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kewa- ibl. telah diserang oleh bandjir letak.
nja Pemerentah Amerika Serikat
4 oran g mati dan il orang masi
djibannja dan kirimkan” dermanja
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djelek sekali (woestenij), dan tidak Commissaris oentoek' oeroesan loear menderma, sebab boeat Nasio- toek 'memetjahkan record pen tan oenerbangan
negeri Sovjet-Rusland, akau mengoen- 1al. Sekian tahoen soedah berdjal
an, Amy Mollis
pantas sama sekali oentoek kolonisatie. djoengi
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toe sjarat penghidoepan lagi. |
soedah tidak bisa berboeat apa-apa,
Balasan tentang persangkaan2 bikin congresnja (Indonesia Raja) djoega tiSedang kita boleh gemar mempoeInjai satoe doea tjabang peroesahaan, boesoek, toekang hoeroe hara dll, se- dak bisa diadakan. Kalau demikian,
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FABRIEK

Seeara pertama dari wakil Arab di Volkraad

FAROKA

Sedikit sedjarah kedatangan bangsa Arab di Indonesia. — Hal orang Arab
merentenkan osang, — Menang banjak lahirnja sadja- berniaga tetapi
hakikatnja ialah .merentenkan.

Ne
(Versiag jang dimoeat kemaren, ada kekeliroean
sebab beloem penoetoep, Harap toelisan jang
dimoeat ini dianggap sebagai samboengannja'
an
Red).
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Dalam pada itoe tidak pernah kedja-

ramai pindah
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Betoel
kemari.
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banjak
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bertamba
bang
ia,
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dengan oemimat Islam
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kehidoep
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sa Arab toeroet djoega " mengoesaha
orang-orang jang
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jang kabarnja
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beroesah
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non-co
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pindah
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bangsa
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kenegeri
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sebagai orang Islam tidak
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pindah
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itoe
bangsa
sah
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asaan
berkoe
ada negeri, tidak
orang-orang jang hendak mentjari oen
atasnja. Mereka poen menaroeh tjita2,
toeng
dengan kerdja sendiri.
bahwa sesoeatoe. bangsa Islam sehaBangsa
pekerdja mentjari oepah, se
Isntah
pemeri
roesnja dikoeasai oleh
Tamil dan Tionghoa: ibangsa
perti
dan selama
lam poela,-tapi apabila
dak
ada
datang
dari Hadramit. Kene
takdir Allah mengoeasakan pemerintah geri lain-lain poen tidak poela ada
meIslam
lain atas sesoeatoe bangsa
orang pindah negeri jang sematjam
reka mengakoei sahnja kekoeasaan itoe, itoe dari Hadramot. Oleh sebab itoe
tidak
maka pada pendapatan mereka

lai gambar dari oedara dibikin oleh KN.I.L.M. waktoe penerbangan reciame menjebarkan Paska
nampak bagaimana loeasnja itoe fabriek dan
Speciaal”', itoe sigaret Faroka jang baroe, Disini
tanda. panah itoe menoendjoekkan fabrieknja jang baroe diperloeas. Segala orang boleh melihatlihat ini fabriek setiap hari kerdja diwaktoe pagi.

di belakang lajar. Sementara ja ditahan
di sectie 5 Gondangdia, pada satoe

bangsa Arab tidak mendjadi hanjak
ada baiknja sikap permoesoehan jang djoemblahnja
dalam
perbandingan
itoe.
saan
kekoea
kiri
hendak menjing
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ek.
djoembla
pendoedo
Menoeroet hi
Maka moedah2an dapatlah hendaknia toengan tahoen 1930, djoemlah itoe
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soepaja golo

golongan

malam:

bangsa Arab,

k tahoen 1920, tapi daripada
dapatlah mentjampoerkan semendja
tambahan
itoe hanja 7000tambahan dar |
diri dengan lantas dan lebih loeas ke pada orang baroe datang. Tambahan jgs
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ngan

locale raden dimasa

pada “pekerdjaan

jang datang.
pemandangan
Sedikit

saja

hendak

Pemaisoean zegel dagang
Telah

dihadapkan dimoeka Landraad

terlebih banjak ialah daripada tambah
nja kelahiran baroe daripada orang2
jang soedah ada. ,,Hal ini,” demikian

Betawi Tan Tay Soen-dan Yap Po Eng

begitoe dalam
baroe
»boekaniah
masa jang achir, memang dari doeloe2
Arab jang datang biasanja
bangsa
tetap bernegeri disini,“

goenakan atau tahoe bahwa itoe zegel
ada palsoe oentoek keroegiannja kantoor terseboet. Simoen mengakoe di
moeka hahim bahwa ia telah dapatkan

masing2 sebagai. klerk disalah satoe
oeraikan poela tentang kedoedoekan lah terseboet dalam bagian VII daripada makelaar kantoor di Betawikota, poen
bangsa Arab dalam pergaoelan dan boekoe penerbitan Departement van 2 orang Indonesiers sebagai oppasnja
pentjarian.
Economische Zaken (Volkstelling 1930, jalah Simoen dan Habib terdakwa bah
Sebagaimanah soedah ma'loem, ke m. 47):
wa mereka sekongkol hendak memper
bangsa Arab kemari tidak

datangan
dengan

tentara

djalan perang, membawa bila-

Islam.

moela2

jang

Arab

Malah

boekan bangsa

membawa

agama

pindah

berne-

Islam kemari, jaitoe boekan Arab jang

teroes dari. tanah Arab

.Pentjarian jang teroetama daripada
kebanjakan bangsa Arab di Hindi:

'toe zegel didekat Javasche bank

dan

dibawa teroes kekantoor jang terdiri
geri kemari. Segala itoe telah ditetapkan Nederland
dari beberapa harga oentoek sedjoem
berbaga'2
dagang
ialah
dengan dielas dalam pidato prof, Dr. roepa", demikianlah terseboet dalam blahf 40—. Dengan bermoefakatan pa
Snouck Hurgronje ketika menerima Ecyciopexdie voor Ned, Indie (fasal da kassir dan klerk begitoepoen berdjabatan goeroe besar pada universiteit
ke 2, m, 4, sama2 Habib waktoe diperentahkan beli
bagian
»Hadramieten"
di Leiden tg.23Jan, 1907, jg ditjitak oleh roeang),
zegel itoe zegel telah ditoekarkan deSelandjoetnja
:
1
Brill di Leiden dengan alamat: Arabie
agan. jang toelen, jang mana itoe semereka
barang
.matjam-matjam
diitoe
en Oost Indie. Dalam pidato
penf 40— dipetjah mendjadi
rakjat
djoemblah
kepada
dagangkan

ijeritakan djoega, bagaimana Moeslimin

nikah. Sebab itoeia terpaksa beroesaha

Dengan karena

orang.

mengislamkan

doedoek

dengan

menghendaki

keoen

perdagangan itoe

mat itoe bagi tiap2 orang jg masoek
Islam, tentoe mesti sangat menarik hati
dalam negeri jang memakai peratoeran
berkasta2 jang sangat keras dari pada

njakan merekaitoe mesti moelai mentjari

dengan tidak berpokok, atau berpokok

ketjil2 kadar seringgit atau koerang,
dan
bahwa hanjalah dengan radjin
dengan mendjaga
serta
bekerdja
koeat
agama Hindoe itoe.
hidoep dengan amat sederhana, baroe
Adapoen sebagai djoega ternjata da
lah mereka boleh mendapat kehidoepan
ri pada riwajat tiap2 bangsa. begitoe
agak patoet, djangan lagi hendak
jang
poela bangsa Arab jang meninggalkan
mentjari kekajaan, Sebetoelnja
negeri oentoek bernegeri dan mentjari diseboet kebanjakan mereka itoe me
memang
permoelaan

dari

lain

ketanah

oentoeng

pada

dalam zaman

tentoelah teroetama

itoe,

orang2 bangsa keras dan

hatinja.

jang

di goeroe poela

agama

tidak merasa kesenangan sedikitpoen
djoca, soepaja djika sekiranja boleh,

mengadjarkan

baroe, mendapat kedoedoekan kehorma
tan dalam pergaoelan rakjat dinegeri
ini dan beberapa

orang dari pada me

reka mendapat pengaroeh dalam kala
ngan orang besar2 malah ada jang
sampai

memerintah

dalam

keradjaan2

:
ketjil jang merdeka.
datang
jang
Kemoedian bangsa Arab

bernegeri kemari bertambah banjak,
jaitoe ketika orang2 baroenja soedah
boleh mengharapkan tolongan dalam

kesoesahan ketika barse sampai dari
pada kawan2 jang soedah mendapat
kedoedoekan tetap, Hanjalah dimasa
itoe mereka tidak mendjadi I golongan

terpentjil seperti sekarang ini, melain
kan masoek bertjampoer dalam perga

mereka jang haroes
makan disini, mempoenjai tanah itoe
mendjadi sjarat jang pertama. Memang
bagi bangsa Hadramot mempoenjai tanah dan roemah dianggap satoe ke
perloean jang ta' boleh tidak oentoek

membela

kesengsaraan,

diri daripada

boeat “perkaranja, itoe orang tahanan
soedah mentjoba hendak boenoeh diri
Dimana ia sedang diperiksa di .itoe atas perboeatan isterinja terhadap mer
Itoe Jaki isteri
kantoran ada beberapa barang boekti ine Mena
ng
atjapkali terbi
jetj
jang telah ditaroh dibawah lemari.
tidak bisa hidoep reehosan NM
Sewaktoe
ja dalam pemeriksaan, dan
rinja sering bermoesoehan terhadap
mantri politie menoelis procesverbaal
mertoea perempoeanfja dan dalam
Moedjimi
telah lihat seboeah golok
tempo tempo jang belakangan ini sang
dan diambilnja.
Dengan ini Moedjimi mentjoba hen- isteri selaloe tolak sadja permintaannja
bersamadak gorok leher sendiri, tetapi mantri soeaminja oecatoek makan
aa dan memisahkan dirinja di kamar
politie terboeroe lihat dan reboet itoe
ain.
sendjata.
Oleh
karena
bereboetan
Doeloe pernah berselisih djoega ber
achirnja sendjata mana telah mengenai
itoe orang tahanan di kaki toelang hoeboeng dengan perboeatannja sang
tersangka bahwa
itoe perem
keringnja, meskipoen tidak berbahaja isteri
poean
hendak
meratjoeni
iboenja di
tetapi terpaksaiatiap2 hari datang ke
mana terdapat seboeah boengkoesan
C.B.Z. oentoek diobati,
seroepa
kemenjan jang
Di C.8.Z, dimana banjak patien- dibadjoenja
mengkilap.
ten jang sedang berobat, sengadja, ia
Kembali itoe lelakon moentjoel lagi.
datang kepada beberapa orang sebagai orang
jang ingin mendapatkan dan didapatkan poela seboecah boeng
koesan berisi sematjam poepoer djoe
pertolongan, serta mengasihkan oenga
jang
mengkilap. Itoe isteri jang
djoek loekanja dan tangan jang di
manis telah mengakoe bahwa itoe ba
borgol, sehingga dengan ini seorang
mendjadi tertarik dan tanja kepadanja rang ada obat gosok gigi. Tentoe sa
dja dengan
ini keterangan di moeka
apa sebab ia begitoe.
politie tidak akan dipertjaja dan akan
la mendjawab bahwa ia tertoedoeh
diperiksa lebih djaoeh.
toeroet
tjampoer dalam penjerangan
toean
Liem Koen Hian dan ia tidak
merasa berboeat begitoe, Ia haroes ber
Barbier perempoean !

nan daripada bangsa Arab. Dalam

ba

gian negeri jang lain2 tentoe mesti
ada djoega toeroenan Arab, jang soe
dah bertjampoer semata-mata dengan

Boekan

pemeriksaan dan oleh sebab mana kata

nja ia mendjadi bingoeng tidak tahoe

djoedi di

oppasnja

apa

Ass.

mesti

kemoeliannja,

Pada

hal

dinegeri

Tambahan
melakoekan

poetat, dimana Amat bin Tiring telah
mendapatkan loeka dari klewang, ternjata disini bahwa itoe orang boekan
Ass. Wedana toe tempati
oppasnja

seorang

melainkan . hanja

pendjoed,

djoega.
apa

Itoe

pic.n'c jang membawa

Gezagvoerder

,Pelikaan”

denda

dihoekoem

akibat
f10,—.

sebetoelnja hanja lahirnja perhiagaan,

tapi hakikatnja merentenkan oeang, dan

perniagaan itoe. melainkan golongan
pendoedoek jang lain lain tidak koe
rang orang2nja jang merentenkan wang,

tapi sebab agama Islam menerangkan
tiba dan menjatakan'haramnja, soedah

memang semestinja djika orang lebih
anak negeri, Pertjeraian jg tegas dan ta' lekas dan lebih keras mentjelatoekang
jg.lain2
dapat dihilangkan diterbitkan oleh pe renten bangsa Arab dari pada

berachir

Dan

menjanji

microfoon

depan

V.O.R.O.

