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Toean j, Fermont, jang minggoe doe
. jang rendah2. Ini jang mengenai kanToe
datang dari Europa ketanah Djawa,
n
Karan, tetapi teroetama. tentoe boeka

' Goenoeng Krakatau tentram

kembali.
2
woordi
Fame kawatkan dari Bandoeng bah:
kat-mendjadi koeasa (vertegen
g bertjotjok ta-| |ge1)
wa Goenoeng Krakatau sekarang-soedari
“Adler“
concern,
boeat
lebihLa
'Orang ada bermaksoed, selain dari dah tentram kembali.

'sekarang menoeroet J,B. soedah diang

'Dioemblah orang

itoe.

nam. (tani)

masih

Fi

Ha

di sekitar. Bandoeng.S

karang hasil|

Anak Krakatau kenjataan
Poelau
(mendatangkan auto2 , Adler“ ke Indonesia ini, poef akan moelai didatang soedah toeioen kira 20 Meter tingginja
didalam Jaoetan.
kan mesin2 terbang.
lakoe sama sekali.
et
“Di
fabriek?
“Adler”
orang
akan
mem
Ini golongan kiranja jang Pik
Ganti Goenoeng Merapi
bikinkan mesin2 terbang moeat doeal
ini
oeng
Band
eurs
Jaarb
di
ng
koera
nja
orang jang geschikt (baik) boeat pe- '- Goenoeng Merapi mempertoendjoektahoer. Boekankah baroe baroe ini di nerbangan ditanah panas seperti Indo- Hear reroentoehan kedjoeroesan Kalisat.
i jang

boemi djatoeh harganja, bahkan Urak

kabarkan . bahwa hasil

boem

'nesia ini. Pada pengabisan ini tahoen

. penting di Priangan Wetan, minjak| atau setidaknja pada permoelaan ta|
sereh, distop 'pengeloearannja oleh |hoen depan, boleh diharap datangnja|
er fabriekantennja ?? Ini artinja hilangnja itoe mesin2 terbang “Adler” di Indo-

socatoe . pentjarian

aa

orang. P

oentoek

riboean

Priangan terkenal

nesia,

PP

Besok Dr, Stehn akan berangkatkesana.
Batak Yana

harganja).

The Coming Man
Berangkat
Schiphol.

NA

dari

L Aneta
kawatkan
dari Amsterdam,
tonan, dan djikalauj
gemar pada
Gemeentebestuur
"
Amsterdam
tidak
|oesah.
dibilang:
kepentingan
jang
teroe|
keton
joel
'moent
mereka sampai tidak
memberi
izin
diwaktoenja
berangkat
sekali, itoe ada tama berhoeboeng dengan ketentera- Hr. Mussert, oentoek:
j:
| boekan lantaran | man daerah seantero.
primo: mengambil film bitjara dari
| satoe tanda bah
, tidak 1 maoe,5 iapi Adab bea,
- Djikalau ini tanda2 kemiskinan soe waktoe berangkatnja.
8
secundo: mengadakan koempoelan
Jaan nampak, memang seharoesnja di muziek
dari 25 orang banjaknja.
Njonja' de Jonge isteri Z. Exe. dahi tjarikan daja oepaja oentoek meme

| tertio:

oetjapan2

selamat

berpisah

verneur- Generaal, telah ambil niatan 'ranginja, Ichtiar Njonja De Jonge ada 'oleh toean Geelkerken dan djawaban
oentoek mendirikan badan pertolongan

satoe.djalan . oentoek

menolong kor nja Ir. Mussert, tidak boleh diperkoe

| goena pendoedoek anak-negeri jang |ba in kemis inan. Ini baik sekali, tetapi

dalam kesengsara'an hidoepnja. Akan
dikerdjakan pertolongan pada orang2)
... miskin seperti memberi makan, pakaian
. sederhana dan tempat tinggal,
Semoea ini dikerdjakan oleh Comi-|
tes dibawah penilikan Bestuur Campe

Itoe

Pemerentah tidak tinggal diam, kita

sia, ditoenggoe

datangnja

gauta anggauta

N S.B,

6 500

ang-

“Politie ambil atoeran jang toeas sekali

Aneta mendengar kabar bahwa
di
»Kwikstaart”
Betawi akanjdidirikan satoe organisatie
Mengoeboer korban. jang: besar sekali oentoek mendapatkan
Amsterdam,
16: Juli (Aneta). keterangan dan oentoek melawan kedibawah
Korban2 bangsa Belanda dari itoe ke koerangan barang makanan,
tjelakaan mesin terbang ,,Kwikstaart”, pimpinan Njonja De fonge-barresse
akan dikoeboer pada tanggal 18 Juli van Wassenaer.
Satoe Hoofd Comite jang bersama
poekoel setengah 3 sore.
akan mendjadi Eere Comite
Korban2 bangsa Inggris, akan diang waktoe
akan
didirikan,
didalam mana njonja2
koet pakai kapal ke Londen,

jang terkemoeka dari kalangan2 Belan

Jang mendapat loeka.
Amsterdam,16
Juli (Aneta). Keadaannja orang2 jang mendapat loeka

da, Tionghoa dan Indonesia akan di
oendang oentoek ambil tempat. Dian
taranja mana, ketjoeali njonja De Jonge Baronesse Van Wassenaer, djoega
Njonja2 Hardeman, isterinja anggauta

dari Raad van Indie, Njonja Koesomo

'Ilam kota.
angsa kita sadja, |'nasi, ,Sekoel 'ndoro!”.
Pada hari itoe djoega, Dewan Fas'melainkan ada penting artinja boeat — Djikalau kehasilan pendoedlak tidak| cist akan mengadakan satoe- persida. semoea: golongan. bangsa jang tinggal) bisa naik, Comites pendirian Njonja| ngan tertoetoep. Malamnja akan diadi ini negeri, poen boeat orang2 jang de Jonge itoe nanti akan Tu Kapan dakan lezing oleh Ir: Mussert.
“Besok
harinja Ir. Mussert
akan
kaja, jang tidakmengenal pada keseng- dan ta” ada Tg
tan
RN
8
meng
hadap
pada
Wali
Negeri
di
Bosaraan.
2
PM
gor, kemoedian mana ia akan: teroes
Malah, pemerintahpoen toeroet memberangkat naik auto ke Bandoeng, Di

poenjai

erobsan

kepentingan, djikalau
)

tidak

IIndonesia Ir. Mussert

maoe

soepaja

Oetojo

Sebabnja itoeketjelakaan.
Den Haag 16 Juli (Aneta) Seperti

'tahoe. Tetapi kita tahoe djoega bahwa oentoek mendjaga ketentraman. Ang- telah diwartakan, maka seorang jang
gauta2 N. S. B. akan berdiri dibelakang
dan Indonesia.
“. Iterlaloe banjak soal jang oleh peme- pagar kawat, salah satoe goedarg melihat terdjadinja itoe ketjelakaan, me
Tentoe sadja' tindakan seroepa ini rentah mesti' diperhatikan sehinggati- mesin dipergoenakan sebagai kamar nerangkan bahwa korban2 itoe majitnja
mereka dilemparkan terhadap dinding
haroes dipoedji. Siapa jang mengeta- dak bisa taroeh pikiran penoeh paga makan.
kamar -oleh-itoe letoesan isi benzine.
daerah
Salah satoe .restaurant di tengah2
'hoei penghidoepan di beberapa
satoe hal.
Dr. Hulst melainkan, berpendapatan.:
kota, mendapat idzin oentoek diboeka bahwa mereka, matinja di waktoe mejang terserang patjeklik, akan merasaDjalan jang ..mesti dilaloei denjoslk sesoedahnja waktoe ditoetoep, dimana sin terbang itoe menoebroek tanah.
(kan “sangat 'perloenja pertolongan seak djikalau|.
'mentjegah itoe kemiskinan pendoe- orang2 hanja. boleh:
" matjam itoe. Poedji dan kehormatan doek, paling sempoerna kiranja hanja mereka bisa memperlihatkan kaartjis | Directeur Plesman menerangkan bah
wa beratnja kamar di dalatn mana kor
| panfas disampaikan Jaga Njonja Wali
haroes menaikkan harga hasil pen- anggauta N. S. B. Djadi atoeran biasa ban2 toe doedoeknja, ada 13.000
Ana persidangan2 t
toep.
Kilogram. Sehingga kamar itoe mesti
doedoek. . Djikalsu pertanian bisa ma-|
akan
tidak
fonge:
de
Njonja
anaf
— Diman
terdjepit
sama sekali oleh ini keberatan
djoe, paman2 tani sendiri sanggoep
| Programma di Indo: “bekerdja oentoek sesoeadi waktoe menoebroek tanah.
.
mb
“nesia,
|
terima famflienja jang terlantar dikota)
. Oleh karena mana, achli2 soedah
hal Yang tidak benar2 ada goenanja,
toe hal
kota oentoek memberi makan. Koeli2|
Pimpinan N.S.B, di bijawa Barat berpendapatan dengan tetap (uitgeNeh banya Pen
akan
menjamboet Ir. Mussert di lapa maakte zaak) bahwa korban2 itoe, mati
didesa berbeda dengan arbieders di
nga
n
terbang Tjililitan, Sebisa-bisanja nja di waktoe mesin terbang “Kwik| Europa bisa terima baik bekerdja deak
akan diadakan demonstratie se- staart“ menoebroek tanah.
o jngan diberi makan sadja,. tidak ada
kali, dan dengan segera akan pergi ke
Meskipoen ada lain2 keterangan.
| kesenangan lebih besar, kata Zentgrasif, Club
huis di Mr. Cornelis,
mk
kl dari. memadjoekan perminta'an minta |
Sorenja akan berpoetar poetar dida
boekan

2 Ra
San

BNI

ketjelakaan mesin terbang

atkan dengan londspeakers.
didalam ketjelakaan ini ada baik. Tapi
Pada hari Rebo pagi2 (ini-hari), di mereka beloem boleh Pn
di sebelah itoe adalah kewadjiban pe
merentah boeat berichtiar menjingkir lapangan terbang Schiphol dari mana roemah sakit.
Ir, Mussert akan berangkat ke Indone
kan pangkal atau jang mendjadikan

sebab ifoe kemiskinan.

Sana

Kaoem Isteri jang
memberi
tjontoh.

anjani

| Aptibaje

betoel

ini soedah ada satoe

»Uitgemaakte zaak” kita sebagai orang
jang boekan “adhli hanja maoe mengoendjoekkan bahwa,
djikalau itoe
korban2 matinja diwaktoe toebroekan
oleh karena terdjepit didalam kamar
jang
13.000 Kg.
beratnja,
kenapa

tidak semoea passagiers mendapat

dan Njonja

Thamrin.

Selandjoetnja akan didirikan Gewestelijke Comites
dibawah pimpinan
isteri2 masing2 Gouverneur dan kemoedian
Plaatseliike
pimpinan
isteri2

|

Comites
dibawah
Residenten, Assis-

tenten Resident dan Regenten,

Pada . moelainja boelan Augustus,
akan diadakan persidangan jang pertama didalam istana Gambir oentoek
mendirikan Algemeen Steunfonds voor

Inheemsche

Behoeftigen (A. S.1, B.).
men yama

AA

| Batal1 kebandjiran mesin terbang

tanah Djawal. Poesatnja terletak 2.500
Kilometer djaoehnja dari Betawi, entah
lah di @joeroraah, man :

ak

, setahoen sekali pergi
'Dengan publiek bangsa kita ada
berbeda. Tiap2 kantoor adakan penghematan korban lepas paling doeloe

nja mnegoetjapkan perkataan penghar ngapore, akan tetapi akan seringkali
gaan pembitjaraannja di dalam soerat mengoendjoengi Siam.
kabar ,,Bat. Nieuwsblad“-bahwa itoe
—-—9g—
atoeran '“ Lang conflict
ada
lebih
baik oleh karena membesarkan pengharepan bahwa Pemerentah dan Volks Perkara goegatan fonds Nationaal
raad akan bisa mendapatkan persetoe
Balasan dan keterangan dari toean
djoean lagi.
Pertama dengan mengadakan peroen M, H. Thamrin, kemaren soedah didingan baroe lagi, kedoea oleh karena moeat: Nnoot dari hoofdredactie dalam
itoe pengetahoean bahwa poetoesannja perkara oeangnja itoe fonds djoega
diambil di Nederland djikalau
a
Aan mendapat persetoedjoean,sehing/? soedah selesai. Tinggal lagi kewadjiga perkara2nja akan dipertimbangkan 'ban kita memberikan pendjelasan ten
itoe
dengan lebih, sebeloemnja disampai- tang jang diloear Keterangan
kan ada conflict.
fonds, jaitoe perkara toedoehan2 boe
Djoega
itoe pengetahoean bahwa soek dan lain sebagainja. Karena ini
doea2nja mempoenjai kedoedoekan jg hari kekoerangan tempat, besok pagi
sama tingginja, akan membantoe.
Ditahoen2
.jang soedah laloe ini' dimoeat di 2e. blad, (Z.)
satoe fihak mempoenjai perasaan soe
mek yam
dah -dibelakangkan, jg bisa diperbaiki
djikalau atoeran Lang-conflict dilakoe
kan (di dalam mana doea2 fihak sama Baroelah.. satoe perniatan jang baik

abal

rosot- ia, djikalau maoe membikin perdjala pagi poekoel 4 liwat 29 menit, di Ter
nate terasa gempa boemi jang heibat.
ke! nan ke Indonesia..
harga
nja ,gadjih, djoega 'banjak
Djoega Magnetisch Observatorium
Djikalau
pertanggoengan
ini
tidak
| perloean hidoep merosot, setidaknja bisa diberikan kepadanja, karena apadi Betawi menjatat satoe gempa boemi
. masihlah bisa sesakan oecang oentoek) kah bisa diberikan kepada Ir. Mussert ? poekoel setengah 4 tadi pagi (waktoe
ke Jaarbeurs.
dengan

tetapi berbareng

gadjih,

Man Me

di kantor Oetoesan Englard di Bangkok,
speciaal oentoek oeroesan. (Marinesadai di Nglegox, dan 4 Augustus di Djember.
jang menonton bangsa Europa lebih 'tanjaan kepada Minister tanah djadjaPepe
Attache
metelah
menes
naa
|
barang2.
gadai
).
doeloe
Jang
doeloe.
ihan,
karena
apakah
itoe
perdjalanan
dari
banjak
Agnkat
an ini berarti besar, oleh ka
emas
.
oentoek
lebih
|
dari
f
1000.—
a
propaganda
dari
Ir.
Mussert
di-izinkan,
rata-rat
itoe
tidak,
g
sekaran
nonton
Oeroesan conflict dengan 6
banjaknja.
lama tidak ada Marinesoedah
rena
sedang
partij
N.
S.B,
ada
satoe
partij
Volksraad
bangsa kita.
Sekarang !a sedang ditjari karena
Bangko
di
Attache
k. Didoega bahwa
jang
terlarang
oentoek
pegawai2
PeKita bisa mengerti jang menjebab merenfahan.
telah melarikan diri.
Den Haag,
16 Juli (Aneia) Soe sebabnja angkatan ini, jalah oleh karena
kan ini perbedaan. Orang-orang “Europa
——
rat kabar ,Het Vaderland” membitja lain2 negeri ambil: poetoesan oentoek
Roestam menanja, apakah Pemerenrakan lagi itoe perkara perhoeboengan mengangkat satoe Marine-Attache Siam,
'di sini teroetama di Bandoeng, rata2 tah Nederland djoega sanggoep oenGempa boemi di Ternate
Dikabarkan bahwa Commander Allen
diantara Pemerentah
Indonesia dan
orang bekerdja, pada negeri atau poen toek memberi pertanggoengan2 jang
akan
tetap pegang djabatannja di SiVolksraad
dan
mengatakan-sesoedah
n
akan
sama
djoega..
amannja
oentoek
Aneta
kawatkan
dari
Ternate,
potonga
an
merasak
particulier. Mereka

Di

awatkan dari Den Haag,
melandjoetkan per-

Singapore, 16 Juli (Anetah Commander G. R, G, Allen, staf officier dari
Departement oentoek oeroesan Marine
di Singapore, diangkat sebagai gegawai

De

Aneta

Ini disebabkan karena Roestam Effendi

Inggeris di Siam

| Lagi ketjelakaan mesin

“Djatoeh

terbang

dari 40 Meter.

Den Helder,16 Juli (Aneta) Pada
tanggal 116 Juli poekoel setengah 10

pagi-pagi,

seboeah

mesin

terbang

Fokker-jager D-7-29 (dari penerbangan
militair|, telah djatoeh di dekatnja la-

pangan

terbang

militair De Kooy di

poelau Texel,
Seorang
penoempangnja,

officier-

vlieger M. Holewyn jang masih beladjar terbang,

telah

mati,

Sebabnja ketjelakaan
karena

moedi.
lokan

kesalahan

ini, jalah oleh

terbang,

Djoeroe-

itoe mentjoba oentoek membe
mesinnja,

akan

tetapi mempoe

njai koerang ketjepatan sehingga dja-

ke toeh dari 40 Meter tingginja.

tjilakaan. Sekarang hanja ada 3 passa
giers jang mendapat loeka enteng.

TAN

banjak.

