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Radja moeda soeroeh pilih pada Ma- Bandoeng akan dipindahkan ke Betawi
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tertoeloeng,
tinggalkan negerinja deVergader ing Permi diboebarkan
ngan maksoed naik hadji.
. Pelitie.
Aneta
dari Medan mengabarkan:
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dikatakan bersifat
'soepaja djangan
oleh deurwaarder Biom. «- z8
anti-Belanda ?
glang berpolitiek anti-Belanda? Apakah
anggauta-anggauta R.R. itoe seoemoem-

!

f

/

ape

Pa

F

Ini malem dan "malem berikoetnja
. Filmkantoor, K. GAMISCH
M MPERTOENDJOEKKEN

Pa ALERED

ZEISLER
“

GAAT

- 8 pagi sampe djam
dar
Pengen zonder
kero ne Pu

Tek

BEN

sa

DEUR
OPEN
:
DA SATOE PINTOE Tee
jalah

satoe film

jang sedaff

2

Hasani
Importeurs :

PASAR - KLONTONG.
Hs. Vrg, DJOHAN-DJOHOR
PASAR

dari man

, maka jang berfohda tangan dihiwah ini,
un | Sekolah. Degan
.menjoesoen cursus

dengan

HARI

LAGI

lekas Toean
sampe liwat

poenja

me bala

ical
Di

situs

iboeka.
pada fg. 15 Nov.
-

Ine Mae

mesen

Kn

keing. ranah 2

3

MatanTa

4

BAROE

5

'55 boeat sementara

kerna,

tempo,

A.

djangan

TOKO

SOEARA

v. d. Bosch

Djam. bitajra

BAIK.

4—6

DT EKALI KAT KUN BKN
Drukkerij

Moehamad
| Tanah:

II GANDHI!
Se w ade
a
s i
5
2

Ra'jat 500/, S5. 100 ”/,
wang

berpoeter meng-

'oendjoengi MARHAEN
as

Bea

kantong

—

Tenoen bangsa sendiri
koeat, bagoes,

2.

Boeat

Dena

lorik

kehitaman

Balongsong
|
Harga

Abangheuvel

nefjis. tahan fjoetji
harga boekan mahal

f 0.50

8

..«
“pad a j an g m inata

TEXTIEL

INDUSTRIE

(#EROESAHAAN

TOKO

1256

WI,

TERIMA:

2

:

f 0.75

Perampoean

pergebaja

WAN
.

Boeat djas

:

Isl:

Naboe-aboe polos

f 0.75

Laki-laki | fosik
DELIMA

.f 085

Reparatie voor horlore & gr.mophoon
Soedah
pindah dari Pasar
Boeroeng no. 44 ke adres
diatas.
:
Pekerdjaan
ditanggoeng
baik dan
ongkos
moerah,

Pasar Senen 159
Batavia-Centrum

23

LIE

| Kramat no. 58B. t/o Station tram B.V.M. Bt.-Ce

perdjas
ONanaden tocan poenja pesenan
0
dengan hormat.

Thoha

14, Teleoon

Membikin tjitak-mentjitak (drukwerk. harga
jang semoerah-moerahnja, tetapi baik dan bagoes
begitoepoen kwaliteit. pekerdjaannja stimpal betoel dengan oewang jang Toean keloearkan.
Bergoena
besar boeat orang dagang jang
ingin namanja lekas terkenal pada antero publiek.
Djoega Boekbinderij, encadreer-, graveerinr,
Rubber en koperen Sempati
lijstenmakerij en
naamborden,

perempoean

2

5

sore
112

KON

JAVASCHE
BATIKHADEL
Hoofd-agent : ODEON

pada

34 .

Batavi ia-Centrum.

SANGGOEP

' Brikaoenfoengan

BAT.-CENTRUM

RAMALI

4 Tn

Saften. His Master's Voice Beka, Columbia, Jo Kim Tjan platen
Pasar. Senen 89A
—
Batavia-Centrum — Telf. No. 5964.

104

SOELAIMAN BAKAR

DAN

LIEA

“

seminggor.

—

DOKTER

trima lagi ODEON Gramophoonplaten, lagoe Krontjong, Extra dan Soenda, harga £ 0.50

Baroe

DITANGGOENG
.

OPRUI MING

TINGGAL

2 Im

Goenakenlah

127

“#

JAARL KS CHE
teroetama

SENEN

141

KITA I POENJA
1. benjale permintaan

ag

£"

sampe achir menarik perhatian penonton.

ih agia E

TJOEMA!

— KANen Ba

KITA:
-

|

Menoenggoe dengan hormat.
Fe

ROEPA-ROEPA

FAROKA
Jang

paling

djempol
.

LITEIT BARANGNJA
“Dan kita akan djaga toean poenja keperloean, jang toean tidak |
BAJAR LEBIH

MOERAH,

—.

MAHAL:

BAGOES,
TI
KOEWAT,

MOELAI:

anu

i 92”

RIBBON|

(Zonder

DJAKARTA

DRUKKERIJ
»PEMANDANGAN”
Senen

No.

Satoe

107 “—'

Telf. No.

Drukkerij

1810 Wi.

jang sang-

goep menerima segala pekerdjadn tjitak Madjallah dari

Perkoempoelan?, Pekerdjahan
ditanggoeng tjepat dan rapi,
Harga tentoe Megi

.pada pemesan:

"

'

KOELIT

Coupon)

1 pak terisi 20 bidji

80

SAMPAI

Coiffeur
,D AN ya
STRUISWIJKSTRAAT 43

2001K0ELAT

Oekoeran

moelai:

TOOL KARET "31 NotM-82 6272 819-10

Importeurs :

PASAR: KLONTONG
Va
mc

'DJOHAN- DJOHOR

BATAVIA: C.

AKAN DIDJOFAL

Haber

Ba

PAN er an TIDAK SELAMANJA
TOEAN DAPAT MOERAH, JANG
TIDAK MEROBAH KEPADA KWA-

PADA:

“SAR

KEPENTINGAN
BOEAT TOEAN
KESENANGAN OENTOEK ANAK?

djenggot dan
soedah tebal.

