
oleh seorang Penggitoe itoe Jorang
dikasih masoek hoeloe jang loeas
wetenschapnja.
kedalam
kamarnja toean Born siapa
Sesoedah
perkawinan ini siap dan
djoega tetah mendjadi korban,
sah adanja, laloe laki isteri, ini mengif100— diberikan de- rimkan
sebocah
postwissel
kepada
ngan contant.
orang toea sang isteri tadi, Sekarang
f- 100,—
pada ketika itoe djocga hidoeplah kedoea merpati ini dengan
telah diberikan pada 2 perampok jang amat senangnja... , .
dengan segera melarikan dirinja se—O—
dangkan 2. perampok lagi ikat njai
Pemalang.
itoe se-olah-olah memboektikan bahwa
ia djoega telah di-aniaja,
Kabar
Taman
Siswa,
Berfloeboeng
dengan
beberapa
pe
Baboenja
raportkan
robafin, perloelah kita toelis sedikit
pada
politie.
Kemoedian baboenja memberi tahoe- tentang TS. Pemalang choesoesnja dan
kan
pada
politie, dimana djoega se TS: Daerah Tegal Aroem oemoemnja.
Meskipoen djoemblah moerid tidak
telah diperiksa oleh politie itoe njai
naik banjak,
tetapi dalam ini cursus
menerangkan
bahwa ia dengan satoe
jaar
TS.
Pemalang
moeridnja soedah
ketokan oleh 7 orang.
naik. Goeroe berdjoemblah 3 orang,
Achirnja mengakoe dan sedang ditoenggos
datangnja sedjoega.
orang goeroe lagi sebagai tambahan,
Hari Senen pagi “achirnja itoe njai jang sekarang ada di Tandjoeng Bremengakoe teroes terang tentang kedja bes. Tambahnja semangat
pendoedoek
dian jang sebenarnja, hinsga sampai Pemalang pada pergoeroean
ini ada
sekarang ia masih sadja ditahan.
kans besar, Madjelis tjabang, sesoedah
Penjelidikan
masih di ada jang berhenti ialoe terdjadi dari:
teroeskan.

Sedang pembantoe terdiri dari pemimpin2 goeroe dalam sekolah ja
mendjadi
lingkoengannja,
masingd
Daerah Tegal Aroem, terdiri dari ses
kolah2 Taman-Siswa: 1 Tandjoeng, 25
Brebes, 3 Tegal, 4 Margasari, 5 Slavu

pembantoe,

Keboemen, oleh sebab dagangannja di angkat masing2
dessa terseboet ada koerang memoeas- sekolahnja,
kan hatinja,

Conferentie peranakan Arab.
akan datang. Harapan terpilih kembali anak piara dari toean Born tidak be- mata. — wakil ketoea,
T. Sarino- goeroe Taman-SiswaSoangkoepon ada besar gitoe mempoesjai rol penting didalam“Didapat kabar bahwa pada permoe- bagi toean
Secretaris Penningmeester,
an boelan October j.a,d. Peranakan sekali, karena di lain2 Localeraden poen nja.

ve oentuek

sigaret

-sigaref

papan

boeat

pasti

20 bidji 9 sen.

Besitang

Cement,

Soedah

bosat Toean!

memadjoe-

kan permintaan pada Datoek

l,

Jang

di lidah.

Lebih djaoeh ada diwartakan bahoea

soedah

administrateur dalam”
,

Perdagangan.

Tahoen 1928 malaise beloem datang.
Perdangangan orang ketjil disini jang

teroetama hasil boemi ada sangat madjoe. Hasil boemi dari tanah p“ngoenoengan

sajoeran, boeah-boeahan,kopi

dan teh ada sangat madjoe, hingga be

berapa vrachtauto perloe datang kesitoe oentoek mengangkoet perdagangan
itoe, dibawa kelain negeri jang harga
nja disana ada baik. Tempat-tempat
ini, jaitoe Moga, Randoedongka, ada
scbagai goedangnja perdagangan hasil

boemi Pemalang. Tahoen 1929—1930
djalan.'
Waroengpring — Djatinegara,
Randoedongkal—Belik diperbaiki, hing
ga autobus bisa berdjalan kesitoe, Da
lam 1928 itoe djoega traject autobus
laloe diadakan

oleh NV, ,,Moga”,

ini

semoea disebabkan dari madjoe perda
gangan disitoe. Tetapi apa latjoer sekarang setelah malaise datang, hasil
boemi jang rendah harganja itoe tidak
diboetoehkan oleh saudagar dikota2
besar, hingga dengan begini mereka
sendiri jang mempoenjai lantas djoeal
kekota.

Ini, .beloem

permintaan

beberapa,

kalau

dari kota masih ada. Sa-

jangnja permintaan hasil boemi dari
goenoeng itoe boleh dibilang soedah
tidak ada lagi, karena bisa ditjoekoepi

dengan pengeloearan disekitarnja kota
Pemalang sadja, Dengan sendirinja
perdagangan ada berhenti, daa 'aloe
mengaroehi beberapa keadaan pendoe
doek digoenoeng, banjak jang toeroen

kekota

oentoek

mentjari

perkoeliar

atau boedjang-boedjang dalam roemah

tangga. Autobus Moga, jang berdjalan
kesitoe, sekarang banjak jang dikoera

1

Oleh

bako poelau DJAWA jang be.
loem di boemboekan dan dari

ngi djoemblahnja, meskipoen tariefnja

soedah ditoeroenkan mendjadai seper
tiga dari tadinja, dimana perdagangan
masih

ramai,

Malah

hapoeskan,

2

beberapa traject soedah di
seperti

antara

Waroeng-

Sepandjang

djalan itoe

pring—Djatinegara, — Randoedongkal

Waroengpring.

banjak toko dan waroeng goeloeng ti
kar, karena dari sepinja orang berdja-

lan

Regentschap
Pemalang memboeat
djalan antara Belik dan Poerbolinggo,

soepaja

perdjalanan

njoemas

mendjadi

orang dari Da”

gampang,

dan per

dagangan mendjadi ramai kembali, te
tapi tidak berhasil, keadaan masih te
tap sadja sepi.

Doeloe. poekoel 9 malam orang

Pemalang

oentoek

itoe,

masih

pergi ketempat2
harap

jang oedik

orang, bisa

di Moga, kalau tidak bawa,
sendiri

dati

bisa mendapat, taxi

tetapi sekarang, keliwat, pogkoe!

6. djangan

atau

OA

&

soeka- memberikan
peladjaran pada
anak2 itoe dengan bajaran setiap boe-

sampai

kendara

menjewa dengan, mahal,

Rasar2 ketjil banjak jang

mati,

PAS Wana

hal

“em Dari

Tidar jang BAROE adalah tem.

Vergadering

dimasoeki Matjan.

Sumatra Bode dapat kabar dari Pajakoemboeh

bahoea

satoe

vergadering

jang diadakan oleh anak negeri dikampoeng Lintau

bocat membitjarakan ten

tang agama sekoenjoeng koenjoeng telah diganggoe oleh seekor matjan.

Selagi orang enak berbitjara sekoe-|

njoeng koenjoeng seekor andjing jang

berada dibawah roemah meraoeng lantaran kesakitan dan sebentar kemoedian ini binatang lari masoek dalam 'itoe
roemah dengan dikedjar oleh seekor
matjan besar jang roepanja akan djadikan itoe andjing ia poenja korban.

moelai
diboeka,
dan toean
Satibi
pamongnja di T.S. itoe berpidato antara lainnja menerangkan maksoednja
perajaan itoe. Kemoedian disamboeng
oleh
roepa2
pertoendjoekan anak2,
jaitoe:

6. Kluchtspel,
7. Tooneel Soenda,

“Sekalian

gelap. dengan

tinggalkan
—

orang

dengan

Datang

Dr. Nord, oetoesan

—0

Perkara

besar.

Si

ang

#ek

Pontianak) ini. waktoe sedang memeri
sa perkaranja perampokan

dari tahoen

1933 di Selakau.

Ini pemeriksaan soedah dilakoekan
beberapa minggoe karena soedah ada
136 saksi2. Akan tetapi ini pemeriksaan soedah mesti ditoenda djoega,
oleh karena saksi jang nomor satoe
akan ditoentoet oleh karena soempah
palsoe.

perampokan

korban, seorang Tionghoa,
nja doea doea tangannja
Tbatjok sampai patah.

ada satoe
siapa poesoedah di

Berita dari Tjilatjap.
Anak

jang aneh.

ni
“Di desa Rawabenda ada seorang
“ perempoean mbok. Madkarta, melahirn poetera jang mempoenjai anggota
emaloean doea matjam, jaitoe anggota kemaloean lelaki sebelah atas dan
anggota
kemaloean
perempoean disebelah bawahnja.
Tentoe sadja “ini kedjadian
jang
hgandjil menarik banjak perhatian, seingga banjak
orang datang boeat
mempersaksikan.
Ada

ada

sadja

doenia

soedah

Hargaberasnaik,
| »tenaga

toea.

harga

toeroen.