Aneta, bahwa pada tanggal 6 Aug.
Iri Mussert akan di societeit Concordia
di
Malarg di depannja anggauta2, doan bi rang gadai
nateurs dan oendangan2 dari N.S.B,
Pada tanggai 1 Aug, di Soerabaja
n dari Blitar, toekang:

aa

lebih

Marine-Attache

Mm

2300.
Publiek lebih sedikit ocang masoek:

boleh,

ada

pemawan

memet

NN

Karena apatidak
tanja Roestam.

barangkali baroe di tengah2nja boelan
Auggustus, akan terbang kembali ke
Nederland.
Dari Malang, masih dikawatkan oleh

karena ia melalaikan atoeran2. oentoek
menahan itoe kebandjiran.

Sampai waktoe ini, di Hankow
23 orang mati.

Ir. Mussert

GE

| rang. Dibanding dengan tahoen jang)
laloe, itoe perbedaan djoemblah ada

Juli,

De

Djoega Rodalani Effendi maoe
datang di Indonesia

jang menonton ada koe

“ : dfMfimbtahvja

25

BE

soedah,

“jang

Seorang officier dari tangsi di Hankow,

telah dihoekoem dengan ditembak mati,

akan tetapi

tanggal

akan bitjara di Soekaboemi. Perdjalanannja akan berachir di Medan dan

Sa HN

wa pendapatan Jaarbeurs di
ada f 2005.15 “lebih dari
21

16 Juli (Aneta-Reuter).

men j—

Tit

hoen

Hankow,

be

La perhitoengan sekaran telah

Sehingga
beloem' sekali sebabnja
matinja korban2 itoe, bisa ditetapkan,
sebab keterangannja orang jang melihat itoe, ada lebih waarschijnlijk dari
pada keterangan achli2.

kepada jang

TP

dengan segera menghadap
Ikoeasa.
Pada

Lan

FG

.. Snpata pertama wakil Arab di Volksraad |

aa

MEN AONN ANN

, Disini ' saja
|

Nya

hendak

ENAM
ANA MN NONPAN

berdjandji dengan

soenggoeh-soenggoeh,

bahwa |

dengan segenap kepandaian dan tenaga saji a hendak beroesaha,
. Soepaja saja djangan sampai mengetjewakan harapan pada

anandi

0000

diri

saja”. — Kenapa

bangsa

Alwi

tidak

soeka

mengadini anaknja pada orang jang tidak
Sama toeroenannja, — Auto-biografie

DN

Sebagaimana

sederhana.

.

3 poen

ati

Da

cursus,

| Igitoe poela kaoem

$

Saja koeatir masih djaoeh masanja

ini

lain-lain

pergoeroean

beberapa

mengadakan

Padahari

jang mengoeat-

ie

di pengikoet doea baginda2 itoe disini, bangsawan.

istimewa

oentoek

kehormatan itoe dan iboemoe”.

Tanda2

dan kerdja bersama jang sangat perloe

didoenia Barat dan rata2 bangsa orang

dan
kepentingan Islam oemoemnja,
dengan menghormati perbedaan kejakinan dan
pendapatan antara satoe
dengan lain.
1

menrima orang jang tidak sama toeroenan akan mengawini anak perempoeannja,
begitoe' djoega
bangsa

2

itoe bagi kepentingannja diri mereka baik2 dalam tiap2 negeri, tidak soeka

Ae

3 Tg

Het

O-—

tidak

soeka menerima

Barisan

11,

Topeng,

dak memoedji

betere

adres

kleeding

Prima

Dril

Tussor

p. stel f 4.50
p. stel f 6.50

Tari Negrito, 12.

13 Si Gagoe jang Loe

rima psroebahan lagi, sebab hampir tioe. 14. Artja
segala negeri Islam kekoeasaan (Dewi Sri).
|dalam
Voorzitter.
diri, tocan
memerintah pir
karena hen

kian, sekali-kali boekanlah

Tel. 4701 Weltevreden.

7 malam)

orang

saja|sebagian hoekoem agama jang sekadar Gorak-soeseen,
diri demi|bersifat
ngkatannja
dielis
ini, 2 akan
berkata
teori belaka, jang tidak mene

ipa
apa

1

bertewpat
di Kemajoran 59,

pergoeroean Taman Siswa akan meng
adakan malam ke anakan, ialah se-|
Sjahdan didjalan perbaikan itoe jang lain akan. minantoe. Didoenia Barat 'bangsa 'perajaan.
dikehendaki
oleh
Pemerintah poenjkita lihat hoekoem negeri tetap berProgramma sebagai berikoet:
1. Pemboekaan, 2. Panombrama, 3.
oebah-oebah
dan
memang
mesti
djoega, banjaklah jang akan mesti di
bertambah - tambah lepas Artja-kembang, (Asjok:|, 4. Permainan
harapkan daripada Pemerintah djoea beroebah,:
dalam masa jang datang. Adapoen daripada geredja, karena selaloe ter- kanak2, 5. Toml ,Si Siti", 6. Gerak
mesti “disesoeikan
dengan Wirama, 7. Wajang (petilan). Berseling
akan. bahwasanja Pemerintah poen paksa
. menghendaki damai itoe, atau sedikit- peroebahan kehidoepan jg beroebah: selingan dan disertai sisipan loetjoe2.
.nja berhentinja pertentangan itoe, ada- dengan: peroebahan zaman. Sebaliknja
Pe
Istirahat—Buifet.
lah hal itoe pada pikir saja terboekti hoekoem Islam atau figh telah mendjadi
8. Krontjong, 9 Doktor Loetjoe, 10

Alawi

—...

goedkoopste

voor

| Malam ke anakan'| I

hari Kemis 18 Juli 'j.a,d

(besok: malam) .moelai djam

dengan

|

Ng:

Taman Siswa Djakarta

Pada

:

en

Djoemahat malam Sabtoe

kaoem

dan
Tjioem|
sehingga boleh menimboelkan keama ialah gelaran Sajid
nan jang kekal bagi golongan bangsa|tangan.
Arab disini dan mendapatkan damai . Seperti djoega kaoem bangsawan

Ververy

Petjenongan 17 Batavia.C.

jad. pergoeroean itoe akan mengada
keloehoeran boedi dan kesedaran wa- kan hak2 kelebihannja itoe, jang oleh. kan pertoendjoekan toneel dengan
djib seperti jang terseboet itoe akan ra'jat oemoem telah dipandang sebagai mengambil tjerita- ,Hormatilah
ajah)

rata2 ditiroe oleh mereka jang mendja- hak jang

Wasschery

ber

perajaan

boeat moerid2nja.

Alawi mendapat

kehormatan

akan

Chemische

ea

sekolahan,

Astina

hoeboeng dengan penoetoepan tahoen

Ph
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Annex

Pergoeroean Astina
Di Gg. Beloentas Salemba,

Kembang

penoetoep

Baik atau tidaknja pilihan itoe masihjiang sesoenggoehnja
Oepatjara penjerahan.
Djadi pada mereka jang soedah me roe datang, tetapi
menantikan boekti dimasa jang datang |dah ketangan bangsa asing, jang fa
apa maoe itoepisau
Hari
Djoemahat
malam
Sabtoe
19/18
mesan
dalam
Islam
hoeksem
dan jang sekalian soedah mem soedah menanfjap dilehernja dan darah
mementingkan
Tapi dari pihak diri saja, disini saja|
Juli jad. dengan bertempat di Kemajo bajar
hendak berdjandji dengan soenggoeh-| melakoekan pemerintahannja,
hoekoem persa

school)

kepada

masjarakat

nasional.

Sebagai penoetoep oeparjara itoe, akan

diletakkan pada diri saja. Hanjalah, la ada selama-lamanja dalam riwajat
diadakan pidato2 tentang , Pergoeroean
djika saja hendak berlakoe dengan Islam dari abad keabad. Dalam abad ke
dan Masjarakat" oleh pemimpin Taman
sepertinja- menoeroet jang dikehendaki 119, abad Demokrasi paham demokra Goeroe,
Pa
si
itoe
telah
mengalir
kemana-mana
itoe, adalah perloe sekali, bahwa saja

dari pada beberapa djalan jang lain2.
merinta dengan angkatannja akan diri Didoenia Barat kaoem bangsawan telah
Saja Se
SER
GA Oa
: 'hilang hak2 kelahirannja, sedikitnja di
Snedah
tentoe, angkatan itoe telah dalam hoekoem negri. Paham persama

tidak salah raba tentang maksoed Pe-

Se

di lakoekan dengan mengingat tempat

— jang saja doedoexi dan bagian jang saja

an tiap2 orang didalam hoekoem pada
masa ini soedah boleh dikatakan rata

kerdjakan dalam pertentangan diantara rata diterima orang. Raham jang soedoea fihak dalam golongan bangsa dah mendjadi oemoem itoe mendjadi
Arab. Oleh sebab itoe saja poenja peng: satoe sokongan jang besar oentoek
sa
harapan angkatan saja ini bolehlah sa haloean jang hendak saja namakan
dja
haloean
jang
menoeroet
pendape
ja anggap sekadarnja sebagai tanda

membenarkan sikap saja didalam golo
ngan itoe. Maka djika disini saja hen|

tan saja sendiri memang sesoenggoeh
nja benar.
ZA

dak mengoetjapkan beberapa perkataDalam pada itoe tidak seorangpoen
an oentoek menerangkan sifat dan ala akan dapat menjangkal, bahwa sekali

san2 sikap saja itoe, saja harap dja-

nganlah

poen soedah berlakoe

beberapa

Terlanggar kreta api

Karena
Tadi

pagi

koeranghati2

di

djalanan

kereta

api

Bekasi 'ke Mr: Cornelis seorang toekang sajoer nama Hasan dari Pondok
Gede Bekasi oleh karena koerang ha

ti2nja waktoe hendak melintas djalan
terseboet aa terlanggar oleh kereta

api jang telah mendatangi, sehingga

menapala
loekap di kepalanja, De
ngan mandi darah si korban di ang
koet ke C.B. Z,
3

“

revo

|

ngan
terlaloe

Sekarang
beres,

pengetahocan dan paham jang djelas|melepaskan kepertjajaan akan kelebi
tidak beda dengan neceri2
seperti misalnja di Djawa

renti dan oeroesan

ocang

van Kunsten en kapas

ra

an LVIII 1920, tjitakan G. Kolf &

IIONAt

Mt Wen

NG

pada kaoem Alawi, maka
ham
jang soedah toeroen
Co.
'litoe telah saja kenali
dari
pada
pergaoelan sehari hari. Anak kaoem

(Bagi

atau tidak berharga lagi critiekan kita
jang doeloe terhadap P,R..

e

(ZI.

sja

Oleh kelahiran saja termasoek dalam Alawi itoe lekas sekali terbiasa ditekaoem 'Alawi, jang menghoeboengkan |gor orang dengan gelaran kehormatan,
asal-oesoeinja kepada Saidina Hoesein | jaitoe wan“ Ia ,sajjid“ djika taki-

|

Kitab , Doenia Islam”

Perhatianada besar
poetera kedoea dari pada Sitti Fatema laki. ,sjarifah“ diika perempnean. S-|
Dalam Minggoe jbl. soedah di oe-,
poetera poeteri dari pada Nabi jang lagi masih baji ia soedah mendapat
Besar dan Rasoeloellah jang Penjoedah stiioem tangan“. Selagi anak anak ia moemkan tentang akan terbitnja kitab
Moehammad bin Abdiliah Cim. Ada- mendengar tjerita2 dari hal kemoeliaan »Doenia-iIsiam“ jang selain memoeat

—

poen toeroenan Nabi itoe dalam riwajat 'kaoem toeroenannja, dan hikajat 'adjaih

Islam

dari

abad. keabad

“bagian jang penting.
“banjak negeri

toelisan2

orang

jang terkemoeka

mendjalani
termasjhoer dalam kalangan
Dalam beberapa dari pada kesaktianorang2 keramat dari poen
lengkap dengan
pada datnek niniknja. Herankah djika

Islam kaoem

toeroenan mereka

besar dengan

kepertjajaan

te-

bapak

korban golok dari

kwalonnja

sendi

. Doedoeknja perkara ada seperi.
rti berikoe
t :

Pada

tiga

ampat

ja siapa

bonan

jang

telah

telah

boelan

mempoenjai
' ditanami

pake-

dengan

rs

aji

Gara-gara

wang

Saling

berselan

boeah-boeahan diantaranja boeah Djam
boe,

batjok.

f 0.35

batjok-mem

Kemaren
sore di Poelau Bamboe
Tjikarang telah terdjadi pembatiokan

diantara 2 orang Indonsierframa Karan

nikah kembali dengan seorang bang
nja nama Oeman sehingga dengan sa
ini
kekoeasaan semoea ada difihak bapa ka pegang (gadai| oentoek
harga tiga
k
kwalonnja.
pitjis lima cent dan achirnja ada seo
Pada sesoeatoe waktoe Misar telah rang jang maoe terima itoe barang
i Misar mendapatkan djawaban soepaja minta idzin terlebih
doe
loe pada Oemam.
:

Dengan

dian

ini djawaban Misar kemoe

minta pada

ngoendoeh

Ocmam

oentoek me

itoe boeah djamboe, per-

mintaan mana tidak di idziakan. Oleh
karena Misar berpikir bahwa pekebonannja ia jang telah mengoeroes achir
nja ia lalap pohon djamboenja.—
Oentoek perboeatan anaknja Oemam

mendjadi

goesar

dan

dengan sengit

semalam Misar telah diberikan batjokan dikepalanja sehingga sempoak.
| Sikorban diangkoet keroemah sakit
oentoek dirawat lebih djaoeh,
mengadbammami
“

Karena hati dendam
Golok

Islam
bergambar-gam

disoeroeh

bekerdja.

. Kemaren sore. di Kp. Padoerenan
Bekasi
seorang nama Naih bin Djibin
doenia Islam.
Penerbitan dioesahakan dengan for- telah mendapatkan serangan dari seorang bangsanj

bar dan

:

$

Misar telah ditinggalkan mati oleh g
ba
pakn

dan

pemandangan2

itoe telah mendapat kebesaran dan ke goeh tentang kelebihan kanemnja dan
. radjaan, dalam sekalian keradjaan Islam tiap-tiap orang kaoem itoe 'atas tiapmat boekoe jang indah, sehingga ber
. kaoem itoe, kadang-kadang setelah be tiap orang lain? Pada
pikir saja, toean
berapa lama menderitakan kemalangan Voorzitter, hal jang sematjam ini tidak harga oentoek disimpan dilemari boe
permoesoehan, achirnja mendapat djoe Jhertemoe: hanja pada bangsa Arah bae, mendjadi poesaka jang van blij
ga pengakoean kedoedoekannja dengan sadja, dan perkara kepertjajaan akan vend belang (penting'boeat
selamanja)

0.

seorang

#1

darah dimana seorang na

ma Misar mendjadi

djiwanja tidak:

degan perdjandjian
sewaktoe waktoe
bila Karan soedah mempoenjai wang,

contributie,

moelaan boelan December tahoen 1920| sendiri dan di poelau2 jang lain dalam iributie dan keberentian beberapa angdan bagian saja dalam pertentangan| kepoelauan ini. Bangsa2 jang ta itoe gauta P.R, itoe soedah beres, pendek
. itoe bolehlah dibatja rentjana himpor.|beroentoeng,
karena hal
1imp
golongan aja selesai satoe sama lain. Dengan
nan keterangan2 jang 'allamah prof. De| bertingkat tingkat itoe mendjadi satoe sendirinja tidak ada sebab lagi oemoem
B.O, Schrieke, dengan 'alamat: Deloeroesan diloear agama, tapi sajang boeat mendoegakan keadaan keadaan
strijd onder de Arabieren|sekali pada bangsa Arab masih beloem jang koerang beres atau mendoega
P,R. koesoet dil: sebagainja,
inpe TN " rat 5 yen telbegitoe.
:
lah ditrbitkan sebagai salinan daripa
Dan dengan sendirinja poela hilang
et
"3
2
da notoelen Ta Ibyikamah Cenguksetan
Toean Voorzitter! Saja sendiri
dari
paham-pa
temoeroen

noempahan

ke C.B.Z. dan didoega
bisa tertolong lagi

minta pada
Voor- pohon djam maknja oentoek mengalap
boenja jang sedang berboe
ocang con- ah,
tetap

sdedah

sekarang menoeroet keterangan

zitternja, segala oeroesan

anak kwalonnja

Seorang bapa jang bengis.
Semalam di Kp. Djamboe Lara
di Pasar Minggoe telah terdjadi ngan
pe-

dan Sarip, sehingga kedoeanja mendapatkan leeka2jang hebat dikepalanja.
Karan ada mempoenjai seboeah arlodji kantong.
berhoeboeng dengan
perloe pakai wang, itoe barang kemoe
dian ia tawarkan pada siapa jang soe

mementingkan diri saja sendiri persamaan segala orang didalam hoe
Ini perkoempoelan jang sering dika
Oentoeng djoega en
saja da-|koem, itoepoen didoenia Barat sekali barkan di ini s.k. berhoeboeng depat diringkaskan. Oentoek mendapat kali beloemlah rata kaoem bangsawan ngan oeroesan anggauta2nja jang be-

dan sebenarnja pertentangan didalam|hannja,
kalangan bangsa Arab itoe sampai perjTimoer,

Membatjok

Nkenedian mengambil poetoesan penek.
Si korban dengan segera diangkoet

Selagi masih hidoepnja ini anak
mengikoet djoega memperoesaha
kan
Itoe kebon.
:
Kemoedian maknja Misar telah
me

I—

Perkara ,Roekoen Palembang”

mendjadi salah faham, dja lutie dan sekalipoen evolutie tidak
sampai hendaknja saja ditoedoeh berhenti henti dan soedah ditetapkan

jam

beberapa hari beloem djoega semboeh,
dan kiranja ia tidak bisa sabar lagi jg

golok

a nama Nisam dengan
siapa jang terseboet doeloean

telah mendapatkan loeka2

dikepalanja

itoe

barang

ia akan

minta kembali.