Sebagaimana
kita telah kabarkan
kemaren doeloe, oleh Mis Riboet telah
dimadjoekan perminta'an oentoek main

orang gezagvoerder ,, Pelikaan" dimana

Selain itoe pada tanggal 29 ini boe
lan moelai djam 8 orkest dari Miss

hari jang telah laloe, se-

telah memoeat 30 orang penoempang
dan mendapat rintangan ditengah per

mengadakan

waktoe

djalanan

pic-nic

ke poelau Alkmar, jg mana itoe motor
boot telah diseret oleh lain motor
Hector“ karena tidak bisa bekerdja
lagi,
2

Riboet akan
dengan jang
diri. Tanggal
Selain itoe

main di studio N.I.R.O M.
menjanji Miss Riboet sen
30 depan microfoon B.R.V
akan diadakan beberapa

pertandingan dengan elftalnja jang ka
barnja sekarang lebih koeat, di antara
mana Abidin, goal-getter dari Betawi
oleh
perkara
ini
dengan
'Berhoeboeng
main.
karena lebih dari maximum motor ter doeloe ada toeroet
Laka

Itoe

orang

tersangkoet

njerangan toean
Mentjoba
dig.
Seorang

bahwa

ia

Liem

telah

dalam

pe-

Koen Hian

memboeneoh
:

nama, Moedjimi

kasihkan

Bird of Paradise
Di

Alhambra.

Film jang terseboet diatas, tadi malam moelai dipoetar digedong Alhambra

meja

tertoedoeh

perintah

dikerdjakan
itoe
sesoedah selesai:

selain tambah

pengeloeasan, dan
dibeberapa hari ini

tenaga 4

toekang

tjoe-

koer jang faham dan biasa bekerdja
pada barbier bangsa Europa djoega

ditambah
dengan
seorang ' barbier
perempocan bangsa kita. Ini tenaga
perempoean jang sekian lama dididik
oleh toean Awang sendiri, sekarang
soedah loeloes dalam oedjian oentoek

banjak
biasa tjoekoer
Doea malam djadi akan main di jang soedah
Schouwburg
dan malam seteroesnja pada Co'ffeur Awang.
Djadi beberapa hari lagi akan ada
di lain tempat dalam ini kota djoega.

Didoega teroetama di Thalia, Mangga
Besar.

da beberapa

madjoeannja jang pesat terpaksa melebarkan tempatnja. Sekarang sedang

di Schouwburg 2 malam lamanja, Se- goenting ramboet. Teroetama ia ambil
karang kita bisa kabarkan bahwa per! bagian oentoek fjoekoer anak-anak
perempoean dan anak-anak lelaki ketjil
mintaan itoe dikaboelkan.

Sebagaimana kita telah kabarkan pa-

ini oleh Landgerecht Betawi.

perniagaan jang memang

jang

—9—
Wedana jang loeka.
Tentang itoe penggerebekan djoedi Miss Riboet djadi main di Schouw
di salah satoe tempat di bilangan Tji
burg

roemah dan tanah jang dipoenjai itoe
terpandang sebagai tanda kemampoean.

poela banjak orang Arab

perboeat

mendjadi nekat,

thaka dari bermoela toedjoecan itoelah
penoempangnja, maka
jang dicesahakannja dengan sekoeat- seboet memocat
koeat tenaganja, sebeloem ia hendak Gezagvoerder didjatoehkan hoekoem
memikirkan mentjari. kesenangan dan dendaf 10,— atau 10 hari pendjara

banjak pseia jang merentenkan oeang.
oelan hidoep anak negeri. Bangsa Sidi
Betoel boedi Soematra-Barat, bangsa Toebagoes dengan berterang-terang.
kan
mereka
sadja
jang
melakoekan
di Banten, begitoe ada berpangkat sen
diri, tapi tidak dipandang bangsa asing:
pada hal mereka itoe roepanja toeroe

GET

Itoe penggerebekan
Tjipoetat

melarat,

kehidoepan. jang

nanggoeng

Itoelah. rasanja
hendak
Arab dizaman dengan selekas lekasnja mereka paham
bahwa
sebab,
mendjadi
pada
sedikit
tanah
'mempoenjai
permoelaan itoe jang mereka mendja
menetap mentjari

hidoep

Tg

»Banjak orang Arab merentenkan
oegang dengan teroes terang atau dengan

se djalan hilah: pendjoealan agad (boleh
itoelah ditempat2 mereka bernegeri
beli kembali) dan perdjandjian menji
gera timboel segolongan roemah2 tang
jang terlebih kerap d'pakainja.."
tjil
ga jang beragama Islam.
Voorzitter! Memang sekadar
Toean
Sjahdan asas2 demokrasi Islam, jang
pentjarian bangsa A
matjamnja
itoelah
hak
menetapkan deradjat persamaan
bahwa keba
dipikirkan,
djika
Maka
rab.
jg. sepenoeh2nja dalam kalangan oem-

barbier

perempocan

pertama

bangsa

kita di Betawi.
sman yreoaan

Tersiram

air mendidih

Dalam

keadaan

pajah

Tadi pagi djam 930 di kampoeng
Tanah Tinggi Sawah seorang iboe jang

sedang

memasak

air dalam dandang

di dapoernja, waktoe hendak angkatnja
dengan tidak diketahoci lagi, bahwa
dibelakangnja telah mendatangi seorang

anak lelakinja jang
Oesoep.—

masih

ketjil nama

Itoe anak terlanggar oleh iboenja
sedang dandang jang ia iEnt€ng terkotjok, Oleh karena tangannja kena
air - panas
'itoe dandang
terlepas
dari
tangannja,
tetapi ,apa
maoe
itoe air panas jang sedang mendidih

dapat perhatian penoeh. Soedah tentoe film jang baik itoeta” Ioepoet dari telah goejoer di seloeroeh badannja
koendjoengan.
itoe anak, sehingga dengan keadaan
Orangnja jang toeroet main, semoea

jang terkenal, baik permainannja atau
ketjantikannja,

serta

tjakapnja

jang

loear biasa.

Ditambah poela tjerita dan pemanpada Moehamad boeat melakoekan
jang sangat menarik hati, dari
Liem
dangan
penjerangan atas dirinja toean
penghabisan, ke-

Koen Hian dan Moedjimi telah dapat permoelaan sampai
perintah poela dari seorang jang berdiri pocasenlah jang dirasa oleh penonton.

Tak

perloe

diterangkan pandjang-

pajah anak

jang malang terseboet ter-

paksa dirawat di C.B.Z,, karena loekaloekanja.
meranh yana

Perkelahian sengit
Lantaran:si djantoeng
hati.
Kemaren sore

kira

djam 6

di Kp.

lebar tentang ini film, lebih djelas dan Djawa Betawi telah terbit perkelahian
poeas bila datang sendiri menjaksikan antara Abdulmanap dan Ali, jang makebenarannja,
sing2
telah menggoenakan sendjata

teroetama sekali pada pihak bangsa
sia, lebih sajing. sekali karena
Indone
dan berachir kedoeanja
Adanja toekang renten bangsa Arab
ratoeran hoekoem negeri, jang pada
Sebeloem film diatas dipoetar, lebih pemoekoei
itoe mengenai djoega deradjat ke
darah. Jang mendjadikan
berloemoeran
i
sebaga
cha“
Cucara
,,La
moelanja mengasingkan orang asing itoe jang berterang-terang dan jang hal
jang sesoeng- doeloe film
Islam,
agama
an
hormat
soedah
sekali,
sajang
dendam hati, bahhilah,
karena
sebab jalah
doenia Timoer daripada anak negeri memakai
tidak ada beroe extra, dengan inipoen sampai tjoekoer wa Abdulmanap telah mendjadi goepoen
sedikit
a
goehnj
menjebabkan
bahwa
bangsa
Arab
rata
,wijk"
:
oleh karena diadakannja atoeran
kesenangan bagi penonton.
rata mendapat nama jang koerang baik, roesan dalam itoe.

dan ,pas“.

ag

Atu
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Tadi pagi seorang Tiongho
ili
Tjia di G. Kenanga “Petak 5
ngadoe pada politie sectie & Parapattan

ampat bagian, dan dalam ini ke
joerangan telah diketahoei waktoe seo
besar: tapi
Orang Arab, toenga poela
sahakan penjiaran Islam.rezekinja
Inspecteur van Financien telahla
rang
barang2
Sebab,
risiconja.
disini besar:
jang datang .mentjari
ke
pemeriksaan, jang berachir ma
didjoeal
koekan
sekali
banjik
terlebih
itoe
perloe hendak beroemah—tangga, bera pada orang2 pembeli jang tidak mam sing terdakwa telah didjatoehkan hoeoeroesan dengan politie karena seorang
karenKejakinannja
anak — isteri.
berlambat- koem 4 boelan masoek boei dengan jang tertoedoeh
menjitjil
oetang
dengan
Moelai di Betawi
poe
poela telah seboet
kawin
beragama Islam ia tidak boleh
Maka tidak djarang orang jang perdjandjian 1 tahoen. Masing2 moelai namanja. Berhoeboeng dengan itoe ia
lambat.
berhala
penjembah
dengan perempoecan
Pada kita dikabarkan bahwa Coiffeur
kemaren tidak oesah mendjalani hoe- selaloe sangkal, sehingga dengan ke
diantara bangsa Arab itoe.”
dan sangat keras melarangkan kenis- failit
Awang
jang terkenal, di Pasar Merah
koemannja
lagi.
|
Dan lagi:
:
sangkalannjaatjapkali ia mesti hadapkan
taan pertjampoeran jang tidak dengan
(depan Kramatpiein), d'sebabkan kekemari itoe mengoe

jang moela-moela

LL LAN ANANA LL

sedang dilakoekan pemeriksaan

Mentjoba meratjoeni mertoeanja?

ba

Ma

NA

ek BERAS

:

0

ae

TEA

-

sar karena Ali sebagai saingannja ter
hadap kekasihnja. Osntoeng terboeroe
orang2

memisahkan

Havas kawatkan bahwa Goering telah mengatakan bahwa ia tidak mem-

poenjai perniatan oentoek moelai de
ngan satoe ,Kultur-Kamf“ (menindas

ini sehingga per-

kelahian jang hebat dapat tertjegah
poen jang berwadjib ditarik tangannja

satoe cultuur). Tapi ia menerangkan de
ngan keras bahwa meskipoen Kaoem

poela,

Nazi memperlindoengi Igama Roomsch

sya

Pasoendan

tjabang

Menoeroet kepoetoesan algemeene
leden vergadering jbl. maka soesoe

nan

bestuur adalah

Voorzitter:

R.

voorzitter:

taris:

I.

EUROPA

seperti 'berikoet:

Djajamihardja

Penghematan

Vice

Wuriaatmadja

E. Koesnadi

Katholiek, mereka akan menindas ma
sing2 pergerakan politiek jang timboel
di belakang topeng Igama jang mem

Djakarta

poenjai

di

Parijs,
Parijs, 18 Juli (Aneta) Poetoesan2

Penningmeester:

W. Atmadja
Commissarissen : A. Ka |
daroesman (Resort: Kwitang, Salemba |
Rawamangoen)
Soerianata
| Sawan
besar, Kebon djeroek) Soeradiwidja,al
(Tjideng - West
Tanah
abang)
A.

pengneimatan jang telah diambil oleh
Premier Laval, akan menimboelkan sa

tve

periaWanan

dan Kavem

dari bekas militairen

Ambtenaren,

Jang terseboct

Redactie-C ommissie : ,,Panglajang Ra
soendan

Djakarta“

R. Djajamihardja,

Soeradiwidjaja, A, Kadaroesman.
Werkprogram:

I. Akan

me

nerbitkan Corespondentieblad,
jang
keloear seboelan sekali dan dinamai:

sSPanglajang

Pasoendan

Dja

karta'".
Maksoednja oentoek mempertebalkan perhoeboengan antara bestuur dan
anggautanja.
2. Boeat contact akan diadakan in-

jang teratoer sabari minggoe

dan jang dapat menarik kedatangannja
anggauta2.

“2Soerat2

boeat

Pasoendan

A—

DiKampong
Batavia.

Hankou,
atoeran2

meletakkan
konjong2.
Air

di

jang mengorganiseer
terhadap kehandjiran,

itoe
telah

djabatannja . dengan

soengai soedah

se-

toeroen

se-

Tokio, 18 Juli(Aneta-Iwaki) Djoem
blahnja korban2 dari itoe gempa boemi
di Formosa
jg kita kemaren doelor

Latin,

Didvega bahwa achirnja bekas-militairen

itoe

ngan
udak

itoe pengheimatan jang soedah
bisa diyenah lagi. Malahan, dji-

kalau

akan

pegawai2 post,

lain-lamnja akan

pasrah

de

kereta api' dan

mengadakan

pemo-

gokan, mereka akan diganti dengan
segera oleh Kaoem
Penganggoer dan

soldadoe2, sehingga
udak

akaa

rospanja

mengadakan

mereka

salah

satoe

pergerakan,

10-pCt.

'

Beurs memperlihatan tanda2 jang
baik sebagai kesoedahannja itoe poetoesan2 pengheimatan, jang dipandang

— js

Hoetang
Frankrjjk.
Parijs,
18 Juli (Aneta) Di dalam

itoe pembitjaraan di depan radia, jang
pada

Laval

tanggil

17 Juli

menerangkan

jbl.

bahwa

hoetang negeri Frangkrijk soedah naik
di dalam tempo 6 tahoen dari 260
sampai
340000.000.000
Francs (1

Sebagaimana oemoem mengetahoci|Franc — 10 cent,

sakojah terseboet diatas, sedjak didi:

——

rikan'
moelai tahoen 1909 t/m 1935|Roomsch Katholiek di Duitschland
ini, soedah berdjalan 26 tahoen dengan
Tidakbolehber-—poliAdek

banjak mengeloearkan hasil2 bagi moerid jang telah loeloes.

