Ma

Ne

—

DITERBITKAN

In

Dir. R. H. O. DJOENAEDI
Senen

107

Batavia-C,

HARGA LANGGANAN
Indonesia satoe kwartaal f 450
Loear Indonesia
5550

boelanan tetapi,

dibajar

Boleh
berenti

' Domicile
:

MCEKA

DI

PEMBAJARAN

diachir kwartaal,

“haroes

terhadap ini

abonnes

TE

ARE

NE

TEE

TN

Gemandangan

OLEH:

Drukkerij ' SPemandangan''Kantoor:

KS NA

KE

FONDS KEMATIAN
Abonn€s jang : meninggal,
tidak

ring

Sg

dapat

asal
uitkee-

EA TE Rob

Abonn€s . jang dapat ketjilakaan
badan sampai. tidak bisa beker
dja
lagi selandjoetnja terima
»Pemandancan“ Gratis sela
ma
Hidoepnja
selama ini
koran te: bit.

Senen

? KANTOOR:
107,
Batavia - Centrum

Telefoon redactie 1440 WI.
Administratie 1810 WI,

koran di Betawi.

advertentie, keterangan

Tarief

.

menoenggak

Roemah Hoofdre dacteur Drukkerij
weg 7 Bat.-C. Tel. No.368 Mr.-C

pada administratie.

Hoofdredacteur

'M.

TABRANI

Pen

No,

'Tahoen bai 4

E.

Madoera
t

158

siap

Selasa

oentoek

menerima

20 October

wakil

1936

Losse

nummer

10

cent

pers,
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| 27 DJAM 6 SORE KE SOERABAJA DENGAN JAVA NACHT-EXPRES
28 DJAM 7.53 PAGI TEROES KE MADOERA DENGAN AUTO
SIAPA

gramma jang sebaik-baiknja dan agar
persediaan di Madoera sendiri dapat

dioesahakan
sarlah

dengan

pengharapan

Hanja
sekali
itoe sadja
kapal
terseboet mengirim
Kan beritanja
dengan
per
antaraan radionja,
dan
lebih
landjoet
roepanja
ta

sempoerna, be- sempat
kita, soepaja toe-

lagi.

ialaht. M.J,

dengan telefoon, akan ikoetkah

atau tidak.

Marconistnja

ka

6. Tjaja soal kolonisasi: barisan, soal ternak
Djam
7.45 pagi
Dornier
menjiarkan
rapIveeteeltj: soal ikan fvisscherij): soal 27 telah
bahwa
,Van
der
apa portnja,
Semalam kita sampaikan ondangan herbebossching dsb. Dan poela,
—tenggalam
disoeakepada Sin Po dan hari ini ondangan tidak sajang sampai di Soerabaja tidak Wjek“
disampaikan— semoea dengan tele- melihat poelau Madoera, negeri kera- toe tempat jang djeraknja
Oetara
dari
foon—kepada 1. Kebangoenan, 2. Siang pan (balapan sapi) itoe ? Soenggoeh- 22 mjl Barat
Lichtschip
Soerabaja,
se4. Onze Courant, poen sebentaran sadja ?
Po»: 3. Keng Po:
dang
kapal
terbang
(Dornst.
ingsdie
t
5, Pers-voorlicht
Kita menoenggoe kabar dan sedia nierjitoetelah melihatpoe
Kepada soerat2 kabar diloear kota
5. Persbureau Aneta,

Timoer: 7. Balai Poestaka.

Djakarta, seperti A. I,D, De Koerier
dan Perbintjangan bersama iri kita

sampaikan ondangan, soedilah kiranja
| toean-tocan jang nanti ikoet ke Soerabaja dengan Java Nacht-Expres pada
tanggal 27 itoe sebagai tamoe S.S. ke. esokanharinja beramai-ramai mengoendjoengi poelau Madoera. Djoega kita
sampaikan ondangan kepada wakil
kabar di Soerabaja jaitoe,
2. Sin Tit Po,
Oemoem:

' soerat2
Soeara

lebih

la beberapa
orang jangsamamengambang diatas air.

Kepada saudara-saudara di Madoera
bersama ini kita sampaikan oetjapan

Dengan setjepat-tjepatnja kemoedian
berangkatlah seboeah torpedojager dan
mijnenveger kepoenjaan
Marine
dengan membawa dokter2 ketempat itoe.
Kapal “Van der Wijck“ ketika
be

oentoek memberikan keterangan
djelas dimana perloe.
nk

terima

kasih

banjak

jang begitoe

atas samboetan

menggembirakan.

Sam

boetan saudara-saudara atas andjoeran
kita
itoe
memboektikan ke-insjafan
1.
saudara-saudara
terhadap kedoedoekan
3.

rangkat dari Soerabaja telah membawa

250 djiwa terhitoeng djoega anak kapalnja.
Kabar Aneta lebih landjoet menja
Direksi dari K.P.M.
pers takan, bahwa

pers dalam pergaoelan.
' Pewarta Soerabaja, 4. Soerabajaaschj
Moga-moga kedatangan wakil
“Handelsblad: 5. De Indische Courant. di Madoera itoe mendatangkan hasil menjiarkan berita, bahwa hingga

“5

sesoeai dengan
pengharapan
Besar keinginan kita oentoek me- jang
saudara-saudara.
ngondang djoega lain-lain soerat kaDan .., .. bersiap-siaplah moelai
bar, tetapi berhoeboeng dengan ong-

''

kos-ongkosan
'- ta oesahakan.
“mereka jang
“da tg. 27 itoe

( rebaja.

terpaksa tidak dapat kiJang kita ondang hanja
mendjadi tamoe S.S. padan wakil pers di Soe-

Djadi total 21 ondangan, ditambah
, Pemandangan“

dengan

sekarang oentuek menerima tamoetamoe 'itoe dan djika ada apa-apa
teroes kasih kabar, soepaja kita disini
dapat mengoeroesnja dengan tjepat
dan sempoerna misalnja tentang rantjangan

programma

dsb.

M.T.

mendjadi 22.

Bea

pengiriman

karet

20 October ini ditoeroenkan 51 roepiah
tiap-tiap 100 K. G. kering.

rente

Nederlandsche

Bank,

Dari Amsterdam Aneta mengawat
kan bahwa tarief2 boenga Nederland
sche Bank ditoeroenkan boeat seloe
roehnja, jaitoe “na
tanggal 20

1 Oetober ini '/,
——
|

Kapal terbakar
Reuter dari Napels menga

Aneta

“ barkan,

bahwa

segera

pCt.

berlajar

6 boeah kapal dengan

sn ahaaa

KAPAL ,,VAN DER WIJCK"
TENGGELAM
Kapal ,,Van der Wijck“ Kepoenjaan K.P.M. tadi malam telah teng

di arah 22 Mijl Oetara Barat

cari Lichtschip Soerabaja.
Ketika berita sampai, orang beloem mengetahoei apa nasib jg me-

goena memberikan nimpa kepada 250 penoempangnja.
- pertolongan pada kapal Italie ,, Volca
nia“ jg pagi ini dengan membawa pe
Berhoeboeng dengan warta jg mengenoempang 5 a 600 orang telah berang djoetkan itoe, maka Anip-Aneta me
kat dari Napels menoedjoe ke Amerika nerima siaran dari
Serikat, kapal mana ketika sampai bagai berikoet:
pada soeatoe tempat jg djaoehnja

myl dari Napels telah mendapat
tjelakaan terbakar dalamnja.

45

ke

Kapal

s.s.

direksi KPM.

se-

an,

itoe sendiri, pelajarampoen di lichtschip,
keroesakan

ta'ada

jang

maka

dan

Brombong.

Lebih djaoeh telah terlihat 22 orang
lagi tertolong oleh getek-getek.
Tetapi masih beberapa orang lagi
jang tetap
terapoeng-apoeng
naik
koersi-koersi dan medja diatas air.
Semoea kapal2 jang oentoek meno
long soedah sama bertolak kesana.

tadi

Kira-kira

malam

Hilang doea?
11.30 siang Aneta

djam

dari

djoega

ko

memikoel

kewadjiban

anak

Indonesia ?

Kemaren telah kita boektikan, bahwa
R.R. dalam keadaan sekarang tidak
siap
oentoek
menerima penjerahan
onderwijs jang beroepa volledige- dan
vervolgscholen itoe.
Penjerahan tidak dapat ditolak lagi.
Apa daja kita sekarang?
Pertama kaoem goeroe jang bersangkoetan haroes insjaf atas bahaja jang
dapat menimpa pada dirinja. Penjerahan itoe dilakoekan dengan tergesagesa, djadi soedah tentoe akan berdjalan dengan tidak sempoerna.
Hal demikian itoe meroegikan nasib kaoem goeroe. Dari itoe pimpinan
vak-organisasi
goeroe haroes lekas2
memberikan
penerangan jg sedjelasdjelasnja berhoeboeng dengan penjera
han itoe dan soepaja segenap kaoem
goeroe soedi memakai bentjana ini sebagai
alat oentoek mewoedjoedkan
persatoean jg sekokoh-kokohnja, Kita
hormati semoea alasan oentoek mengasingkan diri atau menarik diri dari
badan persatoean.
Jang merasai pahit-getirnja tentoe
jang bersangkoetan sendiri, djadi me
rekalah jang teroetama berhak oentoek
memoetoeskan, bagaimana mereka ha-

roes berdjoeang bekerdja, bervak

ganisasi.

or-

Disini kita sekedar memberi

penoendjoek dJjalan, bahwa inilah kesempatan jang sebaik-baiknja oentoek
mewoedjoedkan

semoea kaoem

persatoean

goeroe.

diantara

R.R.
haroes
diperbaiki,
kewadjiban maha berat.

dja bersama-sama dengan lain-lain golongan dari pada bekerdja sendirian
dalam R.R. itoe.
Tidak sedikit prijaji B.B. jang ingin
mengemoexakan ini dan itoe, tetapi
kedoedoekannja
tidak mengidinkan.

Dari

,

itoe dalam tiap tiap badan per-

wakilan — cjadi djoega dalam R.R.—
diboetoehi adanja sajap kiri jang terdiri atas boekan B.B. Siapa lagi jang
dapat bekerdja kedjoeroesan ini, djika
boekan gerakan nasional bagian ko?
sk

Djika soesoenan R.R. baik, dengan
moedah kita pakai penjerahan onderwijs kepada R.R. itoe oentoek lebih
lebih . memperhatikan onderwijs serta
nasib personeel dikalangan itoe. Oleh
karena itoe kaoem goeroe haroesikoet
Iberoesaha menoedjoe perbaikkan soesoenan R.R, itoe dengan menjokong
aksi pilihan jang menoeroet anggapan
mereka patoet disokong.
Disamping itoe haroes dioesahakan,

soepaja:
Ik 2
iri

mempoenjai

sekretaris sen-

2. Djika boepati berhalangan, jang
mengganti boekan lagi toean patih, tetapi anggota college van
gecommitteerden jang tertoea:
3. College van gecommitteerden ha-

roes terdiri atas tenaga jang mer-

deka dengan
jang tetap.

mendapat

toelage

lagi, bahwa ada lagi 43
Loepakan dan djangan dioesik lagi Pendekkata:
penoempang jang dibawa ke
apa
jang soedah2. Semoeanja haroes
Krembangan. Antaranja ada 2
Penjerahan onderwijs dan dienst kediarahkan
pada benteng jang kokoh, sehatan Ra'jat kepada locale ressorten
orang Eropah, padahal moela2 terlihat
ada 4 orang Eropah jang naik sloep. vak-organisasi jang teratoer rapi di itoe akan berarti keoentoengan, djika
antara kaoem goeroe.
Kemana jang 2 orang?
wakil wakil kita dalam badan badan per
orang
Moro

wakilan dari R.R. sampai volksraad,
Disamping itoe haroes dioesahakan, djika soedah ada dari desa-raad samKira kira djam 12,30 kita terima be
pai volksraad, bekerdja bersoenggoeh2
rita lagi, bahwa stuurman ke 1 dari soepaja R.R. mendapat perbaikan. Ini sebagaimana mestinja.
kapal , Van der Wijck“ bersama2 20 lah beban jang maha berat oentoek
Djangan melempem seperti seko. Oemoemnja gerakan ko
orang telah dibawa oleh djong keba kaoem
karang, terketjoeali sebagian kefjil.
wahan Toeban.
Ia memberitakan de tidak ambil poesing dengan pilihan
Mereka haroes aktief, berani tidak
ngan telefoon bahwa sebab2nja teng R. R, itoe. Padahal pilihan R.R. itoe, mengenal pajah, mempoenjai perhoe
gelam itoe ta'diketahoei, hanja bahwa djika dikerdjakan baik2, dapat djoega boengan rapat dengan doenia-loear.
kapal itoe dalam tempo 5 menit soe menggoegah Ra'jat dari tidoernja. Aksi Djika tidak sanggoep bekerdja demi” -——.
pilihan
diadakan oentoek mereboet
dah tenggelam.
kian sebaiknja mereka itoe mengoen
Dikabarkan poela, bahwa semoea korsi gemsenteraad, provinciale raad doerkan diri dan memberikan korsinja
opsir2 demikian poela sebagian besar dan Volksraad. Keadaan demikian ini itoe kepada lain orang, jaitoe soepaja
dari penoempang Eropah telah terto- haroes dirobah.
tidak berdosa kepada bangsa dan tanah
long.
air.
31
Dan kita jakin, bahwa djika gerakan
Kita
ingin
melihat, soepaja tiap tiap
nasional bagian ko bekerdja dengan
Wali Negeri
aktief, soesoenan #TL.R, tidak akan anggota badan perwakilan mempoenjai
Akan ke-Bandoeng. beroepa seperti sekarang jaitoe keba- perasaan sebagai anak-Indonesia. Dan
Menoeroet berita jang didengar oleh njakan B.B. Reboetlah korsi R.R. itoe, apa kewadjiban anak-Indonesia? MeJ.B. adalah terkandoeng niat pada boekan
oentoek
kepentingan diri njokong semoea oesaha menoedjoe per
Wali Negeri baroe, bahwa beliau itoe sendiri, tetapi oentoek kepentingan baikan nasib bagi bangsa dan noesa,
—

, Van. der Wijck“

KPM. jang pada hari Senin tanggal
19 boelan ini djam 9 malam berang
Lebih landjoet dikabarkan api itoe te kat dari Soerabaja menoedjoe Sema
lah dapat dipadamkan dengan perka rang dan djam 11.30 malam melaloei

2 ya

didaratkan didesa

Tertolong

250 PENOEMPANG.
gelam

Europa

81 orang bangsa Boemipoetera
ditoeloeng oleh perahoe2 toekang ikan dan

loear biasa mengabarkan

kepoenjaan pendoedoek moelai tanggal

Tarief

kapal oedara.8 bangsa

karet.
Ditoeroenkan.

Bea

ka

bar dikirim jang
soedah dibawa ke
Soerabaja ada 43 orang oleh
kapal

Apa

Gerakan

diperkokoh,

Fe blakunk naa”

tenggelamnja

goeroe haroes

bankan anik bubas

didoega ada tempat
pal terseboet.

Vak-organisasi

PO

penting-penting: seperti: welvaartsplan

je ' blad: 3. Nieuws van den Dag, 4. Volks- spesial oentoek Madoera, soal garam,
“stem:

daja kita ?

:k

aa mb ME Ba

Nieuws-

Apa

dari Soerabaja oentoek mentjarinja di
antara 20 dan 35 Mijl sebelah Barat

dari lichtschip Soerabaja.
Kapal2 ,Reaal“ kepoenjaan KPM,
oentoek mengoeroes hal ini,
Kita akan merasa
sajang,
djika kapal ,De Jong“ kepoenjaan NISHM
Kemaren, habis djam 1 siang, telah collega2 tidak sakan memakai kesem- dan ,Rigel kepoenjaan
Marine
tadi
ondangan dengan patan ini, Karena Madoera pada saat pagi berangkat poela ketempat jang
kita sampaikan
telefoon kepada soerat-soerat kabar: ini mengandoeng soal jang hangat dan
1. Java-Bode: 2. Bataviaasch

MERAH

Uycermerk.

an-toean jang beloem memberikan
Tadi pagi djam 4.30 pagi telah be
namanja kepada kita lekas-lekas memrangkat
doea mesin terbang Marine
berikan tahoe, baik dengan soerat ma-

oepoen

DJANTOENG

TJAP

achir setengah

io

Pe

Soerabaja teroes ke Madoera!
Andjoeran kita itoe disamboet de|ngan penoeh kegembiraan oleh pen
doedoek poelau Madoera. Kita dihoe
'djani soerat, dimana diterangkan, bahwa pendoedoek Madoera meneenggoe
kedatangan toeantoean wakil pers
itoe dengan tidak sabar lagi. Semoea
ongkos dipikoel oleh mereka, dan
kepada kita diberikan vrij mandaat

dari Soerabaja teroes ke Madoera.
Soepaja kita dapat merantjang pro.

