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NTANG KAOEM

ada hasilnja jang

diojak-ojak

Dalam weekblad , Daya Oepaja“ jang

wa itoe ,poetoesan dari
nister2 oentoek memberi

Berhoeboeng dengan douaneschandaal di Cheribon
Aneta mengabarkan, Hoogenboom

Itoe Kustvaart

di Semarang ini hari sampai pada kita,

Mij bekerdja

bah-

Dewan Miadvies kepa

kapitaal Japan.

Dr. R. Boentaran

tentang kewadjiban kaoem terpeladjar.

Soerat kabar ,,Nieuwe Rotterdamsche

| Courant” mengatakan bahwa
kabaran diatas itoe, barangkali
sangkoetan

Minjak sereh

Diantara lain kita batja begini:

meie-

kebanja-

Dari

jaitoe

Den

Haag

Soerat

kabar

Aneta

,,De

kabarkan

Tijd“

men

Sri Ratoe

dengan

djoega

boleh dipertjaja, bahwa kabinet akan
ambil
poetoesan
oentoek meletakan
djabatannja.
Aneta-Reuter

kawatkan

dari

Den|

Haag bahwa kabinet Colijn telah me-

kedjadian,

letakkan

djabatannja.

perSri Ratoe sedang mamandang
ber- adaannja jang sekarang timboel.

ke-

bahwa

maoe minta advies

Lebih djaoeh dikawatkan, menoeroet
lain2 politici jang berdiri diloear
Boleh djadi karena koeatir pada ter dari
terlebih doeloe,
Correspondentie bureau maka Sri Ratoe
»Kaoem terpeladjar Indonesier tidak djadinja devaluatie, kemaren doeloe Pemerentahan
Aneta mendengar bahwa poetoesan sedang mempertimbangkan permintaani pe- pasar minjak sereh di Betawi telah me
oesah semoeanja m
noendjoekkan

dalam satoe neger
— doedoeknja masi

|

|

oentoek me

ai 71 ct. Jan/Dec,1936.sampai
75ct.

| Tapi kemaren, harga itoe soedah
3

#conomie, Isociaal maoepoen politiek.

toeroen poela. Ready tjoema 65 Cent.
Adalah tanda jg menggirangkan hati, - Producenten soeka djoeal barangnja

bahwa soedah banjak djoega kaoem

|

terpeladjar

sehingga persediaan didesa-desa, pada

kita jang dengan segenap hari2 jang terachir int soedah mendja

“hati dan djiwa, memenoehi kewadjiban

di koerang banjak.

kebangsaan jang diseboetkan diatas ini.

. Orang mengharap segeraakan datang

Dengan tjara jg mengherakann mereka
itoe memenoehi kewadjibannja dengan

20

lagi

|...

|

Roepanja'akan

Dari

raan, mereka itoe merasa poeas dergan
penghidoepan sederhana, Kaoem terpe

berhenti,

Den Haag, Aneta kabarkan.

Barangkali itoe poetoesan. Dewan Mimister) akan datang nanti malam, tapi
bisa djadi djoega besok pagi.
Soerat kabar ,, De Telegraaf” mewar
takan bahwa didalam kabinet sekarang
ada 2 aliran.
Kebanjakannja

permintaan lebih banjak, dengan pimpinan

Minister

patan bahwa

harga sedikit lebih rendah, -

menjampingkan sekalian hal kegembi-

itoe barangkali akan diambil besok.

jang

| Ready naik sampai 68cent Oct/Dc.

| madjoekan pendoedoek itoe, tidak di
tentoekan
atas lapangan jangmana, baixj

(0

|

beberapa pendjoealan

“pen “Ibesar. Kaoem exporteurs banjak
oef, dapat 'Idjadi pembelinja, Harganja naik.

|. memberikan bantoeannja

soeara,

Colin

kabinet

djabatannja.

di

bawah

berpenda-

mesti meletakan

Jang lainnja berpendapatan bahwa
ada alasannja oentoek memboebarkan

apaan

Keterangan dari njonja Soewarni
Tweede Kamer.
ladjar sematjam ini soenggoeh memaksa
Pringgodigdo
Kalangan2 Parlement berpendapatan
|
selah
soeda
dan
inja
kita menghormat
Kenapa
Isteri
Sedar
tarik
atie
sympth
pat
menda
a
merek
P3
diri
dari Congres
Pe-|

23 un Mean,

. baik moreel maoe-

ice. |
poen“Tetapmater
i mereka jang

rempoean

Indonesia.

walaupoen sebab
Ini hari njonja Soewarni Pringgo| bagaimana djoega tidak dapat dengan digdo, pemoeka dari Isteri Sedar, da
“ acticf memberikan bantoeannja oentoek tang dikantoor kita oentoek menerang

kemadjoean tanah air mereka, soedah
lah patoet dan mereka djoega bisa
memberikan

sokongan wang.

nja

kabinet

Colija

oentoek berhenti,

!

Rak- verslag kemaren telah oerdjoek.

di Indonesia sehingga menjebabkan ra
jat bertjerai-berai.
Terhadap pada penghina Islam ini
dan kaoem2 jang memberi tjap bahwa

akan

mempergoenakan

kewadjiban2

pemerentahannja dengan sepenoehnja,
berhoeboeng dengan tempo jang soekar ini teroetama oentoek memperlindoengi ocang roepiah.

itoe hal

dalam

openbaar,

ada

pertjoema begitoe sadja, tetapi jang endah, akan tetapi tidak ada mankembalinja jang didapat. Oempa- fa'atnja.

Tidak ada seorangpoen membikin
anaknja pintar soepaja nantinja me-

|... ma djikalau maoe potong ramboet tjari
| toekang tjoekoer-bangsa sendiri, dja-

terpeladjar

pi

lainnja

sendiri

gelanggang kaoem
sering sekali

Der

Njonja Soewarni Pringgodigdo.

ter-

soeara ingat pada bangsanja,

ra'jat djelata. Soeara soedah banjak
mpo-tempo soe- terdengar, dan tinggal oelangi sairan
Goethe dalam ' ,Vorspiel auf dem
Theater “:
|

dari njonja
pada kita.

forel

Keterangan
nasari,

dalam

Njonja

Rat-

satoe

kali dionderne

ming Tjisaat dekat Sitoe Goenoeng,
Jang

poenja

initiatief

boeat pertjo

baan itoe, seorang saudagar di Betawi.
Apakah pertjobaan itoe akan berhasil,

sebab hawa disini berlainan dengan di

Australie,

R

Worte sind genug gewechselt,

Lasst mich auch endlich Tatensehn!

pertjaja bahwa kongres

ini

oentoek mentjari perbaikan,

keselamatan
dan kemadjolean
kaoem perempoean se-Indonesia,
Tentang pidato saja jang mendjadi

bangsanja?

|dangar

Pringgodigdo

— Saja

diri dari seantero keloearga
nja,
sebaliknja
dari itoe, soepaja bisa
“mahal dan tidak diterima djikalau kebetoelan pakai pitji atau kain-kepala, mendjoendjoeng deradjat bangsanja!
imana toko bangsa sendiri djoeal ba- Apa perloenja mempoenjai golongan
rang sama, djanganlah ke toko lain terpeladjar, djikalau toch mereka ini
bangsa jang oentoengnja tjoema merk tidak. mempoenjai perasa'an oentoek
dari

Soewarni

ialah

misahkan
ngan mesti pada lain orang jang lebih

'Sjoekoer,

Ikan

masih djadi satoe pertanjaan.

Doeloe pertjobaan di Poenten (Ma-

lang) soedah

djadi gagal.

4

«

Telaga Krot

Berhoeboeng dengan bedahnja telaga
Krot di Benkoelen, jang dalam tahoen
senang dang segala pembitjaraan ramah, 1933
telah pernah kedjadian dengan
Ldjelas dan memoeaskan. Bagaimana mengadakan
korban manoesia, maka
pendapatan
njonja sebeloem dan se- resident disana minta kepada pendoe
soedah ini kongres Perempoean Indo- doek didekatnja, soepaja meninggalkan
nesia ?
itoe tempat jang terantjam.
1

boleh dibikin lebih ringan lagi, boekan

|

mengena

»Isteri Sedar“, Beliau menerima dengan

'“Djoega kasih wang pada rakjat itoe

ikasih

lamanja 2 djam, tentoe diatas ker

tas akan pandjang poeta),

memerloekan antara lainnja boeat me
minta keterangan njonja Ratnasari ten
tang timboelnja itoe perpetjahan dari

permintaan mana ditolak olehnja.

zonder ada bahaja soeatoe apa,

moeat sampai habis, (Makloem-pidato

jang

Tadi pagi redacteur kita Z, Sanibar

pemimpin. Boekan begitoe, tetapi ban- nasari tjaboet bagian pidatonja jang
mengenai

rapat oemoem keti

Sekian keterangan njonja Ratnasari.
Meskipoen kabinet sekarang soedah
minta berhenti, tapi diwartakan dengan | Oleh sebab isi pidatonja ini mendjadi
perhatian,
maka moelai
besok kita
teroetama sekali bahwa kabinet itoe

»Tiga tahoen jang laloe, maka ramai neutralannja congres.
jat Indonesia akan merasa beroentoeng, - Njonja Soewarni kasih keterangan
Begitoelah keterangan
“bilamana poetera2nja jang terpeladjar bahwa boekan lantaran perkoempoe lah soal polygamie diperbintjangkan

Juist! Tidak
Islam dan membikin pemetjahan antara
njak pengorbanan, oempama soeroeh rajat, Ini jang memasgoelkan Isteri
meninggalkan pekerdjaannja dan djadi Sedar dan minta soepaja njonja Rat-

lagi dalam

pidato

ga, mengatoerkan mintak maaf pada
akan tetapi Sri Ratoe minta kepada Mi- visteriSedar”
nister2 soepaja mereka djangan sadja
Karena dalam pidato saja tidak di
|melakoekan kewadjibannja jang biasa toedjoekan pada Isteri Sedar, tetapi
'dari sehari-hari, tapi soepaja mereka h
goeraikan atoeran2 Islam
djuega melakoekan segala roepa tinda soepaja orang atau perkoempoelan2
kan jang diperloei oleh kepentingan (kaoem) penghina dan anti Islam tahoe
dengan djelas apa2 atoeran Islam.
negeri didalam keadaan jang soekar ini.

membolehkan itoe bagian pidato, jang
semata mata bertentangan dengan ke-

£

itoe dan memang sanggoep, akan mem lannja anti polygamie sedangkan njonja
beri bantoeannja seberapa dapatnja. Ratnasari pro polygamie sebagaimana
'kebanjakan orang anggap, tetapi karena
rakjat akan minta ba- | ditoedoeh Isteri Sedar menghina agama

boekan itoe principe masing2 perkoem
poelan jang mendjadi kepentingan ini
Kongres, tetapi oentoek. kepentingan
perempoean Indonesia seoemoemnja.
Oleh sebab itoelah maka saja tidak
bisa menerima permintaan njonja Soe
warni Pringgodigdo jang minta saja ber

Dari Soekaboemi orang kabarkan ke
Y
pada /avabode, disana akan dibikin per
tjobaan dengan pemeliharaan ikan forel,
Meneeroet njonja Soewarni didalam
Permintaan soepaja tarik itoe oetja
rapat oemoem hari Minggoe jang laloe pan tidak diloeloeskan, Maka Isteri Se sematjam ikan kali. Dari Australie akan
didatangkan telor2 itoe ikan. Djika telor
itoe oleh njonja Ratnasari telah dioe- dar lantas tarik diri,
Pa
itoe soedah menetas, anak ikannja akan
fjapkan #perkataan koerang lebih bePada Congresbestuur ditjela alpanja dilepaskan

kan apa sebabnja Isteri Sedar tarik diri
dari itoe congres terseboet sebagaimana gini :

toe dengan jang ringan sadja, dengan

ea

3
Na

akan

menoeroet

Sa

djabatannja

da Sri Ratoe berhoeboeng dengan ke dengar kabar dari soember jang sangat

sa terlihat lebih doeloe.

dengan

bahwa kebinet barangkali
takan

Tap

beloem

Aneta kawatkan dari Den Haag, Re- kan soeara di dalamnja,

|

douaneschandaal di Cheribon.

dikemoedikan oleh coltega Sjamsoeddin
toelisan

Ministerraad

.ambilpoetoesan.

oepatjara me-

adaan politiek jang baroe moelar tim:
directeur dari N.I. Kustvaart Mij di boel sekarang ini, jang akan diambil
Cheribon, soedah ditangkap, karena tadi pagi, soedah mesti diperlambat
ditoedoeh soedah soeroeh bikin kete- kan barangkali sampai nanti malam
rangan palsoe, berhoeboeng dengan oleh karena kedjadian2 jang tidak bi

Pada

ini golongan disiram air dingin moe|
kanja djoega tidak apa!

nampak

segala

geerings-Persdienst mewartakan

dan

kakinja

dengan

8

karena ada orang tidoer soesah diba-

| disdr2t tinggal mengorok sadja.

Radja Kelelong, soedah dila-

koekan

noeroet adat.

menje-

n, memang boleh setiap tiap
aktoe dioesik kembali ini oeroesan,

| ngoenkan,

Lingga,

ae

?

ts

oem

kepada

Aneta, pernobatan dari Zelfbestuurder

kewadji-

ra'jat.

dikawatkan

di perlindoengi,

3

ban ja terhadap

terpeladjar,

Medan

akan teroes

Aa

SA

Dari

roepiah

w

memonopolie polygamie, terhadap mereka inilah saja ingin beri nasehat soe

paja mempeladjari Islam, soepaja dja
ngan

menentang

dakan katjau
donesia."

polygamie dan menga

kan pertikaian, sebenarnja orang salah
faham, karena saja sebagai seorang
Islamiet tentoe sadja mendasarkan se
gala kepertjajaan saja dari adjaran2
Islam.
Apa jang saja pidatokan hanja me
Islam, boekan
ngoeraikan atoeran2
principe atau mengemoekakan da
sar2 jang mendjadikan perbedaan de-

ngan lain2 perkoempoelan.

Dr. Stehn jang baroe kembali dari
Merapi, telah mendapat perintah bosat

memariksai itoe kedjadian di Krot.
Boleh djadi timboel bandjir loem-:
poer seperti dalam tahoen 1933.
.
ai

#

Wedana

Landraad

dimoeka

Landraad

Bandoeng telah memeriksa

perkaranja toean R, Rg. Natasoedarma
bekas Wedana
Tjiparaij kaboepaten

Bandoeng. Ia dipersalahkan berboeat
peggelapan besarnja f 715.— Poetoesan
Landraad beloem didjatoehkan, karena

Djoega tidak ada saja menjeboetkan masih ada beberapa orang saksi lagi,
bahwa perkoempoelan nasional !Ano e jang mesti didengar keterangannja.

belau di antara rajat In- penghina dan Anti Islam. Orang -ha
roes bisa mengambil kesimpoelan bah

4 Isteri Sedar dan kaoem nationalisten

wa saja Hanja Mengoeraikan
Atoeran2 Islam,

siam

tetapi

menagm

Douglis jang ke 3 telah selesai
Ameta kabarkan, bahwa mesin terPergerakan jang tidak berdasar Islam
Perkata'an telah tjoekoep dioetjap- djoega Pasoendan Isteri menentang
Njonja Soe- bisa djadi salah menerima lantaran oe bang kepoenjaan Knilm, Douglas ke 3,
kan, lihatkanla h pada saja lantas boekti: djoega pada Ta
warni tidak ada keberatan orang ber- raian2 saja menerangkan atoeran2 Is- soedah siap. Hari ini atau besok, akan
nja.
|
Ipendapatan lain, tetapi sangkal djika- lam itoe ada jang bertentangan dengan dibawa oleh piloot de Graaf dari Soe'kebangsa'an, sa
S.
lau Isteri Sedar dikatakan menghina princ ipe mereka poenja perkoempeelan rabaja ke Bandoeng.

terpeladjar

daa

bik'a

katjau-belau

ra'jat.

saja

tetap berpendirian

bahwa

ag

kaoem

Tapi oeang

Dinobatkan

. tidak ada habis-habisnja membitjarakan|
tentang

Oi

DJABATANNJA.

2

djangga Duitsch pada satoe

in boeat kita disini djoega

akt

MELETAKKAN

Si

KABINET-COLIJN

katal

Menaer

selaloej

lagi”

st

tetapi

baroe

Sg

lama,

2

so'al

”—

Kake

toe

ali mendjadi

5

Grisis politis k di Nederland

TERPELADJAR

mera

lankan
sampai

dev aluati e oewang

»Dan

dengan tidak pakai azas, jang tetap

001 Kemaren doeloe kila telah membi.|ijarakan

AN Naa Oanane Gan
Dibawah ini, kita koetip soeara
kemaren:
Indonesia, jang

| Tentang devalu
torandus ilmoe d
Deva'uatie

pers

du

iang Po ber

d

ngandoeng sifat tida

"|

dari

w. seorang doc-

(kata demikian:
SP

dan melakoekan ichtiar jang perloe

tentang kegentingan kabinet

Onesia akan me

berapa golongan pendoedoek

dari

- ini negri, teroetama pada itoe golongan jang bekerdja
jang makan ga
djih. Golongan jang bekerdja ini
penghasilannja sekarang soedah di
potong potong, soedah toeroen pada
tingkatan, jang “boleh “dibilang berimbang denga

ada'an jang djelek

sebagai ' sekarang.