Sa

SEPATOE ANAK-ANAK

“DARI

2

TJOEKOERLAH
koemis toean jang

Na NA

ngan

ramboet toean
pandjang

Satoe motorfiets Harley Davidson,

GAN

Tn | KELOEARAN

Oa
PALING BAROE

GOENTINGLAH
jang soedah

2 Cylinders.
Katrangan

bisa dapat pada agent

Pemandangan Dajakweg 12

. Yg: Priok.

g

1

aka

segala

perkara

jang : besar merint
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Ketoea
t. Oemboet.
-|ngan karena alasan itoe tetaplah tiapmengerdjakan |nafiah.. Boeat sementara diadak
an diMaka tiap-tiap pendapatan waktos sore disekolah Gouve
Wk. Ketoea t. H. Soentoeng
tiap anggauta pergaoelan haroes mem- | pokok.
rnement
bangsa
technik ' memperbaiki | Infandsche School.
Penoelis
I t. Amir. «
1|poenjai hak jang pertoeh akan toeroet baroe
mesinmesin
bagi
mempermoedah dan
Penoelis II t. Ramli.
-| memboeat, - menetapkan dan mengoeMoeridnja telah ada banjaknja 23
Bendahari
t. Samad.
atkan tiap-tiap oendang2 jang hendak mempertjepat pekerdjaan dan memper-|orang dan bajarannja seorang
moerid
moerah
pokok,
segera
Pembantoe t. Denan, Iboet, Ganal,
digoenakan |£ 2. 50 seboelan.
dilakoekan atasnja.
H. Arsad, Dahlan dan H. Baien.
pem-|
Demikianlah hak politiek jang! oleh jang lebih koeat atau jang lebih
Menoero
et
kabar
akan
didatengkan
tjepat akan memboenoeh peroesahaan
Penasehat t. Goesti Moehtar dan
gaoelan atau ke-/sepenoeh-penoehnja,
?
seorang
goeroe jang berdiploma Kweek
jang lawannja dalam pertandingan dan Senar
.anggotanja, me- | meletakkan kekoeasaan memboeat hoeBaharoe
ddin.
Te
£
:
tau foeroenan tiap2|koem. (wetgevende macht) semata-mat persaingan.
Pembant
oe bagian kampoeng2 t.t.
a
Gandjaran manoesia 'Sapak, Arpan, H. Moehammadiah, H.
edalam pergaoelan|ditangan ra'jat, disertai poela dengan . Dan dimedan 'itoe terbit poela
peri
g ia tergolong ke-jhak
Toegamar, H. Achmad, H. Bakeri dan
pengawasan jang sepenoeh-pe- taroengan hebat antara pihak madjikan
aa
La
: toeng.
2
2.
Jnoehnja atas poenggawa dan pegawai jang hendak menoeroenkan dan Penak
fe Ta
ee
aa
Soedah itoe diterangkan oesaha2 P.
kebebasan ta
pekerdja jang hendak
jang melakoekan hoekoem itoe, sehing- | kasem
mena- Ma
"rerang On An P.E.K.
ikkan
jang soedah mempoenjai 3
oekoer
an
oepah dan deradjat seba s8) Psi stir bahan
ya. Diharamkan aga-|ga -sepenoeh-penoehnja ,, Hak Radja”
AP sg boeah filiaal kantoor dikampoeng Soein | hoekoem oendang- atau ,,Kesoeltanan” (souvereiniteit) ter- KA
aa
boeroeh.
se aa TA
Reodn bantul On an
egeri memboenoeh, serah kepada ra'jat semata-mata.
ngai Raja, Angkinang dan Simpoer serta
alam Ppertaroengan itoe berganti2
San
an
i
m1 beberapa nasehat2 jang perloe bagi
ar
kemer-y
“Tapi telah kita ketahoei poela, bah- PN aan MA
ane jang head
Na aa
Din
ea
cesia. .
oemoem.
harga tenaganja dan lock
Iwa hak
kemerdekaan politiek jang menanan
|/ang be
P
a
n
out“
ak manoesia: atas/ sepenoeh-penoehnja itoe beloem peroleh jab
T. Adenan bitjarakan tentang perindajikan menoetoep
Nan
en na
ntjari rezeki|nah bertemoe dan sesoenggoehnja mtkoempoelan
dan pendidikan dengan
ringkas
dan
moedah
dimengerti.
jai hartanja.. | mang tidak dapat dipenoehkan seperti oeroen menerima tawarannia.
ia
2
Tidak terhitoeng “lagi djoemblah: pendjara an
Mnablocsia “atas kemer-jjang terseboet itoe. Dan dalam masa ini
T.
Amat
membatjakan
boenji orlima (SI tahoen.
dan pikiran, ke-|dalam bangsa jang terlebih tinggi de- modal jang moesna, harta jang habis|
donnantie
Erakan
(Rodi)
atas
perminSetimpal dengan perboeatannja.
atan.
atau
taan dari orang jang hadir.
-a g a-| radjat kemerdekaannja sekalipoen, ada- dan tenaga pekerdjaan jang terboeang
Persatoean IndoSoerat
itoe diminta oleh pemimberbagai2 pertandingan dan
Kza 3
lah hak -politiek itoe terbatas dengan didalam
nesia Djawa.

|

peroesahasanj, akan memaksa kaoen (Yan, manoes
jangia
bersifat kbinta

persaingan itoe.
k2 kedalam madjelis wakil “ra'jat (parlez . Segala itoe telah bertambah poela
'ment), jang melakoekan kekoeasaan dengan persaingan antara negeri de-|
memboeat hoekoem dan tiap-tiap orang ngan negeri jang tiap2 negeri hendak |

kan

|sekedarhak memilih

dalam tiap-tiap

oetoesan

negeri tetap

ta'loek

beroesaha membanjakkan pendjoealan|
nja keloear dan menjedikitkan pembe-|

kepada hoekoem jang ditetapkan oleh
oendang-oendang jang telah ada di liannja dari loear. Dalam pertandingan|

antara negri2 itoe banjak poela tiwas
dalam negeri itoe.
en
» Dan madjelis wakij ra'jat itoe me- harta orang oleh karena toeroen harga
lakoekan

koeasaan

hak pengawasannja

jang

melakoekan

alah sekadar dengan

atas ke-

hoekoem,

. Ialah, seboeah perkoempoelan jang
(baroe sadja didirikan dikota Bandjarmesin “sini dengan bestuurnja terdiri

dari:

« Soewandie,

tt. Saleh,

kan kekajaan, sekalipoen jang tersim-|

karang

ini, jang mengantjam seloeroeh

Azas dan-

kedamaian

dalam

doenia dengan kemelaratan “ dat ke-| loeasnja.
sengsaraan, jang tidak tentoe akan sam-|
3. Meroending
pai kemana achirnja kelak.
bergoen
a (baik).
aDan
didal
am

san badan

dan,” enia

seloerdeh|

bertambah-tambah|meminta

rata orang sadar, bahwa se-|sadja

an agama.

disebabkan

an paham dan galabala dan
an dibenarkan

bentjana

oleh

asaankemerdekaan

itoe

dan

jang

apa

:

|
jang

K
dirasa

permohonan

pertolongan

kepada

lain-lain

djalan

5. Perkoempoelan

3

atau

siapa

atau tjari jang

Han

dan tanah pematang minta dikenakan
inkomsten
belasting sadja. ' Tentang
tidak boleh kawin kalau beloem bajar

padjak,

oleh

Pembekal dan meminta

soepaja'
tidak oesah minta izin pada
pembekal mengadakan itoe. Tentang
raad
kampoeng
minta dihapoeskan,

dan sebab

seloeas-

jang dirasa perloe dan patoet

keleloe-|baik dan sjah.
jangti-|

kema'moeran

arti

4. Memadjoekan

ra'jat, . demikian

-

Ngadi dan Dja- vrij pada tanah jang tak memberi hasil .