Berlijn,

Doeloe namanja Op. Amb. voor In-

Gempa

wartakan

boemi di Formosa

ada

48

orang mati, 238 orang

ig mendapat loeka 861 bocah roemah
ig terbinasa sama sekali dan 2.577 boe

ah jg mendapat keroes:kan.
Hankow,

14000.

majit

18 Juli (Aneta-Reuter)

2 boeah kota di dalam Provnce
Hupeh. sebagai kesoedahannja bandjir

dari Soengai Yang Tze.

Djoemblahnja oran.2 mati di dalam
Provincie Hupeh itoe. “ditaksir ada
diantara 50 dan 100,000.

Sebagai

kesoedahannja kebandjiran

Soengai Koening. jang sekarang soe
dah mentjapai Kiangsi 30.000. orang
mati tenggelam.

100,000

koelie2 sedang dipekerdja

18 Juli

ngan bendoengan.
Persatoean
oeroesan

Diantara

bendoe

pereconomian

Japan

dan

Manschuokuo,
Tokio, 18 Juii (Aneta) Conferen:

tie dari Hovfd-ufficieren dari balaten

tara Kwantung menerangkan bahw
ada perloe sekali oentoek mendirikai
satoe persatoean dan didalam oeroesai
pereconomian diantara Japan dan Mai
schuohuo, jang akan menjangkoet, 5
Provincies di sekiternja kota Petping

jalah

Hopei,

Shansi

dan

Shantung,

Sui

Yuar|

Chahar.

fAneta) didalam

|baroe lagi terhadap pendita
s

Oentoek mentjapai le. diploma tjoe- | Kaoem
ma waktoe 2tahoen, dan djika hendak |dalam

memilih

lain

peladjaran

sesoedah

Nazi didepan
resia.

Goering memberi

2

oemoem

atau

di

perintah oentoek

tahoen, boleh dip:lih speciaal afd. apa| melakoekan hoekoeman »dengan se
jang disoekai, dengan waktoe hanja |keras2nja" terhadap masing2 pendita, Keberatan terhadap coniingenieering
jang mempergoenakan kedoedoekannja

setahoen.

Berarti beladjar 3 tahoen, boleh da-

pat 2 diplomas.
Bertoeroet2 2 hari

jaitoe

|oentoek. maksoed

politiek.

hari

nja dibagikan Dipiomas bagi
jang' telah tammat dan diadakan
tie sedjak Kemis tgl 18 t/m
2 (minggoe).

ka
m2156 merovah sama sekali sikapnja,
Ma

Permoelaan cursus 1 Augustus 1935
ditambah dengan vervoig Elecirotech-

Djadi disitoe ada 3 vervolgcursus:

1. Meubelmaker afd, Houtbewerking,
2. oentoek jang tammat afd. Metaalbewerking
jaitoe Chauffeurwerkman
dan 3. Electrotechnisch.

Penerimaan moerid baroe jaitoe pada tgl. 29-30 dan 31 Juli. Demikian
kabar jang kita peroleh.
naa

. Menoentoet keberoentoengan
Atau ,Devluchtnaar
hetgeluk".

Moelai

tadi” malam Rex

Theater)

mempertoendjoekkan film ,,Happiness
Ahead“, jaitoe tjeritera seorang gadis
jang melarikan
dirinja pendjagaan
orang toea, karena hendak menoentoet
hidoep jang beroentoeng (De viucht
naar het geluk).

Hoofdrol dipegang oleh bintang film

Dick

Powell

dan

gadis jang

tjantik

Hutchinson, sehingga bisa diambil
toeladan bagi pergaoelan hidoep antara kaoem hartawan jang seolah2 menjendiri dan kaoem rakjat djelata jang
meskipeen

miskin tetapi masjarakatnja

gampang gembira,
Gadis seorang hartawan meninggalkan pergaoelan orang2 kaja dan masoek

pergaoelan

roeh

seperti

berkenalan

toekang

rakjat djelata,

kaoem

boe

boedjang dil. dimana ia

dengan
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dari

atas oedara dari tanah Papoea, di:

angkat Mr. R.N. de Ruyter van Steve
ninck, bekas Kapitein-viieger dari ba
la-tentara Indonesia.
Bala tentara Indonesia

Luitenant
- vlieger

Paul

Satoe2nja fotograaf Indonesier di Betawi jang poenja
studio inrchting dan pekerdjaan jang modern.
Spesial
reklame
sampai

menawarkan

Valk sebagai

adviseur di dalam oeroesan portret2.
Tanah
jang akan
diportret, ada
10.000.000. Hectare loeasnja.

penghabisan Juli,

3st. ,post K-art“ formaat
f 1.50 dan dapat 1 afdruk
jang berwarna.
Pada saban2 rolfilm atau
filmpak jang dibeii pada

aja

Perlombaan Austien

dan Morris

Dengan tidak diketahoei oleh orang
yanjak, maka pada tanggal 17Juli jol.

kita

ii Bandoeng soedah diadakan perlom

yaan ketjepatan larinja auto Austien
touring) dengan Morris (touring), doea
doeanja model tahoen 1935.
Perlombaan moelai dari Malaniaweg
Bandoeng sampai ke Lembang, jaitoe
intara 15 K.M. djaoehnja,

Ada 8 K.M. Morris ketinggalan, arttnja' jang menang ialah Austien. Ini

dapat

gratis

seorang pemoeda

gosok katja djendela, Meng-

gelikan, karena si pemoeda tidak taoe
gadis itoe anak hartawan, sedang gadis

itoe tetap lebih soeka bergaoel dengan
masjarakat rakjat miskin jang gembira,.,

selandjoetnja dapat orang lihat dengan
mempersaksikannja .,,

Mena 1
Mena

ita

bikin

1

vergrooting.
Bikin portret studio modern
dan artistiek, serta boeat
bikin foto diroemah, ingatlah - selamanja
Andalas
Studio.
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Dari Middenstand
«
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sidangan dari Middenstands-Vereeni-
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Di dalam tempo jang akan datang,
|semoea goeroe2 Roomsch-Katholiek mes ging Bandoeng mengoetjapkan kebera djangan diadreskan pada orangnja.
Djoega diharap dengan sangat meRebo
|ti menghargakan Pemerentahan Kaoem tannja terhadap itoe atoeran2 pembamoerid|Nazi di depan oemoem. Organisaties tasan.
noelis afzender biarlah terang.
vacan dari pemmeda2 Roomsch Kitholieken
Mr, Korte, Advocaat di Bandoeng,
ADM.
31 Julilakan dilarang, ketjoeali djikalau mere dioetoes oentoek berconferentie di

15 — 16

Juli jbl. diadakan openbare les seperti
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BENA OI

kabaran dikasihkan oleh orang jang
menjaksikan sendiri fooggetuigel.

landers, beladjar selama 3 tahoen. |Sepeetjoek soerat prociamatie jang di
Tapi berdjalan setahoen ini nama itoe|Kirimkan kepada semoea pegawa ig.

dirobah mendjadi Open. Ambachtsleer-

Bekerdja bersama sama
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Djawa

bandjir

di Ouartier

dioetjapkan

Openbare Ambachisleergang

Perhoeboengan diantara
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Sirat.e di satoe lapangan terboeka.
Bekas militairen akan berkoempoel

Tarief dokter toeroen
tensieve propaganda dikalangan ang
gautanja dalam ressort2nja.
Sementara, dokter2 di kota Pariis
3. Clubhuis: Keadaan akan diper memberi tjontoh dan menoeroenkan
baiki dengan akan mengadakan pro tarief2aja jang paling rendah, dengan

gramma

itoe

Hankow, 18 Juli (Aneta). Generaal
mewarta Yeh Peng, commendant dari tangsi di

belakangan

Choesrani (Petodjo Kasehatan) Soe Fkan oahwa mereka akan mengadakan
mitradinata (Tanahabang Kp. bali) |satoe masa-demonstratie pada tanggal
Rengoeroes Clubhuis: Ba- 19 Juli poekoei 6 sore di aloen2 place
de 1'Opera di Parijs, meskipoen Peme
Sari. Sentana, Goenawan,
Leiderpolitiek: J. Wiriaatmadja, Lei- rintah“melarang masing-masing demon
der Sociaal: Soeradiwidjaja A. Choesrani, Leider adviesbureau: Moehammad
Leider Reclassering: R. Djajamihardja
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Moerid2 jang bertempat tinggal disitoe 100 pCt mendapat examen

oentoek Gouv. en sebagian moerid2 jang diloear tinggalnja mendapat

examen oentoek Mulo le klas.
C. Djoega moerid2 dari lain sekolahan diterima. di Internaat
kita,
D.. Dengan goeroe Belanda jang berdiploma Lager dan Hoofdacte.
E. Penenerimaan moerid2 baroe oentoek diloear dan
didalem Internaat
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(Oetjapan Mirabeau).

: L Anak toean tinggal gemoek dan sehat.
2. Anak toean tidak moedah kena penjakit.

L. T. Party S:1. Indonesia.
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memikirkan sifat dan roepa daja oepaja,

perloe dipergoenakan tidak perloe di
lihat erti ekonomisnja sedalam-dalam

Siapa soeka memperhatikan gelagat

dan semangat pergerakan sajap kanan
dari pada bangsa kita sekarang ini
akan dengan moedah. menemoei soea
toe ,contradicfie,” soeatoe perselisihan

Boekoe

perdu",

hanja

itoe kita koeatirkan

akan telah dapat tertahan dalam lingkoengan

melambatkan tertolongnja ber- |jang semestinja, baroelah orang dapat

harapan oentoek
memoelai penghidoe
pan jang bersifat ,vroeg-kapitalistis,” sedang "semangat itoe, boekan
dalam ketjerdasan dan tingkatnja jang
tertinggi (laat-kapitalisme)
dapat di
katakan
soedah ,dimoentahkan”

oleh sebagian besar dari pada doenia

Barat, pentjita dari pada semangat itoe
sendiri.
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sKet
ahiban'
Dari boekhandet Ab. Siti Sjamsijah
Solo, kita soedah menerima kitab ,.Ketabiban“ berisi dari hal geslachtsziekten
(sakit kotor) jaitoe koempoelan koetipan dagblad Adil.
1
Kiranja ada faedah penerbitan boe-

ngat jang sekarang telah beredar dalam

sebagian

besar doenia (wereldgeest),
Dalam pergerakan Indonesia sajap
nja, seolah-olah dapat dan.haroes di
pandangnja sebagai soeatoe ,fonds kanan ada terlihat nafsoe dan peng-

sebagai - soeatoe belandja
soekar ini menderita kesengsaraan jang jang dihilangkannja oentoek menahan
tidak dapat kita hinggakan lagi, kita marabahaja. Djika soeatoe negeri meng
| tida k menghendaki pertimbangan dari hadapi bahaja jang seroepa itoe dan
pendjawab oentoek menoendjoekkan tidak tjakap menahannja, maka akan
daja oepaja jang principieel, tegasnja| 'hanjoetlah negeri itoe ,,7onder par
dengan tidak dapat meminta
jang menghendaki akan perobahan don”
roepa dan soesoenan masjarakat kita. maaf sedikit poen djoega. Tetapi sesekarang ini. Sebab daja oepaja jang soedahnja kekoeatan air bandjir tadi

demikian

itoe tadi.

Pem

soedah hampir habis. Berhelai-helai karena tiap2 sa'at jang lampau, tiap2
pendjawaban telah kita terima dari nja itoe hanja akan menambah besar- jang njata diantara semangat
pergera
nja bahaja jang dapat ditahannja.
segenap pendjoeroe Indonesia.
kan Indonesia sajap itoe dengan sema
Semoea kekoeatan dan belandja jang
toendjoekkan dalam tjara mendjawabnja pertanjaan No, 30 pada Enguete
| itoe tentang daja-oepaja oentoek dapat
menolong bangsa kita jang bermiljoen2
@djoemblahnja jang dalam waktoe jang

“Tjap Nonna"

timboel dari

Aa

tidak akan

Soesos

marabahaja

jang

Dalam kedjadian jang seroepa itoe

orang

pendjawaban

jang

jaitoe:

I
$ Sa'at

jang

ataupoen

dari itoe Soesoe “Tjap Nonna",

3 Kesengsaraan2 jang hebat telah menampak, dan kamoe tinggal

l

poenja anak

baji

berilah minoeman Soesoe
“Tjap Nonna".
Sebab: ada doea kekoeatan

mma an bento ana

berbantahan sadja.

asih

telah dapat moelai berdjalan,
sampai cemoer lima tacenan,

Asas pendirian Herstelplan PSI

"

Pep
AG MERE

aa MN

Djoem10ajutl 1
NAN

Toneei Pasoendan
dan Pasi

po

S.“. Vers

Pada tg. 6 Juli jbl. Comite toneel
Pasoendan dan Pasi soedah mengada
kan pertoendjoekannja di Tjibadak.
Hasil menjenangkan djoega dan beSar perhatian. Penghasilan ada 218.35

lag pemeriksaan Landgerecht.menoeroet Pe De seperti berikoet:
Landr. Betoel kamoe soedah memeri tahoe pada polisi 'jang kamoe

bernama Raden Mas S.?