KUN MS

lagi

5

tg.

Pang

Dengan segera orang mentjoba hen
dak mentjari perhoeboengan radio le
bih djaoeh dengan kapal terseboet,
tetapi sia2 belaka.

Raga

Pemandangan"

10 boelan ini dibagian hoofdartikel
telah mengandjoerkan, soepaja: dari

menerima

Sa

kita dalam

9 — kita

telefoon interlokaal dari Soerabaja, bahwa pada hari Rebo tg. 28 boelan ini,
djam 7.53 pagi di station S.S Soerabaja-kota akan disediakan 5 mobil jg
akan membawa toean-toean tamoe itoe

Tan

Sa

mska

Semalam — djam

/

Berhoeboeng dengan ondangan S.S.
kepada wakil pers di Djawa-Barat
oentoek mentjoba Java Nacht-Expres
pada hari Selasa tg. 27 boelan ini dari
Betawi “ke Soerabaja poelang pergi,

j “-

IKOET ?

—

boelan

November

djam 1.03 telah mengirim ,alamat
dalam bahaja“ jang boenjinja begini: dak mengoendjoengi kota
—
(0)
,SSos Miring Sangat.

hen

Bandoeng.

bersama, dinsana nasib kaoem

goeroe

terhitoeng djoega. Kita pertjaja, bahwa
kaoem B,B. akan lebih senang beker-

M.T,
saw

(9 men

3

Ne

ng |b
an wang-wang ja

|dipertjajaka

Cinema
|

ada warta “di

Setelah pada
ia menjetorkan
g goena
menjebabkan

die, te:

w Guinea

satoe nov

sek memboeat penjelidi-

4 tinggal

mengakoe

Isinja penting, bergoena
| Gang Sentiong, mengadoekan bal itoe, |dan selama2nja dapat dipakai sebagai

akan kesalahannja.

dan tidak dikirim wang belan

Djadja oeang itoe,
ab, bahwa isteri

djoega jang
"

. Van der Wijck.

nja dala

22 orang Eropah dewasa,

gemgyoorder
jl. » MP3
hal penjelidi|
kemoodiandaerahdalamBanten,
dan keadaan
| kan
sebinggal “7
economie poelau Dj

Bae

KA

”

|

moeda bisadi|

tingginja 3 di Indonesia,ai
menimban, 21. BI
80
bahwa Dudompaa diberi Maragun - 30

pertoean sendiri. Kita tidak|
mikisEan Sa
taka

3

mendjadi

kl

oe i.Sat00
satoe ,,kolonie",
,K
2

1

Indonesia, jang terdiri dari berbagai-

121

golongan kebangsaan.

PA

Ka

asal sadja rakjat N

12 siang

jang telah

anak anak

gezagvoerder

.

bedakan hak dan

kewaj|

inja sebagai rakjat ,,djadjahan

mednealatoe GG

59

hofmeester
Iork
anak kapal

LO

PDA
dan penoem-

anggap

bara

gian rakjat
rang djoega
angan“ atau
Kita tidak
yanja

pandang N. G. ini seka-|
sebagai ,tempat pemboe
sebagai ,strafkolonie”.
berkeberatan, djikalau
satoe daerah terkebela'

ari Indonesi

goembara
| kebangsaan

tjara P.S. LI.

nan jang kini sedang poela mendjadi
roendingan digedong. Pedjambon tentang pembajaran. onkost. pernikahan,
oleh P.S.LI. so'al ini telah bosen men

i bisa dibikin| djadi remboekan

didalam

rapat rapat

hingga kongresnja kaoem poetri
sehingga seoej ramai,
Indonesiapoen mendjadi satoe sikap
oentoek membanteras tjaranja peng-|
dikan daerah pe 'hoeloe2
dan wakilnja meminta onkost
sntoek segala golongan Ipembajaran itoe, apa poela di kota

rakjat negeri ini.

| Kaoem 'pengoembara dan rakjat
'aseli bersama-sama bekerdja oentoek

kepentingan daerah itoe, soepaja oleh
loear
negeri djangan poela dipandang
»daerah

Berhoeboeng dengan so'al perkawi-

kosong” dan begitoe moeda

didjadikan barang pereboetan antara
(poenja djadjahan) dan

lam telah nekat

memotong

menerima desakan keadaan

atau oentoek mentjegahnja.

seberapa ke

oleh @.A.A.

oleh
So'al

Douw.

J.M. Bond.

Oentoek memperingati tjoekoep oesianja 10 tahoen, maka perhimpoenan
Shiong Tih Hui itoe telah menetapkan

bea

.

kan barang2,
dalam
rapat

2
Buitenzorg

6. Totoh

7. Soeparno

x

»

Soekaboemi

8.

Nardam

5

Djakarta

F. Seimina
Oerissanah
Belle
Amoeng

5
»
:
£

5
Buitenz»rg
Djakarta
» (ressort)

,
3
',
5

Soekaboemi
Buitenzorg
Soekaboemi
Djakarta
Soekaboem.

»

8 Djakartai

19 Soepardi
—O

Main

poetoesan mana diambil
jang singkat dengan

Buitenzorg

naa

Tjiorg Kim Goan
Tjoa Sin Po
E.M. Brunaman
Soegito
Saleh

2

—

poekoelan

-

'T. Tj. menoelis:
Pada

pemasoekan

5

4. Mej. A Latumoten ,
5. Hoesen
5

waktoe

akan mengoeroes sendiri atas spoed
ordonansi penoeroenan bea pemasoe

dapat

economie,

penoeroenan

:.

3

Krynen

College van Gedelegeerden Diwan
Ra'fjat ini hari telah memoetoeskan

dipoetoeskan oentoek me
segala
sesoeatoe dalam

goena

H. Oeges Eykmanpars

Ex. A. Huizer Tjikini 73A

Bataviaasche Middenstandsvereeniging semalam telah mengambil motie
lingkoengannja sendiri

Theewater-

agar

Dibitjarakan poela bahwa diingini
djika
Pemerintah mengadakan tinda
"minimum, padahal boekan demikian Ikan oentoek menjesoeaikan keadaan
'menoeroet ketentoean jang ditegaskan keoeangan bagi ambtenaar2.
na ata
dalam. bestattaya.
Sesoenggoehnja soe'alini oentoek jg
mengerti tidak seberapa pentingnja : Shiong Tih Hui berdiri 10 tahoen
boleh membajar

Kemis:

Middenstandsvereeniging.

dalam mana
ngerdjakan

vend.

Ex Sie Peng Liang Gang
Mandor
37 Pintoe Besi
oleh
Douw
J.M.
Bond

sendiri dengan sebilah pisau tadjam.
Dengan keadaan jang amat berbahaja
ia dibawa ke CBZ. tetapi kabarnja
masih banjak pengharapan akan ter
tolong djiwanja dari bahaja maoet.

Djakarta,

53

14.
15.
16.
17
18

straat oleh John Pryce

lehernja

Candidaat

Joesoep.

13. Loekman

di Betawi

Comm.

Rebo:

Roesmono

9,
10.
11.
12.

Oa

Lelang

—

1.
2.

3. Mej. M. Pattimina ,

atau advertentienja.
2

oedjian.

Jang loeloes dan mendapat diploma

Lagi poela boeat beberapa hari kede-

ma

penjelidikan dan

adalah:

loet tedoeh sebelah selatan Japan. '
Ipan -Alhambra
Sawah Besar roepa. Topan sebelah timoer Naha, Selatan nja mempersediakan film jang bagoes
timoer dari kepoelauan ini dan Aus- bagoes, oleh karena mana perloe pem
tralie Oetara Barat hawa itoe lebih ren batja selaloe memperhatikan program-

Djakarta ini, f5, — dianggap mendjadi

mereka

hasil

nja, agar mengetahoei betapa tingginja peil ,,talking“ di Tiongkok itoe.

— Ida.
Sean
Ditoenggoe kedatangan pantjaroba
anak kapal dan penoem'termasoek diangin lemah.
pang

| dari hak mengoem

for.niteit dan diploma adalah benar2

rang pemoeda djahat.
Baiklah pembatja mempersaksikan

Ini hari,
Si
Kabar hawa ini bari: Tiongkok JaSumatra,
pan tinggi, rendah: Djawa,
Borneo, Celebes, Phillippynen dan La

—
0

Guinea itoe, karena seba

Oh Lee Tjoe

Doea keloearga bermoesoehan karena salah faham, disesatkan oleh seo-

—

Maoe boenoeh diri
Ichtiar goena menolong diteroeskan|
dari fihak Europa, soepaja poelau N. dengan teliti.
' Seorang Tionghoa bernama Jouw A
Ang
Guinea itoe didjadikan ,kolonie“ oen .
Siong di Gang Kenari
kemaren wa

ke N:

Film

nja, apalagi ia bermain dalam tjeritera
modern, jaitoe dalam tjeritera ,, Hoen
Kong“ atau ,Pertempoeran salah me

Berkali-kali telah terdengar soeara

kita diketjo

hari

minggoe

diadakan

dd. 18—10

pertandingan

bal di Petak Sing
Kian
antara SVJA—TNH.

(UMS)

"36
voet

veld

pada permoelaan permainan disitoe
telah keabisan kartjis, sedang orang2
jg datang maoe lihat masih banjak.
oentoeng saja sendiri masih dapat mem
beli kartjis dan bisa masoek, seabis

tiada ada perdebatan soeatoe upa, se- nja saja masoek dan permainan dimoe
bab pemerintah meminta soepaja sele lai, ternjata soedah tak terboeka, dan

tidak menerima orang penonton lagi.
sai sebeloemnja #tanggal 27 ini.
Sebentar
lagi ada
kelihatan orang
Kemoedian College memoesjewarah
(minta
pintoe
boeat
beberapa
soldadoe.
kan tentang commissie onderzoek.
iyaa

Persidiaan

padi dan

Permintaan ini teroes diloeloeskan,
sebab memang soedah tidak ada kartjis, akan tetapi berbareng dengan ma
soeknja soldadoe2 ini kelihatan ada
beberapa orang preman Indonesier jg
toeroet mendesel. Sebab dari itoe sa-

beras

,have“
koeatannja, dan dapat vry (tidak mem
»have not“ (tidak poenja djadjahan). bajar) asal sadja tjoekoep oentoek pem
Dari Bogor diberitakan dengan opi
Akan tetapi djanganlah sekali-kali N. beli plakzegel, demikian tegesnja jg | programma seperti. berikoet :
sil, bahwa kantor Statistiek
diberi
,djadjahan dari dioetjapkan oleh Regent Batavia.
Guinea itoe didjadikan
'peritah oentoek mengoempoelkan ge
Tg
24
October
1936,
pemboekaan
nistjaja
nasibnja
1
djadjah
Tjoema sadja pendoedoek kampoeng officieel dari tentoonstelling figuurzaag gevens tentang persediaan2 padi, baik
ari negeri, jang 'jg tidak mengarti dan banjak takoet werk, jg diadakan-digedoeng Shiong jang masih padi maoepoen jang beroe toe antaranvja orang preman Indone
akan lebih m
tidak mempoonjai hak mengoeroes diri nja, apa poela dengan keboetoehan hen Tih Hui sendiri, Prinsenlaan 44a dan pa beras dari seloeroeh Djawa dan sier ini mendadak dipegang poendak
nja oleh satoe agent politie no. 107,
:
eat
KB
Tin
Sendira
Madoera,
diboeka djam 5,30 80r&.
rnoelai
S@|
dengan
dipegang poendaknja itoe di
poe
ta'mam
meski
tadi,
kawin
dak
penoeh
Doenia sekarang ini telah
—0—
diada-adakan hingga tjoekoep “Tg 31 October, opvoering digedong
en,
'kalipo
barengi
poekoelan
jg mengenai djitok
berbagai2 tjita2 oentoek.me- f 5. -. Dan ada poela sebeloem mereka Stadsschouwburg, jg akan dimoelai
nja
orang
itoe,
dan
itoe agent jg moe
|
masih
Examen Typisten Cursus
esia, akan tetapi
:
pergi ke penghoeloe, oleh serean2 kam djam 8,30 malam.
koel baroe bilang: ,,haroes permisiele -.
rboeatan jang sesoeng- poeng di takoeti lebih dahoeloe de
Tidak lama lagi akan kita oemoem
Baroe ini boeat sekian kalinja soe- bih doeloe“. Ini kedjadian soedah ten
k kemoeljaan dan ke
Ikan
keterangan lebih djelas tentang dah diadakan oedjian mengetik di toe mendjadikan menolongkannja 0
h
»tidak
akan
dinika
Ingan perkataan
:
Ki
aa:
Iss
$
kan, kalau tidak poenja oeang f 5.— semoeanja ini.
:
Kramat 174, dalam mana djoega toe rang2 jang disitoe, teroetama orang2
'Iplus ongkos mengoeroes. soerat ka
:
Ii
gi Aa akan
roet cursist-cursist dari Bogor dar bangsa kita Indonesier.
win terseboet.
Kasihan si baboe.
Soekaboemi. Boeat examen j.a.d, akan
Apa ini kedjadian memang semesti
IN | Keterangan ini saban waktoe bisa |
Seorang bernama Pat binti Said ditambah dengan tjabang baroe lagi, nja begitoe?
IM
Idi boektikan, kalau maoe.
Boleh
poekoel lebih
jaitoe Tjiandjoer.
PSII-jang tidak asing lagi, soe' tinggal di Gang Hauber adalah beker
doeloe, dan baroe kasih tahoe, sedang
Examen Commissie terdiri atas Dr. ini saja lihat diantara sama2 bangsa,
1 al ini ditegas-tegaskan pada ra'jat dje dja sebagai baboe di Gang Chaulan.

«

'kaoem

Te

dan

biutang

ini soedah lama terkenal kepandaian-

Kabar hawa

toek bangsa Belanda meloeloe, dengan) . Wakil penghoeloe jang lantjang
mengambil tjonto kepada Australie.
:
. moeloetnja
Akan tetapi djikalau Australie ditjon|
bangsa
to maka tidak adil, djikalau
Sebab kawin

F

Oh Lee Tjoe.

dirinja lebih tinggi pangkat dan dja- ngarti“, sehingga seolah-olah sebagai
kedjadian soenggoeh soenggoeh.
batannja dari pada Adviseur Inl. Zaken.

opsir

» margonis

,

lantjang,

Dengan ini semoea. korespondensi
ng petitie Soetardjo itoe terdja-

baiki cursus2 tsb. Sehingga Toean2
Comumissie nanti tidak sadja
berkorban waktoe dan tenaga tetapi djoega
dapat bekerdja lebih tegas lagi oentoek kepentingan oemoem.
Lain dari itoe soedah dipoetoeskan
bahwa examen ini terboeka boeat si'
apa sadja dan Cursus manapoen djoegaasal memenoehi
sjarat
sjaratnja.
Dengan tjara ini maka didapati uni

dai naik koeda dan
pandai dalam
ilmoe tembak-menembak, jaitoe nona
Memang

boleh

serahkan kepada Commissie boeat di
goenakan boeat oemoem, teroetama se
kali boeat memperloeas dan memper-

Bioscoop.

dilakoekan itoe agaknja ta' hendak
kalah dengan bintang2 film Holly-

mendjawab poela: ,Apa

—ag

NaNg oat

Iu

orang

Demikian wartajang kita terima,
djika benar apa jang dilakoekan
oleh itoe djoeroetoelis dan wakil peng
hoeloe,
beranilah saja mengatakan
Moeloet

8 orang Eropah dewasa
“5
“anak anak.

masih keliwat rendah, |

kamoe

Alhambra

ia tidak

apa

Mengingat "akan
kemadjoean dan
djoemblah Typ Cursus di kota ini serta
akan keoentoengan pemoeda kita akan
matjam?2 cursus maka di Kramat soe
dah
dimoelai
dengan
pengadjaran
Boekhouding, Correspondentie dalam
4 bahasa, Steno Groote, dan hoekoem
dagang.
Djoegaakan diadakan satoe ji fonds
amal atau fonds cursus jang akan di

ngarti

“Di

anal
kapal Boemipoete
nak-kapal
Boemipoetera,
penoempang dek bangsa

oedjoei djoesegan-, | | Djadi jg' belogin tertolong: «..
w Guinea

peng

Ikoewpoelan P.S.LI, djahat ?“

memang benar maksoednja
demi

ki'
kian, boleh kita

2

,
na
—,

sebab

wakil

ngah dengan berkata: ,, Koempoelan
sihsemoea baik, biar dah, nanti saja
OOPOPSTA La

»

1g

apa

itoe

Djika

HOOFDREDACTIE,

Pertempoeran karena salah me

saksi dalam itoe|

djawab

terdit.

memoeaskan,

kita

H. Djoenaidi jang mengerti itoe te- wood. Apalagi jang ikoet bermain ada
tamoe tidak dapat digertak, ia 'mene satoe nona jg amat gemar sport, pan

3

,.

tapi

Si tetamoe

orang
Eropah : dewasa
an
1

akan

| rmeester

“Sampai djam
ana | tertolong:

daerah pengoembaraan, dari rakjat

ai

boemipoetera.