«Beras di Tjilatjap sekarang soedah
f 4.— sepikoel.
nai, harganja sehingga
Tetapi - sebaliknja harga koelie atau
tenaga orang

roen..

bekerdia semangkin toe-

Seperti orang2

.difabriek2

minjak

jang

pada

bekerdja

toeroen

.djam

gadji.

setengah

perajaan

artinja kesenangan

orang toeanja!

koran satoe tahoen sebagi dagblad.
Kita

peringatkan

habis

Pada

orang banjak, atau bisa menjenangkan
hati orang banjak.
Sedangkan Nabi tidak ada jang dapat

disetoedjoei oleh manoesia se-oemoem-

itoe

beroepa

membikin

girang

pada

anak-anak

abonnes!

hari

Minggoe

tanggal 7 October 1934

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

anak-anak

dari abonnes

Pemandangan

boleh

menonton

dengan

Gratis (tas oesah bajar)
Film jang dimainkan akan dipilih: jang
Dalan pauze akan dikasi pertoendjoekan hidoep

goedgekeurd boeat
jang attractief.

anak-anak.

Lain-lain

baroe

warta

tentang

ini akan

menjoesoel.

“ Directie.

itoe

seseorang

menggirangkan

Ditangsoeng

dapat koran gratis
moelai
selain
depan,
1 October
moelai
sebab
Dari
knja.
anak-ana
oentoek
vrij
kaartjis
ak
dapat
h
enjai
mempo
sekarang
sekarang.
dari
itoe jang beloem djadi abonne, mintalah ditjatet namanja
Abonne

nja. Tetapi tidak loepoet bahwa tiap2
perboeatan jang baik itoe akan datang
dihargakan oleh manoesia,
masanja
perboeatan

Peringatan

930 pagi.

dengan

Tanda penghargaan.
Orang bisa mengakoei bahwa tidak
bisa disetoedjoei
#semoeca manoesia

walaupoen

sederhana.

pauze,

satoe malam,

itoe

akan

kita di Betawi!

—e O—

ada djoega jang tidak baiknja.
Seorang Generaal perang jang gagah berani, menang perang sebab bisa
mengalahkan moesoehnja, berarti banjak

memboenoehi

sesama

manoesia.

boekankah dipoedja, dimoeliakan dan
diperingati orang djoega, meskipoen
orangnja soedah lama dikoeboer.
Kemaren soedah dioemoemkan tentang Jubileumnja tocan Zentgraai, diRode”

,,Java

recteur-hoofdredacteur

dimana antara lainnja didalam Eerecomite ada nampak nama-nama Pem1:3
besar2 Negeri jang tinggi.
Meskipoen tidak semoea toelisan ini
journalist bisa disetoedjoei oleh oemoemnja publiek bangsa Europa, apa
poela

nampak

toean

bangsa

djoega

dalam

disini

Indonesia,

tetapi

kalangan

Journalistiek

bahwa pekerdjaan itoe

—
poen mendapat penghargaan.
Begitoe djoega beberapa hari jang
laloe kabar kawat ,Aneta“ dari Den
tentang toean
memberitakan
Haag

Alberdinck Thijm jang merajakan

hari

tahoennja ke 70, waktoe mana sekalian
soerat2 kabar menoelis artikel2 jang
sangat menghargakannja ini toean pen:
dekar pena.
Pw. £b
iainnja
antara
ini
Tentang
wartakan seperti berikoet:
»Boeat kita orang kebanjakan di Indonesia

—09—

anak-anak

Di boelan depan, October 1934, ini soerat-kabar akan mengindjak oemoer 1 tahoen sebagi dagblad dan
1/2 tahoen semedjak weekblad.
Hasil bagoes jang kita dapatkan dalam tempo pendek itoe, kedoedoekan jang lantas di atas pada lapisan
antara soerat Soerat-kabar Indonesiers itoe, menjebatkan kita ta" boleh lakoekan sadja itoe sa'at berdirinja ini

Kramat

Duitschland di

—

dari

diadakan

Bali.

tempat kedoedoekannja via Betawi d
Singapore.

ini

dilakoekan

11

ja dari Bali dan akan meneroeskan
perdjalanannja oentoek poelang lagi ke

Dalam

pendjoekan

# masih ketjil tetapi
nja penonton, lebih2
pi amat bagoesnja.

ke

negeri Siam, telah singgah di Soeraba-

Landraad

dan pantomiem.

di Bangkok.
dari

tje-

boksen

0O—

Duitschland

Oeroesan

itoe

bervegadering

mengambil

ritera R. Oetara — R. Oetari.
8. Srimpi.

dengan

orang jang
takoetan.

Kegirangan

3. Standen.

9. Samenspraak,

ia mengilang ditempat

Kindervoorstelling Gemandangan

4. Arbische dans.
5. Zang met spel.

Dengan satoe lompatan itoe matjan
telah bisa tangkap itoe andjing dan
segera

Bioscope

1. Soendaneesche zang.
2. Javaansche zang.

itos

nama

ada

satoe

nama

19.

asing dan bagi boekan sedikit orang
Satoe fabriek tjeroetoe besar di
bisa djadi ia baroe didengar axan perVorstenlanden.
Aid.
dapat kabar, satoe
concern tama kali.
dalam
orang Belanda,
bagi
Belanda di 'Kampen ada kandoeng
Tapi
bebenamanja
niatan akan didirikan satoe fabriek kalangan ilmoe-sastra
besar oentoek pembikinan
fjeroetoe rapa Alberdinck Thijm ada mengambil
di Vorstenlanden,
fabriek mana akan satoe antara tempat2 jang teroetama
diatoer menoeroet keada'an di Europa. sedjak pertengahan dari abad jg. laloe.
:
Kabarnja pembikinan tjeroetoe itoe
Alberdinck Thijm jang termaksoed
£ akan diatoer setjara wetenschappelyk dalam itoe telegram2 dari ,Aneta“ ada
dan
“antara lain-lain bakal
diadakan Alberdinck Thijm termashoer jang pai
satoe koelinrichtiug.
ling belakang.
Itoe sSoerat kabar lebih djaoeh wartaIa ada Karel Joan Lodewijk Alberkan, pendirian dari itoe fabriek bisa dinck Thijm, dilahirkan dalam tahoen

bagai

seorang-beribadat

ia ada terlaloe

»berani”.

Tapi belakangannja dirikan beberapa
tjdschrift terkenal dan adakan Nieuwe
Gids jang dibikin baik, dan tempo didirikan perkoempoelan dari jahli-ahli

ilmoe-sastra Belanda (Vereeniging van

Nederlandsche Letterkundigen), Albertdinck Thijm terpilih djadi ini perkoempoelan poenja voorzitter pertama ...
Banjaknja toelisan dan boekoe dari
itoe pengarang soesah dihitoeng, tapi
toelisan-toelisannja

jang teroetama dari

1894-1911 telah dikoempoel djadi sebelas bundels, sedang toelisannja dalam
tahoen 1920 sadja djadi ,,Verzamelde
Werken“ dari anam djilid.
Sekarang dibilang, Alberdinck Thijme
Belanda
bahasa
kaja
bikin
telah
boekan

sedikit,

iapoenja

memilih

per-

Radja harimau mati ditembak,
Mengedjar seorang anak
didalam
hoetan.
Di Kampoeng Geloegoer berbatas
dengan onderneming Soengai Sikambing, semendjak beberapa lama pendoedoek kampoeng kehilangan ajam,
kambing dan itik, tetapi persangkaan
mereka boleh djadi binatang ternaknja
jang hilang itoe dimakan oelar. Karena
hoetan besar berbatas dengan kapoeng.
Tanda2 ataupoen djedjak binatang
boeas, jang moengkin terlihat ditanah
dihalaman pendoedoek kampoeng tidak
pernah

binatang

terdapat,

itoe

boleh

malam

djadi

kalau2

hari masoek

ke

dalam kampoeng menfjari makanannja.
Kedjadian kemaren siang doea orang

anak2 masoek kedalam hoetan, menggembalakan kambing mereka jang hanja doea tiga ekor. Anak2 itoe berma
in-main sesoekanja didalam
hoetan,
sehagai mereka tidak mengetahoei bahasa radja harimau sedang mengintip
mereka. Petang hari kira2 poekoel 5

“dapat bandingannja,
soekar
kitaan
stijlnja nomor satoe, dan ia ada Comorde,
Oranje Nasau
dari
mandeur
sedang semoeca soerat-kabar Belanda
di Nederland menoelis artikel-artikel
pandjang akan hormatkan padanja....” seorang dari anak2 itoe merasa dirinja
Disini kita gambarkan itoe peng- (sebagai hendak ditangkap, senantiasa
bargaan dibangsa asing poenja pen- menoleh kekiri dan kekanan, tetapi apa
dekar pena, sekadar boeat perbandingan poen tidak ada,
Ternak jang tadinja riang soedah
bagi kita poenja bangsa Indonesia.
moelai
mentjioem kekiri dan kekanan
&.
sebagai ada sesoeatoe bahaja jang akan
Ba

Pendoedoek

melawan

pemerik-

datang. Tetapi sekaliannja masih ting-

lajoe
gemar
akan beladjar
bahasa
Inggeris oentoek menambahkan peladjaran masing2 jang ada itoe, dan lagi
soepaja tidak diroegikan masanja hilang sia? selama hari pertjoetin vacantie

itoe.

