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Perloe disampaikan kehormatan pada

ngoeroes Congres Perempoean jang

ditempatnja

doea:

poela

woedjian dioetjapkan

djikalau

karena

djoendjoeng

deradjatnja.

Perkataan dalam kongres sadja tidak
akan

berhasil

Lagi ketjelak aan mesin terbang KLM
PESAWAT ,GAAI"

HANTJOER MENOEBROEK POENTJAK GOENOENG

baik, djikalau di loear

kemaren

gnja

dapat

vergade-

koendjoengan

njamai

petjel

seantero pem-

endjadi

itjaraan, dalam itoe Congres Perem-

tempat jang mereka tidak dengarkan.
Kepertjaja'an perempoean

kampoe-

- beritanja, soerat selebaran riboean terSiar, tetapi selain isteri-isteri lengganan

Sabtoe)

dari: Milaan

ke

adi

perkawinan, dan kaoem pe-

| korban

aa

jang haroes hidoep disam-

redacteur

di

6. Arthur

tahoen

An
pada

ia dapat pendi

pengeloearan

karet

di dalam

bawah

bangsa

ini sekarang soedah sampe:
Mr. S. Abdullah

Mr. Gadjali

Miss. Eulis
Miss. Jacoba
Miss. Soepia

Lekaslah
|

tengah1
disebelah

terdjadinja poekoel se-

tengah hari, 100 Kilometer
Oetaranja kota Milaan di

dalam satoe angin riboet, didekat Sint

ANDJING

Opname tahoen 1935 jang fernjanji
oleh artisten seperti terseboet di

jang lain (3 lagi) beloem

Ketjelakaan

VOICE

GR AMOPHONE

TJAP

2

Passagiers

pesen djangan sampe
keabisan
Importeur.

N. V. Handel Mij v/h C.M. Luyks
atavia-C.
'—
Telefoon 3575

Bandoeng'

—

Telefoon 268

Bernardpas. Waktoe.menoebroek poen-

tjak goenoeng,

pesawat

Gaai sedang

ada 2.100 Meter diatas oedara tingginja.
Perhoeboengan diantara Amsterdam

dan Milaan,

oentoek sementara wak-

nja mesin ifoe. Jang paling achir terdapat, jalah majitnia seorang anak ke

tjil. Semoea itoe ditaroeh didalam satoe gozboeg di atas pegoenoengan,
oleh personeel dari Roode Kruis.

'

mengelilingi itoe tempat ke-

Politie soepaja bisa
, a.
aan
-dipefiks
Korban Maraboe di Sehi tjelak

isteri. |.

tahoen

Platen

bisa diketahoei.

2, Werktuigkundige J.C.J. Vocke. Di

lahirkan

seorang

i toe ini akan diterbangi oleh maskapai
penerbangan: Duitsch , Lufthansa".

kemoed

ka 2 |dahe Indonesia.
terba10.
ng.
kali
Ia mempoenjai

Moelai tg. 22 Juli (ini hari), itoe bea
|oear biasa

1927

Watts,

Ma. tera Varra

MASTERS

Inggeris, toekang gambar
oentoek
Soerat kabar,
7. Seorang bangsa Duitsch bernama

dengan moeatan 10 passagiers dan 4 Flohr.
orang anak pesawat. Di dekat dese

Soesterberg dan

HIS

Bcaverbrook,

Amsierdam

ngoendjoengi Voorbereidings-afdeeling
dari Rechts-school di Betawi. Di dalam

vergadering, tidak ketarik hatinja.

. roef, kaoem perempoean jang mend

Langen,

ke Londen oentoek bitjara dengan Lord

...!
ngan haroes ada, dan itoe kepertja“Apa jang dibitjarakanpoen tidak ada ja'an bisa didapatkan dari pergaoelan. San Bernardino, 5 Kilometer dari Ma
| so'al baroe, seingat kita tetap sebagai- Djikalau perempoean pintar maoe hi- socco di Grubunderiand, pesawat Gaai
| mana sering dibitjarakan, dibitjarakan doep menjendiri, djoega boleh bitjara menoebroek satoe poentjak goenoeng.
Semoea penoempangnja jang terdiri
'banjak dan .. . . sedikit dikerdjakan! Sendiri sadja, perhatian dari jang ter
1O passagiers dan 4
an k pesawat,
. Jang kita anggap penting, jalah per- Sangkoet tidak ada. . . . !
|
mati. Anak pesawatnja terdiri dari:
hatian dari kaoem perempoean djelata
“1. “Gezagvoerder JS, Wp van der
sendiri. Dan ini tidak nampak memoeas |.
Feyst. la dilahirkan pada t
:
1
di Indonesia dan masoek dienst K.L.M.
kan.
di dalam tahoen 1932.la telah mePers tjoekoep memoeatkan berita1.
poean

van

en
negeri dari soerat kabar ,De
iid”,
soedara2-nja jang bodoh djoeal
sedang ada di dalam penerbangan dari | 4. S. Hoogstra, dari Dordrecht.
atau mendjaga waroeng kopi, Milaan 'Italie) ke Amsierdam, soedah
5. Mr. L.M. Nesoit, seorang reporter
djikalau betoel2 maoe mandjoen menocebroek salah sate
poentjak goe bangsa Inggeris jang sedang ada di
deradjat rajat perempoean, ha- noeng di dekat desa San Beinardino dalam
perdjalanan dari Adis Abeba

baik sekali, roeangan gedong Gang tetapi
Kenari penoeh, tetapi lebih dari sepa- djoeng
ro kaoem lelaki, dar isteri-isteri jang roes berani
lepas slof-tinggi masoek di negeri Zwitserland, oleh karena
nampak hanja jang biasanja nampak di kampoeng mengorba
nkan tenaga hawa oedara ada sangat djeiek.
2
:
ivergadering lain-lainnja!
oentoek mendidik mereka, boekan oen - Semoea orang penoempang mati.
Lebih dajoeh dikawatkan ahwa peTidak kelihatan perempoecan jan
toek bitjara boeat angkat mereka di sawat ,Gaai" berangkat tadi pagi (nari
kepentingan

Josi

i
|

RU
Mai

.3

3

AN

13 ORANG PENOEMPANG MATI.

congres tidak ada pertalian antara pe

telah rempogan intellect dengan perempoean

"
2
silnja mengadakan itoe pertemocan tidak terpeladjar,
:
1 matjam2 perkoempoelan kaoem ' Boekan maksoed kita isteri2 jang
Aneta kawatkan hari Minggoe dari
i dari berbagai-bagai tempat.
pintar soepaja merendahkan diri me- Den Haag, pesawat Douglas dari K.L.
M. jang diberikan nama ,Gaai” dan

Receptienja dan openbaar

-

BEAN MSN

soedah pintar lantas segan kenal pada
sebangsanja jang perloe dipimpin dan

He inlal

PEREMPOEAN INTELLECT.

phol,

1909 dan

Angin riboet di pegoelanak negeri, akan ditoeroenkan sampai
Dari
Amsterdam, Aneta kabar
dienst K.L.M. di dalam tahoen
noengan,
| ping soeami gadjih ketjil, sama tidak f20.— per 100 Kilogram oentoek karet masoek
kan lapangan
terbang
di Schiphol,
1927.
la
membantoe
waktoe
Dari
mesin
Den
Haag Aneta kabarkan beitoe
e
— nampak dan tidak tahoe-menaho
kering.
Douglas di monteer di pelaboehan penoeh dengan orang2 jang hendak berapa
menit
oemnja itoe ketje
| congres oentoek mereka.”
Oentoek karet basah jang dikeloear Cherbourg waktoe baroe datang dari menoenggoe datangnja pesawat ,Riet- lakaan terdjadi, sebel
radiotelegrafist dari
kan dari pelaboehan2 di Sumatra-Barat
Djambi,
Palembang, Borneo-Timoer,
Bengkalis dan Indragiri, bea itoe di-

| dengan kaoem perempoean djelata. Ini per 100 Kg.
:
— haroes ada perobahan djikalau memang
: kemadjoean perempoean seoemoemnja

mendjadi tjita2nja.
— Dibitjarakan tentang nasib kaoem perempoean,

djoetjapkan dan. didengar-

An

—0—

Gara2 penoeroenan

mecanicien

di dalam

pesawat2.

K.L.M,

di tahoen

4. Stewardess

gadjih

perkoempoelan2 jang bersatoe di dalam

1934,

Nona

Hermandides,

ada seorang anaknja dokter dari Noord-

wijk,

ikoet

jang

»Gaai“

di

itoe oentoek

dalam pesawat

beladjar sebagai

melajani passaAugustus jang
1
tanggal
Pada
giers).
j
“sibnja tentoe tidak difihak sengsara Politieband dan Bond van Politie-insdi dalam
masoek
akan
ia
datang
akan
sekali, sebab bersoeami jang ratoesan| pecteurs, mengadakan satoe persidang- dienst K.L.M,
gadjihnja. Tentang mendjoendjoeng de- an di bawah pimpinan toean Hegt.

Maksoednja, jalah oentoek membitja

rakan itoe atoeran2 jang bersangkoetan

— radjat, jang bersangkoetan dengan soal
. pembitjaraannja tidak ada nampak.
—.

kaoem perempoean

Perkoempoelan

| sekalian satoe atau doea, hanja meroe.

pakan persatoean sesama kaoem, sesama

tingkatan atau golongan tidak sampai
pada kaoem perempoean kampoengan

Ka

. rata2nja.

akan

pegawai2

negeri

jang

|hapoesan Overgangs-bezoldiging

peng

berboeat dari

. pada kaoem perempoean jg. terpeladjar.

.

Empo2 dan bakjoe2, jang biasa koen

sier di Pasar Se
Indonei
toko2 ng
djoe
nen: enden2 dan raden2 adjeng lebih

banjak

— Tidak

di Pasar Baroe.

itoe, tetapi ti-

ba
rpela
rat sehingga tidak
ra

wa perempoean
pengaroeh
kena
tjotjok lagi dengan

penghidoepan Timoer aseli seba

na

soedara2nja jang bodoh masih
1 ka
'tegoeh.

taoeim perempoean bang

'dimadjoekan, tetapi di
sekali djikalan

masih

hidoep

tjak goenoeng

itoe, akan

tetapi

tidak

kalangan "mengatakan bahwa atoeran2 |

bisa diterima, dan paling|

achir mereka berpendapatan bahwa
penoeroenan gadjih itoe tidak akan mem

. moekakan, lebih banjak boektinjakaoem didalam roepa brochure.
sederhana

Hermanides

di selang beberapa menit, ia teroes medalam tempo 4 tahoen, parllei-schalen ninggal doenia,
Pesawatnja hantjoer sama sekali,
dan penoeroenan gadjih oemoem.
Semoea pembitjara2 dari masing2 akan tetapi tidak terbakar semoeanja.

'Perempoean inetllect sering seolah- bawa perbaikan, Perbaikan mesti ditjari
“ olah kakoe dansegan bertjampoer-gaoel terlebih doeloe dengan djalan mem:
koopkracht (kekoeasaan
| dengan perempoean bangsanja sendiri pertinggikan
oentoek membeli).
| jang tergolong kaoem-bodoh, lagak-laDjikalau gadjih2 akan ditoeroenkan
goenja dan tata tjaranja djaoeh bedanja, lagi, maka keloearga2 Kaoem Ambtemalah omongnjapoen biasanja bahasa naren akan mendapat banjak kesoeka
sing, sehingga mengasingkan diri dari 'ran2 jang heibat sekali,
Rendapatan ini dikirimkan kepada
Bu
oemnja sendiri,
Pemerentah, sedang satoe stenografisch
| Dan kalau soal tjinta bangsa dike- versiag akan disiarkan dengan segera
perempoecan

Nona

masih | waktoe pesawat Gaai menoebroek poen

dioemoemkan, diantaranja,

itoe, tidak

sampai

habis

terbakar di

pesawat Gaai menjiarkan kawat radio

ke djoeroesan

Milaan

jang

berboenji:

nik vlieg blind, zoek positie“ (Saja ter
bang dengan tidak melihat apa2. Se-

per 100 Kg. lahirkan di th. 1907 dan bekerdja pada Bushire.
tetap f20.— Radio Holland moelai tahoen 1928. Ia
Satoe doea orang dari mereka di dang mentjari tempat).
h
soedah beristeri
dan masoek dienst beritahoekan dengan berbisik oleh peinPoekoel 12 liwat 10 menit

Pada hari Minggoe pagi-pagi, semoea

| poean-perempoean jang soedah berde- dengan

dari pesawat ,, Maraboe” jang mendapat

. 3. Radio telegrafist Ludolf Aafjes. Di ketjelakaan

V.V.O., A.V.A,, Katholieke Vak-centra
kan hanja oleh perempoean2 jang na- le, dan C,I.V, O., djoega Algemeene Stewardess (oentoek

radjat kaoem perempoean, oleh perem-

vink”, jang mengangkoet itoe passagiers

“Lebih

djaoeh

dikabarkan

bahwa me

sin terbang itoe sedang terbang diatas

nja Sint Bernard.pas dan

besar2
berapa
tersiar

dari K.L.M., dan tidak selang
lama perkabaran itoe soedah
diantara semoea
orang jang

noeng.

bekerdja

segera
kaan

di pegoenoengan jang dengan

memberitahoekan itoe ketjelakepada

soepir dari

pembesar2, dan

mobil-post

seorang

jang dengan

,

'Perkabaran

Nederiand,

Mesin ioe tidak meletoes sekali, akan
tetapi menoebroek
sampai hantjoer,
Korban
S, Hoogstra dari Dordrecht
itoe, pegang djabatan Directeur dari

sampai

Peperiksaan

dah bisa datang pertolongan.
Kalangan2 K.L.M. sangat terkedjoet

Selatan

di di

ketjelakaan ini menim-

tengah
kawat dari

satoe

oeroesan2 pelaboehan dan bekas djoe
roe-moedi dari maskapai perlajaran
»Nederland”.

hampir

poetoes akal

oleh se

kena di. da rangan ketjelakaan ke tiga ini, di dalam

Kekedjoetan

lagi

segera datang pada tempat ketjelakaan
itoe, Tidak selang berapa lama, soe-

jang tebal. Kemoedian

Peni

diterima

pesawat Gaai, jalah kabar jang paling
achir dan berboenji: Wij ' tornen
ada berhadir, oleh karena mana ke tegen wind op tegen hevangen
mist
sedihannja
orang2 makin bertambah tegen regen” (Kita sedang terban
g meng
sadja.
hadapi angin jang heibat sekali, haliHanja 9 passagiers. moen jang tebal sekali dan hoedjan
jang lebat”.
Dari Den Haag, Aneta kabarkan jaitoe sekarang soedah bisa ditetapkan kanDikabarkan bahwa boenjinja toebroe
itoe ada keras sekali dan dibalik
bahwa hanja ada 9 passagiers,
kan
oleh koemendang (echo) di bebe
Orang2 jang melihat itoe ketjelakaan,
rapa tempat.
5
jalah 2 orang Kaoem Boeroeh jang.

tempo satoe minggoe,
pesawat itoe berbalik kembali karena
Majit2nja ditaroeh di Sangiacomo,
tidak kelihatan apa2, tapi kena masoek satoe tempat mandi di Tessin, diantara
di dalam mega jang lain lagi dan Ian Mesocco dan San Bernardino,
tas menoebroek. itoe poentjak goeKetjelakaannja
terdjadi
disebelah

lam satoe mega

hari,

dari Alpen.pas.