Dikelocarkan

boeat ongkos

2 dll, ter
Pes. Betoel toean,
landa sekarang soedah menjatakan tidak
hitoeng belasting sedjoemblah (114.025
miljoen2 orang bangsa kita jang mem memikirkan daja oepaja jang manakah
menjoekai pada penghidoepan kapitaLandr. Kenapa kamoe tidak maoe
perloekan pertolongan dengan sesigera jang dapat dilakoekan soepaja pema- listis itoe dengan mengharapkan ter- bekerdja dikebon Boekit mas, pada hal Sehingga netto boeat Ziekenzorg dan
Consulatiebureau Pasi di Soekaboemi
SELAMA,20 UANG
Oa
ka
Itang penahan air tadi djangan sampai
djadinja peratoeran .Sociale Or- kamoe soedah teeken djadi koeli?
ada f 104,325.
at
. Sangat perloenja atau ,de uiter- dapat dihanjoetkan lagi,
dening”,
menghendaki peratoeran
Pes. Saja tidak biasa mentjangkol.
Sekianlah berita jang disampaikan
Inilah pendirian Pariy S.I. Indonesia
steurgentie” dari pada perto-|
»Planwirtschaft", didalam per
Landr, Dahoeloe sekola dimana.
oleh penningmeesteres dari itoe comite.
longngan itoe dapatlah kita katakan dalam menghadapi bahaja dalam peng atoeran mana kekoeasaan Staadt-lah
Pes:
Di H.I.S. Malang
tampat,
2
yana
mendjadi harapan segenap golongan hidoepan ekonomi bangsa dita sekarang jang menentoekan peratoeran pertoeka kemoedian di H.B.S, doea tahoen bela
ini,
Dengan
menanti
alasan2
oentoek
. masjarakat kita baik didalam pers, dijg doeloe semata2 kangan saja pergi lagi ke Mulo.
Menerdjoenkan diri kedalam laoet
'dapat menentoekan roepa daja-oepaja ran hasil productie,

Giaa Sidang Penang dam

ada didalam jangal kaoem pe

maoe-

pada berdjenis2 perhimpoenan pendoedoek negeri dari bangsa apapoen

djoega. Djoega di negeri Belanda ada
terdengar soeara jang sangat menghe-

timbangkan asas pendirian kita dalam

rankan ja'ni sebagaimana jang dinjata menentoekan daja-oepaja oentoek me
kan oleh Prof, Mr, J.J. Schrieke, njentausakan pematang bagi mendjada
dalam

pidatonja

pada waktoe

peneri- bahagiannja

penghidoepan

maan djabatan Hoogleeraar pada Uni bangsa kita.

versiteit di Leiden pada 3 Mei 1935

(Een Nieuw Bestek, katja 17), bahwa
keboetoehan
pendoedoek
Indonesia tidak lagidapat

Spa

ekonomi

5

“Lebih doeloe disini kita perloe mem

peringatkan apa jang telah dinjatakan

oleh beberapa perhimpoenan2 bangsa

kita, baik politik,. maoepoen

boekan

ditjoekoepkan, dan perhoej politik dalam congres2nja jang telah
boengankoloniale tidaklah aloe, jang dalam kesimpoelannja diha
rapkan oentoek menolong kesengsaraan
lagi dapat dipertahankan,
In

ini, misalnja dengan Indoestriaieder geval is het uit met het Ra'jat

an de
aan

wordt

eisen

voorkomen van achterstand, lisasi, Onderwijs, Emigrasi, mendirikan
van. Indie's inwoners Bank nasional dil. sebagainja,

niet langer voldaan, de kolo-

. Dalam mengharapkan adanja indoes

niale verhouding
is dus niet Janger trialisatie itoe sajang ,tidak: dinjatakan

rechtvaBAK 1 KUAT ARU
2a dengan seterang2nja bagaimana sifat
“ Tentang hebatnja kesengsaraan ra'jatlnja daja-oepaja 'ini, misalnja dengan
ian
1-061
ig
kita belanja
Isifat jang orang kenal sampai hari ini,
dan
daja-oepaj
kan pada hari Open|(ja'ni sifat kapitalistis) dan djoeg oleh

nanti kita oen

baar
Kon
' Sjahda

diatas.

siapa indoesirialisatie itoe dilakoekan-

nja (dengan modal anak negeri sendiri
menghendaki djoega ter atau dengan modal 'asing).
dapatnja pertolongan dengan selekas- | Kita semoea mengetahoci, bahwa
nja oentoek dapat mengoerangi
dan ka) indoestrialisatie adalah soeatoe daja
laupoen

kita

ka dalam hal

in wa-

lau dapat oentoek menjingkirkan ke

Landr: Bagaimana “dari H.B.S. ke

'lakoekan boeat sementara waktoe itoe
njata tidak dapat menimboelkan bahadalam bagian jang ketjil (dalam detail gia bagi manoesia
oemoemnja, sedang
nja) maka sekarang kita ingin memper

oepaja ,van langen

adem", jang

pergerakan sajap kiri dinegeri Belan ia

Ho -Bohong-sadja

Pes:

bab

Menerangxan

sebetoelnja,

».. Cidak-:tahan menanggoe ng

sengsara

se-

hidoep

di H.B.S, saja koerang madjoe.

Landr : Kenapa kamoe tidak soeka
Pembantoe kita dari Semarang metelah lama mengharapkan semangat jg dikirim kembali ke Djawa ?
ngabarkan:
fjotjok dengan economische wereldPes: Saja: disini ada oeroesan faDiloear doegaan orang ketika hari
geest sekarang ini.
3
milie.
Selasa malam Rebo tanggal 16-17 Juli
Dalam aliran Onderwijs Nasional kita
Landr. Dan itoe titel ,, Raden Mas” 1935 telah kedjadian riwajat jang me
ada sedikit merasa girang. Nasional On orang tidak kenal.
njedihkan hati.
derwijs Congres jang baroe laloe ada
Pes: Tjoba ditanja pada administra
Seorang laki2 bernama Denian, oemenghendaki pendidikan oentoek me- teur atau dioesoel ke Djawa, tentoe moer kira2 30 tahoen telah kedapatan
njempoernakan manoesia sebagai soci akan ternjata kebenarannja.
mati boenoeh diri dengan terdjoenkan
aal wezen, Tetapi sajanglah djoega di
Landr : Nou soedah poelanglah, lain diri dalam laoet. Majitnja diketemoeSini dapat terlihat walaupoen hanja se kali djangan bilang ,Saja bertitel Ra- kan soedah berobah poetih, kira-kira
bagai ekor congres itoe, soeatoe gela den Mas.”
djam
11 siang tg. 17 Juli hari Rebo.
gat jang menghendaki didikan nafsoe
Ma'aflah karena 1 hari 1 malam dikeberatan dalam sifatnja jg kasar ja'ni:
rendam dalam air-asin. Adapoen se
Jubileum Bataviasche Radio
rein
intellectualistis, induvidualistis,
bab2nja hingga Denian boenoeh-diri,
Vereeniging
egoistis, jang dalam kesimpoelan meng |
orang mentjeriterakan seperti berikoet:
hendaki
poela penghidoepan ,,vroegDoea tahoen jl. Denian beroemah di
Dan perlawanan riba.
kapitalisme” tadi.
Kp. Ngemboen. Karena soesah mentja
Bataviasche Radio Vereeniging mene
Penghidoepan ekonomi dengan peri penghidoepan, ia laloe poelang berratoeran jang bersifat kapitalistis itoe roeskan pesta juibleumnja berhoeboeng sama isterinja dan 2 anaknja laki-laki
dalam perbandingan jang populair da- dengan berdirinja oentoek 10 tahoen ke dessanja Salatiga dengan bermakpat kita persamakan dengan seorang precies, dengan mengadakan pertoen- soed tjantjak-padi (tani). Sebeloem ia
jang mengangkoet barang-barang soetra djoekan tooneel di Schouwburg, jang poelang ke dessanja, ia sedari ketjilnja
Ae
mahal harganja dalam perahoe jang) mendapat hasil baik sekali.
memang berdiam di Semarang, Koerang
Pendapatannja
pertoendjoekan ini,
sangat penoehnja dan oleh karena itoe
lebih setahoen
berada
di Salatiga
moeatan tadi tidak dapat ditambah lagi. akan diberikan kepada perkoempoelan2 tiba-tiba istrinja meninggal doenia, :
Dalam pelajarannja ia menemoei orang oentoek melawan riba (Anti woeker
Ta, lama dari sepeninggalnja istrinja
jang akan tenggelam, djatoeh dalam bestrijding).
ia laloe djoeal roemah dan sawahnja
air dan akan hanjoet djika tidak dengan
jang tjoekoep oentoek makannja. Kesegera mendapat pertolongan.
moedian ia berserta 2 anaknja (masing2

sengsaraan Ra'jat bangsa kita dengan manghendaki waktoe jang lama.
tidak memandang roepa dan sifat asal . Roepa2nja orang hanja mengharapdari siapa, asal sadja tertolong, djadi kan soepaja dengan selekas2nja dineOrang jang menderita bahaja maoet Membakar roemah oentoek. mendapatkan oeang Assurantie
dalam hal ini dan pada waktoe ini geri kita ini didirikan dan dioesaha- itoe dibiarkan oleh orang penoempang
kita mempoenjai pendirian jang sema kan pabriek2, jang akan dapat mem- perahoe tadi. sebab djika ia hendak
Aneta kawatkan “dari Soerabaja bahta mata bersifat sangat opportunistis. beri pekerdjaan dan boeroehan kepa menolong sesamanja manoesia tadi, wa Raad van Justitie telah mendjamma

pa

oemoer 7.9 tahoen) datang poeia di
Semarang oentoek mentjari nafkah.

Moela-moela ia berdiam diroemahnja
toean. Roeskar Kp. Ngemboen. Karena
dari keringanannja tenaga oentoek me
nolong pada pendoedoek dalam kam-

'(mengikoet aliran zaman) tetapi dalam da kaoem pengangggoer jang bermil- tidak boleh tidak
lioe2 djoemblahnja ini dengan t:dak

pendjara' oentoek
ia akan terpaksa toehkan hoekoeman
melempar sebagian dari pada barang 2 tahoen lamanja, atas dirinja seorang
soeatoe waktoe toemboehnja perganti dipikirkan dan ditimbangnja bagaimana 'soetera jang mahal itoe dalam air. Belanda bernama Wamsteker dan se
an perasaan jang dalam kehidoepan konsekwensinja dalam hari kemoedian. (Perbandingan jang sangat moedah di orang terdakwa bangsa Tionghoa.
perekonomian oemoem telah dapat di
Di sini seolah olah dapat kita njata terima ini dapat menoendjoekkah seMereka didakwa membakar roemah
njatakan seloeroeh doenia ini maka kan, bahwa perhimpoenan2 bangsa ki imangat perasaan kapitalisme, dan jang oentoek mendapatkan oeang assurantie,
'partij S,I. Indonesia sebagai salah sa ta sajap kanan, jang telah melahirkan dengan moedah poela menoendjoekkan keroegiannja maskapai Assurantie.
atoe Partij jang terbesar di Indonesia tjita2nja oentoek menolong kesengsa- perasaan kemanoesiaannja,
#igukia
| merasa berkewadjiban oentoek mem raan Ra'jat bangsa kita. jang sebagian . Dan oleh karena itoe didalamPilmoe
waktoe

jang sangat penting ini, dalam

ngkan pendiriannja dalam so'al
oesoen penghidoepan ekonomie
ita bagi hari kemoedian,
'socatoe kata penghantar dari
oemoeman hasil dan konklusi
nja dalam tahoen permoelaan

besar anggautanja ada terdiri dari ka
oem pertengahan
bangsa kita, ja'ni

golongan prijaji dan lain2 pegawaine
geri dan diantaranja ada terdapat poe

poeng, . maka “apabila ia menerima
persen seketip atau doea ketip disiinpannja baik2, Sekoempoelnja wang ini
ia laloe minta idzin pada jg. berwadjib
oentoek mendirikan goeboek (roemah

ketjil dari bamboe) disawah, belakang
Kp. Ngemboen. Ongkosnja habis kira2

(Tinggal sedihnja sadja
ekonomi mereka menentoekan, bahwa
|manoesia itoe ialah ada seorang “h o- | Aneta kawatkan dari Soerabaja, bahmo economicus“ sebagai
satoe wa. Raad van. Justitie telah moelai
“sifatjang ditjita-tjitakan", memeriksa perkaranja Nona Peeters,

f 2.— Boeat penghidoepannja ia sering
membikin betoel roemah2 jang roesak
gentengnja, memoetih kapoer dis. Ke

doea anaknja

la sebagian besar dari kaoem intellect soeatoe “Ideal-typus", dari pada
Indonesia, oemoem menghendaki daja manoesia, jang selaloe berbocat dalam

moerid dari Kweekschool dan baroe
beroemoer 19 tahoen, jang melempari
oepaja oentoek membangkitkan badan |hidoep dan pengbidoepannja dengan seorang ' pemoeda dengan goenting
| sekarang kita hada- ekonomi Ra'jat kita dengan daja oepaja 'beresas “rasioneel ekonomis, waktoe mereka sedang marah2, oleh
ta 'ibaratkan dengan|jang bersifat tidak djaoeh dari pada mentjari gampangnja
dan keoentoengan karena mana si pemoeda itoe mendaatau seroepa dengan daja oepaja eko- sebesar besarnja bagi diri sendiri, de- pat loeka sampai meninggal doenia.
nomie jang telah dilakoekan di Eropah ngan meloeloeskan seloeas loeasnja
Terdakwa mengakoe dan menerangdalam permoelaan
abad jang dan sehebat hebatnja persaingan dian kan bahwa mereka sedang mempoenjai
$

T-itelah laloe, dan sekarang ternjata
agi n
sege|ketjerdasannja
tidak dapat menjehatse
nap tenaga dan kekoeatan jang dike- kan penghidoepan doenia dan oleh

“lampau amat deras itoe. Dengan

rahkan, dan belandja
jang tersedia dajiblah

lam. Oa

. wad

tjoer dan
hanjoe t
Han air bandjir

p

longan manoesia dengan golongan ma sekonjong-konjong

petasnja
o
(han-|tjoeali negeri2 Belanda, Prantjis dan kan dan merasakan poela boeahinja jg,
"

Pe

sangat getir dan pahit bagi
kemanoesiaan.

segenap

pasti tinggal

diroemah

sendiri dengan mempoenjai satoe tetangga jang djaoeh letaknja.
Es

Denian betoel masih mempoenjai ka

kak, bernama Karmin, tetapi karena
saudaranja sendiri djoega melarat dan
ia memang tidak senang berkoermipoel
dengan saudaranja, terpaksalah ia mem
peladjari dirinja oentoek hiddep memi
sah.
!

tara seorang dengan orang lain, sego- |katjau sedikit, waktoe mana ia dengan

noesia jang lainnja, begitoelah seteroes jang dilemparkan
karena itoe oleh seloeroeh Eropah (ke nja, jang sekarang kita dapat menjata djoekan lagi.