Maka

dengan

djalan

ini ma-

sing-masingpoen bertempawanlah beladjar bahasa jana terseboet.
Di Kaharah ada 3 boeah koempoelan
oentoek pemoeda2 Melajoe di Mesir
masing-masing mengikoet perdjalanan
cendang oendangnja sendiri dengan
tiada siapa2 jang mengganggoei lain
dari padatiga bocah ini! Doeacboeah
dari padanja sedang mendjalankan pengadjaran ini :
(1) Perkoempoelan Djamiatoel Chairiatoel Djawijah, goeroe tiada mengadjar disitoe jaitoe seorang dari pada
pemoeda Padang jang berpeladjaran
bahasa Inggris anak moeridnja ada lebih
koerang doea poeloeh orang.
(2) Perkoempoelan tadi Indonesia
dan Malaya,
goeroenja ialah ketoea
Persekoetoean poetera-poetera. Semenandjoeng anak moeridnja ada doea
belas orang, itsepoen kabarnja banjak
lagi akan mrasoek kesitoe.
Adapoen perkoempoelan. jang ketiga
ialah pes€koetoean poetera2 Semenandjoeng beloem ada mengadakan tahoen
ini, akan tetapi soedah ditjadangkan
pada tahoen jang hadap dan boekannja sahadja karena beladjar bahasa
bahkan akan di peladjarkan lain2 tjabangnja ilmoe agama (ilmoe2 Tatich
dan geography dan lain2nja) teroetama
sekali ilmoe Tarich dan geography
jang bersangkoet paoet dengan bangsa
dan tanah air kita, demikian djoega
ilmoe agama akan diadakan oentoek
menolong
kepada
orang-orang jang
hendak memasoeki pemeriksaan dan
jang
masih
hendak
beladjar
lagi.
Moedah-moedahan
djaja tjita2 jang
diharapi ini.

gal tenteram.
saan majit.
Roempoet2.
tinggi
bergerak2 dan
Berhoeboeng dengan
boenji jg. bergeresekan tidak poetoesratjoen tempeh.
nja, dari roempoet jang tinggi keloear
Pernah dikabarkan tentang soeatoe
se€kor harimau besar.
Binatang itoe
kedjadian djbilangan Kalibawang, Koemengedjar seorang dari seorang anak
lonprogo (Djokja satoe ajah bersama
jang
ketakoekan tadi, dan anak ini
anaknja soedah mati lantaran
doea
bersama
kawannja lari mendjerit djerit
ditoenggoe tidak terlaloe lama lagi.
1864 di Amsterdam (menoeroet tjatatan makan sajoer tempeh, tetapi dari itoe meminta tolong, sedang dibelakangnja
tapi
1
anak-anak lebih doeloe tjitjip itoe satanggal kelahirannja boekan 23.
lari mengikoet seekor kambing. Kira2
a
apa2.
tidak
dimasak,
sesoedahnj
joer
20 September).
Landraad di Cheribon.
semeter lagi binatang boeas itoe baroe
Lantaran begini maka bestuur negri
Itoe nama Lodewijk van Deyssel
sampai
kedekat kambing dan anak jg.
Toean R. Soerjadikoema
nama pedengan sebagai merasa perloe boeat periksa, soepaja sedang melarikan djiwanja, tiba2 kamiapoenja
ada
dihoekoem
1iOboelan.
bisa ditetapkan, lantaran apa itoe tiga
2
bing jang berlari dibelakang mendjerit,
Sebagaimana kita telah kabarkan di per.oelis.
itoe
Thijm
telah binasa. Goena ini perloe
djiwa
k
Pimpinan jang Alberdinc
roepanja telah ditjekam harimau itoe,
sini tempo hari, bahwa toean R. Soerdi Gymnasia dari Roomsch dibikin pemeriksa'an pada sang majit sedangkan anak jang tadi, dengan sejadikoesoema jang didakwa soempah dapat ada
di Rolduc dani Katwijkbin- jang soedah dikoeboer,
Katholiek
lamat lari teroes kekampoengnja. Bi'palsoe, maka Landraad diini kota telah
Djokja,
dari
Dr. Poedjosoewarna
oleh ajahnja ia diingin oeroes
natang itoe dibawanja kedalam hoetan
kembali pereksa perkaranja toean ter- nen,
dalam pekerdjaan mana wedono dari Nanggoelan dan assistent dan tentoe dimakannja.
seboet., terdakwa dibela oleh Mr, Gatot, toko boekoe,
djoega ia telah pernah wedono dari Kali Bawang soedah perPendoedoek kampoeng memberitaBerhoeboeng sebab itoe hari hanja sesoenggoehnja
gi kekampoeng Degan dimana itoe ke- hoekan kedjadian ini kepada toeanvan
'
bekerdja.
tinggal djatoehkan poetoesan
sadja,
Tapi dari tahoen 1880 ia moelai tjelaka'an terdjadi.
Breukelen moeda. Toean ini mepemriksaan ada lekas.
Roepa-roepanja itoe kabar mait jang njediakan
di soerat2 kabat dengan itoe
senapannja dan
mengintip
'Koerang lebih setengah djam lama menoelis
:
x van Deyssel soedah dikoeboer hendak diperiksa ketempat dimana terdjadi ketjelakaan,
nja diadakan raadkamer dan boeka nama pedengan,Lodewij
styl membikin kagoem, ja lagi, soedah diterima lebih doeloe oleh Foekoel 7 malam didalam hoetan kePembantoe “Polopotr“
kembali, terdakwa disoeroeh masoek. iapoenja
mengeritiek ada loear bi- pendoedoek itoe kampoeng, maka tat lihatan bajang2 sebagai harimau.
tjara
Cheribon.
poenja
DeHakim mendjatoehkan hoekoeman 10
kala ithabib dan prijai-prijai terseboet
tadjam.
sangat
dan
asa
ngan
sekali
tembak
binatang
ini
rebah
Kalau
benar perboeatan itoe Belanda
boelan. dengan dipotong selama ia da
Satoe rol: penting dari Alberdinck sampai di tempat pekoeboeran, di- meraoeng-raoeng dan memoelas moelas. melanggar kesopanan dan adat diroelam preventief.
Thijme didjalankan moelai dari wak- lihat ada kira2 80 orang jang bersen Pelor itoe mengenai dagoeknja
laloe mah tangga orang, lebih baik lekas amn O—
toe didirikan tijdschrift Indische Gids djata soedah menoenggoe. Mereka ini temboes kepala, dan beberapa menit doekan pada jang berwadjib, dan PemPerajaan Taman Siswa
bilang: Toean poenja familie.
dalam tahoen 1885.
kemoedian teroes mati. Toean van Breu- besar Gemeente Cheribon tentoe akan
Tjibatoe.
tidak ambil sikap kelen sekali ini berhoeboeng benar de ambil tindakan.
mereka
Betoel
Djadi ia ada satoe antara pengarang
Soedah berdiri 3 tahoen: hidoep pengarang Belanda paling toea dan mengantjam, tapi kelihatan soenggoeh2
soesah
soeboer,
mendapat perhatian dari pemimpin teroetama jang masih hidoep mereka tidak maoe kasih pemeriksa'an ngan tiadak mendapat banjak
Dipertoean Besar van Ram- .
binatang
jang
sedemikian
boeas
mati
ra'jat.
mait bikin.
dari itoe tijdschrijft moelai. terbitnja.
terboenoeh. Roepanja
harimau
itoe bah. Pasir Pengarajan Bang-'
Wedono kasih titah soepaja orang harimau djantan, berbadan besar dan kinang, abonne no. 8268. Permin- '
Di pertengahan kedoea dari abad
Pada malam Minggoe j.b.I. Taman
24 sendjata pandjang.
dan
sendjatanja
lepas
Deyssel
van
Lodewijk
dari
stijl
19
ke
Siswa Tjibatoe telah mengadakan petaan toean tidak bisa diloeloeskan, '
rajaan oentoek memperingatkan hari di pandang ada begitoe roepa, hingga tadjam telah dibeslag. Tatkala toean
Pendoedoek kampoeng sekarang ti sebab biasanja, kalau saja soedah ter
lahirnja soedah berdiri 3 tahoen dan orang lantas dapat liat perbedaan jang Poedjosoewarno lihat jang dalam kea- dak chawatir lagi ternaknja akan hilang. ima oeang, baroe bisa kirim Almanak, :
pergoeroean ada didalam kemadjoean, moelai ada dari pengarang2 Belanda daan begitoe toch tidak bisa berboeat
Harap toean ma'loem.
,
(Pe De)
»
selaloe mendapat perhatian dari ra'jat. toeroenan belakangan, di banding de- apa-apa maka ia bersama-sama itoe
laloe
bestuur
ambtenaar
Pada perajaan itoe, selainnja hadir ngan jang slebih toea di itoe waktoe, lain-lain
Siudenten Indonesia di Mesir.
Toean-toean pembatjal
iapoelagi.
poelang
kembali
anggap
orang
tempo
orang2 toea moerid, banjak djoega meski itoe
Dengan bahasa
Lagi didamaikan antara controlewy
tamoe2 jang dioendang, diantaranja nja tjara menoelis ada sangat aneh
Toeloeng bilangin pada temen-temen
Inggeris.
dari Wates dan Regent dari Adikarta
ada hadir toean2 Wedana, Assistent, dan tiada bisa di mengerti.
dan kenalan toean, bahwa abonne barue
Dalam masa vacantie seKolah2 dan moelai 1 October 1934 bisa dapa
Ringkasnja, itoe pengarang-moeda, apa jang moesti dibikin. Pendoedoek
Wedana, Schoolopziener dan banjak
lagi. Begitoe poela penonton jang lain jang sekarang lebih dari toea, bermoela dari Degan, berbeda dari pendoedoek Azhar Sjarif selama empat boelan gratis , Pemandangan“ moelai ini hari
nja, sampai djalan besar mendjadi tidak dapat penghargaan satoe apa, jang berigama Kristen di Kali Bawang, karena moesim panas ini kebanjakan
—0

—

—0—

“penoeh.