Hoofdinspecteur K.L. M. jang tinggal
Frankfort

dan

wakil K. L. M. dari

Milaan, soedah berangkat ketempat
tjelakaan itoe.
,

ke

Dari Geneve, Aneta-Reuter kabarkan
mengoendjoekan

bahwa

angin riboet jang heibat sekali di atas

pegoenoegan Alperi, jang mempoenjai
salah di dalam ketjalakaan.
Menoeroet keterangannja Hoofd-in-

genieur dari Federale Luchtvaar-depar

tement dari negeri

doea-doeanja

Zwitserland, maka

motor

mesin

Douglas

itoe, ada didalam keadaan baik, dan
tidak mempoenjai salah satoe ganggoe
an, waktoe masoek didalam pegoenoe'

ngan itoe, Roepanja, djoeroe moedinja
mentjari

satoe

lapangan

terbang jang

Maskapai' penerbangan dari negeri tjakap oentoek toeroen, akan tetapi de
Iboelkan kekedjoetan di seloeroeh ne- Zwitserland'
,Swiss Air” melakoekan ngan sekonjong konjong hidoengnja
geri Belanda. Masing2 orang menanja
Hoofdredacteur , Adil“ akan
peperiksaan
jang
pertama, dengan be mesin itoe menjeloendoep dan djatoeh
karena apakah K.LM, diserang ketjela kerdja. bersama sama
diasingkan ?
dengan kantor
Menoeroet kawat Aneta dari Solo, kaan sampai 3 kali di dalam tempo oentoek. oeroesan penerbangan dari ditengah tengah2 pohon pohon.
maka
toean Firdos, Hoofdredacteur jang singkat sekali.
Keterangan jang berlanegeri Zwitserland.
dari soerat kabar Islam ,,Adil", jang
inan, tidak menoebroek.
Nama2nja
passagiers jang ikoet
sekarang ada didalam tahanan, divoorgoenoeng.
mati, jalah:
stelkan oentoek diasingkan.
Dari Den Haag, Aneta kabarkan
Dari Den Haag, Aneta kawat
1. GJ. Philips, Directeur dari fabriek bahwa orang2 jang melihat terdjadinja kan Burgemeester dari Mesocco mene
Poetoesannja beloem diambil.
parket-vloeren dari Tilburg, dengan itoe ketjelakaan, menerangkan bahwa rangkan bahwa
Tara YA
pesawat Gvai itoe
isterinja,
'
1
:
mereka mendoega, bahwa djoeroe moe tidak bisa terdjadi menoebroek
0...
Perahoe terbalik
9 orang Bali matitenggelam dari2. A.satoeContent, wakil di Berlijn di pesawat itoe hendak mentjoha oen goenreng, oleh karena pesawat itoe
fabriek mentega-tiroean, toek toeroen ke tanah. Mereka melihat
Aneta kawatkan dari Den Pasar, se dengan anaknja jang baroe beroesia 11 bagaimana pesawat itoe djatoeh ke ba terbang berpoetar poetar diatasnja se
bocah lapangan jang terletak dibawah
boealrperahoe dengan moeatan 24 orang tahoen. Ia baroe sadja membikin per wah dengan berpoejeng-poejeng me- pegoenoengan (dal, atau vallei). Di
dari poelau Noesa Penida, telah terba Gjalanan vacantie dengan kapal sampai ngelilingi . dirinja sendiri, , kemoedian waktoe itoe, terdengar boenjinja ploeit
lik waktoe berada diteloek poelau Bali. di Genua jdan maoe pergi mengoen- mana tidak bisa kelihatan apa2 lag sirene, tanda2 seperti mesin
itoe maoe
3 orang lelaki, 3 perempoean dan djoengi keloearganja di De Koog, poe dari itoe mesin,
toeroen oentoek mentjoba membikin
£

,

s4

senen

3 anak2 mati tenggelam,

&

lau Texel.

Sebaik 5

pada f 18.—
karet lainnja,

djadi

1 Juniia men

LAH

sangat koerang perhoeboengan tetapkan
'antara kaoem perempoean intellect Oentoek

' betoel

Amerika. Moelai tanggal

OA

waan tidak lain karena sampai ini sa'at

Mm

Jang mendjadikan sebab ini kekefji-

|

Bina

— rempoean

Majit2nja diambil dari bawah sisa2 noodlanding.

Ka Ap NAN

aki

Nu

1
3

11

Meraremn
Pn

ai

Ir. Mussert akan bitjara pada malam
Rebo di Betawi, djikalau mesinterbang

41 4. Pergoeroean itoe haroes ditoedjoe

Ig Ikan kepada n. lahir dan batin,| teroetam

batioeroean
AIR | |kep
5. adaPerg

itoe akan

sampai di Betawi pada hari

rendah jang bersiiat Selasa itoe,
$
boeta hoeroef haroes de| Malam Kemis-ia akan

bitjara di Ban
|Imemberantas
'doeng,
dan
selandjoetnja
sama djoega
(ngan selekas- lekasnja diberikan kepada

masa. Sebab sebagian besar dari bang seperti
sa kita beloem dapat membatja dan)

apa jang

soedah

ditetapkan.

"BEN
| Aneta kawat'kandari Medan, pesawat
'menoelis.
: Kongres Perempoean Indonesia | 6, Meskipoen semoganja tidak dapat »Seperwer“ dengan mana Ir. Mussert
.
Na
kedoea
“an
pergi ke Indonesia, tadi pagi mestil "
si...
Malaman re ce ghPes moeanja haroeslah dapat membatja, me balik kembali lagi ke Rangoon berhoe |
boeng dengan keadaan hawa-oedara
Malam Minggoe jbl, kongres Perem noelis dan berhitoeng.
sa
2
poecan jang kedoeca soedah dimoelai, . 7. Memberantas boeta hoeroef ber- jang djelek sekali. Sehingga pesawat
.dengan mengadakan receptie seperti maksoed memadioekan kemanoesiaan ini, berangkali baroe besok hari Selasa
soedah dioemoemkan bertempat di Ge baik dalam arti lahir, maoepoen batin. ditoenggoe datangnja di Medan.
1
en
dong Permoefakatan Gang Kenari,
8, Oentoek mentjapai tjita-tjita itoe,

(Imendapat peladjaran tinggi, tetap se-

#

Hadir. ada

kira2500 orang, sebagian

maka

kaoem

iboe

bangsa

Drama di tengah laoetan.

Indonesia

— “besar poela kaoem isteri poen wakil2 |haroes toeroet bekerdja, mentjari sjarat
perkoempoelan antaranja Pengoeroes Sjaratnja oentoek pekerdjaan itoe, ha-|

Officier terdjoen

Besar Permi jang terkenal, Madjelis roes mendidik dan mengoetoes poeteraj-

Kapal

api Johan

ke laoet,

van

Oldenbar-

Idarah. Poeteri Padang Pandjang dli. 'poeteranja, jalah pemoeda2 ksatrija jang nevelt“,, jang. kemaren baroe sampai
perkoempoelan

poliliek, agama,

per-

goeroean, sport masing2 hadir oetoe
. sannja.

- Wakil pers lengkap, begitoepoen wa.

Iperintahnja) Iboe dengan kejakinan dan

toedjoean ser

digdo,

| ta maksoednja itoe kongres diadakan noeroet
.Spr, kemoedian seperti memberi nase

djoega

kesimpoelan isinja me-

beberapa

doenia

oentoek memperlihaikan permainannja.
Selainnja dari ini, maka di dalam
perdjalanannja kapal van Oldenbarne-

dalil2 seperti jang soedah di

oemoemkan

hari jang laloe.

Njonja Emma Poeradiredja dari Pa- veit, ada 2 kedjadian oentoek mana
hat poela pada orang pers soepaja me
“'ngabarkan (mengoemoemkan) dengan soendan Isteri berpidato tentang Arti passagiers tidak bisa diam sadja.
2 hari sesoedahnja berangkat dari
se-objecticinja dan banjak lagi pembi pemoeda dalam pergerakan perempoean
tjaraannja jang ditoedjoekan pada ke- Indonesia, jang isi kesimpoelannja :!
Port Said, mesti berhenti di. tengah2
1. Keadaan pemoeda mengandoeng laoetan oentoek mengangkoet
wadjiban pers. Pada achirnja diserah
dokterkannjalah kongres itoe kepada Ketoea keadaan bangsa didalam waktoe jang kapal Groenendijk (jang dengan seko
Pengoeroes kongres Nj. Sri Mangoen akan datang. (De Jeugd is de toekomsi njong2, djatoeh sakit keras, dan dari
van een land en een Volk).
5 mana soedah diwartakan bahwa ia
.
sarkoro.
2. Kaoem iboe dari koedratnja ka- telah meninggal doenia di. Port Said)
Sebeloem Nj. S. Mangoensarkoro
lebih doeloe salah seorang

oem pendidik dari soeatoe bangsa.
'3. Kaoem Iboe haroeslah menjelidi-

bitjara, katanja lantaran ini kongres
perempoean jalah atas initiatiefnja PPII

ki segala hal jang berhoeboeng dengan
hal pendidikan jang mendjadi dasarnja

berpidato,

pengoeroes P. P.L.i. disilahkan angkat

boecat

mempersatoekan tali

rsaudaraan diantara perkoempoelan2
ah
perempoean diseloeroeh Indonesia, dan goena memperbaiki nasib
kaoem perempoean.
Lebih
doeloe
spr, mengemoekakan P.P.LI, (Perikatan

perbaiki

keadaan

dipoelau Selong diadakan pesta, ber

sama oentoek klas saloe dan klas doea
Diachirnja pesta ini, dimainkan lagoc
Wilhelmus oleh moesik, diwaktoe ma
na semoea.orang . o1ang berdiri dan
ikoet menjanji.
g

pemoeda sendiri, per

gerakan kaoem Iboe djanganlah lalai
terhadap pada hal ini.
5, Menyelidiki segala hal jang berhoeboeng dengan keadaan pemoecda,
wadjiblah mengjadi salah soeato€ Inak

Diwaktoe ini, maka dengan sekonjong

konjong Luitenant A.C, . Verhocif dari
balatentara Infantrie di Indunesia, me

Perkoempoelan2 Isteri indonesia) jang soed dari Pergerakan Perempoean InSein
sedari th. 1928 mengambil initiaticf donesia,
Sampai habis vergadering tidak koe
'boeat mengadakan congres pertama,
“'dioeraikan poela tentang oetoesannja rang soeatoe apa.
jang dikirim ke Lahore dan sedjak
. itoe pergerakan poela tentang ueive- PN
“Nasibnja kp. KramatI celo“
isannja jang dikirim ke Lahore dan
“ sedjak 1toe pergerakannja sepcrti ter
Hampirterdjadilagi
hambat. Tetapi itoe semoea boekan
lacoetan api.

tanda

tidak bergerak, karena kongres

kedosa imlah boekti dari
f P,P.LI. poela.
1
sim

“oeraian

spr:

1“ pergerakan
b oekan sedikit,

| perempocan memang

| tetapi karena mereka boekan mengha-

Kemaren

siang

selagi

hari

bajang2

ini officier tidak

halangan

dan

| ketidak ada penghargaan itoe boekan
1

»Api! api!

mempeenjai

pengha-

doep (wanhoopsdaad,, akan tetapi ba
iknja ia masih dapat tertolong. Kapai

dengan

pa

diserahkan

Verhoeff

tenant

$

'-toeh

Indonesia, tetapi

mendjadi anggauta

jang toeroet

kongres

..perkoempoelan,

hanja 23)

|

.Sesoedah .Nj.. Mangoensarkoro ini

kepada

agoe pemboekaan kongres, jaitoe In0 lagoe
“hadir

Raya sambil sekalian jang

(dan muziek Indoresia|

berd

| Raya disertakan

anna

Perajaan

Oeniceng orang2 kampoeng itoe lagi

berada diroemah, biarpoen djaoeh dari
tempat brandweer, dapat djoega api itoe | . Atas

“0

menjoenit

anak2 jatim

di Boekit Doeri

oesahanja

bestuur2

Nahd a-

toel Oelama tjabang Mr. Cornelis
“Api itoe asalnja, sebab koerang hati2 hari Djoemaat sore di Boekit Doeri

diperdengarkan dipadamkan.

berpidato kemoedian

donesia

ingepoel seperti keloear dari lobang ke
reta api sadja.

telah

diadakan “arak-arakan (optocht)
perajaan menjoenat 12 orarg
anak2 jatim dari beberapa kampoeng

sadja.

Orang2 baroe tenteram kembali sam boeat

janjrannja oleh anak2 |bil menarik napas pandjang, tetapi ra-

mai djoega desas, desoes orang, sebab dibagian Mr. Cornelis.—
ke
kampoeng terseboet Gemeente Groot
Arak-arakan iri terdiri dari moerid2
“ Sesoedah mentjatat
madrasjah
,Alhidajah“
Boekit
Batavia
beloem
membikin
djalan
jang
kan
diada
laloe
-poelan jang hadir,
Doeri, dan di iringi oleh pemoeda2
memoedahkan
pertolongan
djika
kedja
n
hadiri
mana
.
:
“ pauze,
idian apa2.
Ona
5 bagian ,An sj or“ Nahdatoel- Oelama.

. perempoean.

hadir

wakil2 perkoem

melihat pertoendjoekan barang2 kera-

' Gjinan isteri.

Sesoedah pauze diadakan pertoen-

|. Entah

apakah

nasib kp. terseboet Tjabang Mr. Cornelis, serta dipimpin

pada hari j.a. “d., berhoeboeng perdja
Ianan sangat tertoetoep.
tariring'
djoekan2 seperti. Panembrama
d.LI. sampai laroet malam |. receptie)
—. Djoega di Tanah Tinggi.

oleh goeroe2 Alhidajah
Ansjor disitoe.—

dan

bestuur2

Poekoel lima percis optocht moelai
berdjalan meninggalkan halaman ma-

. baroe habis dengan selamat.

Abdullah,

'

Meester
Cornelis
dan jang
ada anaknja toean Moechtar,
salah satoe bestuur dari N.O.
Doeri.
Kedoea anak toean2 ini akan
bersama2 disoenat dengan itoe

tjabang
satoe
djoega
di Bk.
toeroet
anak2

kedoea

2

ini hari,

tara kira2 1500 pengembara dari Djawa

jang tiba di Lampoeng selama boelan2

belakangan

ini dan diberi tempat ting

telah timboel malaria sehingga ada ba
haja penjakit itoe akan menoelar pada
pengembara jang soedah ada dan pen

doedoek di sekitarnja. Dari pihak partikoelir dikasih sedjoemblah kina jang
Boekit telah habis akan tetapi dari pihak be-

jatim, djadi djoemlah semoea 4 orang.
.Sesampainja ini optoch di
Doeri Tandjakan laloe dipotret, dan
soedah itoe baroe diteroeskan menoe

jatim

itoe kepada bestuur Nahdatoel-

Oclama Tjabang Mr: Cornelis, pidato
im laloe didjawab oleh toean Zainoel
Anfin jang menjatakan girang hatinja

atas pekerdjaan dan oesahanja bestuur2

A.N.O. dalam oeroesan Optocht anak:
jatim itoe.
Kemoedian laloe didjalankan tempat
bocat menerima dermahan jang sesoe

stuur tidak dikasih bantoean,

itoe

oertotk

Poekoel

datang

telah

dibikin

dan

toedjoeh

malamnja

poeblik
diadakan

satoe

lapangan

sepak raga. Oentoek ini oleh ambtenaar
tadi dari tiap2 pendoedoek

sen, jang dipenoehinja
ambtenaar

tadi

mana

mendengar sampai di

benarnja

betoel

berita itoe, dan djika

kedjadian

apakah

diminta 5

lantaran takoet

marah,

Steller ingin

Pemerintah

seperti tsb. diatas,

bersedia oentoek

bertindak.

|
peni Jaan

Een

man

bekalnja poelang besok

setengah

boebaran,

Fi

Selandjvetnja atas initiatief assistent
wedono oentoek pengembara jang baroe

uit het volk

Wakil dari rakjat
Wakil dari groep dan bangsa mana
djoega jang doedoek didalam Volk
sseoemoemnja,

nat anak2 jatim itoe.

pantas

dihargakan.

Apajangseorang anggauta Volksraad:
kemoekakan bockan sagja mengenai

jam

. Vergadering dibikin kaget oleh

kepentingan

partai

atau

groep

jang

diwakilinja tetapi penting boest rakjat
' rampok
bangsa berwarna Se-oemoemnj., biar
Malam minggoe kemaren, sewaktoe itoe anggauta bangsa Tionghoa
, tentoe

kring Nahdotoel Oelama Karang Tjo- kita setoedjoei.
ngok (Bekasi) sedang mengadakan ra
Mr.
Ko Kwat Tiong
pat anggota jang dipimpin oleh toean
Ahmad Marzoeki (wakil ketoea) Kring
N,O. Kebon Manggis, mendadak soedibikin kaget oleh satoe mandor kam
poeng jang

datang

membawa

senapan

nienghabarkan bahwa tidak djaoeh dari
sitoe.ada terdjadi perampokan disalah
satoe roemah pendoedoek di itoe kam
poeng.

Perhabaran ini soedah menggontjang
kan hati orang2 jang hadir, teroetama
sekali bagi tetamoe jang dioendang

dari Meester Cornelis kelihatan semoea
poetjat, apabila sesoedah mendengar
soeara tongtong
jang
tetapi atas nasehatnja

bersahoet2an:
tocan
goeroe

“
7

Pimpinan

masih dipegang oleh

.Njbiasa.
, Mangoensarkoro.