toedjdlan perkoempoelan
hak menoen- pan dengan roepa mata oeang didalam | inj jani :
(peti besi. han
Han
1. Merapatkan perhoeboengan sesa| Demikianlah kekaloetan
dime-lma - bangsa
soepaja
soeka
Djawa
dan ekonomie tiap-tiap negeri dan di-| bertolong-tolongan
dan hormat mengerdjaannja. medan ekonomie doenia telah menim-|
tiap-tap ne- boelkan crisis jang amat hebat se-|hormat.
'2- Memadjoekan

dikirim pada jang berwadjib

beratan seperti erakan 26 hari dengan
djaga diminta 20 hari sadja dengan
djaga.
Tentang padjak tanah mint:
minta

Penoelis.

Bendahari.

Bardan,
oeang, jang dengan tiba2 mengoerang- | midin
Pembantoe.

motie dan

dan ke Volksraad.
hasi
“undata da
- Banjak hal2 jang rakjat merasa ke-'

Soekiman, Ketoea.
t£. Sandio, Wakil Ketoea.
t. Kasman,

pin “rapat, apa2 jang merasa keberatan tentang. padjak memadjak dll.
boleh dikemoekakan jang nanti diambil

menjoesahkan

.
:

ra'jat. Tentang

orang nikah f 3.50 minta -dioeroeskan
menoeroet zamannja. Tentang tjoekai
pasar minta ditoeroenkan
bajarannja.

Rubberristrictie

spr.

terangkan de-

ngan ringkas jang kesimpoelannja dja
ngan lekas2 menjatakan persetoedjoean sama itoe, sebab. achirnja nanti

kita sendiri kena soesahnja, djadi lebih

doeloe

pikir matang2

dengan

pikiran

ini bekernja ber- sehat.
:
dak berbatas dimedan pen-| dasar ketjintaan dan kesoetjian.
Sesoedah
dinjanjikan
lagoe
kebangnegeri, karena diakoei tjarian rezki dan harta jg| — Mohamad Ramli fonds.
menjentosakan tertib tidak dibatas dan'tidak di-l Berhoeboeng dengan. ditangkapnja saan Kalimantan Iiagoe provincialismenja P, P, E. K.
Dus tidak memakai
ar
alam tiap-tiap koeasai
oleh
kekoecasaanltoean Mohamad Ramli ex. Hoofdredac- lagoe ,,Indonesia Raja“
lagi, verslagra'jat jang memboecat hoe- tuer Bingkisan dan vice voorzitter gever|
dan lagoe P. P. E. K. rapat di
koem atau kekoeasaan pe- P.N., tiabang Bandjermasin, lantaran
toetoep djam 1.30 dengan selamat,

negeri “dengan

Bip

Oa

Na

ng
ena Vergade-

g itoe soedah

habis.

Tanah oentoek pendoedoek

mati,

Men

onlan

toe

saja berikan

—.

ai ke moan

: Hainnja,

mengoendang saja dan

berka-

perintah pada

pen-

kemoedi oentoek memberikan
ta bahwa orang2 jang beradah dika- djaga
pal sebelah kanan, itoelah — kaoem stuurboord, lantas Rumambi berkata:
communisten,mareka
ah jang menje- »Bakboord kemoedikan”.
Selandjoetnja ia memberikan tanda,
andant di-izintoedjoei soepaja C
. Ikan datang kekapal. Kemoedian saja mengibarkan tiga bendera, jang ke-

cursus. Djoega ia berdaja oepaja boeat
dapatkan izin memboeka tanah hoetan

|datang dikapal sebelah kiri, mengham moedian didjawab poela oleh seboeah dalam
. pendoe
, Ipiri tocan Hendrik jang sedang asjik kapal lainnja.
Saja

mengarang seboeah telegram. Oleh se-

tida

mengetahoeci

.

Oesahanja toea
Tjokro.
Aneta kabarkan dari Djokja, bahw
toean Tjokroaminoto masi djoega p:
siar di Djawa Timoer, kemana ia beirangkat tanggal 10 ini, maksoednja
| memboeka
vergadering-vergadering

— Paradja jang masih doedoek mengSelandjoetnja Rumambi soedah djadi
hadapi medja bersama beberapa orang| kepala Chef, jang mana ternjata wak-

.

periboemi.