Kira2 poekoel 8 perajaan itoe d,oega sebagai penoelis, apapoela se- ada kaoem Mohammedaan jg. fanatiek.

pemoeda-pemoeda

Indonesia dan Me-

ADMINISTRATIE3

“
38

“ak
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-

AMBME Ge

AA

bata.

sai

AR

De ARA AT

I-... Testament dari Sjah.
Testament dari Sjah van Perzie almarhoem, Achmed Kadjar, jang dalam

dari anak-anak...

Seorang nichtje di Petodjo toelis pada Oom Kampret berhoeboeng dengan
- kindervoorstelling jang akan diadakan
.oleh ,, Pemandangan" :
“&.,0om! Saja girang sekali waktoe
papa bilang Oom maoe kasih kinder. voorstelling boeat kita. Wat leuk!
“Si

Toto lantas

balik-djoengkir dari

kegirangan, Toeti jang sedang

nakal,

.- Iboe- bilang kalau teroes nakal nanti
. «tidak diadjak ke kindervoorstelling, ia
— lantas manis kembali. letje dengar perkata'an ,,Kampret“ djadi takoet, zij is
- pas 3 jaar, weet U Oom?
Tante

Tar sekarang

baroe

bikin ba-

..djoe boeat saja, boeat nonton ike Kramat Bioscope, Mag zij meegaan Oom ?
Wjj zija trotsch op een eigen voorstelling

te

krijgen.

Doeloe

Oom

soedah

djandji dan sekarang betoe! akan ada
“kindervoorstelling, Het is heel lief van
U hoor

Oom

Kampret!

Oom Kampret wij zijnU heel dankbaar. “Als U jarig bent zal ik U een
bloemstuk zenden. Nou Oom tot z00Ner, Vele zoentjes van Uw nichtje en
groeten van vader en moeder.”

—

Begitoe
dari anak

|

itoe

so€rat.

perempoean

Terang sekali

Sjah jang terletak di itoe kota soetjil 5 en

'

“Soerat terseboet soedah dibalas de-

Pee

Kersela di Irak.

Mussolini

sekarang

belas

itoe

Ang

Kim

Tan

Saja

dapat

sakit

obafnja

PAN
linfasi

Tiong

ping-

Sinshe

CHONGSLIAN:
baek, sekarang

lagi. Bilang terima kasih

baek.

1

Hing

Toko

Sakif

1

langgoeng

Hokkian, Bat.-C.

Doeloe saja sakit peroet sepoeloe
taoen,

Sinshe pande mengobatin segala roepa penjahit,
dateng. preksa
zonder. 'onkost,
kaloe
panggil
onkosf reken
pantes,

1

Oei Hok Tjiang
Pasar Senen, merk

Toko 3, no.1l telf. 1503 Bt

sSucda.
IT faoen baek
tidak
kemboe-kamboe
-

Lian

merk

gang, sakil peroet, dalang boelan tidak tjofjok
makan

Hong

Nio

BANDOENG

saja

“minta obat

sama

Sinseh
TAN
HONG
LIAN
satoe
minggoe
sadja soeda baek, sekarang soedasetenga laon
tida sakit-sakit lagi.
Banjiak trima kasi.

lekas

MAHARADJA

maan

|

dictator jang

ROEMAH OBAT:

Soerat poedjian

Map Pig 1 Garantic

Tn
sebagai orang boeangan
di Frankrijk.

Mussolini

kipoen masih anak2, perempoean ting Waktoe
“

Smaradahana).

Zeergeleerde

Doctor?
tahoen 1930 meninggal doenia di Pariis,
SOLONEES.
memberi sedikit pemandangan2 jang
Batavia-C , 27-6-34
menarik tentang iapoenja kekajaan.
Kekajaannja itoe radja jang tadinja BEE Dn
Ban uan
ea
ditaksir ada berdjoemblah
beberapa
millioen lantaran toeroennja harga ef- Khoe Teng Hay, Gebroeders
fecten telah berkoerang diadi 25 milKhoe Tandmeester
lioen dollar. Dari ia poenja semoea pePintoe Besar No. 89 Batavia
ninggalan iboenja
koningin Malekek
Djahan,
dapatkan tanah2 di Perzie
Kita bisa bikindan pasang roepa2
seharga 100.000 dollar, setengah dari gigi dari perak, mas dan porcelein dibarang2
permata keradjaan seharga kerdjaken sampe rapi ditanggoeng enak
75.000 dollar dan satoe permah dari pakenja, sebab kita doeloe pemian
toe
harga effect seharga 300.000 dollar. (Asistenl) dokter gigi Europe sehingg
a
Tiga poeteri dari itoe Sjah dan satoe 15 taon dan mempoenjai banjak soe
poetera jang lagi bersekolah di Parys rat2 poedjian. Bueat orang tida
mampot
masing-masing dapatkan sebagian dari boleh
berdame dapet harga sampe
tanah-tanah jang ketinggalan seharga menjenangken. Gigi2 palsoe
jang tida
200,000 dollar. Satoe soedara dari itoe enak dipakenja terbikin
dari
lain
bengradja jang tinggal di Londen dapatkan kel (toekang), saja
sanggoep betoelin
satoe warisan jang besarnja 6250 dollar, sampe senang dipakenja,
“Sjah terseboet ada mempoenjai seDjoeal obat sakit gigi tanggoeng 10
poeloeh isteri! Tiga dari antaranja das minuut bisa semboe per
botol 5 G:,
patkan' ocang tahoenan sedjoemblah f 1,25. Poeder gigi bikin
koeat da)
1006 dollar. Lima dapatkan hanja 1000 mengilapken gigi per botol
20 Gr. f 1.55. |
dollar dan doealainnja dapatkan satoe
Obat mata orang foea oesia 50-70
djoemblah jang tidak diketahoei bera- taon mata tida awas pake
ini bisa terang
pa besar.
per botol 5 Gr. f 2,50.—
Kira2 100.000 dollar telah dititip
Terima pekerdjaan sepoe Duitschland
kan
boeat rawat koeboerannja -itoe
sah

betoel, dan mes

. gal prrempoean .....

poenja “vertaling

Bagaimana

“SC

sana

Soerat.

hasa Belanda. (Lihatlah voorberichtnja

dia

HOYEN

EN

MET

dari Italie beroemoer delapan

RUBBERZ OOL

tahoen sampai di Frankrijk se-

du

ngan soerat djoega. Tentang letje ta- soedahnja ia dioesir keloear oleh Italie
““koet nama Kampret, tidak heran, apa dan Zwitsertand berhoeboeng dengan
lagi ia baroe oemoer 3 tahoen, sebab ia poenja pidato-pidato politiek.

besar,

soedah

(geloeng doea bi-

dji) djoega ada jang takoet pada Kam
pre

Tante, Oom, Oewa, Grootpa of
Grootma boleh antarkan djikalau perloe
diantarkan, tetapi tidak poenja hak
dapat heerlijke siroep dan beschuit.
Dalam pauze dibagai itoe minoeman
dan koeweh....
Soetisna dari 'Ardjoena-school voorstel djangan orang toea boleh nonton:
sebab banjak film orang toea diseboet ,,tidak boleh boeat anak-anak."
Sekarang haroes dibalas, film boeat

la peladjarkan bahasa Fransch hing

ga ia bisa goenakan itoe bahasa dengan baik dan kemoedian ia berdiam
di tapal watas Zwitserland bergantian
dalam kota2 Gailard dan Ame masse.

Diini

kedoea

tempat masih banjak

o'ang
jang
ingat akan
boeangan jang moeda.

itoe orang

Seorang redacteur dari Exelsior telah

lakoekan pembitjaraan dengan satoe
toekang koentji di itoe kota katanja
kenal
pada Mussolini waktoe ia ini
berdiam dini kota, toelis Alg. Hbid.
Waktoe itoe Mussolini bekerdja dalam goa batoe tapi ini pekerdjaan tidak
anak-anak dari ,, Pemandangan" moesti disoekai oleh itoe anak moeda jang
ciseboetkan ,,orang toea tidak boleh mempoenjai
peladjaran
boeat djadi
nonton“. Pembalasan begitoe Kampret goeroe.Itoe toekang koentji masih
principieel setoedjoe, tetapi bedanja ingat dengan baik tentang dirinja Mus
orang toea memang tidak perloe dian- solini dan iapoenja moeka jg bagoes,
—.ter Imannen, natuurlijk!| sedangkan
Kemoedian itoe pemoeda berdirikan
anak2 di antaranja perloe dianter....! satoe perkoempoelan sociale studie jg
Nichtje bilang “Het is heel lief van terdiri dari teman2nja dimana Benito
U“. Ini sifat perempoean, besar atau terangkan iapoenja angan-angan dalam
:
ketjil, asal ada pengasih apa sadja jang kalangan politiek.
Pada itoe ketika ia saban hari dapat
mendjadi senangnja lantas bilang: "Het
tiga franx dan berhaloean amat revo
is heel lief van U“,
Sementara itoe Kampret girang sekali lutionair, Sedari itoe waktoe ia tidak
banjak anak-anak menjatakan gembira, pernah lagi Jlakoekan pekerdjaan takegirangan boeat diri sendiri sih biar ngan. la hidoep dengan amat sederdah, dan siapa sih girang diikalau tang- hana karena ia tidak meroko' dan hanja
goeng boelan seperti ini hari..... ? mempoenjai satoe kamar ketjil dimana
ia banjak menoelis.
:
KAMPRET.
la selalue berpakain bagoes Jan ka-

lau ia berada

dalam

kesoekaran oe-

2.