2 pena- |sebagian dari pada Inggeris) dan oleh
seloeroeh Amerika soet a di afkeur.

dan kemoeskilan

didoenia.

pegang goenting
Beloem lagi seboelan dari matinja
dengan tidak ditoe- (permoelaan Juli), ia entah karena apa

goeboeknja

. Poetjoeknja itoe goenting menoesoek
dadanja itoe pemoeda di sebelah kanan.
sesak

dengan

harga f”65,50.

Pembatja dapat mengira ngirakan sendiri bagaimana matjam dan besarnja

|
#

soedah di djoeal pada' se

orang rombeng

e

| roemah kalau aa

seharga f 5.50| oempama: satoe hari itoe terima ocang

ini, berhoe-te
kepindahan
itoe. Kabarnja
sama
tjektjok
senantiasa
boengia
ja bernama Wak Sambeo jang:
ma satoe tadi.
2

ia

f 550.—, jang mana oeang itoe dise'torkan pada hari paginja. Tapi jang
distorkan

tadi

FAROKA SPECIAAL
| PALING DJEMPOL !

tidak penoeh semoea

'hanja f 500, dan jang f'50 masoek
. kantong, begitoelah seteroesnja|
la laloe pindah ke Kaligawe boeat

jang perihal itoe telah berlakoe semen
anak tadi, tiap tiap malam menjewa tara boelan, Sedang kekoerangannja|
entara

oentoek

tidoernja

beserta

fa cent. Pada socatoe waktoe, bisa oeang jang boeat distorkan itoe, jang)
2 soepaja

ia mendirikan goeboek

awe, Hal ini ternjitaia soedah

dengan

pakai bond berapa kekoera-

x

adi ia mendapat pembitjaraan dari disoeroeh oppas minta kepada kasier
ngannja.

Belakangan ini si kasier Indonesier

. bamboe dan gedek seharga

“kira2 f 1—. Niatannja tidak djadi,

itoe sedang sakit, koerang lebih antara
'1
boelan jl. maka pekerdjaan itoe di
- karena orang menerangkan, entah sebab
.apa permintaannja idzin tidak dika- wakilkan oleh seorang klerk djoega
boelkan.
Kk
kes na Ken bangsa Indonesier jang tidak seberapa

Benik soedah mati, saudara miskin,

gadjihnja.

'

“ Maka baroe2 ini berhoeboeng baakan menjewa tidak mempoe rang kali sadja ketekorannja itoe

“anak2

soedah

poenjai

besar roemah ta" mem

njai pekerdjain jang pasti boeat makan

'setoran makin hari makin

banjak

ke

| saban hari beloem tentoe kalau dapat, lihatannja, disitoelah tidak loepoet lan

tiba-tiba niatannjaseroeng. Inilah orang tas diadakan onderzoek. Dalam onder|
mengira sebab2nja ia laloe ambil poe z0ek mana disitoe lantas terdapat ke
tjoerangannja si boekhouder tsb. meLa
toesan lebih baik mati.
Tg. 16 Juli Selasa siang kita masih 'noeroet peperiksaan itoe hanja terdapat
meliat ia berdjalan di Kp. Ngemboen kira2 f 850, dan seketika itoe djoega
a Joseph, ia lantas ditangkap dan diserahkan kepa
— Menoeroet keterangannjt.
—

| dateng padanja oentoek meminta pe-

da politie.
. Soedah tentoelah menoeroet ketera
Ingan
terseboet itoe, w/d kasier tadi
Joseph soeka tolong padanja.
didoega
toeroet tjampoer tangan, danj
siang
Selasa
hari
ia
kalau
at
Menging
masih datang ke roemahnja T. Joseph, ta” loepoet poela disitoe lantas digiring
orang mengira, bahwa ia mengambil kekantoor politie boeat diverbaal.
Tetapi, hal jang sedemikian itoe
nja poetoesan terdjoenkan diri dalam
apatah tidak ada persangkaan barang
laoet di waktoe tengah malam.
Kabarnja ketika majitnja diketemoe kali, kasier jang sedang sakit itoe

sebagaimana

kerdjaiin,

biasanja toean

kan lehernja ditjentjang dengan kain 'setidak tidaknja toeroet tjampoer tangan
dan teroes menggebjoer dalam air jang hal itoe, sedang w/d kasier itoe memang

dalam

dan bahaja. Djam Pangan

Na

8

2

tidak mengerti seloek beloeknja dan
tadi'nja,
bisa djoega walaupoen itoe
ke
majitnja
siang
C B3, Nisa H antarkan ke roe boekhouder minta oeang berapa sadja
mahnja di Kaligawe. Kedoea anaknja asal ada bond dan teeken jang tjoe
kita ta" sanggoep mentjeriterakan ke- koep, mestinja tidak dibatalkan boeat
minta ocang,
sedihannja,
.

dibawak

segera

cent.

mama

Werkloozen

Comite

Satoe pak
isinja 20
cigaret
di boengkoes dalem cellophaan

KE

:

EN

- Perhimpoenan ,,Kesoetjian Hati”

Indonesia

Tjabang Semarang:
Baroe-baroe ini oleh perhimpoenan
»Kesoetjian Hati“ tjabang Semarang
Pembantoe: kita dari Semarang me- telah diadakan perajaan oentoek meng
ngabarkan:
hormati hari penerimaan sdr.2 bahwa
Pasar Derma ,,Krido-Matojo” jang jaanname nieuwe leden), banjaknja ada
ke 8 pada tanggal 16 Julitelah habis.

Jang mengadakan Pasar
Derma di Semarang.

djaan

Wedana

mendjadi

Patih

fd, we |

SABOEN TJOETJI

dana Wedananja toean Soetadisastra
dipindahkan ke Maoek.
Begitoepoen Rangkasbetoeng, Patih

12 orang, diantaranja 1 dari Rembang
dengan ini oleh Pengoe- Ipersiapan
Berhoeboeng
tjabang|, 1 dari Soerakarta fd. Wedana, Wedananja Toean Moeper
roes C. W. LS. telah dimadjoekan
(persiapan).
2 dari Mataram (tjabangj djtaba dipindahkan ke Louwidamar,
mintaan agar segala tent2 dan pagar- dan lain2nja dari Semarang sendiri, wedana Louwidamar
toean Rd, K.
ar. Perloenja C.

nja djangan dibongk
W.L.S, akan memakainja oentoek mePasar Derma djoega goena

|Mereka

ada orang2 jang tidak toeroet

partai2

politiek.

Wiranatanoeningrat - dipindahkan

M.“ dengan

gratis”.”
dikasih
“Begitoelah pada tg 17 Juli telah

dan

bertempat

Soemardi,

moelaikan dengan pemboekaannja Pasar Derma C.WV.I.S. jang lamanja hanja

di

roemahnja

dapan segenap Broeders
pintoe tertoetoep,

Setelah Ketoea

162

Toean

broeder jang

ke

Paling

Sin-

K.H. dengan

Pengoeroes

Poesat

diaanname

melahirkan

toeroenkan

wedanan

kleur

12 cent

pindjaman
tempat atau alat2 oentoek

djoeroetoelis

sidentiekantoor

23.» 3

Assistent Re-

POETIH
KOENING
BLAUw
Harga

6,

manja ,Pla
so diri senantiasa akan toendoek mene- sebagai
gantinja
diangkat
seorang
'kabarnja C.W.L.S. djoega mendapat
tapi Anos dan Toedjoean K.H.
''wachtgelder
dari
pandhuis.
'
.
—
0
30
f
sar
Krido-Matojo sebe
djoeroetoelis

boeat
Mandi

gantinja beloem ada. melainkan seorang
djoeroetoelis kl. I dari Kawedanan tsb.
dipekerdjakan sebagai gantinja.
Moechamad Endoeng, djoeroetoelis
Kawedana . Tjilegon dipindahkan ke

Joesoef,

dipake

djadi djoeroetoelis di Ka-

Pontang: sementara oentoek

jang kesimpoelannja Kantor Karesidenan Serang, gantinja
kanak2 perdjandjiannja
' Wajang- Orang jang terdiri14 dari
seperti
berikoet:
Agoes Soenarta djoeroetoelis dari Katahoen, na
'semoea dibawah oesia
“1.
Saja
berdjandji
terhadap
diri
sen
sistenan
Bodjonegara, district Tjilegon,
oe
oel
ngi Krido Madio“, Dah

kongan
2. Saja berdjandji pada segenap
| tetapi oeang ini hatsilnja tidak keliha broeders K.H. mengakoei sebagai ketan. Dan karena'sekarang C.W,I,S.akan Toearnja sendiri dengan memperhatikan
' beroesha sendiri oentoek men tjari oe- (Tatakrama dan Kasoesilan
ang, maka-ia ta dapat poela toendja- serta mendjoendjoeng tinggi akan ke1gp), dari K.M. melainkan mendapat tertiban dan kedamaian dengan berpe

hemat

baek

Sema

seminggoe. Pembajaran entre hanja di menerangkan Anos dan Toedjoean KH,
poengoet separohnja dari pada pemba Idjandji2, kewadjiban2 dan discipline
jaran ,Krido-Matojo“ sekarang ini,
terhadap beroeders KH. maka masing2)

an besar akannandi
Tontonan2 sebagi
cahperhimpoe
ebo
jas
ran
nta
ganti dia

dipindahkan

bersih

ke

danglaoet (Cheribon|.
:
Toean Soeriadihardja, klerk Assisdilakoekan hanja diha tent-Residentiekantoor Pandeglang di-

Kp. Ngemboen

di rang. Aanname

Saboen tjoetji jang paling

Tj'ihalioeng.
:
:
Wedana Tjibalioeng t. Machmoed

ngadakan
Aanname ini dipimpin oleh geestelijmenoendjang Kaoem Werkloozen, Per ke en Materieele college dari Magelang Natakoesoema,
mintaan C.W.I.S. diterima baik oleh
comite Pasar Derma ,,K.

,MAHARANI'

|

per stang

Semoea
handels
d

(per

stuk)

terboengkoes rapi, dengan
MAHARANI
mer k

tv

Buitenzorg,- dibenoem

di kantoor Assistent-Re-

MAHARANI“

sident Rangkasbetoeng.

soap

factorij

Batavia-C.

Tel. 1434 Weit

Moh. Ishak, djoeroetoelis dari kantor

ai

Assisten Resident Rangkasbetoeng di
doman atas rasa tolong menolong dan angkat mendjadi djoeroetoelis di kantor
AA ANA
Si
Aa
Aa SA
kepentingannja Pasar Derma.
hormat menghormati.
Ass.-Resident
Bogor.
' MENSTRUNOL«
oleh karna sampai borok itoe berbilaSebab waktoenja Pasar Derma Cwis.
3. Saja berdjandji pada diri sendiri
3
EN
toeng. .
djatoeh boelan (tanggal) toea, men- (dengan pendjagaan segenap Broeders
Obat boeat bisa datang boelan.
3
Waktoe itoepoen penoelis lantas mem
ES
Bisa boektikan sendiri, dalem ?
djadi boeat menentoekan akan
men- akan menghormati istrinja orang lain
beri
djalan bagaimana djalannja oen
Penjakit
mencelar
dalam
pertanjaan
dapat
oentoeng
masih
« vaki
hari AF 7.50.
11“
d i (Orang
Moedah
Pagering
. P1
toek berobat ke roemah sakit, dan
jang
Ae
jang besar. Lain padi
Ajoe)serta mendjaga atas kehormaPemb. kita dari Serang mengabarkan: lain2 lagi tentang kesehatan badan.
sHANASCHER"
tannja gadis2.
|
Sebagaimana soedah ditetapkan bah
Tanggoeng
Djawabannja ialah bahwa ia tidak
bisa bikin djatoh
oentoek
keoentoengan bersih '
wa Bestuur dan Politie diperintahkan mempoenjai wang oentoek perginja.
akarnja Aambeien (Wassir) di dairi, melainkan akan dibagi- | Habis ini oleh Ketoea P,P. dengan
Cwis.
menolak apa2 jang diperboeat
lem atawa loear,
soeatoe pikiran
timboellah
Maka
kan pada badan-badan Social lainnja (dipersaksikan oleh hadlirin (tamoe2), oentoek
dengan tida
oleh
rakjat
hal atau semoea bahwa dengan. djalan
pembitjaraan y
bisa timboel kombali Kita beDengan adanja Pasar Derma Cwis., masing2 telah diserahi insigne K,H. hai jang tak soeatoe
boleh di perboeal dan orang terseboet, pegawai desa2 itoe
rikoetkan soerat tanggoengan,
maka boeat Pendoedoek Semarang akan jang beroepa oedjoeng tiga (driehoek) menolong. kepada
rakjat kalau ada roepanja koerang — mengamati-amati
Pesenan berikoet oewang onkos
teroes mengeloearkan oeangnja bertoe |dan kendit- hidjau.
—
Djam 9 malam liwat sedikit oentoek terdjadi kefjilakaan atau soeatoe hal ra'jatnja tentang hal ini dan lain.
vry, Per stel f 10.
roet-toeroet moelai:
Oleh karena moestahillah kalau peimengghormati sekalian tamoe2 dari jang mendjadikan rakjat binasa, itoe
FIRMA FRANK & ZONEN
1 P. D. ,Krido Matojo 29/16 Juli perhimpoenan2 social dan persoon2 lah tak mendjadi heran lagi, .., .
desa jang seringkali masoek
Semarang
AO M0 MN
OTG Ia jang sengadja di oendang, maka de- Didalam desa2 soedah pernah pe- gawai
kampoeng kelogar jang tengah menagih
aa
3.» M. Besar
. 29/14 Aug ngan boenjian Lagoe Stambul Il. Toe noelis melihat orang jang terdjangkit padjeg tidak melihat seorang jang ber
menoelar, seperti bibit penja penjakit demikian,
doek desanja, oleh karena moestahil
Moedah-moedahan sadja kantong an Soemardi mengasih Demonstrasi penjakit
kit
patek.
Biasanja
pendoedoek
desa
mereka
ta” tahoe roemah sakit,
Pentjak
jang
dipeladjarkan
oleh
K.H.
pendoedoek Semarang teroes mengritjik
Si berpenjakit kalau tidak mempoekalau ada mempoenjai penjakit apa
Dengan djalan toelisan diatas ini
hingga dapat melihat pasar2 malam. Kemoedian dengan ganti-berganti di
pertoendjoekkan djoega samboeng sadja, mereka itoe tak maoe berobat njai wang. atau pendek kata tak mam moedah2an jang berwadjib bisa mem
ke roemah sakit melainkan diobati poeh, tentoe kepala desa bisa memberi boeat atoeran jang sekeras kerasnja
(spel) dari Broeders K.H...