Devaluatie bagi
erdja akan berarti
jang tidak kelihatan“.

-golongan jang

“potongan

Maka itoe kalau ada devaluatie pengasilan dari golongan jang bekerdja

jang soedah dipotong-potong bakal
kena dipotong Iagi.

ad

dari ,, Andalas

( modern di Pasar Merah.

jang

tadinja

ini sekarang jalah doea
achli dan tarief moerah,

Awang” di Pasar Merah
nempel di

'Toean

seroeangan

Awang

poenja

hal.

Orang

pengalaman

lama pada Barbierzaak Furopa dan
pembantoe2 niapoen -hanja orang2
iang terpilih. Lantas tariefnja
hanja
f0.25 boeat tjoekoer ditanggoeng sam-

Restaurant
Sate-kambing ,,Parmaralias:
— Noy
“ ampat boelan jang laloe menjew
a
di Pasar Merah, djalanan ke station

Senen dari Kramat, sekarang terpaksa
Aa
|
diloeaskan dengan menjewa lagi petak pai netjis.
Oentoek
mentjoekoer
anak-anak
lela
gedong di sebelahnja, mendjadi doea
ki dan perempoean ada tersedia djoe
roeangan didjadikan satoe.
- Kemadjaoean tiap-tiap peroesaha'an ga toekang tjoekoer perempoean, se:
Tu
bangsa kita, bagaimana jg ketjil seka hingga lengkap.
lipoen selaloe dapat penoeh perhatian
Biarlah peroesaha'an bangsa kita ma
kita, maka -waktoe toean Awang minta
'djoe
di segala djoeroesan, sampai pakita tengok peroesaha'annja, tidak ajal
Ida
peroesaha'an
tjoekoer segalanja...:
lagi kita loeloeskan,
5
sij
di
nampak
tjoekoer
tempat
“Lima
—
S.
toe, dengan medjanja jang-bersih ser| .

Perampokan di Kp. Djagawana
Seorang perampoknja da

|

YA

pattiertangkap.

Pada beberapa hari.jang baroe la-|
toe di Kampoeng Djagawana bilangan
Bekasi telah terdjadi perampokan

di

— |(roemah 2 orang Tionghoa Jong A Sing
|dan Lie Tjin Ho masing-masing pen| doedoek itoe kampoeng jang tinggalnja

Pembegalan di Kp. Baroe Gang

'Isebagai tetangga. :..
...-.
I- Perampok terseboet terdiri

Merampas wangf 100,—
orang jang masing2 dengan
(gam mengeniaja.
MN

BEDA

:
dari

4

sendjata

golok dan diantaranja ada jang mem-

Sean

sendjata api.
Tadi pagi pada diam5 di djalan Kp. poenjai
Dengan djalan meroesak pintoe jang
Baroe Gang Kali Mati telah terdjadi kemoedian menerobos masoek kedalam
pembegalan atas dirinja seorang Ti- itoe sekawanan perampok telah redjang
onghoa. Memang, di itoe djalanan mes toean roemah dan mergintjam soepaja

kipoen pada siang hari ada sangat se ia serahkan wang coniantnja..
pi, sehingga ta” salahnja bahwa dij Seorang tjenteng jarg pada waktoe

#

tempat terseboet ada sarangnja orang2

Besitociah' tadi “pagi seorang peda

'ifoe mendengar

telah

riboet2

mendatangi

nama

Moeran

ke tempat dimana

perampokan terdjadi, tetapi beloem sam
pai di tempat jang ditoedjoe
ia telah

mn didjalanan terseboet oen menggeletak

karena mendapatkan sa-

toek mengoeroes dagangannja sebagai toe tembakan dari sendjata apinja itoe

mana fiap2 hari, ia telah mendapatkan

perampok jang ia telah lepaskan sam
(pai doea kali, Sementara si korban ma

sih dalam rawatan di C.B:Z.
Di roemah Jong A. Sing

ia

telah

121 | dapat gonidol wang sedjoemblah f 11 70
“liang kemoedian dengan ini pendapatan

jang masih gelap seror
n kacer Ji'oe sekawan-n perampok beloem djoe
pembegal jang terdiri dari 6 orang ga poeas dan tetangganja itoeorang Ti

telah tahan padanja:-soepaja. itoe pe onghoa seorang bangsanja djoega nama |
dagang serahkan wangaja jang ia bawd. Le Tjin Ho tak loepoet dapat disatro
toe orang Tionghoa. bermoela tidak ni dan wing contantnja sedjoemblah

maoe kasihkan oeangnja, tetapi kemoe f 1,50 dapat dignndolnja jang kemoe
dian telah dilakoekan penganiaja'an dian mereka merat,
|

patkan batjokan2 dibagian: Li “Politie jang diberikan tahoe ternjata

|

atas ini sadja, devaluatie

betoel

akan sesalkan.

kepala ada sedia lengkap.
.
Tetapi jang paling perloe oentoex

haan bisa madjoe, bisa melocaskan

Berdasar

kalau

ta korsinja baroe2.'korsi2 tempat toeng
goe dan waschtafel oentoek tjoetji

a dalam djaman jang oemoem
— njaDjoeg
soekar ini ada beberapa peroesa
. Coffeur

.

Studio”).

akan

kedjadian,

kita

Orang bilang jang devaluatie bakal bikin madjoe Indonesia poenja
peroesahaan export. Kalau betoel
begitoe, toch itoe kemadjoean tjoema

boeat sementara waktoe sadja, seper

ti doeloean kita telah oeraikan. Dalam ini djaman dimana2 dianoet ha
loean ,,autarki“, semoea negeri sebe
rapa bisa tjoema maoe pakai barang

keloearan

negeri

sendiri sadja

menolak

haloean

pemerentah

Sekarang jang doedoek

:

dalam Pe-

Hoe wij ook het aftreden van het ngoeroes Besar ialah: Hidji Sseid Ke
kabinet Colija zouden
betreuren, toea I. t. Doeski Samad Ketoea il, M.
omdat.er eea man aan het hoofd Sjafei Secretaris dan Nj Ratnasari se
staat, die als een krachtige figuur bagai Commissarisse dan Bendahari
,
kan worden aangemerkt, het geschip“Sedari Permi kena Vergaderverbod.
per met links en rechts heeft onze maka
tahoen 1933 sekalian sekolahan2
sympathie niet gehad.
Thawalib
jang
terkenal
dilepaskan
Van de Kracht van den huidigen
.Minister-president is.helaas te wei- dari organisatie Permi dan berjiri dengan organisasi serta pengoeroes sen
nig gebleken,
(Artinja: Berapa djoega kita sedih diri.

karena

berhentinja

kabinet

Colijn,

sebab ada didalamnja seorang kepala jang bertangan besi, tapi perkara
membeloknja . kekiri “dan kekanan,
tidaklah kita poedji, Kekoeatan Minister

President

itoe,

helaas

nampak.

tidak

h

Lebih djaoeh katanja begini:

dan

Sekolahan2 Islam
Waktoe kita memintak keterangan
tentang sekolahan2 Islam, toean Basar
Bandaro menerangkan bahwa sebagai
Sekolahan rendahnja soedah banjak
se
karang Thawalibscholen dan soed
ah

diadakan poela Islamic College
-

gai

Pergoeroean Mengngahnja

Tata

2

seba

di Pa-

dang. Tetapi sekalian sekolahan? itoe

Tn

Soedah dilepaskan dari organisasi Perm
i
Laten we hopen, dat het gebeuren
van thans een les is geweest, een
Tentang Rar gkaji,
harde les.
Rasoena Sai d.
Het lieste zouden we zien, dat de
Ini
pem
oek
a
Per
mi bagian Isteri jang
Minister President de volmacht kreeg
Oom u'tsluitend handelende in het terkenal dan pernah mendjadi korban
barang2. .Dus boleh djadi boeat se
landsbelang en dat van het voik pergerakannja sehingga terhoekoem di
mentara waktoe export kita bakal ma
ondersteboven te gooien wat ver- Semarang, Sekarang mendjadi peladjar
keerd is, een dikke vette streep te pada Islamic College di Padang.
. Gjoe, tapi itoe tidak bisa lama. Apa
kah ini akan berarti keoentoengan
zetten, onder de afgeloopen priode.
Nona
Rasima Ismait
bagi pendoedoek oemoem? Menoe
Maar vooral om te HANDELEN.
Ini
nona jang djoega terkenal berroet pendapatan kita tidak begitoe.
Artinja: Marilah
kita mengharap, sama-sama Rangkajo
Rasoena Said
. Tentang Minister Colijn, Keng Po bahwa kedjadian sekarang ini, mendja tempo hari djoega pernah diperkenal
kan dengan orang2 pergerakan di
di soeatoe pengadjaran jang keras.
berkata demikian:
ia
Dja
Kita
lebih soeka melihat, bahwa karta (pertemoean di Gedoeng PerMinister Colija beberapa tahoen Minister President mendapat kekoeasa- goeroean Rakjat), sekarang
tidak dapat
ini telah berhasil dapat moefakat dari an oentoek berboeat semata-matad
di ikat oleh ketjintaan
alam kemana-mana
Tweede Kamer, lantaran sampai seka kepentingan Negeri dan rajat,
demikian iboenja. Karena ajahnja soedah merang .ia telah ambil sikap jang lemah poela memboeangkan
segala apa jang ninggal doenia, sedang Saudaranja tak
.menfjari compromis, main oeloer- salah dan ingat betoel waktoe jang
ada selain dari tocan Gafar Isma
il
seberapa bisa tolak barang keloearan asing. Kalau orang tidak soeka
beli Indonesia poenja hasil boemi,
meskipoen harganja moerah toch lain
lain negeri bakal ambil tindakan boe
at tahan maksoednja kita poenja

oeloeran soepaja mendapat bagian be liwat.
Maka sampai sekarang poen di
Nederland beloem dilakoekan perhi

matan-perhimatan jang penting.
Tapi beberapa hari berselang soe
dah dimadjoekan satoe plan perhi

matan

partij partij politiek di Neder

land berdjingrak,

Sebegitoe lama

kap lembek,
ketika

—fjamaa

Pemoeka Permi bagian isteri
Diminta berdjamoe pada
toean Thamrin.

Tadi

malam

Njonja Ratnasari, itoe

larang tidak boleh kembali ke Soem
ate
ra Barat. Sebab itoelah maka nona
Ra
sima Ismail ini seolah-olah fiada
ke
dengaran soearanja di ikat oleh ketj
in

taan iboenja. (Z.)

jang rada-rada bengis, tidak pemoeka Permi bagian Isteri jang ter-

begitoe heibat seperti di Indonesia,
“tapi. toch tjoekoep penting boeat

bikin

jang tinggal di Pekalongan tetapi di

Kamer.

sar dari soeara Tweede

ia

Colija ambil si- gerakan

tapi sekarang djoestroe
ambil

kenal dari Soematera Barat, soedah
dioendang mertamoe oleh toean dan
njonja Thamrin diroemahnja di Sawah
Besar “1
Seperti orang makloem bahwa per

tindakan

jang

loe, orang pada membrontak,

per

Lebih djaoeh demikian katanja poela:

Permi

jang terkenal “di Soe

matera Barat, boekan asing lagi dalam
perdjoangannja jang berdasarkan aga
ma Islam oentoek kemoeliaan agama,

bangsa dan

tanah air. Pergerakannja

tidak. berbeda dengan Iain2 partai jang
soedah
membawa korban2 pemimpin,
Apa Colijn akan djatoh ? Besok
poen
vergad
erverbod jang terkenal.
kita akan dapat kabar, tjoema disini
Toean Hadji Moechtar Loethie dan
kita maoe kemoekakan bahwa membi
kindjatoeh Colijn ada gampang, tapi Iljas Jacob masing2 pemoeka Permi
jang terkenal, tidak beda dengan lain2
boeat
mentjari penggantinja
tidak
pemimpin mendjadi kor van pergerakan
gampang.
sehingg
a kini diasingkan ke Digoel.
' Dalam keadaan sekarang risiconja
Permi
bagian isteri djoega soeatoe
boeat ambil tindakan2 keras ada sa

ngat besar

semoea pariij maoe

toe

roet bertereak mengcritiek, tapi siapa berani tanggoeng resiconja ?

ng

Mengakoe

kaja ?

Mendapat
bagiannja
Seorang anak Ambon nama Lambert
Titely moerid dari Byzondere Mulo
di Kramat telah dilakoekan penoentoe

tan
ia

oleh

jang berwadjib oleh karena

telah langgar peratoeran djalanan.
Sedang ia mengandarkan sepedanja

di

djalanan Gang Klintji Pasar Baroe

dimana ada papan tertoelis , Verboden
in rit" ia telah tidak endahkan itoe
larangan dan teroes ia djalankan spedanja dengan dinaiki,
Seorang agent politie jang melihat

ini

hal stop padanja oentoek dikasih

peringatan, tetapi L. Titely tidak ambil poesing atas tegorannja serta mepergerakan jang terkenal beriman ngeloearkan perkataannja jang menjakit
dan bertawakkal
berpegang te- hatinja itoe hamba wet dan mengangoeh pada azas agama Islam,
darkan teroes kendara'annja, dan kata
Toean Thamrin sebagai pemoeka ptidak perdoeli, paling banjak didenda

jang terkenal baik

didalam

:

2 atau

3 roepiah sadja” djangan jang
Volksraad
Achirnja Keng Po menarik kesim sebagai Ketoea Fractie Nasiona
l, poen segitoef 100 roepiah goea bajar",
puelan seperti dibawah ini:
diloear sebagaitiang dari pada P.'K.I.
Ini hari oleh Landgerecht Betawi

Menoeroet timbangan

kita, biar-. tentoe sadja ingin beladjar kenal dengan
ini Pemoeka Permi
bagian
isteri. Memang sedari terhoekoemnja
Iatji” Rasoena Said doeloe, pergerakan
Permi semangkin terkenal diselveroeh
Indonesia dan pertalian dengan lain2

ngan besar.'

,

sementara waktoe dengan njonja Ratnasari, karena pergi ke Bandoeng.
pi-|:! Kedatangan Rangkajo ini sebagai

Dari P.K,M. bagian Poetri Padang|:
emberi kesempatan kepa- kita telah menerima seboeah kitab
Bintang Ti moer menjatakan
ang menghendaki mendja »Perempoean “dalam agama. Islam“ di
kirannja
tentang kabinet Colijn, demi- pendengar di Kongres Perempoean,
di.mo erid bagian tsb. diatas dengan| karang oleh t. Amir Hamzah Hayat Pa kian :
i
PA | djoega goena keperloean Sekolahan2
dibebaskan dari pengadjaran bahasa2 dang, Isinja ialah sebagaimana nama
Islam Perempoean di Padang Pandjang.
dli.nja dan hania semata mata vek vak ini kitab soedah menoendjoekkan tenDalam
hal
jang
tidak
begini
penSoedah ada doea anak perempoean
jang practisch huishoudkundig. Boeat tang peremponan didalam agama Islam
tingnja kabinet meletakkan djabatan di. Retawi jang orang toeanja serahKan
bagian ini sjarat2nja ada lebih moedah. diterangkan dengan tjara moedah di
nja dahoeloe, akan tetapi sekarang pada njonja terseboet dibawak dan
5
"
mewet yomasa
2
mengerti,
bahasa
Melajoe,
boekan tidak moengkin pemerentah disekolahkan di Padang,
Ae Taat aa
5
sana St
»

Ta gonta |

lam tahoen 1916 sebagai Toealip ke
moedian mendjadi Sumatra Thawalib
dan dalam tahoen 1930 mendjadi Permi.
-Stille werker daa adviseur - sedari

seloeroehnja, tetapi tjoema rantja- tahoen 1916
sehingga sekarang, ialah
“ngan penghematan itoe,
Engkoe
A.
Basar
Bandaro
jang
Tetapi orang boleh poeia berpendapatan,
bahwa fractie itoe pada sekarang djoega bersama sama nj. Rathakikatnja telah tidak pertjaja lagi nasari berada dikota Djakarta.
akan haloean kabinet. Colija, Dalam
Permi diseloeroeh Minangkabau ada
hal itoe pem:rentah haroes diganti mempoenjai 14 tjabang bagian Poetri
atau
diadakan
pemilihan
selaan jang mempoenjai
anggauta 7500,
(tussentijds).
sedang bagian Poetra ada 18 tjabang
DeVoilksstem berkata demikian: mempoenjai 12000 anggaut a.

