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dari akotonistert. Djoega akan dibitja- 

takan transmigratie dari daerah Tegal 

Idjoega djadjahan goelal ke sekitar: | 

nja-Tjidarengi. .......... 

“Ini tindakan transmigratie ba bad! 

oleh” karena Ra'jat didaerah-dacrah 

5 terseboet,. terdiri dari koeli2 fabriek 

goela -kebanjakannja, .soedah njata 

kelaparan. Sekarang. akan ditolong ' 

oleh Pemerintah. : 

: Pers dan .kaoem . poetih semoea 

— bilang : ,lihatlah, sampai ada kedjadian 

begitoe Yajika industrie goela tidak 

. madjoe. Dari sebab ini, industrie 

goela- mn oesti ditolong, dan 

$ esti be li.goela « dari sini soepaja 

Palibta Tabiteka akan madjoe lagi dan 

soepaja 'Ra'jat bisa tertolong denganj 

dapat pekerdjaan lagi (sebagi: 

. Mereka 'itoe. ada betoelnja djoega, 

sebab lebih baik bekerdj i ya 

soepaja bisa dapat | makan, dari pada: 

mati oleh karena kelaparan tidak ada 

jang dimakan. Dan bahwa Rakjat Tji- 

rebon-Wetan 'kelaparan, ini soedah 

njata dan: doeloe: soedah kita kabarkan. 

Djoega njatanja kelaparan itoe bahwa 

: “sekarang perkara | ini soedah dibitjara- 

| kan oleh toean2 sebegitoe tingginja 

0 dari Europeesch B.B. Pi 

35 api, mereka jang kata seperti diatas, 

—nomo nomor satoe “melihat kepentingan in- 

Ta Hanan goela jang sekarang ada dida- 

jam kesoekaran,: Semoea, djoega mati- 

— hidoepnja Rakjat djadi -bergantoeng 

“pada madjoe tidaknja goela.  Hoofd- 

—“zaak (pokoknja) isdus kemadjocan goela, 

dan Rakjat ada bijzaak, sebab djika| 

goela lakoe, Rakjat bisa makan djoega 

| sepiring nasi. 
. Mereka jang bilang benftos itoe, tidak 

-melihat djaoeh, hanja melihat direct 

belang dan kepentingan industrie goela 

sadja. Sebab harga goela sangat tergan- 

toeng pada harga pasar  doenia jang 

2 selamanja, 'bergojang sadja, die steeds 

|. aan schommelingen onderhevig - 

Bovendien,. apa lagi, sekarang soe- 

dah' banjak negeri jang bikin goela, 

    

    

   

  

tengahnja keperlocan doenia, djoega 

— Hindia (Britsch Indie) dan Phillipijnen | 
| ada. concurrenten besar dari goela ta-| 

na | (Java ada nomor 3, 

        

   

   
   
    
    

    

   
   

    

    

gogo, “Ga dimana soedah asih 5 desa | 

sepertinja Cuba, bikin lebih dari se-) 
   

    

   
    

  

poenjai sawah jang: ditanami dan de- 
ngan tertib mereka saban tahoen panen 

'vergadering) dan dapat padi oentoek makan dan 
hidoep sederhana. i 

Ei-lihat,, fabriek goela datang dengan 

beberapa bilangan, seperti semoet ba- 
njaknja: Sawah2 disekitarnja' disewa: 
oteh fabriek dengan hiarga pantas sekali, 

| mereka boleh bekerdja di fabriek se- 

-Ibagai koeli-hari dengan Ae jang 

di Fboleh djoega. 
Ko, lebih enak begitoe, pembatja akan |i 

bilang, kerdja tidak oesah, ocang dapat 
dan djika kekoerangan boleh ambil, 

kerdja “di fabriek. Betoel, ada enaknja 

— Idan tidak heran, makin lama makin 

banjak orang "meninggalkan pekerdjaan | 

Sawahnja dan masoek ke fabriek. Ba- 

njak orang2 dari kampoeng lain2 dari 

Lajaoeh, meninggalkan desanja. oentoek 

bekerdja di fabriek2 'itoe, sampai ke- 

moedian kita melihat satoe golongan 

Rakjat terdiri dari koeli djelata. Semoea 

mereka ini bisa hidoep. tioekoep dengan 

het bekende bordjz rijst, dengan sepi- 

ting rasi, dan tidak ada pikiran soesah. 

Makloem ..si Kromo, BN isa at se- 

nang, tidak pikir pandjang, ocang | 

Tdidapati cc confant, di habiskat Afoco 

'Semsea ini bisa djalan baik, -djika 

).Iharga goela constant, tetap tingginja, 

'Tapi harga goela seperti harga speda 

banjakan dibikinnja. 

| Sekarang boektinja, goela tidak la-t 

|sawah2 sewaan semoea “dikembalikan 

personeel fabriek banjak dilepas, se- 

moea - koeli2 nja diberentikan, karena, 

tidak ada pekerdjaan.. 

Kemana mereka: sekarang ? Ke kam- 
poeng asalnja? “Roemah dan sawah 

'#soedah didjoeal. Bovendien soedah ti- 

dak bisa pegang weloekoe lagi. Tidak 
lain hanja ada -satoe djalan jaitoe se- 

perti Toean Soetardjo bilang didalam 

Volksraad, mereka dengan anak bini, 
patjoel, satoe does kajoe api atau ba 
toe api, dan-sedikit garam, masoek ke 
dajam hoetan oentoek hidoep disana 

|dengan ,,waloer” dan lain2 penghasi- 
|lan hoetan, dimarra mereka dapat kans 

djoega oentoek dikedjar-kedjar oleh 

Boschpolitie. 

“Lambat-laoen Pemerintah melihat 

djoega ini keadaan dan: baiknja seka- 
rang menimbang oentoek ambil tinda- 

| kar. seperti soedah diseboet diatas. 

akan oeroes 'ini hal dengan lekas dan 
hasil 'baik, soepaja mereka dapat le- 

kas pertolongan dan dapat makan be- 

Djika kita n melihat “evolutie (oeraian) 
si Kromo djadi ia dari tani preman 

an, sekarang tani lagi. Tapi 
.tani mamoer makan beras 

loe, sekarang tani tjlek-tjlekan 
oer)- akan makan padigogo. 

.Oleh. karena .goela sih tidak lakoe, 
di: SA kata pers dan kaoem Sana dari itoe 

a Japan moesti beli goela, 
Kita kata, oleh karena ad'a goela,   

i tai dan terlaloe banjak goela ditanah kita, 

  

   
  . jang He euNg on tidak dibatas, sam- 

"H3 imanakah Na Ia Rakjat Feat t- 
han doeloe waktoe tidak ada fabriek goela ?| 

| Rakjat Tjirebon Wetan itoe semoea mem 

TI sehingga Rakjat tidak oesah meloekoe |s sa 
aki: "lagi, sebab. mereka dapat ogang harga | 
rasai | sewa'itoe tjoekoep oentoek hidoepdan 
- | kasih selamatari, 'Djika tidak tjoekoep 

Pa Tele mace Tok Pa ta 

Kita harap dan pertjaja, Pemerintah |' 

5 an “ Itjoekoep, : 25 'koeli-hari,: dari koelil 
Pesan ma jari di 

kan kemadjoean tapi kemoendoe- | 
ran. 
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     Kantor: Senen Bat. Centrur 

HARGA LANGGANAN : 

Indonesia satde kwarisal , f 4.30 

  

| 'KLoecar Indonesia : 

Boleh dibajar boelanan, tetapi 

brenti harces diachir kwartaal. 

  

“Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie, . 

Losse nummer 10 Cent 
  amy 

tanggal -pemboycotan terseboet, : oleh 
'kongsi2 kapa! ditolak dengan begitoe 
sadja., 

“Dalam ' 
  

          

   

“Parijs, T Aug st 

kan Ka 3 0 
djiwanja, ea ala 23 
bangsa, saos, st 

'loeka. dan 80 oran .p' 
tangkap oleh politie, jar 
didalam. itoe keriboetan." 
'Keadaan dibeberapa t mbat! diseki 

tarnja Constatine, dim ngsi2 pasoe 

kan diperkoeatkan deng 
nja, ada sangat gentin: 
tjah pada tiap2 wakto 

Daerah2 sisanja dari 
leh dikatakan 'ada tentra 

Keriboetan2 jang heba 
ditilik, benar2 jalah tidak:lain hanja sa 
toe gerakan .antis 
ditimboelkan oleh ba kaoem 

1 keran 3 

ambil bagian 

ian bisa pe- 

Igerie itoe bo 

ai 

Soal perlajaran kem- 
bali djadi oeroesan. 

Beloem selang berapa lama dalam 

Indonesia dengan Japan. 
Bagaimana pendapatan2 orang di 

koe, fabriek2 terpaksa . mesti distop,|Japan tentang .. soal terseboet baiklah 
kita oeraikan disini, sebagaimana djoega 
pembantoe ',,J.B.” di Tokyo kabarkan. 

Atas perintah dari Den Haag, maka 
Generaal Pabst, oetoesan Nederland 
di Japan, koendjoengi -Minister oeroe- 
san loear Negri Japan, jaitoe Koki Hi- 

ran. Kabarnja kesoekaran jang satoe- 

oeroesan harga pengangkoetan barang2. 

takan soedah didapat ketjotjokan. 

batasan barang2 dari tanah masih sadja 
nampak di Japan ini, dan telah didja- 
lankan satoe desakari atas anggauta2 

satoe .boycot, dalam mana. hingga 
pengiriman2 jang diserahkan oleh firma 

firma Belanda sebeloemnja djatoeh pada 

  

pai fataal oentoek. Rakjat. Baik djika 
oentoengnja “jang sebegitoe besarnja 
oentoek kita, atau tetap berdiam ditanah 

ini, tapi selamanja melajang keloear 

jang dari tani djadi koeli. 
Djika dari doeloe tidak ada korta: 

iltjoekoep dengan 'goela merah, atau 
ada dengan sederhana sadja, barang- 
kali lebih baik. Tidak oesah mereka 
kelaparan, . tidak oesah .moelai lagi 

djadi tani korat-karit. 
Sekarang : pembatja boleh: pikir : 

, Heert 

gebracht, 

toek 

sana sabar hari oeraikan ? 
1 V S5 Ik 
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" soedah di-|' 

setjoekoep- || 

itoe apabila | ' 

ahoedi belaka, jang | 

rota goena membitjarakan soal pelaja-| 

negeri sadja dan meninggalkan. Rakjat 

de Suikerindustrie zooveel 
voorspoed en welvaart aan het volk 

apakah peroesahaan goela 
itoe..ada. memberi keoentoengan oen- 

ra'jat, seperti pers dan kaoem 

diatas. tadi, sejainnja. mereka jang 
S5 3 3 bersangkoetan dengan barang2 tanah 

aTahod di itoe, djoega terdapat laindain orang, 
hingga tidak bisa ditagoekan lagi, bah 

eta-k )| wa sekarang sedjoemblah besar cotton- 
Dengan « oficisela dik Pkan,. f jualnya: greys sedang ada didalam perdjalanan 

s Ike Indonesia,.. 
| Kalangan? Nederland di: Japan ber- 

- |harap soepajas diadakan politiek jang 

sesoeai seperti atas barang? tanah, 
tentang itoe cotton-greys. — 

Ty 

'Penoeroenan poengoetan crisis. 