2

itoe

Orang tentoe tidak menjangka, bah
wa
bangsa Tionghoa
pada masa ini
poelan, apa kainoe tidak taoe banjak
soedah amat pandainja bermain goena
orang di tipoe sama koempoelan-koem |
film, sehingga segala permainan jang
poelan ?“

jerk

”

''»

mummer doeal

anak

terhormat

maoce tjampoer-tjampoer dengan koem

Te.

abon”

»”

Betoel“,

'hoeloe,

n|TIkapal
Menoeroet
tjatatan jg berada dalam
,Van der Wijck“ itoe adalah:

ml

wab.

sebab waktoe nikahnja, mamakai per (maka so'al itoe hangat, actueel.
—
9 ——
djandjian P,S,LI,“
Si tamoe mendjawab: ,,Toch toean|
perkawinan ?“

— lau

boeat.

Satoe wakil penghoeloe jang sedang pedoman oentoek mempeladjari so'al
doedoek bersama penghoelce H. Djoe- onderwijs di Indonesia ini.
Apalagi berhoeboeng dengan penjenaidi, itoe penghoeloe laloe berkata:
sIni oeroesan tidak akan di oeroes, rahan onderwijs kepada localeressorten,

Orang beloem mengetahoei apa jang

itoe

beloem

»Realist“ selesai, bocah pena pembantoe

roepanja telah terpakai olehnja.

e. em |kedjoervesan sito

bagai

brochure

atau

tahoei betoel2 tentang seloek-beloeknja
soal itoe. Dari
itoe djika oeraian

oleh P.S,LI. Kemoedian, anak perem
poean
tadi oleh soeaminja telah di

Inja dan anak-ana
D,|laloe telah perg
Tjitj
Dan kini polisi sed

maksoednja
bikin N. Guine

Petitie Soetardjo

boeng dengan ini, maka kita beroesaha,

“Sedang Djadja sendiri jang oleh dja. Perempoean itoe jg diantar oleh baroe jang
21 polisi telah dibawa ke Bogur telah ajabnja datang dikantoor Penghoeloe oemoemkan.

“|

an

lagi
Boat

soepaja dalam roeangan ,, Pemandangan“ disadjikan djoega sedjarah on-

loe, berani melarang jg demikian?
Kini ada poela warta, seorang pen

'ang'Oeang
sedjoemlah
f 400.—
ini, ialah
oeang rekening2|
Distrik jang dipoengoet oleh Djadja

diri, menoeroet keingin

angkat dalam

hari
,Show

Ketika amtenar tsb.
“Ikan jang t
eur- | telah memboeat pemeriksaan di Depok doedoek wijk Kemajoran, waktoe me derwijs goepermen dari awal moelai
maka ternjata, bahwa ada tekort oe- nikahkan anaknja perempoean dengan sampai sekarang. Kita soedah beroenn
:
perdjandjian jg di boeat toeng mendapat tenaga, jang menge| memakai

mempo

dalam oesia dan dienst

main

tanggal 7 October ini
bagian — kita
nasehatkan:
peringatan tjoekoep oesia 15 dari Se- dilain
oeang, maka tidak lagi orang jg hendak berdjandji.
Djangan
.
Adakah patoet, kalau soa'l ini telah kolah Isteri Goepermen. Oeraian itoe
menjetorkan, hal ma |
Toenggoe
dengan
bahwa pembesarnja diakoei oleh Adviseur Inl. Zaken, tapi ternjata mendapat perhatian. Berhoesabar,
sampai

'dari Bogor laloe mengirimkan seorang tjoemah seorang djoeroetoelis penghoe

ah 'amtenar oen

Inilah memang

moelai

KORESPONDENSI ,

I'lata. Malah ketjoeali soe'al ongkoster Sebagai
'seboet, oleh PSII telah mendjadi sa annja,

'toe poetoesan tiap-tiap anggautanja
djika menikah, sedapat-dapat mema
k akan menjangka- kai soerat perdjandjian jang dikarang

lapkan

Orang t

kan dalam madjelis tahkimnja di Dja|
njangka, bahwa Djadja seorang hoofd 'karta
pada tahoen 1929, dan telah
. mandoer, jang semendjak orang memendjadi kepoetoesan. Dan kepoetoe:

ngadakan djaring listrik di Depok, ja' san ini poen telah di akoei oleh jang
sa kini
ni soedah evam tahoen
“

biasanja

ia pergi

kepekerdja

tetapi kemarin entah apa se
'babnja, maka njonja roemah tiba-tiba
sangat moerka, marah2 dan achirnja
menendang sehingga mengenai bibir
nja hingga loeka, sehingga perloe di
perbaiki diroemah sakit.
Begitoelah oemoemnja nasib baboe.
2 Kpn

Soebroto,

t.

Soerjodipoetro

dan

Mr.

Soetan Moh. Sjah, dibantoe oleh bebe
Irapa toean dan njonja lain.
| Meskipoen djoemblah cursist soedah
dibagi dalam doea groep sehingga
roeangan

di Kramat

jaug

begitoe

loe

(agent Indonesier) jang dipoekoel begi
toe djoega, Sehabisnja itoe agent itoe

moekoel orang djoega saja peringatkan,
soepaja

itoe agent

djangan

main

poe

koelan doeloe, tetapi haroes diperingat
kan

doeloe,

akan

tetapi

as itoe penoeh sesak dengan medja tambah melotot matanja.
mesin toelis dan korsi tetapi djam 3
— 0 —
sore examen baroe selesai.

itoe agent

ai Te Lana

a telahah siarkan a-tjita
eyer Ranneft, bekfjit
as Vice

an

Nantisedikit

P3

a

1. 19364
»limenoeroet poetoesan PS II. Waktoe
Beberapa penoeli
minta kepada
erat perdjandjian pernikahan antara | » Kita peringatkan kepada publiek kita, apakah di sidzinka
n oentoek
bahwa
sedikit
hari
lagi
di
Cinema
kedoea kemanten tadi dibatjakan se Bioscoop akan dimainkan film besar mengoempoelkan semoea oeraian dalam
atau lain2 kelakoean jang
i penaeloeara wang banjak, beloem pernikahan dilakoekan, oleh jalah ,Show Boat 1936“
»Pemandangan“ tentang petitie Soe— Iseorang djoeroetoelis penghoeloe ditje
tardjo oentoek didjadikan boekoe. Kita
Harap
diperhatikan.
ta'|gah, dan katanja ,Raad Agama mela
tidak menaroeh keberatan: tjoema
PN
nlrang, mesti perdjandjian di ,, kemoesadja berhoeboeng dengan akan terbitnja brochure tentang'so'al itoe jang
Berita Redactie
eatoe
e-| Tentang perdjandjian tiap2 seso
sedang dioesahakan — batja artikel
—
Moelai
kemaren
kita
moeatkan
boeah
tidak mendjadi satoe kewadjiban mepembantoe kita toean H.A, Salim
| maksa, tergantoeng diantara tiap tiap pena pembantoe kita , Realist“ tentang

PN

Ar

Abang |

lama berselang berkawinan jg|

yg |beloem

terangan
k

Tanah

Bioscoop

NA
TE

AE.
Ta
PR
& Ta

| JERITA? JANG SESOENGGOEHNJA DARI

-

doctor Lodewijk Antoon KEROL

EUROPA
DI SPANJE

Burgos,

19 Oct, (Aneta

Transo-

dari
'cean).
ta|Raja, serta pocla tahoe mempertahan 'D.N.B. mendapat kabar, bahwa, me
kannja. Dibawah ini kita bikin schema 'noeroet radio tenerife dan menoeroet
speciaal

dari persediaan
oen- |soember jang, berkco yeas bahwa kaoem
pergaeroean algemeene ontwik- | Separatisten B askisch | telah memoelai

li
Ten

aa

keling bagi journalisten : ialah sebenar 'mengadakan pembitjaraan2 oentoek
menjerahkan Bilbao, goena mentje
jdi H B.S. atau A.M.S, jg dapat diting |gah timboelnja bahaja terhantjoernja
jang |kat kalau orang soedah keloearan HIS Ikota itoe oleh fihak anarchisten (fihak
atau Lagere School.
| Pemerintah).
:
Teroes meneroes terdjadi pertempoe
— Persediaan itoe inilah:
Iran dan perkelahian antara kaoem mar
Ilmoe: Bahasa INDONESIA.
xisten dan Basken. Mesin2 terbang
»
BELANDA.
kaoem nasionalisten kemaren kembali
e
INGGERIS.
Imembombardeer kota itoe, dengan
».... Djerman
'mana banjak sekali timboel keroesa
g
Peranjfjis.
kan2.
sertil
Bahasa jang tiga diatas sekali itoe| Pemerintah Madrid menerangkan

Ea

Den Haag, 19 Oct. (Aneta-Holland). Wakil Spanjol doeloe, Mario

bahwa disekitar Madrid dan
kota
| Villescas, jang sekarang berada dita-

:

ngan kaoem nasionalisten
“ Imed an perang,

|

Menang

kembali

kembali

boengan2

Parys, 19 Oct. (Aneta-Transocean).
|Garisan poetih (Pemerintah) meneroes
pasoekan2
del

Varele
Cabanas

Ray.

la sagra,

Ada

“Lain-lain

detachemeni2

kaoem

onalisten
telah mendoedoeki
Anorba del Tajo,
'Kaoem

poetih

itoe

nasi

kota

menerangkan

bahwa kemaren ketika terdjadi per
tempoeran2, banjak sekali alat perang
jg telah dirampas dari keoem nasio
nalisten.
Disebelah

kali

meriam?

5
2
Oetara Toledo banjak

se

Londen,

Geneve,

Tau

Hi

600
teng-

20 Oct. (Reuter).

Tadi

—

O

diketahoei oleh seorang candidaat
menjelidiki tihoefdre
ng soedah masanjapengetahoean
dacteur.

“bagi journalisten Indonesia.
meene AE ontwikkeling
irelon
nia itoe

| Kalau tidak ia ditertawakan

sadja.

nister

19 Oct.

oeroesan loear negeri Fraukrijk

|hoeboeng poela dengan tindakan baroe
dari Belgie.

Fihak pemerintah.
Moelai
menang.|
Talavera, 19 Oct. |Aneta-Reuter)

e dibitjara- I Selainnja “dari bahasa jang perloe se
a berhak oen- bagai persediaan jalah :
Sendjata kaoem

eh-jang

nasionalisten jang di
roepakan kekoeatan oedara dan hingga

terang

noedikan soerat

I mathematika,

2

2 physica

(algebra, meet

(ilmoe alam).

begitoe djaoeh

telah

dilebihi

de

poela oleh sesoeatoe

filmoe-tanam-tana- |kekoeatan, sesoedahnja

3 botanica

didjalankan

kunde.) ngan segala keberoentoengan, sekarang
Isvedah

man).
4zoologie (ilmoe binatang).
5 chemi (kimiah).
Tea

Oviedo

di

—ig

—

Oetjapan terima kasih.
Oentoek Engeland.
Londen, 19 Oct. | Aneta-Reuter).

Minister Eden

telah terima

Itoelah

Sekarang kita samboeng pergoeroean

litoe kepada daerah jang spesial.
Pertama paling penting bagi sipemimpin soerat kabar geographie

meene 4
wikkeling
jang
“lebar, dan sihopdaktoer sendiripoen,
kalau is menaroeh verantwoordelijkheidsgevoel
(tanggoe
“0emoem)
dan tidak ontoereO'
baar,. maka tidak akan disia

ra'jat

AB Cnja segala tjara alge - Iperlindoengi Oviedo,
ntwikkeling.

'doenia,

Dan

spesial

'hoeinja,
geographie
Nederland.
dan

mesti

diketa-

Indonesia
Kenapa Neder-

moelaan keradjaan Seri Widja-

goena

mengoendjoengi

Minister

oeroe

|gramma

seperti

itoe,

maka tidaklah

H.H. Kung sakit
maloe kita berbanding dengan peil
£
Ketiga: politik. Masoek ilmoe itoe orang diloear negeri.
Shanghai,
19
Oct. (Aneta
!|terhitoeng:
dasar-dasar partai2| | Apa jang tidak oesah dipeladjari di Shanghairadio). . Minister keoeangan
politik.
sekolah tinggi jaitoe perkara techniek H.H. Kung merasa tidak enak badan

Keempat:

sekarang.

:

staatsinstelling|soerat
.

kabar, bagaimana mentjitaknja, dan

telah

dirawat

diroemah

sakit

correctienja pendeknja jang beoeroesan oentoek 2 minggoe lamanja,
dengan drukkerij serta administratie
Kelima: ekonomie.
ilmoe reclame dan tech-| 'dan last but not least. ,. . darah
“Keenam:
'penoelis mesti ada! Tapi darah penoe
|. nieknja.
3.
Japan-Tiongkok
- Ketoedjoeh: dasar-dasar il- lis sadja zonder tjoekoep pengalaman
dan pengetahoean oemoem. ... achir- “Nanking, 19 Oct. fAneta-Reuter).
—moekehakiman,
'nja
tidak masoek kira (ontoerekenbaar). Kawagoe mengoendjoengi Changchun
kendevergelj
Kedelapan:
Idjam 3 diroembnja, dimana ia-ber
godsdienstwetenschap.
Ibitjara hingga djam 6.30
tentang
' Kesembilan: ethnologie In- . Sekian oeraian t” Adi Negoro.
1
so'al
Tiongkok
dan
Japan.
:
| donesia.
prokan
oemoem
kita
Besok akan
— Kesepoeloeh : philosophie in “t bijz:
. Pembitjaraan2 lebih landjoet adalah
kita sendiri!
gramma
— kultuurphilosophie.
sn
| mengenai keadaan jang akan datang.
MR
Kesebelas: sociologie.
c—
mx
Peladjaran jang seperti diatas itoe

“Indonesia.

gal

sek
at
ata
3 5

Hanan

mening

doenia.

Hilversum,

19

Oct. (Aneta).

Te

lah meninggal doenia dalam oesia 77
tahoen bekas tabib (Arts) di Indone
sia Toean J. H. Lorey.
g

2
s

Pesnimn senangnja palira»
psenjai

gigi poctih menteceng

sekalipoen

banjak

merokok!

Pemeliharakhn - setiap
Odel

gosok

obat

dengan

hasi:

gigi

membikin

psetih
dan
sehat.

ia satoe kali
Baginda Poetri

Mengoendjoengi
keloearga baginda,Prins.
Berlyn, 19 Oct fAneta-Holland)
Prins Bernhard dengan iboe Aschwin baginda mendjoempoeti kedatangan baginda poetri. jg dirahasiakan
itoe,

hormatan

atas kedatangan

keloearga-

agoeng itoe. Sorenja dan malamnja di
Familie-slot Reckenwalde diadakan
receptie2 dikoendjoengi pendoedoek
jg berdiam disekitar daerah itoe dan
pegawai slot-landgoed tsb.

Pemberian
Burgemeester

Tahoe

Betawi

memberi

tahoe, bahwa djembatan Kali
Besar
dekat Javabankstraat
sampai 2 November j.a.d. ditoetoep oentoek segala kandarain.