Kira2 'koerang lebih 3 boelan itoe
barang telah dipegang oleh orang jang
terseboet belakangan tetapi itoe orang
poen perloe wang djoega dan tjari pa
da siapa jang soeka gadai itoe arlodji

dari Karan oentoek f 0.35, jang kemoe

dian itoe arlodji djatoeh ditangan Sarip.
Begitoelah kemaren sore Karan dan
Sarip telah bertemoe di Pasar Tjikarang
siapa, jang terseboet doeloean tahoe
bahwa
barangnja
ada dipakai oleh

Sarip, Ia minta kembali itoe arlodji ber

sama wang f0 :5 oentoek meneboesnja
tetapi Sarip tentoe sadja tidak maoe'ka
sih lantarania terima itoe barang boekan
dari Karan, jang mana mendjadi tjektjok
moeloet sehingga masing2 fihak men
djadi sengit dan menggoenakan sendja
ta tadjam jang berachir
kedoeanja
mendapatkan loeka2 hebat dikepalanja
sedang Karan loeka di dada,
Sementara itoe kedoea orang itoe

terpaksa dapat rawatan

di C.B.Z.

ema Porno

dan tak loepoet C, B,Z. mengambil Menggelapkan oceang koeboeran
2 orang nama H. Loen dan M. Lebagian.
HA
:
| beroleh hak-hak kelebihan, kerap kali kesaktian dan -kehormatan tidak pnela boeat
Kedoea orang terseboet kiranja me- anders masing sebagai mandoer koe
oemmat
Islam.
sampai amat besar, dengan karena |herbeda sendiri
soecdah lama menaroeh hati boer 'di Kober Rawabangke dan koebangsa Arab dari p? — Berhoeboeng dengan pengoemoeman mang
toeroenan mereka dari pada Nabijang|da bangsa lain-lain.
dendam
satoe antara lain, jang mana boeran di Menteng telah ditangkap
itoe, hingga sekarang pesanan dari
— Soetji itoe. Hak-hak2 kelebihan itoe||
Adapoen akan hal diri saja sendiri
berachir dengan pertoempahan darah. oleh politie berhoeboeng dengan peng
telah termasoek didalam hkoekoem tidak besar dengan kepertjajaan dan Kaoem Moeslimin sebagai bandjir da
gelapan wang pembeli tanah koeboe- .
mei Jaman
“dalam beberapa negeriIslam dan oleh paham.
ran jang dipertjajakan kepadanja,
jang demikian itoe holeh dika rangnja, dengan soerat telefoon dil,
pengikoet kaoem itoe diberi alasan takan kebetoelan sadja. Sesama men- kebanjakan poela
Waktoe Inspecteur Commissie GePerboeatan nekat
lantas
disertakan
har
“ beberapa hadith, bahkan ajat2 0 seran- djadi anak oemoer tigabelas tahnen
meente
melakoekan controle
ternjata
Menggoroklehernja mereka telah bikin
.poen djoega. Betoel pihak jang ber- sepoel”ng saja dari Hadramaut sete- ganja 15 cent dan porto 4 cent, Dari
knoei dengan itoe
Palembang
kota
sadja
ada 1000 pesa
.lawanan tidak membenarkan tafsir atau lah diam
sendiri,
wang oentoek H. Loen
enam tahnen
disitoe,
sedjoemblah
tawilnja, akan tetapi dalam madzhab saja dimasoekkan dalam sekolah Dja, nan, dari Lampoeng, Bogor, Cheribon
f 132.— dan boeat.M, Leanders 197,
Tadi
pagi
seorang
pendoe
doek kamseh
| hak-hak Sjafi'e diakoei
dil. tempat.
poeng Djati Baroe 94 nama Roeslan 80, sehingga dalam perkara iniia akan :
elebihan toeroenan Nabi jang soetji jat Chair, jang ketika itoe dalam pimMemandang perhatian jang besar ini, kl. oemoer 40 tahoen sebagai toekang dihadapkan
di moeka Landraad Mr,
Sjiech Ahmad Soorkatti. setelah
e. Demikianlah kaoem Alwie itoe, binan
berhenti dari sekolah Djam'iat Chai: sedang kitabnja beloem djoega keloear djait telah melakoekan perboeatanjang Cornelis pada tanggal
14 Augustus
ri abad-keabad tetap mendjadi satoe, (mendirikan bergoeroean sendiri, saja
jang akan datang. Dalam pemeriksaan
sangat
disini
nekat.
perloe
dikabarkan
bahwa ,Doe
8
bangsawan jang mendapat pe toeroenkan dia sampai tammat peladjlia telah akoeci kesalahannja, oleh kakoean didalam kebanjakan negeri2 ran saja. Laloe dalam beberapa tahoe: nia Islam, itoe sekarang
sedang jangIa telah ambil seboeah pisau lepitnja rena terdorong dari kesoekaran2 jang
kemoedi
an
dengan berani telah
| dan beroleh hak2 kelebihan da-| saja mendjadi goeroe dan pemimpin atau lagi ditjitak. Dan berhoeboeng gorok lehernja sendiri
diroemahnja, si mereka telah derita.
'lam agama, dalam politiek dan dalam pada
dengan
banjaknja serta soepaja rapih apa sedang ditingg
berapa sekolah Al Irsjad,
alkan sendirian oleh
soe' enan pergaoelan. Seperti djoega
nja, baroe bisa selesai kira2 habis familienja,
senyuman
m bangsawan didoenia Barat, beboelan Juli ini.
' “Oentoeng sadja sanak familie terboe
“
ai

4
1

Dua

adjaran Islam

i'oe

2 Bat

didalam

jang | maan sekalian oemmat Islam, tetap poe-

Roeslan

Waktoe sedang sakit demam jg soedah

£ Lap

saja

harapan

han” moerid2 Taman Goeroe (Kweek-

baniak mengair.
Menoeroet familienja

AI

djanganlah

poela ,oepatjara penjera-

ME dinas

soepaja

mengetjewakan

mengadakan

harganja
itoe kitab,
soepaja
bersabar dalam sedikit hari ini. Pesanan tetap pada penerbit sendiri M
Zain Sanibar Ie Redacteur ini sk.

ip

tenaga saja hendak jngan jg tadi itoe, danjg mendapatkan

ran 57 pergoeroean Nasional itoe akan

PN

itoe jang bertentangan de

NK ana

Sementara

Sa

segenap

Kahani

beroesaha,

sampai

dan

dengan

as

kepadaian

bahwa

TE TABANAN

soenggoeh,

mma

nan President Lebrun, sehingga persi 2.000 000.000. Francs dari peroesahaan |

Pimpinan vergadering dipegang oleh
wakil tjabang Betawi. .
Njonja Djenawar menerangkan toemengentengkan keberatannja dan mem djoean Aisjijah, jang mengambil tjonto
perbaiki keadaannja economie national. ari isteri Nabi Moehammad s.a.w
kreta api.
Selandjoetnja ada 8 decreten oentoek

dangan kabinet ini mendjadi satoe per-

sidangan dari Minister-raad,

Ie
|...

“Volkenbond akan memper ahkan Ethiopie
.
Bagaimana Italie akan salmoel
ai mejerang.

Dikawatkan

| Iboe-kapal 'nesi u ter-f"

Havas,

bahwa

scarf yuraw

Setelah itoe, pembitjaraan

NEDERLAND
Sampaimeninggal!l
doenia.

Barangkali persidangan itoe, perloe
diteroeskan sampai malam. Sebab dji-

diteroes-

kan oleh Nona Sitti Soenarti (wakil
tjabang Betawi), Pembitjara mengoeraikan tentang : Bagaimana kaoem iboe

Soldadoe terlindas meriam

robah atoeran2 belasting.

a-Transocean.
Juli |Anet
pamiro, 15 edahnja
Juli (Aneta). Kemaren BN,
achirnja boelan

Is,

oleh

Ipengheimatan jang ada didalam pernia
x
tan, jalah berdjoemblah oentoek 6,000,
020,000, Franes,:
Pemerintah akan minta korban dari
Kekalahan pertama
Isemoea
tingkat2an Rakjat dengan me“0entoek Italie,

mengoeroes roemah tangga, kaoem iboe
terhadap perkoempoelan dan pergaoe-

lan

oemoem,

dan

djelas, dan

dengan pandjang lebar
dioelangi

dengan

ba-

Maart, ada 95 boeah kapal pengang- ikalau ini malam tidak bisa didapatkan
Oldebroek, 15 Juli fAneta) Oleh
di Afri
rl, seboeah iboeItalie
kapal mesin|Koetan Italie jang meliwat Suez-kanaal. poetoesan jang tetap, maka Pemerintah karena koeda jang menarik seboeah hasa Soenda oleh Nona Rochimah,
pendengar merasa poeas.
beelan Juli ini berachir, barangkali akan meninggalkan pernia meriam kaboer, maka seorang solda- hingga
g dengan moeatan beberapa ba |Sebeloemnja
Oetoesan
Moehammadijah tjabang
|masih ditoenggoe 27 boeah kapal lagi tannja oentoek mengoemoemkan se doe milicien
terlindas oleh rodanja
tanah djadjahan

mesin terbang.”
gi poela telah berangkat ke Mas-

Betawi

mengandjoerkan, soepaja kanem
mmeliwat kanaal itoe, oentoek pergi moea decreten (besluit2) bersama wak itoe meriam sehingga mendapat loeka
Iboe
soenggoeh2
mempeladjari pendidjadjahan Italie. Kebanjakannja ioe,
Jjang membahajakan djiwanja.
"2 bogah kapal pengangkoet ba- |ketanah
dikan
setjara
Islam,
'dari soldadoe2 Italie itoe, toeroen di
Transocean kawatkan, dari oetjaDi dalam pengangkoetannja ke roe
Oentoek
penghabisan, Njonja
H.
at
|
pengangkoetan
j
a
n
e
|
Massaua
oentoek
teroes
pergi
ke
pan2
Premier
Laval
bisa
kelihatan
bah
mah
sakit, ia telah meninggal doenia. Noer Sitti mengoemoemkan, b-hwa pa
cah kapal pengangkoetan jang Asmara, dimana hawanja ada lebih wa semoeasubsidies oentoek ngemaeng yaaa

kenal sebagai
pelaboehan dimana
hawanja ada jang paling panas diseloe
roeh doenia).
Sesoedahnja moelainja boelan Juli,
ada 3000 soldadoe Italie jang kena
Isakit dikirimkan kembali kenegerinja
Sementara,
akan

roeh2, ak.n ditoeroenkan
barangkali
dengan 10 pCt.
at
t
Apa jang soedah tentoe, jalah bahwa
kabinet ini mesti berdjoang dengan se
koeat tenaga dj kalau hendak
melan-

Volkenbond

djoetkan perobahan2 itoe,
Apakah Frankrijk akan keloear dari
satve crisis Pemerentahan lagi, ini ma

bersidang.

:
waktoe. sekarang, soedah ada
Parijs, 16 Juli fAnetaf Ditoenggos,
' 10 mesin terbang jang lain. didalam
bahwa
Dewan Voikenband akan bersi sih ada satoe pertanjaan, oleh karena
.tanah2 djadjahan Italie.
dang pada moelainja boelan Augustus tidak ada satoe pariij jang menj »kong
ini perniatan

oentoek
membitjarakan
perselisihan
Bagaimana Ethiopie akan |diantara
Italie dan Ethiopie.
|
(moelai diserangnja.

3»

Shan

8

. Dikabarkan bahwa Duce Mussolini
menaroeh kepertjajaannja atas tenagaoedara centoek
dengan segera.
ka

|
—

merampas

penghematan

kreta api

api

locar negeri

waktoe

meliwat

penjebrangan kreta api

itoe satoe

jang tidak di

djaga.
Lp
Seorang perempoean jang doedoek
didalam itoe auto, mati dan chauffeur
nja mendapat loeka hebat.
din

da waktoe ini Aisjijah groep Djasinga
sedang
mendirikan
seboeah roemah
madrasah oentoek anak2 perempoean'

Ne

Harap diperhatikan
Oentoek mengentengkan pekerdjaan
administratie bila toean: toean mengirim
wang langganan fjoekoep dengan adres

AUMINISTRATIE
AN

dengan se-

TE

penoeh hatinjn.
Akan tetapi Premier Laval mempoe
Keterangan ini disetjapkannja oleh
Avenol, Secretaris-Generaal
De
Volken- njai perniatan oentuek , bekerdja“.
bond, jang telah mengoendjoengi mi ngan segera, sssoedahnja ia mengoe-

Inister oentoek oeroesan

kreta

:

Ng

'

djangan

diadreskan

ini

koran

sadja,

pada orangnja.
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LI

moemkan itue poetoesan2 penghematan

Ethiopie Frankrijk terlebih doeloe dan kemoe:
dian oetoesan Ethiopie di Parijs.
Ethiopie|
Barangkali : penjerangan
Pengadilan model baroe
akan dimoelai dengan satoe serangan|
oemoem
dari atas oedara, oentoek|
Ethiopie jang akan dipersa

jaag

baroe,

ia

akan

bitjara oentoek!

Rakjat didepan radio, oentoek mengoen|
djoekan

bahwa

Padi, kedele dan singkong
Jang akan berhasil le-

atoeran2 itoe ada per

loz sekali boeat kepentingan seloeroeh
negeri Frankrij«.

esir
ke tanah djadjahan Italie itoe.

Tidak maoe kalah berani.

pie akan ditoedoeh, bahwa
bisa memenoehi

sid z
52515 MA

IA an

Betawi.

ia tidak!

kewadjiban2 sebagai

anggauta dari Volkenbond,

teroetania

—. Rome, 16 Juli (Aneta-Transocean) didalam perkara penindasan pemboeDikabarkan Ba
angan Aman, (Ea
DJANGAN
LOEPA
Djikalau Ethiopie akan mengakoe Keperlocan pakaian jang tjotjok pada
mempoenjai
perniatan oentoek perg

)JIKAtoean pertjaja pada diri sendiri
tjoba toean perhatikan ini boekoe ,Penoentoen boeat bikin saboen fjoefji."

DJANGAN
bisa pakai, tapi bisa bikinnja. Ini boekoe
zonder
goeroe
orang tentoe bsa bikin ,,Obat gosok

dengan pakai mesin ter- toedoehan itoe maka Italie akan diberi pembeli, hanja di ,,Toko Slamet
Ikan mandaat jang terbatas (beperkt
Pasar Meester-Cornelis.
Zonder goeroe foean dapat bekerdja baizem) dan Hoofdpijn Eau de Cologne
Perniatan Duce Mussolini ini, akan mandaat)
atas negeri Ethiopie. (BEthio- Pertoendangan? Kawinan? Kematian? dengan ongkos sedikit sadja beli pa- dan Minjak Poko”
dilakoekannja sebagai djawaban terBeli sadja ini boexoe, baroe toean
pie akan ditaroeh di bawah penilikan Pesen selaloe pada: Bloemenhandel toekannja, Kerdja toeroet kemaoean

| ke Erythrea

. bang jang ia akan kemoedikan sendiri

adap itoe oetjapan dari Radja Haile

Selassie diwaktoe mana diterangkan

Pasar Baroe Oost Goenoeng Sahari ini boekoe fanggoeng mendjadi keoen- tahoe, sedikit poko, bisa djadi baWest No. 1 telefoon. Welt.
1324 toengan, Pokok sedikit—oentoeng besar! njak hasilnja.
Harga ini boekoe tjoema f 0.50
Tjikakak 93a Bandoeng telefoon 1390 Harga fjoema F 1,— tanja pada No.
1010 di ini soerat kabar, Lain onkost sadja, keterangan pada No. 1040 di
ini soerat kabar, Remvours tidak -diBOEKOE
jg. bergoena, peladjaran kirim. Rembours tidak dikirim,

Radja terseboet akan pimpin | Djikalau Ethiopie tidak menerima
soldadoe2nja didalam pepera- itoe. dakwaan, maka memvoorstelkan
ngan
dap Italie, djikalau waktoe- soepaja Ethiopie dikeloearkan sebagai
| aja sSoedah datang.
anggauta dari Volkenbond dan Italie 'bikin obat nyamoek dan stroop zonder
Serah Aa
1
&

| bahwa

. sendiri

goeroe.
k
"
| Dioega thiopie soe- akan diberikan kewadjiban ,,oentoek
Gampang
dimengerti,
dan
tjampoememperbaiki lagi ketentraman dan ke- rannja tertoendjoek dalam ini boekoe.
.
Mae
sedjahteraan
di negeri Ethiopie“.
Pemoeda2 perioe simpan ini boekoe
dapat
bernesaha sendiri dengan on| Perniatan ini, dikatakan sebagai per
kost
sedikit
tapi oentuengnja besar
tjobaan jang paling achir ,oentoek
sedang beladjar di Amerika, menerang mendapatkan atoeran dengan tjara per Harga tjoema f 0.75 keterangan pada
kan bahwa Radja Ethiopie soedah & damaian”, akan tetapi soedah dikata- No, 1020 diini soerat kabar. Lain ontahoen kebelakang bersedia oentoek kan terlebih doeloe poela bahwa per- kos ki im. Rembours tidak dikirim.
Iniatan ini roepanja tidak akan berhasil, PLAAT - RLAAT Gramophone OenMEDEKANENAN,
1
aa
# Pe biantaran
atoeran2 jang dengan oleh karena menoeroet perkabaran2 sjoedatoel Foead dinjanjikan oleh Miss
—. telitie se
ersediakan
terlebih jang paling belakang, Radja Haile Sejang sanget populair digoloeloe oe
enahan penjerangan lasi soedah tetap akan menolak ma Nadra
ngan Bangsa Arab. Masih sedia se
'jalah bahwa di goeah2 pe|sing2 voorstel jang akan membahaj« dikit lagi. Soerat2 dibawah letter C.
engan ada banjak simpanan pe|kan kemerdekaannja negeri Ethiopie,

— NW York, 15 Juli (Aneta-B.N,),
. Salah en
Kn

Ke

aa anon

ersendjataan
ra . Goe- Sedang dilsin fihaknja, Italie meneroes

MOEHAMAD
SOEBOEH G. Djati
apenoeh dengan kan persediaan2 militairnja dengan de
|Baroe
blakang
Pakgade
Tanah Abang
s) dan tempat2| mikian” kegiatan, sehingga timboelnja
Telf.
5412
Wi
Trima
pakerdjaan
bikin
adap sera-|peperangan itoe, dipandang sebagai idan betoelkan: Electrische —Gas—
lagi.
Itidak bisa tertjegah
hati
Wa'erleiding— Pager kawat— Roemah
roemah harga pantas,

IN

DE

KOST.