. Jang angkat bitjara djoega menoean seperti jang soedah dioemoemkan,

— dalah tentang pembrantasan boeta hoe-

| roef sebagai
kepentingan kebangsaan
NG Soekirso,

g oleh

sedang

isi poko”

Dokko. 'nTijaap-tiaialaph: bangsa berw
endjoeng loehoernja (tinggadinjija b men
) bang

Aneta

tinggi dan rendahnja|

roean2 moelai pergoeroeanjang ren

sampai jang tinggi.

koerang dari

anem

ratoes

orang jang

toeroet dalam itoe arak-arakan, hingga
kelihatan djalanan jang

kawatkan dari, Medan bahwa

dilaloei men-

djadi padat oleh manoesia, hal ini tidak

ada banjak sekali Lanal NSB. di perloe diherankan lagi, karena
optocht
antaranja mana
ang
djaoeh jang sematjam ini adalah tindakan jang
na jang
jang datdari
sekali,
telah sampai
di Medan berhoe- pertama kali baroe diadakan di Mr.
TI
daan
TEA
Bebera
keenangamna Ir. Mussert. | Ce ornelis,
Mereka sangat ketjewa waktoe hari
Satoe sijmbool Nahdatoel- Oelama
Minggoe dioemoemkan bahwa mesin terbikin dari kain
beloederoe hiterbangnja, masih ada di Rangoon ka |djau dan beroembai benang soetera,

rena hawa oedara ada djeleksekalidan berdjalan paling

perkakas2 radionja mendapat keroesa-

kan. |
'
Baroe hari Senensore, ia ditoenggoe
rgantoeng dari loehoer tinggi | di Medan.
rendahnja watak, dan tinggi dan |
rendahnja pengetahoean lahir dan batin,
Kabar jang paling belakang terdapat
3. Oentoek memadjoekan masjarakat | di Betawi dari Ir, Mussert, jalah ada
donesia maka perloelah didirikan per sepoetjoek telegram dari Alorstar.

er,

teroetama anggota2 Nahdatoel Oelama
Ibagian Mr. Cornelis, ditaksir tidak

|

rang, baroe2 ini dalam Voiksraad ms
njatakan

kesedihan dan kemenjesalan

nja jang Pemerintah masih
djoeg
keberatan oentoek melakoekan
ketentoean2 (bepalingen) dalam hal arbe
ids
overeenkomsten (perlindoengan2k
aoem
boeroeh) jang berlakoe boeat
bangsa:
Euro
pada

pa,

soepaja ' dilakoekan

djoega

kaoem boeroeh bangsa berwarna..

So'al.

perlindoengan

bangsa

dll. meskipoen

jang

kaoem

' bewarna,

boekan

mendjadi

boeroeh:

poenale

sanctie

perkara baroe

pembitjaraan

ramai,

tetapi karena kepentingannja mengenai
Moestagim jang di kampoeng Karang oemoemnja bang
Tjongok soedah terkenal oleh pendoe barang tentoe wakisa Indonesia, soedah
l P.T.I, poenja sepak
doek disitoe, meminta
kepada jang
hadir soepaja

djangan

kewatir

apa

jang soedah kedjadian, sebab segala
jang akan terdjadi dimadjelis ini akan
ia tanggoeng resiconja, dan ia menerang
kan bahwa ia sendiri ada orang
Ka-

pat diteroeskan oleh t. Ahmad Marzoe- |
ki, dengan gembira.

Poekoel

dengan

selamat

terdjang
dapat

di Volksraad

perhatian.

itoe

akan

men

Dalam persidangan Volksraad itoe
djoega Mr, Ko Kwat Tiong mengoe

raikan:

berbaris.

loeka dimoeka dan ditangan ada seo-

rang toeli jaitoe tetangga lain jang
datang memboeroe ke itoe tempat, se
dang jang poenja roemah tidak men
dapat bahaja apa2. Si rampok kabirnja mendapat ocang ampat pitjis dan
ema

anak2 jang

berpakaian serbal

Moelai madjoekan

sama jaitoe berkain merah dan ber
badjoe genggany loerik jang sengadja

dihadiahkan oleh perkoempoelan Nah
|datoel Oeclama Mr, Cornelis. Perloe
diterangkan disini bahwa diantaraanak?

Pemimpin partij N,S.B, di Betawi, jatim jang 12 orang itoe, ada poela
bersidang dan ambil poetoesanbahwa foeroet doea. orang anak lain, jaitoe!

Toean.

njata boekan hanjaoen

oek kepentingan ' groep
tang diwakilinja,

dan

mambawa hasil jang menjenangkan,
Menoeroet kabar, perampok itoe ter!
diri dari 6 orang dan jang mendapat

membangoenkan perasaan jang melihat.

Dibelakangnja

setengah satoe malam baroe

rapat ditoetoep

depan sekali, sangat satoe badjoe dan kain.

jang 12 orang itoe,

|

wakil (P.T.
dalam
Voiksraad, seorang advocaat
Gan procureur jang terkenal di
Sema

toean keakoeran, sebagaimana
|. Poekoel.3 tadi malam, seboeah go drasjah
dengan mengambil djalan rang Tjongok sedjati jang mengerti dan ada»Persa
dipoedjikan dalam ini roeangan:
Boekit
Doeri
Poetaran
menoedjoe
bok
toekang
dagang
nasi,
soedah
moes
mengetahoei
benar
hal,
diitoe
kamRapat oemoem kesato e Inah mendjadi aboe. Oentoeng tidak Boekit Doeri Tandjakan, dimana soe- poeng, kemoedian laloe t. goeroe Moes- ada paling baik didapatkan dengan
djalan mengambil tindakan tindakan
.. Kemaren Miriggoe pagi moelai djam mendjalar kemana2 sebab banjak orang dah bersedia menoenggoe bestuur2 tagim doedoek dekat pintoe boeat men jang tida
k mengadakan
perbedaan
. 9 Gedoeng Permoefakatan Gang Kenari memboeroe.
: Nahdatoel Oelama Mr. Cornelis dan djaga sesoeatoe halangan dari loear.
antara
jang
satoe dengan jang lain dae
Dengan nasihatnja t, goeroe Moes'soedah padat oleh orang jang agaknja | Tentang asal terbit itoe api, beloem lain tamoe oentoek menjamboet ke
“ haoes pada vergadering2 openbaar | dapat keterangan jang pasti, tapi politie datangan itoe optocht.—
tagim itoe, orang2 jang hadir keliha- perlindoengan satoe roepa sadja dibn
rikan boeat rata rata".
. Djam 9 lebih sec ikit, pintoe itoe ge- mengadakan penjelidikan lebih djaoeh,
Perhatian publiek sangat besar sekali, tan mendjadi tentram kembali dan ra
Soeara jang

doeng soedah ditoetoep politie, lantaran
soedah kepenoehan banjak orang tidak
" boleh masoek lagi, Tidak koerang dari| ' Ir. Mussert jang akan
datang
1500 orang jang hadir, wakil2 politie, |
000
Mesi
nter
bang
telaat
“ P.I.D. dan pers lengkap sebagaimana

t

gal dekat kolonisatie di Gedong Tataan,

segera ditocroenkan kendoeri droemahnja t. Zainoel Arifin raad, asal Soearanja mengenai
ndan meskipoen laoetan oentoek keselamatan perajaan menjoe lingan rakjat anak negeri Indokepe
nesia

militair di. Ayeh. Dari Sa— Orang semoeanja sangat ketakoetan, -pembesar2
melemahkan pergerakan kaoem perem sebab beratap alang2, api soedah me bang ia diangkoet ke Koetaradja, de,
poean. Spr. ceraikan bahwa jang soe njala didinding dan asap soedah me ngan kapal Goepernemen Sabang
terkoempoei . ada 160 adres
baat".

tdah :
perkoempoelan2 perempoean di seloe

Oelama

rapan lagi dan tidak maoe teroes hi- harinja keroemahnja masing2.

. rapkan penghargaan dan mereka ber
| .gerak boeat ibee dan kebangsaan Indo jang laloe), berteriak sambil bersedia.

maka sekalian

ialah anak toean Zainoel Arifin

Voorziiter Nahdatoel

lembaran

dengan meninggalkan kegemparan di lah kira2 f 3,26?, Oeang ini dibagi2
antara jang berhadlir itoe. Roepanja sama banjaknja kepada anak2 jatim

poekoei 12 prei

boentar, selagi

Kampret

didalam laoetan dah selesai laloe dihitoeng berdjoem-

lontjat dan terdjoen

uitenant Verhueif bisa
:
dihantarkan kembali.
:
nas sangat teriknja, pendoedoek
kp.
tempo kemoediannja, Lui“Oentoek
Krama! Foeio ramai berteriak, mengtenant Verhoeff ditaroeh dibawah pengemparkan benar,
militair, apa jang bisa dilakoe
djagaan
|. Beratoes-ratoes orang soedah berke/
ada satoe kiriman balatenkarena
reemoen didepan roemah Oesman, (de kan
tara oentoek. Indonesia.
kat kebakaran tempo beberapa buelan
Kemoedian dikawatkan bahwa Luicies,

Seorang

verselag

Soerjodipoetro.
dibagian sport

ke kapal.,,Marnix“ jang sedang ketemoe
di dalam perlajarannja
kembali ke djoe roemah toean Zainoel Arifin.
Holland.
Disini
laloe berdiri
toean Mhd.
Joenoes goeroe madrasjah Alhidajah
boeat menjerahkan anak2
Sehari sebeloemnja itoe kapal datang berpidato

Kemoedian baroelah Ketoea pengoe- keadaan pemoeda.
4. Walaupoen pergerakan pemoeda
roes
kongres menerangkan dengan
mendjadi
sukongan besar oentoek mem
djelas tentang 'maksoed2 ini kongres

teroeiama

£
Batja

mendjadi professional dan sedang mem

mengelilingi

Iskandar, Djaksadipoetro, Dr. Soebroto.

Abdoelrachman, Thamrin, Atik Soewardi, Mr, Koentjoro, Mr, Koesomaatmadja, Lumenta, Dr. Soeratmo, Mr. Hadi, Ijos Wiriaatmadja dan

Henri Cochet bekas-kampioen doenia.
dan bekas-pemain Davis Cup, sekarang
tournee

Iskander Brata, Dachlan, Soeratno, R.M.

Parma

Berdiri : Saeroen. Soegandhi, Otto Iskandar di Nata, Dachlan

jang tersohor di seloeroeh doenia, jalah

bikin

doedoek:

Darjono, Mr. Soerjadi,

angkoet.pemain tennis bangsa Fransch

keinsjafan, apa jang dikerdjakan itoe
tak-lainnja menetapi kewadjibannja jang

| kil pemerentah.
:
'loleh Iboenja kepadanja.
Soal kaoem boeroeh perempoean
Djam 8 receptie diboeka oleh Nj.
dioeraikan
oleh Nj. Soewarni Pringgo
Abdulrachman ketoea Hoofdcomite jg
bermoela mengoeraikan

Dari kiri ke kanan

sebanjak itoe, mengerdjakan dawoehnja| dari negeri Belanda, diantaranja meng

pertanjaan

atau

partai

menja

Lotery

Sampai

Club Pemandangan

ini

hari

penerimaan oeang

ventoek toeroet. dalam

Lotery

'besar

jang akan diboeka hari Sabtoe tanggal
27 Juli j.a.d. ditoetoep.
7
Berapa

banjaknja loten L.C.P. jang

soedah

dibeli

tanggal

24 Juli akan dioemoemkan.

dan

nomer2-nja

nanti

Siapa jang mengirimkan oeang ioeran

.1Seliwatnja ini hari, tidak akan toeroef
Kepentingan Soe- dalam lotery ini.kali, melainkan dimamatera Selatan..,! soekkan kedalam bagian
lotery jang

Boestam

Soekadirzadja telah akan datang lagi,

memadjoekan.
pertanjaan pada Pemerentah dibawah ini:
Menoeroet pendengaran steller dian

13

ea

"

Sg

|

|

.x

ersjoekoer Japan menoeloeng ?
avernij“ atau perboedakar

mang bisa berbeda2, meni
roesan mana ia memandang

itc

:

Os

"al.|

. Poenale Sanctie adalah satoe badan

|

nstituut) dalam mana

“seberang

koelie koelie

dengan ikatan contract

mereka

perloe

Cornelis

pakai 4000 orang

dalam

masjawarat

menoeroet

poenja keuring, ada oeroes ngan

Paling
b

dan moestinja dikirim kembali ke Djawa

intellect, pemoeka2

pergerakannja

baik

— kalau soedah habis contract, semoeanja |diloear maoepoen didalam Volksraad
“itoe diatoer dan ditetapkan dengan soe jang memandang Japan itoe sebagai
. atoe

oendang2

ialah tersimpoel dalam 'madjikan

' »poenale sanctie“
laloe

:

dipandang

ini semoea

'soedah bagoes itoe atoeran.

|. Sehingga
orang boleh mendjadi
“heran apa perloenja toean KUPERS
S2

terlaloe

djahat, ia

tadi (Alles is gere- malahan madjikan manis sekali, tentoe

geld en voorgeschreven).

2... Sekali

boekan

mendjadikan onderwerp ,,poenale sanc
tie”
sebagai
pembitjaraannja pada
» Internationalen Arbeidsraad di Geneve,

14 orang

anak2

girang melihat kemoerahan hati orang

diambil

kepoetoesan

dengan

oentoek membiasakan

tentoe,

bekerdja

siinlander

dengan

tetapi djangan

ter-

Begitoe djoega pentolan2 intellectueel

pemoeka pergerakan bangsa Indonesia
jang
ingin soepaja
ini pendoedoek
bangsa Indonesier ditanah Djawa soe
dah kepenoehan, banjak loentang lan

semaoe

maoenja sadja dan djika diperintah baroe maoe bekerdja.

Siapa jang lain dari pendapatan ini,

“lain dari princip mereka

jang meman-

g

Orang2 kebanjakan memandang

nja

dalam

zaman

paja banjak

Perloe

dje |

soekar

dibatja

orang

lain pendapatan itoe tidak

ini dan

hak jang lain poela djoeroesan pe
| mandangannja dengan kita tentang itoe

—

“Karena orang jang berpendapatan

diterangkan disini bahasa s1

dengan

dienst Ar-

ada keperloeannja, katanja,—

soap

Heeren

bagaimana

dah tentoe

Het

beste

No.

adres

Kleeding
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Maa

an ane

No. 4599
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keadaan

PERSEDRAAN PEPERANGAN
ITALIE — ETHIOPIE
Rakjat Jipan dan Ethiopie

da Ambassadeur Jtalie di Tokio, bahwa

hawa

masih

en flanel.

AZIA

oe-

sangat

merintangi penjerangan dari fihak Italie.

Japan membantah

——

Dipersamakan
Koeminis.

protest

Tokio, 21 Juli (Aneta-Reuter) Japan
mendjawab itoe protest-nota dari Sovjet
Rusland jang diwartakan pada tanggal
3 Juli jbl., dengan menerangkan bahwa

Roomsch Katholieken di Duitschland
dengan

»Sesoedahnja

Berlijn, 21 Juli (Aneta-Havas) Wa

diperiksa

dengan

teliti

sekali, maka terdapat bahwa oleh fihak
Japan beloem pernah dilakoekan salah

kil dari Paus di Berlija, menerimakan
Soerat protest dari pimpinan kaoem
Roomsch Katholieken dari Rome, ke
pada Pemerintah Duitschland, terhadap
itoe politiek jang akan dilakoekan oleh
Kaocem Nazi terhadap Igama Katholiek.
telah dicemoemkan terlebih
(Seperti
doeloe).
Minister
oentoek oeroesan Justitie
di Duitschland telah ambil poetoesan