pakai oleh .Krido-Matojo"
-

Tentang

(an

an Gasal.

. Sebagai mana
kemaren

»Aneta“

sedapat dapatnja obat dari kampoeng keterangan tidak mampoeh, dan dengan
Silat Tjepaka“ telah mengirimkan 2 sadja. Kalau suedah mendjadi tambah djalan besiuur siberpenjakit itoe bisa
-Ikanak, oemoer 8 9 tahoen mengasih kerasnja sipenjakit baharoelah mereka berobat teroes keroemah sakit oentoek
meminta obat keroemah sakit, menjemboehkan penjakitnja.
hal tsb: diatas itoe, pertoendjoekkan djoeroes2 dan sam-j 'datang
Teledornja rakjat kita tak bisa mena
dengan
pertolongan desa bestuurder,
telah dikabarkan oleh boeng jang begitoe bagoes.

itoe fraude

loesa

di douane

bahwa boekhoudernja toean

| CW. Z, sekarang soedah ditangkap,

disebabkan ditoedoeh menggelapkan

.. Maka SG

larwangrovngi mein peng

menjamboeng kabar dari Aneta:
afd. Administratie
Dalam Senin

ga
disitoe dikerdjakan seoran
Beland

'tocan tsb. sebagai boekhouder, seorang

Tidak

liwat

poela

perhimpoenan

Tamove2 persoon poen tak ketingga
lan toeroet berpentjak oentoek mengs
hormatinja. Djamoean poen tidak ke
tinggalan. Penonton diloear penoeh
sesak, Djam satoe tengah malam di
toetoep dengan kegoembiraan.
Esok paginja diambil photonja baik

ygsa Indonesier

dan

ketakoetan

bahwa

mereka

kalau dibawa

ke

roemah sakit,
:
So'al jang demikian ialah disebab
kan karena mereka itoe tidik menge
tahoei dari hal2 kesehatan badan.
Pendoedoek. desa jang letaknja ta'
di roemahnja toean Soemardi maose seberapa djaoehnja dari kota tentoe
poen di Balai-Pertemoean K.H. jang mereka ada insjaf sedikit tentang kira2

diban- 'baharoe pindah di Kp. Batik Gedong,
:
Saba
toe beberapa klerken dan oppassen| |
. Setiap hari itoe kasier terima bea k
Kabar Mutatie
(tjoeka), dan jang njetorkan kepada
Adspirant-Controleur
BB. Serang
jang mesti terima jaitoe toean tsb. de
'Toecan
K.
Roth
dipindahkan
ke Buingan dibantoe oleh satoe oppas kantoor jang bawak oeang tadi. Sedang tenzorg, sebagai gantinja dibenoem
poen penjetoran mana, oeang tadi tidak toean STJ. Jarigsma.
' semoea distorkan tapi dibikin restant, : Patih Pandeglang merangkap peker
|

Disebabkan poela,

itoe ada

hal ini dan itoe,

rik

garis

koerang
letaknja

jang

besar karena mereka

berpengetahoean,
dan lagi
desa itoe djaoeh dari kota.

Timboel

atas timboelnja penjakit menoelar, dan

dipohonkan pada
kalau djaro?nja

Assistent Wedana's

menghadap

lan onder
soeka
memberi
tentang
beroepa roepa hal

sampai

terseboet,

bosen, teroetama

agar ta"

seperti jang soedah2,

koempoe

nasihat
djangan

tentang hal

mendjadi ketjiwa
|

poela penjakit jang menoe

lar pada waktoe2 ini dalam desa jang
letaknja tak seberapa djaoehnja dari
kota, barangkali itoe desa masih ma-

WARTA
Toean

R.M.

(Lampoeng):

REDACTIE
Alie,

Soekadana

soek lingkoengan kota djoega, hingga
Perkara
djoeroetoelis tidak maoe
soedah menoelari doea tiga anak kefjil. bajar hoetang atau hal vergunning di
Itoe

penjakit

kalau tak salah namanja

satoe-satoe tempat |plaatselijk) tentoe
Akan tetapi desa jang djaoeh letak- pokken dan mazelen,
sadja tidak dapat kami moeatkan disini,
nja dari kota, pendoedoeknja sama
Regawai desapoen atas terbitnja ini
sekali tidak taoe atau ta” bisa membe
Toean Wiradiredja, Gg. Kroon
penjakit soedah mengetahoei akan teta
dakan tentang kesehatan.
Batavia-Centrum:
pi
roepanja
ia
diam”
sadja,
tidak
maoe
Ketika penoelis merantau ke Pegoe
Soedah terlaloe basi toean mengirim
noengan
telah ketemoekan
seorang memerintah atau merapportkan oentoek/
kannja
itoe berita, sehingga sajang tidak
borok kakinja, dan roepanja dia men- berobat,
dapat
dimoeatkan,
Dipersalahkan
djoega
pada
pendoe
derita penjakit itoe soedah lama sekali,

Oentoek meramaikan dan menjokong
konggres perampoean Indonesia ke Il
di

Sang

Kenari

No-

15

. karib dengan
tj

Djakarta,

tanggal 20 — 24 Juli 1935,

Saptoe, tanggal 20 Juli di Lapa

ngan Kebon-Pala Meester-Corneli.
kantoor

Contra s.v. Ster
Laan “Trivelli, IV,LJ.

| Di Lapangan
dari Batavia-Centrumj.
di Ban- s.v. Malay Club Contra

S.S.

kepala

g Westerliinen ada
jantas dipindah ke Betawi, lan

.M inggoe, tanggal 21

lagi ke Bandoeng, dan seka

elengan

v.v. T.O.S.!
Juli 1935 di

ng maoe dipindah lagi ke Betawi i.| Lapangan V.I.J., Laan Trivelli, Batavia
Set
oemajan djoega boeat toean-toear n| Centrum.
Bond P.R,V.LM,
Contra
mah di Betawi,
sebab katanj ja|Bond V,LJ.
bang|
rendahan
jang
dengan
djoemblah
|.
Sebagai :Extra partij
|
300 orang. Jang|
sa kita ada kira-kira
Hari Minggoe 21 Juli 1935.

akan djadi langganan ,, Pemandangan”
djika 50 sadja soedah tentoe.....

Pertandingan Djago-djago kolot

2.

Dari keterangan fihak S.S. sendiri

Na
— Mr, Hadi
|. Wira Atmadja, O. Iskandardi-

tatakan bahwa kembali spada tjara

oeno ini artinja
ongkos ,..!

banjak

menghemat

Weteranen)

aa
Nata
Mr. Dr. Koesoemaat-

Dr, Soeratmo,

madja, A'ik-Seeardi

djadian bahwa jang
baroe P,F. Dahler, Dr. 'Kayadoe, R, Soer
todipoetro,
H.
Dachlan-Abdoelpret tentoe tidak) sering lebih Ia TA TPES
lah, R. Abdoelrachman
g lama. Apa jang baroe sih |
arik hati, tetapi djaman me

“

ering menjebabkan tidak koeat
Be

Boektinja

Kalong

toetoerkan

Oo

Saeroen,

Dachlan, Ir. Djoeanda Dr.
Soebroto, R, Goenari

pada

mpret, ada orang mendjadi oppas R. Iskandar-Brata
ntoor di Betawi, Djikalau malam iaj |
Mr,

K. Poerbopranoto

Voetbal

koers lelaki naik, perempoean

toeroen, kang oppas kawin lagi dengan
jang modern, djebolan keloearan seko
pakai bahasa

R.M. Margono

ada

di Cheribon

Shanghai-team

Belanda, Ini jang)

Pada

“kap, dapat hoekoeman 1 boelan pen-

hari

Rebo

sama. Didalam tiap-tiap ,, SUPER

panggoeng

bandrek boekan coca-cola, tentoe lebih

dari pers Belanda, Tionghoa dan Indonesier serta toekang potret.

tjontohnja ada bahwa

jang lama

Shanghai,

| toch jang baik, sebeloem tjari jang ba
roe haroes ingat kebaikannja jang la-|
. ma, dan,.. djangan tjari

jang baroe!

“ KAMPRET.

. YAN
LN

S.T. Lion:

:

Tjin

. Ke

b.

Disitoelah aftrap dilakoekan

oleh
Voetbalbond Palemb
kean
Betawi
g |toc
an
Voo
rzi
tte
r
dari
Che
en.
verg. di sini, laloe diterima Handeloleh Sun
| Atas oendangan perkeempoelan
B.V.
KS. dengan tjepat
V., maka Voetbalbond dari Palembang, |

dioverkan kepada

dengan pemain2 jang terpilih dari se| C.L, Cheng, dengan ta” toenggoe lama
agi ia poenja voorzetan

loeroehnja daerah

Sumatra-Selatan, |

ber-| paskan, tapi dengan sajang

. akan datang di Betawi oentoek
tanding koerang lebih 5 kali. -

tanggal9 Augustus |Biang Sing jang dengan tjepat bola
| — datangnja,pada
Inilah ada pertama kali bahwa Voet laloe dikirim kepada Goan Ke, disi-

roepanja

salaloe akan

lantas dimoe

barisan moeka
berichtiar bikin

tegenpunt dan samenspel, tetapi disitoe

— balbond Palembang datang di Betawi, |

laupoen begitoe fihak toean tamoe roe
panja ta' poetoes pengharapan oentoek

bikin pembalasan djalannja bola kian
kemari sadja, begitoelah waktoe referee

tioep

fluitnja

tanda permainan diberi

pauze
stand masih
roemah.—

O—1

boeat toean

Ha

Sean
Ona
25 UIN?
“MRSNIK

Rapat tahoenan perhimpoenan | hak poen ganti berganti bikin serangan

h

| 'dilepaskan, tapi
tiap? tahoen
a biasanja rapat
Sebagaimandiadak
tahoenan, |corner. Corner
annja

|

0.

Pn KkaE
raga lndonesia"
|.
Semarang
— -

|

. Idisitoelah

|

Sh. Team sekarang semakin
hati maka disitoe voorhoedenja

1

dapat
lantas

sering bikin serangan jg berbahaja bagi
Ke

Tjin.