UI
50EBR

Toean

Pers-congres dari seloeh doenia akan
diadakan di Melbourne dalam boelan

Maart 1935

atas

oendangannja

peme

rentah Australie dan Comite perajaan
satoe abad berdirinja kota Melbourne.
Itoe oendangan telah diterima baik
setelah diadakan satoe conferentie dan

Soerat

kiriman

(Logar tanggoengan

Redactie).

Pengiriman

gamelan.

levende

N.L R. O.M.
Pemandangan kemaren moeat ver-

pertoekaran

kawat2

oleh Robert Bell weernja

di

Chuch,

Nieuwe

Dr. Poerbotjoroko, jang diaj:
mengakoe kaloe kiriman memang ada
voorzitter dari itoe conferentie dengan koerang Sempoerna. Djadi tidak adjaib
: Dr. Walter Williams, eerepresident kaloe toean Dr. dapat critiek.
“dari dari Press Congres of the World
Djikaloe koerang seripat, tjoekoep
Ini Pers-congres telah diberdirikan dan apa lagi, kena apa kiriman dilanss - dalam Tentoonstelling Pan Pacific di djoetkan? Nirom tentoe tidak paksa
. San Francisoo dalam boelan Juli 1915, kaloe betoel-betoel beloem compleet.
|“ Congres jang kedoea dilansoengkan di Tapi beloem compieet soedah dimoeHonoloeloe dalam boelan October 1921, laikan, itoe siapa jang menanggoeng
“kemoedian disamboeng poela dengan kekoerangannja ?
| congres di Geneve dan Lausanne (Zwit-|
Nirom bekerdja boeat publiek, pe— serland) dalam boelan September 1926 mimpin gamelan dapat bea, tidak
Christ

dan"Ipaling

“Mexico

Zeeland,

achir dilangsoengkan

City dalam boelan Aug. 1931,

Berhoeboeng dengan hak

mendjadi

. anggauta, statutennja menerangkan bah

wa orang2 jang bekerdja dalam tiap2

A

tjabang journalistiek

dimasing

ENGRO'S

PESANAN
Jang tidak disertakan wang
"4 dari djoem-

Ditjari agent-agent jang actief keterangan bisa didapat pada

ai
F#
FE
P

A

masing

dalam
Apa

sadja

basa
Dr,

Djawa).
Poerba kira: ,,Ajo,

se-ada-adanja,

memberi kesempatan akan membitjarakan
so'al2 pers, akan tetapi perem-

. “boekan tentang agama, politiek dan oe-

tidak diperkenankan.

toch

orang mengerti.” Kaloe
gitoe, itoe keliroe.

BATAVIA-CENT RUM me

tidak

ada
be-

| N

IT

E

Xx

Kala

LA

:

patan jang paling baroe, practisch dan modern,
gampang sekali mengerdjakannja, dan harganja

tidak mahal. Segala barang-barang boleh
dibikin sesoeka hati kembangnja jang menarik

hati tidak loentoer, kendatipoen ditjoetfji,
dengan saboen kleurnja tinggal tetap.

PAINTEX

bisa
dipakai pada
segala barang kemewaan (versiering) seperti
matjam barang: Kebaja, Japon, Taplak medja,

Bantal

koersi,

Pajong,

Kain

endi,

tembok,

Piring, Kap lampoe,fStangan, Dasi, Koelit boekoe, Kertas, Koelit, Kajoe, Gelas, Metaal dan lain-lain.
Kleurnja tinggal tetap, sangat menarik pada pemandangan. Senang dan poeas hati melihatnja.
Dipoedjikan pada segala orang belilah Nippon Paintex, harga tidak mahal. Saban pembeli dikasih gratis les.
A,-

Seperti
gambar,
dalam
besar, bagoes dan moengil
pleef, Patroon papier, Tjet
roepa kleur, minjak dan kwast,

' 250

B.

Seperti
gambar,
dalam
ketjil, bagoes dan moeagil
pleet, Patroon papier, Tjet
roepa kleur, minjak dan kwast,

#150

Sama sekali tiada akan di moengkiri .kaloe dia betoel pandai dari hal
gamelan.
Dari itoe bangoennja keheranan.

waktoe

LAIN

Keterangan

ini ada 2 hal

lebih djaoeh

bilang adjaib dari Dr.
bertentangan
dengan
:

NIPPON

bekas Loerah nijago di
memimpin
klenengan

GOEROE

(dergan bea!) biasa sadja mengakoe
memang koerang sempoerna.
No. HH satoe Nederlandsche talen

Doctor mengakee

koerang pintar ba-

&
:

BI
SA

mem
wo

NIROTTTTTTTIPI POT...

kasih

memang

DETAIL"S

Mjokou joko

Telf. 1810 WI,
mn

&

LADONIPUPS
HANDITI VERIERE LING.

lah
pesenan
tidak dikirim

dia (Dr. Poerba) mengasih seada-adanja sadja, (sa tjandak-tjandake,

negeri, jang senantiasa bekerdja boeat
Sampai pada
memadjoekan peil jang tinggi dan ke- jang boleh di
baikan jang moelia dari journalistiek Pocrbotjoroko,
akan diterima djadi lid.
publiek.
Persidanyan2 jang dilangsoengkan
No. I orang
oleh itoe Perscongres diadakan boeat kraton Solo,

foesan pemerintah

ZWART

Toean Partawinata—Gang Sentiong

Tari

|

Setijo —Tanah Tinggi.

Tarmat (Coop. Melati) Gang

4

40-41-4243

di boleh

Mencoeroet statuten dari Perscongres
toedjoeannja jalah boeat mengadakan
. @onferenties, peremboekan dan persa| toean actie boeat memadjoekan journalistiek dalam djalanan jang terhormat

..

boelan

Kp. Sawah.

AATN

Pers Congres dari seloerosh doenia.

Habis

Rawa Mangoen.
Toean Djajanoerhenda—Poelo Pioen
Petodjo.
Buffet Krakatau—Meester Cornelis.

NIP

bahwa pada satoe tempo'ia akan mendjadi baas di Italie.

Doso

-39-

BRUIN
DONKERBRUIN
CHOCOLADE

Monster, djika diminta, dikasi pertjoe-

Waroeng

38

»

ma, mintalah sekarang.
atoer pesenan,
Bisa didapat di:

E

kawan2nja

37

Njonja tjari Ketjap jang enak?
Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani'

TM

pada

36

ELOEARAN

ang ia lantas djalankan- derma antara
kawan2nja jang djoega tidak menikah.

Sering2 ia bilang

OEKOERAN

SENEN

56

Luo

Il

33

prijscourant

boleh

MEVROUW

—

ONGKOS

comroepa
harga

doos
comroepa
harga

KIRIM

minta gratis pada

BREISCHOOL

TELF.

SLOMPRETAN

dod dd

dan

doos

1489 WELT.

TELF,

3704

NOORD

ISHIN
ma
BATAN C
—

SOERABAIA

ll bb dll bob il bi

bid

Rblu

unu un uu uu
uu uu

soedah

Tjioda

Ona ai

jang

bisa geloeng

Andi

diantara

Dengan

kita

perantaraan

kirim

saban

kesempatan

boekoe

(schriffelijke les),

Harep toean2 tjoba kita poenja pekerdjaan,
N

Hormat

Rep: Atelier , VLUG

jang

salah satoe bahasa

jang terse-

boet diatas, jang diterangkan dalam bahasa Indonesia,
Pergoenakanlah waktoe toean oentoek menambah
kepandaian foean,
N.B.

tiap

dari roepa2 model menoeroet maoenja
jang bikin djikaloe tocan2 ingin potongan jang bagoes enak dipake datanglah

minggoe 4 kali seboelan, toean ada

mempeladjari

Langganan

Trima roepa2 pekerdjaan boeat toean?

kita,

bahasa

Cursisten akan
Gikasih hadiah
waordenboek

f 1,25

seboelan,

Kirimlah

(kamoes)

MOESTADJAB
DIATAS DOENIA

Memoedjiken dengan hormat
MOEDAHAM

|

PANAS YAYASAN ASUS

»Cryptal”

pada:

Adm. Pendidikan
Tjarikan I,
—

di kleermaker jang terseboet.

a

PALING

Oemoem
Soerabaja,

Boeat
pat

baroe

Hotel

keperloean kita djika da-

dihinggapi

dan

Moeka

penjakit kentjing

lama selaloe makan.

sajang

F 1,60. Boecat mendapatkan satoe boekoe jang banjak
peladjaran

dalam

pergaoelan

Isinja boekoe LP. O. Peladjaran Boekhouding, handelsreken
en dan
rekesten: Peratoeran dan tarief kantoor-lelang, peratoeran
dagang dan
lain-la
Boleh

dapat

beli pada:

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

Toko

boekoe

Raden

Hassan

b. Raden

Saleh

No. 9 Sawah
Naa

in : harganja tjoemah F 1,60 sadja :

Palembang.