kahe dan Ethiopie. la menerangkan
bahwa Japan bersahabatan
dengan
doea2 negeri dan tidak mempoenjai
“Apa jang menjebabkan kita menoe| diatoer setjara borongan dan orang2 perniatan oentoek pilih salah satoe oentoek melakoekan itoe ,,wet oentoek
memperlindoengi Rakjat dan Negeri”
is ini, ialah ada kabaran dalam ,,Ma- jang dianggap bisa terbitkan onar tidak fihak,
terhadap
Kaoem Katholieken. (Sesoedah
|
boenjinja.
akan
dikirim
djadi
koeli2
diitoe
contahari“ jang kita batja begini
Pers di Japan tidak senang sekali
cessie Japan, maka beloemlah mendja dengan Ambassadeur Japan di Rome nja kebakaran dari gedoeng Rijksdag,
1000 familie Djawa ke Borneo
| di pertanggoengan bahwa keadaan na
maka
itoe wet dilakoekan terhadap
Boeat mendjadi
koeli sib koeli-koeli itoe nanti lantas baik. itoe. Ja diberatkan dengan tanggoengan Kaoem Coeminis|.
nja itoe soerat makloemat Italie, jang
tebang
kajoe
dalami
Beloem tentoe bisa dilihat baiknja mewartakan bahwa Ambassadeur itoe
concessie Japan.
mean
&
sadja segala apa jang moengkin kedja telah menerangkan bahwa Japan tidak
. “Seperti orang tahoe, bangsa Japan dian dibelakang tabir.
salah satoe kepentingan
ada pegang concessie kajoe
di Sang | Keadaan2 nanti akan menoendjoek mempoenjai
Oercesan keredjaan di Griekenland
koelirang (Borneo).
Itoe peroesahaan kan apa perkataan ,siavernij“ bisa di politiek di Ethinpie”, (Sperti tidak seberapa hari diwartakan didalam
Athene, 2t Juli /Aneta) Kalangan2
ada ditangannja kongsi ,,Nanyo pakai, tetapi moedah-moedahan djaoeh lang
ini soerat kabar).
Kaoem
jang berfihak Radja (MonarRingyo Kaisha'. Tempo hari sox
soedi “Idari itoe hendaknja,
Diatas
djalan2
raja
di
Japan,
digan
chisten),
dengan keras se
oeli jg
£
Siapa jang nantinja tahoe dengan toengkan kain2 dengan perkataan2: kali itoe membantah
in d
in
perkabaran bahwa mereka
5 'harga dirinja sebagai sesama manoesia, »Rakjat Japan, bangoenlah, oentoek akan berontak oentoek- mendapatkan
jat tahoe diharga dan perloenja membela menolong negeri Ethiopie.“
kekoeasaan
negeri dengan paksaan
“Ikepentingannja, boekan moestahil bisa
Soerat selebaran disiarkan jang djoe Icoup d'€tat).
ebih di
bahwa permoefakatan dianggap toekang terbitkan onar. Apa ga moeatkan perkataan2 oentoek kemer
Mereka mendoega bahwa itoe pemi
tentang itoe hal sama pembesar2
di lagi jang memboeka rahsia segala kesini so
selesai. Dalam
ini ta boesoekan dalam itoe concessie, de- dekaannja Ethiopie.
lihan keradjaan jang akan diadakan,
Ethiopie beli pedang, akan memberi kebanjakan soeara kepa
hoen d
1000 orang koelie pe| ngan segeraakan kena tjap penghascet.
Dari Kobe, Aneta Reuter kabarkan da mereka.
'nebang kajoe jang soedah biasa akan | Keadaan2, boeroek dan bagoesnja
dikirim ke Borneo dan djikalau bisa | di concessie2 jang memakai koeli2 de Kamer van
Koophadel di Osaka,
sasa Joran
| dengan anak isterinja.
menerima
bestelan2
pedang
dengan
ngan contract itoe, kita soedah selidiki, taoe melihat sendiri bertahoen2 banjak sekali dari negeri Ethiopie.
Oendangan jang tidak diterima
— dari tempat2 dimana boschwezen| lamanja, artinja tidak tjoema memanItalie beli
gandoem
Londen,
21 Juli (Aneta). Salah
CN
gitoe perloe pada mereka dang dari rapport2 sadja. Boeat dikata
Dari Sofia, Aneta kabarkan bahwa satoe delegatie dari England jang 'me: 3 p:
tenaga. Pengiriman itoe di
manisnja sadja,
meskipoen pada
13.000.000 Kilogram ngoendjsengi Duitschland, waktoe me. atot
an rombongan 100 sampai concessie Japan, mendjadi satoe perta Italie membeli
gandoem (graan) oentoek Afrika.
reka sampai di kota Muenchen, mene
:
150 orang
berikoet familienja. Doea
'rima
oendangan oentoek meletakkan
rombongan koeli dari Djawa soedah njaan besar sekali.
Melarikan diri,
Setengah orang dengan moedah ber
karang kembang sebagai peringatan
dikirim ke Borneo, Werving itoe di
Dari
Athene, Aneta. Dikabarkan kepada Kaoem nazi jang
sekarang
tanah Djawa
— Iakoekan dengan contract
doeatahoen kata bahwa
mati di ,,bierbahwa
orang2
Griek
jang berada
soedah
kepenoehan
pendoedoek,
berdan sesoedah habis tempo contract,
kelder-opstand” dari Hitler, di dalam
di
poelau2
tanah
djadjahan
Italie
Doitoe kongsi pikoel kewadjiban boeat poeleeh riboe anak negerinja (teroeta
tahoen 1923,
kirim kembali itoe koeli2 ketempat- ma bekas koeli2 contract Deli) banjak dekanesus, telah pergi melarikan diri
Delegatie itoe berpendapotan bahwa
nja, Oepahan paling sedikit bagi koe jang menganggoer, soedah sepantasnja dari poeiau2 terseboet, karena pengoe| perletakkan karang kembang itoe, soe
mendapat pekerdjaan biar gadji ketjil moemannja sepoetjoek soerat prociadiwartakan didalam soerat2 kabar
mempoenjai isteri ditetapkan dan teeken contract, lebih baik dapat matie didalam mana, mereka dipang dah
sebeloemnja
mereka diberitahoekan.
koeli2 jg tidak memoenjai sepiring nasi dari pada mati kelaparan. | gil oentoek masoek mendjadi soldadoe Demikianlah, katanja pemimpin itoe
oentoek
pergi ke Afrika Timoer.
|. Soal ,poenale sanctie“ dan apa aki
delegatie Generaal-Majoor Sir Fredepekerdjaannja diatoer de: bat2nja dari pada atoeran koeli2 con
Kapan moelainja? rick Maurice dan ia menolak itoe oen
orongan, maka koeli2 te tract itoe, boekan onderwerp baroe..,!
Dari Cairo Aneta-Reuter kabarkan dangan karena ia tidak bisa ikoet de
oet kajoe jang beker:
Zain Sanibar. 'loentoek memperlindoengi keselamatan- ngan salah satoe demonstratie politiek,
tkan oepahan da

dari Dj

Welt

voor

dara (moesim hoedjan)

bisa di

2

Kleeding

Batavia-Cenirum.

1C0

$8Tapi sebaliknja,

EUROPA

kekedjamannja perlakoekan2/-

tidak ada.

1434

1

kebinatangan

ini keadaan semoea

Tel.

Steeds in voorraad tropical serges

madjikan Japan disalah satoe concessie
di Soematera Selatan, sehingga ada
| koeli2 Djawa jang dipaksanja makan
nadjis dli. matjam siksa (antara tahoen
1910—1914).
:

Betoel

Batavia-C.

Sae

.- Kramat

Seorang jang kita kenal baik, dan
banjak mendapat pengalaman2 selama
tjeritakan

factorij

Chemische Wasscherij & Ververij
»/I NSULINDE”

sies2) orang Europa sadja.

| karang ini. Apa sebab2nja dan dari| ngan kedjadian dan nasibnja koeli2
djoeroesan' mana kita memandang ini, Djawa itoe didjaga. Tetapi siapa mem
perhatikan bahwa toe pekerdjaan jang
so'al, lain kali kita kemoekakan.

5.

, MAHARANI

Nieuwe

| hilang sama sekali dizaman sopan se paja segala kedjahatan2 werkgever dja jang bersangkoetan dengan perselisihan

|

t

Billijke prijzen, Prima Snit en afwerking. Eerste

Arbeidsinspectie sebagai baboe jang ia tidak memberi salah satoe perintah
|. Bagi kita ,poenale sanctie“ tetap:
soeatoe badan jang moestinja soedah| mengamati (menilik) dengan radjin soe kepada Ambassadeur Japan di Rome,

£

2

Heeren

Kesalahan Ambassadeur
.
Japan di Rome.
0.00
“beidsinspectie itoe djoega tidak perloe|control oleh dienst Arbeidsinspeciie,
“diadakan, karena ini dienst tidak Iainftetapi beloemlah berarti bahwasegala!
Dari Tokio, Aneta: kabarkan jaitoe
|
dari pada soeatoe “ethische-stokpaar-|keadaan2 ,slavernij” atau perboeda-| Minister oentoek oeroesan loear negeri
2001 djes berijdenden dienst", tidak sekal:|kan2 di peroesahaan Japan itoe soe-|Japan, Koki Hirota, menerangkan kepa

demikian tentoe meanggap

Semoea terboengkoes rapi, dengan
handels merk
MAHARANI

soe-

leknja ,,poenale sanctie“ hanja djika
berhadapan dengan werkgever (conces

“lain pengatjau dan orang jang verpo Inja dan
litiekt sadja, Ini pengertian lain fi-

3

orang,—

2

tolk (djoeroebahasal
“dang ,,poenale sanctie” itoe sebagoes ia mendjadi
ada men
nja boeat koelie koelie orang Djawa pada dienst Arbeidsinspectie,
maka

35

ditoeroenkan, soepaja dapat lekas lakoe

rah bajarannja).

Japan.

6

ahli2 beliau jaitoe harga2 kitab semoea

Imaoe pakai koeli2 Djawa (sebab moe-

djika dipandang lebih dalam bahwa se itoe orang orang Djawa beriboe riboe poekoel satoe rapat ditoetoep
| bagai factor paedagogisch jang terbesar jang werkloos, oentoenglah kalau bisa selamat.
jang bisa didapat dari adanja,, poenale makan Segobang satoe hari, sekarang
sanctie“ ialah timboel kebadjikannja ditolong oentoek hidoep oleh orang
oentoek

Harga per stang (per stuk|

cent.

moefakat

marhoem beliau t. Achmad Marzoeki
itoe semasa hidoepnja ada mendjadi
Hadji A. Salim.
Pa
'toeng Iwerkloos| soepaja dipindahkan Adviseur dari perkoempoelan Nahdatoel
Pendeknja poenale sanctie itoe soe sadja keloear Djawa, tentoe sekali gi Oclama di Mr. Cornelis karena tidak
- dah sebaiknja boeat di Indonesia ini rang menerima ini kabaran. Soekoeilah ada jang akan dibitjarakan lagi, kira2

' poen pernah dikenyoekakan oleh tocan

BLAUW

12

marhoem itoe ditetapkan sadja menoe
roet jang soedah, jaitoe siapa2 jang
soeka menolong pada tiap2 boelan
(seperti jang soedah2) soepaja tetaplah
djangan meloepakan pada tiap boelan
memberi bantoeannja.

Japan jang boleh diharap akan manisnja

boeat

POETIH

jatim al-

Tentang Kitab2 dan karangan2 almar
hoem t. goeroe Achmad Mardjoeki itoe,

dipake

kleur 'koeNinNG

“

pada sebagian pendoedoek kampoeng
jang ada menaroh perhatian dan keboedian pada almarhoem.itoe.

Tentang

aek

—.

mikian, djika soedah habis contractnja, pekerdjaan daripada nganggoer, soai
dimoestikan . mengirim kembali itoe koeli Djawa oentoek concessie Japan itoe
koeli2 ketanah Djawa. Segala keper: sekali liwat dipandang soedah bagoes
loean dan kepentingan ini koeli2 con- dan baik hati sekali orang Japan maoe
| tract diperhatikan semoea, djam wak (pakai tenaga orang Djawa. Begitoe djoe
- » toenja bekerdja. gadjihnja, kesehatannja ga orang2 Indonesier Djawa sendirijg

hemat

Mandi

lamanja. Onderne- jg PRO (setoedjoe) dengan poenale san Cornelis soeka meichtiarkan oecang
».. ming2 jang mendatangkan koeli2 de ctie apalagijg anggap lebih baik ada dari bermatjam djalan, begitoe djoega

—.. beberapa tahoen

—

tjoetji jang paling bersih

djoega
pemlikan tjap djempolnja. 'rapat itoe.
Pertama
oentoek
mendapat oecang
.soepaja djangan teeroet dikirim orang
jang f 300.— dimintak soepaja tiap2
orang jang b'sa terbitkan onar.
Dipandang dengan katja-mata orang kemis Nahdatoel Oelama bagian Mr.

orang Djawa di kerdjakan ke daerah

MAHARANI

TJOETJI

Saboen

mandangan sedikit tentang riwajatnja
almarhoem itoe, jang banjak djasanja

Meester

N

sesoedah itoe laloe
membitjarakan
. Koeli2 iang dikirim ada dioeroes| fasal jang tiga diatas dan mengambil
oleh AD.E.K. jang selainnja oeroes 'kepoetoesan seperti dibawah ini deConcessie

|

BOE

SA

deri, sesoedah meoetjapkan terima ka
Isih pada jang hadir laloe memberi pe

tentang poenale sanctie | Dihari kemoedian orang taksir itoe pada pendoedoek

takan orang tidak oebah|

-

Pertemoean dipimpin oleh toean Sa-

sebagaimana kena

(akn
KE iba
neto

Ackmad 'Marzoeki? di|

satoe

tindakan jang akan

dengan kedjadian2 jang
didalam protest nota".
mma

menjamai

diseboetkan

pace

NEDERLAND
Pemogokan

di Amsterdam

Amsterdam, 21 Juli (Aneta-Transocean). Didalam kalangan Kaoem Boeroeh pegawai intan-brillian, timboel
satoe pemogokan pada hari Sabtoe
ibl. berhoeboeng dengan permintaan
kenaikan boeroeh boeroeh.
i

arang bisa dikabarkan |

Itoe koeli2 sebisanja akan diambil |

f1,50 dalam 1 hari|

Marzoeki fonds
langsoengkan
perAlmarhoem

inja Consul Generaal England

dengan

“Istafnja di Adis Abeba, dari tanah Mesir

itoe jang sampai sekarang masih berada ditanah soetji menoentoet peladjaran.
:

telah

dikirimkan

1.000.000 karoeng

berisi pasir oentoek ditaroeh disekelilingnja roemahnja mereka itoe.

|. 2. Tentang 14 orang anak2 aimarOrang2 di Soedan Mesir mendoega
di 'hoem jang berada di Mr. Cornelis. . bahwa
persidangan Volkenbond
ngke, jang mak- | 3. Tentang kitab2 karangan almar- jang akanitoe diadakan
pada tanggal 29
itjarakan tentang:
hoem itoe soepaja pesat lakoenja, jang Juli, akan
ls,

bertempat

mempertjepatkan moelainja
oeangnja dapat dipergoenakan oentoek (perang, lebih tjepat seperti apa jang
jakal marhoem 'penjokong anak2 jatim dari almarhoem moelainja ditoenggoe.
|
'

ng #300. oentoek

Bandjir letak di Taroena
Dari Bogor dikawatkan oleh Aneta,
semoea Orang2 jang hilang di waktoe
adanja itoe bandjir letak daerah Taroena

(Sumatra-Timoer)

2

jbl. mesti

mati.
Radja dari
ngan

terdjadi
ambil

segera

pada - tanggal

19

dihitoeng seperti teroes

daerah

terseboet, jg de-

sesoedahnja

itoe bandjir

ada pada tempat tjelaka itoe,

atoeran2 jang perloe.

Harap diperhatikan
Oentoek mengentengkan
administratie

wang

bila

langganan

pekerdjaan

toean-toean

mengirim

fjoekoep dengan

ADMIN/STRATIE

adres

ini koran

sadja,

djangan diadreskan pada orangnja.
Djoega diharap dengan sangat me-

noelis afzender biarlah terang.

A DM

manjaran

Standard

emas.

Londen,
21 Juli (Aneta-Reuter).
Harga2 oeang emas dibawah pimpinan
oeang roepiah Belanda, kembali mendjadi lebih lemah berhoeboeng dengan
ketakoetan apakah Holland bisa teroes
menetapkan standaard emas.
smga

,
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ale sanctie" beloem tentoe menghendaki
.. feean dari A rheldginepectie.

toean goeroe
Peroempoeng.
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GLOBE THEATER
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Djoega boeat bersalin dan soenat.

Dia

Pertjobaan dikasi gratis

No. 4976 WI.

sea ea
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atavia Centrum

| (P3 PA Ta

Juli 1955

depan

Doewa

serie-film

Dan

kita ada sedia roepa2

kain
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voetbal
jang
H- / ..koewat
kaloe
4 Ll, beli satoe dozijn dapaf gravoetbal djoega,

JOHN

1 Raam

Ha

Senen

187—212

dia poenja
taoe, kaloe

bali lagi, toch dengen hati kras
en ketabahan dia pegang dia
Satoe sama satoe, dia berfaroeng
di oedara, dengen hati terserang
iblis, sala satoe moesti mati,
boeat 'maoe taoe lebi .djaoe

Sedikit hari, lagi:
Samboengan ka 2 boeat pengabisan dari Film.
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Gitoetoerkan dengan sangat menarik hati, bahasa jang rapih dan
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ke Ill kita tentoekan: Bagi kepenti-|
|

ngan ketjerdasan dan kesempoernaan|
sekalian Oemmat maka tiap2' peratoe

an

haroes

membatasi tjara pergoenakan

. Ikepoenjaan sendiri, teristimewa tjara
. Ipergoenakan

|

kepoenjaan (sendiri jang

—.

injata tidak dengan Lan dj oet dapat
menimboelkan hasil (ocang jang berItimboen2, ocang jang direntenkan dan
lain-lain sebagainja).

1 Herstelplan P. 5,1,

boetoehxan pekerdjaan dalam berdje-

Menerima

“3

8

Oleh: oo

toek

ini

daran,

. Dan kita, bangsa

Indonesia lebih2 pendirian terseboet, jang tersoesoen
jang mengikoet toentoenan Moeham- dengan sangat singkat, tentoelah meng
“mad s.a.w., tidak boleh tetap menoe- 'hendaki keterangan jang lebih djelas
.toep mata dan perhatian kita atas per Walaupoen jang demikian itoec memin
0 gantian jang besar dalam doenia seka ta keterangan jang wetenschappelijk
tetapi keterangan itoe akan kita lakoe
Dalam pada itoe kita berinsjaf poela, kan dengan tjara jang moedah dapat

ena

bahwa soeatoe
golongan manoesia,
' soeatoe bangsa, soecatoe oemmat atau

|

difahamkan.