—0—

bangsa
'ni orang jg bersedia dan sang

| mendjadi pembawa bekalan s eangat dan djiwa Indonesia

&
“

£

jeew2

sa

——
9 —

NEDERLAND
$
Bekas Tabib
Di Indonesia

kedoeanja meroe
Sesoedah bersantap berangkat poela
Ke Duitschland.
pakan 2 pasoekan-pasoekan jang koeat
keloearga-Agoeng itoe ke Schwiebus.
Idengan pembela2nja sekarang telah
Rome, 19 Oct. (Aneta-Reuter). Mi Ketika tiba di Sewiebus ternjata doeberangkat madjoe ke Gijon dan San nister oeroesan loear
negeri Italie soen itoe telah dihiasi poela dengan
tander di pantai Biskaje goena mem (Graaf Galeazzo-Ciano
pada permainja, sedang pendoedoek jg ber
bersihkan kedoea provincie terseboet tanggal 20 October ini barangkat ke pakaian setjara dalam oepatjara itoe
dari moesoeh2nja.
Duitsehland oentoek 5 hari lamanja, telah menjediakan penjamboetan ke

Isan loear negeri Duitschland Baron
Von Neurath
di Berlyn dan Kanland djoega ?
| Karena kita dibawah pemerentah soedah sedjedjer dengan pengadjaran selier Hitler di Berchtesgaden.
: sebagaimana didapati dalam pergoe—O
——
orang Belanda.
kan: dioesahakannja|
roean ilmoe journalistiek tinggi dinee(sehistori
perkara:
Kedoea
doenia dau spesial geri asing, hingga kalau kita ada se
djarah)
sedjarah Indonesia semendjak per- kolahnja di Indonesia ini dengan pro AZIA

ja sampai

ia beremboek

tara Chang Chun dan Kawagoe.

dengan

perantaraan Gezant Nederland di Londen, oetjapan terima kasih jang disampaikan oleh Gezant Inggeris di Den

perlindoengi dari :noesoehnja, oleh Haag, oentoek pertolongan2.
karena kaoem poetih (| Pemerintahj'
Pemerintah
Inggeris
pada
sekarang soedah berkesanggoepan men Nederland di Spanjol.
Akan mengetahoei pergoeroean alge- djalankan pengaroeh kekoeatan oedara |
—O—
meene ontwikkeling bagi journalisten, nja di seloeroeh medan2 perang Madrid,
Moros dan Tercios, jang telah mem
perloe lebih dahoeloe persediaannjaitoe.
Minister Italie
gai Imeeneo

mana

Vote |- Parys, 19 Oct. (Aneta Havas). Mi

diadakan sidang
loear biasa
Laroche memberitahoe pada minisdari Conseil, dengan
berdasarkan ar ter
loear negeri itoe tentang sikap
tikel 2 dari Handvest, teroetama seka lingkoengan2 Pemerintah
Belgie
li manakala Sovjet-Rusland akan me sesoedahnja djangkah jang telah dia
narik dirinja kembali dari commissie dakannja beloem selang berapa lama.
non-interventie.
Pembitjaraan kedoea itoe poen ber

aceh dasar-dasar

ditempat

dengan leider leider Tiongkok Oetara.
Chiang telah tiba tak lama2 sebeloemnja pembitjarsan2 dilakoekan an

di

soepaja

.Adine

bang,

Frankryk.

(Aneta-Havas):| Y von Delbos telah menerima ke
Pada Secretariaat Volkenbond beloem datangan Ambassadeur Frankrijk di
lah terang betoel tentang itoe niatan Brussel Laroche, kemoedian Gezant
Pemerintah Madrid oentoek meminta Nederland Loudon.

goro: kirit. M. Tabrani

politiek telah timboel, karena dengan
tiba tiba Chiang Kai Shek telah kem
bali dari Hangchow dengan mesin ter-

—

“Sikap Belgie
Dipersoalkan

kaoem nasionalisten

pertolonga

enbhonde

dengan

boelkan perhatian.
Nanking, 19 Oct. (Aneta-Reuter)
Perhatian besar dalam lingkoengan2

ma.

Pemerintah “Spanjol” 5

“Minta

jang tenggelam lagi
Tofan
mengamoek.

pagi kapal Cunard-Iyner ,Lancastria“, jang sedang berlajar kembali
melaloei Laoetan Tengah dan membawa 600 penoempang, diserang oleh
angin tofan jang sangat hebat, sehingga didaerah Mersey tenggelam kedasar
laoet.
Berita lebih landjoet beloem diteri-

dan alat2 pembela jg

'djatoeh ditangan

—

peroempang
gelam.

dan

Illescas ini terletak 35 KM. djaoehnja |:

dari Madrid.

:
9

Kapal

Olias

Mcchejon dan Illescas,

sekarang
legatie.

Burgos.

telah mendoedoeki
de

Bayona

—

kan langkah mereka menoedjoe ke
Madrid, dan dikabarkan poela bahwa
doesoen2

Y.

tinggal di gedoeng

Wakil Sevillano roepanja telah me
letakkan djabatannja dan mengakoei
De Piniez sebagai wakil.
De
Piniez
mengoeroes
perhoe-

Fihak Pemerintah
$

dePiniez

dianggap

Chiang Kai Shek
Tiba2 kembali, menim-

aan

Wakil Spanjol
Di Nederland.

3

me

3

sbb

SE

koerangnja

Itoe maling ketahoean lantaran
batoeknja dan ini menceloeng dijiwa
boeat mana saja kasih ia
satoe LAKEROL
lantaran terima
kasih, dan ini LAKEROL telah
djiwanja.
menoeloeng
Tetapi ni sabenarnja!

daa

X2 sekoerang-

5

djika kita Inja sama djoega dengan pengadjaran

an

programma

at

'toek

1

1|(rentjana)

AN

Correspondent

aa

5

DITJARI

Seorang intertypist jang soedah mempoenja routine.
Pelamar2
kepada
druk. Persatosan

Goeroe, Senen 51 di Bt-C.
“

KERETA

Han

SAUDARA

PEPERANGAN

na

(Dokter
| MOEWARDI

Boeat

hari

Senen

dan

Selasa

19-20

Alg. Praktijk

Branak

Anak-Toeloeng

| | Penjakit

October

Bat. 806

— Tel.

Tel. WI. 1351

| Djam bitjara:

di Mangga Besar 82:

II di Djoharlaan 8:

17—8

Sawah

pagi.

8—10pagi,

Besar

1936

Bat.-0.

—

dan Jang Terso-

Satoe Film Bitjara -“Tiongkok
hor dan Loear Biasa

Di pertoendjoekan

5-6.30 sore
pada hari bekerdja

km

penapenoe

»sHOEN

KONG"

(Keroesoehan

kerna salah mengarti)

Hoofdrol:
| Ba

kean jaga

Na

cook Kontan

NONA

Nasional

IPergoeroean

OH

LEETJOE

100 pCt. BITJARA '”
ANAK-ANAK

—

10 BAGIAN BESAR

BOLEH

NONTON

Petodjo G. Kadji 48 Batavia-Centrum
Masi trima moerid baroe boeat:
(Praktische Nationale
P.N.H.S.
.
school)
Handels
Trima moerid tammat dari H. 1 5
atau jang sematjam itoe.

IL

Il.

KLBEERMAKERIJ
TELEFOON 4599
Witte Dril

H.I, S. Voorklas-kl. 7. Pembaja-

ran ringan dan boekre2 dapat
dari sekolah.
Klas I — kl. 5
L.
SCHAKE
Ill.
dar
tammat
moerid
Trima

kwal.
costuum
vanaf f 6.50
lekwal. Hul'.en Belg. tussor cost
vanaf f 7.—

a
Smoking

Tropical costuums

Rok costuun

, Orang toea moerid2 dapat KINDEI:TOELAGE
| Tahoen Pengadjaran 1936/1937 akan
|dimoelai

pada

hari

SENEN

targgal

singgah

toean2

Kaloe

Nasehat

-

keadaan

ini

doea

negeri. Tida oesah pergi kesana,
tapisoedah tjoekoep dengan mem- -|

s»SSASARAN”
Soemoer Melele 57

mengetahoei

4

5

TA
“f
#£

Bisa d pat

10 cent dan boeat
tambah

beli

15.

cent

pada adminis-

tratie ini 'soerat kabar.

Tg La 2 sakasaja madjallah pawada Indonesia jang ditoeIis oleh Hoktoras: hendak memberi nasehat hal kese-

41501

ane Harga san

:

|

Telefoon 3995 Welt.

Administratie Kwitang 7

PE

LAN

IC. FIELIEN,

abis.

O.D.

Gedipl:

dan

Specialist

katja mata

Pasar Baroe No. 83 - Telf. 159 Welt. - Bt-C.

EP Toko PEMANDANGAN

—

Ketjap. Tina

langganan bajar lebih doeloe

Wang

Ss

tahocn:

sampe

Pesanlah lekas|

-

:

TN

hatan.

:

ke

perloean mata toean biarlah
kita preksa. Kita akar kasi nasehat sedjoedjoerdjo. djoernja
Dan kaloe kita “kasi nasehat boeat goenahkan si matjam
katja,
kita akan
boektikan
pada toean apa sebabnja djues.iroe katja iloc ada perloe.

indah.
Harganja tjoema f 1.— boeat dalam kota.
Boeat Java tambah
negeri

boeat

toean

dan

Fotos ditjitak diatas kertas jang

Loear

kita

Kaloe toean ingin taoe be-

!

P4
1

ngat compleet dan bagoes, serta
dihiasi dengan beberapa banjak..

. ongk s porto

S.S.,

. toel.tentang keadaan dan

7

batja ini boekoe sadja. Isinja sa-

Benkoelen

di ,,New-

dari Station

oleh toean

TO TJAN

dah sekali bagi orang jang hendak

:

Coupeur

menginaplah

min.

2

41.

Satoe boekoe jang sangat berfae-

pekaniseratia

f 35.—

Memoedjikan dengan hormat
BEHEERDER

Boekoe ,,Perdjalanan keTiongkok dan Japan”

2

» 65.—

Kotta, dekat Kemana2— Rawatan bersih
ada di Centrum
menoeroet D. V. G.
,Djongos2 setia“, ditanggoeng menjenangkan. Tarief harian
— Sore
dapat Koffie soesoe, roti, dan
dan f 150—
f1—
dapat Thee.

IBaroe terbit

memoeaskan!

vanaf

Europeesche

di Bandoeng

Kebondjatiweg

Hotel",

Pengoeroes.

SOE

en tussor f 4. —
i
2
2
13
Tea
costuum vanaf , 55.—

'NEW-HOTEL”

1936.

Dikarang

wit

pantalon

laken

met

compleet

Coupe en afwerking gegarandeerd.

IV,SEKOLAH MALAM K.E., Boekhouden A, dan B, Engels, 'Belanda, TYPEN dan lain-lain.

|3 AUGUSTUS

Maakloon

vanaf f 18.—

Dinnerjacket

Linnen

ol l
chordschoo
atau Standaa
Volkss

Eng.

$pINSULINDE"
KRAMAT 100 A.

Tn

Pasar

Baroe

PALEMBANG

Straat

Speciaal

Huurkoop

Afdeeling MEUBELS

e 2

Drukkerij

jitaktan Ta

“Segala matjam perkakas roemah tangga compleet dari kajoe Djati, Tembesoe, Merawan dan Meranti, jang terbikin
€ di kita poenja werkplaats sendiri.
TEMPAT TIDOER: model Betawi, Semarang dan Soerabaja.

ndangan”
)
“Pema
:

aa

Ha

'eri

dan

uan

aa segala

“ah, Pe oa
Pekerd ian nga
an

anna “eboloom

Hata

Drukkerij

goerih dan

pena

diharap toean dan njonja pembeli bae

'Iterboekti

ocang

kombali.. Ini

kefjap,|$

soedah banjak dapat poedjian dari toeany

focan dan njonja njonja jang ternama
di antero tempat.
Djoega |bisa dapat beli bedak fjap BOE- | h

INGA ROOS“

5

(oentoek

penjakit

— Menoenggoe
|

jang

paling” Heratadiah

koelt dan perhiasan ||

pnting BERAS
'Keloearan
RIJSTFELLERII
keseloeroeh Indonesia.

(KITA

AGENT DARI:
Il. N.V. Koloniale
minjak

tanah

PALEMBANG

$
Petroleum Verkoopi

minjak

binzin

dan

matjam

bisa

Mij.

Mendjc cal

minjak

KIOSK di Belakang Benteng No. 143.
2. Dagblad PEMANDANGAN Batavia-Centrum,
dan

Abonne

ini soerat

kabar kita kasih

REDUCTIE

Pontjol gang Hadji Bain

De

Directie

Batavia-Centrum
Ae

cylinder.

terima

pasang advertentie.

MARIJAMAH

(Tanah Tinggi

dikirim

3. BEDAK dan DJAMOE SARIPOHATIJI.
4. BALSEM tjap SNAPAN

pesenan

Hoofdagent:
- Njonja

/
:

Semoea dengan pembajaran jang ringan.

djadi langganan

foean dan njonja

ampoenja

KRETA ANGIN: HIMA, CHRCOM dan DURKCP.
MESIN TOELIS: ROYAL dan REMINGTON.

1

sikan sendiri (joba beli safoe kali tiadal|

san

|

pembikinannja Annas

3 Didjaga sampe resik dan bersih.

Ta sebagainja.
Tepi
ta

srgi pada Drukkerij lain, aa
na Kan

Soedah terkenal dari semoea pembeli di |
mana-mana tempaf, rasanja enak, kenfall| |.

)

Henna Saka Ska

Aa

Kd

TARIEF.

'sokongan

dari oemoem terhadap ang

Igauta2 PSSI di Djawa-Barat

itoe,

| Apakah kita akan mengekor belaka?
tidak boekan? Tjoba kita li
'Tentoe
akan bangsa Tionghoa di
asing lainnja.
| dan bangsa
h
kita tertinggal ?|
AB Sedikit

ba andusaan

:

tenta 'g

2... (Oleh:

S. Padmodipoero).

—

“Pada tgl. 18-10-36 telah

P oeasa hampir dekat !! —
Sedangkan

nesia, djika kita

- Itidak maoe dihina lain bangsa.
| Dimana

dilan

ada

kemaoean

disitoelah |

'ada djalan. Insjaflah ! !!

Isoengkan Pertandingan Daerah
F SI fr
rah PS,
Jantara PPVIM. Mr, Cornelis den ga 3.

Inilah

mas KY Tenan

VIJ. 15—2). Meskipoen pertandingan?

(sai, kita dapat kira2kan siapa Nan
— Imendjadi djoeara (kampigen).

P.S.C. IL contra ZwaluwenI|
“stand 5-1.
:

— Ipada sarat ini Persitas (Tasikmalaja)|

| Ditanah lapang E.M.H. Tjangkring|

lan VIJ. sama puntennja. Dalam doea

(kali bertanding kedoea perkoempoelan| pada hari Saptoe jbl. telah dilangsoeng- |
- Iselaloe mendapat kemenangan belaka. kan pertandingan competitie antara ke
(

ichtisr kami

Senen 121—123
dan persediaan banjak

Keloear

perantaraan

Betawi

sampai

mengasoh

1 boeat kemenangan

3

stand

P.S.C.—

CENTRAAL

3—0

ljg telah dilangsoengkan, kiranja Persi-| Zwaluwen bekerdja dengan giat, tetapi |
taslah jg banjak mempoenjai ha:
dasar PSC dalam keadaan jang lebih |
entoek mendjadi djoearanja. Pemain2 |oengoel dan dapatlah menambah 2|
Persitas hampir semoeanja perfect per goals lagi, sedang fihak Zwaluwen ha
nainannja, tidak ada ketjiwanja. Be nja dapat bikin tegenpunt 1 goal.
Igitoe djoega
waktoe keseb elasan HW. Sampai boebaran stand tetap 5—1
:
Solo ,mampir“ di Tasik, Persitas soe boeat kemenangannja PSC.—

"|dah dapat mempertahankan namanja,

: : 3 (,gelijkspel“), sedangkan semoea bonds
» PET Jelftal2 dari Djawa Tengah dan Djawa
5 SE|Barat ,,ditjoekoer“

|

—9

Competitie. P. S.L. T.