Atas pemasoekan dja- 
goeng di Nederland. 

Penoeroenan poengoetan crisis atas 
pemasoekan djzgoeng di Nederland 
Sebagaimana kita telah kabarkan pada 
tanggal 3 Augustus jang baroe laloe 
mouelai ini hari kembali telah ditoe: 
roenkan sampai 50cent per 100 kg- 

Boeat pengiriman dari pelaboeh: 
Celebes dan fain-lainnja ketjoeali Mc 
kasser penoeroenan itoe hanja sampai ai 
65 cent sadja. 

—S—— 

Langkah mana akan diambil ? 
Oentoek meninggikan 
kesedjahteraan «ra'jat 
djelata? 

| Toean Koesoemo  Oetoyo. ini pagi 
dalam - Volksraad” soedah- madjoekan 
satoe motie, jang mempoenjai maksoed 
-mengoendang .pemerintah..soepaja.ia 
mentjiptakan seboeah commissie, siapa 
akan menjelidiki dan - mempeladjari 
atoeran2 oentoek meninggikan kese- 
djahteraannja massa jang banjak sekali 

lildan serroea barang2 di pasar bisa | koloman kabar kawat kita telah memberi | dari pendoedoek2 disini, teroetama ke- 
berobah, teroetama .djika terlaloe ke- |tahoekan tentang soal perlajaran antara sedjahteraannja bangsa Indonesia. 

Selandjoetnja motie terseboet mem- 
bentangkan bahwa perkisaran dari ke- 
bisaan productie akan membawa pe- 
robahan dan economische structuur 
dari negeri2 disini, jang berlangkah 
bersama2 dengan pembagian dari pen- 
dapatan2 nationaal jang telah dirobah. 

—0— 

Redacteur madjalah ,, Panggilan 
Waktoe“ dihoekoem. 
Lantaran artikel ,In- 
donesia dan Politiek, 

Kotabaroe Poeloe Laoet, 
satoenja. didalam ini soal jalah tentang|8 Aug (Aneta) Landraad disini soe- 

dah djatoehkan. hoekoeman pendjara Didalam punten jang lain, boleh dika. atas dirinja seorang redacteur dari 
madjallah ,,Panggilan Waktoe", jaitoe 
Horas Siregar madjallah mana doeloe 

Perhatian tentang itoe atoeran pem-|terbitnja di ini kota akan tetapi seka- 
rang di Samarinda, 1 tahoen pendjara 
dengan potong tahanan. 

Hoekoeman terseboet berdasar atas 
artikal 153 bis, dan permintaan jang 

dari Belanda dari exportgilden, agar|telah dimadjoekan atas dirinja jalah 1 
Isoepaja mereka ambil bagian dalam tahoen 3 boelan. 

Jang mendjadi sebab ia ditoentoet, 
ialah tentang toelisannja jang berkepa 
la ,Indonesia dan politiek", 

  

Actie jang “kita 1 arahan 
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Tentang 'bepreoting' onderwis s. 
Melepas concordanr- 
tie berarti membe- 
rentikan indianisatie 

Ini pagi dalam Volksraad soedah 
dilandjoetkan perdebatan kaan soa! 
begrooting ondetwijs. 

Regeeringsgemachtigde tocan De Kat 
Angelino dalam termijn kesatoe meni- 
beri tahoekan bahwa pemerentah “se- 
nang sekali melihat corps goeroe2 
jang meskipoen ada itoe penoeroenan 
gadji masih sadja bekerdja dengan 
actief, 

Concordantie (permintaan hak sama) 
boeat H.L.S. dan boleh dikatakan an- 
derwijs  segenapnja akan dipegang 
tegoeh. , : 

Concerdamtie terseboet ada perloe 
sekali, bersangkoetan dengan perbe- 
daan2. doenia, semangat zamari: dan 
memegang ada satoe permintaan diza- 
man sekarang ini. 

Orang boleh seboetkan concordantie 
itoe sebagai ,,permirtaan2 abad jang 
ke 20”. 

' Melepas concordantie tadi akan ber- 
arti poela memberentikan indianisatie. 

— D— 

(Keadaan economie di Residentie 
Batavia. ' 

Menoeroet tjatatan tentang economie 
dalam kwartaal kedoea tahoeh ini ada 
menjenangkan, Keloerangan oeang dan 
makanan jang selaioe timboel tiap ta- 
hoen ada berganti dengan baik. Tentoe 
sadja hal ini ada menggirangkan, apa 
lagi kalau dibedakan dengan keadaan 
soesah jang soedah laloe. 

Kaoem tani jang perloe dengan ocang 
contant, soedah djoeal.tanamannja se- 
beloemnja-dikerdjakan'”Akan tetapi di 
sebabkan pendjoealan itoe tidak diatoer 
dengan baik, hingga kenjataan, bahwa 
tanaman koerang baik hasilnja. 

Banjak orang koeatir terbitnja kesoe 
sahan, tetapi dianfara orang jang mam 
poe ada harapan harga padi bertambali 
baik. Dan inilah sebabrja penawaran 
ada koerangan, 

Kalau keadaansitoe dibandingkan 
dengan tahoen jang laloe, hetoel boleh 
dikoeatirkan, bahwa moesin hasil ta- 
hoen 1935, akan terdapat kekoerangan 
“makanan lebih hebat, sebab penanaman 
dibagian Krawang dan Batavia ada 
lebih boeroek dari tahoen jang laloe. 

Oentoek peroesahaan dionderneming 
orang lebih perloe banjak kaoem boe- 
roeh dari pada tahoen 1933. 

Peroesahaan topi pandan: masih ada 
harganja dibilangan Tangerang dan 
apalagi disebabkan bertambah banjak- 
nja permintaan oentoek barang itoe, 
ada bertambah baik pentjarian dalam 
peroesahaan itoe, 

—. H-— 

Pendjoealan fabriek goela. 
Menoeroet kabar Aneta dari Solo, 

onderneming dan fabriek guela ,,Mar- 
tasoera“ kemaren soedah menjelesai- 
kan penggilingannja. 

Seorang pembeli dari India poen 
telah beli emplacement dan gedoeng- 
gedoengnja dari itoe onderneming, akan   
tetapi boekan boeat dikirim 'ke India. 

  

    
    
    
    
    
      

    

Selain itoe 'kita akan 

Boeat toean2 diantara 

Ta m'nta tempo, tidak akar.   “Harap Abemban 
Moelai hari Saptoe tanggal 11 Augustus 1934, da- 

lam ini koran kita akan oemoemkan namanja beberapa 
abonnes jang merioenggak lebih dari 4 boelan. 

djalan via Chefnja atau hakim jang tentoe sad a ong- 
kosnja terpikoel oleh jang ditagih. 

menji jil atau dengan alasan jang bisa masoek akal 

v 

3 1 | 

YangeN 1 S1 

! Mei: . : 
13 t 

    
lakoekan penagihan dengan 

mereka jang sementara itoe 

namanja kita toeroet siarkan. 

PAN 

   - ADMINISTRATIE. 
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soerat-kabar .sampai pada 
boei di tangannja Mr, Sastra 

1 2 —O— mh 

| Awas oeang kertas palsoe. 

Kemaren di Hoofpostdkantoor 

  

   

    
    

      

   
   

rang Tionghoa beroemah di Kramat 8 

— Ternjata itoe ocang kertas ada palsoe. 
ang sadja soedah : 
anda merk jang moe: 
ditoelis d 
             

   

  

   

    

   

  

   

       

   
   

      

   
   

   

  

    
   

   
   

  

      

  

   
   

   

    

   

      

   

      

   
       

   
   
   
    

     

  

   

      

    

    

    

  

   
   

  

    

   

  

     

   
   
   
    

  

   

   

   

       

   
    

  

dj 
pat diketahoei- T 
tinja ,Enschedt" 
sehede” 

Tidak berapa lama kemoedian, datang | 

   

| postwissel dengan sehelai oeang kertas 

jang -djoega palsoe. Dak ak 

Politie dipanggil oentoek menjelidiki 
dan sampai sekarang beloem dapat di 

lihat dengan betoel2 doeloe. 

4 Pd Oa AKAN ATT 

Rechtshoogeschool 

gedeelte toean-toean R. M- Poernomo 

hadi, Lie Hok Sing dan R. L. Tobing. 

Loeldes boeat  candidaatsexamen 

2de gedeelte nona A. K. P. van Geu- 

ricke dan tocan Erman. 2 

Penoentoetan pada Dr. Soebroto. ' 

Sebagaimana doeloe pernah dikabar- 

kan, bahwa toean Dr. Soebroto telah 

langgar. dengan autonja seorang anak 

Indonesier, hingga orang itoe meninggal 

daenia, 1. Mn No Fan 

Itoe anak beroemoer 8 tahoen ada 

ikoet pergi djocalan dengan orang toea- 

nja jang djocalkopi... ... ...... 
Dalam perkara itoe. jang kemaren 

diperiksa oleh landraad Batavia 2 saksi 

jang hanja terang an, lihat anak itoe 

soedah digili Te : 

. “Sesoedahi k itoe dilanggar auto, 

“ oleh Dr. Soebroto dibawa sendiri ke 

C.B:Z., tetapi sampai disana itoe anak 

tidak berrjawa lagi.” 
Keterangan ajah dari itoe anak, djoe- 

ga dapat jang betoel sebab ia hanja 
ketahoci anaknja dilanggar auto dan 

meninggal, 2 Sena 

  

  

      

  

hati jangterharoe. « 
— Dokter Soebroto terangk    
kim bagaimana moelanja terdjadi itoe 

|. hal, jaitoe didepan ada satoe deelman 
—.. berenti dan boleh 'djadi disebabkan 

| itoe deelmah, itoe anak dapat 

| lihat lagi ada auto datang 
2. Sesoedah hakiki denga keferangan 

— nja, anggap tocan Dr. S0 

     

| Soebroto tidak 
bersalah, aloe bebaskan dari toentoe- 

  

|. Inf ada djadi satoe peringatan lagi 

—. kepada orang toea, lepaskan anak ke- 

  

Tit Gifetpat peng tatiah 2 ang Bh 

“Tarief penerangan. 

ren telah diterangkan oleh wakil pe- 

merentah. bagian Verkeer dan Water- 

2 Tstaat,. “mr, “Ot. JA 1 i 
- sebagian .dja 

|. tentang itoe.. 