Sjahdan,

kita

|.

dari

Oleh

ketjer-

' Boeat

Sekianlah keterangan kita.

lam dalam oeroesan masjarakat. Kepa

da kaoem se-Parlij kita persilahkan
menjelidikinja dalam suenggoeh2, agar

bangkan asas pendirlannja dalam so-

al jang soenggoeh hangat bagi kepen itoe njata telah menimboelkan perten terserah kepada Toehan Semista “Alam.

tingan pembaroean masjarakat kita tangan antara si-koeat dan si-lemah
jang kita jakin, tambah hari akan tam jang menjebabkan djatoehnja si-lemah
bah perloenja dan akan tambah men dalam djoerang kemoedloratan, kemis
dea
Ce
eanau Ta pna
kinan, bemboedakan,-penganggoeran,

#Achiroel kalam kepada ALLAH

erka

an

&

oenoeng .dan
'

eng

d

«|

“besar “dari«

|.

kita harapkan dengan'asas pendirian) lah manoesia di moeka boemi ini.

t

'itoe lain dan

tidak boekan jalah:

soe

“ Oleh

karena

toek dapat

mentjapai

maksoed jang 'peratoeran dan

oemmat,

maka

tiap2

soesoenan masjarakat

Fana ini, ja'ni oentoek dapat diterima selaloe haroes membatasi perboeatan
kembali jang Menitahkannja.
manoesia dalam penghasilan benda!

Asasnja

Igoederen-voortbrenging)

-

dan

pertoe

Ikaran benda itoe (goederen-ruill.

Selandjpetnja kita dapat menjatakan
Bagi kepentingan ketjerdasan dan ke
poela
(dengan empirische methode,
sempoernaan sekalian Oemmat, maka

Ine TAN mei

tiap2

peratoeran

dan soesoenan

ma-

sjarakat boeat masa jang manapoen
djoega:
1
2
Pj
-I. Selaloe haroes membatasi perboea
tan manoesia dalam penghasilan benda
Agoederen voortbrenging) dan pertoe-

0.

daripada. hasil pengalaman), bahwa
| manoesia itoe bernafsoe ,,mempertahan
kan diri“, mempertahankan hidoepnja
dan mempertahankan toeroenannja dengan
anak
beranak.
Dapat dinjatakan poela, bahwa nafsoe jang de-

|mikian itoe dapat mendorong manoesia
karan benda itoe (poederenruil)
Bagaimana dan sampai dimana pem kepada perboeatan jang loehoer ting-

batasan itoe harocsditentoekannja
ma | katnja) kemaoean bekerdja kalau perloe
ka semoeanja itce tergantoeng daripada menghapoeskan kepentingan diri seno|diri: ketjintaan dll. sbg) tetapi sebalik
beberapa keadaan jang concreet
Inja djoega

njata) dalam masjarakst.

Iboeatan jg

Il. Selaloe memperkenanka

.

ngadjoekan nafsoe (kehendak)o
mempoenjai kepoenjaan sendi
vaat eigendom).
Bagaimana dan sam

bisa mendorong kepadaper

'Ftahankan diri, hidoep danteroetamaitoe
e htidak boleh tidak menghendaki kepoe-

aan sengdir!
sendiri njaan sendiri (privaat-eigendom|. .
besarnja kepoen
njaan
sg
(privat eigendom|
itoe haroes
diper-j Oleh karena itoe kita tentoekan da

lprvsat
eigendom|
kenankan dan diadjoekan,

maka hal hal
ini tergantoeng poela dari pada bebera

|lam' ketentoean ke-lI : Bagi kepentingan
ketjerdasandan

kesempoeraaan sekalian

pa keadaan jg njata dalam masjarakat Oemat tiap2 peratoeran dan soesoesan
Il Selaloe haroes membatasi tjara masjarakatselaloe haroes memperkenan

pergoenakan kepoenjaan sendiri jang

—

$

i3

sie Malang,
Pasal penganggoeran.

. Dari commissie terseboet di Malang
kita mendapat keterangan pendapatan
dari penjelidikannja tentang penganggoeran

seperti

Menoeroet

berikoet:

penjelidikan

E. C, dalam

daerah kota Malang djoemlah pengang

Ben

oleh Arbeid-beurs sampai

boelan Mei jl. ada 1139 orang. Sedang

djoemlah

pendoedoek

Indonesia dalam

kota lebih koerang 70.000 djiwa,
. Dilocar perhitoengan

poela

penganggoeran

itoe masih ada

jang

perempoean,

anak2

terlantar

lelaki

dan

dan pemoeda, jang

di bawah bamboe, db w:h pohon ka
joe dan dekat roemah2. kosong, jang
berdjaoehan dengan kampoeng.
Adat kebiasaannja orang2 terseboet
diatas ialah, apabila pagi telah fadjar
sama berhamboeran kian kemari oentoek mendapat isi peroetnja, Kemana
perginja, dan dimana mereka mendapat
kita “adalah
bagi:
sesoeap” nasi,
soeatoe kemoestahilan oentoek mengi
koetinja,
i

| keadaan jang njata dalam masjarakat. menemoei nafsoe jang bersamaan de|. IV. Selaloe haroes mendja ngan apa jang telah kita njatakan da
a dan melindoengioesaha lam pentjaharian benda dan pertoeka
beid), mempertahankan ran benda terseboet dalam angka I.
an
:

melindoengi naifs'oe (kehen Moedah orang tersesat kepada perboe
g terbesar oentoek be- atan perboeatan jang sangat ganasnja
ni merasakan hasil dan sangat loba tama'nja, seolah-olah
sepenoeh2 ja.
dapat dikatakan, bahwa nafsoe manoe
endjagaan dan pelin- 'sia oentoek menimboen2 kekajaan
haroes dilakoekannja tidak ada batas
karena per
Oleh
nja,
dari pada beberapa timboenan kekajaan dalam tangan orang jang

sedikit djoemblahnja

menghalang-halangi kekajaan

ada

oentoek. dapat mengetahieei akan djoem

lah sebenarnja dari pada orang2 terse
boet diatas, karena, djika kita datang
mendekati, jimereka laloe berlarian, seboekan2. ' '
Diantaranja ada djoega jang berani

walau- bab kita disangka jang

poen jang sederhana sadja bagi orang

boeat

oerroer

15
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f 7.50

Litterair,

bahasa

dll.

«Krisis

dan

idem

perempoean

kan

OLEH

MOHAMMAD

@joermbtah 408

oramg:

oentoek

NA

menolong

oleh fihak particulieren, dan

sendiri

:

AN

Anna

ka-:

Steun Comite
auto-mobiel

mengadakan

djoega

dari:

Cursus

fihak

ra'jat

Program

pekerdiaan

dari pada M.M.

ini jalah: Cursus2 pertoekangan

(ambacht) dan bertjotjok tanam, Jang
telah dioesahakan
pertoekangan besi
dan kajoe. Badan ini pada tiap2 boe
lan
mendapat sokongan dari contri

butie

ta“ koerang dari f 60.— (enam

poeloeh :roepiah|,
rizkidan

pendoedoek

dalam krisis.

HN. Dari hal pengertian ,,krisis"'.

|

' Il. Tingkat-tingkat zaman perekonomian.
IV. Soesoenan
perekonomian
dan krisis.

V. Keterangan

kunjuktur

cyklus.
IV, Depressi sekarang.
VII. Politik kunjuktur.
VII. Penoetoep.

dan

, PENERBIT t. LEMBAG TOEAH
Gg. Kebon Djeroek 37
Batavia-Centrum.

Pesanlah

banjak,

lekas,

harga

ditjetak

kirim.

REMBOURS

TIDAK

Di

Betawi

Toean

boleh

DIKIRIM,
dapat pada:
Kramat 174.

Soemanang,

126

tidak

tjoema f 0,60 -|-

f 0,10 ongkos

Administarie

Penghasilan
pentjaharian.

Oemoemnja

Se Sa an

- 1. Indonesia

dari,

,,Badan Penolang Pe

HATTA

tebalnja XIl -f- 90 moeka
formaat 16 X 24 c.

nganggoeran Indonesia“ P.P,l.
|
Pertolongan .itoe beroepa sokongan|
ocang - moeroet
perhitoengan
Iricht|
lijnen
bagi orang2 jang pernah be-|
kerdja belaka.
|
Sedang
dari
pemoeda2, ketjoeali

P.P.

Kapitalisme”

ada 87i

.

misalnja Steun-Comite, jang di oesaha
ra'jat

Privaat— F 12,50,

Economi

jang terpeladjar- lelaki ada 139 '

'orang,

“dan

SOEDAH TERBIT

tahoen keatas:

Pemandangan
Senen

107

kota Ma

Boekan sadja orang2 dewasa haroes
mengalami kepahitan ini, tetapi meakibatkan tertjaboetnja anak2 dari roe
mah pergoeroean, karena orang toea
nja ta" sanggoep lagi membajar oeang
misalnja : Meubel industrie, kleerma sekolahnja.
Baik kari sekolahan Gouvernement
kerijen, memboeat barang2 dari tanah
maoepoen
dari sekolahan particulier
lihat (getakan Djw.) peroesahaan d.l.I.
ta' perloe
kita seboet kesemoeanja. jang telah dapat tertjatat sedjoemblah
Kedoea penghasilan
rizki dan pentja 55 anak, dan djoega dari pendirian2
harian itoe masa sekarang mengalami terseboet kita dapat: keterangan ada
:
kira2 10 anak jang gratis.
kesoekaran amat.
Anak2 jang soedah beroemoer 6 ta
Bebanpikoeltanrajat hoen keatas, jang beloem masoek selang, walaupoen dengan soesoeh pajah
ichtijarnja,
masih ' djoega dapat hasil
sekedarnja
goena 'membeli makanan,
Perihal peroesahaan dan perniagaan
besar hanja dapat hidoep sekedarnja,

membawa boengkoesan,
li, dengan
oleh2 dari bepergiannja itoe, beroepa:
nasi, ketela dan lain2 barang makanan
sebahagian goena dimakan sendiri, te | Dari pada matjam2 beban jang dipi
tapi djoega diberikan sebahagian jang koelkan, kepada ra'jat, jang terasa be
|lainnja pada teman sedjawatnja, jang ratnja teroetama jalah slachtbelasting
tidak dapat pergi, karena....tak da- 'dan tjoekai pasar,

pat kita mengabarkan lebih landjoet.
Sesoenggoehnja adalah amat soesah
idan Soekar bagi Enguete-Commissie

f 5.—

orang djoemblahnja

jang telah di dapatkan dalam sendiri baroe didirikan Comite Menoe
roemah -sebanjak 2176 dengan isi djoe Membrantas Penganggoera Pe$
12000 djiwa ada 5272 orang. Sedang moeda (M.M.PP.)

kan dan mengadjoekan nafsoe kehendak
|
njata kapital dapat menimboelkan has oentoek berkepoenjaan sendiri,
sil, (misalaja 0: ang jang bertimboen2,
Ketiga “kalinja penjelidikan dengan
Hanja dapat kita beritakan, bahwa
jang direntenkan £ II, sebagainja).
emprische methode tadi menoendjoek djika hari telah selam, mereka tadi da
Bagaimana dan. sampai dimana pem kan tjaranja manoesia mempergoena- ri berbagai2 djoeroesan datang kembe

“batasan itoe akan ditentoekan adalah Ikan kepoenjaannja sendiri tadi, metergantoeng pvela dari pada beberapa noeroet wataknja masing2, Disini kita

“75

goeran

- Idah sendiri. Nafsoe oentoek . memper-| tempatnja berpindah2, di tepi2 soengai,

koeran)

—

Hasil penjelidikan enguete-commis

(Mulo) f 5.—

(Kweekschool)

pengadjaran

oem
penganggoeran itoe sepandjang '
penjelidikan kita hanjalah ada badan2,

sesoedahnja dilakoekan ia (pengembara-landloopers.|

(akan menghina ia akan manganggap ren

Dewasa:

b. Jang pernah bekerdja - boeroeh
kasar lelaki ada 1964 orang, jangper
nah bekerdja
boeroeh kasar peremp.
ada 2418 orang djoemblahnja 4382 org.
c. Jang
beloem
pernah bekerdja,

— Daja-oepaja

itoe mak kita tentoe

paja masjarakat kita akan dapat me kan dalam ketentocan ke-1: Bagi ke
njempoernakan
persoonlijkhiednja | pentingan ketjerdasan dan kesempoer
sekalian anggauta masjarakat itoe oerijnaan. sekalian

poean adan
196 orang.

pemoeda2

4

Inggeris

sadja.

Wiskunde,

d. Jang beloem pernah bekerdja,
pemoeda2
oemoer 15 tahoen keatas:
9 boeat jang tidak terpeladjar, lelaki ada
F2 1232 orang, idem perempoean ada 236

Iseboet belakangan ini adalah terdiri
sebagia
'atas-

Pendidik

Oentoek Perg.

orang. 226 orang,

langi ketjerdasan dan kesempoernaan
dalam Iingkoengan perkataan, akan tja hidoepnja si-lemah, pada hal jang ter
Se

Loeas

f 4.Belanda,

Djoega memberi keterangan tentang P. R. Mr.-CORNELIS
BOGOR, T. PRIOK, BANDOENG, dan iain Jainnja.

N.B:

orang,

| lah, bahwa kebesaran kepertjaan tadi,
enggo

kita

mengharapkan pertoenbjoek dan taufig.

Kita jakin poela, pada kala keper- jang njata sekarang ada sangat hebat
tjaan tadi soedah tetap akan ternjata Inja dan djoega sangat menghalan-ha| :

|

Orang

i

lapang perboeatannja tadi tidak nja semata-m
ata ada tergantoeng dari
.
pada
ketjerdasan. diri djasmani dan
Perboeatan manoesia jang demikian diri rochaninja. Jang .demikian itoe

Indonesia,

Seteroesnja Typisten-cursus,
Auto rjischool,
lessen, Kursus-handwerken dan Internaat

Ke empat empat ketentoean tjoekoep
kiranja sepandjang adjaran Agama Is-

djika

Oemoem

Oemoem

7 Persediain

bekerdja, ja'ni merasakan hasil peker
djaannja sepenoeh-penoehnja. :

mempertim- terbatas.

bahasa

3 tahoen.
Dengan petjahan
“Sociaal-Economie.

dan mempertahankan dan melindoengi
nafsoe (kehendak| jang terbesar oentoek

lebih “dalam pengetah:
moeka tan-perboeatan jang keliroe, jang me- lebih
banjak “amal k
Ig

(Huishoudschool)

dengan

2 tahoen sesoedah Mulo. Djoega di adjarkan economie, ilmoe bangsa dll.

karena itoe dalam ketentocan

.. boemi ini.
AE
langgar rasa kemanoesiaan jang oe- koekan wadjib.
5
“Oleh karena itoe, maka sekarang moem
diakoeinja oleh karena sifat
Asas
pendiria
ini
kita pertimbangn
»Party SjarikatIslam Indo- loba tamanja tadi, dan sering2 ia akan
kan poela kepada segenap Ra'jat Indo
nosia", sebagai salah soeatoe Party poela perboeatan jang sangat ganas,
nesia. Soeka memakannja atau menolak
jang terbesar di Indonesia ini, merasa

berkewadjiban oentoek

' 6 Perg.

:

jang ke IV kita tentoekan: Bagi kepen
tingan kesjarakat selalbe haroes mendjaga dan melindoengi oesaha (arbeid)

semoea mengetahocei,

Tangga

Ditambah

5 Perg. Rendah

menoeroet pertoendjoek' 'ilmoe

didapatnja akan memberi

(Frobelschool) f 2.50

pengetahocan oemoem, ilmoe pendidikan dll.
Djoega menerima boeat vak-vak roemah tangga

kepentingan

pendapatan benda itoe

dasan kepadanja.

soealoe Party sekali kali tidaklah ber bahwa seiiap orang ada bersifat loba
sifat statis (berdiam|, tetapi seharoes- tama Djika dalam pentjaharian benda
nja dan dalam hakekatnja adalah .ber hidoepnja dan dalam pertoekaran ben
sifat dinamis, bersifat selaloe berdja- da itoe ia tidak menemoei
batas,
lan (bergerak),dan djika menjalahi si- jang menghalang-halangi,
maka ia
fat jang hakiki ini tidak boleh tidak akan moedah tertarik oleh perboea-

tentoe akan dilinjapkan

3 tahoen.

sadja, tetapi pekerdjaan jang dilakoekan dengan sepenoeh-penoehnja kesajang

la

bagi keperiocan dan

bagian.

Persediain

4 Perg. Roemah

benda di moeka boemi

dirinja. Boekan

Tp. Party S.I. Indonesia.

Penoetoep.

Be

sekalian

174-BAT,-C.)