kaboepaten

Tn

apa artinja

Bangil,

dimana

amat kekoerangan tanah.
—LO—

sekalian tanda-tanda itoe, tetapi benar
' Kepandjen.
maka saja katakan pada toean Boshart saja ada melihat bahwa kapal jang
Semprot toelis pada kita:
bahwa
moesti diadakan
lagi ver- fainnja itoe, kapal mana itoe pagi soeoecan Van Boysp |gadering.
"Ledenvergadering P.G.I.
Pagi itoe lantas diadakan dah melintasi ,,Z.P.“ sekarang soedah
ersendjata. Dia meP.G.I. (Persatoean goeroe Indonesia)
belajar didepan ,,Zeven Provincien”.
lah
vergadering,
dimana
Boshart
ada
at apa saja goena- beberapa djam angiat bitjara dan biSesoedah Rumambi datang dari tang- tiabang Kepandjen soedah mengadakan
jang mana saja djasa mengetahoei bahwa soeara terba- |ga atas, dimana ia mengirimkan itoe ledenvergadering bertempat diroemahembela diri.
njak dari sekali: “anak2 kapal me- tanda-tanda, kembali ketempat kemoe- | nja toean S. Brotosoedirdjo.
Vergadering dimoelai djam 9 pagi.
|
Hari Senen. njetoedjoei
oentoek di izinkan |di, maka dari tangga atas ada kedeBestuur dan leden jang datang lenghari Senen, waktoe mem- Commandant datang dikapal.
ngaran orang berseroe-seroe : ,,Mesin2
an vergadering kelihatan menjenangaan, Paradja berkata bahwa
terbang diocedara".
J angdjadi »,Comman-|
an
si perbedaan diantara anak2
dant' mengantjam.
Mesin-mesin terbang.
Sebeloem vergadering diboeka, se. Kira-kira djam 9 saja
Boshart berpendapatan baik djoega
Saja bisa melihat itoe mesin-mesin moea jang hadlir berdiri sambil njaat kemoedi. Ketika soedah diadakan vergadering lagi, dan anak2
terbang,
diantaranja “ada satoe jang njikan
lagoe P.G.I. Marsch dengan
:
orang tjeritakan pada|
iatas kapal ,Zeven Provin- gembira dan tepoek tangan amat rioeh.
ja,
bahwa ada satoe telegram soedah kapal Indonesiers poen datanglah ber- bera
koempoel ditempat Indonesiers.
cien”, tetapi saja lihat” djoega dengan
Vergadering mengambil poetoesan :
iki m pada pers seloeroeh: doenia.
Sebeloemnja
vergadering
dimoelai,
semprong
(kyker). Tentang itoe antjaa. Memilih oetoesan ke congres jang
Waktoe saja dalam perdjalanan maoe | saja berkata pada anak2 kapal jang
man Paradja masih berkata djoega, akan diadakan di Soerabaja nanti tg.
pergi ketempat kemoedi, ada seorang
soedah hadir: ,,Kalau seteroesnja de'Ipemoeda moerid K.LS. jg. bertjerita| mikian, saja vakan bikin ini kapal ter- bahwa hal itoe hanja oentoek mena- 2 Januari '33 jang akan datang dengan
koet-nakoeti kita, bahwa mereka poen biaja f15. Jang dipilih jalah "toean S.
Ipada saja bahwa tadinja ada seorang
dampar”. Maksoed saja berkata de- tidakkan berani mendjatoehkan
bom Darma-Prawira. Manteri goeroe sekojer jahg datang ditempat kemoedi.
mikian, “ialah
oentoek mengantjam diatas kapal jang berlajar dengan me- lah klas II No. 2.
iatas tempat kemoedi saja liat ada
b. Tiada setoedjoe dengan adanja.
itenant Dekker dan dekatnja ada mereka, dengan: maksoed mana bisa ngibarkan bendera Negeri Belanda dan
ditjapai persatoean. Saja ada katakan |masih teroes sadja belajar dengan ine- P.G.I. setjara ini jang dihendaki oleh
arinier Van der- Laak, bersendjata
poela: ,,Saja mendjalankan ini kapal ngibarkan bendera Negeri Belanda.
P.N. S. tjabang Kediri, melainkan see-|senapan. Pagi itoe saja ada liat tadinjaf
Djatoehnja bom. toedjoe dengan adanja federatie man
der Laak sebagai pendjaga ada| dari Olehleh, dan saja akan damparkan ini kapal djika diantara kita di-| Sampai waktoenja bom soedah dja- tjam sekarang.
diri di dek sebelah belakang.
ikapal ini ada Ta
doea”.
toeh,
“saja tidak berkata apa2 lagi.
b. Voorstellen oentoek congres, di
Berpetjah doea.
Air
mata. Waktoe saja meliat itoe mesin terbang antaranja mengharap adanja afdeeling
Aosan Dekker ada melihat di kaart, |
Sesoedah itoe saja pergi ke dek jang berada diatas kapal ,,Z. P.” saja penolong djanda goeroe jang ditingdan waktoe dia lihat saja, ia berkata oentoek
mengoendang orang2 berver- mendapat taoe dibawah mesin terbang galkan soeaminja.
jang dia maoe berbitjara dengan saja.
itoe ada benda jang nampaknja sebagadering.
c. Mengadakan cursus oentoek memToean
bertanja pada saja, apa saja
gai asap. Lantas saja dengar soeara peladjari- bermatjam-matjam pengetaDisana
saja
berdjoempa
dengan
Patidak berpendapatan bahwa sekarang
mendengoeng,
dan
kemoedian bom
chini soedah terlaloe lama. Lantas saja radja dan Moh. Saleh, jang doedoek |djatoeh diatas kapal se?erah kiri me- hoean jang tidak berpolitiek, dengan
dioendjoeng
sambil
menangis
lini
doea
mengadakan voordracht atau lezing
aeldjawab: ja, saja djoega berpendaliwati sajap dari tempat kemoedi. Saja tiap-tiap boelan.
“Ipatan begitoe“,: jang dimaksoedkan orang mati kena bom. Red.|
waktoe ada dikapal sebelah kiri, tetaVergadering
berachir- djam 12.30
Vergadering. pi saja tidak bisa. ingat lagi siapa2
“.litoe, ialah bahwa kapal itoe soedah
siang hari dengan selamat.
Waktoe sekalian orang soedah bera terlaloe lama dalam tangan kami: Atas
lagi jang berada disitoe.
Dipendopo kawedanan diadakan ver.Ipertanjaan luitenant Dekker, apa kami koempoel ditempatnja anak-anak kapal
gadering
dari Comite ,,Pembangoen
Tindakan
pertama
dari
oshart berkata bah- |
8'/soeka menerima kedatangannja Com- Indonesier lantas
perkoempoelan
kematian”, dipimpin
officier-officier. | madant di kapal, saja djawab bahwa wa vergadering ini tidak djadi di tetoean
Wedono, dihadliri oleh
Diatas
tentdek,
dimana itoe bom oleh
hal itoe moesti. diambil kepoetoesan roeskan,. tetapi akan dilandjoetkan bedjatoeh, ada banjak orang, tetapi saja leden comite 13 orang.
oleh
anak-anak kapal sekalian. Se-| sok pagi: sadja.
Perkoempoelan kematian ini bernatahoe
lagi siapa. Saja sangat
Ardani datang tergopoh-gopoh ke- tidak
'Imentara itoe' datang poela Paradja,
'kepada
siapa toean Dekker djoega bawah dan berseroe bahwa kita tidak 'poesing, dan saja pergi dari sitoe ke ma Reksa) P (rolojo) berdiri moelai
pertjaja dengan
kabar-kabar tempat kamar sakit. Ditengah djalan tahoen 1925. Soedah tiga tahoen labertanja
seperti tadi, dan didjawab boleh
MN Jsebagaimana
saja tadipoen soedah pers, karena disitoe sebagian besar saja lihat beberapa orang mati diatas manja R. P. tiada memboeat vergadering, dan boleh “dikatakan tidak bekerhanja djoesta belaka. Selandjoetnja dek.
ban pendjawaban.
Tidak lama kemoedian datang lui- dja sama sekali, pertolongan kepada
:
|
Nasehat sebagai bahwa diantara anak-anak kapal itoe
moesti bersatoe dan sebab satoe kali tenant Reynierse dikamar sakit dengan ledennja sebagaimana jang soedah di
5
:
orangtoea.
soedah'
diambil kepoetoesan oentoek memegang pistool ia mengantjam pada djandjikan tidak ada, soenggoehpoen
: Selandioetnja. toean Dekker katakan
masih ada beberapa orang leden jang
menerima
kedatengannja Commandant orang2 jang loeka.
ai
“bahwa kami berada didalam
masih tetap membajar contributie saBoshart
jang
berada
di
gang
didepan
an 'djalanan jang - berbahaja, dan bahwa dikapal “ialah sehari sebeloem sampai
ban
boelan.
kamar
sakit,
berkata
pada
Reynierse
di
Soerabaia,
maka
inipoen
moesti
dikami nanti akan terdjeroemoes kedaComite ini didirikan karena atas
“as Ilam djoerang jang berbahaja. Saja me- lakoekan. Kalau ada perpetjahan doea, bahwa ia moesti simpan sadja itoe
soedah sampai tjoe- permintaan beberapa orang leden dari
'Ingarti apa jang dimaksoedkan toean maka Kawilarang akan mendamparkan pistool, karena
koep
banjak
orang
mati, Kemoedian R. P. jang masih mentjintai perkoemini
kapal,
begitoe
ia
berkata.
Kemoeitoe “ialah kepoelauan ,,Banjak". Oleh
toean
Reynierse
pergi.
Saja dibawak poelannja dan beberapa orang loearan
dian
tidak
seorangpoen
berbifjara
lagi.
"C
Isebab itoe ia berkata bahwa lebih baorang
ke
longroom,
disini
diverband, jang ingin masoek mendjadi ledennja.
Oleh sekalian anak-anak kapal se..lik kalau dioendang sadja Commandant
Comite ini terdiri dari orangnja R.P.
selandjoetnja
dikirim
orang
kekapal
karang
soedah
ditetapkan
bahwa
sehari
oentoek datang kekapal. Lantas Paradan
orang loearan.
»Gouden
Leeuw“
dan
diteroeskan
sebeloem
sampai
di
Soerabaia
baroedja mendjawab, bahwa pelajaran sam“Vergadering
sangat
ramai hingga
kekapal
Hr.
Ms.
,,/Java“.
Waktoe
dalam
|.
pai sebegitoe djaoeh ada berdjalan lah akan diterima kedatangannja Comdjaoeh malam beloem habis, karena
pelajaran,
saja
liat
diatas
kapal
,,Zemandant
di
Kapal.
Idengan baik, dan oleh sebab itoe ia
Provincien“
dikibarkan orang kedoea pihaknja berselisihan pendapaMenjelidiki alat sen- ven
“, langgap tidak perloe Cammandant ditan. Akan tetapi achirnja dapat djoega
bendera
poetih.
“3” |datangkan sekarang.
djata.
didamaikan,
Comite
teroes
berdiri.
Selandjoetnja
saja
dibawa
ke
poelau
Pada ke-esokan harinja, saja soeroeh
“|. Kemoedian tocan Dekker tanja pada
Statuten
dan
huishoudelijk
reglement
Onrust
dan
disana
ditahan.
“IParadja, soepaja dengan segera mem- menjelidiki alat sendjata, karena saja
Saja dengan soeka hati sendiri toe- dibitjarakan pandjang lebar beloem
permoefakatkan tentang hal ini pada maoe beroesaha,
kalau nanti sampai
selesai,
achirnja
diserahkan
|roet
dalam itoe pergolakan karena ber- djoega
tir- sekalian anak2 kapal, tetapi Paradja di Soerabaja, semoeanja moesti comsadja
kepada
toean2:
S.
Bratasoedirhati
kasihan
terhadap
teman2
sedjamintak
soepaja
lebih doeloe toean pleet (lengkap) dan soepaja tidak sa“|Dekker kembali ke dek sebelah bela- toe poen sendjata jang hee, boeat wat jang ditoetoep di Soerabaja. Saja djo, S. Darma-Prawira dan Moekaral,
Itadinja
mengharap lantaran tindakan Lain hari akan disjahkan.
kang. Kemoedian toean Dekker diba- diserahkan.
Orang berpendapatan, bahwa meskami
melarikan
kapal itoe, mereka jg.
“SS Iwak oleh marinier Van der Laak kemKapal ,,Aldebaran“ soedah beberapa
kipoen
perhocatan kapem comite soe-”
ditoetoep
itoe
bisa
dibebaskan
kem“
Ibali ke dek sebelah belakang.
hari tidak kami lihat lagi. Kemoedian
dah selesai dengan baik, tetapi didabali.
"ho
Tidak boleh datang selama beberapa hari kami disoesoel
x
lam ledenvergadering jang akan datang
oleh kapal ,,Eridanus“, tetapi agaknja
: dikapal,
:
beloem boleh diharap baiknja, karena
Beginilah
kissah
perdjalanannja
itoe
: - Berhoeboeng dengan permintaan kapal..ini poen mengoendoerkan diri | keroesoehan, jang mana ditjeriterakan keadaan R.P. njata sekali tidak at
:
:
Dekker
terseboet,
maka ditempat kembali. .
ing ,|toean
kediaman
anak-a
sendiri
oleh Kaliwarang kepala dari soekar diperbaiknja.
nak kapal Indonesier
Achir kesoedahan- pa
Kita hanja menanti.
keroesoehan.
itoe pagi diadakan vergadering dinja soedah dekat.
mana boleh dikatakan sekalian anak- Haa Djoemahat tanggal 10 Februanak kapal” ada hadir. Vergadering ari, waktoe saja datang ditempat ke-|
dengan
soeara hampir boelat moedi,
— titoe
saja dengar
toean Boschart
sama sekali mengambil kepoetoesan berkata: ,,Kalau mereka mendjatoehkan | &
|bab