. Departement telah 
Nederlandsch-Indische Gasmaatsehap- 

       

      

pii oentoek soeka,m 

timbangan ivear biasa. 00 

“dapat wachtgeld. - 

2 dn 

pentingan dengan .circulaii 
diberikan beberapa kete anga' 

    

    

  

       
         

     

    

   

  

   
    

   

   

  

   

  

   

      

   

   
   
   
     

     

   

    

     

     

    

     

e Pasar Baroe, 

   
cenggoe peme 

ai 

lagi seorang Djerman akan "mengirim | 

— ketahoei: bagaimana - djadinja.  Tentoe |' 

sadja pembatja lebih awas djika mene-| 

rima ocang kertas harga f 50, soepaja| . IIAMOr 
2 rabaja. e£ 

Loeloes boeat candidaatsexamen Istel 

  

'Itoe pertoendjoekkan amal di 
£ Gang Kenari. 

zelschap 
wong 

  

     

   
       

  

Ha 

lari pada tempat pendjoealan 

. jang soedah ditetapkan djoega 

  

     

    

  

      
    

    

    

    
      

     

“Iboleh dibeli pada tvean toean Malik 
“|fieider Natipy| Gang Listrik-Kwitang 

Mohamad Hanapi Gang Sentiong 
Ae BA Na We « 

Haa —I— 

2 5 Belanda baroe 

38- ” Telah “disahkan dianggap sabagai |. 
'lorang Europa menoeroet Stbl. 1917 
No. 12 kepada Kemas Moehada bin 
|Kemas Abdullah tinggal di Pedamaran 
(Palembang). 

'di Soekamiskin (Bandoengl. 

Bandoeng. 
Hadji Sapi-ie tinggal di Kepandjen 

(Djawa Timoer) dan, .i 
Pramoekoesoemo tinggal di .Soe- 

| Bedak jang mengandoeng 
Peran 5 ratjoen timah. 5 

Seperti. djawaban dari pertanjaan 

Volksraad, toean Loa Sek Hie tentang 

   

    

roetoelis tadi didenda f 20 (doea poe- 

| Raden Djoehria Somawinta tinggal 

“Mas Djoechro Sasmita tinggal dij 

loeh roepiah) atau 20 hari pendjara. 
(MS 

Berangkatnja Mr. Pitlo. 

telah dipindahkan ke Medan akan 

'Djoemahat disitoe, menoeroet ,J. B.“ 
imin|ia akan adakan pertemoean perpisahan 

kepada anggan itoe Raad, 
3 . O— $ 

Kw Alap-alap speda! . 
Kemaren soedah terdjadi seorang 

ladonesier Ambon ketika mengambil 

Solitude (Me), dan spedanja jang 
disandarkan  dipagar pekarangan soe- 
dah lenjap. ana 

Itoe speda ia- 
kawannja,. kedjadian ini soedah dira- 
portkan pada politie di Mr. Cornelis. 

- Posizegel amal 
. Oentoek mem- 

- Lbasmi- TBC. 
Postzegel amal dengan harga. fran- 

keer 21'/, cent:dan harga pendjoealan 
15 cent,jang pemdapatannja akan dise- 
rahkan pada Centrale Vereeniging boeat 
membasmi penjakit tering di Indonesia, 
akan moelai didjoeal pada ini boelan' 
seperti moela2 ditetapkan oleh kepala 
P.T.T. dienst, ditetapkan-lebih landjoet 
oleh kepala dienst terseboet, bahwa 
pengeloearan itoe postzegel dilakoe- 
kan pada boelan September jad. 

—O— 

Toean Mr, Pitlo jang sekarang sebagai| | 
burgemeester Meester Cornelis, dan 

berangkat nanti tanggal 11 ini boelan | 
- dengan kapal K.P,M. Ti 

Pada vergadering ' dari Raad hari 

anaknja dari sebelah di Gredja Laan 

dapat -pindjam dari | 

bil oentoek menijegahnja. Pemerintah 

- Itoe ajah masih terangkan dengan 

atau 205 dari 

| Memperingat 

Dalam persidangan Volksraad kema-| 

“Isoedah diadakan oepatjara perkaboes 

1 pertanjaan president Von Hindenburg. . 

lah madjoekan pada 
menoeroenkan tarief 

nja. Perdamaian tentang itoe diadakan. 

Kalat “oeroesan -itoe tidak: berhasil, 

akan diadakantindakamper 

2 Tentang 'mereka jang veriof 'dan | 

| Pada tanggal 3 Augustus Voorzitter | 
“ Bezoidigings - Commissie telah 

  

. "| : Djoeroetoelis, D, Soedah dihadapkan 

di .moeka pengadilan dengan menga- 

- (kembali. lagi, sebab' itoe waktoe tidak 

ka- lada. wang ketfjil. Sasoedah itoe opas|. 

a|kelocar deagan marah sambil menoe- 

p|toep pintoenja dengan keras, achirnja 
ilitoe djoeroetoelis dikontji dalam ka- 

'|. Sesoedahnja saksi Arsad diperiksa 

mi 

berbahajanja memakai bedak jang me- 

ngandoeng ratjoen timah oentoek anak 

baji- dan tindakkan2 jang bisa diam- 

memberi tahoekan. 
Pemasoekan dan pendjoealan bedak 

jang mengandoeng .ratjoen timah bisa 
ditjegah beralasan atas ordonnant'e 
Staatsblad 1931 No. 509, dimana dila- 

rang. pembikinan, pemasoekan, mem- 

poenjai dan mendjoeal ratjoen timah 

kering, -ketjoeali jang.disjahkan. 
' Pemeriksaan, dilakoekan boeat tjegah 

pendjoealan bedak jang mengandoeng 

ratjoen timah, telah oendjoekan hanja 

doea hal boeat menetapkan-pelangga- 
ran, dengan alasan jang pertjampoe- 

rannja hakim mesti dipanggil. Djoega 
pemeriksaan scheikundig “dilaborato- 

rium mencendjoekkan, bahwa boeat 

mentjegah bedak jang mengandoeng 

ratjoen timah tidak ambil banjak soesah 

dan. soedah diambil: tindakan2 jang 
perloe sekali boeat: mentjegahnja. 

Begitoe oleh: Douane dilakoekan pe- 

meriksaan atas kedatangan bedak, di- 

mana dengan proef bisa lantas keta- 

hoean, apa bedak itoe mengandoeng 

ratjoen timah atau lain matjam ratjoen 

dan sampai waktoe ini oleh douane 

tidak diketemoekan bedak jang me- 

ngandoeng ratjoen timah. Djoega pe- 

njiaran bedak jang mengandoeng lain 

matjam ratjoen haroes ditjegah, dengan 

memberi tahoekan pada importeurs, 

bahwa bedak itoe mengandoeng ratjoen 

dan -djika mereka djogal djoega itoe 

bedak mereka bisa djatoeh ditangannja 

'hakim beralasan: dengan artikel 204 
Wetboek van Strafrecht. 
—0— 

i von Hindenburg. 
Dalam geredja 

Ne YP OT UE Si 

Kemaren dalam Geredja Portugees 

ngan berhoeboeng dengan wafatnja 

" Oepatjara terseboet boleh dikatakan 
telah dikoendjoengi oleh semoea pen- 
doedoek Duitsch disini, vice president | 
dari Raad van Indie, toean Meyer Ran- 

marine, din banjak sekali orang dari 

kalangan perdagangan dan perlajaran. 

'Idjasanja orang jang terkenal Itoe, | 

| Minta gadji disamboet dengan 
3 poekoelan? 

ma D, soedah poekoel saorang opas 

Arsad,- opasnja A,W:- Mr.” Cornelis. 
Sehingga dapat loeka. bagian moeka 

“hari haroes berobat diroemah 

  

     

koe teroes terang, bahwa itoe opas 
Arsad ada koerang adjar, ketika minta 

didjandjikan besoknja haroes 

-mar. Dan “djoega' itoe opas soedah 

(bikin roesak koersi dengan pakai pisau. 

dengan menjangkal “keras pada itoe 

keterangan djoeroetoelis dan terangkan 

'hadap dirinja, dan itoe dijoeroetoelis 

Iselaioe marah2, tidak pada tempatnja, 

(seorang oppas berani sama chefnja. 
' Kemoedian landraad menganggap 

bahwa itoe djoeroetoelis ada melanggar 

neft, atas nama pemerintah, kepaiaj: 

“Pastor Muller Kruger memperingati 
Isoedah dilanggar oleh mobiel jang di 

| Ikemoedikan. oleh seorang bangsanja 

.Inama Sanoesi, sehingga itoe perem- 

. 

£ ommissie telah| -Begitoe pada hoelan Juli i-L, seorang | 

minta pada. colleges, dan. jang. berke- | giveroetoelis Wedana -Mr. Cornelis na- 
dimana 

tentang 

itoc ada kebentjian djoeroetoelis ter- 

Almaaak Mohammad Hatta. 
Tidak dikirim dengan 

.rembours.' : 
:Oentoek djangan memboeang tempo 

kepada pembafja kita, perloe djoega 

diterangkan, bahwa itoe almanak Mo- 
hammad Hatta fang sekarang menambah 

banjak pekerdjaan jang loear biasa, 

berhoeboeng dengan diterima permin- 

taan dari beberapa tempat sekeliling 

Indonesia ini, perloe diterangkan, per- 

mintaan haroes diberikoetkan oeang: 

harga dan onkosnja, dan tidak dapat 

dengan rembours. 
—0— 

Resident baroe. 
“Mr HiFiever:de Mali- 

nesvan Ginkel. 
Dikabarkan dengan officieel dari 

Bogor, bahwa Assistent. Resident Mr. 

H. Fievez de Malines van Ginkel di- 
angkat sebagai: Resident dari Batavia 
dengan: permoelaan harinja, dimana 

Resident sekarang toean L.G.C.A. van 
der Hoek, “pegang djabatannja Gou- 
verneur pada Provincie Djawa Barat. 

Toean Fievez de Malines van Ginckei 
telah dilahirkan di Den Haag pada ta- 
hoen 1890... . 

Pada tahoen 1912 ia datang di Indo- 
nesia dan ditempatkan sebagai ambte- 
naar ter beschikking di Tjiandjoer. 
” Tahoen 1919 jalah tahoen baginja 
jang ia “diangkat sebagai secretaris 

dari ,,Suiker-enguete.commissie“, com- 

missig mana telah didirikan oleh pe- 

merintah berhoeboeng dengan kebe- 

ratan2 jang dimadjoekan dalam Volks- 
yaad terhadap industrie-goela. 