poen Co'jn bisa pertahankan dirinja
poenggoengnja sampai beberapa 1o- soedah kaseb, jang kemoedian mela. bang sedang didekat matanja terdapat koekan perjelidikan dengan telitih. « boeat ini kali, lama2 toch achirnja
ja tidak akan tahan, sebab kedoedoe
. 2 lveka dari"sendjata tadjam.
Dengan ini seorang jang tersangka
kannja keliwat gojang dan
“'Sikorban seketika itoe djoega telah nama ' Samin bapak Rasid dapat terpolitiek
rebah" dengari' berloemoeran darah dan tangkap oleh marrechausse jang be
nja keliwat soesah dilakoekan
dapergerakan poen semangkin rapat. Selam praktijk.
tak loepoet wang jang “ja bawa telah kerdja sama2 “dengan politie di roe
lain
nj. Ratnasari djoega toeroet: di
dapat terampas sedjo semblah f 100 — mahnja di Kampoeng Boelakmangga.
Terhadap kepada soal devaluatie oendang oetoesan Comite pergaboe| Sesoedah pembegai terseboet mela- . Waktoe dilakoekan penggeladahan2 Keng Po disnjatakan pikirannja de- ngan
go0eroe2 Sekolah Islam Peremi |
koekan penganiaja'an kemoedian de diroemahnja ternjata jing dimaksoed mikian:
.
poean
' Padang Pandjang, mertamoe
ngan segera tinggalkan itoe korban di tidak membawa hasil tetapi ia ditahan
diroem
ah
toean Thamri
tengah perdjalanan,
ME
teroes, Ia telah sangkal mengetahoei
Boeat Nederland oemoemnja de- Comite ini djoega mendjan. Oetoesan
di pendengar
Politie jang mengetahoei ini hal de ini hal, tetapi menoeroet keterangan
valuatie memang tidak begitoe
me kongres Perempoean,
dimana “njonja
ngan segera telah meiakoekan penjeli nja dari tetangga2nja Samin betoel
ngoentoengkan, lantaran Nederland Thamrin djoega toeroet
mendjadi pedikan lebih djaoeh, dan sampai ini pada itoe waktoe di roemahnja telah
ada
satoe negeri crediteur, jang da ngoeroes,
ii
kabaran ditoelis jang berwadjib beloem kedatangan 3 orang kawannja jang: pat pengasilan
besar dari renten,
Pergi
ke
Bando
eng
dapat bekoek pendjahatnja,
katanja oentoek memoefakatan mela. Tapi boeat Indonesia, sebagai sakoekan itoe kedjahatan, sehingga de “ toe negeri jang memikoel beban be| Tadi. pagi Rangkajo Rahmah Elo
Ingan ini ia soesah boeat memoengkir.
rat dari oetang besar dan sebagai Joenoesijah, oetoesan:
Comite Pergasatoe negeri jang hidoep dari ex- boengan Goeroe2 Sekolah Islam Peremi
ionale huishoudschool
port, devaluatie ada satoe pertoeloe poean Padang Pandjang, telah bertjerai
1g dengan beberapa perBoekoe jang kita terima

moelai
6 Aug. P.R. Dja

di Minangkabau.
Persatoean Moeslimin Indonesia atau
kependekannja Permi, moela tertanam bibitnja di Soematera Barat da

TAN

“ “peroesaha'an. (Foto

kan

Perm

MAN

Sebagian “toekang-toekang goentirng: ramboet. sedang in actie. Jang
doedoek batja koran toean Awang, jang poenja dan pengoeroes itoe

kestaat dalam lingkoengan

keadaan sekarang dengan tidak mengobah sifatnja. Karena masih boleh
dikatakan, bahwa fractie R K. boe-

besarnja

Se RR

Ie

staat

Berapa

doedoek dan mendja

politiek jang ditoeroetnja
sekarang, jaitoe memerentah|

ANnabi
bea SK nat

TENAGA PEREMPOEAN -

Colijn tinggal

perkaranja telah diperiksa tetapi siter dakwa tidak moentjoel di moeka hakim.
“Dalam ini pelanggaran hakim achir

nja djatoehkan

toek sebesar
masoek boei,

hoekoem

f 25,—

padanja

atau

25

oen

hari

ea gamma

Internaat

moerah

Sekedar akan memenoehi banjak per
mintaan

dari loear Djakarta dan teroe-

tama sekali boeat menolong moerid2nja '

sendiri,

Pergoeroean

Rakjat

Djakarta:

soedah memboeka pondokan (Internaat)
dengan
pembajaran.
f. 7,50 didalam
mana soedah termasoek tjoetjian.
Permintaan sekarang masih diterima '
bocat beberapa orang sadja.
Moerid bertinggal dibawah pengawa

san dan bersama seorang goeroe,
“3

Le

"3

aa NA

| COIFFEUR PERTAMA' JANG GOEI

tentang Kabinet Cotija.

Soeara pers

gmn

Membenarkan
Kemaren

kesalahan.

dibagian kota tentang Io-

terij ada kesalahan nomer dubbel 35347
5:
lot jang oetoeh.
Sebenarnja nomer 'ini hanja satoe
sadja,

dengan

ini dibenarkan, ' Corr,

ss

4

bond
Kemadjoean Persis

Indonesia,

'Perkabaran Nirom
Corr. kita' kabarkan:
Het Cedric Sharpe Sextet
Indis in den goeden ouDibawah. pimpinan toean dokter Soe
(ratman, dengan bantoean pemoeda jg
! dentijd.
anggauta pengoeroes.
Deouversure zonder ope- sama mendjadi
Persis nampak kemadjoeannja, teroeta
00

Paling hemat

ma dalam permainan, meskipoen di
Etck wat wils
rapa pemain In-| |
—.».
Murz'ek dansa oleh Silver tinggalkan oleh
et bond sana.
Pn
oek tjoekoep me
penc
Perhatian
Gramophoon Intermezzo ..
ini bertambah. 1
n::
t
perhatia
moeaska
Menjamboeng muziek dan
sa oleh Silver King
"1 Hanja perloe diperdengarkan kritik se
hat disini, jaitoe : dimana adanja ,persGramophoon Intermezzo
ie” dari Persis? Banjak perj
commiss
Muziek danza oleh Silverpenting tidak pernah direc
gan
tandin
Kin
n
lameka dalam pers. Oempama persJazz-zong
commissie bekerdja semestinja, tentoe
Penoetoep

JPOETIH

|

| kleur KOENING

Kierilkangche

ngan| . Penjiaran Timoer (V. O.R.0.)
Saptoe27J

|
sekali.

“sore
Muziek Arab
Muziekng Ambon
5.30,» “x “Gamba
kromong

Willy

Boepati telah bikin tour

Sea,

Tiada pertandingari, tiada bond. Dan

— Kepatian Djokja
Mana soeka programma
| dari gramophoonplaten

@Gistrict2 bawahannja danriboean | 8

tidak

jang

bond

sanggoep

mengada

kan pertandingan, bond itoe tentoe ma

tjioem tangannja. Di Tjitjalengkaj
| Ketjapi-orkest ,Poesaka ti, atau hidoepnja tidak sempoerna,
enoeroet A.I. D. ada delapan riboe|
Ketjoeali kompetisi, haroes poela dis
Betawi” |
g telah berboeat begitoe. Dan djil
dakan pertandingan loear- biasa. P.SI
satoe
malam Penoetoep
: orangNeoentoek tjioem tangan Pe2 . Kat
M. di Mataram boleh dipoedji tentaart
Or
LN
sadja memakan tempo seperanam
diadakan |

. waktoe

naar

tidak ada leider atau ambte-

ai
jang begitoe di poedja22 sebagai|10.15
.

'toean Wiranatakoesoemah

“ Tijdsein dan
Op

dari
Een halfaurtje Oo perette- mendatangkan oempzma VS.O.
bah
ngati,
diperi
klah
Henda
muziek Semarang.
oeberarti
an
demiki
dingan
pertan
wa
halfuurtje
Instrumentaal
oean
toeng
keoen
ri
mentja
dan
djian
Non-stop-halfuurtje
ang, jang perloe bagi sesoeatoe bond,
Muziek gramophoon

ge

oleh pen-|

5

pret sering datang di Kebon Sirih.
Di loear kaboepaten Kampret dengar
beberapa staalfjes lagi tentang pemoe
djanja pendoedoek pada ini Boepati'

Pada

|

5.15: ».. Perkabaran pers
5.45 , Muziek gramophoon

601
7.

perajaan tidak bisa

waktoe

digambarkan dengan perkataan ramai- 8

nja, tetapi sesoedahnja masih adajang|
loem ditoelis disoerat kabar.
Seorang desa soedah sangat toea

Alfreds Compoli-orkest.

”.—.

Pemandangan

8

boepaten bawa'satoe. ajam betina

|
Pi men
| djikalanu

Aom

pe

Pa

.

tidak diterima,

—

,

Ca.

sa

N-1.V,B
car dari bondn anak
Ievrerlina kelo
dengan
i
ditjar
oe. Perhoeboenga

de Priangerbode
Wanneer

'U vraagt. . .wij draaien
Denieuwste

—., Selamat

dalam

malam

dengan

Ss,

”P.

AL.

1,

ra

Saptoe 27 Juli '35

na al

PROGRAMMA N.LR.O.M.

:

'Archipet dan Dja
wa Barat,

Saptoe27jJuti

Telef,

ada

persetoedjoean

antara

itoe tetamoe telah mengadakan voorwedstrijden jang akan dilangsoengkan
dilapangan U M. S. (Beneden- Stad).
Pada siapa jang telah pegang kampioen finale, voorwedstrijden akan ber

hadapan

dengan

Bond

Palembang

oentoek mereboet seboeah Beker dan
11 Medailles dari Mineraalwater— en

|Tetapi sebaliknja hendaklah itoe di-

Igepa oleh pihak
tjatat djangan sampai
tidak boleh terlaloe

& Lie

Programma

jang terkenal di Pasar

dari voorwedstrijden

ditetapkan sebagai berikoet:
MAS. 2 — Ind, Ra, 2: : 5 | “Ikita, bahwa kita
agi-Bte,) | nengharapkan mereka dekat pada kita. Selasa, 30 Juli 1935.
LT
(Lp. T, Tinggi
LA
BVV. — Hercules
inggoe 28 Juli '35
tarang ternjata, setelah ada kelong,
Kemis
1 Augustus 1935,
. LE.G.0. I ac SL.O,S. Ls Ken
B,
T.N.H.
— S.V. Assihaam
Btc)
Wak:
Tinggi
T.
aan,
Lp.
(co
aki
boengan. Dengan lain perkat
hanja
itoe
n
'
boenga
perhoe
Djoem
at,
2
Augustus 1935,
toe mentjari
2 BOM, ma NN ORI
C. Winnaar B —,U.M:3.
Lawak.
Un TG Priode) sebab .mentjari kesempatan oentoek
bermain. Djadi tidak terlaloe “boleh Reb.o,.7. Augustus 1935.
ti
Dua
dipertiaja karena perasaan sy mpathie.
Finale Winnaar C — Winnaat A.

jaran, lantas memoctocskan perhot”

Kanaan gijmnastiek x
uchtige
muziekgramo-

a

dalam kalangan sepakraga

'Djoeg
Palembangsche
Tukst akal boeloes digoenakan. Maka | - Programma dari ijden

wp

. BATAVIA

TJONG & Co, Sawah Besar Bt.-C,
Hoofd-agent Oost en Midden J ava: .TJIE MIN” Soerabaia,

“idak boleh menghalangi, sebab itoe Khouw
lean hak mereka sendiri jang soetji, Baroe.

M

—

1456

“Kalau benar. T.N.H. masoek lagi Siropen fabriek ,,Alterna” di Kramat
Ipada V.B.D, dan V.B,S., tentoe kita dan 1 legmedaille dari firnajuweliers

Radio

EA

pihak kita mendjadi poetoes

landa di -Soerakarta) dengan Persis,
pihak kita tidak boleh bermain dengan

DAR

—.

»MMUGUET

Bedak

Hoofd-agent boeat Bangka:

masoek

V.B.D. (bond Belanda di Djokja) dengan P.S.I.M. dan V.B S. (bond Be

na

NS

GRATIS

bond jang tadinja ditinggalkan.

Sebeloem

0.
5

Fabriek
Malakastraat

:

Dan dengan kemasoekan kembali pada
bond anak N.I.V.B. itoe, perhoeboengan

danssch-

0. KAMPRET. |

an

en

pt

biagan

in Hawaii

- Kalong atau Kampret, jang ban
ketemoe tjoema rekeningloop:

pan

MONSTER

Soerakarta ka Skkarain, sa

di

harian TN

ditjintai orang banjak, Beda lagi

Pa

5

Juli. Ada

| Apa kabar sekarang?
» Wij gaan naar de Lobbij | T.N.H. “kabarnja kembali

2,

poela
pesangon boeat
— Begitoelah djikalau's

|.

"5

boelan

cabaret | disit
23 Ma
bond kita. Malah ada kabar, kloeb itoe
a
e
mal , Pekabaran dari A. I. D. akan masoek mendjadi anggota loear

6,40—7
:

mi

SN.

gesproken ...I

6. —6.40 0.
—71,30

|.

Wih

Dini

at an Aa

aa

ni

Ya

jang terkenal, tel

Penoetoep

2.30,

dan kerbau
ep
Moeharam bisa balik

soedah

jaitoe. Semarang. | 2

“Aziatisme?
Gegeran dalam N.I.V.B. antara lain2)
kan-kloeb Tionghoa sebagai
men

8 telor. Waktoe ditanja menerangkan 12.30—2,30 lohor Lunchmuziek
bahwa ia ada pekaoelan doeloe maoe

|

moeda.

beberapa bond itoe mengadakan kon-

y toep

Pp

ETAP

BaBe

awet

baiknja kalau Persisp erhatihan ini. Oem
PSSI., antara
pama dengan setahoe

Saptoe 27Juli.

10. —10.30
| Ada lagi orang desa datang di ka '10.30—11.
dan
—

dan.

perensi oentoek membitjarakan hari
waktoenja pertandingan daerah berserta
pagi De dag begint meSi t menentoekan tempatnja, sebagai perOi muz
uziek 2
He
(0
siapan, hatsilnja tentoe menjenangkan.
— 'Operette selections Diharap hal ini mendjadi perhatian,
» Cinema orgel
Jazz halfuurtje
Bagaimana dengan pan
,

: 9.30— 10

masaran (mati djoega tidak selempang).

|

Sekarang

P. M. Y.

etal

lau soedah ketemoe paeh oge teu pe-

|

Salatiga dan Tegal,

Tijdsein dan penoetoep
aah
SA

mati, ia'toch sangat ke aa

sebeloem

pi

- (Jang bagian Oetara

Non-Stop-dancing

,,

Tetapi memang maksoednj
maoe ke roemah sakit. Itoe.|

bersih

Selatan adalah Soerakarta, Mataram,
Magelang, Poerworedjo dan Klaten,

.

Samboengan Cabaret.

9. Satuah €

litjin

doea, sisi Selatan dan Oetara. Bagian

Cabaret programm

|
pingin oetjapkan selamat datang padaj 6. —
' toean R.A,A. Wiranatakoesoemah, Ka-|

|

|

:

permoelaan boelan Aug,

Kira2 pada
malam Accordeon programma
ai
jang menggembirakan tus, pertandingan-daerah P.S.S.I. akan
Muziek
oemoem di dimoelai. Bagian Djawa tengah dibagi

| keterangan bahwa di sitoeboekanhos|19
al11
orang toea merasa soedah p:

daerah

bahans

dengan hawa panas negeri ini. Djoega boleh di.
goenakan boeat hilang
ken boeloe moeka, soepaja selaloe kelihatan

“..

Pertandingan
Te
Pb

digotong oleh anak tjoetjoenja masoek 915. - Muziek dansa
Samboengan Cabaret
' kaboepaten. . Oppas jang djaga kasih|9:45-,,
pitaal.
boekan

atau bond.

dari

bahan jang tiotjok betoel

Djangan membiasakan didatangkan, te.
tapi sebaliknja, datangkanlah lain kloeh

lohor After lunch-programma
Tijdsein dan penoetoep.
3.
| haram tidak beda dengan waktoe Kam 5.041 sore Muziek gramophoon

obral.

DAN

Terbikin

Djangan hanja menoenggoe permintaan.

2

tida

BEDAK No. 1456

mengasau saja. Ada baiknja

moedian

verzoek

2 1045",
5
doedoek. Waktoe Kampret ke Bandoeng ming 14,15
goe jang laloe ke roemah Entjep. di 11.45
ing Luachconcort
| Astana-anjar, djoega singgah di kaboe 12.01

| paten, dan sedikitpoen boedi peramah
| nja dari Dalem Bandoeng Aom Moe-

«

Persis haroes perhatikan ini, Persis
penoetoep sendiri sebagai kampioen, djangan ke

Concert pagi

dan

BEDAK MULUET

pertandingan dengan kloeh lain bang
:
sa kerabat N.I.V.B.
Moempoeng waktoe masih linggar,

Saptoe 121 Ju li.

1001

pr emie

ngan ini. Bertoeroet toeroet

B. RV.

pagi

zonder

baik

Barang

”

.
enit (10 seconde), djadi tempo jang
enakan tjioem tangan ada 80000|
en atau 'koerang-lebih 22
: djam,
tau snelle handkus, ji em tangan jang
701
epat sekali ?
Se Pat
5
Tetapi sebagaimana djoega boeat ini .830

Batavia-C. Tel. 1434 Welt

soap factorij

MAHARANI

un

bond.

dari

Djawa

Gamelan

,,

7,20

kemaren|

Bandoeng

di

aa
$
Hidoepnja sesoeatoe

.

MAHARANI!

merk

Kn

haroes

K

Tionghoa
ingat kepada toean R,A.A | 6.30 malam Muziek
Nirom
baran
Perka
,
7
.Pe-|
eur
oemah. Redact

ta

Semoea terboengkoes rapi. dengan
'handels

Sea Kebal

kasi

berhati nasional, jang

k.
didalam batinnja tidak 100 pCt berhati
u ada—
3 jang begito9”e—kala
: PSSI,. orang
ot terboeka.
ditoendjoek

uli.
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Frits dan President Roo- | 6

poeskan sadja atau
yetama kalau ad:

EA

g banjak

Harga per stang (per stuk)

12 cent

bekerdja boeat apa di

tidak

Kalau

Teka

tjapai,

lan

.