Masih

bisa

ditrima

kirim,

Lain ongkos

beberapa orang in de kost, teroetama

boeat

studenten. Roemah

Wijk

Europa

letaknja di SEKARANG

jang sepi, ditengah-'e-

ngah Rechtshoogeschool dan Genees-

kirim,

zaman berhemat,

Toean tidak oesah beli sabuen mandi lagi, tapi lebih b.ik belii.ib kue.

Ada
telefoon.
Dengan djelas dan gampang toean
baik. Seorang studenten f20. seadiri bisa bisin saboen manui
(Foilet-Lijmzec pen)
werkenden f 25. Soerat pada admi
n'stratie ini koran ditandai ,Kosthu's"
Dalan ini boe.oe tjoekoep tjara
membikin sabuen masrui uenga. sedikit ongkos. Dan djika boeai uiMARGO
WALOEJO
kundigehoogeschool.

Rawatan

Kalilio 18 Yo Rialto Bioscoop Bat.-C.

Speciaal

Djamoe

Toedjoe

angin enz. jang soedah dapat

seriawan,

Galian,

Eerediploma.
Djoega sedia roepa2 obat: nierziek
ten. Dijsentere, siukerz'ekten, rheuma-

tiek,

kepoetian,

recept Dokter,
tjaman

dengen

dan

M njak ramboet.

djoeal lagi tocan makin on oeig.
Haiga tjoeua f 075. Ket. rangan
pada No. 1030 diini soerat kabar. Lain
onkos kirim. Rembours tidak dikirim.

SANGGOEP

menoeroet |oentoek

minjak

Tjam-

menjediaken

toean2

dan

njonja2

makanan
oentvek

locar roemah ,(levert eten, buitenshuis)

dengan

bajaran

Keterangan

enteng.

pada soerat No. 190 Dj.

DITJARI 1 atau 2 mesin duplicator diini sk.
jang
baik. Tj.nto letter dan
binet Frankrijk telah moelai bersidang MAOE KASIH PINDJAM OEWANG harga masih
haroes diterangkan. Adres D
DJANGAN menjesal djika kita selamadengan iidak berhenti2 dan beloem Dengan rente jang ringan karena ber- Koesoema
ningrat p/a ,, Pemandangan” nja terkebelakang dari segala-gala hal,
pernah oentoek sedemikian lamanja, maksoed menoeloeng orang dari korban
boeat mempeladjari atoeran2 oentoek woeker. Oewang jang disediakan ini DIDJOEAL 1 Austin touring model akan tetapi haroes kita oebeh waktoemelawan itoe 'kekoerangan begrooting hanja kl. F 3000,— diharap djangan di- 1935 baroe dipake '/2 tahoen d lam waktoe jang ketinggalan, dari itoelah
dan kekoerangan penghasilan peroe- madjoekan permntaan djoemblah besar keadaan baik. Bisa djoega dibajar de betoelkan Horioge, Lotjeng dan WekIsahaan kereta api,
oleh masing-masing jang berkenerloean,In, an menj'tjil. Keterangan lebh dje- kers toean pada Horlogemaker BIR ALI
Persidangan kabinet ini, dimoelai
Soerat permintaan adreskan pada ad- Ilas padaf rma TJONG & Co, Sawah Tjiwaringin depan Gasfabriek Bogor
poekoel setengah
10 pagi didalam ministratie ,, Pemandangan" di enveloppe Besar 15, Batavia-C,
kantor oeroesan loear negeri. Poekoel diboeboehi toelisan ,,Bank Pertoeloe-!
PENGOEROES pembongkaran gedong
1 diberhentikan sebentar oentoek ambil ngan". Resia dipegang keras.
MASOEKANLAH Toean poenja anak2 Factorij lama di Kali Besar Oost-Bt.
santapan, kemoedian mana poekoel
lelaki di Bedryfen Handelschool. Di- memperinzatkan sorpaja toean-toean
12,45 sore dimoelai lagi pembitjaraannja, Cursus BOEKHOUDEN
A en B Iedere dikan PRAKTISCH boeat bekerdja tidak menjesal karena ketinggalan
Poekoel 6. semoea
Minister2 pergi ke Woensdag 5.30-9. Vrijmetsellaarsw, sendiri. Mintalah keterangan per soemembeli
barang2 keperoean bikin
Pp. |roemahnja
President
oentoek
kan pembitjaraannja di bawahmeneroes 7 A.Lesgeid mn. F 5.- N-euwe klas- rat pada Tirto Adi Koesoemo Druk- roemah (boengkaran| jang karena moepimpi- sen 3 Juli jl, Tel, Wit, 3866,
kerijweg Kramat Batavia Centrum
rah, barang baik,

Pe rsid anga
rijs, 16 Juli (Aneta-Reuter) Ka!

Sa SAN HAN

Djoega telah mendatangkan 3 orang

dwakil Aisjijh tjabang

Sejak
Dee Hai Lea
TAM
AN TEE ERA SE

— Italie sedang membandjiri pasar2 onta kalau tidak bisa didapatkan salah sa
di oediknja tanah Mesir, oentoek mem toe atoeran dengan tjara perdamaian). |:
beli onta jang akan dikirimkan ke Ery- . Di-voorstelkan, soepaja di dalam:
persidangan Volkenbond jang akan da- |
Berhoeboeng dengan perkabaran ini,
Italie melandjoetkan pendakwaan
Pemerentah Mesir soedah melarang tang,
terhadap
Ethiopie di dalam mana Ethio
pengeloearannja binatang2 ini dari ta

im

1.400 000.000. Francs dari Begrooting
bar tersiar mewartakan bahwa Agent2 Ethiopie jang mesti dipersalahkan dji Gemeente
e
n.

nahM

bih

Lav | akan minta sokongan dari se-

P3

Bapug
Sea

|

lahkan.

nk Da

banjak.
:
Aneta
kawattan dari
Bandoeng,
genap Rakjat Frankrijk oentoek oeroe
ambil
Parijs, 16 Juli (Aneta-Transocean) san ini, soepaja ia bisa teroes mela- Landbouw-Voorlichtingsdienst
pertjobaan
dengan
menanam
padi,
kamenoeroet katerangan2 di dalam ka- koekan politiek Ioear negerinja jang
tjang kedelee dan singkong, jang akan
: Ditjoba terlebih doeloe. langan2 diplomtiek, itoe perniat
bermaksoed
oentoek
menetapkan
peran jang
damaian di Europa, dengan pengeta- membawa lebih banjak penghaslian,
. Rome, 16 Juli (Aneta-Havas).
Ti- paling baroe oentoek menjelesaikan ini hoean
Sebab pertjobaan2 dengan seroeboek
bahwa ia mempoenjai kepertjadak 'selang berapa lama lagi, di Italie perselisihanjg
, dibikin di waktoe diada jaannja segenapnja Rakjat Frankrijk. jang mahal, akan ditinggalkan.
akan diadakan
manoeuvres
(main kannja itoe pembitjaraan diantara Eng
Parijs, 17 Juli (Aneta-Reuter) Seemaan
perang-perangan) jang loeas sekali, land dan Frankrijk, mempoenjai mak Sredahnja kabinet bersidang oentoek
5:
n mempergoenakan 7 divisies di
14 diam lamanja (beloem pernah de Aisijah groep Djasinga mengadakan
| sekitarnja kota Bolzano, 4 divisies
di soed pertama oentoek menjenangkan mikian lamanja, sesoedahnja
dari wakopenbarevergadering
TELF, 5546 WI,
Italie dan bersama waktoe oentoek
| TELF, 5546 WI.
| sekitarnja Udine, 3 divisies di dekat kehorm
toe
perang
doenia),
Pada
hari
Minggoe
jbl.
bertempat
maka
Pemerentah
:
atannja Volkenbond.
KRAMATPLEIN
| kota! Milaan dan 3 divisies.lagi di
Frankrijk
ambil
poetoesan oentoek diroemahnja Njonja H. Noersitti.
Maka oleh karena itoe, tanggoengan mengoemoemkan 20
- sekitarnja kota Napels. .
decreten Aisjijah groep Djasinga (Bogor) telah Nama soedah tjoekoep terdenger
nja oentoek mendapatkan atoeran deng oentoek mengheimat poetjoek
dengan:
mengadakan openb. vergadering, jang
Pa
Ke
ani
“Belionta' an fjara perdam
akan
dibera
aia
tkan 7.000.000,000. Franes dari. Begrooting mendapat perhatian besar sekali dari | dan terkenal. Harga boleh saksin,
atas Ethiopie, (Dengan perkataan lain, negeri.
kaoem iboe dan beberapa kaoem lelaki, kan sendiri
Cai ro, 16 Juli (Aneta-Reuter) Ka2

membikin” takoet Rakjatnja terlebih

GO

.

disambar

NB

»ngan Generaal Valle.

Auto

sin terbang, perlajaran dan lain2 pe-|.
roesahaan, akan dikoerangi. Djoega pen
Rillandbath, 15 Juli (Aneta)Se
sioenen, jaargelden, gadjih2 dan boe- 'boeah
auto ditoebroek dan diseretoieh

| pelempar bom, dibawah pim

Vice Minister oentoek oeroesan

me

LEAN
Keren Da

Reme, 16 Juli (Aneta- Reuter), Tidak
selang berapa lama lagi. akan dikirim
Afrika Timoer 300 bidji mesin

pada di Massaua Jjang ter djoekan peroesahaan pembikigan

pepe

pelempar bom.

dari

ae

“300

baik

Sma

lagi, sedang mosaian soldadoe2|

di pelaboehan Napels.

Soeharto

NI f6

ai -malem dan malem

|

— brikoetnja

:

GLOBE

ARTS.

| '.G, Adjudant No. Il. Telf. Wi.2062:

Premiere

dari PWarak

Bros

5
| Djam
Ea

Drama film jang hebat.

7 —8.-pagi

bitjara

Djoega

£

THEAT ER

Ini malem dan

Alg. practijk

5 —6

Joan

'

Crawford —

1

Clark

malem
Gable

berikoetnja

dan

Robert

Montgomory

DALEM

sore

EEN WEDLOOP MET AMOR

boeat bersalin dan soenat.

“ (FORSAKING ALL. OTHERS)
PAUL

| BETIY DALIS”

MUNI

MINTALAH SELAMANJA
Aa
ROTI.

Satoe tjerita Kahat: dani menarik hati dan satoe lelaki jang tidak

Soerat

permainannja

poedjian tentang enaknja

soedah

jang tidak bersem: ngat.

berbaedi OA satoe perempoean

Satoe film jang sbenggoeh menggembirakan dan membanggakan.
“dari ini fahoen, dengan sterrentrio jang suedah terkenal:
Goenakantak

tjoekoep. Selamanja di-

. periksa oleh Gezondheidsdienst
Pertjobaan dikasi gratis

13,

Sawah

Splinters In The Navy

:
Moelai
:

HOWARD

ANN

H|

ii
1

BOLEH NONTON

Kami

AW!

kalian

kami" poenja

DUBBEL

potongan tanggoeng netjis. 2

oU
)

'

s9

2

5
PEMANDANGAN

ana

Iaaata dada tan

|.

Fox jang
j
Abshe:

POERWAKAR TA

Moestopha

BAKTER

CHERIBON

“ arts) djoega trima boeat bersalin

Middellaan

“2

dan sekitarnjai
bong

Mt

Tolak

T

Kas

AN

On

“ tariet

Djam bitlara

2x Ridindt 112 Telf. 754 WI.
.pagi djam 8—10
sore

an

Tapi

|

dan adres

AM

Ti
t
Kan

AN,
sai
EA

tjoekoep terang.

Slamet bin

Moh

. Obat

serioeanja

diterima

dengan

: 10 ag
et Bt
801,
SO
lagi da

hormat,

dioeroes

beres

sekali baroe bitjara per-

,

:

A F 0.50 sebagi boeat reclame fo: 25,
FA h— boeat sakit mata lama,
D3
“B.,-1.50 boeat Sakit.mata lan a'dan: lamoer,
-C., 250-boeat trachoom dan:sakitmata berat, :
'bagoes: Tjari Agent di mana-mana tempat:

sakit

kepala

digosoken,

1 flesch 5 c.c. The Cat. Baim

f 0,15, 1 pot To'c.c. f# 0,25 dan 20 cc. f 0,40. Boleh kirim.
Rembc urs. Kliniek diboeka saben hari katjoeali hari besar,
Preksa penjakit'vrij. Hoofdagent West Java Roemah. obat TAY.
AN “HO Glodok Batavia, ENG HO TONG Cheribon, Toko DE
ECHT: SADJOESI Buitenzorg.
. AWAS. dan: .DJAGA!!!!

Noer,

Bangka— Djambi—Soematra : PENA
dan Kotaradja. V.V.

Soemardi

Ngemboen

162

Moelai Hari Minggoe 3 Februari 1935

Dokter KOETJING Melontjat Ke Soematra Lampoeng— Palembang

| SEMARANG
Ba

matanja ?

Cattaulino, koentjinja tenaga laki-laki reclame pelat 0.50.
Panau zalf 1 pot garantie f 0,50.
Catapodi, special be eat mempertahankan roesianja prampoean
1 flesch f 0,50,

Kaoeman

!

obat-obat pisa dikirim dengan rdmbotirs, asal

».. Roepa-roepa penjaakit koelit, 1 flesch 10 c.c. Taulin olie f 0.25,
“pot TOce taulin zalff 0.25, 1 pot 20 Cc. taulin Salf 7 040.

a

—IPEKALONGAN:
“Rd,

, 1 NA diam ' Ian,

sign

Pn

Darmosoegondo

Pantjoran 22 Telf, 1669 Bila

4—6

flesch
Ten al
1G
sh
djocat"

|tjepor

F5— sehari Klas 2. F3,50 sehari Klas 3. F 250 sehari:

.orangnja

rat

BANDOENG
Elecir. Drukk. Pengharepan
Oud Kerkhofweg 36 |

Kliniek

-

(Mata Ikan) jang diatas atau

“.penjakit doeloe' dan nomor an
|. kara wang.

Chineesche Voorstraat 122

1 da: boleh sgnfangi menengok Ibezoek) dengan laloeasa.

oa

-

GAROET

S. Ganatondia

Kita poenja kliniek bersih dan pengerawalan baik.
— Terpimpin oleh Operatie-Zuster dari Duitschland.
'Tiap2 waktoe Dokter periksa dan ngobatin, Sembarang: waktoe

-

atau

:
ena
Gidiiwab,
lebih baik Kia.
pergi “Sadija" ke
Kliniek Dr. Koetiing Pasar Senen 214 Batavia-C. bawa wang:
of tidak sama sadja ditanggoeng moesti dapat obat, tidak pilih

M. SOERAMIHARDJA

— Ronigen,- Hoogtezon,- Diathermie, Enz,

"5

Diloear kota

' Kenapa

Tjina

sekitarnja

Mengobatin dengan Electrisch: seperti:'

baroe

Ng

DGN

ang

atau operatie

Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam

dan bekitawuin

p/a Toko I. P. P.

dan loear,

boeat potong (chirurg) dan .perempoean (rouwen-

masi

Noer

TASIKMALAYA
:
" H. Afif Masdoeki

Hoofdarts dari Europa

potong

Pe

san
:

..