Boleh
TOKO

Besar

»

3

isi

100

—

wa
Cd

Pagi

Latar

depan

UZUKI

Senen

dan

tjoetji auto

Eigenaar

&

M. HASSAN

ALAYOROFS

Batavia - Centrum

Bat:via.C.

Batavia-C.

Djoecal roepa-roepa Minjak wangi jang
tiada pakai alcohol,
Minjak madjemoe, Minjak ramboet dan Aer djedjamoe Madoe.

tjap , TAWON“

Dan djoega bisa membikin minjak jang soeda hilang haroem
nja, kombali mendjadi wangi,

183 Batavia-Centrum.

P

“5

nginep

S.D. MOESTAFA

— Java.

40 Bandoeng.

UMENO, Senen djalanan tram No.

boeat

& Co.

Groote Postweg 39, Soekaboemi.

Kanoman

f 1,—

boeat 2 orang f 1,75
dapat roti, thee of koffie soesoe

Kp. Bali Gang T. Abang Ketjil 6

Rialto Bioscoop, Senen

vh NANYO,

f 1,25

ana

MATAHARI, Tanah Abang, Batavia-C.
SANYO, Tandjoerg Karang (Z. Sumatra).
KANEKO, djalan tram No, 242 Mr,
Cornelis,
ABE, Handelstraat Buitenzorg.
T. GAHI Tiiandjoer.
OBAT NAKAMURA,

sekali

1 orang | malem

1 kamar 1 orang 1 malem

:

an NN
Pre

Telefoon 3328 WI. Weltevreden

di kita poenja agent:
M. OISHI 79-81, djalan trambaan

teroetama

boeat 2 orangf 2,—

selainnja vrij.

Sena 2

aan

I kamar

Klas Il,

dapet

TOYO,

LAN

Toko kitab BAROE 16 ilir Palembang.
Hadji Hassan Arifin doesoen Mendajoen dan iain-lain agent
dimana2.

flesch

K. A aroshiti

hidoep,

I.P.O. ialah tempat kita bertanja :

33

dan

OEKOE

Ntt

katrangan

BAGAN

memberi

Per

2

ANan Ona MaNMaNauaan

Djangan

klasi,

CRYPTAL SELALOEBEKERDJA
DENGAN TJEPAT SEKALI
SEBAB DJAMAN MALAISE
HARGA CRYPTAL
DITOEROENKAN LAGI.

Tiap-tiap orang dagang, kaoem tani, orang-orang toekang
, toempa'an
Commissionnair, agent-agent, djoeragan kapal, expediteur
zaakwaarnemer, administratiekantoor, perloe moesti menjimpan.

jang

bagai tetamoe djaman malaise, seba
b
dari station zonder kelocarkan ongk
os
1 cent boeat dokar sedarig tarief amat
moerah sekali

Basmikan semoea baccil2 koetoe2
akar2 dan daging? jg. biang dari
penjakit
kenfjing sampai habis
tidak berdjangkit lagi.

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

ea atav 1 a"
—
kotta Cheribon

Station

Inilah hotel

» Cryptal”
BOEKOE ,LP.O.”
ILMOE PENGETAHOEAN OEMOEM

DODOLGAROET

Nji Mamah-Nji Hadidjah En Nji Soemi
lah.
Soewatoe Peroesahaan kacem Istri jang
soedah
Indonesia teroetama rasa dan kwaliteitnja.

a

terkenal di seloeroeh

3

Sara

aa

aa

aa

MANA

GIGI

OEKANG

Tbio

Tjie

Kim

Pintoe Besar

an

Bisa dapat beli di antero Toko2 :
& Coiffeur-coiffeur

Memoedjikan dengan hormat,
SOUW HAN JAM

Hoofdagent:

K.W E. Karfaatmaidja,"O

Tamarindelaan

|

Toko

220 Batavia-C.

S. B.A. Koetaradja (Atjeh).

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

Djoega

soedah

mendapat

Diploma

Pasar-GAMBIR

1933,

Kia

Uut

Kn

Tjoems

tinggal

satoe

ea

boglan

Buat

boeat

poenja Dodoi pembikinnja ditanggoeng Bersi
h-rapih dan IHygienisch)
Begitoe poela netjis boeat ci pandangnja
Jang beloen —.mmemboektikan tjoba satoe kali,
tentoz akan mendjadi
Kesoekakan selama-lamanja,

6 Batavia
Gigi bagi orang hidoep boekan
sadja ada
perhoeboengan besar sama kawarasa
n badan,
tapi djoega ada ambil satoe
kadoedoekan
penting bagi kabagoesan: seand
e Orang poe.
Ija gigi iopot (ompong) atawa
dimakan koeice dalem tempo bitjara, ketaw
a atawa manah makanan nistjaja ilang
sabagi kaba20esanaja
dan
rasanja jang enak: maka
pasang dan tambel
gigi telah djadi satoe
roepa technick jang penting. Kita
menjakinin
Imoe
gigi soeda berpoeloe taon, dan
kita
pertjaja
jang kita poenja kapandean dalem
imoe gigi ada tjoekoep samp
oern
dibilang bagoesnja bisa melebitnke a, boleh
n gigi jang
ssal, ditanggoeng dalem doea
poeloe taon ka0ediboeat makan tida merasa
sakitserta tinggal koeat.
Obat sakit gigi bikinan Thio
Tjie Kim au
jang
bisa semboehken sakit dalem
satoe
menit berhoeboeng sama malai
se harganja
ditoeroenken satoe botolf 1.—
Isatoe roepia).

reclame.
Harga

kontan

(ongkos

wrij).

SN

3,50

Paling gampang boeat dipeladjari dergan
tidak bergoeroe, apalagi dengan bergoeroe,
Soedah
banjak
mendapat
poedjian dari
orang2
pandai.
Tjoema inilah satoe2nja
boekoe
peladjaran bahasa Inggeris, jang

PAUS
AMNVELA
DPK
ONVKA.

Ibji

ebadidiaf,
Garoet

diterangkan didalam bahasa Indonesia-toelen

dan jang paling gampang boeat dipeladjari.
Semoea ilmoe bahasa tjoekoep didalamnja.

KETOEAHAN
MAT
/ERIAWAN

TOEGEKEND AAN:
anzendungy

Dodol Layis,

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

nak

geris

Eu
ta
LN
Tebalnja 400 moeka,
perti tjetakan Eropah.

ke Indonesia

dan

Inggeris,
daftar
kata2,
formaainja 20x14 cm, dan

dari

Indonesia

ke

TIDA TENTOE,
Z VAKOE RAT:

ariak kcentji dsb.
tjetakan persis se-

Satoe keoentoengan besar, kalau memesan sekarang. Sesoedah
harga Reclame tetap 1 boekoe berharga,
, . . , .
f 6.50

Pesanlah
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» Wa

pengetahoean

Oger Freres

0.75,

wang lebih doeloe sedikitnja

Rembours

f 2.509

Hoofdagent:
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O, Tamarindelaan 220 Bat,-C,

NN

gerbang

ditoko

Petodjo Binatoe No, 18 Gang I Batavia-Ce
ntrum
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Bengkel laen, tida bisa melawan kita poenj
a
harga, paling moerah, kerdjaan tjepat danra
pi

has

ENG
Koentji

Kleermaker

Ini, bengkel bisa betoelken keroesakan seperti: Auto, Motorfiets, Gramophoon, Radio,
Mesin toelis, dan laen laennja.

Aan
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tidak dapat soeara barang soeatoepoen

dah menimboglkan

tindakan2 jang

ti

#

marang, dimana seorang koeli soedah
memboeka soeara dimoeka orang ba
njak, antara lainnnja ia menawarkan

(melelangkan) penoempang2
bekas
koeli2 contract dari Deli jang baroe

Isteri

achterhoede

djiwan

kaeem madjikannja perempoean-perem
.Wotan bekas koeli contract itoemalah
maoc bikin sematjam perhoe-

keampat.

dari

generaal

jangvpertama

bahwa

saja

bekerdja

didjalan2 di Londen

ambil bagian dari berbagai2
oleh kedjadian2 dari veldtocht didaerah dari

ini gedong di Clapton. Bilangkanlah
pada: saja peenja kawan bertempoer,

bahwa
saja" poenja hati masih tetap
sebagai doeloe dan saia poenja semangat masih tetap gembira dalam saja
peenja kerdjaan oentoek Toehan. Saja
tjinta pada orang miskin, pada ra'jat
jang bekerdja dan sebagai poeteri dari
seorang jang namanja haroem dan sebagai. sahabat orang miskin, saja tidak
pekerdjaan2 jang 'ia akan djalankan. bisa berboeat lain hanja menjintai
Petapi hal-hal jang loear biasa ia orang" miskin.

soedah. kenang-kenangkan,

Sebeloemnja ia tinggal di Londen,
ia akan kembali doeloe ke Amerika
oentoek memberi
selamat berpisah
pada ia poenja pembantoe2.

annja, toelis B.N. Tetapi
toe

jang inis

beloem ten-

djabataw bisa dipegang

Tarnggat 10 November j.a.d., ini Pe-

mimpin baroe akan bertempat dihoofdkwartier di Londen.
S0

Pertolongan pertama pada
ketjelakaan.
pada soeatoe masa kita me-

Apabila

katanja

ia soedah

beroesia 69 tahoen

aan

Pada tahoen

lihat. atau

kita

dikabarkan,

bahwa

ada

boleh beker

menolongnja

73 tahoen- sadja:!