BLAUW

perhatian akan bertambah.
—

dipake boeat
Mandi

baek

Gan

pt

wa

tjoetji jang paling bersih

| Saboen
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|
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“Nooravond concert :

AGAR

Penoetoep

| en

Soerakarta

Sepakraga di

Kena Ad

.

BADMINTON
Badminton Bond Batavia minta kita
wartakan, entries bocat Ladies” Single

Open Tournament jang maoe . diadakan

pada tanggal"

Minggoe

pagi,

il Augustus,

masih

hari

bisa diterima

sampai5 Augustus, hari Senen : sore
paling laatnja.
Perminta'an boeat ambil bagian boleh
masoekan

namanja

bersama

dari F 0,25 pada Toecan

Pee Tek Hap,

dan Toean Adri, Gang Zecha 47, BaBoeat ini Tournament

Chun

Lim

& Co., Batavia hadiakan satoe.Wissel
veker dan Keng Ro satoe beker boeat
Champion: dan satoe vaas ketjil jang
indah dari Toean Lim Goan Lian boeat

cunner

up.

meraja

»Badminton

Penghiboer"

wedstr
:
Seperti tjendawan toemboeh, diplok
pihak kita haroes senantiasa awas,
sok
negeri Betawi pada waktoe ini,
Saptoe tg 27 Juli 1935: 2."
1935.
us
August
9
Djoem'at,
. 2
Tj. Kwitang
s.v
op Herculesveld terdjadi beberapa club badminton. Dan
Is.v. Ster 2 .—
ang
Palemb
—
B.V,V,
Voetbalbond Palembang
makin lama, permainan itoe makin di
Saptoe, 10 Augustus 1935.
1935: | Trip dari

Minggoe tg 28 Ju 1i

Setia

s. V,

08. Provincie

—

:

Pa

AJ

Pertandingan2 di Betawi,

gemari oleh segala bangsa.
T.N.H. — Palembang op Herculesveld
Beloem
selang beberapa. lamanja,
jg
dari Palembang
Keke
“7 Minggoe, il Augustus 1935. atas oesahanja Engkoe Abdoel Halim,
terkenal kekoeatannja jang mana telah Hercules — Palembang op Herc. veld di Setjangweg 8 poen soedah terdiri

|

“18 | dapat mendjatoehkan elftal dari Djawa
seboeah club itoe, jang dinamai Bad-'
Selasa, 13 Augustus 1935.
dan dari Singapore waktoe mengendon, S,V. Assihaam — Palembang op Herc.v. mintonclub Penghiboer,
Bund
Dari Solo dikabarkan oleh An eta besok moelai tg: 9 Augustusdi jad,
Moedah-moedahan sadja club terse:
Rebo, 14 Augustus 1935.
ini kota
akan singgah

Shanghai — V.B.S.

ndingan terseboet
'Operalbahwa kesoedahan dari pertaoe:5
an2.
2. |oentoek melakoekan pertanding
jait
B.S.
V,
—
"Jantara Shangkai
emperko
Juli
30
i
moela
a
ntar
“| Seme
SA

ADA AM Es tanda

Ska

ajal

U.M.S, — Palembang

op U.M.S, terrein

Kemis, 15 Augustus 1935.

op Decapark,
poelan2jang hendak bertempoer dengan "V,B.O. — Palembang
“

boet diatas, ada kemadjoeannja.
—9

1

'inleggeld

Prinsenlaan 18, Toean Lim Soe Tjong,
Djembatan Lima,, Tanah . Sareal 222
tavia Centrum,

2
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' HAND-BORDUUR TOESTEL,

PRACTISCH DAN FCONOMISCH
dan bagoes:

1 oetas Lilian art Silk. I

stuk Patroon Gabardin 2 stuk Strijk Patroon. 1 stuk gambar fjonfokleur

|.L Raam

Pe

kaioe

boender

Anna

8 Briefkaarl gambar

an
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kota Tokyo,

:

ae
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ae.

datal sedkloe

.,,

F.1.65
TPF. 1:65

lis Sepasang
j

EK LTO):
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No.62

No. 26

.R O K

pakan

#tantbal..

PALEMBANG

jang

Moelai At,1 Mei 1935 H. 1. Pt
S. ,JULIANA“

kaloe

/ i. koewat

| doewa

L60

kim dapat gra-

oeroe-gveroe

sepafoe voetbal djoega. :
Ana
f

|

Menoenggoe dengan hormat
jas

:

Me

F.1.80
Pal8D

Dengan

Besluit

Eeredienst
Palembang

DITOENGGOE - TOENGGOE
Oleh tiap- tisp orang jang me-

Satoe-satoenja toekang Ketoe Oedeng jang mendapat
2 Diploma,
dari itoe tidak oesah heran, soedah mendjadi
langganan besar
| dari achli2
pemakai ketoe-oedeng, jang berpangkat tinggi
dan

US.
: dis Lb

— - PASTI

Pertjajakah?

Djangan

—

MOERAH

ragoe2!

,Wajang

dan lain2, jang

menoeroet

—
Dan

Djilid 2
la

cengjanglah

Industrie

Poerwa'

Belilah

F

sendiri ! !

Sekarang waktoenja ber ,,SATOE

sampai ke VI Kn

seper

Arkan

isang

goreng.

saroeng tenoen

F

HATI"

ini Merk
—

COGPERATIE

seba

dengan ingat me-

atoer pesanan

“Sekarang

djilid

VII

soedah

| harga f 0.75

OESAH A.

$|
3

3

sa

F3

satoe boeko6, Ter-

masoek ongkos

!

!

:

Djoega bisa dibeli pada administratie ,,Pemandangan” dengan

loear Java haroes kirim wang lebih doeloe '/s nja dari

soempoetpa |

Nae |

:

terbit.

TENOEN

5 SAUDARA-

narik hati, bahasa jang rapih dan
populair.
2

NB.

harga.—

OFBSAHA!
“Tidoskii
pan

"

Zaman.—

MENJENANGKAN

Boektikanlah!

ber-

Boekoe karangan M. Winata Hardja

“dari sekarang.

Pesanan

en

KP

Djoegg berdagang BATIK—POLENG—SLOFFEN,

r

Neni Dahan.

|

HARGA

Onderwijs

1935,

marilah

Oualiteitnja

van

SAUDARA!

Noord Passarstraat BANDOENG

maoepoen

Directeur

Batavia-C:
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E.M, MOECHTAR

tjoraknja,

toean

1 Februari

F.2,20

1 KETOE OEDENG MAKERY -

warnanja,

padoeka

ddo. 28 Juni 1935 No. 16309/a Julianaschool di
di izinkan memakai nama H.I.S. terhitoeng dari

KOH"

— Telefoon 6077 Welt,

rendah—

berdiploma.

tama dan F 2.— oentoek anak kedoea dan seteroesnja.

. F.1.90

',

semoea

Mendidik anak-anak oentoek examen M. U.I:O, K. W.S. dil.
Wang sekolah moelai 1 Augustus 1935 F 4.— boeat anak per-
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"ARIE

menerima moerid

ha

5

1 “beli satoe do-
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Cherijsemihemum
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Ii Dengan wang F'
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No. 13 p. stel F.1.50 || Toean soedah

Thurip gobiltie
Kembang
:
kind
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fjPakalipan No. 89

toeroet 1

ini, lain ongkos kirim.

Harga dibawah

5.
»..

dan

SAOTOoe

SAT

kirim. :

Lekas pesen, djangan keabisan!
Geoeeoneero

:
Il

|. Memang

2

obatnja

&

jang

3

terdjoeal dikoelilig

Akan tetapi dengan pakai

kemandjoerannja

nistjaja

:

Menoeroet keterangan
pandai tentang penjakit

:

kami poenja obat

bisa memoeasken

sampoerna, kesoedahannja sama sekali tida ada

.Kerna diperboeatnja ini obat dari bahan-bahan
|jang pilihan sadja, maka dari itoe boleh diminoem bersama-sama dengan lain obat, djangan

|

mendjadikan apa-apa.

“Ini obat

:

—

Djika

dipakai

pada

waktoe

.

| kita poenja kemaoean.
. Selainnja dari penjakit
Asmin

.sakit

ea

bengek, djoega

amat besar pertoeloengannja

,

- Doktor jang
mengobati ini

2 matjem obat,
sebab dengan

tentang penjakit bengek dengan soeng-

Tt

ASMINKIU
bisa mentjegah

ngek, boeat jang terlaloe banjak

1

datangnja

ini

DP

bengkak pada koelit dalem tempat djalan

soepaja

bisa

disia-siakan tentang

peliharaken

terijegah datangnja

itoe penjakit.

IP.”

Te

Sk

pake

PIA

G3

teroes

pesen dikami poenja toko.

3

1,85

Sepatoe-Voetbal

,TJAN FOENG”

mendjoeal

le soort
3 ERA

Nanti dikirim teroes sampai diroemah pemesan.
Boeat djoeal lagi, dikasi rabat bagoes, boleh berdami lebih dahoeloe.
Ha
&
PRIJS COURA T. obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH,

'Memoed/ikah dengan hormt.
Molenvliet West

No. 203 Batavia.

Telf.. 19, 293 ag

geolied

Prijs.
Icer watcij1ccf

REG

.

.

.

.

Aa

3e soort leer en zeildoek.

“.. Djika. kirim wang lebih doeloe, ongkos kirimnj a bisa dapat moerah, jaitoe ASMIN boeat ongkos.

terpoedji

moelai :

2e soort gewoon leer

obat. Bila tida ada atau ke-

jang

oleh soeatoe voetballers jang terkenal

Kwaliteit van :
13

II nja tamba
tambah f 0,10, dan ASMINKIU tambahf 0,20

—.

@

KERAS SEPERTI MERIAM
POENJA TENDANGAN

TOEAN
Kaloe

2.1

Harga

Beloem terhitoeng ongkos kirim.
Djoega bisa dapat beli dimana-mana Toko Japan jang

H| habisan, .boleh

Mu

3

... per flesch f 1,75
3

Sm

pa

be-

ba

Tapa

|

- HARGANJA :
ASMINKIU

F

S

argin didalam

dan paling teroetama haroes minoem ASMINKIU,

Ti

CA

.

peparoe, berasa panas didjalanan napas (terg'gorokan), soesah bernapas, napas berboenji, riak
nja berbaoe, soesah keloear riak, boeat antero

djanganlah

3

|

amat besar dan

batoek dan bikin koeat badan,
Sebagai orang jang terserang penjakit bengek,
memang senantiasa badannja tjape, dari itoe

oentoek:

3«

:

Pertoeloengannja

' sampoerna, jaitoe

timboel penjakit-

5

| BERHASIL:

. goeh-soenggoeh.

nja, bisa ternjata Chasiatnja seperti obat soentik
If sadja, demikiam poela boeat hilangken batoek
jly bisa
dengan gampang,
pendeknja
dipakai
| mengobatinja bisa sampai sampoerna menoeroet

tana aananns

begini boekan sadja bengeknja mendjadi hilang,
djoega badannja djadi bertambah seger.
.ASMINKIU ada soeatoe obat bengek pendapatan
paling baroe, ialah atas ichtiarnja Prof, Dr. T.
pahamken

bila dipakai sebeloem timboel pe-

injakitnja, bisa tertjegah datangnja
itoe peIll njakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada
| kesoesahan,:
SA
:
HE

pernyan maap
ata

SAKATA, seorang Goeroe sekolah Doktor tinggi
di The Imperisl University di negeri Japan, jang

koeatir, maskipoen dipakai sampai lama djoega
dada

Doktor
bengek,

penjakit haroes menggoenakan
jaitoe ASMIN dan ASMINKIU

dan

Aa
en 0g pap an) Hang,
an GI,

Naas

ASMINKIU

kepala atau lain-lainnja, pendeknja tida sampai

memoeasken.

|

batoek lelah atau

sesek, ditengah malem keloear keringet,

penjakit soeka kentjing diwaktoe malem, sakit
Wasir dan boeat antero penjakit djantoeng jang
. membikin lelah.
"

tempat djoega ada banjak matjem, tetapi ke'Soedahannja senantiasa
ada membawa
lainlain penjakit lagi seperti: berasa mabok, sakit

eibantope 00

)

termashoer:

hawa, oentoek antero batoek,

batoek

BANDOENG

Hoofdkantoor: Regenisweg 42 Bandoeng Telefoon 1722,

Obat bengek (Asthma).

sengsaranja orang jang diterdjang penjakit

MADJALAJA

Barang2 keloearan dari kita, ditanggoeng 100 pCt. moerah, baik
fjoraknja, koeat dan tida loentoer. Pendeknja: MENJENANGKAN

kamoe poenja kesehatan pilihlah obat jang soedah

bengek itoe.

3

NKIU

Toean-Toean tentoe pada mengetahocei, bagai-

| mana

O

NO 2,502
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|
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moengil

3
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Selamanja ada sedia roepa2 sepatoe Toean — Njonja — Anak2
Spike-en Hockey-Schoenen, Laarzen, Been Kappen,

|

dan Sport-Artikelen,

, Schoenenfabriek sTJAN
Senen 75
Telf, 3313 WI.

FOE N Gs"
Batavia-Centrum

|
Pake Sepatoe-Voetbal ,, TJAN FOENG"

|
selamanja succes.

anang
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PENA

PE MBM

em eaeaanaa He en

tahoen jt!. Seorang sebagai Van Hinloo
dengan doedoek

Labberton,

pen

Dalam karangan saja tentang ,nationalisme Indonesia De Bie“ (Moerah

Sahabat),

telah

saj

“

kebangsaan

mengakoe

Sia poetera
doeloe

mendjadi Indone

seperti kita. Tetapi lebih |

mesti

soal Indo

mendjadi

Soedah

hangat

» Gipersoalkan apakah
berd asa dapat ,,dipoengoet"
pagar kehidoepan bangsa Indo-

|Indische Beweging dari toean De Bie (mendjadi burger) kalau angan-angan
Cs.
1
kemerdekaan nasional telah tertjapai.
Soal pengleboeran bangsa adalah Dengan .begitoe, maka halnja t. Tjoa
anggota

| itoe

berhoeboeng

kan tempatnja soal ini diperbintjang jang

denganlkan

disini,

sebab

tidak sedjalan de-

moem

Kongres

Perdi

jang|taliannja

h laloe, bagi Perdi “althans demi-

idap

Djasa

soerat.

kabar,

wartawan

atau

haroes kita ambil sikap menanti

ingin

kanja selebar moengkin. Ada peratoe soedah tjoekoep terkenal. Bersioel In-|
rannja, Tidak setiap orang wartawan donesia, meloeloe sebagai reclame. Dan

benar

3

Tn

n

&

&

djasa |

2

jaNB

kalau ia benar bersoeara dan berlakoe

ini waktoe dan selama kongres, instan kalau djasa itoe diperboeat

berdasar
kan toeloes hati, hendaklah kita dapat

tie jang teratas dari Perdi, tidak mem

LL.

Onderbouw H.LS,

Dengan vliegpost, Ettys dari. Ban-

doeng toelis pada
:
bawah ini:

peroebahan apa2, Perdi tidak membedakan

kita

di Buitenzorg.

H.L.S,

di Bekasi, Mr.

Sekolah

atau Directeurnja

bahagian

jang

ia berdiasa, Bagi Perdi

Na, gai Ni boekan soal jas ttp

NOCIN

sebagai diba-

soal “kebangsaan. Dan sebab berbangsa

ain. tjara hidoepnja berbeda, adat-isa
poen

dat

tidak seroepa, maka djasa

djasa, kebangsaan tetap ada

Pos

Na

tas dan garisan.

| Akibat pembitjaraan Sjamsoeddin

|. Tetapi oleh karena diini..Soerat ka-|g
bar tg. 15 Juli 35 No. 83 lembar kelfa”

gn

gar kehidoepan bangsa
kita,
boekan satoe perboeatan jang

itoelah
tjerdik,

satoe dikemoekakan kembali, saja akan
tjampoer tangan djoega dari ini hal,

meskipoen berbatas pada soeara, toe-

Kalau kita

dari

batangnja, pembitjaraan pindah toe fractie atau

pada ., .. Soal Si Anoe.