'Ibahwa

“ |datang

Commandant tidak di izinkan

dikapal,

halmana poen

lantas

saja melihatada aliran doea party,

bom,

tentoelah

mereka akan
Offi- Saja waktoe

boeat

pertama

kalif

#satoehkan kelain tempat".
“toe beloem
mengarti,

:.: (dikabarkan oleh Paradja kepada
“Icier-Officier.
dari mana itoe bom akan datang, se| Waktoe Paradja datang kembali, ia bab saja beloem
liat mesin-mesin
'berkata bahwa toean Van Boven tidak terbang. Selandjoetnja Boshart berkata | 8g
pertjaja hal ini, dan ia sendiri 'pada saja: ,, Kalau kamoe meliat seoentoek mendengar soeatoe jang gandjil, kamoe moesti | #5
Isendiri kepoetoesan anak2 kapal seka- |segera berentikan kapal, karena kamoe

Comanttegelfabriek

Sumatra”

TELEFOON 1361 WELTEVREDEN

SAWAH BESAR No. 33

Imaoe

. Ihendak datang
“Se2 Hian.
'I-

Itidak akan
mendapat
kemenangan
berlawan Sean begitoe Tae kapalVan Boven datang maoe menghampiri kapal“. :
Waktoe

anak2 kapal

melihat toean

Agar mereka, lantas mereka sekalian berde“Isak dekat pintoe, jang mana ternjata|

as

dengan

k.

maksoed

soepaja toean Van

“Soerat
Saja

Kama

satoe

antjaman.

pada

mereka,

apa

' Hantas dibahasa Melajoekan

oleh Para-

dja. Kemoedian sekalian anak2 kapal
““litoe berseroe sebagai mendjawab voor.Istel

tocan

Van Boven

pertanjaan saja

ini, Rumambi

satoe

jang

telegram

berisi

dan

-bikin Betonbuizen.
harga

siapa
j

berikan

antjaman

dan pemberi ingat bahwa kapal moesti
diserahkan

dalam tempo 10 menit, |
itoe: ,,Tidak,: karena kalau tidak akan dipergoenakan

tindakan jang keras.
nan di moeka Soerabaja.
Pertoekaran Com| Hari Selasa.
smg
os.
: Pada besok paginja hari Selasa, GoSesoedah saja membatja itoe telesal tjeriterakan pada saja, bahwa sore
ambil itoe
itoe didalam satoe vergadering jang di- gram, lantas Rumambi
tentang

lekas An

DE DIRECTIE

la

adakan

Dikirim dengan

pantas.