1929 ia djoega soedah

i

djoega jaitoe:

Pada

orangjang

toeh

pingsan.

dja-

Djika
moekanja poetjat, taroehPendeknja biar bagaimanapoen, asal pernah djadi candidaat oentoeksinipekerdjaan,
ketika
hooge
raad
melepaslah
kepalanja
kebawah, djika magkae
im.po
dikir
tidak
iaorang
sadja
kan. Bramwell Booth. dan pilih Higgins nja nrerah, taroehlah kepalanja di atas

lang ke desa asainja,

beg Oef sebagai Generaal.

Selandjoetnja tidak

bantal

jang

sedikit tinggi. Djika ada

.
lah toelisan tadi.
nampak pada Eva. Booth jang ia soedah tanda2 maoe moentah miringkanlah
Membatja berita ini, disebabkan ter beroemoer. hampir 70. Ia masih seringhtoeboehnja. Djidat dan nadinja basahsangkoet: keadaan jg mengenai nasib menoenggang koeda, soeka sekali ber- kan dengam'air atau Eau de Cologne,
djalan djalan dan pandai berenang: tetapi jang” pingsan djangan sekali-kali
kaoem isteri Indonesia, teroetama kaoem
Pada oesia, jang banjak anak anak diberi minoem,
sebab ja tidak bisa
isteri jang dari tingkatan kaoem jang di perempoean lain masih pergi sekolah, menelan.
katakan marhaen ini, kiranja tidak Eva soedah djadi pembantoe ajahnja:
Keratjoeman.
akan loepoet dari perhatiannja mere- la toeroet pergi dengan tidak merasa
|. Panggiilah dengan segera searang
ka kaoem terpeladjar. isteri dan pemoe takoet ke mana2 tempat di Londen,. dokter 2. Berdajalah soepaja jang kena
pembantahan ada keras sekali makan ratjoen bisa moentah dengan
ka-pemoeka pergerakan kaoem perem dimana
terhadap ini pergerakan.
djalan mengilik tenggorokan dengan
poean Indonesia.
Diandjoerkan.oleh ketabahan hatinja, basloe ajam atan djari, atau beri maOrang bisa liwatkan sadjalah. nasib beberapa orang meroepakan lijfgarde kanan atau. minoceman jang menjebab
nja itov bekas2 koeli contract perem- dan mengantarkan. ia dari satow mee- kan ia lantas mocntah, seperti air pating. ke.lain meeting.
nas: dengan garam atau mosterd, mipocan jang soedah didjalaninja.
Moe waktoe ia baroe agmoer.23 da- injak, tepoeng dan air dan sebagainja.
Tidak perempoean sadja, tetapi le-

laki

djoega

djika terdesak dalaur ke

hidoepan, poetoes akal karena
saraan

jaig

hidoepnja,

melanggar

bisa

keseng

berbocat

hal2

batas wet poen ke-

mamoesiaan.

hoem, jalah-ketika ia ambil over
mando

Balatentara

com

Keselamatan dan

pimpinan Internationale Kweeksehooi.
Dari Londen ia pergi ke Canada, di
mana

ia dapat pimpinan

rush“

pada tahoen

satie di itoe tempat.

itoe

organi-

Selamanja ,,gold

1898 ia mendirikan

dari sesama

bangsanja

jang terpeta-

nja,

soepaja

la poenja commandopost. jg, pertama. 'kep lanja
ia djalankan pada tahoer 1896, ketika ke bawali

Lakoekan

djar tidak diberikan.
.Di

Soerabaja

dimana

sekalian

Indonesia

.

jang

ada Vrouwen-tehuis,
perempoean

bangsa

menganggoer

diberi

dik dan diberi

peladjaran seperloenja:

air jang soedah

masaek

sebagainja.

pajah, dan

setoempoelnja

pisau djika

Tetapi kiranja ada lebih penting poe- diasah boekankah mendjadi tadjam,
Ja djika oentoek. kaoem-perempocan
Kapankah adawpendirian kaoem isteri
Indonesia jang lepasan koeli2 contract oentoek ke-faedahan nasib kaoemnja

ini bisa didirikan peroemahan

dan

“Eens

de goede

kemoedian

boeat (di Indonesia ini?

D.

Te Nan

|

en

de

“iam te zamen opsreis gaan.

“It anders van de wereld
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kepoenjaan ajahnja, jang berdjoemblah
3 €kor.
Anak jang “no. 1 dapat separohnja
akan tetapi
ia mendjadi
bingoeng,

oleh

karena kambing

23

ekor tidak

bisa dibagi doea. Anak jang no. 2
djoega bingoeng, sebab ia dapat sepertiga dan kambing 23 ekor tidak
cen toeval de: vraagbijihen.op, hoe bisa dibagi atas tiga bagian. Anak jang
ze elkander terug koucen vinden, in- no. 3 djoega tidak mempoenjai akal
dien men onderweg eikaar eens kwijt oentoek membaginja sebab ia dapat
seperdelapan dan itoe 23 ekor kambing
raakte,
As
e
»Wel, dat is al heel gemakkelijk”, tidak bisa dibagi atas 8 bagian. Debegon
het vuur, overal, waar ge de ngan hitoengan jang soelit ini anak
rook ziet kronkelen, kunt gemij vinden.” tiga-tadi pergi-pada toean Bek (WijksEn
mij”,
sprak
het water, ", mi) ineester) akan minta toeloeng bagaima
vindt ge overal waar .zee#n, riweren, na itoe-oeroesan-moesti dibikin beres
beekjes -en plassen:zijn“. En toemitot Toean Bek-pikir2 sebentar, laloe ber“kata: Hitoengan ini soesah sekali dan
den goeden naam:
tiap2 orang bisa menebaknja.
»En Wwaar zijt gij te vinden, mijn tidak
Akan tetapi, biarpoen saja boekan orang
vriend ?”
»ik geloof dat ge mij nooit meer keloearan sekolah tinggi, saja bisa
kunt terug vinden, z00 ge mij verloren djoega. tebak hitoengan jang -soelit itoe.
Saja ada poenja kambing seekor, jang
hebt“, zuchtie de goede naam.
De twee anderen geloofden hem ech- saja kasih pindjam pada kamoe. Seter niet, doch ze zeiden dit niet en karang keribing kamoe ada 23 ekor
liepen eendrachtelijk verder. Weldra tambah seekor sama dengan 24 ekor
echter verloren zij elkander op een Jang paling toeca diantara Kdnoe dapat
viersprong. Het vuur ging rechts, het separohnja, jaitoe 24 ekor dibagi 2
water links, eem' ook de goede naam sama dengan 12. 'ang no. 2 diantara
kamoe dapat
sepertiga,
djadi 24 di
was eenklaps verdwenen.
bagi
3
sama
dengan
8
dan
jang paling
: Zoo kwam. het vuur in het huis van
den mensch. Zet zochit het water, en ketjil dapat seperdelapan, djadi.24 di
toen hij dit al spoedig vond, bluschte bagi 8 sama-dengan 3. Sama sekali
hij daarmee het-vuur, Ea het vuwrydat engkau tiga orang dapat 12'dan8 dan
verheugd was zijn vriend terugte zien, 3 same: dengan 23: “Kambing sama:sevroeg hem: ,,Laten we. nu den goeden kali ada 24 ekor, djadi jang lebih ada
seekor jaitoe kambing jang saja. kasih
naam .gaan zoeken.”
Ben klein stukje van het vuur, dat pindjam tadi dan jang sekarang saja
niet door het water
was. gebluscht, maoe minta kembali,
Anak tiga tadi merasa senang sekali
ging nu met dit water op zoek naar den
atas
pertoeloengannja toean Bek pada
goeden naam:
Ze zoeliten hemi eerst
in de dorpen en in de steden, en toen oeroesan jang soesah tadi dan dengan
zij hem dadar niet' vonden, .gingen: ze membilang diperbanjak terima kasih
naar de hooge bergen'-en: de diepe mereka poelang keroemahnja.
Ingez. door Soetarjo,
dalen, en zochtem “hem daarma: ti de
Kebon Djeroek
zeeen en in de rivieren.

het

vuur,

laten

we

hem

in de wouden

zoeken.

Zoo

.gingen

“nu

en vroegen hem, of hij ook den goeden nmaam
ontmoet,

—O—

ergens

in

't woud

Mopjes.
, Jan, waarom

Moeder:
tp P"

Jan:

,Hij

hecft

in

huilt Broer-

den

tuin

een

kuiltje gegraven-en-dat-wil-hij nu naar
binnen verplaatsen”.

.het water en-het

Yuur de graoote woeste wouden binnen.
In een dezer wouden leefde een kluizeraar, die geheel blind was. 't Vuur
en het water gingen nutot'dien blinde

3

Mevrouw:

..Maar Jans, waarom laat

je dat spinneweb daar hanger ?“
Jans: ,0, is dat een spinseweb,
mevrouw ? Ik dacht, dat dat ding bij

de radio. behoorde",

had

Ingez.

door Hoesein Ambadar.
P. Bouwploeg.