"| Tetapi bola itoe boendar, peroentoe|
'Ingan orang tidak tentoe. Baiklah kita|
“Itoenggoe sadja bagaimana nanti ke
soedahannja.
2.
Barangkali pembatjapoen telah me
ngetahoei, bahwa

daerah

PSSI.

itoe

Pertandingan competitie antara elf
tal diatas

dibagi atas 4 bagian, jaitoe: Djawa

Timoer,—Tengah,—Barat

berlakoe

di

tanah

lapang

Dermagamalang.

dan—Oeta

Bermoela fihak ZS. hanja main de
Djawa Timoer kita dapat
ngan 10 orang, dalam dan 10 menit te
“Gala
18|pastikan ialah (Persis
roes bentengnja dikoeroeng. Tetapi oen
“Idjoearanja.
toeng sekali voorhoede 'Tawekal ta'
“mal
Djawa-Tengah roepa-roepanja Se -| ada satoepoen jang mendjadi toekang
ksilmarang,
Djawa-Barat ta' salah tembak, begitoe djoega serangannja ti- |
»yadi doegaan kita ialah Tasik malaja dak begitoe berbabajanja.
“eos. Idan Djawa Oetara soedah tentoe Tjire

ra. Oentoek

Maka setelah fihak Z S. coomleet de
pgan 1I orang, baroelah -disitoe bola

1st bon, soedah mendapat kemenangan 3
kali, hanja tinggal bertanding dengan

Pverworedjo,

bisa naik jang djoega membawa

Tetapi ini kiranja poen

hasil

baik, jang mana dapat menggoeling
kan bentengnja moesoeh. Sekaranglah

soedah me-|.akan menderita senasib dengan saudara
anja jang lain di Djawa-Oetara.
ah masih pan|“
Tawekal kelihatannja lemahnja,
|
Djadi
moelai sekarang djoega kita fihak
artikel dipo-j
karena meskipoen disitoe roepanja de
soedah
dapat
kira2kan
4
kesebelasan
gan jang tjan kota itoelah jang akan toeroet dalam ngan betoel2 akan membela benteng
pertandingan penghabisan oentoek me inja, toch sampai mengaso stand 4—0j

. Ireboet djoeara P.S,S.I. Dalam pertan

»Idingan ini kita beloem dapat katakan

|

»sISMAIL DJALIL”

|

HOOFDK.
PEKALONGAN,

BEE

NE

NE

TASIK

en

PADANG:

AN

Sen

TINGGAL

Kesehatan

Saja
dan
poen
sakit
sakit

BATAVIA-C.

SOLO,

MALAISE

Matramanweg

Zwarte—Stercontra
Tawekal
stand
7—0,

atau

BATIK

badan

mlm TABIB

habis sampai botak, |

K. P. M.

dari pesenzn. .

| Tetapi djika melihat pertandingan2 | “Dalam babakan kedoea, meskipoen|

"

dikirim

Rembours post, diatoer dengan tjepat dan beres, ambil Commissie 3 pCt. kalau dikirim oewangnja '/3

doea elftal tsb.

€|Persitas atau VIJ. jang akan mendjadi ngan

soesah ditiroe Dalam Kota

lihat ditoko kami
Keterangan jang rendah

Inelis dan 'Tjiamis, sedangkan
VI
“ Imendapat kemenangan dari Persib
P
| Pertandingan kelihatan sangat span"|(Bandoeng) dan Mr. Cornelis. Djadi nend, tetapi lama2 bentengnja Zwalu'Joentoek daerah Djawa Barat roepanj (| wen selaloe terkoeroeng dan pertandi

1 |djoearanja.

jang

Betawi.

Competitie V.C.O.

Idaerah Djawa Barat itoe beloem sele|

telah mengalahkan Mr.

kelam kaboet.

berlainan dari lain orang. Fagoes!! Moerah !!

(VIJ. jg berachir dengan kemenangan

Osan | Persitas

perdagangan

Djangan toenda sampai besok! Apa jang bisa dikerdjakan ini hari. Madjoe kemoeka sensingkan lengan
badjoe! Ichtiarkanlah oleh Toean2 saudagar : mentjari
barang2 bagoes, jang orang tida menjimpannja. Kami
poenja kel»earan batik en Tenoenan, ada jang paling

toean jang me-|

per-

| tandingan2 PS.SL

La

ada

MALAISE

lebih berharga

dari

pada

S.S. MOHAMMED

No.

39

pinggir djalan

ttam

—

wang

ALI

telefoorn

536

jm

Meester-Corvelis

bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie
bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau
jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti:
Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen,
Gigi, sakit Mata, sakit bocah pinggang, Batoek basah atau

kering,

tenaga

Napas

sesak,

koerang sahwat,

oeloe

hati,

prampoean

laki-laki

jang

soedah

ilang

jang keloear kotoran boelanan

tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain penjakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini.
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau
dibawah djari-djari kaki.
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap
ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50,
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.—

Roemah

ongkos meorang asing

Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe

djam

8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder
ongkos asal sadja bajar onkost transport.
ada

sedia poeder

ramboet poetih,

20 gram f 2,—

Diloear kota

itam

rambost

per

flesch

obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asa
penjakit dan adret

dan sampai
boebaran stand malah
tambah djadi 7—0 boeat Z S.—

bikin

tjoekoep ierang.

atau kira2kan siapa jang akan meme

Igang djoearanja. Apakah Solo akan
mendjadi djoearanja P.S. S. I, poela,
'lhingga 3 tahoen bertoeroet-toeroet ?
“ Kiranja jg lain tentoe tidak maoe
|soeroeh menjerah begitoe sadja. Djadi..

sdah

..ah itoe kita tidak dapat katakan lebih
dahoeloe, sebab bola itoe boendar !

berilah

Sekarang akan dibentangkan tentang

maoe perhatian cemoem terhadap PSSI dan

langgauta2nja. Roepanja honja di Dja- |

HADIAH

“ Iwa-Baratlah jg koerang mendapat per
Ihatian

atau sokongan dari oemoem,

en |djika dibandingkan dengan Djawa-Te

ilngah atau Djawa Timoer. Apa jg me
njebabkan

koerangnja perhatian

Toean poenja anak lelaki atau
perempoean dengan satoe

itoe,

. disini penoelispoen tidak dapat menge
tahoeinja, Apakah pendoedoek Djawa|

Barat (IndonesiersJ) tidak maoe in-

sepeda jang paling

sjaf kepada pergerakan bangsanja (di

sini dimaksoedkan

1 Isebagai

ditjita2kan oleh PSSI jaitoej

'oentoek mengekalkan rasa persaudara
'lan dan kebangsaan kita jg teroetama,|
bersport?

berdjalan

engan

4

Waktoe|

| ah, dis toelah adanja djamannja Soekarno dan Hatta

“faham theosofie

diseroekan orang soepaja roekoen, goe

joeb,

bersatoe

soepaja

tegoeh,

koeat|.

Kia poerja ,FELYING DUTCHMAN“

, boleh dja- dan sederhana hingga dapat mengoe
« (incarnz az.
roes diri kita sendiri. -

a apa jang

Tetapi

sekarang

keduea pemimpin

itoe soedah diloear pemandangan kita |
poelalah rasa persatoean kita|
roepanja, djika menilik perhatian atau)

Jaitoe

eloeroeh doenia. Ba-

iboenja sendiri jang

ahasa

@

|

moelai lahir ? hilang

asa baji!

ta” dapat menerangitoe boekan dengan

sepeda

keloearan

@ lair, pakai
@ garantie.

chroomnikkel

dan

doea tahoen

RIJWIELENS $

“Kita poenja , GAZELLE

Keterangannja begini: misalnja se |
orang pemimpin ketika hidoepnja telah
menanam benih ilmoe.. .dan waktoe ia
la in soedah mati, tentoe ilmoenja itoe ma-

dari Bandoeng
lisan,

'Isih

d

dipakai

€- |sipe mimpin

orang,

@

sepeda

keloearan

negeri

Belanda

@ harga moelai.

kan itoe seakan2|

itoe jang menoentoen ke

F. 45

Inggris jang soedah popu-

kan perhoeboengan roedengan

BAGOES

pergerakan sport),

dengan

F.75

tnja? Begitoe djoega bang Bedjat.
bang

Bedjat jang soe-

tan ,penembahan"
tenmaninja, roe- |

haninja masih tetap

Pembajaran

hidoep.

Dan Insja ALLAH, pengisi Podjok
jang

y. |selaloe

ja-

akan mengganti bang Bedjat,
g
roeh
diinspireer oleh roeh
bang|

| Bedjat, sehingga semoea toelisannja:jah|
Goals
Yee toslisan “bang. Bedjatka
Dia boleb mewarisi ilmoe bang Be-j
aN|
"Al djat, tapi djangan ...... si-neng dari

|Bandoeng ta' terbitoeng warisan, djoega

'mpok Bedjat.

— BANG BEDJAT.
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INDONESIA

TJERITA PENDEK
ISTERI JANG PANDAI
(Oleh , TJEMPAKAS).

PEMALANG

Ganggoean pendjahat
Dengan hati goendah Roeliah doeoe
memangk
sambil
ean
doek diperado
Pembantoe K. S. menoelis:
anakanda, jg sedang menderita "sakit
Diwaktoe jang belakangan ini pukeras, Ta' poetoes2nja ia mentjioem
bliek di. Bandjardawa dan sekitarnja
itoe. Senantiasa terdengar

anakanda
,Iboe, mana ajahanda? Siti
soeara:
ingin mentjioem, iboe ! Alangkah lama

ajahanda pergi!

Patah rasa hati boendanja, seakanakan diiris-iris dengan sebilah pisau

jang tadjam. "Tiada ia mendjawab,
melainkan ditjicemnja belaka.
Ia merasa, bahwa anaknja ta'kan
semboeh lagi. Tetapi Toehan memberi

ia ketegoehan iman, kesehatan fikiran.

Ia tahoe, bahwa Toehan akan mengam
bil kembali kepada hakNja, jaitoe anak
jang sangat dikasihi itoe,

Hanja satoe jang mendjadikan sebab

ja'ni

sangat,

amat

jang

kesedihan
soeaminja,

Seminggoe soedah liwat, besok pagi
perdjalanan,

dari

datang

ia baharoe

perdjalanan wadjib, goena noesa dan
3
bangsa dan karena Allah.
Niat soedah lama ada pada Roeliah
mengirim

oentoek

kawat kepada soea-

minja, memberitakan

itoe, tetapi sebagai

anakanda

sakit

seorang isteri jang

sadar, ia tahankan, sebab djika ia
beritakan, nistjaja soeaminja dengan
segera akan kembali, akan poelang,
meninggalkan

tetapi . . , , terpaksa

wadjib, ja'ni kewadjiban berdjoang
sebagai poetera Indonesia dan wadjib
karena Allah,

harinja,

Keesokan

sore,

Allah

tagdir

djam poekoel 5
tak dapat

ditolak,

apa jg di kehendakiNja tentoe berlakoe.

Anakanda poelang ke Rachmatoellah,
anakda,... kekasih ajah dau boenda.

Ia,
djam

si iboe tahoe, bahwa soeaminja
7 malam akan tiba. Alangkah
. . apa akal hendak mem

terkedjoetnja.

beritakan kematian anakanda itoe?
Setelah

lah
- ngan

seperloenja, sete

mengoeroes

anakanda

didalam

maka

kamar,

kepada

memohon

dipembari-

diletakkan

tetamoe2

Roeliah

soepaja

soedi kiranja meninggalkan roemahnja,

dan djanganlah ada tanda2 kematian
itoe, karena ia hendak mendjoempoet
soeaminja, ia hendak menjamboet soea
minja, sebagaimana samboetan seorang
isteri jg setia dan jg pandai.
Djam 7, roemah Roeliah terang
tampak

benderang,

sebagai

roemah

“orang jang sedang dalam kesoekaan.
Roeliahpoen menguiasi diri. Tiada se
kali kali tampak -kesedihan padanja.
Segala tingkah lakoenja menoendjoek
kan

sebagai

orang

orang jang riang,

jang gembira, orang jang girang, bersoeami,

siap oentoek menjamboet

soe

ami jang ditjintii, dan jang amatsangat mentjintai anakanda itoe.
Sangat besar hati sang soeami melihat betapa indah, betapa gembira
isterinja menjamboet padanja. Dibawa tasnja kedalam oleh isteri, poen
djasnja dilepaskannja dari bahoenja.
Soeami ta' sabar lagi, dan bertanja:
»Manakah Siti? Ta' tahoekah ia, bah

wa akoe hendak tiba ?“
,Sabarlah kanda, Siti
Djawabnja:
soedah lama tidoer, karena lelah oleh

'terlaloe banjak bersanda-goerau. Baikdoeloe,

lihatlah

merasa tidak aman, karena ganggoean
nja pendjahat jang soedah boeron dan
bersemboenji didalam kebon
teboe.

Itoe pendjahat kabarnja berdjoemblah

3 orang. dikepalai oleh 1 pendjahat
jang oeloeng jang namanja Tjas. Mereka disitoe soedah membikin tidak

doedozk

dirinja tetapi
mengganggoe

didjalan

soedah
orang2

jang

begitoe berani
jang berdjalan

mendjoeroes ke Pema-

lang, jang boleh dikata ramai djoega.
Menoeroet. kabar soedah banjak jang
mendjadi korban dirampas djoealannja

atau

anak

barang

miliknja, dan sampai1

sekolahpoen

toeroet dilakcekan

begitoe djoega.
Seorang jang soedah intip kediaman

sedikit. Kalau ada seseorang
pertoeloengan kepada
kan tjintjin emas kepada dinda, ke- boeat memberi
dibikin mendjadi
soedah
jang
moedian orang itoe minta kembali, rakjat
oleh itoe orang2
dirinja
aman
tidak
mesti kembalikan?
dinda
apakah
boeron.
jang
Padahal tjintjin terseboet dinda

jang

membersihkannja ?“

Dengan

wab:

,0,

menjimpan,
Sa

tertawa soeaminja

alangkah

bodohmoe

jang
:

mendjadinda,

kenjang

worstelen

Sebagaimana
soedah pernah kita
kabarkan jang pasar malam disini
dibikin moelai tg. 30 September j. |.
sampai tg. 13 October, dipandjangkan
temponja sampai tg. 17 ini boelan se
hingga 18 hari lamanja, Attractie da
ri pasar malam itoe satoe-satoe bagi
publiek di Palembang ada worstelen.
Itoe permainan disebabkan menarik
hatinja publiek disini jg memang ba
roe satoe
kali boeat di Palembang
selama
18 hari soedah dibikin sam
pai 6 kali, jang adanja seperti diba
wah ini:
Tg. 8 Oct. Zorro djago West-Java
soedahan Zorro dipihaknja jg menang.
Tg, 11 October, Zorro contra Lua
Jen Fui goeroe silat Tiong Hoa jang
djoega toekang goelet, jang baroe datang dari Shanghai, pimpinan dalam

tangannja t. Marinzo,
dahannja
punten

Zorro jang

dengan

kesoe-

menang

dalam

(24—11).

Atas ini fibaknja jang

kalah

minta

diadakan revaansch, tetapi sebab gela-

mereka
itoe, soedah kena diserang gat tidak baik, politie tidak mengisehingga mendapat loeka. Beberapa zinkan.
.
orang jang liwat didjalanan
itoe
Tg, 13 October, Zorro contra Moh.
ada merasa takoet sekali, karena itoe Sail dari "Tegal, pimpinan dalam ta
pendjahat semakin berani dan selaloe ngannja t. Samson, dengan kesoedamenantang,
han serie. Karena Zorro jang mendaTerkabar baroe2 seorang employe pat loeka kemarin ketika bertanding
dari itoe kebon teboe jg sedang mendja dengan itoe djago Tiong Hoa, dalam
lankan
-kewadjibannja memeriksa te ronde jg ke 8 (mestinja dibikin 10
boe, soedah kepergok dengan mereka ronde), tidak dapat melandjoetkan per.
itoe, dengan goegoep ia soedah melari tandingan itoe.
kan diri dan kasih rapport pada politie
Tangga! 15, Moh. Sail contra Sapoe
jg itoe pendjahat soedah menjerang pa Djagat dari Soekaboemi, pimpinan da
danja, oentoeng ia bisa melarikan diri lam tangannja Zorro, dengan kesoeda
nja. Beberapa kabar lagi paling bela han Moh Sail dipihaknja jang mekang jg menjedihkan atas tindakannja nang.
pendjahat itoe jang meroegikan pada
Tanggal 16, kembali Zorro berhada
publiek.
pan dengan Moh. Sail lagi,
dibawah
Perhoeboengan “djalanan itoe men pimpinannja t. Marinzo, didalam rondjadi sepi, “apalagi kalau matahari de ke 2 permainan diboebarkan, - kasoedah
masoek
orang soedah tidak rena menoeroet advies dokter Gardjito,
berdjalan
sendirian. Banjak bakoel2 Moh. Sail jang mendapat. loeka -dibi
perempoean jang berdjoealan ketem birnja tidak boleh main teroes. Dalam
pat itoe jang mereka datang dari Pe- pertandingan inisoedah terdjadi perse
malang,
selalbe minta teman boeat lisihan antara Zorro dan referee Zordjaga dirinja. Karena itoe pendjahat ro tidak terima dirinja dikatakan “Ma
tidak pilih waktoe, biar matahari masih innja roesoeh“, oentoeng hanja sampai
bolong, berani djoega melakoekan rol- disitoe sadja.
Tee
nja, merampas orang poenja milik.
Tanggal
17,
jaitoe
malam
penghabi
| Politie soedah mengetahoei ini, dan
san soedah berhadapan antara , Pelor“
mereka membikin pendjagaan, tetapi dari Tegal contra Zommer dari Bata
sebegitoe lama poela tindakan mereka via, pimpinan dalam tangannja T.
boeat
menangkap
beloem
berhasil. Moh. Sail, dengan kesoedahan Zom
Satoe kali soedah diadakan pengepoe- mer dipihaknja jang menang.
ngan, tetapi hasilnja nihil. Begitoepoen
Selama itoe pertandingan selaloe di
penggropjokan di pondokannja itoe madjoekan voorpartij. Dan selama ada
pendjahat.
#
pertandingan2 itoe publiek jang me
Tidak heran poela jang begitoe lama nonton ada' sangat berdjedjal. Satoe
(kl. 1 boelan) pendjahat itoe meng ichtiar dari comite jang djitoe,
ganggoe keamanan
publiek
disitoe,
Tentang itoe pasar malam.
dan beloem djoega pekerdjaan politie
Sebagai
orang ingat jang itoe pasar
itoe berhasil, pendjahat2 itoe merasa
dirinja
lebih djaja dari politie, dan malam keoentoengannja, atau boleh
makin bikin sewenang-wenang. Mala dibilang comite jang haroes stort oeang
han boekan begitoe sadja, diwaktoe pada A.R. f 400.— biar mendapat
jang paling achir ini tempat itoe men keroegian, tanggal 17 ini soedah habis.
djadi makin roesoeh poela, karena Dan oeang f 400.— itoe oleh AR. soedjoemblah pendjahat itoe soedah men dah dibagikan kepada ASIB Pemalang
djadi bertambah banjaknja. . . . dan jang f300.— dan jgf 100.— dibagikan
sekarang terkabar ada 11 orang, dian kepada empat perkoempoelan pergoetaranja pendjahat boeron dari Petaroe roean partikelir disini, jaitoe T,H,H.K.,
kan menghoeboengkan diri dengan pa Chung Hua Hui, Taman-Siswa dan
soekannja 'Tjas, dan membikin tidak HLL.S. Moehammadjjah. Sedang tempo
jang
diperpandjangkan
ampat hari
amannja tempat disekitarnja itoe.
didalam
kekseasaan
lain
badan jang
Mereka berdiam tidak tetap, dari