11

Boven djangan berani masoek kedalam. .mereka barangkali dapat kabar bahwa
| Kemoedian tocan Van Boven berbi- orang akan mendjatoehkan bom. Atas

" Itjara pada mereka sekalian, janginana

Satoe Cementtegelfabriek jang soedah lama berdiri dikota
Betawi jang mempoenjai banjak langganan di selogroeh Indonesia
bisa membikin roepa-roepa model Cementtegel kwaliteit nummer
jang minta,

bisa| telegram dari tangan saja, kemoedian
Commandant da- ia ambil satoe pistool dari doos

pertanjaan

apa

apa tidak di-izinkan
a|tang di kapal, maka ada ketahoean bah- kijker Commandant.
la boeka dan persiapkan itoe pistool
ilwa ada doea party di dalam kapal,
berkata sambil .pistoolnja dipoela|dan
ketahoean
sedang kemotdian
kebawah,
bahwa
ialah
lehnja bahwa ada poela party jang | atjoengkan
b
n|neutraal. Di tempat kediamannja anak2|pada masa ini jang mendjadi Comjang tidak|
'mandant, dan siapa Hiks
Pan Bantai TAG
oe Pena

KLEER

MAKER

pp NDON
bs

Oa

Harap
soedah

n

aa

KAA

Hakan (den
terkenal.

Pa

ESIA"
MBESTER

perhatikan kita

poenja

|

# TELEFOON

KLEER

331 MB 1

MAKER

jang

DATENGLAH persaksiken sendiri dari potongan di kalp akan
sampai menjenangken pada toean-toean pemesen harga di reken pantas.
113

.

Menoenggoe dengan hormat
Pengoeroes

mu Si

,

Ta

Li

3 ketarik ak
terbitkan soerat kabar,
Itapi baroe sadja terbit beberapa kali
| dengan tidak ada kabar tjeriteranja

a dengan me

rah, telah di

3 |pekerdjaan pembetoelan-

Poerwokerto.

Pembantoe

Laboean
beambte,

:

schatter

kita toelis.

toeng

' djahanam Bank

Pa
okesto
dalam
ana
Augustus
telah
memberhentikan
3
-|Hupeh ada dibikin daerah2 baroe, orang
pega
a|boeat
meng gampangkan pekerdjaan pesangon wai dengan masing2? terima
gadji 3 boelan. Kemoedian
h|pembetoelan

ilitoe.

Baik

itoe.

2 orang, schatter 3e dan
Pandeglang — 4
orang

3e dan
3

beambte, Rangkasbe-

orang

Pasar

Senen

Salemba

dalam: boelan October ini telah mem|
(Iber

Fi n3

dapat

schatter

dan

beambte,

pang 2 orang, Pasar Baroe 2 orang,
Tanah Abang 6 orang schat. beambte,

maoepoen
di
t

di Honan,

dengan

Den ia Afd. Bank. Mauk 1 orang beambte,
Tangerang
Ian aran
penghematan afd. |2 orang, Glodok 2 orang, Gang Keta-

h2|. Tentoe

oleh kac

pegadalan.

kan dari pekerdjaannja
wachtgeld.

i dari
ka
ngkat beberapa ami tenaar, jang ber-|
eras hati dan dikiri wang oentoek|

liang diroesak

pegawai

Kabarnja
nanti
moelai 31 Januari
1934 diantara Bantam, Batavia,

| hingga ihi kabar ditoelis tidak kedePriangan,
Cheribon, pegawai
|ugaran sSocaranja, apakah soedah goe- pada
tempat2 terseboet akan dikeloear"3 Hoeng kasoer ?

dari pendoed

elan

Obralan

2

3 orang schatter beambte,

orang

schatter

Meester-Cornelis

4

beambte,

orang 3e schatter

hentikan 4 orang lagi,
englepasan beambte, Bekasi 2 orang schatter bekami dengar Hanan gak an Pen. ambte, Tjirebon 1 orang, Krawang 3
n ke Hankow boeat publiek . Sampai se-|
gan tiba2 tetapi mereka sama seka
li orang, Djatiwangi 2 orang, Indramajoe
(begitoe djaoeh sanga menjenangkan. ta dapa
t apa2 hingga mereka merasa 2 orang, Kadipaten 2 orang, Prapatan
| Kereta api Speciaal
pres dari Pei- tidak senang mengapa
haknja ada ber- 1 orang, Tjilamaja 1 orang, Koeningan
ping djalan sabanhari, jang doeloe
an
dengan 3 orang terseboet di- 1 orang, Djati Wangi 1 orang, Tatalang
melainkan
djalan ampat atau lima kali atas $
1 doesoen2 jang |
4 orang, Palered 1 orang, Gebang 2
Na
ir. | Menoeroet
kabar2 dalam seminggoe, dan - kereta-kereta
orang, Djatibarang 1 orang, Soreang
paling
ang maka lokaal dari Hankow'sekarang ditambah
Spaarfonds goeroe Ar- 1 orang, Tjilimoes 1 orang, Ardjawikara
6 Sept. 1933) sampai tiga atau ampat saban hari.
djoenaschool.
nangoen 1 orang, Djamblang 2 orang,
Selama moesim panas
beloem satoe
oesan Barat,
@gercDari pihak jang beroeroesan kami Karangampel
2 orang, Losari 1 orang,
ng dalam bagian “Ba- kali djalanan kereta api itoe dapat dengar kabar bahwa boeat
2Ps orang,
g0eroe2 Madjalengka
Swang Laoed
anggoean dari kaoem bandiet atau Ardjoenaschool
kepoenjaan T. W. U. 2 orang, Tjiledoeg 1 orang schatter,
Mean merah. Satoe kereta speciaal ada dibikin spaarfonds,
goeroe2 ter- Palered 2 orang, Bandoeng 2 orang,
pada penoetoep minggoe dikasi djalan seboet diwadjibkan
menolong tiap2 Bandjar 2 orang, Darmaradja 1 orang,
| Oentoek mereka orang jang datang boelan f1 dan oleh Ardj
oenaschool Tjiamis
2 orang,Garoet
1 orang,
hendak dan berani pesiar ke Kikung- mereka diberi
tambahan
taboengan Tjimahi 3 orang, Poerwakarta 3orang,
shan lagi. Dengan baik kembali djalan- masing2 f2,50 djadi bisa dihi
toeng Tasikmalaja 2 orang, Tjibadak 1 brang,
djalan perhoeboengan,
maka pasti akan tiap2 boelan menaboen
-1 3,50 dari Patjet 1 orang, Garoet 1 orang, Babaik kembali keadaan economie dalam sakoe sendiri tjoema keloear f 1. Atoe jongbong 1 orang, Soemeda T orang,
ng
daerah-daerah
poesat perdagangan ini. ran ini sebagi pensioen
fonds jang 1 orang, Tjiparaj 3 orang, Tjiandjoer
Bankier2 dari Hankow sekarang te- tentoe diterima dengan goembira
i2 orang, Tjampea 1 orang, Tjikoeda.
lah
mengambil satoe atoeran baroe
pateuh 1 orang, Rcgor 1 orang,
Sikap
-loentoek kaoem tani, jang -memangnja