Sstelah rapport terseboet keloear 

pada tahoen 1921, maka ia pergi ke 

Europa dengan verlof, Tatkala'ia balik 

kembali ke Indonesia dan telah mem- 
peladjari soal kehakiman poela, maka 

   

van politie di Betawi. 
|. Paling belakang ia mendjabat peker- 

djaan sebagai ass.-resident di Poerwa- 

karta, Mana 

Pada boelan April j.. di Oedjoeng 
Menteng ' Tjikarang, soedah “ terdjadi 
satoe pelanggaran mobiel, seorang pe- 
rempocan Nemah ketika menjeberang 

'pocan mendapat loeka2. : 
“.Itoe soepir. terdakwa. salah: djalan, 

tetapi dalam keterangannja itoe perem- 
poean jang salah djalan, sebab ketika 

mobiel laloe,-itoe Pr. Nemah soedah 
menjeberang dengan sekonjong2. Pe- 
rempocan Nemah lebih landjoet mene- 
rangkan jang itoe soepir ada salah. 
|. Beberapa saksi menerangkan jang 

itos perempoean ada salah, dan achir- 

nja landraad meester Cornelis terdak- 

wa bebaskan. PAN 
Moon aba dan ee DO ati, 

(ee Instituut Biom. 
Examenstenografie — 

Machineschrijven. 
'Machineschrijven ada toeroet ambil 

bagian 41. Ditolak 8. Loeloes 23 jaitoe 
bocat 45 lettergrepen tiap menit nona 

'Liem Liat-Nio, M. Marlissa, P.A. Pat- 
'tiwael, S. Sorongan,. H.. Smoukil, 
G.M. Tambajong. Sa AA 
Boeat Schooldiploma nona . Auw 

Kwi Lian. 
“Boeat 45 lettergrepen tiap menit 

toecan toean: Abdul Radjak, Abdoel- 

rachim, M.  Karhita,. Lie Bong Guan. 

Boeat  School-diploma: Ridoean, 

pada politie. 

ia telah diangkat sebagai controleur 

: Penoebroekan. mobiel diTjikarang.| 

  

BAROE 
“8 Prima Zeildoek 
Djait dubbel, koeat betoel. 
Harga -moelai f 0,50, f 0.60, 
Djoega laen laen kaperloean bo 

f 0,70, £ 0,85. | 

TERIMA 
Sschooltasschen 

eat anak anak sekolah. : 

Toko ,,HWA MIE” 
Pasar Senen 14I a'avia-C. 

  

  

tergrepen tiap menit. Ada toeroet am- 
bil bagian 24, ditolak 3, jang loeloes 

Liat Nio, G, M. Tambajong dan toean2 
Lauw Tjin Lian dan A.W. Liem, 

Stenografie Nederlandsch 165 letter 

grepen tiap menit ada toeroet ambil 
bagian 5, ditolak I, loeloes 4 antara 

siapa M Marliassa. & : 

Stenografie Inggris 100 lettergrepen 

tiap menit: toeroet ambil bagian 3 se- 

moea loeloes dan semoeanja Belanda. 

Stenografie Inggris 130 lettergrepen 

tiap menit, ada toeroet ambil bagian 

2, jang loeloes 1 Belanda, 
4 : 2» 0O— 

Pentjoerian di gang Awal 

—.. Mr, Cornelis. 
Semalam diroemahnja toean R. di 

Gang Awal telah didatangi oleh teta- 

moe jang tidak dioendang dengan 

menggasir dan memboeka dinding. 
Itoe pentjoeri dapat boeka lemari dan 

bawa barang seharga f 50. 

- Toegan roemah roepanja tidak dengar 

apa2 pada malam itoe, boleh djadi sebab 

21 antara siapal.W. Kailola, nona Liem | 

Actie terhadap kaoem extremist. 
Apa jang didapat 

dalam istana Horn- 
“stein, . 

Weenen, 6 Aug. (Aneta-Havas). 

dorf gendarmerie telah dapatkan satoe 
pekakas peranti kirim “ kabar radio 
gelap dan djoega doea karoeng dengan 
revolvers bikinan Duitsch. 

Berhoeboeng “dengan 
dari astana terseboet dan iapoenja 
toekang kebon telah ditangkap. 

Gymnastiek dan: 
politiek. 

Transocean wartakan bahoea 
federaal bestuur dari persarikatan per- 
koempoelan2 gymnastiek . Pan-Ger- 

ngan, dalam mana ada dibantah bahoea 
perkoempoelan2 jang termasoek pada 
ini bond telah lakoekan propaganda 
nationaal socialist atau toeroet fambil 
bagian dalam kedjadian2 pada tanggal 
25 Inli.i.!, 

Ini pembantahan ada berhoeboeng   keliwat ngantoek poelang dari kerdja. 

Itoe hal sekarang telah dirapportkan 

  

  

NEDERLAND 
Mereka jang meninggal doenia. 

“Mr. |. H. Tobias. 

Den Haag, 7 Aug. (Aneta). Telah 

meninggal doenia Mr. J. H. Tobias, 

bekas Officier van Justitie di Soerabaja. 
EbTtovyen. 

Den Haag, 7 Aug. (Aneta). Telah 

meninggal doenia toean H. T.. Hoven, 

bakas Zeekapitein, dan pernah men- 

dapat tanda penghormatan dalam pe- 

perangan Atjeh, directeur dari kantoor 

sociteit Holl. Levensverz. di Den Haag. 
“ : —ng— bean 

Anggauta raad bestuur di Curacao. 

Toean A.G. Statius 

Muller. 

Den Haag, 7 Aug. (Aneta). Telah 

diangkat sebagai anggauta dari raad 

bestuur di Curacao, toean A.G. Statias 

Muller, bekas voorzitter dari Koloniale 

Raad, 
—O— 

Tentang film ,De Jantjes”. 

Pembitjaraan didalam 

: bahasa Inggris. 

Den Haag, 7 Aug. (Aneta). Ka- 

barnja pembitjaraan dalam film ,De 

Jantjes” keloearan negeri Belanda itoe, 

tidak lama lagi djoega akan diadakan 

didalam bahasa Inggris. 
—— 

EUROPA 
Pengoeboeran Djenazahnja 

. Von Hindenburg. 

Geallieerden dan 

“kawan2 tidak ke- 

tinggalan. 

Berlijn, 7 Aug. (Aneta-Transocean). 

Oepatjara pengoeboerannja marhoem 

Von Hindenburg telah mendapat per- 

hatian loear biasa, jang mana diantara 

dikoendjoengi oleh Generaal Von Mac- 

kensen, poetera mahkota, hertog dari 

Brunswijck, oetoesan2 baik diplomatiek 

maoepoen militair dari Geallieerden 

dan kawan2 lama dari 

selama Perang Doenia. 

Aalmoezenier dari balatentara darat 

setelah mana Hitler mengoetjapkan 

terima kasih. 
Satoe compagnie bendera jang ter- 

diri dari 53 regimenten, jang tela 

ambil bagian dalam itoe pertempoeran 

di Tanneberg, dibariskan dimoeka peti 

mati. Ii asb t tbpi 

Nederland tidak ke- 

tinggalan : 

Nederland di Berlin soedah wakili Sri 
Ratoe Wilhelmina dalam itoe pengoe- 

boeran djenazahnja Von Hindenburg 

nga djenazah itoe 
: —0— 

Keangkatan Von Papen ' disjahkan. 

Oleh kabinetsraad. 

Weenen, 7 Aug. (Aneta). Soerat 

kabar pemerintah, jaitoe ,Reichpost” 

menghabarkan bahwa ini hari Kabinets-   Sasongko dan Soehaeli.     Ikesopanan ambtenaren, achirnja djoe- Stenografie Nederlandsch 130 let 

Duitschiand 

mengadakan oepatjara sembahjangan, | 

Berlijn, 7 Aug, (Aneta). Oetoesan |, 

dan achirnja atas nama Sri Ratoe'tadi 

telah letakkan seboecah karangan boe-| 

raad soedah mengesjahkan keangka-| 

dengan dilarangnja semoea perkoem- 
poelan gymnastiek Pan-Germaansch 
di Neder-Oostenrijk. 

Lantaran keadaan valuta, 
Hak mengambil register 
marken tidaksjah. 

Berlijn, 7 Aug (Aneta-Reuter). Kes 
pada orang2 asing, jang merioetoet 
perdjandjian Siliihalie terima register- 
marken oentoek mengeloearkan oeang 
di Duitschland, dengan mendadak sa- 

dja- diberi tahoekan bahwa hak oen- 

toeks berboeat demikian pada tanggal 

1 October soedah tidak sjah lagi. 
Jang mendjadi lantaran jalah me- 

noeroct katanja Reichsbank, keadaan- 
nja valuta jing soekar ini. 

Oa 

AMEXIKA 
Presidont Rooseveli soedah balik 

kembali, 

Bagaimana keadaan 

sekarang? 

Portlan d, (Oregon), 6 Aug. (Aneta 

Reuter), Kemaren sore dengan kapal 

kruiser ,,Houstan. president Roosevelt 

soedah poelang dari ia poenja perdja 

lanan ke Laoetan Caraibisch dan La- 

oetan Tedoeh, selama mana ia telah 

koendjoengi Haiti, Porto Rico, poelau2 

Virgins. Panama, Colombia dan Ha- 
wau. Ini perdjatanan telah ambil tem- 

po 33 hari Jamanja, | 
Ia akan bikin perdjalanan dibilangan 

Oetara Barat sebeloemnja poelang ke 

Washington. 
Reuter wartakan bahwa Roosevelt 

ditoenggoe kedatangannja di Washing- 

ton pada tanggal 9 Augustus. la akan 

selidiki ra'jat poenja pengrasaan. 
Keadaan oemoem dari negeri masih 

djaoeh dari pada bisa dibilang soedah 
normaal. : 

Pemogokan2, jang dari tanggal 1 

Maart sampai 3 Juli jang laloe telah 

bikin melajang 31 djiwa dan bikin loeka 

300 orang masih beloem habis. 

makelaar letakan djabatan, hingga 

djoemblahnja mogok pemogok bertam- 

bah djadi 1.800. Di New York ini hari 

75,000. koeli peroesahan pembikinan 

roemah akan akan ambil poetoesan apa 

ia orang akan toeroet mogok atau tidak. 
Pemogokan chauffeurs mobiel ge- 

robak di Minneapolis berdjalan teroes. 

nganggoer ada lebih dari 10 millioen, 
| 2 . 

Koeranglebih 12 mil- 
jard dollard.. 