lelah jang tidak aman mendjadi makin loeas,
doeloe. Lepaskanlah
minoem
kanda doeloe, kemoedian baharoe ki tidak di Tjebelok sadja, tetapi sampai
ta melihat anak kita.“
didjalanan Soemberhardjo, dan Padoemasih ada kebon-teboe
Sedang soeami minoem dan makan raksa, dimana
berdiri.
bersadji2an itoe, maka tiba2 si-isteri
Orang harapkan sekali jang politie
tanja: , Kanda, dinda hendak bertanja
akan toenggoe lebih lama lagi
tidak
menitip

mengoeroes,

dengan

amannja pendoedoek, karena boekan contra Samson dari Magelang, dipim
nja hanja bersemboenji soepaja selamat pim oleh referee Marinzo dengan ke

satoe pindah kelain tempat oentoek
dinda telah sediakan kopi lengkap de- menjelamatkan diri dari pengintipan
ngan manis-manisannja, baiklah kanda politie, hingga boeat sekarang tempat
kanda

lah

Publiek di Palembang

Boeat

sekarang

orang tidak berani

lebih dari djam 5 siang pergi ketempat
itoe, dan koesir koesir dokar jang men
tjari

redjekinja

di Pemalang

poen se

dipimpin oleh toean Kam

Penjiaran
PROGRAMMA

NIROM

Penjiaran

Archipelz.
atas

05

Barat

West-Java:

Batavia

dari 7.30 sampai 2.00 atas 25 m.) Soe
rabaja III 196, Semarang 122, Malang
Ol, bDjokja

181, Solo 188, Tjepoe
Selasa

6.03

sore

20

Oct,

Koersoes

basa

Lichte

muziek

7.—

Berita

soerat kabar

malam

PAN

Concert

Or
AO
Un
10—

10.80

Siaran
Nirom
Lagoe
Lagoe

Tan

serieus

Rebo, 21 Oct.
Gymnastiek

6.30 pagi
CAS
8,—

Gymnastiek
rempoean

PI
12,03 siang
123015
1—

Lichte muziek
Sonate-programma
Lagoe makan
Lagoe dansa

AO

kaoem

Berita soerat

an

Bau

malam

soerat

Lagoe

roepa roepa

SE

Perkara

AO

Lichte muziek

d0 —3

Toetoep.

23

PEWARTA

Semarang
Serasa,

6,—
6,30

sore

OA

in

s.k.

kabar

RD

Soeara kegeredjaan

8—

Orkest Soematera
Bandoeng).

sore

Indjil

5, —
6,—

sore

(dari

Berhenti

71.— malam
IA
,—

Lagoe Barat
Berita soerat kabar
Pidato tentang pemeliha

nan Raat oleh t. R. O.
Ardiwinata, Adj. Landb.
Consulent.
Lagoe Krontjong

Selasa

Berhenti

12,—

20 Oct.

Lagoe Krontjong
Lagoe Arab

Wajang orang

Berita soerat kabar
Ketjapi dan soeling
Orkest
Soematera ,Tikam Toea"
Toetoep

Rebo21

Oct.

Lagoe

Singapore

Membalas soer
- soerat
at
Lagoe Djawa
Berita soerat kabar
Orkest Soenda
Toetoep.

Batavia I 157,89 m Batavia II 61,
66m Buitenzorg 156.25 m, Soekaboemi 142, 18m.
20

Oct.

5,— sore
5,30

Lagoe gramophoon
Berita s. kabar

BE

Balieffs

Lagoe gramophoon
Chauve

Company

BEDA
849
1015
Il—

Lagoe

Souris

Militer

Paul Robesen bernjanji
Hawaiian
“
Lagoe gramophoon
'Toetoep

“3

pagi

8380,

7,— malam
Tan
3

0g

“»

1,— malam
na
3
71,46
8,—

7,01

Op

sore

0:30

Lagoe aneka warna
Lagoe Djawa

Rebo21

BANDOENG.

10,—

sore

Ton
H.A.

Toetoep.

5,— sore
5,45.

5,—
6—

Oct.

630:
Piano-voordracht
7,15 malam Radiopraatje

Ketjapi

A01

Toetoep.

545

Salim

ita

Oct.

O30 “1

Selasa

5
Citer
Krontjong
Gambang Kromong
Berita soerat kabar
Lagoe Arab
Hawaiian
Ketjapi
Kjahi

20

Lagoe Soenda
Lagoe Djawa

Oct.

Choetbah

meter

B.R. V.

Lagoe Tionghoa

NE

53

Rebo21

Toetoep.

De
Oh,
6,40
7.— malam
TO
3
ISL
Aa
8.—.

Oct.

Toetoep

8303

Melajoe

Pidato menoeroet
(Ds. I. Siagian),

Rebo21

Lagoe Djawa
Berita soerat kabar
Lagoe Tionghoa
Lagoe Djepang
Krontjong dari Semarang
Toetoep.
Lagoe Melajoe
Berita soerat kabar

10,—

KU

10.—

Oct.

raan ikan dengan maka-

20 Oct.

Lagoe

111.
20

Selasa

5,— sore
Lagoe Hawaiian
540,
Ketoprak
CN ta
Tante Soed bertjeritera
7.— malam Berita soerat kabar
“3

SOLO

Mengadji

V.O.R.O.

Selasa,

5,—

SEMARANG,

107.

Penjiaran Timoer.

DU

DJOKJA,

Nirom Orkest

itoe.

bahwa sebabnja maka opera ini.tidak
bisa mendapat seucces seperti ketoprak

Toetoep

oceanen

Bandoeng II 103

lan
soedah mogok tidak berani me
neroeskan permainannja karena tidak
ada orang jang soeka menonton opera
ini. Sebagai leloetjon orang madjoekan,

NO

PROGRAMMA
V. O.R.L.
Zender YDH 7 golilengte

Berhenti

Berita

1030

Lagoe Tionghoa
Lagoe "Arab
:
Cabaret Bintang Mas”

pe- 12,—

Lagoe boeat minoem teh
Peladjaran njanji boeat
anak2

Ta

5,—

Djawa

9—
930
10,—

kabar

Lagoe popuailr
Mengoelangi berita

6,03 sore
6380.

Kg

Ambon

Lagoe

1,45 malam Lagoe Melajoe
8,—
Gamelan dari Solo

Lagoe gembira
Berhenti

TOT

7,—

Lagoe

Rebo2l

Toetoep,

na

Ta

6,— sore
bola
3
AD
7.— malam
S&—
12—

geredja
Orkest
dansa
roepa2

Lagoe Soenda
Berita s. kabar

8,

Lagoe gramophoon

11—

SEA
aa

186,

malam

Inggeris

Dalang

Wijkmeester di Pemalang, orang tidak
mengerti boeat apa keoentoengannja

bagian dalam pasar malam itoe tidak
succes. Lebih menjolok
mendapat
lagi, opera , Kartini“, ditengah dja-

126,

Bandoeng 120 Buitenzorg 182 Cheribon
108 Pekalongan 92, Soekaboemi 192:
Oost dan Midden—Java: Soerabaja 131

Hwat Hok,

Orang beluem tahoe bagaimana ver)
slag dari comite, oentoek atau roegi,
tetapi jang soedah terang bahwa se
bagian besar jang toeroet mengambil

6,—
7.—

99 (dari 11.00 tym 12.00

m).

Radio

Lagoe pagi
Berhenti

LA
12,— siang

Lagoe gramephoon
Boeat auak anak

Ih 30
230
5,01 sore

Lagoe gramophoon
Berhenti
Lagoe gram, dan berita
soerat kabar
Boeat anak anak
Marek Weber

mun
7,— malam

TAI

(3

8,—
I,—
10,—
NG
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Pemandangan

1. Negeri

Lagoe roepa2
Cocktail programma
Jazz
Toetoep

»Darmo-Moedo", karena nama Kartini,

itoe. Biar dibajar satoe mama jang heilig dipasang di
soedah tentoe sadja mesti dipoelangkan laloe ingat waktoe mereka tidak soeka sitoe. Apa ini betoel, tersilah!! .
biasanja,
sebab orang itoe jang berhak ! Engkau lebih dari
kalau waktoe Conferentie Moehammadijah bagian
kewadjibannja
djalankan
member
hanja dititipi, diharap soepaja
5.
poekoel
res. Pekalongan
sihkannja, mengoeroes. Tetapi kalau| soedah menoendjoek
jg mempoenjai hendak minta kembali
Kita mendapat kabar, bahwa Conwadjib engkau poelangkan':
-.
MD bagian Pekalongan,.jad.
ferentie
Maka tanjanja lagi : , Bagaimanakah
mengambil tempat di Pemalama
akan
ini
soedah
kita
karena
ah,
»Baikl
kalau manoesia kanda? Siapakah jg
ira djatoeh pada boelan
ng
dikira-k
sekara
lang,
bertjakap-tjakap, marilah kita
' berhak atasnja ?”
datang, Katanja wakil
akan
jg
!“
Januari
kanda
Soeaminja menjahoet: ,Soedah ten melihat anak kita,
Hoofdbestuur dari
lid
seorang
menoe
k
salah
masoe
laloe
a
doeanj
a
Kedoe
' toe sadja 'Toehan jg berhak“
liri poela.
menghad
n
Djokja akan toeroet
Isterinja denga
Roeliah bertanja poela: ,Misalnja, djoe kedalam kamar.
g sedang
sekaran
oes
n
pengoer
ekaka
Pihak
membo
oleh menoentoen soeaminja
kalau dinda diminta kembali
an.
persedia
er
mengato
hingga
moelai
anja
dibaw
Allah, apakah kanda akan tolak? Pada (p intoe dan teroestidoer. Ketika socami
dekat tempat
Perkoempoelan Schaak hal dinda ada hak Allah ?“
memanggil nama anakanda, tidaklah
meno
— Tentoe sadja kanda ta" dapat
Baroe2 ini disini soedah dibangoen
ketika dilihatnja de
| lak, kanda hanja diserahi “amanat di- ada djawabnja,
mpoelan schaak
tjermat akan anaknja jg soedah kan seboeah perkoe
— Aitipi oentoek mengoeroes dikau dengan ngan , tetapi agak bersenjoem itoe. dengan nama , Pamitran”. Sebetoelnja
ini boekan akan hanja
| segala ketjintaan kanda, tetapi kalau poetjat
Ta'dapat sisoeami berkata kata, se perkoempoelan
schaak sadja, te
. jang memberi “amanat minta kembali, patahp
perkara
oen djoega, hanja berpegangan mengoeroesi
tentoe sadja kanda ta' dapat menolak,
aan akan meng
perkat
lain
dengan
tapi
isterinja.
pan sedih, wadjib kanda ichlas- tegoeh kepada isteri
dan spel“
,Sport
tentang
atie
organis
te
dan
jang tjerdik
Maka kata
angmendat
kan, karena Ia-lah jang berhak atas
g
dipandan
r jg
goeh iman itoe: »Kanda Toehan te- ig populai
de
oeng
2
rhoeb
ia
pi/be
MANA
.Teta
.
joean
dinda"
lah meminta kembali hakNja, djika kan kemad waktoe sekarang ini publiek
sBetoelkah demikian, kanda?“ :
eat
nganbo
»Itoe soedah terang dinda, ta" dapat kita ta" ichlas tentoe Moerka Allah di Pamalang teroetama prijajinja soeka
akan terlimpah dibahoe kita !"
kita oengkiri lagi |“

sama

permainan

schaak, maka

,Pa-

mitran“, laloe memoetoeskan jang ang
gautanja haroes memadjoekan permai

Toean

W.

Toean

Soedijar Secretaris.

Soedarsana

Voorzitter.

Toean2: Soewandi, Ranoeatmadja,
dan Hardjosoetjipto sebagai pembantoe.
Competitie jang akan datang akan
kan competitie bertempat diroemahnja didjatoehkan dalam boelan ini djoega.
toean Soedijar, oentoek mereboet titel
kampioen th, 37 dan mereboevklassen
djoega.
Pemboekaan radiostation
Sebab anggotanja banjak, sedang
VRadisstation baroe di Dajeuhkolot
waktoenja ada sempit, sekarang baroe
Bandoeng telah diboeka desoedah
didekat
jang
bisa dinjatakan toean2
mendapat titel kampioen dari troepen ngan oepatjara memakai selamatan di
jaitoe tosan2: Oesman, Wamid Tjipto Mana ada ikoel makan 300 orang per
widoero, Soewandie dan toean Kastari. soneel, dan dihadhiri poela oleh hoofd
Djoemblah anggota 20 orang, terbagi dari afdeeling Radio telegrafie toean Ir.
mendjadi 5 troepen, A 4 orang. Lima
hoofd2
Kinthoven dan beberapa
orang kampioen dari troepen itoe da dari afdeeling lain lain djoega.
lam competitie-dag jang akan datang
Pada sa'at ini di Dajeuhkolot ada.
akan berhadapan poela satoe dan
lainnja oentoek mereboet titel kam- 10 zender radio, tetapi orang bermak
pioen.
:
soed hendak dibikin 14 boeah banjak
nja. —
Boeat sekarang pengoeroes dari per
sem (0) co
:
et
beriko
koempoelan baroe itoe seperti

nan ini poela.
Pada beberapa hari jl. soedah diada

cma

Jaman

-

2.