MANONDJAJA, BANDJAR

| Klinieke ne Pe von. PAJZST

zonder

diloear “badan, jang

8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder
ongkos asal sadja bajar onkost transport,
ada sediapoeder ramboet poetih, bikin Haa rambeet per flesch
20 gram f 2,—

Tjiaoel

Choesen Poelasaren moeka

BERI | dan

penjakit

atau

PA
(Moeh.

!

segata

dalam

dikelocarkan BOEBOELAN

KRAWANG

| Heni inthe Heavens

Specialist

baek

W:

|

iknpabati

dan: bakar

3 Roemah
Lea

SOEKABOEMI
R. Nafaatmadja :

. Sedikit hari1 lagi

-

536 5 Meester- Cornelis

dibawah djari-djari kaki.
Segala. roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me-ngobati dalam" Seminggo” bceat Indonesier f 0,50, orang asing
“ f 0,75 dan'anak ketjilf 0,25.—

Sawah

1, Soemardja
Gang Mantarena.

Saja Bika

Djoega

.

BUITENZORG:

Boeat segala roepa Lesi PN

—: telefon

NAN

Kampoeng

2

ex

tram

2.

@

RANGKASBITOENG
Moh. Napis p/a Toean Riman

Di REDDOG)

(Noraka dalem Langit)

5

ja

poen jang soedah lama, baik-anak-anak atau orang toea, seperti:
. sakit Bawasir,: sakit. Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen,
. sakit Gigi, sakit Mata, sakit bocah pinggang, Batoek basah atau
“ “kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang
“tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan
tida- fjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain- lain penjakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini.

ha

Pandegelang

K.P.) p'a Toean Abdurachim

ale | ANAK2 BOLEH NONTON.

WARNER

3

SERANG

dan sekitarnja.
Taman Kemadjoean

Drama

“Joun MACK BROWN terbantoe oleh WILLIAM DESMOND,
jang tersohor. en sanget terkenal en disoeka oleh publiek.

LM

wang

:

PANDEGELANG,

dengen

Kid

Mulia Poeloeh

sn

Kampoeng

— RUSTLERS OF THE REDDOG
:4

pada

“HM. Alihamzah

jang toelen. penoeh actie

(KAWANAN BEGAL

Miatramanweg No. , 39 pinggir

“

In ada Film Sensatie

Boekan

dari

"3 TABIB: . Si MOHAMMED ALI

!

13

2.

—

ada lebih Pa

$

Heesin

DJAMBI

Ini malem dan malem berikoetnja
Pertjintaan

badan

MALAISE

ea

PALACE

TINGGAL

Kesehatan
Tengkotroek 68

Boekan

MALAISE

PALEMBANG
Kemas

“UNEMA

7

3

CUCARACHA'

orang boleh minta djadiabonne
-bitjara tentang advertentie:

£

"LA

Dimana
dan

1

“DAN

PENNBENNNNAN

'

AGENTEN.

JEAN GABIN

3)

PROGRAMMA

"BIRD OF PARADISE

dan

ss
-

dari “

3

1

oentoek toean2,

Mn.

besok sena

Kita persembahken pada sekalian penonton
film.jang loear biasa mengagoemkan penonton,

Satoe

“la

Dan kita ada sedia roepa2
djas

san Ba

2

lang-

Gang Atjong No. 2 Bat.-C.
depan Postkantoor Kramat.
kain

Mr, Cornelis

El PERINE RARAK

kasih taoe kepada se-

1).

Boeat hati REBO 17 dan KEMIS 18 Juli 1935 — 8. 1G

EF)
2

. ganan-langganan,
jang di Kramatplein no. 34
Sekarang soedah pindah di

it
li

“Dengan?”

SYDNEY

KLEERMAKER

#|

Oe BOKSKAMPIOEN)
T

|

8
|

ba

P

BE.

sadja

Besar

tempo oentoek melihat ini Tilm,: soepaja
menjesal dihari kemoedian.

$ CENTRALE BIOSCOPE 8

at avia Centrum

beeat ini

m3lem

h

Baen

Telefoon No. 4976 WI.
Hanja

doenia.

RN

Sumatrasche
Broodbakkerij
Tromplaan

diseloeroeh

S3

e

JKLINTEK
“The Cat Medical

DOKTER
Hall Pasar Senen

ADAP GR bagan

Deli:

KOETIING.
—

Batavia

Centrum.

-

4
Mu...

EMONG ga pay eaman ang

MPercorroran

Rariar”

berpoesat di

DJAKARTA
be

Ga

Penagihan padjak
dalam

verga

Se ikit
.
#wajat dan bagaimana faedah atau akibatnja hingga
|
sekarang ini.

AR

Jimbantsa Pemandangan".
l

eloemnja tahoen
djoega goenanja

| Menerima

mengabarkan

|

moerid bagian."

“1 Pergoeroean

sebagai berikoet:

Sebagai jang terdjadi dilain2 tempat

2 Pergoeroean

Idjoega pada boelan Mauloed ini tjb.
PSIi Tandjoengan (Soematera Selatan)
mengadakan Perajaan dengan beroepa
rapat ramai. Tapi sajang,waktoesalah
sstoe orang PSII, disitoe beloem bera
pa lamanja bitjara, entah apa sebabnja
mendapat stopan dan rapat pada wak
toe itoe teroes diboebarkan.

Anehnja lagi, ra'jat jg hendak meng

hadliri rapat itoe sangat dirintangi oleh

fihak polisi disitoe, ja'ni dengan djalan

koe, kepoenjaamnja. Kalau Hobi
ada ditagih padjaknja atau
lain2 Sangkoetan
1934 soe- nja kedjadian ini Volkenband mendjadi| jg
berken

ebeloemnja perang doenia,
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dering,
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tentang Volenband
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6 Perg. Oemoem Pendidik (Kweekschool) f 5 —
2 tahoen

sesoedah Mulo. Djoega diadjarkan economie, ilmoe bangsadil.

aan dengan beban ra 'jat, se:
repot, dan dalam kesoekaran adalah
7 Pawadiaan Oentoek Perg. Tinggi (Ams) f 7.50.
dang
bagi mereka jg mengatakan soe
adakan permoesjawaratan tidak mengherankan, Kesoekaran kita
3
tahoen.
Dengan petjahan
Wiskunde,
Litterair,:
dan
rdamaian bangsa2, oentoek katakan, sebab Volkenbond haroes se dah loenas padjaknja, dimintanja kem
Sociaal-Economie,
laloe
mendjaga
djangan
sampai
sesoe
ah adanja perang dari sesoeabali keroemah oentoek diperiksa tanda
negeri jang ternjata tidak sedikit atoe negeri membikin kotjar-katjirnja nja soedah
Ioenas pikoelannja itoe.
Boeat Oran g Dewasa: pengadjaran bahasa dil.
boeat keroegian doenia. Maka per oendang2 Volkenbond jang nanti bisa Hal
ini,
bahkan ada poela jg soedah
jawaratan itoe lebih menarik pi- membikin roeboehnja itoe perserikatan
President. Litwi doedoek dalam tempat rapat didatangi
n2 diplomatiek2 lagi, setelah pel 'bangsa. Dari itoe
Selera
Typisten: dara
Auto riischool, Privaatdoenia antara tahoen 1914—198- inoffdan Seretaris Generaal Avenol. oleh pembarap oentoek diperiksa perlessen,. Kursus-handwerken dan Internaat — F 12,50,
terdjadi jang seloeroeh doenia meraae | 'ada bekerdja keras agar soepaja ke kara padjaknja,
kan effectnja jang pahit itoe. Maka ds doea negeri itoe- dapat berdamai.
Hak Ra'jat oentoek berboeat dengan
N.B:
Djoega: memberi
keterangan tentang
P. R. Mr.-CORNELIS
ngan adanja perang itoe menarik pikif Satoe satoenja sendjata volkenbond merdeka
roepanj
a
ditempa
t
BOGOR,
T.
PRIOK,
BANDOENG,
dan
lain
lainnja.
ini
samaj
son, president da 'hanja openbaarheid sadja artinja sega
rannja toean J.M.
sexali
tidak
Bea
n
oleh
fihak
la
hal
dan
keadaan
dibitjarakan
dimoe
ri Amerika Sarekat, oentoek mengada
kan perserikatan bangsa2 seloeroeh ka orang banjak openbaar Volkenbond kekoeasaan,
loenia, oentoek mempertahankan per-| hanja mentjari daja oepaja memperda — Kena Png Pemama dei mens
Kedoea: -doeanja
kelihatan
sebagai
maikan
sadja sedang
hasil. tidak
aian doenia.
Noot Red:
bekas tikaman dengan pisau, Majat
aka pikiran itoe disetoedjoei djoe nja tidak boleh ditimpahkan kesalahan
Memang di tempat itde
keadaan itoe segera diangkoet dengan trein
oleh beberapa negeri lainnja, dan 'padanja, karena ia tidak ada hak boe
terseboet ke Singkarak. Di Singkarak
masjarakat
dan
adat:
poen
berbeda
dahannja berdiri Volkenbond (per at memaksa sesoeatoe lid (negeri jang
PASAR Bang 99
tan bangsa2) pada tahoen 1920, mendjadi anggotal, mesti toendoek me besar.dengan di Djawa ini oempama| diserahkan kepada chef station disana
.ada oja. Rintangan2 jang dialami oleh ka jang dengan segera poela memberi
erti kita 1 katakan diatas bahwa se noeroet kemaoeannja. Tetapi.
Onderdistrictshoofd,
i itoe . bond berdiri poen ne 'satoe perkara sadja jang ini raad akan langan PSII. svedah tentoe ta” boleh tahoekan pada
Satoe2nja fotograaf Indonemengadakan paksaan, artinja djikalau mereka lantas anggap adat Soema- Majat itoe atas perintah dari jang bersier di Betawi jang poenja
wadjib
di
Solok,
dikirim
kembali
ke
tan, oentoek meroendingkan semoea daja oepaja soedah tak mem tera Selatan jang salah, atau mengata
studio inrichting
dan peSelatan Solok,
jang 'menjangkoet kesedjahte bawa hasil sedikit djoecapoen. Oempa- kan adat orang Soematera
kerdjaan
jang
modern.
Itoe waktoe dokter tidak poela ada
negeri itoe, tetapi tempo boeat manja ada staat atau negeri masih itoe-seperti Binatang (menoeroet
Spesial
reklame - sampai
adakan permoesjawaratan itoe 8 | membandel berperang djoega, biarpoen boenji rekest orang2- Soematera Sela- di Solok. Segera hal ini diserahkan
penghabisan
Juli.
pada
politie
di
Solok,
dan
majat
ter
hoen
sekali, dan conferentie. jang tijia soedah berdjandji dalam perdjandji tan pada Procureur Generaal, karena
2
3 st. ,post Keart“ formaat
adat dioetjapkan seboet diterima oleh manteri veldpolitie.
Jan ia tidak akan menerbitkan pepera- ada penghinaan
Kita dapat kabar lebih djaoeh ten
f# 1.50 dan dapat 1 afdruk
ngan. Atat @jikalau seboecah negeri oleh seorang PSII.-er nama Kartojang berwarna.
r jang tidak menoeroet atoeran (proce- soewirjo, seperti jengagrrnali kita tangan orang jang diboenoeh itoe,
“Imenoeroet
keterangannja
kepala
negeri
oemoemkan
disini).
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Pada saban2 rolfilm atau
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| Fandioeag Bingkoeng, ada berasal dari
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gja
y sendiri-danterhitoengorangy.
s |babkari rintar
“kita “dapat “gratis: bikin TG
:
baik
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djoega. Keadaan pemboebilangan
Soematera
Selatan.
jg | melanggar peratoeran apa jang soedah
vergrooting:
ini kelihatan
gelap, sebab
Boekan adat sadja atau keadaan noehan
dimoefakati oleh sekalian anggotanja
Bikin portret studio modern
(eenstemmige beslissing). Oempama masjarakatnja, tetapi stelsel mar orang beloem dapat djedjak2nja si:
dan artistiek, serta boeat
sadja dalam perselisihan aritara Italie gaschap dan banjak keadaan2 lain pemboenoeh. Doegaan orang tentangan d
€ Na
ani poen itoe 'bond
bikin foto diroemah, ingatap harinja mempoenjai Secretaris Ge dan Ethiopie, laloe didjalankan artikel lagi jang memoedahkan timboelnja rin niatan dari pemboenoeh jalah majat
lah
selamanja
Andalas
sraal ig mengoeroesi pekerdjaan apa 16 dari ia poenja Convenant, artinja tangan pergerakan berpolitiek disitoe. itoe akan diletakannja diatas rail.
Studio.
Dan bisa djadi trein jang dimaksoed
laloe membycott salah satoe diantara Orang pergerakan teroetama pemimpin
ja jang menjang Lan
ear
Buitenopname — onder
oleh
pemboenoeh oentoek meroesakkan
pemimpinnja
soedah
tentoe
mengeta
kedoea negeri itoe jang membandel
in Men
"leiding dari toean A.
oempamanja, adalah soedah semestinja, 'hoei kalau tanamannja disoeatoe dae 'majat itoe jalah trein 400/500”jang
dan memang soedah pada tempatnja. rah tidak bisa soeboer toemboeh, ti berangkat dari Solok djam 5: iwat 5
“ Mendur ex ' fotograaf
oes.dihargakan : semi
pr
atau menit pagi.
Tetapi dalam praktijknja artikel 16 dak sadja melihat pada hama
apa waktoe dan keadaan terpaksa tidak
2
Bode dan Actueel
Dan kalau kedjadian majat tejaeboet
jang hinggap, tetapi
dapat melakoek
atau mentjapai tjita2 itoe ada soesah boeat dimoefakati be- lain2 penjakit
Can5x . Wereldnieuws
a, teroetama oentoek memperdamai gitoe sadja oleh anggotanja itoe bond keadaan tanah dan hawa tentoe diper dapat digiling oleh trein terseboet ten
toe
sedikitnja
pemeriksaan
akan
soehatikan
poela.
in doea negeri jang akan berperang, karena satoe2nja negeri ada mempoe'Isah 'djoega, sebab majat itoe sedikitnjai politiek sendiri2 dengan lain ne-| Ini oempamanja.
Kab
aa doeloe Tea
nja akan hantjoer menoeroet kira2-an
an, dan sekar
geri.
Soepaja
djelas
baiklah
kita
terang
ang banjak
meZi
pemboenoehnja.
kan sekali apakah: jang diseboetkan | .
k perhatian Pan pakar Combi
laria. batur kata kesehatan oentoek rak
mi jm
Taksiran ini bisa diboektikan sebab
ra Italie dan Ethiopie. Volkenbond Volkenbond itte???
jat koerang
sempotrna. Moedah2an
m sinis dari trein 400/500 tidak ada
Volkenbond,! adalah satoe perserika
e perkoempeelan jang 'haroes men
Satoe pemboenoehan gelap
Gemeente soeka memperhatikan
seImelihat. majat itoe, begitoe
djoega
aga perdamalan dari anggotanja, di tari dari negeri2 jang memerintah sen
moeca kampoeng jang mendjadi bagian
Majit
manoesia
diletakkan
orang
jang
memeriksa
bantalan
rail
ana doea negeri itoe ada termasoek, diri, artinja, satoe negeri jang diperin
nja.
dipinggir
djalanan
kreta diwaktoe pagi hari itoe.
Itah oleh lain negeri tidak diterima
ka "
pile
:
Djadi dalam hal ini dapat ditetap. Berdiri “sebagai “orang tengahan mendjadi anggotanja, Tjontohnja: Enge
-|land bisa? mendjadi anggota Nederland
Dari Padang S. Sum. mengabarkan kan oentoek sementara bahasa pemdiantara doea negeri jang
«
Kapitein Arab Palembang jang
—
Ibisa
mendjadi
anggota
tetapi
Britisch
tentang kedjadian satoe pemboenoehan boenoehnja mengantarkan majat itoe
perang atau berselisi
merat
r- |Indie dan Indonesia tidak boleh gelap jang disebabkan pembalasan sa ketepi rail kereta api terseboet jalah
.2. Mengekalkan per
antara
poekoel
setengah
enam.
pagi'
nationa l, jang berda
keadilan dan mendjadt anggotanja itoe perserikatan. kit hati jang sedang dioesoet oleh po
Sekarang soedah
dan poekoel enam, sebab -di Bandar
Anggotanja perikatan ada pegang litie di Solok, sebagai berikoet:
saling -menghormat..
dilepas.
3. Mendjalankan international: fetiht, tegoeh mereka poenja nationale sou- : Tiap2 hari Minggoe sebagaimana bi Pandoeng itoe frein 400/500liwat djam
Sebagaimana soedah dikabarkan bah
ng diakoei sebagai pedoman oleh vereiniteit sendiri-sendiri, artinja' iroe asanja dari Solok didjalankan trein pa 5 lebih 50 menit, dan keadaan hari
Ann wa S. Mochsin bin S. Hasan Alhabsi
bond tidak mempoenjai: hak: oentoek saran nomor 4006 iang berangkat kira2 waktoe agak gelap sedikit.
sekalian negeri.
Kedjadian jang ngeri ini hari Ming sebagai kapitein Arab dari kota Palem4, Berlakoe adil dalam sesoeatoe per tjampoer tangan perkara nationaalnja poekoel 6 pagi dari Solok.
“Masinis dari trein terseboet sesam- goe ddo, 7 Juli jbl. Haroes djoega bang soedah merat dengan mening1: dan memegang tegoeh kewadji- ia poenja anggota. Ini perserikatan
jang soedah ditetapkan dalam ver boekannja superstaat, jang mengepalai 'painja dekat bandar Pandoeng antara diterangkan ditempat majat itoe dile- galkan nama jang tidak haroem baik
staat-staat jang mendjadi anggotanja. Tandjoeng Bingkoeng dan Solok, meli takkan dan di dekat2-nja tidak ada dikalangan bangsanja maoepoen dika
PMEKIMHonaal,
langan Pemerentah, Sampai sekarang
ah sepatoetnja boeat se- Mereka Janggotanja| haroes berdjandji |hat dengan samar2 seperti orang tidoer kelihatan darah berserak-serak. Mn
pihak politie beloem beroentoeng nie
Ibond tjampoer tangan dengan soekanja sendiri akan menoe- ditepi rail kreta api. Locomotief sege
nangkapnja.
selisihan Italie dan Ethiopie roet atoeran jang soedah diadakannja| ra diperhentikan.
Menoeroet kabar officiel dari Bogor,
' Masinis bersama conducteur pergi
ri makin menarik perha itoe, dan perdjandjiannja itoe kadang2
Gemeente dan
kematian
terhitoeng dari tanggal 6 Mei jang laloe
akan mengoerangkan kemerdekaan di- melihat ketempat orang jang seperti
Pembantoe kita dari Tegal
menga- S. Mocksin terseboet dilepas dari dja
erloe dan penting lagi rinja perloe oentoek sekalian anggotaj tidoer itoe.. Pemandangan mengerikan
batannja,
tentoe sadja dengan tidak
i ini Volkenbond me- nja itoe perserikatan, Dari itoe perse mengerikan tentoe sadja segera keliha barkan:
Di dalam boelan Juni jang baroe si eervol, toelis P. Selatan.
lannja dengan te- rikatan ada berwoedjoed vederatief, tan, sebab jang terletak di tepi rail itoe
Djadi
sekarang soedah tetap jang
karena jang men g maka pimpinan bond dalam tangannja 'ada majatnja-manoesia. Di dekat koe lam, maka banjaknja pendoedoek Geoenia
beberapa