»De goede naam?" vroeg de kiuizenaar.
»Waarom zoekt ge dien?”

G9

-——

Raadsels.

Miin geheel bestaat uit 13 letters en
»Wel,“ sprak het vuur, ,,wij, het ik ben voor jullie allen bekend.
water. en ik, zijn met den goeden
123 is een deel van het gelaat.
naam op reis gegaan, en daar we hem
4587 een opening in het huis.
nu onderweg verloren hebben zijn we
9 12 4 een slaapplaats.
weer op weg getogen om hem terug)|
1311 51 een ander woord voor photo,
te vinden.“
98 11 13 5 10 een bosje bloemen.

Treurig scbudde.de.blinde.kluizenaar

het hoofd, toen het vuur dit zeide.
»Ge
hebt den
goeden naam op uw
reis verloren,” zei hij, ,,en wie den

goeden
nimmer

de goede

naam

heeft verloren, vindt die

meer

terug.

naam

Want

weet,

dat

is, als het licht onzer

verder, maar
gingen
terug naar den
'mensch. En het vuur verteerde, en het

water verdampte, dit kwam omdat zij
den goeden naam hadden verloren en
hem nooit meer konden terugvinden,
zegt de sage
Le

“ Hitoengan

—

jang

tempat

soelit.

adalah

hidoep

jang mempoenjai anak
tiga. Pada soeatoe hari orang toecatadi
djztoeh sakit keras. Biarpoen dokter2
dan doekoen? dipanggilnja, akantetapi
Ozang toea tadi soedah tidak bisa sem-

boch kembali. Pada soeatoe hari orang

toga

Beginilah kita bisa tjegah melatoep
koelit jang kena terbakaritoe danidjika

separonja jang pertengahan dapat se-

ia

tadi

panggil anaknja tiga-tiga dan

berkata:

,Amak2koe

sk

Mijn

geheel

Nu
cen
een

ben
paar
jaar
324
7851
dier.

bestaat

uit

9

letters.

ik
er nog maar za! over
dagen weggaan en kom na
terug.
is een hoofdbedekking.
4 is een ander w9ord voor

9 8 6 vindt men aan een rijtuig.
Wie ben ik?
Wat gaat bij Titi vooren bij Amat
achter ?
Ik ben een heel stoutejongen. Neem

je mijn hoofd eraf, dan ben ik heel lief.
Wie

ben

ik?
—O—

Brievenhoekje.
Auria. Dank voor je
brieven,
Ik weet nu, dat je me graag

N.
hoor.

helpt aan ons krantje, maarlieverheb
ik, dat je verhaaltjes inzendt, die je zelf

kan tiga roepa loeka2, jaitoe loeka2jang
bertanda merah Sadja, jang bisa .menimboelkan koelit meletoep dan “jang
bikin koelit angoes dalam keadaaw ke
doea, jaitoe keadaan jang bisa menim-

semoea,

ajah

kamoe soedah tidak bisa semboeh lagi,
dan kalau ajah kamoe soedah t'dak
ada, kambing saja, jang sedjoembiah
boelkarr koelit djadi meletoep kita 23 ekor, haroes di bagi diantara kamoe
masoekkan loeka itoe dalam air jang semoea. Atoer membaginja sebagai
berikoet ,,Anak jang paling toea dapat
kita tjampoerkan banjak garatn,

pertiga dan jang ketjil sendiri dapat
seperdelapan, dan, . ....
Tetapi beloem selesai orang toea
Dalam keadaan jang ketiga, jartoe:
djika dibagian loeka itoe angoes, kita 'itoe berkata, ia soedah toetoep matanja
tidak bisa berboeat lain, hanja memin- oentoek selama-lamanjas Anak2 tiga
ta nasehat dokter, dan aa
Ni
berdoekatjita semoea, dan hari
soknja djenazah orang toea itoe di
Si sakit kita beri air minoem, sogpaja
bawa kekoeboer. Tiba di roemah'amak2
pikirannja djangan kaloet,

soda

31

alsasntah | Ri
water

Nb

ea

zien dan de hooge bergen, de steden
vol tempels en de palmboomen,
Terwijl ze z00 voortliepen, rees door

tarik lagi

I minuut.
Teroeskaniah
ini. Djoega
sesoedahnja dalam
keadaan demikiaa
beberapa djam, si sakit bisa beriapn3s

:3

Mu

goede naam.
Nuden het vuur, het water en

Di soeatoe
dan tekan pada dadanja.|
iri, kira-kira 20 kali da'am seorang toeca

dan boeat sementara mereka Iditjarikan
seperti: biasa lagi.
pekerdjaan oentoek' mencentoet pengPada loeka2 terbakar kita bisa dapat

tempat penginapan dan peladjaran ber- hidoepannja.
bapai-bagai keradjinan istri, perloej
Tidak. moedah oentoek memprartijk
boeat ia mentjari spekerdjaan. Poen kan 'ini tjita2 jang moelia, tetapi djika
ditocloeng kaoem perempoean dalam oemoemnja kaoerrikoe soedi bekerdja
itoe pondokan, soepaja mereka menberamai-ramai
menjatoekan
tenaga
dapat pekerdjaan dengan baik.
fikiran damsokongan ocang dan sebagai
Kaoem isieri. Indonesia soedah mem
nja, dapatlah ditjapaikan ini maksoed.
poenjai berbagai-bagai stichting, seperDalam perdjalanan djika kita beramai
ti peroemahan anak piatoe dan lain2 ramai itoe tidaklah orang akan merasa

het

Koko MI

Terbenaman
oogen. Ook dit krijgen we nimmer
Pakaian dibagian atas diboekakan. terug, zoo we dit verloren hebben.”
Si.korban letakkan diperoetnja (tengNu eerst geloofden het vuur en het
koerab), kepsla dan dada Icbih rendah water de woorden, die eens de goede
dari toeboeh. dan 'pidjit poenggeeng naam tot.hen sprak, en zij zochten niet

na
verpleegsters ke Klon- di peroetnja bisa keloear dari moetaet.
Soedah terang bahwa masibnja me- Per
Moeloetnja moesti
dibersihkan dan
ike.
reka itoe sebagai. bekas koelie.dimana.
la
poenja
kepandaian
bertjakap2
di'idatnja
diketoearkan.
mereka tidak akan salah orang katakan soekai oleh orang Amerika, ketika ia
Kemoedian kita letakkan si sakit di
mereka indirect roesak moreelnja djadi pergi ke Amerika Sarikat dat dengan poenggoengnja dan periksa. napasaja,
sehabis kontrak poen tidak akan dapat tjepat ia mendjadi orang internationaal Kalau. ia beloem. .menapas lagi, »kita
diperbaiki nasib dan moreelnja. djika di itoe tempat, jang terkenal dari Ba- lakoekan pemberian napas dengan
seri- rat ke Timoer sebagai.,,Miss Eva," djatan “mengangkat trngannja keatas
keadaan penghidoepan-semangkin
pit dan perbantoean tenaga dan fikiran

vuur,

hp

orang jang mendapat ketjilakaan, maka kerap kali kita bingoeng sekali,
jalah apakah jang haroes kita berboeat
oeritoek menolong
dengan
selekaslekasnja pada orang” jang mendapat
»We hebben de wouden nog niet
ketjelakaan itoe.
Paling moedah dan paling baik ten doorzociit”” sprak “het: water tot het
toe kita panggil seorang dokter, apa vuur, toen ze nergens den goeden
lagi bila ternjata, bahwa keadaamnja,. naam hadden teruggevonden,
»ja, je hebt gelijk,” antwoordde
issakit ada mengoeatirkan sangafite

lama oleh Evangetine Booth. Menoereet tapi dalam beberapa keadaan kit:
cemoer

danisteri

balatentara,

bendera merah ini balatentara.

dan jang mendirikam Balatentatra»KeseSaja
lamatan, jaitoe. William: Booth. Ia telah toeraet

boengan sepertianta PA

ami

siapa

Seorang generaal.perempoean.
asing, lagi bagi saja. Saja poenja pekerEvangeline Bouthu ada poeteri jang djzamidalam penghidoepan ada dibawah

Generaal jang meletakkan djabatandatang itoe. Katanja orang2 perempoe
nja generaal Higgens, merasa senang
an bekas koeli2 contract itoe soeka sekali, jang Evangelire Booth dipilih
toeroet pada siapa sadja jang maoe sebagai gantinja. Ia poenja pengalaman
lama, iapoenja pekerdjaan jg penting2
memberi pekerdjaan kepadanja.
dan
ia poenja geestdrift membikin ia
: Meskipoen seharinja tjoema akan di mendjadi seorang pemimpin, jg. akan
kasih sesoeap nasi sadja dan saban ditoeroeti
kehendaknja oleh -semoea
saban djikalau- perloe satoe saroeng, orang2 dari kemoediannja balatentara
crang-orang perempoecan bekas koeli keselamatan. Ia akan berdjogangteroes
dengan bertambah tenaga dan bertam
- contract ifoe toch bersediaboeat di
bah
hasil oenteek mentjapai toedjoePada bakat
ja.

dijoeal

menetapkan

jang dipilih.
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Ditjari orang orang prampoean dari segala bangsa jang pandai berbitjara dengan sesamanja
istri, boeat mendjoeal keliling ini obat PIL BIDADARI ke kampong-kampong.
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