2 Pergoeroean Rendah Oemoem (Setjara H.LS)
aTaj
3 Perg. Rendah Oemoem Penambah (Sehakelschool) N

tenaga, otak, fikiran dan perasaan-

Dias
Iu
PAR
Hanja dengan mempergoenakan semoeanja itoe manoesia dapat menarik
hasil dari boemi, boeat. memperoen-|.

menampak, dan kamoe tinggal
ahan sadja. (Oetjapan Mirabeau),

moerid

1 Pergoeroean

|

nis-djenis roepa dengan mempergoena

g hebat telah

IKRAMAT

an

njempoernakan boedi pekertinja, mem
ikan

berpoesat di

DJAKARTA

Achirnja kita dapat menjatakan, bah
wa keperloean seorang oentoek hidoep|
dan oentoek mentjerdaskan dan meag

Rar JA 1

“PERGOEROEAN

ran dan soesoenan masjarakat selaloe |

Tanda2

cang.

kekoerangan

“Adapotn
tentang pemasoekan belasting masih dapat berdjalan dengan
beres, walaupoen dengan soesah pajah orang mentjari nafkah penghidoe
pan sehari hari,
Adapoen Inlandsche-Verponding s0e

kolah 2176 roemah jang diselidiki terdapat

1073

anak.

Barang2 gadaian jang dilelang dalam
taoen ini, dari boelan Januari hingga
Mei tahoen 1535 ada 7pCt. sampai 8

setengah pCt.

jang beloem lakoe dalam
Barang2
gadai ada koerang lebih 24
roemah

pCt. dari barang2, jang mendjadi miliknja Gouvernement,
Harta lama (poesaka)

telah habis.

Barang2 kepoenjaan pendoedoek Ge
meente,

sekalipoen

dengan

texatie se-

- |jang banjak djoemblahnja, bahkan se ketemoe dengan kita, dan
' mereka itoe kar masoeknja, karena toeroennja se- rendah rendahnja, masih ada djoega
jang lakoe digadaikan, Dari sebab be
n|bagian besar dari djoemblah manoesia ternjata doea tiga pemoeda berpenga- wa roemah dan
sebagainja.
sarnja keboeteehan ra'jat pada oeang
lifdimoeka boemi ini, maka keadaan jg. djaran, baik dari tweede InlandschepaBagi orang2 jang mempocnjai

| demikian itoe njata ada sangat berten school, maoepoen dari H.I,S.
an|tangan dengan maksoed jang terpenOentoek djelasnja penganggoeran
Iting dari pada kepoenjaan sendiri itoe, terseboet pertarna kita toeliskan dengan
ja'ni: menjempoernakan ,persoonlijka. Jang pernah bekerdjaa boeroeh
heidnja semoea orang.
'haloes lelaki ada 121 orang, jang per
Oleh karena itoe dalam ketentogan nah bekerdja boeroeh haloes perem-

Landrente tidak begitoe soekar
djak
karena dalam tahoen. ini mereka masih terima persewaan sawahnja dari

si, Kebon Agoeng, sehingga toengga
kan padjak itoe kita dapat keterangan
ada 50pCt.
"TA

dan dari banjaknja barang jang masoek
sedjak doea tahoen jang laloe
maka
ditambah lagi seboeah roemah gadai,

(akan disamboeng).
ayam

na

ma

San

ng

oearkan oleh fihak jang anti Al-Irsjad
semata-mata. Itoe pemoeda2 jang bikin
roesoeh, sama sekali boekan pengoeroes atau angganta Al-Irsjad, dan mes
2.
Idjoe Nieuw Guinea, koeli-koeli jang| kipoen dikalangan Al-irsjad sendiri
pemboe|dikerdjakan dalam pekerdjaan pembi- itoe pemoeda2 soeka bikin riboet.

Pemboenoehan di tengah sawah — Koeii bocat ke Nieuw Guinea
Sg
Ty
am
1sI- Dengan kapal ,Baud" soedah beTerdakwa dihoekoem 15 Pak dari Tandjoeng Priok menoe-

| | tahoen pendjara.

Itocperkara penganiajaan dan

Begitoe keterangan dari toean mo | noehan, jang kedjadian di tengah sawah |kinan kaart Nicuw Guinea dari KNILM.
nif. Hoekoem persangkaan selamanja |
. kampoeng Penderesan, Kedoeng Kolek,
Pa
0
"3
orang bisa pegang, tetapi kebenarannja
daerah Kedoeng Gede, soedah diperik
| Pendirian Balai Kesehatan

| sa oleh landraad Meester Cornelis.anaIni

itoe jang perloe

2000
di Malang
—
Kn
Komite pendirian terseboet dari Ma-

bagaim

menoendjoekkan

3 bak.

elan telah
ana
rela membawa
oelan
|
IM ketachajo
: 'faham

Setelah

diketahoei.

mendapat

keterangan

dari

masing2 fihak jang kita anggap perloe
didengar. achirnja penerangan dan pen

| korban, Terdakwa ada Tjaing bin Pioen |jang mengabarkan bahwa Balai Kese-

naas itoe. ialah Pera La long- dirian kita tetap kepada keakoeran jang
(dan jang diboenoeh bapa Salihin.
Tardak
se lakoekan itoe pem-Ilijders, jang sedjak
doea boelan hingga berdasar Islam, dan sebab soedah
kedjadian jang tidak menjenangTerdakwa
akte Takankan
ia bilang sekarang didirikan oleh oesaha itoe kan
hilap, Rae.
n lantaran
boenoeha
ini, toean Moenif setoedjoe pada
boekan sadja telah terantjam djiwanja| Komite,
voorstel
kita akan diadakan permoesjaGedoengnja
hingga
sekarang
masih
jang diboenoeh, ma-|

oleh itoe korban
dikerdjakan teroes. Oleh sebab itoe waratan antara Al-irsjad dengan Pe
lahan iapoenja ajah hampir mati dira |maka komite terseboet mengoeroes ia ngoeroes School met den @oer'an oen
tjoeni, lantaran itoe ia lakoekan itoe
toek menghindarkan segala sjak was
| penganiajaan tapi tidak sengadja akan 'poenja vice-voorzitter toean St. Zaeni sangka jang boekan2 kaoem Moeslimin

lakoekan
pemboenoehan.
Ia toetoerkan.
Na EnDjawa agar
Na aa
Sg
— Salihir
|
halling tanah
perloenja boeat mem
petik

“bapa

sebagai

baik

Tang.

Ya

"aa

Ken
an

perkenankan itoe

tetangga, — malah

(Z).
x

dengan apa jang kita

Bersetoedjoean

djadian itoe perkara, kira2 seminggoe| Ajirsjad Bogor tidak bikin onar.

:

Soerat

kabar soedah kita oemoemkan

WWaktoe mereka naik kereta api me- | berita seperti berikoet:
Al-Irsjad

noedjoe ke Meester Cornelis. ia telah
dikasih doea glintjir roko kretek oleh
Apa

ia ini isap.

dan

Djangkar

Bogor

bikin

roesoeh?

dia belon

Itoelah ada satoe piki-

'Stott's Emulsion ada

ran

obat

mengasih

jang

djempol.

bergerak

ngadja tjoba ratjoeni padanja, boeat|dibikin oleh orang2 Arab terseboet, perselisihan
sedikitpoen
bikin mereka binasa, Ia ingat djoega|siapa diantaranja ada terdapat seorang dengan Al-irsjad.
Djangkar tentoe dapat adjaran itoe| pemoeda anak dari Voorzitter Al-Irsjad
or, mana tersiarlah berita dan Dengan tengnia seperti itoe kabailmoe teloe
bapanja Salihin. , Ke- | Bog |

betoelan
ia maoe

ri kedjadian waktoe | pembitjaraan

ke waroeng,

pe

ia dapat:|Bogor,

pendoedoek

ada jang

dengan

Moeslimin

langsoeng

ran, tidak akan merenggangkan persaudaraan kami dengan partij Al-Irsjad
dan

s.s.

kita

bangsa Arab

.

IMPORT.

Lembeknja

pasar

di ioear

negeri

masih sadja djadi rintangan boeat orang
bisa lakoekan perdagangan export Kof

fie, malahan
Brazilie bisa tawarkan
Europa atas harga lebih rendah,

keterangan dan ingat itoe rokok kretek |disengadja. ada lagi mengatakan seo- dengan mereka oentoek bekerdja berArab

Goena consumptie dan boeat kiriman
ka Midden Java ada djoega kedjadian

dari Djangkar, ia lantas dekati dengan|lah-olah itoe pemoeda-pemoeda
' golok jg ia biasa bawa, iatelah serang /disoeroeh bikin riboet. sebagai reactie

sama-sama

goena

keperloean dan ke-

Robusta Palembang partij partij ketjil
boeat harga f 6.50.
berapa kali ia tidak ingat, sesoedahnjajatas itoe sekolahan met de Yver'an
Sepandjang minggoe Telok Betong
ia sendiri datang pada tjamat boeat |jang semata-mata didirikan oleh Indo
Kiranja dengan ma'loemat diatas in: tjatat boeat Robusta 15 pCt.i 6.50 pen
— Iaesiers Bogor.
Dan banjaklah sjak
akan
terhindarlah segala toedoehan djoeal dan f 6.40 pembeli, dengan ada
dan sjak wasangka jang boekan2 di djoega kedjadian penoetoepan2 goena
d Jaloe | “Oentoek zakelijkheid penerangan, ki antara kaoem Moesiimin, teroetama dek contract.
saksi- Tahir, Landraa
dan
“Lenah
an
Dk
2
mengadakan raadkamer, dan kepoetoe |, herjoekan memintak keturanja da di Bogor sekitarnja. (Z)

moeliaan agama kita Islam.

a.
toetoerkan perbosatannj

sannja terdakwa dikenakan hoekoe

Pelantikan Regent Tjiandjoer
4 Pe

Ijoer so

Be 'egent

at

nanas

Maa

Lada

ri toean M. Parta Amisena Leider itoe

sekoiahan met den @ur'an, poen pada
Itoean M, Moenif Goeroe pada Al-irsjad
“ Fihak jang mengadakan perajaan,|
saga
sadja merasa terhina lantaran

Han Po Palu
non

er, tocan
Tjiandjo
A. Abas3.
Pemain
an R. T. ena

Berhoeboeng

nomie

s

Tadanja itoe: perbbcatan pemoeda2 Arab

dalam

perajaannja, nampak

ida satoe

seolah2

| Djawa Barat sendiri hadir memimpin moeda2 jang bikin roesoeh tanda per
itoe oepatjara dan dihadiri poela oleh boeatan jang tidak sopan menggangpoetera Wali Negeri beserta Adjudani 40e perajaan dimana. hadir orang2

'G.G toean Adrichem Van Boogaert lang terkemoeka, dalam pergoealan
Voorzitter Volksraad dan banjak lag 'hidoep Bogor, djoega oleh fihak Al

Pemandangan Pasar Betawi
Darii2 sampai19Juli
1955,
Beras.
| Keadaan

pasar

dalam

minggoe

ini

anggauta2 Volksraad lainnja, sementara irsjad sangat ditjela dan sangat tidak ada sedikit sepi, karena pellerij2 kasih
ambtenaren B B. Europa dan Indone- (disetoedjoei,
naik mereka poenja harga dengan f0.10,
siers poen banjak jang hadir. Sesoedah j Tentang doegaan orang2 bahwa Al hingga lantaran saudagar2 beras ma-

ian

keangkatan danj (.cisg

soempah djabatan maka regent men- aa Hn 1
— ”

. djawab dengan oetjapan terima kasih)

pada pemerentah jang soedah mem-|
| pertjajakan djabatan setinggi stoe pada) ......
“nja, sebagai tanda bagaimana poela|

?

diri dibelakang,

Augustus

nerima soerat didalam mana Pemeren-

tah mengoetjapkan terima kasih loear

. me|

2

disampingnja pekerdjaannja sendiri.
Ka

MEA

... Orang Japan jang memboenoch
| Aneta kawatkau dari Soerabaja, Riad

ivan Justitie mendj:atoehkan
pendjara
ra oen oentoek

8

hoekoeman

10 tahoen lamanja a

“tas dirinja itoe orang J-pan dari BalikNan jang memboenoeh seorang lain
dan seorang perempoean dari sesama
2

|

O

di

boeka

Sore :

pengadjaran “bahasa,

costuum
- naaien,

handwerken, dil,
DITJARI: 3 pemoeda jang sekoerangnja tammat A, M.S. atau H.I.K.
boeat goeroe P.R.-loear Djakarta.

Engelsch Conversatie & bahasa D.epang:
Clublessen dengan pembajaran

sekoerangnja

F 2.50,

akan diadakan club speciaal,

| Keterangan:

masih

“lemah

dan

letih.

JACOBERG

Paviljoen

P.R.

Petodjo.

Citronella,

Boeat levering ready dan Juli-Sept.
telah kedjadian f 065. Pada hari Kemis telah dibikin banjak penoetoepan
atas harga lebih rendah, jaitoe f0.62,

satoe dan lain berhoebang dengan lik
widatie
persediahan-persediaan jang
besar di Batavia, Pada penoetoep ada
terdapat
permintaan
levering sedia

boeat

f 0.62,

Oct.-Dec.

gang

f

Aug -Sept. f 0.63 dan

0.64, tetapi

sedikit

pendjoeal pe

lebih tinggi.

,,Sin Po"

Toecan Moh. Aris,
ban Binnen
Soerat

tidak
tidak
selain
halnja
itoe,
tahoei

karangan

dapat

Gg. PaseBt.-C.

toean

kami

sajarg sekali

mogatkan, karena

ada pentingnja boeat oemoem,
dari boeat toean sendiri, Lain
kalau kedjadian atas diri tsean
perloe dan ada manfaatnja dikeoemoem,

Pembantoe

Serang:

Kabaran jang toean kirim, soedah
beberapa minggoe j,lI. kami moeatkan
lengkap dengan gambarnja Regent Se-

rang jang baroe. Heran baroe sekarang

Abn. 6013. Zui derboordweg
Tg. Priok.

djeega

soedagar2 locaal sadja
sedikit

goena

speculatie.

noetoepan tida sebrapa besar. Kwaliteit
lebih bagoes kedjadian sempai f 7.75.

Telok

Betong tja'at pada permoelaan

minggoe
boeat
levering Juli-Sept.
f 680 pendjoeal dan f 660 pembeli.
Boeat levering boelan boelan terseboet
telah kedjadian djoega f 6,75 dan lebih
djaoeh levering Juli-Sept, ada ditoe-

toep

f 680.

f 6.75 dan levering Juli sendiri
Harga

jang paling tinggi bisa

bikin verslagnja,

Apa jangsaja beloem mengarti, ialah.
1. ,soepaja tanah jang diamin
diberikan stiknja poela"

itoe:

2, Djikalau B. membalas acc, oentoek

oeroesan

hadap

apa lagi tocan mesti meng-

dikantor?

Apakah

minta lain perkara
dipinta itoe ?

Sebab soedah

B, atau C,

lagi, dan apa jang

tentoe,

atau C. mapada hari sih berasa beloem senang,B. want
anders
mana ada kedjadian boeat levering toean tidak oesah datang menghad
ap
sedia f 6.90 dan levering Juli Sept. dan di kantor. Dan sebeloemnja
toean tidak

pada

Sept.

hari

Kemis,

f 6.85, Pada penoetoep

pasar ada sedikit lebih lembek, atas
permintaan pendjoeal f 6.85 pembeli
tjoema berani f 6.60. Satoe dan lain

roepanja berhoeboeng dengan pema
soekan oogst baroe jang besar dalam
boelan Augustus, hingga di pasar ada

terdapat lebih banjak

penawaran.

koerang dengan

57 ton.

Lada poetih,
Goena kiriman ke Timoer Deket ada
djoega ditoetoep partij2 tidak seberapa
besar boeat harga f 15.— dan lebih
djaoeh harga ditjatetf 15.— nominaal,
Bangka tawarkan f 12.25 fob. Pangkal
Pinang dan pembeli tjoeme beranif 11

Haroes soedah faham bahasa Belanda.
Boeat poeteri

Emulsion
dia

ada di antara

Stock di Londen ada. 2029 ton atau

:

(@ Pergoerocan Rendah Oemoem sefjara (H. I. S.|

wakili djabatan Regent di Tjiandjoer
PE

moslai

Voorklas (kl. O) dan
Bagian

dengan keadsannja eco

jang djelek, maka dari Europa

tidak begitoe memboeroe pa- ditjatat

OEDIK

fjabang PETODJO

Scott's
tempo

toean

Aug.

6

!

» Dari Bogor dikawatkan oleh Aneta
Patih Tjiantjoer, Raden Soenarja, me-

“3

poenja tjoekoep persediaan, maka

BRAKJAT
| sPERGOEROEAN
No. 25 boeat moerid moerid:

| Terima kasih loear biasa

sg

sih

h persangkaan jang di masing2

setianja kepada Ratoe Maharadja Wil:
'helmina, Banjak lagi lain2 pembesar).
:
- toeroet angkat bitjara.

biasa atas pekerdjaannja oentoek

ini ke

hitam.