se

dang kekoeatan
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egitoe roepa,

an masih
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wakilnja pemerintahnja negeri jang doeknja Ipenggelangan)| lehernja dida meente jang meninggal ' doenia (mati) djabatan kapitein Arab di Palembang
mendjadi anggotanja, boekan dimono- 'pati seboeah loeka jang dalam, sedang ada 96 orang. diantaranja dari ena perloe diganti dengan orang baroe.
polie
oleh sesoeatoe orang atawa dibagian lamboeng atau roesoeknja di ngan jang. paling banjak sendiri:
Soedah tentoe.tidak bisa terlaloe lama
sesoeatoe negeri, Seperti apa jang Ng api
poela Peran loeka besar.
djabatan itge' tinggal terloeang dengan :
Europeanen Ki
soedah kedjadian, sekarang pimpinan|
tjoema
diwakilkan 'sadja, sebab peker'
. “Indonesiers 91.
| |itoe perserikatan dalam tangannja wakil |
djaan Kapitein Arab boekan tidak seTionghoa 1,
dikit.
dari Rusland, pernah dalam tangannja|'
Arab 4..
pada
volkenbond
minta
sapa
perse|
wakil Frankrijk, Tiongkok, dan djoega|
Siapakah
bakal gantinja kapitein
Nederland oleh Mr. Dr. H. A. Van Kar lisihannja itoe dibitjarakan, poen itoe ' Diautara 91 jang mehgambil bagian Arab itoe? Ini pertanjaan tentoe timnebeek, boeat persidangan. jang kedoea bond akan tak beractie djoega perkara paling banjak jaitoe dari kampoeng boel.
Begitoepoen djika lainnja diam Tegalsari 13. dan Randoengoentingkoe
Dari pihak atas kita beloem dengar
kalinja semendjakitoerbond diberdirikan bi
ir
Bond ini membitjarakan dan melalon 13. Kalau orang mengetahoei ada siapa gerangan jang disoekai oentoek
Ringkasnja bond ini ada satoe medan nja doea kampoeng terseboet diatas, mendoedoeki djabatan- terseboet.
koekan sesoeatoe hal boekan dari ke
'permoesjawaratan
oentoek perdamaian, tidak akan heran lagi, sebab terkenal
Orang jang terpilih oleh pemerintah
maoeannja sendiri, tetapi itoe initiatief|
timboel dari negeri2 itoe sendiri jang baik tentang perang, maoepoen tentang lah doea kampoeng itoe kampoeng nja oentoek itoe djabatan tentoelah dengan
| berke entingan, baik sendiri sadja atau politik lainnja lagi jang menjangkoet moek . . . malaria. Ketjomberan masih mengimbangi banjak keadaan, agar ti
,
-Ibanjak, pemboeangan air tidak ada, ke dak terdjadi poela kedoea kalinja keli
bersama sama dengan temannja anggo| 'kepentingar internationaal.
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6 Soeroso
7 Wirjopranoto

| PEDATO THAMRIN
Okta

Li

s

f

1. Abd. Rasjid.
2, Datoek Kajo

(Nanti akan

Pada tanggal 17-19 dan 20 Augustus

kita

Pendirian

.C, dengan mendjalankan segala ichtiar

Nationale

Fractie terhadap

dan daja-oepaja jang patoet dan sah.
. Dengan lekas akan kelihatan, bahwa

tie

sebelah

Timoer

tanggal

ketinggalan,

Specificatie
tion2

B.

13 Februari

b. Bagian Economie.

-

Itieknja ra'jat jang banjak, sehingga
djoe- nampaklah loekisannja '1jita-tjita tadi
Pembatja
tentoe
soedah
| ga merasa, . bahwa —banjak hal-hal dengan djelas dalam soesoenan fractie.
jang 'penting
dalam
pidato
bebe- | Kebanjakan anggautanja ialah wakil2
| Iapa wakil kita di Pedjambon tidak dari perkoempoelan ra'jat. .
lamanja termoeat, karena verslag
Sebagai tjita-tjita dan. toedjoean
— Aneta (ini ta' oesah diherankan !) tidak adalah dinjatakan kemerdekaan bangsa,

selamanja mesti ingat akan kepentingan karena pada hakekatnja semoea pergerakan koloniaal tidak boleh tidak
kita jang specita
EU
Sebagai- tjontoh baik djoega kita mesti bertoempoe pada satoe pendirian
jang berkehendak
akan: lenjapnja
ambil satoe oempamanja.
»Toean Anoe bitjara pasal »koloniale verhouding“.
:
“Lain dari ini tidak ada ,,koloniaal
BOB BMN
Sekian dalam verslag jang diterima, politiek logica“ jang makan diakal.
tetapi kita rasa pembatja tentoe akan Kalau ada orang jang melawan logica

dalam

1935,

dan

oleh jang berhak

api,

Station2,

x

dan

Augustus

halte2 di

tempo

17

barang

jang tidak bisa dibestelkan

masih bisa diambil

.

1934 sampai
- 2

kembali.

disemoea Sta-

halte2.

jang tidak bergoena lagi

bagi

dienst S, S. lain2

dienst negeri

irac

lain.

Kepala

toedjoean fractie itoe tjotjok dengan
kita terhadap fractie lain)
toedjoeannja kebanjakan partai politiek | Pendirian
batasnja dengan anggaran
njata
h
diloear Volksraad, Itoe soeda
dangan oemoem. Pidato itoe boleh di Indonenesia
tidak ada lihat sesse
Kita
tadi.
dasar
bagi doea.
boekan tidak disengadja.
didalam pekerdjaan
an
toeng
4. Bagian politiek
jaitoe tentang 'Fractie kami seberapa boleh akan atoe keoen
n party atau 'golo
denga
ma
ma-sa
Notionale Fractie.
menjatoekan diri dengan tjita-tjita poli bersa
tjita2 jang berten

-.

kereta2

10 pagi, akan diada-

(lijst) dari barang2 terseboet ada ditempel

dan

Barang2

di

Soerakarta

lagi, jang mana

menoetoerkan

Nationale
nomisch dan ketjerdasan jg ditimboel sebabnja ia meninggalkan
kan oleh. perteatangan (antithese) da- Fractie didepan oemoem.
tan
lam masjarakat koloniaal,

jang

pada

ngka
keringkasannja. PENJALIN!| Bara
kesemli tocan Moh Noer akan dapat
patan poela nanti boeat

Barang2

1935 djam

dari Magazijndienst: S. S.

ngan jang menganoet
tangan dengan tjita2 kita. Tjita2 |ideo ngan perempoean E.,. baroelahia H.
Tablig oemoem loear biasa
logitn) jang menginginkan soepaja ko tersedar jang ianja ta'bisa selamat me
Di groep Moehammajijah
lomale verhoudingen kekal selama2nja melihara doea isteri jang berlainan aTanahabang Betawi,
sendi
satoe
tidaklah moengkin djadi
gama itoe. Oleh sebab itoe, pada tang
ma
ma-sa
bersa
dja
Groep
terseboet pada malam Ming
beker
(basis) boeat
gal 8 1-35 jl, H. telah ambil kepoetoe
i
goe
j.b.I,
telah melangsoengkan tablig
,
dengan kita.
san boeat mentjeraikan E.,. isteri ba
Hanjalah

dengan

mereka

jang setoe

roe.

Hal pertjeraian

itoe, telah dioetjap
Julianastraat Medan serta terang dimoekasak
si2 jang mendengar.
:
.
Oleh karena itoe. djika menoeroet ke
terangan jang diatas. njatalah perem-

djoe dengan pembasmian koloniale ver kannja ditempat toean Kadhi

houdingen dan mempoenjai tjita2 pada
achirnja mesti berdiri sendiri meski-

oemoem

bertempat

di

onder-bouw

H.I.S. Moehammadijih dan bagi kaoem
iboe

tempatnja

terpisah

diroemah

se-

belahnja. Pada. tablig biasa, koendjoe

dengan tidak sekali
ngan ini sebanjak banjaknja 30 orang,
n satoe langkah ke
akan tetapi pada ini kali loear biasa
denga
tetapi
goes,
satoe langkah oempamanja dominion poean E. jang terseboet telah sjah di koerang lebih sampai 300 orang lelaki
status, ada boeat kita faedahnja ber- tjeraikan H. Tetapi soenggoeh poenbe dan 200 Aisijah. Sebab besarnja pern didalam beberapa hal, gitoe poelang maaloem pada toean2jg hatian itoe barangkali karena chotbah
ingin djoega mengetahoei apa kata ini, itoe adalah karena sorongan tjita2 gandeng tanga
manfarat
ek memperoleh
oento
jaitoe
patoet mengetahoeinja, jaitoe tocan Pen ini disamboeng dengan loud speaker
wakil kita itoe. Selain dari pada itoe jang tidak logisch jaitoe tjita2 jang
ini.
negeri
knja boeat
k-bai
sebai
jang
deta dari igama Kristen dan toean Ka dan sebeloem itoe disebarkan ma'loeboleh dikata, itoelah kelak jang djadi seberapa boleh hendak .,membiarkan"
mat.. Disini perloe diperingati atas
penh
adala
tisch
theore
dari
Selain
dhi dari igama Islam.
oentoek
koloniale verhouding tadi bagaimana
»gegevens“ bagi orang loearan
djasanja
sectie-tablig Moehammadijah
benar
jang
nja
dirian ini hanja satoe2
maja
menetapkan conduite wakil2 kita jang soedah ada.
dan praktisch. Boekankah ta? ada goej.

aba
,,staatkundige na atau faedahnja mentjari persah
dengan

Djoega ada logisch sekali jang kami

tentoe berichtiar sedapat-dapatnja akan

djaoeh hingga tak akan bisa diharapkan didapat ketjotjokan, ketjoeali da

t

| Claude Adrien Helvetius, seorang
encyclopaedist Perantjis, adalah mem-

8:

jang sedi| Dengan kata penghantar

'poenjai faham, bahwa Regeering

jang

kit ini, sekarang kita moelai menjalin | memerentah kolonie sebenarnja boekan
— pedata gak Ea
nan
lah satoe,Regeering, tetapi ,despotis»Toean Voorzitter! .Sebagai jang 'me” (merodjai, lantaran kekoeasaan !)
. Dan despotisme— meskipoen soedah

soedah ter'adat, sekali ini poen saja
moelai dengan pengoeraian tentang rasanja seperti axioma dikoenjah2, bah
wa atjira itoe asal dibikin lebih ringan,
Nationale Fractie. ” .
satoe bentoek Regeering jang
jadalah
- Dalam pemandangan oemoem jang
doeloe2 saja tjoema oeraikan tentang 20m Wahid— sebenarnja adalah moe

|

at jang koerang sempoerna poela. De-

lam boekoe peringatan
jang dikeloearkan saban tahoen tentang anggara
sar Nationale Fractie itoe. Boek
isinja ialah keringkasan dari p'

jang di oetjapkan oleh :
tie itoe. Boekoe tadi |

(mikian kata Halvetius.

partij jang sehat soedah barang tentoe

lah djadinja tidak moengkin lain dari

is |dibawah koloniale verhouding tadi.
001.
Soesoenan Nationale

Artikel I.

Nationale Fractie
di Volksraad ada |
lah

Logica boeat satoe k loniale politieke

|

pada: memerdekan bangsa jang hidoep

jang boekan anggota

Nge

kene,

jg mendjadi toedjoean atau tjita2 . Toean Voorzitter,

djahan seperti tempat kita, apalagi da
lam masa reactie sekarang ini, kata

ni (menoeroet alfabet):

| nesia dengan selekas2nja.

Rembetin sampai pada
J Deroesan an...

| Ipandijang,

“Ipubliek jang mendengar

meriksaan itoe dilakoekan,

dan kebangsaan.”

| Kemaren diartikel 2e. biad soedah:

soeatoe ma-

madijah

akan

lam penoetoepan jaarbeurs, ramainja
orang2 loear biasa. Roepanja dari tiap2
pendjoeroe kota Bandoeng sama me-

speaker.

'

Malam

Senen

kemaren,

lan

ketjil dalam djalannja

nasib tadi,

Orang djoecalan barang2

dan maka-

nan disepandjang djalan,
sekeliling
tempat jaarbeurs itoe lebih dari biasa,

dikeroemoeni

oleh

orang2.

. (Diwaktoe

waktoe pe-

jaitoe se-

hakim bertanja pada pe-

djaoeh lebih banjak jang diloear,
Tontonan didalam selainnja dari jang
biasa, tidak ada jang model tjoema
diadakan worstelen antara:

Milioe djago Bandoeng contra Singo

militair.
sesocatoe bangsa boleh teroes menda
Jang menang dalam ini pertandingan
pat kemerdekaannja dan dilain pihak de
ialah
Milioe, bisa -mendjatoehkan dabesar2
ngan sekedjap mata keradjaan
sia
bolehnja toeroen merk djadi keradjaan lam ronde jang ketiga,

ketjilan. Djadi lebih2 dalam masa pergontjangan
ini,
staatkundige
idealen sebagaidominionstas
dan

onafhankelijkheid,

hendaknja ta' oesah dianggap lagi boe
nji jang aneh.

Sebeloemnja itoe Hoofdparty diadoe
kan, lebih doeloe ditandingkan
2 extra.

kaoem Islam tentang pendiriannja berdesak-desak kebagian depan pintoe
toean Hendrik jang terseboet, diharap itoe jaarbeurs, Roepanja karena begidengan
sangat pada toean Pendeta 'toe begitoe berdesak-desaknja, ada se
jang selaloe mengoendjoengi K. Inoue orang pemoeda, jang djatoeh pingsan,
dan R. Pandjang, soedi kiranja menje jang laloe oleh politie dirawatnja.

empoperka- “Inja laki dan dimana tinggalnja lantas

da masa ini, tetap mempoenjai seorang
—0..5 yempoean Indonesier bernama tinggal isteri
Lebih djaoeh kita mendapat keterajang berigama Kristen dan kawin
—. di Rantau Pandjang (Perlak), oleh
ngan, ialah'dari hal ,, Hendrik” jang kita
menceroet
tjara
perkawinan
Kristen.
| Magistraat Langsa telah didjatoehkan

kabarkan diatas, roepanja pada tanggal
hoekoeman denda f5.— karena bersalah Dan menoeroet keterangan perempoean 6-12-34 jl. oleh toean Kadhi Medan,
menghina (memaki-maki) seorang pe- E.... ianja telah kawin dengan per- Itelah dikawinkan dengan perempoean
rempoean Indonesier Batak dari cranie kawinan tjara Islam.
E,... menoeroet setjara perkawinan

T

Kristen atau
ap

AN

Islam-

Dalam pemeriksaan perkara peng-|
- hinaan perempoean E.... jang terse
boet diatas, atas dirinja seorang perem

poean

cranie

dari B.P.M. di

Rantau:

loud

:

birakan

pengadjaran

dan

peladjaran

agama Islam diseloeroeh tanah Indone
sia dan memadjoekan serta menggem

tjara kehidoepan
menoeroet
sepandjang kemaoean agama
islam

kepada segenap sekoetoenja.