Tahoen ke 4
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Gomandangan

MENOEROENKAN
BIA 'MASOEK
Soenggoehpoen
kan

kabaran

kita

merasa

akan

van

tjoekoep

lebih

kita

bergoena

dari jang

Tjobalah kita lihat apa jang diterang
kan dalam , Publicaties van het Bureau
van den Onderwijsraad“ halaman 25
»De mate van belangstelling voor
het meisjesonderwijs isafhankelijk van

het

ontwikkelingspeil

van den

land-

aard, van
de adat der ouders en
daarom in versehillende streken zeer
ongelijk. Getroosten velen zich in het

eene gewest

zelfs allerle: opofferingen

om de dochters naar school te kunnen
zenden, in het andere staan de ouders
er afkeerig tegenover.“
Didalam bahasa Indonesia: ,, Peng-

berdirinja Sekolah

Dari itoe kita dibawah ini menja-

pembantoe

, Realist“.

bagi

Moedah-moedahan

kaoem

jang bersangkoetan

hal Sekolah Isteri itoe dapat

pokok

soedah-soedah.

dari

se

Djadi

dapat

dikalangan

boeat

mendjaga

karena

itoe akan

lebih

djoega

ikoet

bekerdja

poela, dari Loerahnja

inspectie ambtenaren goerve Isteri dan
ra'jjat sekolah isteri dapat kemadjoean

kain

kasoer,

selimoet

djoega

molton (semoeanja dari 12 djadi 6pCt|.

douane
itoe dan jang dikenakan bea, meni-

Jang dipandang penting oentoek pe
dan
djoemblah. hasil bea masoek itoe se- roesahaan fabriek boemipoetera
moeanja. Apabila tiada diadakan tin, oleh karena itoe penting bagi pendoe
dakan, maka bea masoek barang se- doek golongan boemipoetera jaitoelah
matjam itoe akan naiklah, laloe oleh tjengkih, jg bergoena oentoek peroesakarena itoe akan bertambahlah harga haan keretek (dari 12 djadi 6pCt), dan
oenlagi djoega cambrics dan greys
barang itoe pada dagang ketjil.
batik
ahaan
peroes
Bea masoek itoe ada dikenakan op- toek
keperloean
centen ftambahan bea).
(dari 12 djadi 6p0t).
Daja
oepaja Pemerintah
Barang jg terseboet jg dipandang
masoeknja,
bea
Maka
berhoeboeng dengan oesaha perloe ditoeroenkandjoega akan mengoedkan
dimaks
ada
toedjoean Pemerintah -jang terseboet
sama sekali
opcentennja
an
diatas itoe, adalah Pemerintah mema hapoesk
“36 ini, opth
Selama
"37,
djoekan beberapa daja oepaja jang ber oentoekth
ba
ahkan pada ,bea
ditamb
jg
centen
hoeboeng dengan bea masoek ini.
enkan beanja itoe, se
ditoero
jg
rang2
Pertama2 diperhatikan, bahwa soedalam daftar harga douane
dah sedjak beberapa tahoen Jamanja kadar ada
kan 50pCt. Hampir
ditetap
akan
ada 50 opcenten dikenakan pada bea itoe
diseboetkan dalam dafada
ja
semoean
masoek itoe. Opcenten itoelah, dioesoel
diseboetkan da

lik

arganja,

ada 40 pct.

dari pada).

orang toea tidak diadakan. Inilah si- Tiga toedjoean maksoed Pemerintah
kan dikoerangi, dari 50pct, mendjadi
dang pembatja, bahwa seboeah sekolah
Berhoeboeng dengan hal itoe, adalah 25pct. Oleh karena itoe, pada oemoem
dapat madjoe, djika ada contact antara
Pertama: Harga barang Jimak- nja djoemblah bea jang haroes dibajar,
goeroe dan orang toea mereka”.
Sidang pembatja jg terhormat. Tjo- soedkan itoe pada dagang ketjil haroes rata?nja oentoek satoe2nja barang itoe
bila tiada akan
tetap sama dengan djoemblah
tjog sekali apa beliau katakan diatas lah berbatas, Kedoea:
tidak boleh dibantah Kemadjoean se djoega tertahan, djadi bila haroes djoe jang haroes dibajar sebeloem harga
kolah selamanja tergantoeng kepada ga, maka harga itoe haroeslab naik ber ocang itoe toeroen.
keactievan
goeroenja. Nasehat dari angsoer2 seboleh2nja. Ketiga: Oen
Ada dimaksoedkanakan
beliau haroes diperhatikan, haroes di toek setengah barang, perloe poela Pe
menceroenkan djoemlah

haroes

mereka, tidak lain

oleh

besarlah belandja oentoek keperloean
boendanja. Goeroe2 itoe tinggalnja dja hidoep dinegeri Hindia ini.
oeh dari sekolahnja. Rapat oentoek

an harian, mereka haroes dan wadjib
bsri nasehat dan toendjoekkan djalan
mempoenjai tabeat jang disoekai oleh kepada ra'jat, agar beliau2 dapat mem
boeat
djalan oentoek memadjoekan
pendoedoek.
2
Seringka'i kita batja dalam soerat sekolah Isteri.
Dengan adanja bekerdja bersama,
chabar tentang kelakoean goeroe Isteri, mana sebetoelnja tidak boleh ter Samenwerking, antara B.B, ambtenaren

poeteri

ti

dari katoen (dari 10 djadi 6pCtJ, kain
pakaian jg paling moerah, terhitoeng

Barangjangtiadadiseboetkan
pada
daftar

Poestaka

akan naik poela.

' dap sekolah. Mereka jg mendjadi pen

bahagian

Balai

dak pada achirnja barga dagang ketjil

kolah isteri, Kemadjoean sekclah Isteri sampai Boepatinja, didalam bestuurstergantoeng kepertjajaan ra'jat terha conferentie dan dirapat2, pembitjara
didik rajat

itoe

dengan mata oeang roepiah, maka

ichtiarkan, djika maoe memadjoekan
rakjat kita, djika kita memadjoekan
barapan terhadap pergoeroean Isteri poeteri Indonesia.
Poen seorang Inspecteur dari 3e.
tergantoeng kepada ketjerdasan bang
sa, adat dari orang toea mereka, maka afdeeling telah mengirimkan advies
oleh karena itve disemoea bahagian kepada Onderwijsraad.. Beliau memberi
kepentingan sekolah dan
tidak sama. Adapoelanja mereka itoe tahoekan
seringkali mengkorban oentoek itoe, kemadjoean pergoeroean sekolah Isteri
agar soepaja poeterinja masoek ketem tergantoeng kepada jang memperhatipat pergoeroean itoe, dibahagian lain kan pergoeroean ini.
Teroetama B.B. ambtenaren haroes
orang toea mereka itoe tidak setoedjoe'.
Inilah jg mendjadi

bersegel,

diminta

Harga barang naik oleh devaluatie
Ada negeri asing jg harga oeangnja
tidak devaluatie atau jg soedah lama
sebeloem negeri Hindia ada berboeat
begitoe. Maka oleh karena harga oeang
toeroen pada masa sekarang ini, akan
naiklah harga barang jg didatangkan
dari negeri jg tsb diatas itoe.!
Harga barang itoe naik dihitoeng

dam mendjadi pedoman, bagaimana
diperhatikan

Gedelegeerden

akan soedah memberikan kepoetoesan
pasal itoe selambat2nja pada tg 27 October jad. Volksraadpoen akan membitjarakan perkara itoe besok tg 20 Oct.
Maka dari Keterangan Lampiran

TI

itoe

merah

jang

ini.
doos

opcenten jg ada di

OLEH: REALIST

pena

pada

dan a-

perloe lekas2 dilakoekan, sehingga

,Geen ondervinding zonder zakelijkheid,
doch de zaak is nog niet de ondervinding”
Dari Redaksi :

oeraian

tentang

bia-ma-

dan

Oedjaran
MMANEM PARIN

boeah

barang

mengoetip dan menjoesoen jg seperloe
diketahoei oemoem.

memperingati

menasehatkan
Perhatikanlah

dja

menoeroenkan

rentjana

djikan

memberi

kan

College

1936

15 tahoen.

moesta-

kenakan kepada bia masoek dalam th
1936. Maksoed rentjana itoe penting

ma
mma
MEN Re

semoea

menoeroenkan

soek beberapa matjam

scholen) 15 tahoen.

perloe

jang

Kepada College van Gedelegeerden
telah dimadjoekan oleh Pemerintah

Peringatan berdirinja Sekolah
Isteri Goepermen (Kop-

merasa

soal diatas ini,

djoega

mendjaga harga barang
ngan naik banjak

rentjana

Kita

tentang

perloe

ANUSOL

djab, mintak keterangan pada
roemah? obat. Doktor? sama

3

4

Isteri Goepermen

obat

kita telah menjadji

tempat kepada berita jang kita teri
ma dari Balai Poestaka seperti diba
wah ini:

Lembaran Ketiga

1921 —

pai toean tidak bisa djalan
karena kesakitan. Lekas pakai

Dari Redaksi :

Akan

2

Djangan didiamkan sadja sam.

tar itoe. Sekadar tiada
lam daftar itoe opcenten bea masoek
barang itoe dikoerangi djadi 25p0t se
lama

th “36 ini.

Penoetoep

Dengan tjara begitoelah akan terdja

ga soepaja barga barang (jang dipan
dang perloe bia masoeknja dikoerangi
oentoek sementara waktoe) naik ber
angsoer2. Harga jang naik itoe oleh
karena harga wang toeroen, akan ter
batas ol&h oesaha mengoerangi bia
masoek itoe: Moelai tanggal t Januari,

merintah bertindak akan meniadakan
Opcenten
kenaikan harga, jg terdjadi oleh kare
jang ditambabkan pada bea masoek
na roepiah toeroen harganja itoe.
dari barang jang ada diseboetkan daOleh ketiga toedjoean oesaha itoelah lam daftar harga douane tsb., sehingga
maka Pemerintah perloe mengadakan tinggal
setengahnja, jaitoe
oesaha—lain daripada: daja oepaja da moelai tg. | boelan Januari jad. Hal
lam hal2 jg lain—, jaitoe daja oepaja ini berlakoe bagi barang jg dikenakan apabila harga itoe kira2ja akan ber
dan
akan menoervenkan bia masoek itoe.
opcenten 50pCt banjaknja. Barang jg tambah naik sepenoeh-penoehnja,
Ada

doea tjara mengenakan bia
masoek

sekarang

bea

masoeknja

dikenakan

opcenten 20pCt banjaknja,
akan lepassamasekali daripada opcen

harga daftar douane jang dioebah itoe
akan soedah berlakoe, akan ditoeroen
kan poelalah sekali bia masoek itoe.

ten itoe.
Oentoek barang jg dikenakan
bea
noeroet harga barang, Kedoea: tja
harganja, tiada di
ra jang lain dari pada itoe, misalnja tiada menoeroet
mengenakan satoe2 barang itoe bia. pandang perloe dikoerangi opcentenBerhoeboeng dengan doea inatjam me nja.
ngenakan bia itoelah poela tindakan
Tetapi ada ketjoealinja
jang dimadjoekan oleh Pemerintah da
Pertama:
lam rentjana itoe,

Pertama:

mengenakan /bia me-

Apabila dalam

tama

tjara

jg

per

tiada diadakan daja oepaja jg

Ada maksoed
jang pada

membiarkan

barang2

waktoe sekarang tiada oesah

dikenakan bea, tetap tiada oesah kena
Boedi-lboe-Djakarta
bea.
Maka oleh karena itoe dari sa'at seka jang pesat, dapat kepertjajaan dari
Opcenten jang 20pct. jang ada dirang setelah ada riwajatnja hendaklah pendoedoek dengan segenapnja.
Gang SampiBatavia-C.
So'al jang kita roendingkan itoe ha ikan harga jang disebabkan oleh kare kenakan pada beberapa matjam
semoeanja mempoenjai toedjoean jang
manufactuur
(tenoen
boeatan
Satoe kegembiraan bagai kaocem
soetji, jalah memberi tjontoh bagi ra' roes diperhatikan, lain dengan adanja na harga oeang itoe koerang diharga
penjerahan sekolah Isteri kepada locale kan), akan mendjadikan bia masoek paberik: katoen, linnen, wol, soetera), Iboe, teristimewa
pada Anggautanja:
jatnja.
:
Njonja MaKedoeanja mereka itoe hendak ber gemeenschappen, dari saat inilah ada itoe bersama2 naik, Oleh karena bia hendaklah tetap oentoek sementara wak bahwa: Oleh pimpinan
Boepati atau masoek itoe naik, naik poelalah belan toe ini. Barang2 itoe sama halnja de- ngoenatmo, perkoempoelan ini berdja
ichtiar dengan sesoenggoeh-soenggoeh didalam “ pendjagaan
ngan banjak matjam barang lainnja,. lan dengan
nja, boeat mentjari moerid. Bagaimana Burgemeester.
beres
kedjoeroesan jang
dja keperloean hidoep.
jaitoe beanja dihitoeng djoega lagi, sempoerna, meskipoen kesempoernaan
Adakah terlihat kebenaran didalam
akal oentoek mentjari moerid itoe ?
Selamanja

sekolahnja

kita

haroes

sendiri.

bergaoel

de

Nee orang toea moerid dan memberi
tahoekan apa artinja sekolah dan apa
jang diadjarkan disekolah itoe. Dengan
djalan itoe dapatlah mereka dan seko
lahnja perhatian jang penoeh dari
pendoedoek daerah itoe. Nasehat kita
ini haroes ditoedjoekan kepada kearah
keadaan boeat memadjoekan sekolah
Isteri.
Didalam

soerat chabar , Volksstem“

Toean M.S,H. signaleer waktoe mengoe
paspasal ini diantara kita toelis begini
roepanja:
,Vele ouders zien graag,
dat run dochters de scholen van de
Kiabis bezoeken. Hoewel in detoekomst
de 'moderniseering van de dochters
aldaar te bespeuren is, ligt de fout

oeraian

kitaini?

peringatan

Berhoeboeng dengan

berdirinja

Djika

kita memperhatikan

mutatie2 didalam soerat kabar ini banjak sekali goeroe isteri jg diangkat.

Boesti

lezers

een

school

komen als de

kan slechts vooruit

onderwijzers

geregeld

contact houden met de ouders.“

Artinja : Kebanjakan dari orang toea
mereka mengirimkan poeterinja ke

sekolah Kiahi.

Meskipoen diachir hari

soal moderniseering nampak, kesalahan
ini djanganlah ditjahari kepada orang
toea

mereka,

akan tetapi

kepada goe-

roe-goeroenja,
Goeroe2

itoe tidak

kenal orang toea

moerid. Mereka tidak bergaoel dengan
orang toea mereka,

teroetama

kepada

tjara

harga

jang

barang

pada kerika dimasoekkan,

kedoea,

itoe

naik

bia jang ha

roes dibajar tiadalah naik, sebab bia
nja menoeroet banjakaja, tidak menoce
roet harganja,

sekolah ini ada nampak ke Barang jang masoek daftar douane
Tetapi tidak semoeanja barang jang

madjoeannja. Sekarang kita ambil ba
bagian Djawa-Barat. Di'negeri Bantam
ada
terletak 3 sekolah Isteri jang
nampaknja
madjoe
sekali,
Menes,

masoek

tjara jang

pertama

(jaitoe bi

selama kwartaal ke 4 tahoen ini, me
noeroet daftar harga jang ada didasar
kan kepada harga jang lama. Djadi
tiadalah
perloe dikoerangi opcenten
bea barang itoe soepaja orang djangan
membajar
bea jang lebih bari pada
semasa dahoeloe sebeloem harga oeang

ini beloem

itoe berkoerang.

bahwa: Boedi Iboe Djakarta mendja
di satoe dengan perkoempoelan $Soetji Setia Persaudaraan, hal mana pa

Membantoe golongan
lebih djaoeh

rendah

menjenangkan

dengan

se-

penoeh penoehnja. Oentoek memperte
goehkan

pendirian serta langsoengnja

Organitatie, kebetoelan fpoela

Rapat

tahoenan Boedi Iboe DjaAnggauta
sekalian
persetoedjoean
oleh
karta
Anggauta, maka rapat memoetoeskan

Dalam pada itoe Pemerintah berpen ling belakang haroes berkewadjiban
tentang Organitatie ter
naik harganja oleh karena bia masoek dapatan, bahwa golongan pendoedoek memimpinnja
artinja men
oeangan,
ke
hal
Pandeglang
dan
Rangkasbitoeng, naik. Kebanjakan dari pada barang jg paling rendah hidoepnja, haroes oetama
sBagaimana .dahoeloe
kala sekolah sematjam itoe, harganja jang haroes dibantos lagi lebih djaoeh dalam hal djadi Afdeeling Istri.
ini dapat ,serangan dari mereka jang diberi tahoekan akan dikenakan bia, bea masoek itoe. Maka
Pemerintah
Sesoedah Jaarverslag disjahkan oleh
agak fanatiek
didalam soal agama, telah ditetapkan dalam daftar harga mengoesoelkan pertolongan jg akan
rapat, diadakan pemilihan Bestuurs,
tidak patoet kita roendingkan disini.