Voorhoede

Y,N,H,

poen

ber

daja oepaja oentoek bikin pembalasan
nja, tapi itoe barisan belakang dari

Shanghai

makin mendesak dan ditam

bah poela spelernja banjak jg freekick.
Dalam tempo sepoeloeh menit lagi,
samenspel sehingga disitoe terdjadi sa
toe incident jg heibat. bola kena dire-

boet oleh No 15 dengan tjepat voorzet

nja lantas dilepaskan, diterima oleh no
4 jg pada waktoe itoe ia soedah ber
sedia dengan gantjang bola lantas tem
bak jg mana disitoe Ke Tjin lantas
tangkap angin, stand djadi 2—1 boeat
kemenangannja tamoe.
Biroelah
sekarang
permainannja
Shanghai

ada

sedikit

kelihatan,

tapi

walaupoen begitoe fihak Y.N.H,-Comb.
djoega masih bisa tahankan serangannja.

bisa menolak.
lantas djadi
Kira2 dalam

tetap.
.
Berhoeboeng disitoe disediakan satoe
beker dari fabriek rokok.Faroka boeat
dihadiahkan kepada siapa jg menang,
maka Shanghai team dapat menggon
dol beker dan sedikit kemenangannja.

dengan tjerdas tembakannja

disitoe

or

SELEMBAR

OLERAAM

N

:1,

KAWAT

SOELOER'
KALI

TER,

:

DOEA

telah

kita

adrespoen”

4,

LC P: No.

soek Toeran

robah,

Abn. No.
8136, Toean
Soekartas:
Karangsari. Toean poenja kiriman jang
tanggal 6/7-35 besarnja f 2.— telah:
sampai ketangan kita. masoek pemba
jaran Februari “35 f 1.50-dan boeat::
Maart f 050. Djadi tocan menoenggak
dari Maart ff 1.—) sampai Juli 3547.—.
Abn. No. 1627, Toecan Hardjosoeboto, Mangkoejoedan Solo.
L.C.P, No, 4 betoel telah tarik 3 dari
f100.— dan akan dibelikan lagi lot
jang “akan “datang Tentang
bagian
aandeel tetap seperti permoelaan, seper
ti toean ikoet 1.50, apabila L CP. men
dapat rizki, tetap akan menerima 6x1
bagian dari setalen.
Abn. No. 10412, Toean B,St.Mohd.
saleh Bandoeng.
Toean poenja wang jang di kasihkan
sama Looper, sajang sampai sekarang
kita beloem
menerimanja, maka
itoe
boekoe djoega kita beloem bisa kirim,
Abn. No, 10643, Toean M.K. Soeratman, Solo. Toean poenja postwissel
f225 Jioeran Loterij No,
5 f 0,751
telah kita terima, tjoema sajang seperti

gitoelah permainan kelihatan serangada sedikit kelihatan Samenspelnja, te menjerang dan djalannja bola selaloe toean toelis di strook postwissel ikoet
tapi selaloe sia2 belaka djika soedah kian kemari sadja, sampai refree tioep: Loterij No, 4, didalam boekoe kita
sampai dimoeka doel, karena itoe trionja fluitnja tanda permainan habis stand tidak dapatkan. Pendjoealan Djohan

Dan roepanja fihak Y.N.H. poen
Ma
ermainan sekarang kelihatan spa-| ingin akan menambah standaja, maka
KA 2g
krg aaa dari kedoea fi- kedoea fihak itoe djaga gawang kedoea
fihak itoe memang sama tjoekoep dan
sangat
kena dipertjaja, walaupoen
|(teroes
Waktoe dioverkan
Sun K.S, kepada
dapat reboet
bola
C.L. Cheng, sering dibombaardeer en toch selaloe

|

::

ddjadi 1—1 Igetifel.

ada jang diganti doea spelers, jaitoe seperti angka diatas itoe, permainannja
no. 2 diganti no. 5 dan no. 11 diganti Y.N.H, Comb. peilnja tidak kalah, Be
no, 4.— Sekaranglah fihak Shanghai

kampioen2 dari Sumatra-Selatsn ini Tg Anna

|

in

poling
baik

Bian Sing waktoe barisan moeka Shanghai bikin

| sehingga boleh ditoenggoe bahwa di|serangan jang heibat, tetapi dengan
sini akan ada perhatian
besar oentoek| tampil itoe H. Zee bisa tolak bahaja main over sadja tidak direct schoten-

—

Jang

Itoelah berarti bahwa permainannja
Setelah toeroen minoem barisan moe Shanghai
teroes dilebeloem begitoe tinggi,
bola
naik ka Shanghai ada sedikit berobah dan dus djika peilnja
Y.N. H. hanja dikalahkan

an ditend
tendaang ke
|Ike oedara, Bola lantas
Team-Palembaitoe,
ng ditoenggoeltengah oleh KeTjin, diterima samal

|.

Shanghai

permainan

Cs- Diantaranja itoe poen selaloe ter
dapat C.K. Chen beberapa kans jang
Hap Tjhouw
Japi terboeang sia2.
Toen Liong Tjie Liang Goan Ke
dan djika Sun K. S. dan C. L, Cheng
Lay Peng Bian Sing Po Kiang
bikin samenspel, disitoe lantas referee
L.. Tjoen Lim
tioep fluitnja karena offside.
tapi wa
. Chiao Soen

2.

.

se

Disitoelah

N Lee

C.K. Tsen

|Y.NH.
, Com

NU

:

£

C.H, Chung

mma

rahasia

Gas

|Tsao K.S. C.K. Chen Ys Lee Sun K.S, selaloe dibikin korat-karii
Patner

RR.

Tae

Liong

dengan
kawat
tersoeloer
satoe kali,
jang, ketjoeali, Super
Arga",
ada
jang
paling baik dari pada
lampoe? lain,

Terisi

ka disitoelah
lai lagi.

-.

. S.C, Kiang|

4

lampoe.
Philips,

Kan,

Kantoor S.S. sih boekan orang, dja

ada

sekarang
"Spiralta”

ARGA" ditoko.

Waktoe itoelah fitak penonton koe
Maka sehabisnja diambil fotonja,
rang poeas, karena baroe sadja main
referee
tioep
fluitnja
tanda
permainan
|
di tidak poenja maloe bolak balik di
kl. 10 meniet soedah lebih doeloe
- lihat orang banjak. Boeat orang sih dimoelai, kita lihat pasangan kedoea bisa kemasoekan, dan permainannja
fihak
seperti
dibawah
ini
:
idjangan begitoe. Djikalau sekarang
Ipoen djoega tidak begitoe menarik, ma
Nana

Djikalau oermpamanja toean telah biasa
memakai lampoe Espiral, belilah moelai

adalah soeloeran jang

tribune dan Zitplaat-

sen Poen ta" ketinggalan poela wakil

ringan ongkos.

doea kali

tg 17 ib ditan

#jara koeno sadja, pakai badjoe loerik,

| djalan kaki tidak pakaiapa-apa, minoem

ARGA"

dibikin dari soeloeran poela, dan disitoelah doedoeknja
besar dari kehimatan jang boekan main itoe!
MINTALAH ,, SUPER

: lapang Kesambi telah dilangsoengkan
(nga
akh
2
Ne
Poelang dari boei, pikir-pikir jang pertandingan antara itoe tamoe elftal
dari Shanghai,
berhadapan dengan|
— baroe memang lebih mahal. Poelangnjaj
combinatie
Y.N.
H. dengan dipimpin
teroes
sekarang
dan
lama
sama jang
oleh
.
referee
Beekom
dari Bandoeng.
Ha dagang mi lagi, selamat serta gelagatIni
pertandingan
memang
soenggoeh
1 nja madpos
5 dapat
perhatian
dari.
segala
bangsa
Jang lama atau tjara koeno sebetoel
.nja memang sering lebih. moerah. jang mengoelilingi itoe tanah lapang|
berlapisan, teroetama lagi di
“ Kampret djoega kalau maoe hidoep| sehingga
mana

.

soeloeran

dihimatkan oleh penerangan listrik toean. Tjahajanja sanget terang
sekali sedang pemakaian stroomnja poen lebih sedikit dari pada
lain-lain lampoe jang mana djoega poen jang kasih penerangan

contra

Comb.Y.N.H,(Cheribon)
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/

| baroe tidak maoe pakaian sederhana
Kabar kawat Aneta soedah mewarseperti jang lama, takoet asap, tjoema
takan
ini pertandingan voetbal
- pakaiannja ginding. Mi-nja lantas koe Lebih tentang
landjoet
pembantoe kita dari
di
hari
satoe
rang lakoe, dan pada
Cheribon
mengirimkan
verslag pertan
antornja ada ketekoran wang franco
dingannja
sebagai
berikoet
.
3
gloppas terseboet toeroet dtarg

|

didalam

SUPER ARGA" akan toeloeng penoehkan TJELENGAN itoe.SUPER ARGA” itoe telah didapatkan oleh Philips teroetama
soepaja toean dapat menjimpan oeang saban hari jang dapat

AJ

an tentang masak mi.

lahan
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A.N. Lumenta, S. Sastroamidjojo

djoeal mi dibantoe oleh isterinja, mol koeno tetapi tidak banjak tjintjing. |
isteri membantoe keras dan faham
Sebab
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R.L. Djajadiningrat,

tempo

8 menit dari
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Record

England-Afrika

Selatan

Djohor, seperti jang termoeat
vertentie,

tjoemah

berlakoe

di Ad-

:

didalam

kota sadja.
$
Abn. No. 10674, Toean Soetadi, Salatiga. Wang abonnement dari
toean

bagian boelan Juli.'35

.kita terima,

|

Abn. no. 10511, Toean Soedirman,
Riouw,—Postwissel dari tocan besar-

nja f 2,50 (iveran Loterif f 1,—) telah

diambil oleh
C.L. habis pauze, waktoe voorhoede Shangkita: terima.
tanda soedah berdjalan setahoen. Da) Cheng, dengan hasiinja poen nihil,
Londen,
18 Juli (Aneta- Reuter):|
hai bikin serangan, bola kena direboet
Abn. No. 10426, Toean B.R. Karimy,
lam rapat tahoenan PSIS. j.a.d. : | Ka
waktoe Lean moeka Y.N,H. oleh Tsao K.S, teroes' dengan tjepat Tadi malam poekoel- setengah 2tg.18 Pajacombo. — Kiriman toecan besarnja

oleh PSIS,

dilan,

hari minggoe peri

ia poenja peloran jang djitoe dilepas Juli, HL. Brooks telah berangkat dari 1 2.— (f 025 ioeran Loterij) kita telah
kan, tapi sajang bola lantas djadi lapangan terbang Lympne ke Kaapstad terima, adrespoen telah kita robah,
jedong ,,Sarbo Karsti"| loepoet disitoe lantas terdjadi scrim- 'Corner-Disitoe
poen Corner dilakoe- di . Afrika-Selatan oentoek mentjoba
Abn. No. 10089, Leesgezelschap Sikalau bertempat di Ge-|
jagg hebat, Jopi dapat tangkap kan oleh Tsao KS. jang begitoe netjis memetjahkan itoe record jang soedah nar Koeripan, Amoentai. — Posiwissel
oleh Amy Mollison dari
s|bola dengan gantjang ia poenja voor- Giatas goalpaal, dengan sanmbil lontjat didapatkan.
dari Leesg. terseboet telah sampai ke
zetan dilepaskan ketengah, dengan tje Ke Tjin rangsang itoe bola. Tapi de- 4 hari 6 djam.
Ia memakai itoe mesin jang waktoe tangan kita, begitoepoen boekoe ,,Ke2 diterima Hap Tjhouw, ja lantas ngan tos, dan djatoehnja poen precies
pala Rampok" telah kita kirimkan.
is
masoek dalam djatingnja, keeper boleh doeloe dipakai oentoek record-soloAbn. No, 8738, Toean Soediman,
vlucht dari England ke Australie,
dibilang 80pct.
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:
aldari
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boenoeh diri, stand

“bagai djoeara|
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|

5. Pergantian Pengoeroes

Punt ka 5 orang banjak bitjara kalau |

T. Gitosajono akan terpilih mendjadi |

ketoea karena katanja kalau 'tidak Krisis Pengoeroes PS IS, akan lebih hebat)
tampaknja.

kogan roemah.

£
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boeat

Sakit

koelit

4

segala.

roepah-

Tjilegon,

Warta Adm,

f 5.—
pai

Postwissel

Abn. No.

10542, Toean Martoatmo

sarnja

f 3.—

telah sampai

oentoek ioeran Loterij

ketangan kita, dan ma-

besarnja

ketangan

kita.

Abn. No. 10149. loeran :Loterij dari
toean

Abn,

besarnja

No,

Linggapoera,

djo, Tjilawoe Garoet. Postwissel toean
jang dikirim pada tg, 25 Mei '35 be-

toean

oentoek ioeran L.C.P, telahsam

f 2.50 kita telah terima,

8138,

Toean

Pesiwissel

Warjoen,

dari

toean

besarnja f 5,— (f 0.50 ioeran LC.P)..
kita terima, begitoepoen kiriman jang
ea besarnja f 1.— masoek Loteiij
o' 4.
mean
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Kantor Oeroesan Pengadilan

Kleermaker

MOEDAHAM
ex toekang

Mr. MOHAMMAD YAMIN

ditoko Oger Freres

| Petodjo Binatoe No, 18 Gang ! Batavia-Centrum

laloe dan sekarang atawa jang aken dateng, datenglah sama
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Handlijakundige — f 1:—
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Horoscoop 2 tahoen f
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'oentoek
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mampoe

WA VRUVAUVASVASI
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Pemberitahoean

'DRUKKERIJ

aR.
cHt
Mor
,
|E.M
1 Noora Passarstraat BANDOENG
-Satoe-satoenja toekang
dari itoe tidak oesah

| dari

achli2

pemakai

| rendah—

ketoe-oedeng,

Memberitahoekan dengan hormat kepada sekalian langganan kita, bahwa
telah terdjadi beberapa orang jang

mengakoe sebagi AGENT kita poenja

jang

berpangkat

tinggi

dan

Djoega berdagang BATIK—POLENG—SLOFFEN,

HB HHARGA

maoepoen

tjoraknja,

——

| Pertjajakah?

PASTI

—

MOERAH

Djangan 'ragoe2!

|

|

dan lain2, jang
Zaman.—

menoeroet

Oualiteitnja

—

MENJENANGKAN

Boektikanlah!

Dan

atoer pesanan

dari sekarang.

NB.

itoe,

$

Pesanan
. harga.—

loear

Java haroes
:

kirim

wang lebih

doeloe

"3 nja dari

Drukkerii

Bandoeng.

hai

NaiAti

— Moelai

sekarang

Na KAA YAA

soedah

tahoen peladjaran 1935/1936,

dapat menerima
jang

:

b..