al Djalannja kereta api dari

ja

Ichang boeat bermoe- keadaannja kaoem

Peiping itoe

jangtertjela.:
Sesoedah Wanita-Oetama berdiri di
Poerwokerto teroes sadja bisa mendi- '

paling sering diganggoe2 oleh orang2
djahat. Ini bakal ada satoe atoeran jg
baik boeat djalankan wang banjak jang
disimpan
dalam bank2 dan djoega

Clubhuis

membeli

Semarang,

rikan

jang menoeloeng menambah kekoeatan

nona

dari kaoem tani seoemoemnja.

Dibeberapa tempat diberdirikan djoega
beberapa

perkoempoelan

cooperatie

dari

kaoem tani, oentoek

mendjaga kepentingan mereka itoe
Lain daja oepaja lagi boeat mem-

ing
mengoempo

tersiar, bahwa
si telah berdaja

bertempat

dari-dae-

Astoeti

gedipl.

moerid

kolah, roemah

Deventerschool

ada tjoekoep, ke-

SAPI

Voetbal di Lampoeng.
Pembantoe kita .Tjoet Gwa” toelis :

Sebagaimana soedah disiarkan dalam
soerat kabar ini tentang pertandingan
jang akan diadakan antara beberapa
club di Lampoeng, maka pertandingan
itoe soedah diadakan di Tandj. Karang.
mendjabat goeroe di sekolah ArdjoePertandingan2
itoe kesoedahannja
naschool Maos jang didirikan antaranja sebagai berikoet :

Achirnja ternjaia goeroe itoe telah
meninggalkan pekerdjaannja tidak dengan memberi tahoe kepada Bestuur
W.O., ia (nona Astoeti) moelai 1-11-33

# sidang di Hankow pada boelan jang
- Hlaloe, dalam mana1 diminta kepada
eat | bestuur-bestuur provincie Hupeh boeat
lian| pekerdjakan lagi peroesahan Besi dan
in-| Wadja dari Hanyang. dekat Hankow oleh T. Darmosiswojo, ajah nona ter|
:h| di tepi soengai Han. Asalnja itoe ke- jseboet. T. Darmosiswojo ada gedele-|
moedian peroesahaan didalam tangan- geerde dari T.W.U. jang diserahi me-|

VV.K.V.C—SV.S.B.

Djikalau

5

peroesahan

kembali, ongkosnja

itoe

diboeka

antara T. Darmo dengan seorang njonja
W.O. ada ramai, dari ramainja sampai kami ta' bisa menjoentingkan
disini, tjoema conclusie T.
Darmo
menganggap Huishoudcursus
ada ia jang koeasa, meskipoenia jang
mendirikan W.6. Achirnja boeat sementara sekolah itoe ditoetoep, dan

tidak perloe lebih | p engoeroes

dari doea millioen dollar-dollars, dan
sekarang baroe sedar/| bisa
memberi keoentoengan dan pekerdan)
Itentang keadaan jang sebenarnja
djaan
kepada orang banjak dan besi
Imoelai ambil atoeran2 keras boeat me- dari Teyeh
(Hupeh) bisa didapat lagi

ndas bahaja merah. Salah satoe
oleh
bangsa Tionghoa. Dan bangsa
atderan itoe adalah pembikinan djalan.
“
Japan,
jang doeloe sebeloemnja tahoen
Dalam district sebelah Oetara-Ba
ertama
dari berdirinja Republiek, telah kedjadian diatas sangat disesalkan oleh
ari Hankow, dimana doeloe kaoe
emberi pindjeman wang dengan tanggoengen peroesahan ini, moesti dapat

40 €T-|merah bergerak dengan hebat, maka
satoe

“sekarang telah rampoeng dibikin
dipaksa boecatakoei haknja Tiongkok
an-| djalan besar oentoek auto's dari Aan- | atas besi dari Tayeh ini,
|
dan satoe djalan
al ju dan Changkiangfu
1d

dengan oepafjara nanti tanggal 1 Oc-

"peober Jagidk: Aa

Selatan

disebelah

'Djoega

| antara Sinyang

epada

ok

Te

melintasi

MATI di Selatan

Tn

masarakat
disini
menoeroet aliran
djaman
kemadjoean? Bagaimana kita

Hunan
dan

bisa kasih naik standaard penghidoe-

watas kedalam pan dan

menambah

kekoeatan

akan

Irapa djalan oentoek auto. Sedari bebe- dalam

hentelah maloemkan
wo. bek, karenaania kaoem
merah sampai
"Idak melaw
“Akan

tetapi,

kampioen

beker

itoe

mendapat

sebagai

masing2

kehormatan.

SEA
NN EA

5 HOTEL ,,PASOENDAN“ 8
Residentieweg — Bandoeng
HOTEL INDONESIER 0
jang soedah
terkenat
1. Keberesihannja,
2.

mendjadi Assistent Wedana di residentie terseboet.

— R, Wiraatmadja

Manteri

politie di

pikirannja achli2 perda- tawi.

#

Tempatnja

cenirum,

5. Rawafannja menjenangkan,
4. Djongos”nja semoea setia,
5. Perdjalanan fjoema '/. minut
dari station.
. Pembajaran kamar menoeroet
keadaan djaman.