Disini teranglah bahwa Moehamma
dijah itoe sedikitpoen tidak membwa

atau mengoe

rangi, melainkan akan bekerdja menoe
roet railnja sebagaimana jang telah ter
toelis, jang mana oemmat ditanah kita

ini soedah meloepakan kewadjibannja

dan disinilah kita akan memperingatkan soepaja kesoetjian dan ketinggian
Islam itoe dapat diboetikan kembali.

Kemoedian dipersilahkan moeballigh

toean
kat

Noordin
dalam

Saidy tentang

Islam

dengan

masjara

pandjang

le-

bar, diantaranja jang penting tentang
Diantara perdagangan. dari keradjinan fardhoe “ain dan kifajah.
Pembitjaraan disamboeng lagi oleh
anak negeri, jang paling lakoe, ialah
topi anjaman model matros, keloearan moeballigh toean Ismail Moh. Djamil...
dari Tangerang, kelihatan lelaki perem tentang ,,perloenja manoesia beragama".
poean, dari anak sampai pemoeda2, sa Keterangan ini hampir seroepa dengan
ma memakai itoe topi,
Tablihg oemoem di Tanahtinggi jang
Waktoe boenga api dipasang sekali mana verslagnja poen termoecat dalam
an penonton didalam, sama. penonton ini soerat kabar.

E,... siapa E....

B.P,M, Rantau Pandjang (Perlak| pada | Boekti jang lain pada menjatakan
beberapa Minggoe jang laloe.
Hendrik seorang jang berigama Kristen,
Manakah jang betoel| ialah
toean Pendeta
Kristesaban-saban
n ke K. Inodatang
ue (Perlak), toean

pergoenakan

dan jang tjoema melihat di loear sadja agama baroe, menambah

lidiki hal itoe dengan teliti, soepaja | “Moela2 itoe nrang tidak ada jang me
djangan Sampai orang lain menjangka ngenalnja, tetapi lama kelamaan ada
winan”, jang memang soelit boeat difg | |, mendjawab: ,saja poenja laki .Sintoca”.... Begitoe djoega peng- ada salah seorang jang mengenalnja,
tarik-tarik pandjang, sehingga bisa tidak cranie Aloer Goenting (Karang Inoue harapan pada toean Penghoeloe di R. jang menerangkan bahwa itoe. orang.
| Est) bernama ,, Hendrik“, Kita katakan Pandjang, soepaja soedi tjampoer da namanja Padli dari Poengkoer ketjil,
d t.
“ada poetoeSnja- Andalas
P.
dari
berita
Dibawah ini
—
menarik perhatian publiek, ialah dari lam penjelidiki itoe, jaitoe sebagai Pertolongan dokter ada lambat, karena dokter jang ada di Jaarbeurs soejang ada isi perbandingan jang njata ini toean jang bernama ,,Hendrik". Se mendjaga nama baik ,,Islam"..
dah poelang, terpaksa politie kasih tePA 'bab toean Hendrik jang terseboet, dadalam so'al kawin itoe:
lepon doeloe keroemah,
ri
sedjak
beberapa
tahoen
sampai
pa
|
Kabar
lebih
djaoeh.
|.
Pada tanggal 8-7-35 jl. seorang pe
dimoeaf'
an
soap n partai
BN itoena oeroesa

rempoean

di

Ditempat birakan

pendjoealan kaartjis berdjedjal2, berdesak2 orang2 jang maoe membeli
kartjis, tetapi kalau dibandingkan banjaknja orang2 jang masoek kedalam

satoe hal telah menarik hati ga

agama perti berikoet :

Djoega oeroesan

tap sekali2. Lantaran sesoeatoe kedjadi

tus

.

nan Nationale Fractie sekarang

baginja -mendapat kemerdekaan IndoRA

Ta

Saja akoei, bahwa didalam tanah dja

»Onafhankelykheid” (kemerde
kaan) itoe boenjinja berdengoeng seakanakan boenji dongeng dari doenia
soesoenannja, tetapi. sekali ini sebab: 'soeh jang n paling berbahaja boeat ke- asing.
Tapi sebetoelnia ta” ada apa2
berbahaja
lebih
ja,
rajat,
imakmoera
Volksraad baroe telah bersidang, biar
jang
aneh
dan gandjil disitoe asal
lah saja oeraikan djoega toedjoean dan lagi dari pemberontakan atau revolutie,
soeka biasakan dirinja dengan
orang
“anggaran dasar Nationale Fractie de-|sebab despotisme itoe mengenai Ii'il
- ngan sedjelas-djelasnja. Soepaja lebih 'dan tabe'at rajat dan merobahnja sela itoe Nasib bangsa-bangsa dalam pe
manja kedjoeroesan keroesakan dan redaran zaman ini boekantah soedah
| ringkas baiklah saja oelangi sadja, apa achirnja menimboelkan beberapa tabe djadi bertoekar toekar sadja, tidak te

jang soedah selaloe di oemoemkan da

keperloean Moehammadijah dan selan
djoetnja tablig oemoem dari Moeham

Setelah ketoea dari groep mengatoer
kan salam dan bahagia serta berterima
merloekan ke
itoe jaarbeurs, sebab kasih kepada mereka jang telah memkita lihat kendaraan loear biasa banjak bantoe atau jang telah memperloekan
nja dan orang2 berdoejoen2 sepandjang datang, maka menjerahkan pimpinandjalan, laksana semoet
sadja. Jang nja kepada ketoea bahagian Tablihg
beloem
pernah.
mengoendjoenginja, dari Tjabang. Dan sebagai pengoeroes
roepanja malam itoe, meskipoen tidak Tjabang poen mengatoerkan demikian
poenja wang mengoendjoengi djoega, poela serta mempersilahkan membatja
dan soedah tahoe akan Garam doe- maoe melihat boenga api, jang diada al fatehah bersama2 sebagai pemboenia“, hingga tidaklah moedah lagi ke kannja ditanah lapang diloear gedoeng kaan.
na djirat lantaran ,oerian sete- jaarbeurs. Waktoe kita datang kesitoe
Selandjoetnja diterangkan sedikit sengah2 jang boleli barma'na doea atau betoel sadja, orang2 banjaknja berlipat2 dikit bahwa maksoed Moehammadijah
poen kalimat jang bagoes2.
ganda dari biasanja.
5
itoe akan memadjoekan dan menggem

memperoleh bentoek pemerintahan jang lam satoe doea perkara jang incidenteel.
Adalah baiknja djoega toean Voor
| Dan soedahlah pesti bahwa jang zitter, kami berteroes terang disini se
demikian itoe boekanlah Regeering bab kedjelasan biasanja menghilang,Chronologisch“ (menoeroet doeloe jang dilantik oleh sesoeatoe bangsa kan kekeroehan.. Lagi poela kita se
atau koedian), melainkan setjara ,G a- |jang merdeka dan dibentoek dari orang- Imoea disini doedoek dalam madielis
anja- sendiri...
t baleg
dan akil
|orang2 jang terhorma

| do-gado Pedjambon sadja.

Jaarbeurs.

di Matraman jang telah beroesiha me
ngadakan loud speaker sendiri oentoek

mma pamwan

Selamatan N.K. P. M.
Aneta kawatkan dari Palembang, pada
hari Senen, kemaren, doeloe maskapai
njak tanah N. K. P. M. mengadakan
pesta-selamatan

dengan

arak-arakan

Sebeloetn

ditoetoep,

Al Ma'oen

Kemoedian 6 bidji kepala kerbau di
Hendrik jang terseboet dikemoekakan tertjioem ajooga oleh langau, maka hal
koeboer
di pekarangannja fabriek.
sebagai ,,Sintoea” (ketoea dari Kristen). itoe telah ketahoean pada isteri H. jg
Malamnja
diadakan selamatan jang
barigama
Krigten
tadi,
hingga
lantaran
|
Berhoeboeng dengan hal keadaan
jang terseboet diatas, soepaja kaocm itoe soedah sering2 terdjadi perkelahian dihadliri oleh 2500 orang dan menda
pat perhatian dari pembesar2 djoega.
Kristen “dibahagian K. Inoue dan Per- serta pertengkaran jang sengit2.
Cape a
Setelah satoe boelan H, kawin de-.
Tak tidak mendjadi ragoe, begitoe djoe

tentang peringatan

kepada jatim dan miskin.
Tetapi antjaman jang begitoe hebat
hanja

masoek kanan, keloear kiri, tetap

anak jatim dan miskin berglandangan
achirnja meroesak kepada masjarakat
Islam,

karena

si moeslim

ta” memper-

doelikan seroehan Toehannja. Sebagai
oedjian pendoedoek Tanahabang, disini telah dimoelai adanja peroemahan
anak jatim daci Moehammadij:h, tetapi
boekan . kepoenjaan
dan kewadjiban
Moehammadij:ih
sendiri,
melainkan

hendaknja
Oleh
sidang

kita bantoe bersama-sama.

sebab

telah

ditoetoep

Islam. Dan perkawinan itoe sama sekali oleh pegawai2 boemi-poetranja, ber bersama-sama
diloear tahoenja isteri Hendrik jg masih hoeboeng dengan selesainja pekerdja-

berigama Kristen. Tetapi roepanja se- an peroesahaannja.
dalam2 jang boesoek, lambat laoennja

diterangkan se-

dikit tentang pendirian dan pendjagaan
roemah jatim Moehammadijah di Tanah
abang. Telah berapa miljoen kali oem
mat Islam ditanah kita ini membatja

soerat

tjoekoep,

djam

membatja

11,30

maka
dengan

,alfatehah”,

pena Yama

Journalistiek

Menoeroet

Nela”

. kita itoe dengan lebih djelas dan lengkap. Tentoe-sadja pidato lain bangsa
poen “akan kita perhatikan djoega,
kalau ada mengenai kita.
Tjoema sadja dimoeatnja tidak mesti
ditentoekan dan tidak poela mesti

tan (kerdja bersama-sama)
golongan-golongan jang poenja pendirian masing-masingnja sedemikian

dalam penoetoepan

,Matahari",

toean

J, D.

Syaranamual, redacteur Sin Tit. Po
Soerabaja, sekarang soedah meletakkan
djabatannja, entah apa sebabnja tidak
diketahoei,

AN

bertentangan
dengan
ini, boeat kami
berarti
- Berhoeboeng dengan itoe kita ber- ideologie“
maksoed dimana perloe akan memoeat (penghambat dan tentoe akan kami
hal2 jang penting dari pidato djago2 pandang moesoeh padanja.

Keramaian

NN

Tiap tiap partai jang dalam azasnja

barangkali

Bri
sg
Ea

itoe. Artinja, adalah mereka memoe'askan atau tidak ?

poen

AA
a

VE
4

dari centerhalf back)
y “dari muziek dapat sabetan
Masri
dari
S,I.O.D.
jang sampai di
Dr
loon
N
7
»
Perkabaran Nirom
: Ipotongg kepinggir, tidak dapat main) |
720 ,,
Concert voor piano en lagi, laloe Masri djoega dikeloearkan,
djadi main tjoema sepoeloeh2. Kira2
orkest
satoe menit lagi kepada penghabisan
8
. Elck wat wils
8.30
Pemandangan minggoean S.LO.D. dapat memasoekkan satoe
goal, djadi stand 3—2 boeat kemedari seorang jonge :
dari loecar-negeri
855
',»
Wienerschrammel muziek nangannja pihak toean roemah.
Pn
|
Diantara penonton2 banjak jang me
930,
Populair concert
| 'soerat dari Koeningan (Cheri-| | 930 ,,”
rasa ketjewa kepada -S.I.O.D,, karena)
Populair fitmchlagers:
didalam
mendjalankan
-hoekoeman
ada Kampret, dari seorang »io-| 10 -,
Muziek dansa

Penjiaran Timoer

Kemis

vinalty,. tidak
maoe
memaroekkan,
teroetama jeng menoemdjoekkan kemenjeselannja itoe jang mendjalankan|
tarohan oeang, sebab banjak kita dengar dari pihak penonton jang main

(V.O.R, Oo)
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5

mana penoelis toetoerkan tentang anak

5.30

sore

poenja racket jang ada didinding,

6
6.30
7
7.20

S. Mangoensarkoro
Gambang kromong:
»
malam Muziek Tionghoa .
Perkabaran Nirom
»
Intermezzo dari bebera
,

'a sore tadi (hari Senen 15 Juli). di

perempoean dan tennis, Ajah dan iboe
sesoedah batja itoe lantas ambil
dibawa kemana, disemboenji

n. Pada saja diperentahkan tidak bo

eh lagi main tennis.

Melajoe

Karakteropvoedingoleh

»

pa lagoe2 Melajoe

tarohan,
SO

jang
"un

mengambil dari
PA
Ss

S.1O,D. Garoet

1—0 - boecat

contra

sebab toelisan

erdeka'an selajak djamannja. Meg banjak kaoem bapa di antaranja

10

»

sekolah

di

djalan dan

7.01
8.30

sebagainja. 1001

,

Harap Oom Kampret soeka nasehati 1230
djangan selaloe ber-

pikiran jang boekan masoek didjaman
.-

Ini ,jonge dame” roepanja tidak biabatja ,, Pemandangan“, atau djikalau
ing batja, hanja

isi podjok sadja,

sebab terhadap Kampret begitoe familiaar sedang

pada ,S. roepanja tidak

ek nasehatkan pada S. sebagai

m

rmintaannja,/Kampret
tidak bisa

.,

Mulitair muziek

Penjiaran oentoek anak2.

Muziek

gramophon

401

Muziek

sore

5.10,
5.15
',.
6 01

gramophoon

:

9.30

loeloeskan, sebabipertjoema, kita sama2 10
'oeanja, sama2 pengartian dan penga- 1,
podj

» Muziek

gramophoon

" Muziek gramophoon
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»
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Klassiek vooravond con-

cert

Muziek gramophoon

Muziek dansa
Tijdsein
dan

TJABANG

BAROE

sSPERGOEROEAN

di LAAN CANNE-PETODJO
Menerima

RaAKgjar"
OEDIK No. 25

moerid :

@ Voorklas (kl, o)
@ Pergoeroean Rendah Oemoem (H. 1. S.)
Keterangan

kap angin, djadi stand 1—U, Sesoedah
nja mendapat kekalahan, Ps. Siap ma

di P. R.-PETODJO atau KRAMAT

Minta Beli: bangkoe dan LI, kiperideba

S.I.O.D. teroes dikoentji dengan tegoeh,

»Gestefner“ multiplicator,

sampai fluit tanda penghabisan tetap
stand 1—0 oentoek keoenggoelannja

Bitjara

dengan

sekolah.

ketoea

PA

ea mat

174,

S,1O.D, Garoet,

BE |

Ai

Ida masa soesah sekarang telah diambil poetoesan boeat hapoeskan entree
VOETBAL
dan toeroenkan contributie mendjadi
5 eent per lid per boelan,
Di Tegal
Diharap dengan begitoe rintangan
Setiaki contra Tegalsche
financieel
jang sebegitoe djaoeh membi
“ combinatie 0—2