New-York, 7 Aug. (Aneta) Amb- 
tenaar 

bahwa keroegian lantaran bahaja ke- 
marau dalam 24 staat koerang lebih 

#berdjoemblah 12 miljard dollar. 
| Korban2 economie jang paling pen- 

ting adalah Montana. dan Wyoming.. 

2 Kota 

ne AZIN | 
| Kembali Gandhi hendak berpoeasa, 

la sendiri masih ragoe2 

tentang kekoeatanmnja, 
Wardha, (Centraal-P rovin- 

cien) 8 Aug. (Aneta-Reuter) Gandhi 
soedah moelai dengan  berpoeasanja 
jang akan memakan tempo 1 minggoe 
lamanja sebagaimana telah diwartakan 
pada tanggal 10 Juli jbl, sesoedahnja 
ia minoem soesoe dan air bogah-an. 

Gandhi oemoemkan bahwa ia akan 
moelai dengan maksoed terseboet pa da   tannja Von Papen sebagai oetoesan 

locar biasa di Oostenrijk. : djam 6, 

Di-astana Hornstein dekat Krumpen- : 

ini eigenaar 

  

maansch telah keloearkan satoe ketera- . 

di Amerika Sarikat 

Di Chicago 400 penggawai kantoor2 - : 

Sekarang 'djoemblahnja orang2 jang 

Keroegian lantaran bahaja kemarau. 

dari. ,Relief administration” . : 

hl memberi tahoekan president Roosevelt,: 
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is handel met vuisten, Men 
dit in sommige gevallen ook 

n. Handel is oorlog met 
nen yan een sociaal-we 

        

    

   

  

   

   

    

     

ja ia mengakoci bahwa | 
ng ada koerang koesrt! 

hk ia tidak tahoe ap3 

ie “Duitsch gezegde luidt: oor- |S€ 

er- | 

perios berdjaga-djaga. 

ngan- Volksraad hari 
7 Augustus jl. 

erbintjangan 
tement Bin- 

. sal apat kenjataan 
va Antwoord, maka 

   

      

    

   
   

  

   

-kesoekarannja, 
ong, ialah perto- 

elamatannja, pertolo- 
rdjoangan economienja 

olongan bagi kehidoepannja. 
estuur itoe mendjadi soe 

na djoega men 
k dapat di 

dengan Peme- 
gambarkan ba- 

epentingannja ini 
jang dihematkan. 
itoe maka spr. tidak 

   

. (mengerti apa sebabnja maka Peme- 
Ya |rentah menimbang hendak menghapoes 

sadjis|kan 7 bocah regentschappen, artinja 
«. Joentoek menggaboengkan 14 regent- ta 

“jjangimana artinja membesarkan regent- 
'sChapsressorten, dalam waktoe jang 

   happer jang sekarang mendjadi 7, 

pemerentah djoega mengatakan ada 
Berhoeboeng 

dengan ini spr. tanjakan apakah sc-   berpoeasa itoe T-hari lamanj3. 

          

   
   
    
   
   

       
    
   

  

   

   

  

   

  

   

   

    

    

  

7 tiwas djiwanja 
pat loeka. Na Mena 

g. (Aneta-Reuter) Pe- 
gris jang terkenal, jai- 

dari Almgar, jang | 
njai kehendak mener-| 
daerah2 Inggris, pada 

minggoe jang laloe) 

  

   
   
      

           

         

   

   

mendapat locka. . 
keras seka'i diperlihat- 
ja recruten Malakand, 

hja officier2 Inggris 
2. rlindoeng: n 

  

     

  

   

doca regentschappen ialah dari dekatnja 
h | letak ressorten | 
kterseboet 1... 

    
     
    

  

babnja maka pergaboengan regeni- 
'schappen Mr. Cornelis dengan Batavia | 

ist dil! "dak moengkin. Ressort kedoea regent- | 
0: #sehappen ini tidak berapa berbeda| 

Trans.| dengan -ressort regentschappen jang 
jari hendak dipergaboengkan oleh peme- 

rintah itos, : 

Keoentoengan dari pergaboengan ini 

edoea regenischappen 

Waktoe spr. sampai pada pembitja- 
raan tentang daerah Tapanoeli, maka 

merintah membiarkan badan Bestuur 
dengan bajaran mahal boeat di Tapa- 

Inoeli, padahal sebenarnja badan be- 
'Stuur itoe tidak berapa berfaedah dan |- 
bermanfaatnja bagi rakjat dan djoegaj 
bagi Negeri selain dari pada bekerdja 
menjampaikan perintah2 dari -bestuur 
(Europa kepada Volkshoofden. Pe- 
kerdjaan practischnja semata-mata 
hanja dikerdjakan oleh Volkshoofden 
terseboet dengan mereka poenja badan 
badan Adat. : 

| Apa perloenja meri- 
am boeat jawannja- 

TEA EK an 
“elandjoetnja spr. tidak mengerti apa 

'perloenja ditempatkan militairen di 
Ai — .#Padang Sidempoean, soeatoe daerah|lan f 35.— adres v.d, Veide, Deven- 

pertempoeran 1 orang te-| jang mempoenjai pendoedoek jang se- 
wanja dan. 8 orang lain | derhana dan setia kepada pemerentah 

| Telandas 00. 
Spr. mendapat perasaan bahwa di- 

ja militairen di Padang Si- 

ripada mendjernihkan dida- 
soed . pemerentah oentoek 

a kepentingan .rakjat. 
rkejakinan bahwa ditempat- 

militairen di Padang Sidem- 
ini, lebih banjak meroegikan 
a mengoentocngkan . hasilnja. 
oetnja spr. tidak mengerti sama 
pa sebabnja oentoek membela 

idap gigitan njamoek sadja 
dak membeli meriam besar. 

  

  
  

 membitjarakan penghimatan 
i Sumatra, spr. katakan djika 

ak melakoekan penghimatan 
aka hendaknja sebagai 

seboet dalam Memo 

    

ih baik digaboenzkan res- 
serah Djambi dihapoeskan 
kan pada daerah Palem- 
-daerah Lampong dengan: 

| hendaklah digaboengkan 
Satoe. " 

: — mana 

  

      

# 

1g ratjoen bongkrek: 
amboengan kabar bongrek 

moeat, itoe orang jang | 
lantaran ratjoen bongkrek, soedah 

| tertoeloeng oleh per toeloengannja dok it-|ter. Wirasmo, setelah mereka dapat 
jinjectie. Djoega itoc 2 

la 

ia- orang dari Kroja. 
“ke (sekali lebih doeloe, tidak dapat penjakit. 

1 bagi 

  

ia berkata: “Bagi saja" masih sadja | 
mendjadi heran, apa sebab maka Pe-l 

1 itoe lebih doeloe menge-| 

tentang pergaboengan | MAOE KASIH SEWA Roemah Dros- 

  

.2 orang jang ti- 
dak sakit keras, soedah moelai semboeh 

amboengan 
-bisa tiba malam 

tuto, inilah per- 
engi ada orang2 jang sakit, 

ikabarkan dari Tjilatjap pada ,,Loc," 
itoe oleh2 bongrek dibawa oleh se- 

       

Orang2 jang makan itoe inakanan 

  

  

  

Japan kembali dapat poekoelan hebat 
: dari Australie ? ' 

Tarief pemasoekan di- 
naikkan. 

Tokyo, 8 Aug (Aneta-fwaki) Mi- 
nisterie dari Oeroesan Loear Negeri 
Japan sedang memperbintjangkan pro- 
test tentang tarief pemasoekan baroe 
Autralie atas berang kain Katoen, ta- 

ada terlaloe tinggi. 
. Perserikatan dari kaoem fabrickanten 
wol dan texiiel, jang tian2 tahoen 
membeli dari Ausiralie wol sedjoemlah 

kepoetoesan bahwa mereka bersedia 
oentoek. mengoerangkan pembeliannja 
dari 30 sampai 40 pct,: jalah agar 
soepaja mendjalankan actie bersama2 
dengan kaoem tenoen katoen' Japan, 

—G— R3 

Kapan N. IG. M. dan A.NLE.M. 
maoe toeroet ? 

Harga abonnementjang 
—. paling moerah. 
Menoeroet kabar  Aneta dari Ban- 

doeng ini hari, Havenwezen nempoenjai 
niatan moelai 1 September inenoeroen- 
kan harga tariefnja ia poenja peimberian 
Stroom listrik, Stroom- mana telah di 
berikan oleh Haven di Soerabaja. 

Dalam beberapa hal. penoeroenan 
tarief itoe ada jang sampai 25 pC:. 

Selandjoetnja tidak lama lagi djoe- 

jang baroe dan jang paling rendah, 
tarief mana apabila ditilik benar2 ada- 

  

rief mana dianggap oleii fittak Japan | 

650,000, a 700,000, baal mengambil | 

ga akan diadakan tarief abonnement |. 

Tentang itoe congres Thabib 
di Nanking. 

Poetoesannja 
Pemerintah. 

“Beloem selang beberapa lama kita 
telah kabarkan. tentang sedjoemblah 
thabib2 jang akan pergi. ke Nanking 
sentoek ambil bagian dalan congres. 
Diantara mereka itoe kita beloem brani 
pastikan siapa jang akan dioendjoek 
roleh pemerintah Indonesia oentoek per 
gi kesana. 

Akan tetapi dengan officieel dika- 
barkan dari Bogor ini hari bahwa prof2 
C.D. de Langen, E, W. Walch, A. W. 
Mulock Houwer, waarnemend inspec- 
teur dari Ziekenhuiswezen O. Degge- 
ler, dan directeur-geneesheer dari roe- 
  

frotte, wol, Yswa' 

ren d.k P   iah jang jang paling rendak- di seloe- 
oleh poelau Djawa, , 

   

DJANGAN LOEPA 
Keperloean pakaian jeng fjotjok pada 
pembeli, hanja - di ,,Toko Slamet" 

Pasar Meester-Cornelis. 

TJARI PEKERDJAHAN. Seorang 
pemoeda Indonesier, keloearan Holl. 
Ini. Kweekschool Bandceng, berdip- 
loma, ingin mendjadi goeros di salah 
satoe sekolahan di Poelo-Djawa (java), 
Bisa moelai mengadjar sesoedah va- 
cantie besar boelan Juli. 

| Soerat-soerat adreskan pada: Soe 
pasta Tjiawiweg 13 Tasikmalaja. — 
IN DE KOST Pada familie Esrepesn 
Rawatan baik tempat menjenangkan! 
Teroetama boea: studeerenden Seboe 

sielijn van den Bosch 29. 

AUTO? 2ehandsch selamanja ada se- 
dia roepa-roepa merk, dalem keadain 
baik dengen pembajaran menjifiil. 

Adres Djagamonjet 67 Batavia-C. 