Harga di Batavia sepandjang ming:
goe antara f 7.60 dan f 7.50, atas
antara harga mana ada djoega dibikin pe

pemoeda2 Arab.

. Soerianataatmadja, dengan oepatjara j2 | dari fihak At Irsjad kita mendapat ke
mendapat perhatian besar. Gouverneu: terangan bahwa itoe perboeatan pe-

diadakas pembatjaan

dia makan

tidak banjak diterima perminta'an, hing
ga penoetoepan2 jang dibikin tjoema
dan

organisatie berdiri dibela-

Ikang itoe perboeatan

jang beroentoeng

Koffie,

di Bogor

'papa Salihin berada disawah lagime-|menoedoeh
bahwa kaoem Al Irsjad oemoemnja,. bahkan akan menambahToekoe. Ia lantas ingat bapanja poenja (berdiri dibelakang itoe keriboetan jang kan kerapatan dan keakoeran kami

man 15 tahoen pendjara.

ketjapehan.

1EMULSION
SCOTTS

da pembelian baroe. Dengan OostMidden-Java tidak ada dibikin
Maka betoel adanja itoe keriboetan dan
tetapi tidak sebagaimana jang telah di penoetoepan apa2.
Waktoe School met den Ooer'an di siar-siarkan di s. s. ch. maoepoen di
Selainnja ada kedjadian beras Krabersama-sama isterinja teroes ke Tan|Moskeeweg no. doea (Empang Bogor. loearan, hanja perkara ketjil sadja wang
partij2 tidak seberapa .besar
djong Priok. Ia laloe mampir di roemah|pada malam Minggoe jbl, mengadakan karena masing2 bersalahan faham be- goena econsumptie,
tidak ada penoesaudaranja. la poenja kepala jang ta- |perajaan dan pertoendjoekan jang di laka.
toepan penting jang bisa diwartakan.
dinja poesing djadi tambah sakit, malajkoendjoengi oleh I.k. 3 atau 4 riboe
Kami selidiki ini perkara bersama Tjere Petjah koelit levering Juli telah
han ia sampai moentah2 darah. Boe- orang jang speciaal dioendang, tiba-tiba Best. Al-Irsjad terboekti tidak
kedjadian f 3.05/3.10 franco wagon
kannja dengan pajah ia telah dibawa |ditengah pertoendjoekan jang asjik, di benarnja itoe kabaran, teroeta- Krawanglija, Tiongbie Indramajoe telah
poelang dengan kreta api, ia toeroen|mana sekalian jang hadir sedang tak ma kalau orang kaiakan bahasa anak dioetoep f 2.90 franco perahoe Pasar
di Kedoeng Gedeh, dari itoe tempa |djoeb mempersaksikan itoe pertoen- Voorzitter dari Al Irsjad /'Bogor ada
Ikan. Pada Priangan telah didjoeal
'ia digotong sampai diroemah
orang |djoekan, segolongan orang-orang Arab toeroet tjampoer dalam ini oeroesan.
Tiongbie
toeanja. Seminggoe kemoedian penja |soedah membikin roesoeh dan menan Dan tidak benar poela, bahasa Batavia. sosohan f 3.45 franco wagon
kitnja rada koerangan, sekoenjoeng- |tang nantang maoe berkelahi dll. banjak adanja soeatoe Organisatie jang
Noteering lain2 kwaliteit ada sebakoenjoeng iapoenja ajah dapat sakit| pembitjaraan2 menjebabkan perajaan mengandjoerkan anak2 Arab boeat bi
gai berikoet:
jang mirip dengan penjakitnja, djoegaldan sidang chalajak gemoeroeh soea kin keriboetan itoe. Tegasnja kami
moentah2 darah. Ia poenja ajah bi- |ranja.
bersihkan Allrsjad Bogor ten Slijp Boeloe
f 405 per pic.
:
Beroentoeng pertempoeran tidak ke
lang padanja ia rasanja
itoe peHuller Boeloe
3.80
tang
ini toedeehan.
Ie
politiepoen
njakit lantaran habis dikasih boeah sajdjadian sengit, karena
Maka
dari
itoe,
kami
Comite
berseLolosan Bozloe
: 3.60
:
:
wo oleh Salihin, hingga ia ingat, jang | kas ambil tindakan boeat menghindar- roe kepada sekalian kaoem Moeslimin, Petjah KI, Boeloe
Aa
ia poen sakit lantaran isap rokok kre- itoe orang2 membikin roesoeh dige- teroetama pendoedoek Bogor, bahwa Huller Tjere
se
tek dari Djangkar. Laloe ia merasa |langgang madjelis orang2 jang sopan. Comite dan Goeroe-goeroe dari School Lolosan Tjere
KN
er
Berhoeboeng dengan keriboetan jang m/d Oorin sekali-kali tidak ada Petjah KI. Tjere
pasti: Salihin dan Djangkar jang seai Ne
ane
pa

sasampainja di station Rawabangke,
ia merasa kepalanja poesing, hingga
ia toeroen di sitoe dan Djangkar

itoe

met den @oer'an dimoelai di Moskeeweg No. 2 (Empang) Bogor.

Perajaanjang terganggoe
sehingga
politie
poer tangan,

maoe

maskipoen

at itoe”, bapa bilang.

nja

telah tersiar di s, s.-ch. maoepoen di
loearan tentang itoe keriboetan
jang
telah terdjadi pada malam Saptoe (1213 Juli 35) diwaktoe Peraja'an School

dan

akanbisa memperboe-

.Sehari-hari-

m/d @oer'an di Empang (Bogor) ter“berselang, ia diadjak oleh anaknja ba
Jang menanggoeng dja- seboet, pada 18 Juli jbl. soedah menje
“pa Salihin nama Djangkar boeat pergi
wab ialah orang2 jang bi barkan ma'loemat seperti berikoet:
ke Tandjong Priok, la ikoet, sebab
kin keriboetan sendiri.
ia ingin mampir di roemah satoe sauw..:
|.
Rawabangke
Berhoeboeng dengan kabaran2 jang
di
daranja perampoecan
Senen 15 Juli jbl. dalam ini
nama | Roemini,

dia tidak

Dia sekarang soedah

diatas ini.
toelis pada achir kabaran
| maka sekarang Comite perajaan School

ke

rapat. Sebeloem

jang

kawan

di Bogor

dengan

mengharap sokongan derma sekedarnja.

bapa Salihin poenja anak, ada iapoe-

nja

pendirian

"Dahoeloe

715, sedang

goena dek

contract2 ada

djoega ditoetoep Pa
lebih tinggi
dari harga f 11.75,
Pariteit Europa
tjoema djatoeh kirr2 f 10.25, hingga

boeat kiriman boeat keloear negeri
tidak bisa dilakoekan pembelian.Stock Londen ada 18536 ton atau
koerang dengan 39 ton,

terangkan, oentoek oeroesan bagaimana
dipanggilnja,

Dn
ogat.

saja poela tidak bisa te-

toean-

bagaimana

mesti ber

x

Tapi djikalau membatja soerat toean
sadja, maka sikap toean ada baik de
mikian sadja, jalah seperti apa jang
tertoelis di dalam soerat kepada B.
Malahan djikalau toean maoe, toean
bisa oesir B. dan C. dari tanah terseboet dan
kasih kepada Iain orang
oentoek pekerdjakannja.

Baiklah toean toenggoe sampai di
Landraad Ongkosnja koerang lebih f 25
Soerat

persoonliik

bisa

mendjadi

boekti djikalau diakoe benarnja,
»

Seoemoemnja, pertanjaan toean tidak
begitoe terang.

«

Jaan

| Harie Alie |
ana

8:

as

Jang mainnja sebagai Bakhuys tjoe|
ma sadja pakai sikoet dan garpoe

dan tidak bikin goal toean Atik Soe-|
wardi. Sebagaimana

djoega kehorma

tinggi

— Soekisno ' — Ikan Pasoendan tetap dipegang

Affendie

edjo Soenarto Soekarman|di Laan Trivellie, sebab keeper jang
Miharta paling djempol sedoenia, Zamora di
#
Spanje alias Mr. Koentjoro di Sindoro

“| Machmoed Mes Oedit Tjipto Thomas|
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toean

A.

Abdulrachman, (inspecteur Bouwpolibentengnja, |
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Gemeente. Main dilihat orang banjak |
biasa meia tidak kesima lagi, sebab
lihat publiek film-pest.
Jang pegang fluit tidak djadi toean
Koesoemo- Oetojo tetapi tocan Thamrin,
sebab toean jang terseboet doeloean
tidak maoe disangka partijdig disebab
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tjinta se

Itioep fluitnja.
Satoe kali waktoe Giok

Sen lepas

roes ditembakkan oleh Jong Tay kedalam djala dan 5 menit kemoedian
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dengan pelor jang boekan
boeatan

derasnja. Baiknja Mattheys tidak bang
sa hati ketjil. Tjoema 1 kali ia menje
rah pada Giok Sien jaitoegoal No 4
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tang tjara dan haknja badan itoe lama
djoega dibitjarakan.
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Pengharapan — Kesehatan 0—5.
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Soediana -Soedarsono 7—15, 0—15.
'Woerniwa—Soewardjo 0—15, 1—15.
5—15, 5—15,
Itik—Kartakoesoemah
Doubles
Sastra/Amintaatmadja--Soedarsono/Soe
karno 5—21, 14—21,

Safrie/Goerniwa— Kartakoesoemah/Soe
djo 18—21,17—21,
,
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Sawah Besar 14 Batavia-Centrum.
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Ta daai segala roepa penjakit dalem dan loear.
Specialist boeat potong (chirurg) dan perempoean
(vrouwenarts) djoega trima boeat bersalin (bevalling).
Mengobatin dengan Electrisch: seperti:
' Rontgen,- Hoogtezon,- Diathermie, Enz.
Kita poenja kliniek bersih dan pengerawalan baik.
Terpimpin oleh Operatie-Zuster dari Duitschland.
Tiap2 waktoe Dokter periksa dan ngobatin, Semba
rang waktoe
familie boleh datang menengok
Ibezoek) dengan laloeasa,
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TERDJOEAL

Bag

no

flesch isi 100 boetir
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SAKIT KEPALA
SAKIT GIGI

Natan

Kapitaal jang maski ketjil sadja.

nanti aken membawa

per lembar

e1z.,, enz.

HONC

san BATAVIA-CENTRUM

polos f 1,50 f2.-

keradjinan . ..

ditambah dengen

f2.50

per lembar
f1.80 f2.25
per lembar
10.39
19
per lembar

— Pangkalan baek — Kapitaal ketjil sadja soe
bisa mendjadi oentoeng besar

dengen kitapoenja pangkalan dagang jang baek...

f1.60 f 1.95
per lembar

f1.75

Indonesiers !

dengen Toean poenja

kwaliteitnja
bagoes dan model.

saroeng Samarinda

IN:

HENGELBENOODIGDHEDEN,

Keradjinan

malaise

saroeng Donggala

HANDEL

kaoem

Banjoemas f 1.20
f1.65 per lembar
kain pandjang Solo Djonas
f 1.—
f1.35 per lembar
kain pandjang Tasik malaja f 1.10
f1.45 per lembar
kain
pandjang
Djokdja f1.15
1150 per lembar
kain Da
Tjiamis f1.20
f1.45 per lembar

bisa saksiken

Harganja

setjara modern,

rapi—tjepat. Djoega dasi

Harga

HONG

dala
rosa isa gerua roemah toea soepaja
iapoenja: byangg jang kwaliteit paling baroe dan

“

“14

Bagoes Oku

TIO 'TEK

Poedjian tidak perloe lagi. Mintalah dengan gratis prosp Sctus
pada Diraetie atau Agent2 diseloeroeh Indonesia.

Selamanja

poedjian segenap bangsa apa

pekerdjaan

Makan Toni

TOKO

kita.

poenja potongan terhi

netjis. Potongan

kain

TOEAN Ta

pada

seperti: Wol, Palmbeach, lenen, dril,

' Wassalam

Goesti

lalah satoe
«
assurantie tanggoeng djiwa kepoenja'an bangsa
jang telah terkenal oleh oemoem, ' terboekti dari dimanz
terdapat verzekerde atau Agent dari Maatschappy kita ini.

Ikita ada sedia dari matjem? kain djas
en

TER

L

Ml Sawah Besar 2—0
Batavia-Centrum
Telegram-adres: BAKRI
| Berkenalanlah

MI- POE
NA

KLEERMAKER
VAN PEKALONGAN |

gampang
dantak oesah dioperatie.
Saja membilang banjak terima kasih. Ke dana. dan sekali lagi
saja seroekan pada orang jang mengandoeng penjakit asthma, djika
. memakai obat-obat dari tabib Jaena Ai anygoeng' baik dan sehat
' kembali.

ta

senam

Ih

"BOE

7.30 — 8.30 pagi
5-—-7 sore .

manah

(41
8 4 7 si v T A-C, 81-35

bitjara

Maatschz

& Co.
Weltevreden

Bisa dapat beli antero toko obat Japan,
PRIJSCOURANT kaloe diminta kita kirim pertjoema,
-201—22

|
Lb PAN GR

|

Levensverzekering

" ena diban
| aga
Mn
ora ang asing ditanah
kita ini, Oetjapan beliau itoe kita salin
.sadja :
! era
ie dan

Ik

nina

bangsanja" itoe, “ialah :
tidak S€mpoerna 'sifa.

| “jang

- Ikemanoesiaannja. dan seterocsnja.
jah

jang matjantc

Volunteer

Seandainja seorang soeami isteri dari

hakim,

karena

perkawinan

.Imercka soeami isteri itoe tidak sjah,
sedikit 'menoeroet

ian jang Pak

oendang2

Selangor

dan

ini telah berlakoe di Se- orang jang teraniaja atas perboeatan
na poentjaknja perkara itoe jang begitoe merendahkan dan memaleh soeatoe
perda'waan loekan, tiada akan dapat keadilan dari
oeatan mesoem, dian- (negeri Selangor,
' perempoean jang bersoe | Begitoelah itoe kedjadian jang kita
:|bilang agak aneh, karena negeri Seaa. Telaki lain. Perbos
0oe2

|

ah
3

itoe Angin yata aren

langor

terhitoeng

satoe

negeri Islam

dimana Suitan jang memerentah ada
begitoe tha'at.dan sangat radjin memadjoekan tentang Agama. Soenggoeh
— Iah menoeroet toentoetan jang

'poen begitoe,.

itoe

nja, malah perkara toentoetan itoe tidak menggontjangkan,
langsoeng dibitjarakan, dialih.

kedjadian

sangat

karena perkawinan

kepada: jang sjah menoeroet Islam. tetapi tiada
persidangan sjah menocroet oendang2 Islam dalam

perkarah nikah,. Didalam
kehakiman itoe telah terbit pedebatan Selangor, Djadi apakah ini boekankah

. jang sengit djoega, sehingga. toentoe- see toe- so'al jang patoet mendapa:
tan itoe tak dapat dibitjarakan. lang- Pe rhatiannjaora: g2 j-ng ternama dalam

jang

menghimpoenkan)

dilain djadjahan

di

'Semenandjoeng iai, dan derdjahnja
sama seperti asjkar2 jang bergadji,
ja'ini djika ada peperangan bersama
samalah mereka menghamboerkan diri
dengan asjkar jang lain seperti tolannja

Ilain negeri, pindah ke Selangor cem-|
'pamanja, dimana ditakdirkan Ssi isteri
Imemboeat perbocaraa jang terlarang
“litoe, menoeroet atoeran jang terpakai
“Idi Selangor sekarang, tentoelah tiada
"Takan dapat didakwa atau ditoentoet
didepan

ecoempama poesat|

mk

IS. V.C, itoe Takdirnja bangkit pepe
rangan tentoelah anak2 Melajoe sama
ada pegawainja dan ahli2nja (leden)
dalam pasoekan itoe akan bersoeng
goeh soenggoeh soepaja nama asjkar
baginda King jang 'haroem 'itoe akan
kekal selama2nja.
Begitoelah itoe pidato jang dioetjap
kan oleh pembesar Inggris, jang dihs
dapkannja kedada bangsa Melajoe. ter
oetama kepada: pemoeda2 jang ada ter
gaboeng dalam 'ito 'pasoekan Volunteer dan maoepoen kepada jang beloem
masoek lagi, MANADO
oetjapan
itoe dihadapkannja kepada bangsa Me
lajoe,
tetapi: -artinja memang sangat
mendalam,

karena'itoe

bagi

orang

Tjoema

ini adres

toko

BELOEM

KENAL
MOESTI
TOKO

jg.

Pasar

KENAL!'

& Co.