penoetoep

Warta Adr

4

Abn, No. 10801, toean
Hari Saptoe jbl. dengan bertempat kin perkoempoelan2 badminton masih Lampoeng. Toean poenja A. Arsan,
berada diloear B.B.8, mendjadi hilang,
postwissel
dilapangan Gemeente di Slerok Tegal hingga iaorang masoek bond,
besarnja f 1,75 bagian boelan Ju'i'35
soedah dilangsoengkan' pertandingan! Competities dan tournaments di ba dan ijoeran Loterij f 0,25 telah kita
dipimpin oleh toean Abdulrachim.
wah ini ada teroeroes oleh B.B,B, ber- terima,
ambir,
cy-fair dan sebagainja
Pertandingan njata sama koeatnja, 10
sama-sama prijzennja:
' Abn. No. 7588, tocan Z, Pattikawa,
mpret poen lebih soeka melihat gal
menit akan pauze, fihak Setiaki memPertandingan sepak raga di
Eerste klasse competitie : Lim Tjoei Djatiroto. Pembajaran langganan badis2 dari pada ntatk2 djikalau sama
bikin pelanggaran didalam kalangan, Keng Wisselbeker, Cheong Sun Chan
S1
Bandoeng
3.
gian
dikoeroeng dong sepi sadja dimana
jang dengan sigra Smith mengambil 12 shieid. Tweeda klasse competitie (ter- Loterijboelan juli '35 dengan ijoeran
f 350 dari teean, kita telah
— Persib contraS.1.O.D. pas, bal masoek kedjala Setiaki. Stand
diri dari 2A dan 2B): Eng Aun Tong terima dengan baik.
Ne
Pi anak
32, berobah mendjadi 1—0.
Tetapi ada pepatah Belanda ,,beste
.
W isselbeker
(Abn. No: 11352, Toean Ng. Sastroogels vindt men in de kooi“ (boeSesoedah pauze berdoea fihak seHari Saptoe jbl. dilapang Tegallega
Kendal. Toean poenja post
dihardjo,
roeng jang baik orang dapatkan dalam telah dilangsoengkan itoe pertandingan makin koeat, sajang sekali dari fihak
Derde klasse competitie (terdiri dari
koeroengan). Dan ini djoega memang dengan berkesoedahan sebagai terse- Setiaki ada doea jang diganti, hingga 3A, 3B dan 3C:) Majoor Khouw Kim wissel besarnja f 2.— boeat wang :
abonnement bagian boelan Juli “35
betoel, Boleh tempo tempo keloear, te boet diatas.
permainan ada sedikit koerang koeat. An Wisselbeker.
G3
|
dengan ijoeran Loterij f 0,50 kita terima.
tapi kemana dan bagaimana dong...?! “ Dalam ronde ke 1, ini permainan Jang mana Halfback semoeanja tidak
West-Java open tournament: Siang
| Pada familie sopan di Japan, diang boleh dikatakan berat sebelah, bola bisa menolong back, kalau boekan Po, Lim Goan Lian dan Faroka Wissel ,Abn. No. 8120, Toean M. Soekarno.
p kehinaan (schande) nampak sepa 'selamanja ada dipihak S..O.D. sadja, Soekiman jang mendjadi back tentoe bekers dan Cheong Sun Chan beker. Singaparna, Toean poenja postwissel
besarnja f 7.— oentoek bagian boelan
ng pemoeda didjalanan berbareng benteng S.,O,D. terkoeroeng, tetapi Setiaki akan kemasoekan lebih dari 6.
Tweede
klasse open tournament: Juli-Aug. Sept. “35 dengan ijoeran Lo
djikalau mereka
beloem soeami- keeper S.I,O.D. dapat menahan segala
Achirnja Tegal Combinatie dengan Thee tjap Semar Wisselbeker, Dr. Loe
terij f 2.50 telah sampai ketangan kita.
roeng
.
soesah pajah bisa membikin goal lagi, beker dan O.K.T. beker.
“
Abn. No, 8593, Toean M. TjitroDeri€lhatan ripoelr betoel2, soesah sekali hingga stand berobah 0-2 boeat Teg.
1
Boys open tournament : Oversea Chi prajitno, Cheribon. Ijoeran Loterij dari
di tempat naoe menjingkirkan itoe bola soepaja Comb. Djam 6.15 n/m. "pertandingan nese Bank Wisselbeker, Lie Kwie Seng tocan besarnja f 4.50 kita telah terima.
(pesta, di roemah makan dan sebagai- Ibisa ketengah, demikian poela. voor- baroe habis, dengan selamat,
'
beker dan medaille sepoe mas.
nja. Tjoema masing2 datang dengan hoedenja kelihatan pajah sekali, tidak
Abn, No. 10395, Toean G. S semarto
Ladies open tournament: Bedak Vir
onani
Bindjei.
Postwissel dari tocan besarnja
seperti
samenspel
mendjalankan
lhisa
de
lelaki
loeda
send
familienja
gin Wisseloeker, Keng Po beker dan
ngan teman-tema:
f
3.—
telah
sampai ketangan kita, adres
an kadang2s0e |hiasanja. Bisa djadi jang menjebabkan
Lim
Goan
Lian
vaas,
Di Cheribon
poen telah kita robah.
djadinja begitoe itoe, karena terlaloe
Hari Sabtoe sore jbl. ditanah lapang
Interbond halve competitie: Khouw | Abn. No. 10036, Toean Iljas gir,
'kepajahan datang dari autobus darij
t pi diwaktoenja poelang, masing2, tij Garoet, tidak ada tempo sama sekali Dermagamalang soedah dilansoengkan & Lie Wisselbeker dan Sin Po shield: Soetan Sati, Fort de Kock. Kiriman
dak berbareng ANA aa
Tg
L:
6
:
Lebih djaoeh oleh Comite boeat ee loean, baik jang paling baroe besarnja
boecat mengaso, tambahan poela Persib pertandingan voetbal antara s.v. Vogel
| Disini sebab bangsa kita intellect mainnja mengadjak roesoeh, sehingga dengan Al-fadjar, pendapatannja boecat roes pertemoean ,Olympics” boeat f 450 bagian boelan Juni sampai Aug.
orang Tionghoa dibitangan Batavia te "35, maoepoen jang boeat pembajaran
meniroe Baroe, beloem apa-apa soedah | terpaksa dari S.I.O.D. djoega ada menjokong Tuberculose-bestrijding.
Kesoedahannja 3—0 boeat keme- lah diminta pada B.5.o. boeat oeroes ooelan Maar sampai '35 telah sampai
— rer€nt€tan, lantas achirnja kalau ditanja mendjalankan main roesoeh.
Wanneer trouwennja, djawabnja het
bagian badminton, Djoega ada dikan ketangan kita.
Doea menit lagi kepada waktoe pau nangannja Al-fadjar.
doeng
angan-angan boeat atoer chammeisje: ,Gaat niet door!“
ze bola dapat. digiring oleh voorhoedej
TEA
Tidak djadi kawin kalau tidak keta SI.O.D, kebenteng Persib, dengan
pionship tournament boeat bagian Insa
hoean soedah roentang-roentoeng ke- toe tendangan jang baik dari kanan
donesier jang nanti akan dioerves oleh
Badminton Betawi
mana-mana sih tidak apa, apa lagigilloear datang kedepan doel Persib laanggota2 bestunr B,B.B. Indonesier.
Uitslag dd. 14 Juli 1935,
djikalau soedah ketahoean sering onder loe diheden' sama Nawawi centerv,
Boeat segata keterangan orang bisa)
arm ditempat gelap, maloe dong kalau | S,I.O.D. bola .itoe masoek, stand 1—0,
Berste klasse:
:
minta pada toean2: Adri, Gang Zecha
| gaat niet door....!
Lan bar Pa Disitoe
T.RAI — Union B.A.1 5—0, 47 dan Pee Tek Hap, Prinseniaan 18,
publiek Sorak ramai, banjak|
23
in
KAMPRET, jang mengedjek kepada Persib.
Competitie baroe dimoelai dalam)
| Lim K, Guan — Sim Siong Joen
boelan Augustus j,a.d.
" Sesoedahfja pauze permainan 'se- 15—9 9—15 15—10
T. Eng Jauw—Sim Jit Hauw 15—g
mangkin roesoeh, bala bisa moendar-mandir, tetapi banjak serangan2 ke 15—6
.
|
Lelang di Bandoeng
S.l.O.D. Tidak lama SIOD. dapat hoe . T, Kim Hoa — Hoei Kioen Sing |

Te

ke, ata. dio Dan

NAN

awas, tentve banjak bola

kalahannja, tetapi tidak bisa sebab oleh

:

'Semoea terboengkoes rapi. derigan
. handel
handels merk MAHARANI

| 2an 1

ngannja kanan loear SI O.D. jang
laloe diterima oleh centervoor Ombi,
itoe keeper Ps. Siap terpaksa menang

|

mana tempat.

at

PROGRAMVA NIRO.M.
Archipei dan

|

dan

(per stuk)

&..

|: :

benteng

Kalau keeper Ps. Siap tidak begitoe |

tjakap

annja, hanja beda sifatnja dan tang
oengannja pekerd
Kampret hanja

menanggoeng

ronde kesatoe,

Ps. Siap selaloe terkoeroeng,

kin giat bekerdja maoe meneboes ke-

Muziek gramophoon
Perkabaran pers.

6.30 malam Penjiaran oentoek anak2

7180

tjoema dalam

Harga per sta ng

12 cent,

fihaknja sama

jang masoek, tetapi ini keeper meski-|
poen beberapa kali mendapat serangan
Piano voorgrachten
jang berbahaja selaloe dapat memper
Cinema ergelsali
Zuid Afrikaansche
en tahankan, tjoema Satoe kali karena saj
toe tendangan jang bagoes dari tenda
Nederlandsche liedjes

Muziek dansa .
Tijisein dan penoetoep

',

kedoea

|
|

.

2
lohor
230,

5.45

dari

)POETIH
| kleur 'koening
BLAUW

mendjalankan samenspel jang bagoes,

Kemis 18 Juli
pagi Concert pagi
,
Tijdsein dan penoetoep

Padahal mereka sendiri fanak-anak 10.30,
gadis) bisa mengetahoei apa jang baik 11
»
dan jang tidak, lebih mengetahoei dari 1130
,
kaoem
kolot sendiri jang selaloe
tjoeriga dan sangka-sangka.
1201 siang
pada penoelis.S.

Ikemaren,

B RV.

toe penoelis S. tadi jang maoe kokoh |
pegang 'adat koeno, tidak idzinkan
ak perempoeannja keloear roemah,
marah djikalau kelihatan dengan teman

Penoetoep.

Mandi :

|

kemenangannja

fihak tamoe.
da
an
Membatjakan dari Our
»
7130
Persangkaan orang pertandingan ini
dalam , Pemandangan” jang ditandai$ 'an dan terdjemahkan oleh nona Nver akan banjak main koelit, sebab menoe
djannah
Dimanakah kaoem perempoean akan 8.30
roet desas-desoesnja penonton kema»Muziek
Tionghoa
joe, djikalau tidak boleh menjamai
ren, Ps. Siap itoe tandu.gaja dengan
9...
Krontjong muziek
| zusternja Barat ? Tabeat main
»
Lagoe2 Melajoe dinja- Siod kalau main koelit.
ng dan pingit haroes lenjap, pada 9.30
Tetapi itoe persangkaan salah sekali,
— njikan oleh Kwa Toem Boe
1 perempoean haroes diberikan
keadaan permainan lebih bagoes d:ri
dari

$ Ini tidak. lain

baek dipake boeat

pihak
du

Ps. Siap Bandoeng1 —0.|
Keesokan harinja Siod ditandingkan
lagi dengan Ps. Siap, dengan berkesoe
dahan

| Paling hemat

Djawa

Barat,

| Kemis18Juli
630 pagi Peladjaran gymnastiek

645

»

Muziek gramophoon

koeman vinalty, dengan demikian Per

15—6 15—5

Djoemahat, 19 Juli 35.

e.

kekalehannja deT, Kim Tjang/T. Kim Hoa — Sim
itoe hoekoeman, Siong Joen/Sin Jit Hauw 21—521—11
— S
'djadi stand 1 —1. Terhadap.ini pene- . T, Eng Jauw/Phoa Th-y Seng
sib dapat meneboes
ngan mendjalankan

Lelang diroemahnja toean ME.A.L.
de Jong di v/d Houtlaan 2, oleh John
Pryce.
"LL AC. Kamerman di Sawohlaan
31) oleh Weltevreden,
| Lelang failliet boedel di Molenvliet

Iboesan hoetang, Persib makin diedjek|Se Joeng/Hioe Kioen Sing 21-10 21-16
Ikan publek. Oleh

karena itoe mainnja|

ya

i

—ageret

Imakin soenggoeh2 jang. tidak lama
«
|lagi dapat menambah satoe goal djadi|
Oost 2, oleh Weeskamer.
Il
»
Hawarian concert
Bond Batavia
stand
2—1,
sajang
permainan
teroes
11.30 siang Morgenwijding “
H.M. Leufwidamar, Lebak,
'Bestuur dari BBB minta kita kabar“Saptoe, 20 Juli 35.
Imain, roesoeh, sebentar2 kedengaran
1145 ». Intermezzu
112»
Peladjaran gymnastiek oen refree memboenjikan fiuitnja, tanda, kan bahoea Algemeene Vergadering
Lelang perceel diroewangan lelang,
Kiriman toean tidak bisa dimoeatkan. oleh Mr, Feth.
|
Tn
ana
ag
| freecik, sehingga ada seprang speler tertanggal- 14 Juli jl. dengan semoea
:
Persib, ialah Apen jang terpaksa dike soeara telah angkat toean
R. Iskandar karena boekan kepentingan oecmoem.
1230,
Concert oleh Carel v.
Lelang barang-barang commissie di
:
loearkan,
waktoe
itoe
kebetoelan
Perder Bijl Trio
Brata sebagai penasehat (adviseur), Satoe-satoenja dijalan oentoek teean.
ae
an
sib soedah bisa menambah satoe goal Toean R, Iskandar ada satoe figuur jalah mendakwa Goepernemen di moe- Koningsplein Noord 11, oleh Weltev.
|. 1,20 lohor Perkabaran Nirom
Lelang diroemahnja toean O, Ch.
lagi djadi stand 3—1,
jang tidak asing lagi dalam doenia
3
u
Lunchconcert
ka
Pengadilan.
Kiranja,
dengan
tentoe
5
ter
di Kampementstraat 22, oleh Ed.
ersib satoe kali dapat hoekoeman Isport, teroetama Indonesier, antara akan bisa didapatkan kembali.
2 at "Tea
Penoetoep
Franzen,
Ivinal'y,
tetapi
S.LOD,
tidak
maoe
5,80 sore
Peniiaran Timoer
lain2 ia djoega mendjabat penasehat
Lelang perceel di roeangan lelang
Sa
»
Het Transche op de zwarte memasoekkannja. Karena main teroes dari V 1J.
menda
Mr:
Martens,
banjak main roesroeh sadja, ada se- “ Lebih djaoeh oleh Alg. Vergadering
Beng Ai

715.»

Pemoetoep

!

5 li 6.15 ,

Op verkenning

.Yorang speler

dari Persib jang men- terseboet diatas dengan mengingat pa-

merapeman

das So linesana

etahoe

Lagoe2

fjoetji jang paling bersih

SELAI

nandangan“ jang sampai disini pa|

Penoetoep.

Saboen

MAHARANI

aa

Kampret ! Saja mengadoe pada
sekali ini jang saja adoekan|
is S. jang bikin hoofdartikel dil ”—

,,

ab

Bebe

10.30

-

sana

ame” sebagai dibawah.ini:

SABOEN TJOETJI

IMevr. A. Scikjaltama Joustr

. Salemba

71 Telf. 23 Mc.
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js LEDIKANTEN
mn

FABRIEK

ae No. 1000

: Motenvilet West Bet

Han

— Batavia

PET

.

Ba

Obat-obat

bisa

dikirim dengan
,

lihat

BG
Tabib
CHALIK
30 West Pasarstraat

: Speciaal

Meki

Tintnn segala

kemaoean

pemesan dan

pembeli — kwaliteit didjaga
baik — ditanggoeng koeat
dan bagoes— harga boleh berdamai.:

TIM
so

Z.

Bmdnseg!

| Sefbmafjam model randjang dari
besi sanggoep bikin sebagaimana

«

-

BB | Berkenalaniah pada kita. Selamanja
|kita ada sedia aa
matjem? kain djas
seperti: Wol,
Palmbeach, lenen, dril,
en djoega kita poenja potongan terhi

:
Tabib

:
'(D:
A. FACHROED IN
Hotel Cramer pav. 70

dapat poedjian segenap bangsa apa
dan netjis. Potongan setjara modern,
pekerdjaan rapi—tjepat. Djoega dasi

Sawah Besar No. 14

wol tropical.

nu
ana

Pu

M||

Tea

PERLOE

TIO

TEK

HONG

pandjang

kain

pandjang

kain

f1 50 per lembar
pandjang
Tjiamis f1.20
f1.45 per lembar

Agent boeat Palembang

. TOKO

dalem

EXTRA

roemah

iapoenja

Banjak

baroe

barang?

aleane
d1

merk .se- Iii:

i utang

Tea

roemah

toea soepaja jalan saksiken

jang kwaliteit paling

HANDEL

|
SPORT-, JACHT-

tida

.

MODE'—

ARTIKELEN

Mena

Toko
PASAR
PASAR

BAROE

VUURWAPENS

—

HEEREN

& MUNITIE

MUZIEX-INSTRUMENTEN

TEK

kwaliteitnja
bagoes dan

f1.15

model.

saroeng Samarinda

f1.60 f 1.95

saroeng Donggala

f1.75

per lembar

f2.50

per lembar
saroeng Garoet
f1.80 f2.25
per lembar
saroeng Cheribon
1179 1235
per lembar
saroeng Poetih polos f 1,50 f2.-

IN:

-atelier van Vnurwapens

TIO

Djokdja

'

o

& HENGELBENOODIGDHEDEN,

KUNSTVUURWERK

ana,

per lembar

enzk

Tjorak dan Warna roepa2.
Kwaliteit poen No. 1.
ADRES

HONG
— TELF, 361 WI.

BATAVIA-CENTRUM

“ Kloearan
"Ro emah

Semoea

baroe dan

Harganja moerah

minjak ramboet tetapi jang
| mandjoer diarang
“ Sg Betah

sebla

malaise

Banjoemas f1.20
f1.65 per lembar
kain pandjang Solo Djonas f 1.—
:
f1.35 per lembar
kain pandjang Tasikmalaja f1.10
f1.45 per.lembar

KOENDJOENGI

TOKO

diatas

re

Harga

14

Keirangan lebih djaoeh, boleh
adres

Telegram-adres : BAKRI

| kain

saksikan
pada

Batavia-Centrum

Batavia-Centrum,

tapi perloe datang

tanjakan

Sawah Besar 2—0

8

Poedjian tidak perloe

MN

5 —- 7 sore

I KLEERMAKER VAN PEKALONGAN

rembours

Ha

7.30 -- 8.30 pagi

41

Boleh panggil didalam atawa loear kota.

doeloe barangnja.

| .

—i

Na

N had. Soya

Djam bitjara

toean soedah banjak menjesal dari toean poenja

Ta
2

' Raden Salehlaan 45 Tel, 6167 WI.

“penjakit? Lekaslah datang sana: Tabib terseboet jang soedah
“lama praktijk di kota Batavia. Specialist Bawasir, Astma, T.B.C.
' Rheumatiek,
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