Kaboer-

front, sesoeka

pertjaja

pada

pepatah2

terseboet diatas, kita haroes beroesaha, soepaja badan kita selamanja sehat. djika maoe berfikiran sehat.
Oentoek : menjehatkan

sadja kita haroes

orang 'makan, tetapi

tidak

djoega.

badan, tidak

kekoerangan

perloe

soepaja

menjeboet, Radicale Concentratie, Te- kita banjak bergerak badan, sebab
aa pembitjaraan terletak disini , melan tapi betapa akibatnja ? Radical Con- oleh karena itoelah badan kita menda

toer seperti membitjarakan orang-se centratie boebar. Tidak
orang jang mempoenjai persoonlijkheid hankan lebih djaoeh.

dapat

diperta

pat hawa

jang bersih,

sebab

kita

ke

Sa
loear masoekkan napas kita dengan
orang jang agak dipentingkan oleh
Toean Ir, Cramer berkoempoel dalam fjepat.
masjarakat kita, padahal masjarakat| R.C, dengan pemoeka2 kita, ia tetap Dengan menggerakkan badan tadi itoe
tidak berganti mendjadi Kromo, tentoelah badan kita mendjadi badan
Jan Rakjat kita tidak perloe didjamoeZz.| Cramer,
Lebih
terang dengan Nationale Frac- jang koeat, dan oleh karenanja mem
tie. Tocan2 Stokvis, Middendorp dan poenja tabiat koeat, kemaoean xoeat
| Karena pers kita, bai
kemoedian De Dreu Volksraad boleh dan segala galanja koeat, sehingga" ti
dibilang sebagai ,,anggota loear biasa” dak moestahil kekoeatan tsb. djoega
'dari NF. itoe. Toean?2 itoe, teroetama ada perloenja oentoek masjarakat kita,
toean Stokvis, kita akoei djasanja. Me
Bangsa kita oemoemnja
bertabe'at
reka itoe kita hormati, Tetapi karena lembek, segala galanja lembek, boleh
|djasanja itoe inereka tetap tidak dapat djadi lantaran koerang merloekan ge
AN #mendjadi anggota 'Nationale. Fractie, rak badan.
sebab mereka boekan anak Indonesia. | Gerak badan dan gerak badan ada 2. |

, baik jang di Dja
ngan Indonesia kita ini sampai seka

ing, jang tjoekoep memberi stof pada Ada poela nama jang boleh dikemoeka

Gerak badan

pers kita, Saja tidak membitjarakan di

kan, jaitoe toean Koch, bekas hoofd1 orang, tetapi kembali pada pokok: redacteur De Indische Courant”, de
perkara, jaitoe benarkah sikap me ngan njonjahnja. Toean dan njonjah
janti jang diandjoerkan oleh 'Koch djoega berdjasa pada bangsa dan
sollega Sjamsoeddin itoe ter- masjarakat Indonesia, tetapi Koch tingjadap pada soerat kabar, war- gal Koch, boekan Karto,
Tn
awan

atau

Iainnja

poekan bangsa kita ?

BN

jang

Menanti menoenggoe sepak terdjang

jata
am

nja, lain tidak.

anggota peranakan Tionghoa
dan Arab,

disamping Nationale:

kesoesa- 'atau Indonesische Fractie.

mendapat

Djoega
dalang dari

jang mendjabat

pekerdjaan

kindertoelage.

Zonder voorbehoud,
:
aja setoedjoe

ingga dan dus
enarkan andjoe

en

kepa

donesia, tetapi dengan

Kan-

negeri

(lands-

menjediakan "roemah pondokan (internaat) bagi anak2 jang
loear kota, dengan pembajaran f 17,50 tiap
- tiap boelan,

KETERANGAN
jang diterima anak2 jang mendapat diploma dari Muloschool,
atau jang disamakan dengan itoe
,
jang diterima anak2 jang mendapat diploma dari H.IYS,
atau jang
disamakan dengan itoe
Wassalam PENGOEROES

gerak

badan

djoega

geestelijk sport (sport

semata-mata),

tetapi Pe

oentoek

otak).

Lain dari itoe .bet aangename gepaard met het nuttige“ ada lebih moedah
dikerdjakannja dari pada jang
»nuitig” sadja.
e
Oleh karena itoe saja anggap main

Gapat memenoehi Sjarat-sjaratnja,

asal sadja roemah tangga
nanja tidak katjau balau.

oleh

kare-

ee

PASAR

BAROE 99

Satoe2nja fotograafIndone-

Spesial “reklame “sampai
penghabisan Juli,
3 st. ,post Kaart“ formaat
f 1.50 dan dapat 1 afdruk
Jang berwarna,
Pada saban2 rolfilm 'atau
filmpak jang dibeli pada
kita dapat gratis bikin 1

Etty dari Bandoeng
:
Terhadap sesoeatoe hal,
djikalau
pro tentoe ada sadja alasannja, sebaliknja djoega djikalau contra.
Apakah ketjerdasan memikir hanja
disebabkan oleh itoe ,,gedachten consen
treeren sadja”
jang mesti
dengan
tennis ?
Apakah sebabnja kaoem isteri bangsa kita dalam tambo begitoe banjak
terkenal sehat badan pikirannja, tetapi &
tidak kenal pada tennis ?

$

vergrooting.

Bikin portret studio modern
dan artistiek, serta boeat
bikin

foto

lah

diroemah, ingatAndalas

selamanja
Studio.

Buitenopname
onder
leiding dari toean A.

Mendur

Kita setoedjoe pada perempoean
bergerak badan, sport djikalau maoe

Sport oentoek gadis2 kita |Timoer)
lajak dengan boedi lembaganja?
Dimana sekarang matjam2 permainan

—,

sier di Betawi jang poenja
Studio inrichting dan pekerdjaan jang modern.

x

diseboet begitoe. Tetapi apakah orang
tidak
maoe berichtiar soepaja poen

———

| ANDALAS -STUDIO

ex

fotograaf

Java Bode dan Actueel
Wereldnieuws

Pen
sena a
smamenna as

anak2 perempoean, jang kita pernah
Tooneelvereeniging O. N.S. (Oud
lihat ,djamoeran", ,,djoeblak soeweng”
Normaalschool)
$
enz, jang toch tidak koerang dengan
tenaga dengan otak, tetapi tetap sifat
Mengadakan pertoen
Timoernja ?
t
djoekan di Tjimoerah.
Procentage perempoean Barat. jang
Tooneelvereeniging terseboet, ialah
tennispoen ada sedikit,
tetapi sebab
banjak
orang toea jang sopan dan g0€roe2: jang berasal dari Normaal-

hemat djoega tidak menghendaki itoe. school

|

Gerak badan seperti. main

5

lain

dari

pada

Apa

jang ada di Garoet pada ma-

menggerakkan

tennis,
badan

Lebih

Dari

dari 70 orang

mendjadi

Cheribon

korban.

dikabarkan

ah
desa: Tjimoerah, Tegaidjati, Pasiroentjal, Harendong, Sindangpalaj dan Ver-

volgschool

bahwa
jan. Menanti, boleh setoedjoe, boleh
Fractie peranakan itoe diberdirikan djoega disitoe ada beberapa factor jang oleh veldpolitie telah dibekoek doea koempoelkan
idak, inilah tergantoeng dari kenjata sebab, meskipoen toean2 itoe jang telah, perloe oentoek keperloean
hidoep kita, orang Indonesier, jang soedah sedari tooneel.
n jang akan memberi kejakinan
diketahoei menjokong kepentingan In-|:

la kita, Pena

kepada

07 pav. Batavia-

lagi oentoek perempoean bang- lam Minggoe kemaren telah mengadasa kita, pakai kebaja dan saroeng ban pertoendjoekan di Tjimoerah atas
lariZzan
tangkap bola,
dimata tidak cendangannja goeroe2 jang ada di Tji
Menjapoe lantai d.s,b. tadi itoe baik
moerah, jaitoe boeat merajakan toetoep
begitoe
enak
Li!
oentoek roemah tangga dan sematataho
enan pengadjaran. Tempat tooneel
a
S.
mata badan kita bergerak, dan beritoe
di bale desa Tjimoerah,
gan
maksoed soepaja apa jang kita kerdja
kan itoe mendjadi bersih, oempamaLima sekolah desa, ialah sekol
Toekang memeras

baja ada tjontoh jang lebih menjolok.
Uitheemsche Fractie jang terdiri dari

ini hanja dapat diketahoei da- selaloe berdiri

timboel kesoekaran dan

keperloe

an roemah tangga ada terlaloe berbe
daan dengan gerak badan seperti ma
in tennis,

Dalam stadsgemeenteraad di Soera-

ang njata. Dan sepak terdjang jang

seperti menjapoe Ian

tai, mentjoetji dsb, oentoek

atau

di Kramat

Sekolah2 H.I.S. Moehammadijah terseboet di lelter D. i/m I. soedah
vergunning oleh Directeur dari Departement van Onderwijs en

Ingatlah lebih doeloe akan kelemahan
»Mens sana in corpore sano“, ,een
kita, kedoedoekan kita, anak tjoetjoe gezonde ziel in een gezond lichaam",
kita, tanah kita.
TE
2.
Begitoe toelis
jang artinja:s fikiran jang sehat itoe
pada kita.
Koerang berdjasa apa oempamanja hinggapnja dibadan jang sehat.

mendjadi gempar, tetapi kaboer. Orang 'an2 Ir. Cramer selama ia mendjabat
loepa kepada ,pokoknja perkara", te- anggota Volksraad, Teeuwen, djago
tapi meriboetkan ,,diri. orang seorang” LS. D. P. doeloe dan almarhoem N. I.P,
Soal Indo dalam djoernalistik dita- Sarekat Hindia ? Toean2 ini dapat ber
rik pandjang, dioeloer, hingga lepas koempoel dalam satoe “benteng”, sa-

dimaksoedkan,

Pengadjaran

djasa dan kebangsaan.
35
dapat menerima anggota wartawan lain Djasa kita akoei, jang berdjasa
kita ' 'Sebetoelnja ini soal soedah basi, tennis djoega perioe oentoek bangsa
3
mapankn
PA
hormati, tetapi oentoek tenan ka »oude koek", orang Belanda bilang, kita (tidak sadja kaoem lelaki tetapi
4
||djoega- oentoek kaoem. perempoean),
rena djasa itoe dengan begitoe sadja

alaupoen

Cornelis,

di Kebonkatjang IV Batavia-C.
di Kemajoran 21 Batavia-C,

P

Indonesia, itoepoen boekan satoe ala- Tennis dan' perempoean Indonesia.
san bagi kita mesti teroes memperin-|.
Perloe oen toek gerak
donesiakannja. Orang boleh -berdjasa
-.
badan kesehatan dan
lagi satoe so'al apabila boeat kepada bangsa dan tanah air kita dan
(ne
otak.

boekan

de LS,
Onderbouw

Eeredienst: dan wali2 moerid

meleboer

$

»

6de. H.I.An S,

dienaren)

asal kebangsaannja....

Ne

Kemajoran 21 Batavia-Centrum
Kramat 97 Batavia-Centrum.
Oude Tamerindelaan 134 Bt,-C.
Kerksiraat Mr,-Cornelis.
Drossaersweg 173 Tamansari
Batavia-Centzum,
.di Laan Tegalan, Mr. Cornelis.

5

H.L5..

l

2

terha

di
di
di
di
di

5

js
Kk.

diberi

pasti tidak di

djasa, boekan

HS

(1)

Ne
Bagi wartawan Indone- dap kepadanja. Lelakon satoe 'koran/
sia pintoe diboeka, tetapi tidak diboe peranakan Tionghoa di Semarang

boeat

ps

,oekoeran“

orang menoekar

. Perdi tetap mesti menoetoep pintoe apalagi jang baharoe bersoeara sadja,

Indonesia mesti dapat, diterima mendjadi anggota, Perloe saringan.
:
| Kalau bagi wartawan bangsa sendi
ri, pintoe tidak diboeka begitoe sadja,

tinggal

dengan sikap menanti terha ini, mendjadi

lah saja poenja pendapatan per- orang lain bangsa jang bersioel lagoe:
alijk, sesoenggoehnja soal itoe boe- Indonesia.
lagi meroepakan soeatoe soal jang
“Tidak perdoeli peranakan apa, walau
perloe diperhatikan sedalam moengkin. gempar soearanja agakimendekati kita,

nja bagi wartawan jang tidak berbang

Ta

RIS,

4de

“5de

di Kramat 49 Batavia-Centrum,
(2) di Kramat 49 Batavia-Cenirum,

L. Ss.

ade

A, M.S.

(1) (leerplan H.I.K.)

3

toor Moehammadijah
Cetnrum. .

Indonesier itoe, oleh aliran

saja seboetkan ini

Pn
benarkan,

aan collega Sjamsoeddin di|ngan pokoknja perkara, tidak ada per

P.N.I, itoe tidak karena

(leerplan

aa

mana jang toelen.....

mendjadi

H,

&

Kepala

rang mendjadi kaboer pengli- |soal jang tersendiri, terpisah dari ini jang boleh djadi masoeknja mendjadi
. melantoer
membitjarakan|dan soal itoe minta penjelidikan seda

anak Indonesia jang benar Indojlam moengkin, djelas dan terang. Boe

Moehammadijah

»

(dalam
»Pemandangan”) dilini hanja menerima boekan anak Indo
saja membitjarakan Nationaal nesia sebagai
saudara 'pendoedoek

habat”

Orang berbitjara tentang iwaktoe

ANA NENNNAAPAMAM Pemanenan ana aNPaN
gmana
eren

mM. lste Frobelschool ,,
1.
2de Frobelschool ,,
di Kramat 97 Batavia-Cenirum.'
3de Frobelschool ,,
di Kerkstraat
49 Mr, Cornelis
Sekolah Tenoen
,,
di Kramat 97 Batavia-Centrum.
Segala peladjaran, selain dari pada pengetahoean oemoem, diberi
poela peladjaran Agama Islam oleh goeroenja jang speciaal.
Permintaan mendjadi moerid haroes disampaikan kepada masing2

saja terangka:

donesia, betapa sejogia sikap kita, per tiga aliran dikalangan
di pembitjaraan. Soal jg nahlah soedah saja rakamkan dalam dari padanja tidak setkit:
oe hingga sekarang tetap karangan sajasberkepala ,,Moerah Sa- pengleboeran sedemiki djoe dengan
'itoe, Aliran

“hangat itoe, dipergempar

2de

fk

dan tanah air. Moen
tidak. Di Makasser ac

School

Moehammadijah

Mulo school
Iste HL S.

OA

dikan Nasional Indone
sekarang

ppaamamannan
anna
OMA

Middelbare

Kweekschool

Ex

memenoehi djandji, mi-

salah satoe partai
politiek Indonesia. Kemaedian
toendoek
ah
.|dengan meredhokan sega
Fserahkan kepada kepenting

Tjoa jang

Algemeene

..€.
d.

Sainja. memasoeki

: SOEDARJO TJOKROSISWORO
Seeretaris Hoofdbestuur Perdi.

(0

dan maoe

Mean

afd. B) (1) di Kramat 49 Batavia-Centrum,

6.

pera

TANM

4! Maslai sekarang soedah dapat menerima moerid-moerid baroe boeat
" tahoen peladjaran 1935/1936, jang akan dimoelal pada 1 Augustus 1935
pada:

tidak berkeberatan mene' ma peranakan dalam pagar ke
Kita tidak menolak

ANN

. lah-sekolah Moghammadijah tjabang Betawi

kita

ngkan,

NAN

Penerimaan moerid- mogrid oentoek sgko-

diti-

kar kaki berpalang (gekruist, doedoek

sila), toeroet berkendoeri dan akan
kemoedian poen makan nasi kendoeri,
adakah ia djoega telah ,matang” oentoek diperindonesiakan ? M akanan dif:
“ada terlaIboeat oekoeran, soen:
loe loetjoe oentoek dioeloer pandjang.

Enam aa

|.

Oempamanja, selagi

main

tennis, berapa tempo lamanja lakoekan pemeresan pada pendoedoek dari desa desa
haroes Djatise-eng, Tjikeusik Waled, Orang-

menjesal mere- fikiran kita haroes tetap pada permainan

ka tidak dapat diterima mendjadi ang- (het volle aandacht vestigen),

gauta Fraksi Indonesia, karena kalau dengan segera:membagi fikiran waktoe orang “jang pergi ke pasar dan koelikedjadian begitoe, tidak akan ada Frakaanval

Tjimoerah

boeat

moerid2nja

menonton

di

itoe

Sebeloem itoe pertoendjoekan diboe
ka, lebih doeloe toecan Kartasasmita
Onderwijzer Vervolgschool Tjimoerah
berpidato memberi terima kasih kepada
sekalian iboe bapak moerid dan oendangan-oendangan, djoega kepada too-

dan waktoe verdedigen dan koeli jang djoestroe poelang oleh metahoe djalannja bola, kalau reka ditahan ditengah djalan dan di
ang itoe. Sikap/m
if
Lebih loetjoe lagi daripada djasa lawan kita berikan tanda, bahwa ia antjem serta dipaksa boeat serahkan
eeniging O,N.S. jg soedah mem
an mengandoeng
iljang akan diboeat oekoeran oentoek akan poekoel bola kembali dengan mereka poenja milik. Sama sekali pa- neelver
beri
soemba
ngan
perajaan toe
ai. Kita awaskan
Si. | memperindonesiakan jang boekan anak oempamanja: drive, kap, d.s.b.
da politie soedah dilapoerkan toedjoe toep tahoen pengadadanja
itoe.
jaran
ap menanti boekan
ijIndonesia, jaitoe tentang... makaOleh training begitoe, tentoe tidak poeloeh perkara pemeresan, dari mana
ernjataan kebentjian,
nan, Sebab pernah atau gemar makan moestahil oentoek
Kemoedian itoe pidato di samboet
masjarakat kita ternjata bahwa itoe doea orang telah
2
assief.
|
nasi goedek, kebangsaan Indonesia djoega ada perloenja: mengoempoel- peres korban-korbannja oeang dari oleh tocan Soeparmawinata sebagai
an| boleh mengambil orang boekan Indo-|kan fikiran (gedachten concentreeren) setengah roepiah sampai Satoe roepiah Tooneel-Directeur, jang meminta maaf
Sikap menanti tiada perh
1(nesia jang pernah atau gemar makan dengan segera membagi fikiran kalau dan dalam berapa hal poen itoe kor kalau ada barang kesalahannja atau
a dan memang tidak memj
goedek, Apakah kalau ada anak |perloe, dan tahoe apa kedjadiannja ban2 ada dipaksa boeat serahkan koerang sempoernanja. Soedah itoe
1 ion
ana anak Indonesia jang
»jang tidak toelen”. Oleh sebab (indonesia pernah dan gemar makan|kira2, kalau kita tahoe doedoeknja barang-barangnja. penjelidikan dalam tooneel dimoelai, lelakonnja , Tjeritera
'kaboer 'biefstuk, ia lantas mendjadi orang "perkara lebih dahoeloe,
ot
ini perkara pemeresan masih teroes Hadji Makboel".
perana- Eropah ?
|
tan. Poela tentangan
. Mendjadi, main tennis itoe tidak! dilakoekan,
“
|
pena Joremena
1 bersahabat dengan anak In- | Saja ingat pada kedjadian beberapa sadja lichamelijk sport, (sport oentoek
ema
Yama
-|si Indonesia, Jang ada Fraksi Asia... . 'haroes

nenek mojang mereka de- Nama ,,Tam an Siswa” djadi
| Moehammadijah Garoet aa kebiasaan
ngan
moeka
jang asam. «
Propaganda?
kemaren sekolahM
#4

Malam Selasa

sendjata
'

2

SPG

2 mikianlah penerimaan mereka akan |

| Dari Palembang seorang pembatja
hammadijah
tjabang Garoetbertempat
telah me-|keg:
kan pertoendjoekan
di kedatangan Moehammadijah, karena) kita mintak dimoeatkan toelisannja seMoehammadijah datang di Borneo ini

“ Ibekerdja dengan keras sekali menen-|/PErtiPergoeroean
berikoet:

sekolah Moehammadijah,

Tetapi sebagai saja telah terangkan 'pakaiannja, Dengan djeritan
diatas toelisan ada boeah tangannja ngeri, banjak tetangga jang
laioe memberi pertolongan,
tocan A. Rasid. .
Waktoe tiba hari pemeriksaan toean dah sedikit telaat, sikorban
'Nontji mengakoe

bahwa

karangan

'€
“.