Transport — Onderneming ,,SETIA" 
Schoolweg no. 3 Tel. no Buitenzorg 

Soeroehlah oeroes barang2 tocan di 
waktoe pindah pada kita poenja Trans- 
port Onderneming, seboecah peroe- 
sahaan Indonesia jang satoe2nja di 
Bogor Ag PA 

ADIWIKROMO. Gang Menteng Bo- 
gor. Terima pekerdjaan: Merggambar 
membikin ontwerp dan begrooting 
roemah. Aannemer oentoek membikin 
roemah2 enz, Ditanggoeng menjenang 
kan sebab banjak pengalaman 

saersweg 355 A F30, Gaoz Mahpar 
IB F17,50, 
Compleet: Water!eiding, Electriseh, 
dan soemoer, Bitjars Gang Midp r 
2 Telef on 05 Bat: 

VERKOOPER / Correspondert 4ari 
kerdjahan, Banjak pengalaman dalem 
acguisitie, , Lb ra 

Soerat2 dialamatkan dengan mema- 

    
    

Pe ES 

mah sakit Jang Seng Ie, jalah Dr, Kwa 
Tjoan Sioe. 

Lagi korban vergade:verbot di 
Sumatra Barat, 

Beloem selang beberapa lama ada 
tiga. orang anggauta Permi di Da- 
ngoeng2|Pajakoemboeh-Sumatra Barat| 

ring. dengan tidak memakai izin dari 
jang berwadjib. 

Sekarang diwartakan oleh S.S, bah 
wa Magistraat jang memeriksa ini per 
kara soedahi djatoehkan  hockoeman 
atas terdakwa  toean2 Iljas Sjarif dan 
Noerin masing-masing 20 hari pendjara 
dan tocan Moeaz dihoekoem 1 boelan 
pendjara.   

stoiten,  Coraline 
dan lain2 

per jas, Tropical, 
Tusore wol dan 
katoen, Palmbe- 
dch, Drill di. 

! TN en 2 
Va'encia, se.na- hua 

£ 5 t t: 

rang, DOr0181 

kant, Kraa 
'orduurzijde, Naaiga- 

      

    
      

      

  

    

  

    

LES INGGRIS. Njonja Inggris foelen ma- 
oe kasi peladjaran bahasa Inggris oentoek 
conversation — bertjakap-tjakap) dan 
gramalica. Oewang pembajaran f 8.- 
seboelan, seminggoe sekali satoe djam 
Keterangan telefoon No. 981i Welt. 

GOEROE "FROBEL. Seorang gadis 
Indonesier, keloearan Deventer School 
Semarang, berdiploma Frobel-onder: 
wijs, fraaie-handwerken dan huishou- 
delijke vakken, ingin mendjadi goeroe 
di. salah satoe sekolahan di Djakarta. 
Bisa moelai meriyadjar sesoedah va- 
cantie besar boelan Juli. Soerat-soerat 
adreskan pada nijonja Saeroen. 
Gang Nangka-1 No. 20, Batavia-C. 
  

Installatie Bureau “Merapi" 
MOEHAMAD SOEBOEH 

Gang Samping Dalam 55- Tel. 5412 
Batavia - C, 
Memasang dan reparatie: Electrisch-, 
Gas-, es Waterlciding. Pagar kawat 
dan besi. Menjewakanprabotan boeat 
bikin pesta. 
  

»MANUFACTURE" 
Tsko- Bandotng My. ' Cornelis Telef. 
Mr-C. 562 - Perhatikanizh harga 
b:rang2 banjik tsoeroen melawan 
pida lain toko. Sedia boeat pakaian 
“ogan tocan dan njonja. 
  

WARONG PETROEK DJOKJA, di Gg. 
Soedimampir, dekat Centrale Bioscoope 

dan minoeman. Terkenal makanan lezat. 
Harga tidak mahal.” 

Seorang Indonesier berdiploma H.B.S. 
5 tahoen dan Mulo tjari- pekerdjaan 
administratie atat bocat mengadjar 
sekolah Siang hari doea kali seming- 
oe dan selandjoetnja saban sore. 
embajarari sanget r igan Soerat2 s.k. 

ini dibawah letter SR, T. 

TJARI WANG GAMPANG. Lekaslah 
bladjar bikin merx dikatja Bisa dalem   kai letter L, T, J. pada ini sk, Gang Chaulan 1 kamar 4, 

Mr. Cornelis, sedia masakan roepa-roepa | 

10 hari, Pembajaran sampe: bisa f 5, I- 

     
     

  

    
    
    
    

    

MAOE DIDJOEAL kira2 40 plat gra- 
mofoon lagoe Djawa. Soerat pada 
administratie ,,Pemandangan” merk 
'gramofoonplaat 

PATEN!EX Sangat perloe boeat ke- 
sehatan perempoean jang modern. 
  

Satoe rekeninglooper biasa dan boleh 
dipertjaja tjari pekerdjaan adres telf 
no 2067 Wit. 
  

DITJARI ? Kleermaker pekerdjaan ra-. 
pih. Persediaan tjoekoep- keoerioean 
toean dan Njonja serta moerah harga" : 
nja, Djangan loepa Kleermaker Dar- 
sono Wetselaarsweg Bogor, 

INDONESISCHE BATIKHANDELAA- 
REN. Seorang Indonesier tjoekoep pe 
agalamannja didalam lapangan dagang 
dan perboeroean ada niatan 100 pCt, 
memboeka perdesahaan dagang batik 
ketjilan di tempat tinggalnja jang be- 
loem ada toko. batik kepoenjaanja 
bangsa sediri, 
Ditjari dinantar?nja tocan2 Indone-ische 
bat khandelaren jang soeka- menoen- 
toen din menjokongpd. nja, Sebagai 
pertanggoeng”n sanggoep Stort wang 

contint kep da merek» f 1000 (seri- 
bse roepiah), 
Soerat2 dial: mstkan kepadi Adminis 
tratie Pemandangan dengan motto SD. 

TEEKENIN 
ONTWERb. 

LANTAAPHPLAAI 

   
  

N, BANON AE 
Pele TOR BERI   

  

itelah didakwa mengadakan vergade- 
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pa NOVA RRO 
JEA SETIR Mac    DONALD 
   

  

    

       

   

    

    
   

  

“THE CAT AND Tmz 
FIDDLE 

Muziek membawa Aa berkoerpoel dan.... 

pengabisannja ditoetoep o'eh.,., ketjintaan ! 

Roman pertjintaan..,. « 2 
Muziek jang merdoe, 

Drama oleh 2 orang b'ntang film. Pe 

  

  

  

   

      

Satoe film jang mengharoekan hati..... dalam lagoe jang 

| menjedihkan dengan diberikoetkan tjinta dan Ke : 
Doea orang bintang film jang termashoer. 

berikoet 6 paras jang Ganti 

      

   

  

  

    

    
      
   

       

    

   

      

   

TI cawan | | 

  

Ini malem pengabisan 

Kita poenja Directie kombali pertoendjoeken satoe film 

  

besar jang pasti aken bikin hati tergeter dan Na ka 

- kekedoetan. : B 

.E 

  

NONA TOEKANG DANSA 
— (DANCING LADY) 

Siapa-jang pegang- Hoofdrol jaitoe safoe nona. 

JOANCRAWFORD dan 
CLARK GABL E 

Iri film anak-anak tidak boleh nonton. 
  

Moelai besok malem 

HARRY PIEL 
Ein Unsichtkarer geht durch die Stadi 

|ALI LHAMBRA RA. : BIOS SCOPE | 
. Batavia-Centrum i Sa Besar 

  

  

“ 

PE en AE EN AAA 
  

  

    
     

     
     
     

   

    

  

“Senen 

Ini malam dan malam berikoetnja 4 

Ti it Kiam 
ATAWA 

Dela Pendekar Pedang Resia 

    

     

  

  

  

PAT KIAM HIAP 
5 : Gets tierita Tionghoa dengan seanteronja 

bitjara- Melajoe jang terang den gampang 1 

| .dimengarti | 

   

    
   

— Delapan orang-orang: gaga moesti toeroen tangan boeat 

bela satoe prampoewan jang telah dikeniaja oleh satoe 

.orang pertapahan jang roepanja. seperti satos monjet. 

  

RIALTO BIOS COOP 

Pat Hiap | 

  

ban api ag Rebo 8 dan: Kemis 9 

. Mugustus 1954 

Mempertoendjoek- B 

kan sat: e filim jang B. 

locar, biasu keba- B 
goesannja dan ke- F 
adjaibanrja. | 

     

  

Membawa Jari 7. 

ansk- gadis dengan 

amat kotjaknja. 
      

    

| (Nona: nona Inong Na kaan adjaib)    
  

Anak. a nak, ae san nonton. 

  

    

   
     

  
     

Ka “Tanggal 10-11 Asa 12 Augustus 1934 

  

| MALAISE TINGGAL MALAISE 
Kesehatan badan ada lebih Pera dari pada wang 
Sana anna 
  

  

  

  

  

  

  

| | TASIKMALAJA 

| SPEELROOSTER AUG. 1934 

Us 8 — 9 Aug. TROUWE KAMERADEN. (Beau Hunks) Verhaat uit' het | 
Naba Vreemdelingen legioen.. In de Hoofdrollen Lauret en 

“Hardy, bekend vit Fra Diavolo. Lachen, Gieren 

zonder cinde. 

STATE FAIR. In de Hoofdrol “de salom bikini iple ster . 

| Janet Gaynor. 

| UNCLE TOMS CABINE. (De Negerhut yan Ocm T 2 

naar het bekende -verhaal. Universal film... 

- THE 'STEPPING SISTERS. In de Hoc fdrollen Louise 

. “Dresser, Minna Campbell, BarbaraWeeks 

Tan de | ea. Amusante Fox Film. Pa 

   

      

   
   

   

  

   
    

  

   

  

       

  

   

    

                          

    

— LUXOR- R-THBATER — | 
RI Ai brot. TABIB S.S. MOHAMED ALI HJ 

“ Matramanwes No. 39 pinggir dijalan | tram deket Gang Areng Meester- Cornelis 

3 Saja bisa viengobati segala penjakit zonder. potong atau operatie 
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 

| “poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 
“sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, sakit: bocah pinggang, Batoek. basah atau 

8 kering, , Napas sesak, -oeloe hati, laki-laki jang soedah 'ilang 
(| tenaga koerang sahwat, prampoean jang .keloear kotoran boelanan 

| “tida "tjotjok atau keloear “kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega 'dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 

' dibawah djari-djari kaki: - 
: Segala : 'roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
| ngobati .dalam seminggoe boeat Indonesier 2010, orang asing - 
1 # 0,75”dan anak-ketjil f 0,25.— 

| Roemah Obat diboeka saban hari. dari djam 8 pagi sampe djam- 
'“B"malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 

'ongkos'asal sadja' bajar onkost transport. 