&$

akan

Se

€.
ad.
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Ja
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Iste HuS.
“adm.
3d HAL,

A5
h,.

Jana

Ada
Sde

ESA
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Ode

Ho.

di Kemajoran 21 Batavia-Centrum
di Kramat 97 Batavia-Centrum
di Oude Tamerindelaan 134 Bt,-C.

5

di Kerkstraat Mr,-Cornelis.
di Drossaersweg 173 Tamansari

55

di Laan

:

H.LS.

di Bekasi, Mr.

,

3de Frobelschool
Sekolah Tenoen

,,
,,

di Kerkstraat
49 Mr, Cornelis
di Kramat 97 Batavia-Cenfrum.

"0...

Segala peladjaran, selain dari pada pengetahoean oemoem, diberi
poela peladjaran Agama Islam oleh goeroenja jang speciaal.
Permintaan mendjadi moerid haroes disampaikan kepada
masing2
Kepala Sekolah atau Directeurnja jang dimaksoedkan
, atau kepada Kanfoor Moehammadijah bahagian Pengadjaran di Krama t 07 pav. BataviaH.I.S.

vergunning

Djoega

datang

'

Moehammadijah

oleh

Directeur
moerid

dari

menjediakan

jang

roemah

terseboet

dari

(1)

PIL BIDADARI ada soeatoe obat jang paling baik oentoek penjakit orang prampoean, ia poenja kemoestadjaban
soedah njata benar bisa men jemboehkan segala penjakit
didjalanan darah dan penjaki t diperanakan.
PIL BIDADARI obat jang te roetama betoel kemoestadjabannja, hingga soedah dapatken banjak pPcaji n jong
sanget besar dari antero orang prampoean jang telah
goenaken ini obat, marika bilang inilah obat 'ar g haroes:
dipoedja sebagai KERAMAT, dan semoea achli-achli cbat

mendjabat

pondokan

loear kota, dengan pembajaran

2)

| Paras

moeka

jang

tiantik

pedih, tan gan kaki dan p'ng-

gangnja sakit Seperti ditarik-tar k, sakit sesox dahnja ber. salin dan selainnja dari itoe oentoek mengekelken per-

hoeboenyan “ OEAMI-ISTRI.

Kaban Seamamanegaamaan

»

kesehat

“dari

bahan-

bahan jang tjotjok betoel

j

geri ini. Djoega boleh

10 Minggoe per doos F 4.25

,

2

di.

Be

Tn

IND Ona

goenakan

5»

”

»

ken boeloe moeka, soe-

1,55

k
LD AN
AGAN BG N NA
ne
hlkdan F 0.55
Pakeinja ini PIL BIDADARI tida diminoem, 1 bidji boat 1 min ggoe. Diantara
obat-obai penjakit
orang sprampoean, PiL BIDAD
. TEROETAMANJA:

menandakan

dengan hawa panas ne-

Pa

Sea

t 17,50 fiap
- tiap boelan,

Terbikin

—" ENTTINPAAN.

HARGA SEKARANG : jang boeat terpakai

4

kendeknya inilah obat

. jang boleh dibilang SOEMBER JANG INDAH OENTOEK

»

(internaat) bagi anak2 jang

BEDAK MUCUET
DAN
BEDAK No: 1456

jang kemaloeannja berbaoe, gatel dikemaloean,

serta

(lands-

“3

“dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan, datang boelan tiada tentoe, keloear darah dari peranakan vilain
letjet

negeri

Wassalam PENGOEROES

njemboehkan segala matjem penjakit jang dari djak- nnja
darah dan penjakit-perjakit diperanakan Seperti: jang
mengeloearken d-rah poetih (kepoetian), bengkak dikoelit

peranakannja

yan Onderwijs en

pekerdjaan

jang diterima anak2 jang mendapat diploma dari Muloschool,
atau jang disamakan dengan itoe.
jang diterima anak2 jang mendapat diploma dari H.TS, atau jang
disamakan dengan itoe

djoega memoedji betoel kemandjoerannja PIL BIDADARI
Adapoen kekoeatannja jang teroetama jaitoe bisa me-

. Waktoenja,

di letter D. i/m I. soedah

Departement

paja

litiin

ARI jang bediri paling atas.
.

boeat

selaloe

hilang

kelihatan

bersih dan awet

moeda,

PIL BIDADARI sesoedahnja dipakei, teroes dibi arken sadja hingga
1 minggoe.

.

Sediki'poen tda berabe maskipoen dipakei bi kin
kerdjahan, atawa diwaktoe datang boelan djoega.

diwaktoe lakoeken

segala

pe-

Pakeinja tida ketahoean oleh or ang-orang lain. Selaloe ini PIL. BIDADARI ditjintai
'betoel oleh
. sekalian orang prampoean.
:
Boeat

orang
Orar

dipoedjiken

ga
La

perdjalanan,

Beloem

izng. sebentar-bentar

kepinggin kertjing jaitoe jan

sekali boeat goenaken djoega

obat

penjakit kendina

HARGANJA TRIOS: jang isi 200 Pil.
(no BL
P3
wp

tereken

bia ketoelaran
jang ber

nama

penjakit kotor,

“Fpit
TRIOS.

F 5.50

AG

ongko«OSs kirimn
kirimnjja, dan bisa beli dima- anmana
Japan jang mendjoeal
1 Kapan tida ada boleh teroes pesan dikami toko
poenja toko. gi

obat,

“DIT
A RI.
it2 jang actief (radjin) dimana-mana tempat, bocat djoeal lagi, dikasih abat bagoes, boleh
If lebih doeloe.
pa

KiToe

MONSTER
Fabriek

Importeurs

Molenvliet West No, 205 Batavia

4

KETERANGAN .

jang

beroemah-tangga

|

.

di Kemajoran 21 Batavia C.
di Kramat 07 Batavia-Centrum.

dienaren) mendapat Kindertoelage.

i

Cornelis.

di Kebonkatjang IV Batavia-C.

,,
,,

Eeredienst: dan wali2

3

— Batavia-Centrum,
Tegalan, Mr. Cornelis.

di Buitenzorg.

,

H.LS.

49 Batavia-Centrum,

mM, Iste Frobelschool
n..
2de Frobelschool

diberi

.

1 Augustus 1935

(2) di Kramat 49 Batavia-Centrum,

3
&

Ida EL.

Onderbeuw

Sekolah2

(OBAT
KEPOETIAN)
Obat paling sampoerna boeat ketentreman

moerid-moerid baroe boeat

dimoelal pada

di Kramat

Mulo school

Cetnrum.

Ha

47

Algemeene Middelbare School Moehammadijah (leerplan A, M.S.
afd. B) (1) di Kramat 49 Batavia- Centrum,
Kweekschoot Moehammadijah (1) (leerplan H.I.K.)
2

at

l. «- Onderbouw

PENGHAREPAN

1—5 sore.

Penerimaan moerid-mogrid oentogk sekolah-sekolah N.oehammadijah tjabang Betawi

k..

Eigenaar-Chef

hari Selasa dari poekoel

pada:

Drukkerii
PENGHAREPAN,
sedang
diantaranja banjak jang boekan
agent, sehingga dengan begitoe banjak
pesanan - pesanan jang salah,
baik tentang harganja, maoepoen
peratoerannja.
Berhoeboeng ' dengan ini, diharaj
kepada sekalian toean - toean jan:
berlangganan kepada Drukkerij kita,
djoega jang baroe akan pesan per
tjetakan, soepaja soeka berhati-hati
dalam hal oeroesannja harga dan peratoeran jang
dikehendaki oleh toear

P

warnanja,

PENGHAREPAN

BANDOENG.

Ketoe Oedeng jang mendapat 2 Diploma,
heran, soedah mendjadi
langganan besar

perkara dimoeka pengadilan

Satoe-satoenja kantor Indonesia di Djakarta, Diboeka tiap hari
dari p. 8—1 pagi dan p. 3.50—5 sore. Oentoek orang tidak

“

I kEToE OEDENG MAKERY

mengoeroes

oeroesan: incasso, belasting, informatie, administratie, hak
tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomie: djoega salin
menjalin kedalam berbagai-bagai bahasa.

5.—

“

oentoek

Merken, Faillissement Overschrijving, djoega oentoek

IS,

Matramanweg No. 39 telefoon 536 Meester-Gornelis
UE

Kantoor

pekerdjaan dikleermaker jang

Iterseboet diatas.
Harga pantas menoeroet djaman.
MOEDAHAM
39

1
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aka &
Hen EaBaMEA
De VISA
Sae Ea

trekken

Pe ask
Baba

coop

ah

Jibagoes enak dipake. Boektikenlah saja

Astroloog Horos-

RUN

toean2 ingin potongan jang

BATAVIA-CENTRUM

ab aa RE

MOHAMMED ALI

Djikaloe

Tel. Wel. 3799,

kar

man

1 Maadigokihillge:

0

56,

| "1 :
Telf. “No.

205 Batavia

Bedak

Malakastraat Telef, 1456

GRATIS
,MUGUET"
—

BATAVIA

Hoofd-agent boeat, Bangka! TJONG & Co, Sawah Besar Bt.-C,
Hoofd-agent Oost en Midden Java: ,TJIE MIN” Soerabaia.

an.

ai Sta

EU

BESAR

ANE

Djika Toean-tocan dan Njonja-njonja ingin tahos hal
kehidoepan, kasenangan dari diri sendiri, jang soedah

IRechtszakenkantoorl|

JANG
$

tg sorba 2g Hen DI COURANT.
DUOEGA MOESTI

BRIKOET

DARI DOOS OVAI

alan ini gambar ada doea Paman Tata

AA
3

S
Pk

$

Ielaki oemoer

32

tahon

bh.3

in betoeis Aek)

.

Aga

Hari

tas

8

boelan

Siam

tidak

pebdoeli

dengan
,

kan

Keasjkaran

Siam.

poen dikata masaalah tentoe nanti lam tambahan pada oeroesan jang fain2|
bat laoen masaalah |'itoe akan menje- Maka dari tahoen inilah Siam: 'moela
lesaikan” Ka sendiri, kalau soedah mengadakan moekim jang: baroe dan
merombak segala

Pai

ima2 oentoek
pertahanan

Beko

an

peratoeran jang Ia-

mengoeatkan

pendirian

negeri dan bangsanja

me-

Sibuk lain TNNakOr

ai semoeanja telah|
skar dan dididik
n satoe tjabang «uari
'setjara askar,
sipada'
an menteri peperangan
“ Helah dioentoekkan diceroesan ini. Siam
|. 4amaoe tiap tiap Penang bertabi “at

saraLong

jang An

ion, ada jang
z deket pada

tahon

Virgin

Ovaal

Besar

Penebakan ditoenggoe paling laat tanggal 25 September 1935.

hari kelepasan

sebagai

penerna

jang social den demokratis, antara lain
oegntoek plan-economie pe

Pn

RL

UYA

dirikan di Bagdad (Irag) dan daerah2
jang masoek bi ilangannja itoe, selama

dalam 12 tahoen janglaloe 'banjaknja
jang nolakan nasional-socialisme, dsb,
ada
113 sekolah, sementara anak2 seDi
Zweden
ada
3
a
4000
Kaoem
sementara (Provinsional Constitution)
itoe diteken oleh Maharadja Siam dan berpoenja tanah besar (grootgrondbe- kolah jang berladjar dalam sekolah2
oendang2 toeboeh jang kekal ialah di zitters), koerang lebih 50,000 kaoem di Irag sebeloem masoek pada delapan
teken. pada 10 December 1932, maka tani
besar (hereboeren) dan kira2 tahoen dahoeloe ada sedjoembah 18
pada 10 Dec. tiap tahoen itoe diada- 225.000 kaoem tani, jang poenja tariah riboe anak, akan tetapi pada waktoe
kan hari keramaian jang Senar besar jang masih tjoekoep oentoek penghi- sekarang ini soedah naik berdjoemblah
di Siam, Pe. De.
doepan mereka tapi tidak lebih, Oleh sampai 57 riboe, dan goeroe2 poen ber
Hg
sebab kaoem tani ini mendapat banjak tambah menoeroet banjaknja moerid
kesoekaran oleh amat rendahnja harga sekolah itoe dus bisa njata betapa pada
Akoetana oentoek membantras
"harga barang makanan, maka keadaan waktoe 8 tahoen jang laloe ada 976
crisis di Zweden
ini dipentingkan djoega didalam crisis goeroe, tetapi melihat keadaan sekarang
Soedah
makloem “pada pembatia, program oleh mempertinggikan
harga ini“banjaknja soedah lebih djaoeh lagi
bahwa Zweden sedjak tahoen 1932 dari beberapa barang makanan
(/soe- jaitoe 1668 goeroe, Lebih djaoeh me
ada dibawah perintah socatoe regering soeh, mentega, teloer, daging
dsb.|. noeroet statistiek terseboet bahwa se'kaoem boeroeh, social-demokrat. Be- Beriboe-riboe roemah tangga
kaoem kolah2 permoelaan di Irag dan daerah
toel
kaoem social-demokrat beloem tani, terloepoet dari bahaja kebinasaan nja soedah bisa kasih loeloes selama
ada kelebihan soeara didalam parle- oleh atoeran ini. Tambahan lagi, oe- didalam tempo 10 tahoen jang tidak
ment, ketapi oleh sokongan kaoem ta pah2 kaoem boeroeh tani. dapat di koerang dari 300 riboe mo serid2, bisa
njata bahwa bertambah banjaknia anak2
ni, maka partai .socisI-demokrat .seka pertinggikanlah,
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