.

pinan dipegang oleh

sekali oendangan2.
Par dab
dengan membabi boeta kepada oelma
— Kita poekoel 8 toean Sardjona wakil celama, dan sebagainja.

“ Tidak

oenkan moroerepida22
djia
enda
topa
roe memperke
baa
Giane
. T

.

Rintangan2 jang

lagi

tocan Hanoeng.

djoega

didaerah

Lampoeng berdiri beberapa pergoeroean Taman Siswa. Dengan pendek

Comite Perajaan tampil kemoeka me-|

ngoetjakan terima kasih dan mene-|
. rangkan maksoed itoe perajaan. Kemoej

lama

hebat,

pengarang

berkembang di Alabioe

moelai

ada pemoeka

'berlakoe telaloe

hal
sembahjang,
'ilmoe gognanja MET)
Tari ilmoe
dan membatja beberapa ajat|

Yana eBay
naa

$ NN ag
1

oenda.

Sa

P Kmbadian

anak lelaki

Pa

kedalam ha |

soedalr teroes sadja dimasoekan kedalam kolam

mengakoe jang dikoeatkan oleh Hoofd- jang penoeh berisi air .. , . Ini anak
redacteur B, B. sebagai ternjata dalam 'teroes dibawa keroemah sakit, jang

Moehammadijah

tidak

dan

sampa"

nama

,,Taman Siswa”

mendjadi

sangat populair,

Rasid, meskipoen A. Rasia djoega me tidoer . . . . dan maiamnja poekoei Il
nerangkan ia hanja dimintai tolong sa njawanja soedah hilang. Kasihan !
jinkan.

'Achirnja

.

ketiga

toean

Mereka di

boykot,

di

hina

Taptoe
“Malam

Hizboel

Selasa tanggal

Congres Moehammadijah

Wathan.

terseboet
moerid.

roepan a tidak
PETA

mendapat

Oleh sebab itoe maka pergoeroean
ke 24 dilang terseboet menoekar namanja dengan

15 — 16 Juli:

Kegemaran

terseboet di

sebagai diatas dengan alasan :

akan boeah pemandangan colega jang
lebih toga dan berpengalaman, sebab
kebetoelan poetoesan ini masih dalam

“Gouverneur Makas

lagi oleh

padawa

jang koelit.
Dalam Soerat kabar ini soedah pernab kita kabarkan bahwa prij ji disini

sedang gemar pada kunst Djawa, gen

ding

dan djoged

Tetapi pada

dan djoega

waktoe

jang

tembang.

achir-achir

ini, itoe kegemaran soedah mendjalar
lebih loeas lagi pada wajang koelit.
Boekannja voetbal sadja jang mens
dapatkan dari lain tempat, tetapi dalangpoen soedah berlakoe begitoe. «
Beberapa Prijaji soedah menanggap
itoe wajang
koelif, dengan mengoen-

»Taman Mardi Siswa” dan sekarang appel sama tocan
soengkan dengan Receptie, bertempat soedah mempoenjai 15 orang moerid. sar, Kiranja pemandangan2 itoe, nanti
disamboeng
kongres di Zwart-park.
mendjadi timbangan toean Uou- dang
jang berbitjara dengan dibangoenan
Menoeroet keterangan dari pendoe- bisa
Moelai djam 7 malam, pandoe2 Hizmemeriksa appel mereka—
:

x

.

bodoh . .., karena

'itoe korban, zonder bilang ini dan itoe

: “Idan dianiaja. Bahkan roemah mereka |

bertjeritera, mene

ganti-ganti

jang sebelah bawahi.

Tidak lama sibapa jang dari bepergian
melihat anaknja mendjerit2
datang,
kesakitan tidak tahan, tapi ia soedah

hoekoem
jang tidak.boleh diharap.
soempah palsoe,- toean
Toean
b. Matoer Salam
Penoelis maksoedkan seperti dibawah A. RafidNontji
sebagai pengarang dan toean
kerap kali ditjet orang dengan: ,tjet ini : Di kota Pager Alam, dikaki goec. Salam bahagia .
karena lantarannja sehingga
Ikoenings
noeng Dempo soedah satoe tahoen 'A. Kader termoeat dalam B. B.
2.
rid
moe
toelisan
“2, Lezing
telah didirikan pergoeroean denganj
g ber)
Sekianlah keterangan dalam perkara
Ada 14 anak perempoean jan
Malam
Receptie
nama ,,Taman Pendidikan.” Sekolah | terseboet, jang mana kita sangat ingin
rangkan
'rintang.

a, Sji'ir Islam 2

badannja

tetapi soe
soedah ter

pengahantar, karangan tadi boe ternjata soedah telaat. Setelah dipiara
kata bendera Taman Siswa berkibar di soerat
kan
Nontji
jang poenja tapi toean A. di roemah sakit, setiba diroemahteroes
Lantaran itoe, ketika Moehammdijah beberapa tempat di Sumatra Selatan,

kepada pengikoet2-nja jang ta' pernah
Sajang terkenalnja nama T. S. tadi
imendapat pertjobaan dari kaoem pe- telah membikin beberapa kedjadian

1. Penembromo.

hakim meskipoen

bakar

ter

sseboet ada karangannja serta tanggoe
Nasional Taman Siswa
. Poekoel j7 30 roeangan itoe sekola
t ang segala adat2 dan kebiasaan, jang) di daerah Zuid Sumatra boeat pertama ngannja, sedang toean A. Rasid hanja
soedah penoeh oleh moerid dan ora
dimintainja tolong salin copij dan'toe
rsalahan dengan peladjaran Islam.
toea moerid, bagian iboe2 dibelakang Seperti menghilangkan orang pertjaja |'kali telah didirikan pada tahoen 1932 an A, Kader hanja dimintai tolong ki
@ihalangi oleh lajar dan bagian dimoeka (pada keramat, orang menoeroet sadja dan bertempat di kota Palembang. Pim rimkan ke- B.B.- Tapi dalam paham

jang sangat
datang dan

dalang

dari Djokja,

Moeajis,

pada

Solo, Teverneur jang
pai
manggoeng, dan Bandjarnegara, begitoe
boel Wathan lebih dahoeloe membikin doek di:toe tempat, dalam propaganda ea
berganti-ganti. sebagai concurent, Setaptoe dengan obor berkeliling kota mereka menerangkan, jang pergoeroean
malah disamping dari keperloean perMaksoednja menerangkan hal penga- Bandjermasin dengan digembirakan terseboet ada tjabang dari Taman Sis
Pemalang
Soon poen orang akan mendirikan cawa dan mendapat sokongan dari Ma| djaran sekolah, jaitoe dari hal: ilmoe oleh muziek dan tamboer.
desa dipetjat. mite pertoendjoekan wajang itoe jang H.
Kepala
djelis
Loehoer
Taman
Siswa
di
Mataram
boemi, tanam-tanaman, menghitoeng,
jang
Taptoe ini menarik perhatian
Berhoeboeng dengan pengakoean ini
roekoen Agama, menjanji, Tarich dsb. amat besar. Tidak sedikit djoemblahdjalannja tang .
Kemaren dengan tiba2 kepala desa akan mengorganiseer
aan,
Peraj
Lagoe
a.
:
gapan wajang soepaja mendapat ke- '
mo
pendoedoek
jang
mengetahoei
sedikit
mbro
Pane
4,
memesadja
mengeli
baroe
jang
Platoen
dari
mengikbetinja
jang
nja orang
.
Taman Siswa menaroeh tjoeriga gang itoe pekerdjaan beberapa boelan poeasan, Kita
ras ada lebih baik ge
b. Talamidz Moehammadijah.
lingi kota. Dan pada djam 8 pandoe2 azas
KAA
Ra
rakan
Nee
ini
tertimbang
terhadap
itoe
,,
Taman
Mardi
Siswa”.
gerakan tajoeb,
5. Tableau,
bangoe
mendja
tempat
Jang
ikan.
aloon2
ke
itoe masoek
il, soedah diberhent
Salah satoe pendoedoek di Pagar dikan sebabnja ia mendapat itoe kele jang saban2 moentjosl voorstel baroe
bagaimana tjaranja sembahjang.
:
kongres,
nan
.
tetapi oentoeng dapat dipertahankan,
Aetelah itbe laloe diadakan pauze
Sementara itoe
gedong
kongres Alam telah memperloekan mintak kete pasan,. karena ternjata soedah berlakoe
lagi
n
oeska
mener
rangan
kepapa
toean
Hanoeng
di
Pasehingga
boeat di Pemalang kota, ini
Sesoedahnja pauze
odoh
memperb
dan
telah penoeh dengan tamoe2 jang didjoedjoer,
tidak
ie
kegemaran ngibing ada djaoeh, Satoe'
lembang
tentang
hal
diatas
terseboet.
pertoendjoekan.
be
tidak
Dan
soeroeh
soedah
la
desa,
oetoesan2.
ek
pendoedo
oendang dan
Disini tocan Hanoeng mengasih ke- orang kampoengnja boeat teeken soerat perkoempoelan djoged disini hidoepnja
"6, Tooneel. Bedriji kedoea, jang 'rapa lama kemoedian Hoofdbestuur
:
terangan bahwa ,,Taman Siswa“ dan
begitoe soeboer, banjak orang
menerangkan hal:
hoetang padi pada loemboeng desa tidak
Moehammadijah. dengan H. Hisjam
Tadjwid, Aga'id, Agwaloessolat, dan dimoeka sendiri masoek kedalam ba- sTaman Mardi Siswa” dalam organi jang mendjadi pegangannja sampai kata, banjak anggotanja jang merasa
karena tiap2 memadjoekan
memberi roepa roepa nasehat.
soeara satie tidak berhoeboeng sama sekali ! berdjoemblah 3 kl. 39 datjin dan padi ketjiwa,
dibawah
ngoengan kongres
Lebih lIandjoet toean Hanoeng mene itoe dipakai sendiri. Seorang desa jang voorstel boeat tajoeban selaloe diper7, Sehabisnja mempertoendjoekkan muziek H.W. jang melagoekan
lagoe
rangkan bahwa itoe matjam djoega
roepa roepa pertoendjoekan itoe, laloe “Congres- Mars“.
i
bodoh dan takoet kepada kepalanja salahkan oleh pengoeroesnja sadja.
telah terdjadi -di- Tebing Grinting di
membagi rapport.
toeroeti sadja itoe kemaoeannja jang
Djatoeh sampai mati:
Pemandangan dalam Moeara Mrandjat,
menjimpang jang achirnja dapat ketaNasibnja orang 'tjar!
mnagara
bangoenankongres.
hoe:n oleh jang wadjib. Sebab pem
.
makan,
bajaran kembali soedah sampai tempo
Pembatja tentoe terkedjoet, bahwa
: KONGRES. MOEHAMMADIJAH KEI 2 Bangoenan ini amat Iseas dan bisa
sedang mereka itoe jang tertoelis ada bangsa kita jang pentjariannja me
nja,
atau
2
lebih
ng
koera
g
oran
eat
|memo
dalam register hoetang beloem djoega ngambil teloer dan
anak boeroeng
13 riboe orang. Ditengah-tenganja ada
. maka mereka lantas blekok dipohon disepandjang djalan,
soeka
membajar
Hoekoeman
klachtdelict
jang
.
dikelili-)
jang
terdapat satoe bahagian
(di Borneo. “ didatangkan dibalai desa boeat ditanja Betoel pendjoealan dari hasilnja itoe
loear biasa
ngi oleh beberapa tiang ketjil-ketjil
jang mendjadikan sebabnja. Zonder
apa
Onhoorbaar groeit depadi. jang dihiasi dengan indahnja. Dan da
Pada tanggal 15 Juni 1935, telah di oleh itoe kepala desa jang wadjib tidak seberapa, tetapi toch loemajan
Moelai tanggal 15 Juli ini Moeham lam lingkaran ini terdapat beberapa poetoeskan oleh pengadilan Hadat Seng lantas dapat pegang ini rahasia dan djoega, Boeat soepaja mendapat blesatoe klachtdlict berhoe- dengan lantas itoe loerah mendapat kok jang banjak, mereka soedah mela
madijah telah melangsoengkan Cong- karangan boenga jang bagoes dan in kang-Wadjo
me
jang
rang
orang-o
dari
hadiah
dah,
boeng
dengan
satoe toelisan dalam kelepasan. Boeat gantinja sedikit hari koekan pekerdjaannja diwaktoe tengah
resnja jang ke 24 di Bandjermasin.
malam, dimana boeroeng2 blekok itoe
res.
bercong
selamat
kan
ngatoer
soerat
kabar
Berita
Baroe.—
cong
Sebeloemnja kita mentjeriterakan
lagi akan diadakan pemilihan. Sedang berkoempoel. Begitoslah doea
pen-,
badinding
h
Poetoesan ini kita katakan loear bi- ini perkara ini roepanja tidak akan
Dan. ditengah-tenga
res fterseboet, jang diakoei oleh toean
doedoek
dari
bedji
(Taman),
pada
poe
jang
hidjau
kain
t
terdapa
itoe
ngoenan
asa sebab sekian lama kita mentjam- berhenti disini sadja, tetapi masih men
H, Soedja, lid Hoofdbestuur Moeham
koel
12 malam
soedah memandjat
Moeham
symbool
dengan
lebar,
'amat
poeri
doenia
journalistiek,
beloemlah
madijah sebagai gembira sendiri di
bersinar pernah kita mendengar atau mengala- djadi penjelidikan, boeat ambil sikap pohon asam dipinggir djalan, goena
antara congres2 Moehammadijah, lebih madijah, jaitoe Matahariitoejang
ada toelisan mi poetoesan jang sedemikian itoe.— apa itoe bekas kepala desa ditoentoet maksoed tersepoet diatas. Setahoe apa
dahoeloe kita merasa perloe oentoek |dan diatasnja matahari
lebih djaoeh atau tidak.
jang
mendjadikan
sebabnja
maka,
Agar mendjadi tahoenja pembatja
- meriwajatkan dengan pendek dari hal Arab: jang artinja: Beroendinglah
ia
.(seorang”
diantaranja)
soedah
.
baiknja
sebaikKeadaan sekolah H.I.S.
baiklah dibawah ini kita toelis doeberkembangnja Moehammadijah di poe antara kamoe dengan
djatoeh ketanah, Temannja, jang dengar
doeknja
perkara.
:
particulair.
:
lau Kalimantan ini,
ie
- Bom, pemboekaan recept
soeara keras, lekas2 toeroen maoe mem
Satoe
pembantoe
B.B. terseboet
Menoeroet
soerat
selebaran
jang
kita
beri pertolongsn, tetapi ternjata tidak
grocit depa | Dengan bersamaan boenjinja bom, bernama Nontiji alias M, Iljas, telah terima maka dalam sekolahan itoe di ada goenanja, karena itoe korban soe
Onhoorbaar
toean Nasar Thajib, Voorzitter Moe- mendapat satoe kabar penting, kemoe- adakan beberapa perobahan jang perloe dah tarik napasnja
“di, ta' kedengaran padi itoe toemboeh.
jang penghabisan
hammadijah tjabang Bandjarmasin mem dian perkabaran ini karena mendapat diketahoei.
kata peribahasa Belanda.
Beberapa
pindahan
boeka receptie. Sebeloemnja receptie keterangan jang banjak dan berboekti,
Sebagaimana ibarat peribahasa itoe, 'itoe
dalam goeroe,
diboeka, lebih dahoeloe spreker teroes dikarangnja dan sebagai pem-:
a,
Moelai
cursus
jang
akan
datang
— demikian poela perkoembangnja sema
Menoeroet
besluit dari pihak atas
mempersilahkan pada secretaris Comite bantoe soerat kabar tentoe dikirimnja sekolah itoe mempoenjai klas 7, dan
ngat Moehammadijah dipoelau Borneo van Ontvangst, toean Choedri Thajib kepada soerat kabar jang dibantoenja, frobelklasnja.
soedah dipindah goeroe2 dan School!
ini. Orang menjakan kebesaran se- 'boeat- memanggil wakil2 “pers dan Akan tetapi sebeloem karangannja tadi
opzieners kelain tempat.
mangat itoe dengan tiba2, kelita me- perhimpoenan jang datang mengoendjos dikirim maka ia meminta tolong kepada
T. Ranoeatmadja, goecroe bantoe
b. Oentoek memasakan pengadjaran
pada klas7 diadakan djoega middagles klas II No. 1 dipindah ke sekolah klas
ihat congresnja.
Ea
j
.
ini.
seorang
bernama
Abdoerrasid
jang
reccptie
ngi
a penoelis kedjaTerbajang dim
| Dari pers terdapat wakil2 dari ,, Adil, djoega mendjadi pembantoe soerat dengan gratis. Bagi anak dari lain se II No. 2 di Pemalang djoega.

bahasa Indonesia.
'3. Tooneel bedrijit kel...