“ Diloear kota obat-obat bisa dikirim “dengan rembotrs, asa! 
DENGN dan udres tjoekoep terang. 1         

SOAP FAcTOkv 

ba ay Telegram adres: KOERDI 

4 |seperti : 

  

H- KOERDI 
Rijstpellerij &  Productenhandel: 

KETANGGOENGAN S.S. 

KOERI Ketanggoeng:n 

Ada sedia. roepa-roepa beras ke- 
locaran HULLER. Djoega hasil boemi 

Katjang, Kedele d. K.- 

Monster dikirim graties Kepa Si- 

apa jang minta. 

EN ANAK ANA 
  

| ima 48. Telf. 1821 

NN MISI portret siang 

dan malem, kerdjaan 

di tanggoeng bagoes   

          

“8 ikoelit.. 

1 |torium, 

dan rapi, Ti TN 

NU 
  

  

  

    

  

Boeat sesoeatoe Cooperatie sda amat 
baik goena mengikat hatirja langga 
nan-langgaran 

Ki We E KARTAATMADJA 
-O, Tamarindelaan 220. - Bat. C. 

APA U SOEDA BCEKTIKAN 

  

IPentang” kemsestadjabannja BEDAK 
"ORCHIS LATIFOLIA"? K LOE BE- 
LON. fjoba pake ini hari djoega, sesoe- 
dahnja U pake dalem 1 minggoe U 
nanti akoeh bedak Orchis Latifolia ada 
sanget besar 
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7 sak / "j / “Li Cas Ba 

PRA SAR A Ah Halu & fan : 

Hae Wee yan saja "edal 

Ade Kah pr Ih 13 nP. bauy 
De 35 Bs Nic 2 t be 

mp 

Ie 
bm, mt, 

aka 
ya Nk Delay: “an 

Si) 
pan. poedjian dari Mevrouw 2 E 
LUNENBURG enz: 

FIRMA   
  

faedahnja boeat penjakit 
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IITIDA OMONG KOSONG. Sesoedah-' 
#inja U pake dan tida berfaedah,. 
: djangan kenal lagi, begitoe tanggoe- 
. Ingannja bedak Orchis Latifolia jang 
8 |Isoedah. di keur oleh Analyse Labora- 

THUNG TIANG GOAN 

: Ty TJENG SIONG 
Molenvliet, West 182, Telf.302 Batav 

Ian



   

  

  

  

  

a keradjaan 
i kepentingan 

ndustrienja sen-' 
1 iri “oeroesan 
eangnja sendiri dan sebagainja, jang 
etengahnja atoeran-atoeran itoe ada 
mengenai satoe doea keradjaan lain, 
daripada segala sesoeatoe jang ter- 
seboet itoe, dalam nommer madjallah |. 
ini haroeslah kita lahirkan peman- 

A2 | jarannja 
ae aa 

berikuet. 

“Ketika    

atoeran demikian iroe. 
“ Atoeran  Inggeris 

han di Asia, di mana terk 

. 
“| ng si 

      

    
   
   

     

      

  

    
    
   

     

     

   
   

   

an datang, : 

          
ta jai 

   

  

mentjari neg 
carkan kapas, 

  

elah hon-pohon kapas di Amerika, maka 

| dangan tentang hal-hah seperti jang disdjahan2 India dll. oleh Engeland, di- 
Kk Japan tidak soeka mengindah- 

kan sikap atau kepoetoesan Volkenbond 
| terhadap kepada perboeatan2 Japan 
— berhoeboeng dengan Mandsjoeria, ma- 
ka England mengadakan atoeran, jang: 
maksoednja melarang pengiriman (per- 

| dagangan) sendjata ke Japan dan Ti- 
songkok. Kemoedian atoeran Inggeris 
'“itoe ditjaboet, karena ternjata tjoema| 
“Engeland sendiri jang mengadakan 

| Ir | jang tersebcet | mie-Indonesia". 
sesoenggoehnja pentinglah artinja, te- | 
'roetama mengingat roepa-roepa hal 
jang kedjadian pada masa jang achir- 

achir, teristimewa sekali persaingan- 
gan dagang di negeri-negeri 

snja barang-barang industrie Japar 
seperti bandjir, air bah, sehingga men- 
djadi soeatoe persaingan jang amat 

kap dominion2 dan ne- 
er adjahan Inggeris jang lain2nja 
terhadap kepada perang dagang antara 

nd dan Japan itoe, hingga kini 
lah kita dengar chabarnja jang 
Moedah2an “kita akan mende- 

ja dalam satoe doea minggoe 

kita memikirkan lebih djaoeh 
g perang dagang, perangbere- 
asar, seperti jang sekarang telah 
laikan oleh Engeland terhadap 
a Japan-itoe, maka teringatlah 
kan hal2 jang telah kedjadian 

lalam riwajat. Pada zaman kaoem Bani 
| telah djoega kedjadian perang2 

! ng timboelnja disebabkan | darah 

      

   

    

   

    
   

    

   

     
     

    

». Ikemoedian bersaing bereboet ataupoen 
- Iberhoeboengan dengan daerah-daerah - 

1g “Dari fihak Japan poen orang soedah 

  

  

     
     

— Perang dagang (economie) bisakah 
menimboelkan perang sendjata? 

ir, |timboellah dan makin lama makin soe- 
boerlah perdagangan kapas dan ba- 
rang2 dari kapas antara Amerika dan 
Europa, sehingga Laoet-Tengah tam- 
bah koerang kepentingannja “dalam 
oeroesan perdagangan. Inilah sebab- 
inja timboel nafsoe beberapa keradjaan 
'Europa akan mentjari dan achirnja 
meloeas loeaskan djadjahannja di lain- 
jain benoea. 

Pendirian Oost-Indische Compagnie 
Inggeris, jang menjebabkan terdapatnja 

    

            
    

    

  

      
     

    

    

    

sebabkan karena keoentoengan2 jang 
telah terdapat oleh Engeland dari pada 
perdagangan kapas dari amerika. Oleh 
karena djadjahan2 Inggeris itoe menim- 
boelkan banjak2 kapas, maka dapatlah 
Engeland mengadakan Industrie2 kapas 
di negeri sendiri, jang makin lama 
makin loeas pekerdjaan dan tambah 
besar poela keoentoengannja, ialah fa- 
briek2 kapas Inggeris, jang pada dewasa 
ini mendapat persaingan jang terlaloe 
'berat dari fihak Japan, toelis ,,Econo- 

Pada penghabisan abad ke 18 atau 
permoelaan abad ke 19, lebih doeloe 
textiel-industrie Inggeris telah mendapat 
persaingan dari fihak Amerika. Dalam 

(hal ini adalah oentoeng bagi Amerika, xi 

      

    

    

    

   

    

   
    

  

   

      

   
    

    

  

   

    

  

     
    
Amerika-Selatan mengelocarkan kapas, 
dan Amerika Oetara jang membikin 

Ibarang-barangnja. Pada permoelaan 
“ke 19: Engeland. moelai me- 

2 tjara dagang, sebagaij 
sa: |jang sekarang Engeland tidak soeka 

Imenerima-baik dari fihak Japan, jaitoe 

   

sangat rendah, berserta memberi hoe- 
i-|tang dengan ser poh jang pandjang 
(datanglah bandjir barang-barang kapas' 
Inggeris di segenap Amerika-Oetara. 
Dalam pada itoe poen, pada ketika itoe 

Ikaoem boeroeh Inggeris di fabriek- 
ye | fabriek textiel disoeroehnja poela beker- 

Idja sampai lamanja lebih dari 12 
djam saban hari! 

Dengan hal jang demikian itoe, sbe- 
dah tentoelah Amerika mengadakan 
atoeran2 oentoek memperlindoengi in- 
dustrie sendiri: menaikkan tarief beja 
pelaboehan dan lain2 sebagainja. Se- 
perti sekarang ini Japan melawan ter- 
hadap kepada Inggeris dengan menja- 
takan: boekankah barang2 dari kapas 
jang dikirim ke India-Inggeris itoe, ka- 
pasnja dari India-Inggeris djoega, poen 
pada “zaman perang-dagang antara 
Amerika dan Engeland itoe, fihak Ing- 
geris menjatakan poela: boekankah: 
kapasnja asal dari Amerika !- : 

Egypte-politiek jang dilakoekan oleh 
Engeland, moela-moela djoega. ber- 
dasar kepada katoen-politiek, politiek 
akan mendapat soember-soember jang 
mengeloearkan kapas di Egypte. Dan 
politiek Inggeris jang terseboet itoe te- 
lah menimboeikan poela pertoempahan2 

jang beroelang-oelang adanja. 

Begitoelah perdjalanan dalam riwajat. 
Persaingan dagang barang-barang dari 

— Ikapas soedah berabad-abad oemoernja 
Moela-moela bersaing berboeat pasar, 

  

        
  

  

jang mengeloearkan kapas, dan achir- 
Ilnja: perang sendjata oleh karenanja. 

merasa perdagangannja moelai terkena 
pengepoengan (blokkade) oleh bebera- 
ipa fihak, boekan sadja perdagangan 
|barang2 dari kapas, tetapi djoega per- 
. gan barang-barang lain2nja. Lebih 

i satoe kali pers Japan telah me- 
Tahirkan soeara: pada sa'at ini soedah 

“. Imenampak tanda2nja, bahwa perdaga- 
sa Japan dilocar negeri akan men- 

dapat pengepoengan (blokkade) dalam 
|roepa-roepa arah, 

|. Kita tidak heran, perang-dagang se- 
(perti jang kita oeraikan diatas, ditam- 
bah poela dengan oeroesan politiek 
lain2nja, lambat atau tjepat akan men- 
djadikan sebabnja perang sendjata. 

-| Biasanja riwajat tidak berotah per- 

   
      

   

  

     

  

   
     
    

karena kapasnja asal dari negeri sendiri.| 

    

'itoe perkelahian di lapangan Voetbal 
Sebagaimana doeloe dikabarkan tentang 
terdjadiannja perkelahian di lapangan 
voetbal di Semarang hingga ada jang 

ngah“ ada sebagai berikoet : 

kelahian di lapangan voetbal, dimana 

berobat di CBZ lantaran kena ditikam 
oleh seorang penonton. 

Perkara itoe perkelahian pada tg. 3 
HJ. oleh-landrechter Semarang soedah 

diperiksa. Dengan pendek kita oelang- 
kan poela di sini djalannja itoe perkara. 

Ketika di Union-terrein diadakan 
pertandingan antara v.v, Union dan 
V.V, Annasser salah seorang speler 
Union, toean Siauw Liu Gwan terseboet 
telah bertoebroekan dengan seorang 
speler Annasser, toean Anwar, Laloe 
tefbit pertjektjokan, 

Kemoedian lantas datang lain spe- 
ler, jalah Hartog, jang sigra djoega 
memoekoel pada toean Siauw. 