9

9

Memoeajikan dengan hormat. Y

9

BEHEERDER

:

Decor 00 ee oo

|soenggoeh ada tanda2 akan datangnja
djoega ini Generaal |waktoe jang lebih beroentoeng oentoek
dan

daon2

jang melajang

alat sendjata, beberapa officier memberi tahoe dari mana menioepnja|

'Hoeka. Dalam district2 jang direboet

"

dianggap

«

R, Soeeb Soeriamidjaja f.d. Manteri

gangan dan pegawai2 negeri. Sekarang

telah mendapat keroegian banjak, dji- Tiongkok

| wadan

Satoe

B. B.

district2
dan kaoem boeroeh residentte Betawi, dibenoemd mendjadi
dalam
peroesahan?
Begimanakah kita Mantri Politie di residentie Bantam.
rapa boelan pekerdjaan itoe dimoelai
M. Rohana Prawiradiredja a.i. b.
kabar
bisa
djaga
keamanan
dan ketertiban
et
Menoero
madjoe.
dan banjak
dari Kwangchow, maka Generaal Liu dalam daerah2 ini? Itoe semoea. ada di residentie Betawi, dipekerdjakan seChen Hua ada disoeka oleh pendoe- soal2 jang paling penting, jang men- bagi Mantri Politie di residentie Be-

boeah

oentoek

koempoelan

Politie di residentie Bantam dibenoemd

provincie Hunan telah dipetakan bebe- membeli dari pendoedoek kavem tani

djadi

Djadi

1—0.
1—0.
1—0.
2—4.

Lampoeng ini waktoe ada J.V.C. dan
bagian tweede klas K.I.M. Kedoea per-

$

Mutatie

- Bagaimanakah kita bisa memperbaiki

2

dan Kwangchow

O—1,

pendoedoek Poerwokerto jang merasa |
toeroet menjokong berdirinja Huishoud- 0
Cursus itoe,
9

akan diboeka

baroe

0—3.

PM

peroesaan itoe ditoetoep, |

Pemerintah

1|perhoeboengan

2—3,

V.V.KV.C.—J.V.C.

&

£

0—1.

Sparta—KV.C.

Atas kedjadian itoe taloe pada tg.!
—T.S.S.
maka lebih. dari lima poetoeh mil- 4-—11—33 diadakan pertemoean antara, - Tionghoa
K.I.M.-—Vios
Hoen dollar telah amblas dalam per- Best. W.O. — nona Astuti. T. Darmo-|
Tionghoa—Vios
Poesahaan itoe,
Siswojo d.I.I. sebagai adviseur. Debat|
Tionghoa—K.I.M.

—

2:

4—3.

- Mars—J.V.C.

nja pemerintah, tapi telah” djatoeh In goeroesi sekalian sekolah Ardjoena-|
dalam tangan kaoem particulier. Se- school kepeenjaan T.W.U.
beloemnja

schatter ke bawah.

dii

masih ditoetoep, goeroe

ta" ada,

rah Wu-Han, adalah voorstel dari
| Conferentie ketiga “dart perserikatan
kaoem Ingenieurs Tionghoa, jang ber-

101 orang.

pangkat

W. O. jang djadi pengadjar |

madjoean boleh diharap. Sekian lama
sekolah terseboet dalam keadaan aman
tetapi hari tg. 1-11-33 mendagak terdjadi hal2 jg. sangat mengedjoetkan, !
karena waktoe anak akan masoek se-

credit dan

perbaiki keadaan economie

Huishoudeursus

Djoemblah

Dari

Titos contract 5 A dalam Volksraad,

“ boleh djadi ia ini mem-|'

port

—0—

soedah
Salim,

5

Rheumatan

Tjoeroeg soedah“kasih rappada politie, bahwa sepedanja

“Pen. toelis pada kita...

|Iteroes ditangkap.

Y

di

kampoeng

Doekoeh

|M)

jang

soedah
bertahoen2 jang liwat.
gakoe sebagai agent
. Maskipoen bestuur bikin penjelidi?). Disebabkan M.

kan dengan

keras

toch hasilnja sia sia

karena tidak satoe orang jang dapat
beri

keterangan

bagaimana

perkara

. Idisini sangat madjoenja orang merasa

-

Rheumatan
“2

Toca dan moeda (anak- anak), laki dan perampoean sangat
berfaedah minoem ini obat. Djoega boeat kaoem istri jang lagi doedoek
peroet, afaupoen lagi menetein baji tidak halangan minoem ini obat,
sebab sama sekali tiada mengganggoe kesehatan badan. Boekti dan
njafa soedah ketahoean oleh berafoes-ratoes orang jang soedah
disemboehkan. Djangan ajal lagi djika orang kena penjakit terseboet
di atas, lekas sekarang mengatoe r pesenan.

Kirim wang lebih doeloe harga per flesch f 2.50 (onkost vrij)

Rembours

ff

tida dikirim.

Perloe

Atoeran

pake

Agent

pakai berikoet sama

dimana-mana

fleschnja,

tempat.

£

ti, tapi dengan tidak terdjadi sebenarnja.
| P.O. goeloengkasoer?
im sepeda M. mengaonto beras, M, meOrang tahoe bahwa di Tangerang
soedah diterbitkan satoe soerat kabar|
dengan nama P(ergaoelan) O(emoem),
roepanja orang melihat ,,Pemandangan”

Rheumatan

OLEH

kepada toean-toean pembeli.

nama L.P.S. jang disangka
eg. B. membawa bebe- Tionghoa
soedah
mati
diboenoeh oleh familinnja
to sebagai soedagar
sendiri

-

TERBOEKA

Ja-itoe soeatoe obat jang amat maoedjarab akan menjem. boehkan penjakit Rheumatiek (infjok), bikinan Toean Docter R. Roem
. (specialist penjakit Rheumatiek).
Atas kemandjoerannja in i obaf ditanggoeng 100 pCt., dan
“nama Toean Docter terseboet so edeh mendjadi soeatoe tanggoengan

Pemboenoehan lawas?
|... Akalnja penipoe: :
Bestuur
di Onderdistrict Tjoeroeg sehari berselang seorang nadang
periksa
dan selidiki perkara
datang di roemahnja M.
pemboenahan
atas
dirinja seorang
ja
sebagai djoeroetoelis
pa roepa gambar dari

DOENIA

Apa ifoe Rheumatan??????

dipindjam oleh seorarg nama
belakangan Marsad Gapat de-

ngar kalau sepedanja soedah digadai
pada lain orang di bilangan Tangerang.
Tentoe sadja Salim pada hari Rebo

DARI TANGERANG.

AWAS Ii

RESIAH

Spedapindjaman
digadai.
:
nama Marsad
dari kam-

En
Seorang

ikiran lain dari pada tsb.
#ntjana contract jang-sekarang poeng
sn

AWAS!

angin.

Jang

menoenggoe

pesenan

Rd. A mongwikoesoemah
Hoofd Agent Patent Medicijnen handel
»HAPPy”

—' POENGKOERWEG No. 76A

BANDOENG
“nona

«

mn

:

1651

:

ende

semaba

| CI Mo
na
pyar
man BR Sl Apakah
j8
iling (Sui
Commissie,

Ik

tera) Batikhandel & Agent

| Manda

AAT No. 69. PEKALONGAN.

'semangkin
lama
semangh
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