PERSOERATAN. DARI SELEBES
SELATAN

'24 DI BANDJERMASIN.

Riwajat Moehammadijah

dian ditahoen 1922.

—

.

Socara

Oemoem,”

Aljaum,

soerat2

kabar

B.B.

soepaja

copijnja disalin, kolah diterima

djoega tetapi dengan

T.

sekolah

idem

di-

Ketika itoe boleh dikatakan setiap kabar Kalimantan dan lain-lainnja. Se- dimana achirnja copij inilah jang Nontji dipoengoet bajaran. Didajakan soepaja atas, soedah dipindah sekolah semapal terdapat perhoeboengan soerat Idang dari perhimpoenan, terdapat ra- 'kirimkan ke B, B, Mengirimkannja ini dalam exaimen bocat M.U L.O. H.B.S. tjam itoe di Karanganjar (Pekalongan).
T, Adidarsana, goeroe bantoe seng ta” berhentinja antara S
'toesan wakil-wakil, jang terdiri dari ia Nonfji minta tolong kepada seorang etc, jang semakin soelit, dapat keringanan.
kolah
klas II Ampelgading (Tjoma),
bernama
Abdoelkadir.
.
perhimpoenan bangsa Indonesiers, Arab
Amin dan toean H. Dj
dibenoemd
mendjadi wd. kepala seAdanja
toelisan
ini
jang
hanja
berTionghoa dan Belanda,
c. Diboekanja djoega schakelklas,
. Soerat2 itoe meroendi: ngkan
woedjoed kabaran biasa, oleh seorang dengan biaja mihimum f 075,— dan kolah klas I! di Wonogtoenggal (Ba:
telegram2
dibatjakan
itoe
Sesoedah
“bitjarakan, bagaimana tjaranja kita| dan soerat2 jang diterima oleh Comite Zelfbestuur (satoe radja perempoean
tang).
dapat menoentoen pendoedoek poelau
antaranja dari toean2 Wiwoho jang masih moeda remadja) merasa
K-limantan ini kepadang kemadjoean, 'congres,
Djajadiningrat- (Regent Bandoeng). H. terkena dan dilanggar kehormatannja

menghilangkan adat istiadat jang ber- |B. Al-irsjad. Mardi Oetomo, P.V P.N. meskipoen
agama

tentangan dengan

pengadjaran

dalam toelisan tadi tidak
menjeboetkan namanja jang betoel, se
hingga ia soedah membawa keberatan

maximum

f 2.50, Oentoek pemboekaan

ini goeroenja. soedah bekerdja dengan
actief sekali, ia dengan seizin school
opziener, datang kesekolah klas 2 dan
Meisjeskopschool. goena mengadakan
propaganda pada anak-anak soepaja

T. Mardjita, goeroe

kolah

bantoe

pada se

idem' diatas dibenoemd mendja

di wd. kepala sekolah pada itoe se- .
kolah djoega.
T, Soewandi wd. kepala sekolah
klas It di Singoepura (Cheribon) dipind h pada sekolah sematjam terse
boet di Petaroekan (Pemalang).

dll, soerat2 dari Rerhimpoenan IndoIslam dan mendidik mereka, agar soe:
paja djangan sampai ketinggalan djaoeh nesia Raja di Cairo. Toean Mansoer dan demikian berachirlah sebagai ter|Jamani
di Tokyo, Hoofdbestaur J.l.B.
masoek dalam. schakel jang akan dia
| dari saudara2-dikepoelauan Indonesia PKN, Soerabaja dan lain2nja.
njata diatas ketiga orang terseboet di dakan itoe.
atas dihoekoem: 1, Nontji satoe tahoen
Pembatjaaan Al@oeran 6 boelan, 2. Abdoerrasid satoe tahoen | d, Moelai cursus jang akan datang”
T. Tjiptowidoera goeroe bantoe pa |
PU
ea da -tahoen 22 itoe djoega telah).
dikirim ke Djokjakarta ampat orang
da
sekolah klas Il di Wirodesa (Peka
itoe
sekolah
soedah
pindah
ketangannja
Setelah itoe, tocan Hamid Gari diper 6 boelan dan 3, Abdoelkadir satoe ta
longan| dipindah pada sekolah sema
poetra Alabioe, oentoek didjadikan bi |silahkan
(pada
H.
B.
'Moehammadijah
di
Solo,
hoen
4
boelan,.
bocat membatjakan beberapa
| bit jang akan mengembangkan dan me
Soepaja mendjadi djelas dan scepa dan dengan sendirinja nama itoe'akan tjam terseboet diatas di Peklintingan
Jajat
dari
@oeranoel Karim. Dengan Ia
.
mereka
an
tjita2
etk
“landjo
mendjadi
H.I. S. Moeham- (Pemalang),
ja
pers se-Indonesia bisa poela mem berobah
jang perta- goe jang merdoe spreker telah meme- berikan
T.D, Koernel Padmadiredja, school
Sesoedahnja Ke
madijah,
pemandangannja
sedang
hal
noehoei kewadjibannja. Semoea orang
opzierner
di Pemalang, dipindahkan
ma itoe ketanali Djawa, laloe diberi
e. Berhoeboeng dengan a. maka akan
jang hadir sama mendengarkannja de ini mengenai doenia journalistiek sepada
djabatan
sematjam itoe di Demak.
koeti poela dengan berpoeloeh poe- ngan
oemoemnja
maka
baiklah
kita
terang
diadjarkan djoega dalam sekolah itoe
diam dan hormatnja, Maksoea
/T.
Parto
.Hadikoesoema, | school
'loeh anak2 lagi. antaranja terdapat dari ajat2
kan
lebih
djaoeh
bagaimana
sehingga
tentang
agama
Islam,
oleh
seorang
jang dibatjakan itoe ialah
Op-iener
di
.
Semarang (standplaats
Seperti djoega orang
poetoesan
diatas
didjatoehkan.
E
A
goeroe
agama,
|. djoega poetri2.tidak
semoeanja dapat peringatan2 dari Toehan, andjoeran
Oengaran),
dipindah
ke Pemalang.
| bertanam bidji,
Dalam B.B. boelan Januari 1935,
Oentoek melengkapkani ' goeroenja,
kaoem Moeslimin sama meme
memberikan boeah.. Demikian djoega soepaja
T.. Soemarjo, schoolopziener di Pe
—
soedah
dimoeat
satoe
perkabaran
jang
terkabar
njonja
Oemas
soedah
diang| anak2 jang dikirim itoe. Te- gang tali Allah dengan tegoeh dan so berkepala “Kabar Pamana Wadjo". katnja pada djabatan itoe. Berhoeboeng kalongan ke Semarang.
2
perapa orang antaranja jang ber paja bersepakat dan bersatoe, Dan apa 'Adanja kabar ini oleh radja di Pamana dengan adanja . perobahan d. maka
T. Soepala, id. di Rekalongan
Ba
| poelau kenegerinja telah bila ada perselisihan, soepaja lekas (seorang perempocan jang masih moe- dengan -sendirinja “bestunur dari itoe tang dipindah ke Pekalongan, sedang
nberikan hasil jang ber- kembali kepada @veran.
da) soedah diadoekan karena merasa sekolah jang doeloe terpimpin oleh di Batang tidak diadakan schoolop
Ressortnja dibagi bagi
(Akan disamboeng|
dirinja difitnah bertjintaan dengan se- toean S. Mertadiwirja meletakan dja- zierner lagi,

doe doek Borneol

agama Islam

—Oen
Oo

— doek k

kokoh sekali

mengakoei, bahwa pendoe

uan Borneo itoe sangat

memegang agamanja, ja-
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Ha
Dan juist karena fanatieknja itoe
| mereka biasanja menerima barang2
jang baharoe jang bersalahan dengan

lorang bestuur jang djoega masih moe

da. Pendakwaan didjalankan dan seDapat peringatan
soedah didapat keterangan dari Hoofd
— Aneta kawatkan dari Djokja, bahwa redacteur Berita Baroe siapa pengakemaren soerat kabar ,Koemendang rangnja (meskipoen toelisan tadi boekan
-Rajat” dan ,Darmokondo” soedah di 'diloear tanggoengan redactie) maka
panggil Redacteurennja oleh Hoofd van moelailah diperiksa sipengarangnja ia
plaatselijk bestuur berhoeboeng dengan lah Nontji. Dalam pemeriksaan toean
critiek: ,Hanja ada satoe-satoenja Ra Nontji ini soedah mengakoe dengan
dja Djawa”,
sepenoeh penoehnja bahwa ialah jang
mempoenjai karangan terseboet diatas,
ag
lk

kan

batannja.

Anak terbakar

sampai mati.
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sekira oemoer 5' tahoen, anaknja seorang pendoedoek: di Moeljohardja,
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mantri-veldpolitie

H. Agoestjik

handelaar.

Beschermheer kata verslaggeve t, t.
Jacob Tapsir. dan R. H. Hadhimarto
jang sebenarnja ini t.t. sebagai adviseurnja bestuurs ,,Medan Pamitran“.
Dan
oentoek
beschermheer atas
permintaan bestuurs ialah toean Mr.
Wijamalen H PB Lahat dan beliau ini
teroes naik kepodium serta berkata
dengan gembira menerima djabatan ini
rerta senantiasa bersedia akan membantoe dan menasihati poela kepada
Sekalian-ledennja-—,Medan-Pamitran“.—-

Kemoedian verslaggever loepa, karena
dalam angkatan itoe toean Abdoeirozak Demang dengan segala se
nang
hati mendjabat
sebagai Eere
Voorzitter , Medan Pamitran”.
Disini verslaggever sekali2 tidak bo
leh

loepa

poela,

karena

di

,Medan

Pamitran” ini ada poela bahagiannja
jang ialah
dameskring jang dikasih
nama ,Kaoem Iboe“ —jang nantinja
akan
dikirim verslagnja tentang toedjoeannja — dan
pada
jtoe
malam
pengetoea dan pengganti pengetoeanja
ada
bersama2 hadir dalam golongan
bestuurs waktoe berbitjara ditooneel.
Pengetoeanja
ialah njonja Sofjan
dan pengganti pengetoeanja njonja Dr.
Azis Dan dengan -ini diminta poela

kepada njonja Mr. Wijnmalen sebagai
beschermvrouwenja.

Pertoendjoenk2kan

ialah, njanjian2

anak2 moerid HS. dan dengan extra2
nja: dan diadakan puela tooneelopvoering diambil tjerita pendek ,, Dewi
Seri“ jang kesemocanja dimpin oleh
oleh goeroenja.t. Soepadi dan extra
gamboes boekannja oeloean Palembang,
tetapi zuiver Palembang, origineel Pa
melodie,

krotjong,

amat

dan amit dan

klono dans jang ditarikan oleh t. Amat

menewo.
Muziek
ialah dari muziek
club ,Cresoendo“ dan gamelan pariy
dari tt. werkplaats 5.5.
Selandjoetnja
verslag jang lainnja
benarlah sebagai kata verslaggever.
Tentang gembira tjoekoeplah rasa
nja bergembira, soenggoehpoen peloeh
mengalir sehingga membasahkan ba
djoe,

gi 2, tersebabkan lemper jang 250 itoe
banjaknja. kekoerangan dan dalam ini

hadir djoega sebagai tamoe t.t. AssisResident, H.P.B. dan Adspirant
tent

Controleur, Hoofden dari Hoofdwerkplaats SiS., P.T:T. dan Gas My kese
moeanja ini bersama dengan njonja2nja
dan jang lain-lain autoriteiten dan wa

kil2 perkoempoelan serta selainnja ialah

ambtenaren dari segala bahagian Dienst

Gouvernement

tjampoer

dan particulieren

ber

handelaren.

“ Gebouw didalam dan dilocar penoeh

sesak, sehingga hawa panas jang sememangnja « sedang moesim koerang

JAN G BAROE
sekali lagi "lebih
himat sampai

hoedjan

|

LIA

)

AA

mendjadi bertambah hebat.

Pemboekaan benar sebagai jang di
katakan oleh verlaggever, Hanja spre-

Iker jang ke 2 sebagai kata verslaggever, boekannja
t. 'Wongsomihardja,
(tetapi Wongsomihardjo.

“ Soesoenan

bestuur

benar

sebagai

s

-

sa haroes tinggal satoe tahoen lagi, ig ri soebsidi kepada S.R.I, soedah pada kan kegembiraan itoe kembali. Sesoe- lembang jang dipimpin oleh t. R.A.
'mendjadi iboe bapak terpaksa haroes tempatnja. Tetapi S.R.L jang mem- dah banjak saling bertoekaran pikiran Soleman, kemoedian lain2 extra guitaar

pendengar radio dan
kan sadja' meradjalela di kepoelauan kepada anak2 dan orang toea, soepaja birakan kaoem
“kita Indonesia ini, demikian poen di boeat nanti2nja bisa beladjar dengan oleh karena kekoeatan S.R,|. tidak dari
Turkey negeri Islam jang modern te- baik. Penoetoepnja memberi nasehat 'soebsidi, djoega tidak dari ocang kon
— Iah kedapatan banjak mempengaroehi. kepada anak2 jang soedah loeloes dari triboesi jang didapat setiap boelan,

Ur

tebak

dapat keoentoengan sebesar itoe, soe- jang” diverslagkan verslaggever, hanja
dah selajaknja oempama sama mem- masih perloe banjak jang moesti diper
balas boedi dengan berlengganan pada baiki:
“Berita S,R.1” jang hanja limapoeloeh
2. Vicen voorzitter t,R. A. Soeleman
sen sadja harganja seboelan.
sebenarnja R. A. Soleman.
“Berita S.R.I. sebentar poela akan di

S.R.I. — NIROM

00

jang

paling Iaat tanggal 25 September 1935.