Senen No. 135

Baravia-Centrum

Menjediakan lagi banjak roepa batik keloearan seloeroeh DJAWA
| Jaitce batik toelis Banjoemas, Materon. Pekalungan, Solo tiga negeri,
Djokja, Tegal, dan lain-lain. (S emoeca
barang
asli)

sa dan tanah airnja, dan mereka ma
sih leka dan manda sadja dengan meng
.soeng. Itoe perempoean jang«ditosntoet kalangan Islam ? ? Boeat kita sebagai harapkan kepada orang lain oentoek
nama
Soem binti Sari, socaminja nama) 'penoelis, tiada akan dapat membilang mendjaga negeri nan: 'bangsanja, terma
Silatoen dan telah mempoenjai doea Ikan sosatoe apa, karenaini soal adalah: soeklah orang jang 'koerang sampoer
orang anak dengan isierinja tadi. Me- bagiannja tocan2 Oelama jang menge- jaa sifat kemanoesiaannja, Oentoek me
reka dinikahkan oleh imam Hadji Moe tahoei seloek beloeknja tentang agama menoehkan atau menaikkan kewadji
'hammad Hakim, jang telah mendapat Islam jang maha soetji itoe. Moedah-| bannja terhadap bangsa dan tanah
koeasa dari Kadhi
Kuala
Lumpur, 'moedahan sadja dengan toelisan jang
airnja, boekan sadja Orang itoe mesPernikahan mereka itoe, sebagai) sedikit ini kiranja dapat perhatian ti memasoeki dienst militie- militie
Islam
seoemoemnja. cempamanja, bahkan masih banjak dja
apa jang telah diterangkan oleh sidang Idari doenia
kehakiman, sah menoeroei Agama. Islam oentoek menikahkan orang2 jang ber- Ian jang bergoena oentoek meninggikan
toelen,
agama Islam jang diam dalam kam- nama bangsa dan tanah air, soepaja
. Tetapi menoerot sa Na terpal
poeng itoe, Tetapi tiada memakai hi bangsa itoe berdiri 'isama tinggi dan
di Selangor, i
d
Itam diatas poetih, hanja dengan per doedoek sama rendah, Djika oetjapan
diatas beroepa sifat 'militeiristisch, tak
P0
an
dejasi
lain karena jang mengostjapkan pedato

Harga

boleh dioedji,
Mahal

|“ N, B..

oeang

kembali.

Beli boeat djoeal lagi, sengadja diatoer moesti lebih moerah.
DJANGAN LOEPA TANJA PERSENAN
“jang teroes kita sediakan, '

EUROPA
Pembikinan

de-

: Bangsa Melajoe dan didikan militair ngan kekoeatan kemilitieran, dan boe-

jang soedah| pgn)
ehh.

: Zetsel

Ka

|diadjarkan kepada pendoedoekan bang moesoeh2nja karena 'kekoeranga n ke

armada

Duitschland

Dari Londen, Aneta kabarkan jaitoe orang2
jang bisa
mengetahoei
menerangkan bahwa Pemerentah Eng
land telah menerima segala keterangan
tentang programma pembikinan armada
Duitschland,' dari Pemerentah Duitsch
land.
Roepanja
tidak
ada pengharapan

Jantaraan moeloet sadja.

kankah bangsa Djerman
moelai doea poeloeh Sih.
mpau, pendidikan. militair moelat djatoeh dan rendah.

He

M.I. MAASOEM

noenatkatf kewadjibannja terhadapbang

pembitjaraannja

boleh

TERKENAL, DJOEDJOER DAN DAMAI

sememangnja insjaf akan sifat kemanoesiaan jang “sedjati, tiadalah akan
mengabaikan kewadjibannja terhadap
bangsa dan tanah airnja. Apalagi bagi
anak djadjahan, oetjapan itoe ada be
gitoe pentiag dan patoet kiranja difa
namkan, karena seorang jang tiada me

itoe mendasarkan

jang

jang tertahan

NEDERLAND”

““Ybatiwa achili2 Marine Frankrijk, akan

pergi ke Londen oentoek salah satoe
Melajoe, dengan mengambil pela- koeatan tentaranja. Dan Bete h Dnm reka
Pen
gharapan oentoek peroesahaan pembitjaraan,
Ih dalam' pasoekan - Volunteer. bangoen dan menjiapkan semoela per8
Indonesia
ggoehpoen pada moelanja ada be siapan serdadoenja, moesoeh2nja tadi
anggap
tidak
enteng
lagi
padanja.
Ambtenaren bergerak
soesah dan. patah Ne mema
“Selain -dari itoe, pembesar Inggeris
Dari Utrecht, Aneta kabarkan bahwa
ekannja.
oleh.
500 jang ditangkap
tsb. djoega ada merasa kebimbangan a- proefstation oenioek oeroesan penang
Dari Parijs, Aneta kabarkan bahwa
kan keselamatantanah dja2hanja dimana kapan ikan, mewartakan bahwa tali2
“Ipembitjaraitoe membajangkan seandenja jang terbikin di Sumatra, ada sama lapangan Place de I' Opera, soedah
petjah peperangan dilaoetan Pacific, ta” djoega baiknja dengan tali dari Phil- digemparkan.
2000, Ambtenaren mengadakan satoe
dapat tidak Bangsa Melajoe jang setia lipina, kadang2 malahlebih
an baik.
akan bendera John Bul itoe, tentoetah
Prima Java-sisal, ada baik sekali, demonstratie terhadap itoe penoeroenan
1. fakan membelanja walaupoen Dapat Meskipoen prima Java-cantala tidak gadjih2, meskipoen Pemerintah soedah
melarang
masing2
demonstratie
di
nelmana djoea poen..
begitoe koecat, akan tetapi minta soe
Bajang2 awan mendoeng dikewatiri paja. diperhatikan
tempat
terboeka.
teroetama sekali
menjemur

:

Ing, toeroet. 'membi
3

itilik dari lain

hatikan tete
1

n militair itoe ada 'besar2 militer Inggeris, soenggoehpoen
. jang
bergoena Singapore telah diperkoecat dan disiap
kan dengan meriam jang besar sekati
diri soepaja bisa
dalam doenia, dan kelengkapan benteng
iwaktoe-waktoe jang
benteng baroe, begitoe djoega panglain dari boeahnja
kalan kapal perang di Seletar dan ia
dari serdadoe bangsa
pangan terbang jang sedang dikerdja-

sedang heibatnja pepe
di ahoen 15, dimana itoe se kan siang malam. Tetapi masih perloe
dengan
bantoean
anak
Semenane
: doe telah membikin 'djoeng,
sebagai diatas taklah,kita ben
c mengorbankan djiwa,
tangkan, dimana didikan militer mesti
a enggan dikirim kemedan

diperloeaskan dan anak Melajoe jang
'Hjinta bangsa dan tanah airnja hendaklah
lengan. tentara Turki. Peladja-f membantoe tentara Inggeris kalau ter
jang diperoleh disitoe banjak
- Mosopotamie berhada

3 “a

Politie agenten jang pakai topi besi,

oleh karena sangat lemas.

Matjam ini boleh dipakai oleh per
oesahaan2 penangkanpan ikan oentoeck
keoentoengannja peroesahaan - di
Indonesia,
manja

Poetera-Poeteri Radja Beigie
Noordwijk,
19 Juli (Aneta) Sri
Ratoe dan PRoeteri Juliana, tadi pagi
mengoendjoengi Poetera “dan Poeteri

melindoengi

kadar bisa mendjelaskan sadja, toedjoean jang sebenarnja dari pemeren| miogpeng.

soepaja

lotte,

dan

ini

sedang

berada

Kesoekaran

aan

Pembitjaraan

Frankrijk-

Duitschland

Duitschland
tanah

' Dari Parijs
jaitoe

dengar

soerat

minta

djadjahan.

Aneta-Havas kabarkan,
kabar ,L'Ocuvre”

kabar bahwa

programma

"litoe “pembitjaraan diantara

K LM.

.

Demonstratie itoe berachir poekoel
9 malam, dengan tidak minimboelkan
Isalah satoe keriboetan.
:
Hanja ada 500 jang ditahan.

Prinses Josephine Char-

diwaktoe

keriboetan.

gil oentoek ini maksoed.

(Seperti telah diketahoci, Prins Bon-

dewija

djangan timboel

6000. “orang -Politie. -berkoeda dan
jang kanja djalan kaki, soedah dipang

Radja Belgie di Noordwijk.

djadi peperangan. Anggapan ini me- didalam vacantie di Noordwijk.)
boekti, bahasa orang2| 'mang betoel, karena pembatja djoega
senayan

enoendjoekan
jang ingin meniroekan bantoean oen tentoe sama mengetahoei bahwa ra'jat
|toek memadamkan keriboetan jang |
2 | Semenandjoeng setia dan tjinta kepada
seroepa itoe, banjakj jang tidak mengerti
mereka
dan ta' tahoe sama sekali pegang se 'Radjanja, sedang keradjaan Inggeris
mereka pandang sebagai keradjaan jang |
Iaapan, Kita oendjoekan ini boekti, se

berlari kian kemari oentoek mengatoer

men-

dari

von Rib-

bentrop dari Duitschland dan Premier
Laval, jang akan diadakan di Parijs,

Den Haag, 19 Juli (Aneta) KL akan 'menjangkoet "permintaan tara
atau tempat mereka ber- 'M. menerangkan banwa maskapai ter- djadjahan oleh Duitschland.
Djoega akan dibitjarakan itoe per
seboet
masih
mempoenjai tjoekoep

pindjaman
oeang, jang berDengan begitoe terbajanglah dalam djoeroe2 terbang oentoek melakoekan mintaan
Ans. merasa tah Inggeris tentoe berbeda. dengan |,pembitjaraan itoe, moengkin djoega ba
Sama
waktoe
akan
diberikan
di Parijs
semoea diensten.
sea
dan melakoe itoe, dan pembatja tentoe lebih me- haja itoe akan datang lambat-laoennja, |
dan
di
Londen.
Apa jang menjoekarkan, jalah Dunia
ngarti. dengan adanja tentara mereka
toe. Naat
jang seroepa itoe lebih mengoentoeng poen oentoek rakjat jang Semenan- maskapai itoe mempoenjai #beberapa |
rakjat jang setia, me- matjam mesin
terbang
F Fokker dan
|kan pada British: |Emperi, zonder ke- 'djseng sebagai
pahlawan soepa Donuglas, jang tidakerbang.
darah
ada
mesti
reka
bisa
dipertjajakan
loearkan ongkos jang banjak bisa koem lia bisa mendjaga dan mempertahankan
“Armada Japan Perang perangan
"kepada sembarangan djoeroe-terbang.|
||poelkan kekoeatan mili
:
Dari Tokio, Aneta Iwaki kabarkan,
'Inegerinja, seandainja diserang moesoeh.
Tapi apa jang perloe sekali didalam
soerat makloemat
Kembali |
al ed jang bermoe- Inggeris. keadaan itoe djikalau terpaksa waktoe ini, jalah soepaja semoea djoe- 'jaitoe sepoetjoek
Ita, tentang pes idi an militair dikala-| djoega melepaskan genggemannja di roe-djoeroe terbang Douglas, dipakai mewartakan bahwa moelai dari achirnja
re Lngan « bangsa
lajoe, makin lama: Semenandjoeng oempamanja, dan be- |didalam perhoeboengan ke Indonesia boelan Juli sampai boelan October,
| makin membikir Ka
Tgreka 'gitoe djoega bangsa Melajoe bisa mem dan di dalam perhoeboengan-perhoe- akan diadakan perang perangan jang
pertahankan negerinja, tentoelah- kelak boengan di Europa. Oleh karena itoe, loeas sekali oleh Armada Japan, di
Chef. Marinestaf,
|mereka akan mendapat kedoedoekasi maka - mesin2 Douglas diambil dari bawah “pimpinan
Prins
Fushimi.
i Melajoe tela
San
bari
jang
jang agak tinggi djoega, soenggoeh- perhoeboengan2 didalam negeri, dan
1
Tempatnja di mana akan diadakan
kedoea oeloeh jima tahoen sedjak 'poen
|
tidak boleh dibilang sama, Apa
nja, tidak diseboetkan.
elai ditoeboehkan. Dalam perajaan jang dibilang diatas itoe, ialah socatoe diganti oleh mesin Fokker F-!2,

.AZIA

S5 entoek mem peringati riwajatnja 'bajangan jang nampak didalam pedang : Dienst ke Brussel akan dikoerangi
djak moelai Maba dan'sam pembesar Inggeris terseboet, soenggo dari 5 kali segan hanja 5 kali didalam
dj
pai pada dewasa ini, tioekoep memberi poen sebenarnja oetjapan2 itoe timb: 1 Isatoe'hari,

mewnyanneaa

Ano Selamat
poeas hati pada mereka, Salah satoe | nja karena kebimbangan oleh bahajal
Dari Hongkong, Aneta kabarkan
Dienst ke Londen idem, dan dienst bahwa itoe djoeroe terbang bangsa
jang begitoe penting dan ada mengan|ja jang mengantjam, boeat kita baik
ke
kota Huli di England poela, akan Japan bernama Ano, jang kemaren di
ijdoeng erti jang dalam, dioetjapkan 'djoega dimenoengkan, Dan kita tjoema/
teroes: ditetapkan.
kewatirkan telah sampai di Hongkong,
oleh pembesar Inggeris ” diwaktoe di sekadar mentjatat sadja. bagaimana B1

adakannja PORNO

tj

Mat tarinja, sama-sama kita: sold

Mena

Isetiap waktoe, jang mengantjam moesentar. Djika nahnja kekoeatan tentara jang perkasa
itoe, sangat dibimbangkan oleh pemlah mengarti dan

ER

“

A

Maa
Meangn

anna

M3 njita
Mu

Prof.

Ma

. Electrisehe:Drukkerij

—.

"

|Oude Kerkhofweg 36

Toean
er

'
B
O
C
A
J
G.
3
(3

Tabib A

. Mentjitak

Tandjoeng

Bandoeng

pekerdjaan

ketjil

Isampai besar.

Pertjitakan kita ada

berarti kunst.
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—.... ZONDER OPERATIE $

1g

study

the language

brought SUCCESS. Metropolitan
Englisch Night School, 10 School

Kepoetian (pektay), d.I. IL.
" Soedah dapat banjak poedjian. Obat bisa kirim dengan rembours

waktoe malam, oentoek mendjaga

datang

Noord.

Phone 3835

Peladjarilah

boelan tida tjotjok,

kemoedian

bahasa

snbiiiivub

Speciale behandeling van aambeien, Interne en Geheime
Ziekten etc. etc. zonder operatie.
Ini Tabib

jang asli dan termasjhoer di seloeroeh Hindia Neder-

land, boleh dibilang bapanja dari semoea Tabib2 Hindustan jang
ada disini. Dan soedah bekend di Kota Batavia specialist boeat
penjakif Ambeien, blindedarm dan lain roepa2 penjakit zonder

operatie

(potong).

'Toean2

seperti berikoet:

Dan

baroe2

Toean

ini soedah
H, Tarbin

bikin semboeh pada

Moedjilin toean tanah

Pintoe Besi, Tocan Nio Tjeng Soei Petodjo, Toean Bey Batjan
Seng orang bangsa Sikh di Gang Doea Tandjong Priok dan lain2

banjak orang dari roepa2 penjakit. Dan sedia riboe riboe soerat,
kepoedjian (Certificaat) dari sagala bangsa. Boleh kita kasih liat
kaloe perloe, dan siapa siapa jang maoe minta dikirim rembours

Molenvliet Oost No. 15 sebelah Weeskamer Bt.-C.

Ju uu

kaan

Md

3

Dengan

Inggeris.

Besluit

Tabib

toean

Directeur

1935

No.

Palembang

di izinkan

Onderwijs

en

Julianaschool

di

memakai nama H.I.S.
1 Februari 1935.

terhitoeng

dari

SAUDARA!

:

Pa

marilah berOESAHA!
Toendjanglah

Prof.

segala

roepa pe-

njakit seperti impotentie (peloe) bawasir

Aambeien dan lain? dengan zonder ope-

ratie, Kalau tidak baik wang kembali.

00.

TENOEN

boeka

djam

dari

tante

BOEMIPOETRA

||

|, SAUDARA- OESAHA
TIA

|

ai

5

obat

HATI"

ini Merk
Ie

| COGPERATIE

mengobati segala penjakit
dan penjakit anak2 sampa

sampai

ber ,,SATOE

Belilah saroeng tenoen

Rialto Pasar Senen Batavia-C.
mengobati

Industrie sendiri ! !

Sekarang waktoenja

Kalilio straat No.3 sebelah Bioscoop

pagi

van

16309/a

-

M. IBRAHIM

ik,
Roemak

kedoea dan seteroesnja.

28 Juni

Present F 1000 (seriboe roepiah)

Djoega
danbo

anak

padoeka

ddo,

teacher|

|

Garanted

oentoek

Feredienst

Siapa jang bisa kasih keterangan ini
obat-obat tjampoeran
dari apa?

Mann

haroes kirim wang terlebih dahoeloe f5.— (limah roepiah).
TABIB ABDULKARIEM

tama dan F 2.—

WL.
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