Dengan adanja bekerdja bersama?
niet bij de bevolking om die school baik B.B-inspectie ambtenaar atau goe
niet'te bezoeken, doch wel bij de leernampak kemadjoean jang pe
roenja
krachten De
leerkrachten
kennen sat sekali.—
gaan
niet
de ouders
niet. Zij
Dikota Djakarta ada sekolah Isteri
veel met de
bevolking
om,
in
mempoenjai moerid, djangan ka
jang
het bijzonder niet met de moeders

der leerlingen. Oudersbijeenkomsten
worden niet gehouden. Ziedaar geachte

Dalam

Isteri meskipoen

sekolah

Goebernemen
lima tahoen lamanja,
kita akan mengambil langkah jang ada

boektinja.

lain, maka kenaikan harga barang jg
dimaksoedkan dan jg dihitoeng de.
ngan oeang roepiah itoe (jaitoe kena-

anja jafig

menoeroet

harganja)

itoe

berlakoe oentoek sementara
waktoe.
Pertolongan itoe akan berlakoe oenditetapkan setiap2 tiga boelan. Oen- toek sementara waktoe, oleh karena
toek kwartaal ke empat tahoen ini, dipandang tiada baiknja akan menoe-

jang dinamakan daftar harga douane
(douane-prijsconrant), Daftar harga ini

soedah ditetapkan pada tanggal 15 roenkan tarip masoek pada
September j.l. berdasar kepada harga oentoek selama lamanja.
masoek

barang

jang

berlakoe

pada

ivi waktoe itoe, djadi sebeloem harga roe
ke piah itoe toeroen. Oleh karena tiada
boekan
peroebahan didalam
poenjaan perkoempoelan, tetapi njata akan diadakan
lah bagi kita bagaimana madjoenja se daftar terseboet jang soedah ditetap
kolah itoe, dan dikelas tinggi sendiri kan itoe, maka banjaknja bia masoek
ada mempoenjai moerid koerang lebih tetap sebanjak jang dahoeloe sebeloerr
harga oeang itoe toeroen, ja'ni selama
200.
Seorang dari loearan berdjalan dja tahoen ini. Pada pertengahan boelan
lan dengan kita melihat sekolah itoe December j.a.d. akan ditetapkanlah
kata kepada kita daftar harga douane oentoek kwartaal
tertjengang dan
school een Hoo: pertama tahoen 1937, Harga barang
deze
is
”Wel“ broer
gere Burger School“ Djawaban kita: jang akan dimasoekkan dalam daftar
»Ken volledige meisjesschool. Adoeh, itoe baroelah bersetoedjoean dengan
djika semoeanja seperti ini betoel2 harga import jang ada berlakoe pada
waktoe itoe.
kemadjoean,
get ada kl. 500.

Betoel

sekolah

Goebernemen,

kepoenjaan

-

&

Ada

dimaksoedkan

masa

akan

soeara banjaks menetapkan
dengan
soesoenan Bestuur sebagai berikoet:

Voorz. Njonja

Sarpen.

Secret. Penn.
Njonja2
Advieseur Nj.

ini Njonja Djiwan. Commissaris

mengoera

ngi bea masoek barang import jg ber
goena bagi keperloeau orang banjak,
jaitoe barang jg bagi golongan
pendoedoek jg terseboet diatas
itoe de-

Salekan dan Soepeno.
Mangoen Atmo.

Lebih

djaoeh

maksoed

ta'berobah:

1, Memberi badiah beroepa barang
(Iboe)
oeang kepada Anggauta
atau
ngan langsoeng atau tiada dengan
anak).
apat
(mend
in
langsoeng, ada pentingnja, Jang di- diwaktoe bersal
pandang dengan langsoeng
ada
pen
2. Mengadakan peroesahaan dikala
tingnja bagi golongan pendoedoek itoe, ngan anggautanja, jg selaras dengan
danolek karena itoe dipandang perloe kekoeatan kaoem Iboe menoeroet per
dikoerangi bea masoeknja selama th “36 edaran zaman. Hal ini tentoe dengan
te- djalan menjimpan: ceang.
ini dan seloeroeh th “37, jaitoe:
poeng terigoe (dari 12 djadi 6pCt),ikan jgmoerah harganja (dari 10 dja
peta

di 6pCY, pakaian dalam,
(dari 12 djadi

6pCt,|

jg

benang

moerah

djahit

. | lah, pertempoeran antara kedoea be
Ilah fihak itoe dimana militair2 Inggris
tadi telah menggoenakan senapan2 me
sin dan meriam

meriam

mitralieurs.

Kesoedahan dari pertempoeran itoe be
pa orang kaoem2
pemberontak|
1.

pohon2
ppoh tu
Kembali pemberontak2 bangsa Arab
telah membikin roesak pohon2 appel

WATSONS
poenja
OBAT
TJATJING TJAP PAGODA
.terbikin
model toempang
dan
dalem ampat warna
sadja, jaitoe Poeti, Merah
Moeda, Koening dan Ahoeaboe.
20BAT
“"TJATJING |. TJAP
PAGODA
dari WATSONS
selamanja diboengkoes dengen kertas katja (kertas
cellophane)
Kertas katja itoe selamanja
ada WATSONS poenja Handels Merk (tjap) jang ditjitaken.
Kertas
katja itoe djoega
ditoetoep di bagian bawa
dengen satoe franco merah,
Franco aerah itoe tertjitak

2

) dje-|kepoenjaannja bangsa Jahoedi di desa

can

»

a

seboeah

Kita

@oedoes,

kepoenjaannja satoe firma Jahoedi, te
habis dimakan api, karena roepa|
nja memang

di bakarnja
dengan

|

itoe

tidak sedikit djoemblah keroegian fir
ma Jahuedi itoe.

Sorfond.

soepaja

obat

dan

Natan

Ea

midakad

OBAT

Aung Tee ta
an:

UV -

x La

Belilah obat-obat dari WATSONS
dan Toean
tentoe
JANG
PALING
MOESTADJAB,
JANG
TIDA BERBAHAJA
KESOHOR.

21

OBAT

enxOER! AP

Sole

| “Tenom.c.o

TJATJING

memetjahkan

leiding

Molenvliet

sa

In 2 CS
Meskipoen

|koelit

'boeah dinamit,

2. Imeriksanja
tadi

telah

bagoes,

atawa

koelit moeka-

Lekas pake
mandjoer.

Harga

ini

obat

jang

1 pot f0.25 dan f 0.40,

Fabriek TJAP

DEWA

Molenvliet Oost 73
Batavia-Centruim

dekat Nabledakaonja 2|g

meledak

dibawah

diatas

dari

a

Tel. Pat. 972

Batavia-Centrum

N1oO

PEENG

LONG

|

ti

pen

Te

seboeah

auto gerobak

telah mendapat

“Imenjamperi seorang

:

Mij. Seng Tjiang & Co.,
155

ketika orang2 sama me

Djangan
Djaga

loeka an-

perempoean

selaloe

memikirkan

Malaise

itoe

itoe

Kembali seorang anak
ketjil mati, karena peloeroe.
8) Ketika terdjadi pertempoeran antara
Ipemberontak2 Arab dan melitair2 Ing
gris, di Akroen, tibatiba peloeroe
€ |dari militair militair Inggris itoe telah
Kadas

kewarasan

jang

bikin

toean,

banjak

lantaran sakitan
keloear ongkos.

Minoem djangan sembarangan Thee
asal

sadja,

moerah.

jang

sedang menjoesoei anaknja didalam ia
'Ipoenja roemah sendiri. Anak jang se
dang menjoesoe itoe telah mati seke-

La

pemerapa an

LAMA

ternjata bahwa 2 dinamit

taranja dengan loeka loeka jang sangat

| 3 maan

SOEDA

Adm.

ada berdoedoek beberapa militair2 Ing
maka

JANG

Telf No. 1019 Batavia.

henti ditepi djalan. Oleh karena kebe
gris,

TIONGKOK,

Harap diperhatikan oleh sekalian toean2 abonnes (dalam kota, bila tidak menerima koran, diminta dengan hormat selekas2nja mengasih kabar pada Administratie Telf 1810 WI.
Berkepentingan dengan Administraties djangan toean-toean
beroeroesan dengan looper, tapi kirim soerat pada Administra tie, soepaa djangan salah faham diachir kemoedian.

paling

ati lauto gerobak militair jang sedang ber
toelan

No.

Berita

pake-

nja belang atawa vlek-vlek,

tirta
rr

“Dengan sekonjong2
loes telah terdengar

orangnja

badannja

DAN

SD,

annja mahal, toch djadi djelek, sebab

Meledaknja doea dinamit diauto gerobak
cam

px

dan

tika itoe djoega, sementara iboenja
mendapat loeka berat dibahagian dada
nja.
Militair2
roes

Inggris

Minoemlah

ATOEAH-

te-

ATTEE

menggoenakan

setjara sekonjong2 peperangan sedja. Selainnja

R
2

senapan mesin.
. Pertempoeran2 jang terdjadi pada
tempo jang paling belakang ini antara
mberontak2 Arab dan miltair militair
ik memakai mat lagi. Seperti
djadi baroe2 ini didesa Inggris, soedah tidak seroepa ada ter
ana sedjoemblah militer2 aga pemberontakan lagi, hanja seperti

»

ditanggoeng menjenangkan, harganja poen tjotjok dengan djaman, tijoema f 0.40 per pond

dan

f 0.22'/2 per ", pond netto, didalam kota.

Abonnes

terdengar

an heibat roemah soeara bedil bedil, poen terdengar poela

Pemandangan
anter

ab ditempat ter soeara soeara senapan senapan mesin
|dan meriam meriam mitralieurs. Seper
s'ti apa jg telah terdjadi di Ramoel-

:

ke eleanditine

ra

West

Directeur

minjak

PAGO-

KANANNYA

rontak2

|tanab, akan tetapi beloem mereka me
g Soepir bangsal jrasa poeas. Baroe2 ini kembali mereka
embak telah memetjahkan poela didekat
matidi
sedang mengendara Kaukaboel Hoewa, dan pekermemetjahkan itoe adalah di
alam auto : itoe djaan
waktoe malam. Sesoedabnja minjak
tanah itoe mengalir kian kemari, laloe
Idibakarnja oleh pemberontak? itoe,
dan api menjala sampai pagi.

TJAP

agent:

“N.V. Handel

Kembalimemetjahkan
leiding minjak tanah.
Walaupoen soedah berkali2 pembenu

pub-

jang soeda bikin obat tjatjing
lebi dari 60 tahoen.
WATSONS poenja OBAT TJATJING TJAP PAGODA ditanggoeng bisa semboehken penjakit tjatjing dan djoega
bisa
bikin sehat badan. Obat itce
bertambah
napsoe makan, bikin
gemoek,
goembira
dan
senang anak-anak,
dapet”obat JANG PALING BAIK,

(Obat Pano dan Koerap|

1

soedagar-

djoega

DA jang toelen, terbikin oleh
AS.
WATSON
&
CO,
LTD.
fabriek
obat
dari
LONDON,

:

Haifa.
Pemberontak2 Arab telah menjerang
e Iserombongan dari mili ir2 Inggeris di |
aldekat djalanan ke Haifa, dimana
.Ipertempoeran telah terdjadi dengan|
“| hebatnj ja. Dan Tn
doea orang|
dari pemberontak telah
mati, dan 3
Orang antaranja, dapat loeka2 berat
dan enteng, Sementara difi ihaknja mi |
litair2 hanja mendapat loeka loeka.

dari

beli obat tjatjing

HONGKONG

en

(tjap)

sebarangan sebab kebanjakan
Obat itoe tjoema terbikin dari
goela dan sekali-kali tida ada
tjampoer obat-obat boeat basmi
tjatjing. Kebanjaken obat tjatjing
itoe
dibikin menoeroet
kita poenja model dan diboengkoes begitoe roepa soepaja kaloe
koerang
perhatiken
bisu
dikira
ada WATSONS poenja

oleh pembe-

kedjadian

harep

soedagar

lek

rontak2 itoe diwaktoe malam.
Soenggoeh

Merk

WATSONS
dalem
wara
koening dan letter bersama
merk timboel.

meng- lah

lah dari Bea
voedi, jg mana be interneer doea orang pemimpin? dari
rapa orang da 3 bangsa Jahoedi te bangsa Arab jaitoe toean-tocan Sayd
Hamda Al Baar dan Sayd Moesa
Jah tiwas ji mana.
Assourani, dari masing2 mereka poenja
aa
tempat
tinggal di Goezzah, ke
-

Handels

fabriekkoelit.
Seboeah fabriek koelit di

telah me-

oentoek

4.

air dari

itoe soemoer? . centoekmenjiram keboen

keboen appel itoe.
2|
Terbakarnja

Arab.

di Natuna

Jogambil kepoetoesan

beberapa soe-|

mengambil

Aa Be

TN

satoe @afi

dari

oentoek

Kena

Di Interneernja
bangsa

moer2

dengan

aa lu

tadi telah bikin roesak

orang2 Arab,

pemimpin

:

3.

Wiliter2 telah Selain daripada itoe poen pemberontak, |

..Gisana, maka
jaannja
dinamit.

dan pohon2 mana tidak koe |

perintah Re- rangdari 60 daunim jg diroesakinja itoe

kana Dan

tempat dengan

itoe poen Sat amah,

naga

RAYA

nda danm e m-| Ar ib tiwas dan loeka.
car3boeah roe- |
Meroesakkan

Tjoba

di

dapat rabat

10 pCt. di

roemah.

dan pesenlah

sekarang

djoega

pada

looper toein

resa

derita roepa-roepa

kesoekaran.

Kalau

lagi. Djam

ini pajah, djam

lain

segar mi tertawa sehingga loepa akan keada

tanaman, ia roesak waktoe moelai di lagi. Ia tidak pernah mengomel, selaloejaannja jang menjedihkan itoe.
tanam. Kalau tidak salah, dalam bab riang hatinja. Roepanja tabiat itoelah
kesatoe saja menoelis begini:
jang memberi oemoer pandjang kepaAchirnja ia deman keras. Tenaganja
Ia pendiam tapi radjin bekerdja, ti- danja.
habis.
Maka sampailah saatnja waktoe
. Idak mengenal tjape atau panas dan
Sesoedah sakit pajah itoe ia dirawat
Toehan memanggil dia.
: tidak takoet mati.
diroemah
Leman. Dahoeloe waktoe

masih sehat biasa makan sedikit. SeN
rasa lapar, se lipoen peroetnja ko- karang soedah sakit ia tibak maoe cal
Ketika itoe saja menjelang dahoeloe
song. Kalau beloem habis pekerdjaan kan lagi Tjoema air masih bisa ma poelang keroemah akan mengambil
inja itoe, haram mandek ditengah djalan. Soek dan kalau minoem loear biasa boeah2an oentoek dia. Sementara itoe
banjaknja.
dokter jang baik boedi itoe datang
"Kalau di soeroeh bekerdja oleh sia
menengoknja.
Katanja Arta ta” perloe
Kerap
kali
ia
bertjakap-tjakap
tenpa sahadja, ia tidak pernah bereboet|
lagi
dibawa
keroemah
sakit, Kami
tang
isterinja.
Katanja
bagaimana
natawar tentang oepah. Berapa sahadja
diterimanja dengan kesoetjian hatinja. | sibnja kelak kalau ia soedah mati dan mengerti akan maksoed perkataannja
IBahkan kalau jang dibantoenja itoe siapakah gerangan bakal sveaminja, itoe.
sama2 miskin, ia tidak maoe menerima seandainja ia maoe berlaki lagi. Ba.loepah. Nasi sepiring dan air setjawan rangkali dikadarkan Toehan bersoeamtma

' Kalau sedang bekerdja ia tidak me

Kata tabib itoe poela Arta tidak

mikan jang kaja, tapi bisa djadi poeoentoek
menjemboehkan
la ia berlaki orang jang semiskin dia. beroesaha
Kalau orang lain tentoe lama s pedah
sakitnja. Ia berkejakinan lebih baik
mati. Ia seakan-akan mempoenjai adji|
Kalau sakitnja mendingan ia soeka mati dari pada merasa selama2nja. Ka
Tpantjasona. Hari ini mati, esok hidvep membadoet dan maoe tidak maoe ka- mi bersediakan apa2 jang perloe.
soedah

tjoekoep

baginja.

Hari

itoe ia selaloe memikirkan iste

rinja, memikirkan
kan nasib

Leman

sahabat2nja

dan memikir

jang lain. Ber-

kali2 ia bertanja kepada kami, dimana

bang Dita. Kamipoen tidak bisa mendjawahnja, lantaran soedah beberapa
hari ia tidak moentjoel, entah ada oe

roesan apa. Boleh

djadi

kepergiannja

itoe bertali “dengan oeroesan roemah
tangganja jang seperti kami poela seJaloe koetjar-katjir.
Ketika saja datang kembali diroemah
Leman, bang Dita soedah ada disitoe

menghadapi
lampoe

mengadji

medja

doedoek.

koer'an.

Ia

dimana

terletak

doedoek

sedang

Diatas

medja

itoe

kelihatan poela roepa2 barang makanan:

ikan kaling, boeah2an, mentega, goela,
teh, kopi,

dan

beberapa

botol

dan air belanda. Saja melongo.

Akan

limoen

disamboeng