boeka fabriek perkakas alat peperangan djasanja
kaoem studenten terseboet
Pada malam Minggoe pengadjaran.
Satoe
tjontoh jang haroes mendjadi dengan mengadakan
idi negeri Agabah tadi.
aa
pertoendjoekan
Melihat keadaan nasibnja di kepoe- socatoe tjermin bagi studenten kita di toneel oleh arak2.
lauan djaziratoel Arab itoe, kita mera Indonesia,
t
Waktoe itocorang2 toca moerid dan
sa piloeh sekali betapa keadaan negej
Ibanjak tamoe2 jang sama mendapat
ri Arabia atau sebagian doenia Islam
oendangan banjak sekali jang mengoen
choesoesnja senantiasa didalam geng
djoenginja, sehingga tempat roeangan
gamanrja Brittannnie.
|
mayan
& Ia
EP
MA
penonton penoeh sesak, demikian poela
|
f
diloearnja
jang
tidak
mendapat
tempat.
Medan
pamitran
Lahat.
Tt
&
.
Begitoepoen poeia dengan Babul| # Tati
n
Dalam
pemboekaa
seorang
anak
j
B
2
men-|
| Mandab dan daerah Aden jang
Pemboekaannja'
ri
berpidato dengan bahasa Soenda sedjadi satoe antara laoetan merah dar
Ha
orang lagi dengan 'bahasa
Belanda,
LI a
Soepaja pembatja tidak djadi keliroe
India, jaitoe sedjak di masa Turkeyj
a
jang
maksoednj
memberi
selamat
da dan soepaja dapat lebih terang tentang
de
s
Inggri
.
Yemen
angi
memer
dahoeloe
membeli ne-|
Itang dan mengoetjapkan terima kasih chabar pemboekaan , Medan Pamitran“
. ngan diam2 soedah bisa
atas kedatangannja oendangan2
dan jang. dichabarkan. oleh - verslaggever:
njaj
milik
dikan
didja
boeat
Ea
| geri Aden
2.
Doenia
Pergoeroean
|
orang
toca
moerid.
Muse
aa
. dari tanganoja Turkey, Dari sitoe -sete|
dalam roeangan ,,Roepa2 dari Palembangsche Bovenlanden“
Pemanda
lah perang doenia berachir, dan kekoej : ' Taman Siswa Garoet
—L—
asaan Turkey disekitarnja kepoelauan . Hari Djoem'at jbl. Taman Siswa Ga
ngam 18 Juli 1935 No. 86, maka
“Arabia telah k
, Aden itoe soedah roet, telah mengadakan peringatan toe
dengan ini saja sebagai secretaris dari
diakoei tetap sebag i
haknja Brittannie. toep tahoen pengadjaran.tetapi tidak me
»Medan
Pamitran,
karena
oentoek
Lain dari itoe sebaliknja Inggris me- ngadakan perajaan seperti tahoen jang
Nirom dapat bantoean memberi keterangan tentang ini, maka
wadjiblah memperbaiki
mana2 jang
ngakoci bahwa dari sembilan negeri di soedah2, berhoeboeng dengan mengi-|
gratis.
:
salah dan menambahi mana2 jang koe
seantaranja daerah negeri Aden hingga ngatkan akan kesoesahan djaman, tjoe
Corr. kita kabarkan :
ke Babul Mandab berada dibawah per ma kaoem iboe2 dan kaoem bapa-bapa
rang tentang itoe, karena boleh djadi
— lindoengannja, althans lebih djaoeh ter moerid berkoempoel laloe dipotret ber
tersebab terlaloe panasnja hawa digeSiaran Radio Indonesia atau S.R.L,
' kenal dengan seboetan Perlindoengan sama-sama dengan goeroe-goeroe dan seperti diketahosi adalah soeatoe zen bouw Medan Pamitran dan terlaloe
Sembilan, . sementara djoega Inggris moerid.
2
der merdeka, bebas dari segala penga banjaknja orang jang datang pada ma
minta dalam
ini soal agar soepaja da-|
Sesoedahnja dipotret,
laloe “tocan roeh. Ketjoeali siarkan pelbagai penge lam pemboekaan itoe sehingga verslag
pat diakoei oleh Al Imam Yahja akan Sardjono Pemimpin Taman Siswa me 'tahoean dan kesenian, istimewa siar- gever jang mengchabarkan ini mendjadi
hal jang terseboet diatas. Wallahoe' ngadakan pidato jang ditoedjoekan kan kesenian dari kraton jang soekar bingoeng dan banjak jang terloepa
P
| alam apakah politiek kekoeasaan si kepada anak2, tentang moerid2 jang di diketahoei dan didengar oleh doenia akan verslagnja.
Albion tadi diakoei atau tidaknja oleh naikan kelas dan jang tidak, jang mak! loear.
Memang benar sekali bahasa 2 tahoen
Yeiden “Te ad
PU ae
soednja soepaja moerid2 sekalian bisa. | ''Baroe-boroe ini tocan Kusters dari jang telah laloe Pamitran boleh dika— Roepanja tjatoer politiek jang dima merasakan sendiri, sebab jang menen | Nirom Betawi telah di datang Soerakar takan dapat sakit dingin panas, lebih2
inkan oleh Inggeris itoe tidak berhen toekan naik atau tidak itoe, sebetoelnja
ta dan menemotei pengoeroes S.R.I. mak seseedah toean Abdoelrozak Demang
tinja di poetar di daerah djaziratoel boekan goeroe tetapi moerid sendiri. soednja ingin tocroet menjiarkan keseni dipindahkan ke Moeara Enim. Memang
Arab. Itoelah kita orang tidak oesah/ Ketjintaan anak terhadap kepada i- an kraton S R.I. tidak maoe di-ikat dan beliau inilah jang banjak sekali djasa
hirankan poela, betapa Inggeris pada»|boe bapak dapat diboektikan sekarang mengikat poen tidak maoe, permin- nja dan hartanja jang soedah termasetiap waktoe mengirim teroes
alat2
jang naik itoe menandakan anak taan Nirom itoe dikaboelkan, dengan soek dalam Pamitran jang dingin panas
oentoek menegoehkan pangkal keko' anak
jang
betoel2
tjinta dan kasihnja kepada tidak pakai keroegian apa-apa. Ban- tadi.
ja djaziratoel Arab |!iboe bapak, sebaliknja
anak jang tidak toean S.R.I. kepada Nirom diberikan
Kemoedian
atas
oesaha comite,
ekarang,
berhoeboeng dari karena kej (naik kelas. menandakan anak jg tidak dengan tjoem-tjoema (gratis).
maka dibentoeklah lagi beroesaha deadaan oedara jang mendoeng ini.”
sajang sama iboe bapak, sebab terpak
Sebetosinja oempama Nirom membe ngan sekoeat2nja akan membangoen

5

« Djika

ENI RESI HE NP PEMESANAN WES

di Turkey, kaoem woekerar
telah mati mata pentjariannja,
kelak, demikian di ketjoeali tinggal beberapa procent sa sehat, laloe memberi rapport.

“rahkan ke India
masa ini Inggeris soedah bisa menda

tahon:

&

oentoek

ada 300

5

perhoeboengan antara Barat dengan
Timoer, perloenja itoe tidak lain hanja

memberi

Chun Lim & Co.

totaalnja oemoer

MENSTRU NOL"
Obat
Bisa

boecat bisa datang boelan.
boektikan sendiri, dalem
hari A F 7.50.

2

»HANASCHER
Tanggoeng
bisa bikin djatoh
akarnja Aambeien Wassir di dalem atawa locar, dengan tida
bisa timboel kombali Kita berikoetkan soerat tanggoengan,

Pesenan berikoet oewang

onkos

vry, Per stel f 10.

FIRMA

FRANK & ZONEN
Semarang
—

AN

dan di pisahkan dari

semoea

|). Liat tjonto gambar-etiket.

Penebakan ditoenggoe

tempo tidak koerang dari 24 djam oen: gai-bagai kring di beberapa bagian
toek » menoedjoe kelaoetan merah. Di desa2 dan lorong daerah Turkey. Ser haroes bisa hidoep berdiri sendiri dan
sinilah pintoe laoetan merah itoe da ta mendirikan Bank Crediet oentoek kalau ada anak jang maoe mempelakoentji

bara ng-barang dari

f. 10-—a03

jang soeduh ditetepken. Tiap-tiap orang boleh kirim
gganan diharep kirim itoe tebakan setjepetnja, djangan sampe liwat tem
loe ada orang ingin toeroet tebak tapi tida bisa
2t
ipa
kali, asal saban kali mocsti diberikoetken itoe doos-kosong of etiket.
toko CHUN LIM & Co. Batavia atawa diartero tempat N.V. Handel Mij. ,KIAN
1 ini PRIJSVRAAG)RMULIER, maksa orang boleh minta
5 GWANY, bupi tebuhannja haroes dikirim kombali pada CHUN LIM & Co. BATAVIA

si Albion itoe. Agabah ini ada terma kan seboeah pendirian jang diberi nasoek daerahnja Transjurdanie jang te ma ,, Perkoempoelan pembantras kaoem
loeknja di djalani oleh kapai2 dengan woeker", denagn mengadakan berba-

di

kita soedah tentoeken

4de prijs dapet
Sele
3"

tapi tebakannja
ada paling deket, djoega aken dapet prijs, seperti ada orang tebak 295 tahon, ada jang
t
Gan djoega ada jang tebak 301 tahon: maka orang jang tebak 301 tahon adalah jang paling deket pada
tepan dan dapet prijs No. 1, dan jang tebak 298 tahon mendjadi dapet prijs No. 2
ebal kena, maka diantara itoe prijs aken dibagi-bagi.
Tebih dari satoe jang tebak
el,

tergantoeng dari penghasilan gandoem,
sebagi kita disini jaitoe beras.
Begitoelah dalam hal.ini kaoem stu
Agabah adalah terletak diantara He
djaz dan Mesir, satoe daerah dari dja denten Turkey jang melihat keadaan

pat

f. 150.—
50.-—
,
"
25.—
»

100 prijzen jang beroepa

onto

prijs seperti di

totaalnja tjotjok, bisa dapet

ini:

5
€

Lena
Ta Ba

Politiek 'kekoeasaan Inggris Agabah.

woeker ialah kaoem tani atau peladang2 di desa2 jang mata pentjariannja

“/ATI
up PA Kn
2D CAT,
tida 4

lelaki dan itoe 5 prampoecan jang
masing-masing coemoer djika ditotgal
serta ditamba sama oemoernja itoe
prampoean itoe, jang paling toea

ebih dari 70 tahon dan jang paling moeda tida-koerang dari 10 tahon.

Siapa jang bisa tebak dan

Isa asing, mereka kaoem woekerar itoe
berlakoe sangat actief dan haloes se-|

itoe 5
poenja
seka'i),
dan 5

IR. A. Bi

aan

Kantor “El nevan

Vroedvrouw

— (Rechtszakenkantoor|
Mr. MOHAMMAD YAMIN

PP

PEKAROENGAN No. 70
Arab

kapitein

Dimoeka

Cheribon

“Toko COOPERATE 2 “BOEDI ISTRI” |

2

PRIBOEMI: MaNaNnJaYA

| KLEERMAKER AWI

: Selamanja Kit
kita sedia ketjap blekan dan botolan no.1
:
(dan no-2, keloearan C,B.I. Manondjaja jang soedah
i — terkenal dimana-mana. tempat. Rasanja dan Daroeranja
kita teroesah seboetkan

Kami kasih taoe kepada sekalian kami poenja langganan-langganan,

lagi.

Jang di Kramatplein no. 34

Harga boeat djoeal lagi, direken harga jang pantes,

.

|.
|

Atoer pesenan selamanja dengan REMBOURS.

' Monster djika diminta, dikasih pertjoema, ketjoeali
. onkos kirim, Djoega kita mendjoecai minjak klapa,
g
jang tida kalah sama minjak Tjiamis,

'Moenoenggoe

Sekarang soedah pindah di
Gang Atjong No.2 Bat.-C.
depan

Postkantoor Kramat.

Dan kita ada sedia roepa2
kain djas oentoek toean2,

dengan hormat Njonja2 dan Tocan2
poenja pesenan.

Pengadilan

SAWAH

BESAR

56,

Tel. Wel, 3799,

BATAVIA-CENTRUM

Kantoor oentoek 'mengoeroes perkara dimoeka pengadilan
oentoek Merken, Faillissement Overschrijving: djoega oentoek
oeroesan: incasso, belasting, informatie, administratie, hak
tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomie: djoega salin
menjalin kedalam berbagai-bagai bahasa.
: Satoe-satoenja kantor Indonesia

dari

p. 8—1

mampoe

pagi

di Djakarta.

dan p. 3.50—5

hari Selasa dari

poekoel

Diboeka

tiap hari

sore. Oentoek orang tidak

1—5

sore.

potongan tanggoeng netiis. 2

Pengoeroes C. P 1. Manondjaja
-

Mentjari

Pem beritahoean

IN

orukeeris ' PENGHAREPAN
BANDOENG.
Memberitahoekan dengan hormat kepada sekalian langganan kita, bahwa
telah terdjadi beberapa orang jang

“'Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji.
“Bestuur Boemipoctera
di Hindia Belanda
Oplaag
: Dikirim pertjoemah

kepada

6000. Exemplaren
leden P. P.B. B. dan dibatja dhali lekebanand

segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa.
Harga abonnement

— f5—

setaon

atawa

mengakoe sebagi AGENT kita poenja
Drukkerij PENGHAREPAN,
sedang

12 nomer,

f2.50

boeat

setengah

:

Hindia.
taon afawa
6 nomer, pem-

'bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa6 nomer.
Lapangan bagoes dan loeas oentoek reciame dan advertentie.
'Menghadepi hasil besar dan menjenangkenj fariefnja rendah dan nek
ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa.
Ingetlah, kalangan Regenischapsraad afawa Reg. Werken jang rikerkO bah
“oleh

Regenten,

jang kebanjakan

'djadi lapangan advertentie djoega.

memimpin

tjabang

P. P. B. B. bisa men-

Perminta'an langganan atawa perijonioan Pemimpin, moeat advertentie atawa farief, serta masoek lid P, P. B. B. toelis pada.

«
Ka Batur

Centtun

3

Salehlaan

.
18,

diantaranja banjak jang bo ekan
agent, sehingga dengan begitoe banjak
pesanan - pesanan
jang salah,
baik tentang harganja, maoepoen
peratoerannja.
Berhoeboeng dengan ini, diharap
kepada sekalian toean - toean jang
berlangganan kepada Drukkerij kita, |:
djoega jang baroe akan pesan pertjetakan, soepaja soeka “berhati-hati
dalam hal oeroesannja harga dan peratoeran jang dikehendaki oleh toean
itoe,
:
-

Telefoon

di ini Moesim

Malaise ? ?

Soeda tenfoe bisa, dan tambah boelan tentoe moesti semingkin
oenloeng, djikaloe Toean boeka peroesahan di:

tambah

— MERAH

PASAR

k

KRAMATPLEINJ
Boekalah
kefjil,

Toko

asal

fjita —

sadja

pangkalan

Toko

radjin,

spatoe

tentoe

enz. enz. disitoe. Dengen

bakal

mendjadi

No, I, paling fjotjok & oewang

semingkin

sewahnja

djoega

“Tanjalah advies lebi djaoe, fjara bagimana

t

lebi
ebi besar besar d di

oentoen

ini

12

sebab

pantes.

bisa mendapet

MalaiseMalaise padpada:

moesim

N.V. KEONG
TONGKANGAN

kapitaal

besar,

TIN

TELEFOON

400

BATAVIA

Eigenaar-Chef

Drukkerij PENGHAREPAN

Administratie.

Paviljoen)

Oentoeng

Tn

Bandoeng.

No. 3071 WI,

TOEAN

PERLOE

KOENDJOENGI

TOKO
dalem

roemah

iapoenja

baroe

barang2

14

TIO
sebla

jang

Pa

TEK

roemah

HONG

toea soepaja

kwaliteit paling

bisa saksiken

baroe dan

Harganja moerah

.

3
ea

HANDEL
SPORT-, JACHTMODE

& HENGELBENOODIGDHEDEN,

— ARTIKELEN

VUURWAPENS

KUNSTVUURWERK

SAKIT KEPALA
| SAKIT GIGI

MR

— OBAT SAKIT KEPALA TJAP MATJAN
belon” perna

gagal.

Bisa terdapet

di semoea .roemah

obat.

Be

ENG AUN TONG,

Molenvliet W. 174, Tel: Bat

3
Men

EP Sea
9

2

Sg

jang

1090

0

— TELEFOON, 1090.

TIO
BAROE

—

& MUNITIE

TEK

exz., enz.

HONG

BATAVIA-CENTRUM

md

361

EL

Wi

Kenapa matanja ! F
Djangan

Kliniek

didjawab,

Dr.

Koetjing

lebih

Pasar

baik

diam-diam

Senen

pergi

sadja ke

214 Batavia-C. bawa wang

of tidak sama sadja ditanggoeng moesti dapat obat, tidak pilih
orangnja
semoeanja diterima dengan hormat, dioeroes beres
penjakit doeloe dan nomor dibelakang sekali baroe bitjara per. kara wang.

1 flesch

10 gram A F 0.50 sekarang boeat reclame f 0.25,

ll»

20,

A,

1
,
1,

“30,
30,

B,
1,50
€C,.2.50

I—

boeat

sakit mata lama,

boeat sakit mata lama dan lamoer,
boeat trachoom dan sakit mata berat,

djoeal lagi rapat bagoes: Tjari Agent di mana-mana tempat.
Roepa-roepa penjakit koelit, 1 flesch 10 c.c. Taulin olie f 0.25,
1 pot 10 c.c. taulin zalf f 025,.1 pot 20 c.c. taulin zalf f 0,40.
Cattaulino, koentjinja tenaga laki- laki reclame prijsf 0.50.
Panau zalf 1 pot garantie f 0,50.
Catapodi, speciaal boeat mempertahankan roesianja prampotan
1 flesch f 0,50,
Obat sakit kepala
digosoken, 1 flesch 5 c.c. The Cat Baim

f 0,15,

1 pot

Rembours.

10 c.c.

Kliniek

f 0,25

dan

diboeka saben

20 c.c. f 0,40. Boleh:
hari katjoeali

5

'

kirim

hari besar,

Preksa penjakit vrij. Hoofdagent West Java Roemah obat TAY
AN HO Glodok Batavia, ENG HO TONG- Cheribon, Toko DE
ECHT SADJOESI Buitenzorg,
AWAS dan DJAGA!!!! Moelai Hari Minggoe 3 Februari 1935
Dokter KOETJING Melontjai Ke Soematra Lampoeng— Palembang

Toro OBAT TJAP MATJAN
ENG AUN TONG KOW KIE

. MOLENVLIET WEST, No. 212

TOKO

HEEREN

MUZIES-INSTRUMENTEN

Reparatie-atelier van Vuurwapens

PASAR

dan laen? penjakit dan ganggoean zenuw, seperti sakit
koeping, catarrh di peroet,
tida bisa tidoer, enz. dalem
sakedjepan sadja dan dengen
mandjoer disemboehken oleh |

IN:

Bangka— Djambi—Soematra
dan Kotaradja V. V.

BATAVIA

KLINTEK

Westkust— Tapanoeli—Medan

DOKTER

The Cat Medical Hall Pasar Senen

KOETJING.
—

Deli

Batavia
AN

e

|
,