Didepan landrechter terdakwa Her- 
man Willem Hartog tidak mengakoe 
poekoel pada toean S.L.G. hanja ia 
datang djambret lehernja goena pisah- 
kan itoe perselisihan,“ 

Poen toean Siauw Liu Gwan sendiri 

'itoe speler hanja lain speler jang soe- 
dah poekoel padanja. Atas pertanjaan 
landrechter apa toean Siauw ada ter- 
djang pada Anwar, itoe toecan kata tidak 
sebaliknja toean Anwar menerangkan 
telah dapat poekoelan lebih doeloe 
dari toean Siauw dan mengenai dida- 
danja sebelah kiri. 4 
" Toean Siauw kata sebetoelnja Hartog 
tidak memoekoel, jang poekoel jalah 
Sech Ali Assegaf, backnja Annasser, jg 
ketika itoe lantas datang memboeroe. 

: Toecan Alwi Assegaf bilang tidak poe 
koel ia tjoema djaga kalau ada serangan 
datang, ia djadi dapat menangkis. 

Landrechter, poen fiscaal griffier, 
anggap tidak bisa djadi kalauia tidak 
maoe poekoel lantas orang akan poe- 
koel padanja. 3. 

Djoega terdakwa Rachmad, keeper 
Annasser moengkir ada poekoel pada 
tocan Siauw. 

Kemoedian referee tocan Hartog me- 
nerangkan, ketika pertandingan antara 
itoe-doea perkoempoelan hampir habis, |-— 
telah terbit itoe incident. 

Antara toean Siauw dan Anwar telah 

Siauw telah poekoel lebih doeloe, ke- 
moedian datang Ali lebih doeloe, dan 
Alwi Assegaff jang oendjoekkan sikap 
mengantjam. : : 

Dalam perdjalanan poelang ia dengar 
ada terdjadi lagi lain perkara jaitoe 
speler S.L.G. telah kena ditoesoek oleh 
salah-satoe penonton, x 

Bond poenja poetoesan dengan ter- 
djadinja itoe perkara Annasser telah 
dischorst. 

Toean Tan Kiem Hien jang djoega: 
dipanggil sebagai saksi, telah mene- 
rangkan, jang itoe permainan antara 
doea perkoempoelan di atas. moela2 
ada tentrem, kemoedian ketika speler 
Hertog datang main, permainan lantas 
berobah djadi kaloet. : 
Mendadak antara Siauw dan An- 

war telah terdjadi toebroekan, saksi 
tidak lihat apa Siauw ada berikan poe 
koelan, tjoema saksi tahoe, back dan 
keeper Annasser datang memoekoel 
pada Siauw, djoega mereka ada goe- 
nakan tendangan. Kemoedian banjak 
penonton pada masoek tetapi politie 
keboeroe datang memisah. Blakangan 
saksi dengar jang toean Siauw telah 
kena ketikan lagi. : 

Atas landrechter poenja pertimbangan 
marika semoea ada toeroet tjampoer 
maka pada masing2, jaitoe Siauw Liu 
Gwan ,Anwar, Alwi Alssegaif, Rachmad 
dan Hartog, telah didjatoehkan denda 
satoe ringgit. se aa 

Bahaja angin taufan, 
Banjak roemah2 

NS roeboeh. 
Pada tanggal 3 Augustus jang laloe, 

kira djam 6 sore didoesoen masoek 
daerah Lahat 'residentie Palembang) 
soedah terdjadi angin taufan atau kata 
orang disana ,,angin poeting belioeng”. 
Begitoe djoega di doesoen Karang 
Endah, sehingga di Pajo ada 10 bocah 
roemah pendoedoek jang roeboeh dan 
di Karang Endah ada 9 roemah roeboeh. 

Dengan adanja ini bentjana soedah 
tentoe banjak menimboelkan kesoeka- 
ran bagi pendoedoek jang .ditimpa 
“malatepaka terseboet. 

—0— 

Leider dari Gagak Solo Pembrani 
Apa betoel Tasmika. 

Sampai sebegitoe djaoeh banjak ditoe 
lis tapi beloem diketakoei siapa sabe- 
toelnja jang djadi kepala dari itoe or-     . | djalanannja !     ansatie pendjahat jang diberi nama 
Gagak Solo Pembrani dan bersarang 

dapat loeka, menoeroet ,,Djawa Te-| 

Pernah dikabarkan perkara itoe per-| 

toean Siauw Liu Gwan soedah mesti | 

telah mengakoe tidak dipoekoel oleh | 
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bisan 1 

. Ongkos vrij. 

Djoega barang kali 

Rembours fida kirim, 

F 400.000 
3 Maoe lekas kaja F 100.000, 

F 50.000, F 10.000. F 5.000 g 
Dan 269 prijs-prijs jang lain, moelai djoeal 3 Auz. 1934 
Lekas kirim oeang per postwissel, djangansampe keha- 

tatit ki 3h 

Trekkinglijst dikirim gratis, Pembeli lot dari kita soedah 
banjak dapat prijs Toean-toean pembeli lot, biar bebe- 
rapa kali tida dapat, djangan menjesal. Jang dapat prijs 
besar-besar selaloe ganti-ganti orangnja, dan toecan boleh 
pikir, seka'i sadja dapat prijs besar, seoemoer hidoep 
ta” perloe fjari oeang. 

f 100.000. Siapa taoe boekan? 
Asal kita beli selamanja ada kans (harapan) 

  

Ya lot f6.— V4 lot £ 3.50. 

toean poenja giliran ini kali dapat 

  

Menoenggoe dengan hormat 

D. SIHOMBING & Trading Co. Ltd. 
Afd,. Loten debitant 

Tanah Tinggi 1 no. 42 — Batavia-Centrum. 
N. B, Onze firma bestaat uit meer dan 10 afdeelingen. 
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oltjara ,dumping“, membandjiri barang-|terdjadi satoe pergoeletan dalam mana|di bilangan Ploembon. Kebanjakan 

iang|barang dagang: dengan harga jang orang tjoema toelis si A. atawa si B. 

jang sekarang ditahan dalam pendjara 
ada lid atawa anggota penting dari 

itoe perkoempoelan dan, ini boekan 

sebab si correspondent tidak mampoe 
tjari keterangan sendiri, hanja fihak jang 

wadjib tidak atawa beloem maoe beri- 
kan katerangan officieel tentang itoe 

orang jang djadi kepala dari G.S.P. 

selain dari diseboet lid atawa anggota 
penting toelis ,,Sin Po“, 

Tapi sekarang sesoedah ada beberapa 

proces-verbaal dari perkaranja orang 

jang ditoedoeh djadi anggota G. S.P. 
teroetama diwaktoe paling belakang 

ketika perkaranja orang nama Tasmika 

diterima oleh landraad, orang dapat 
tahoe bahwa itoe perkoempoelan ke- 
djahatan ada dipimpin oleh seorang 
politie sebagai leidernja. 

Tasmika ada satoe kliwon dari 
desa Garoet bilangan Plered seleinnja 
berpengaroeh djoega doeloe-doeloenja 
ada bekas orang jang terkenal koerang 
baik. Ia diangkat keitoe djabatan boteh 
djadi soepaja mereka poenja kelakoean 
djadi berobah baik tapi boektinja se- 
karang ada oendjoek sebaliknja. 

Kliwon adalah satoe pangkat dalam 
desa jang boleh dibilang paling tinggi 
ketjoeali kepala desa dan kliwon di 
wadjibkan oeroes pekerdjaan kepolisi- 
an. Dengan pegang itoe keangkatan, 
Tasmika poenja hal hal tidak baik 
sampai sebegitoe djaoeh bisa ketoetoep 
oleh itoz kepangkatan sampai datang 
itoe ketika dalam mana oeroesan G.S.P. 
terbongkar dan Tasmika ada tersang- 
koet. 

Bermoela orang tidak sangka jang 
itoe kliwon ada djadi leider dari itoe 
perkoempoelan kedjahatan, tapi ratoe- 
san perkara jang diperiksa dalam mana 
menjangkoet dirinja tidak koerang dari 
22 orang jang semoeanja itoe ada 
tjampoer dalam perkoempoelan G.S.P., 
achirnja di antara itoe orang2 sendiri 
karena moesti di dakwa soedah lakoe- 
kan kedjahatan, sampai poeloehan per- 
kara, roepanja diadi merasa malas djika 
itoe semoea perkara moesti diakoei 
sendiri, sedang sebetoelnja itoe semoea 
kedjahatan ada dari perentah lain orang 
dan malahan oeang pendapatan atas 
kedjahatan jang ia lakoekan poen 
moesti distort, | 

Lantaran ini ada beberapa orang 
jang akoei bahwa semoea kedjahatan 
jang dilakoekan itoe adalah atas perin-   tahnja keliwon Tasmika jang dalam 

(Terbagi dalam 40.000 lot ad f 10.— pake nummer moelai 10.001 
sampai 50.000 dan terbagi lagi dalam lot? per ampat a f 2.50) 

boeat goenanja : 

Het Centraal Comit€ voor Steun aan Werkloozen 
: te Batavia-Centrum c.s. 

Djoemblah dari priis prijis f 200.000.— jaitoe : 
1 prijs ad f 100.000.— — f 100.000.— 
1 50.000. — 
Pe en TOUR 5 3101000 -5 
Pn ar TON ee h000— 
bprijzen,, ,,  1000— —,, 5000.— 
Nan an 900 S1 510001 — 

AIO DN, 10 — S3. 25.0001— 

Bobnak an BEN AA na f 200.000.— 

5 Lot-lot bisa dapat pada semoea kantoor dari 

NEDERLANDSCH INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPIJ, 

Pengiriman lot2 per post sesoedah trima postwissel ad f 2.50 per 
Mi lot plus f 0.50 porti boeat kiriman 4lot-perampatatawa koerang 

PENARIKAN DI BATAVIA PADA 28 AUGUSTUS 1934. 
kefjoeali bila itoe tanggal dimadjoekan menoeroet penetepan Direc- 
teur van Justitie djikalau lot-lot terdjoeal habis lebih siang. Djika 
lot2 tidak terdjoeal habis prijs2 akan-ditoeroenkan dengan berimbang 

.REMBOURS TIDAK DIKIRIM 
Kefjoeali si pengirim beriken instructies lain boeat postwissel jang 
diterima sesoedah lot lot jang disediakan boeat pendjoealan dengan 
'postwissel, terdjOsal habis akan dikirim lot-lot dari Loterij jang 
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itoe organisatie G.S,P. ada sebagai 
president, 

Dan itoe president boekan hanja 
memerintah sadja, tapi diri sendiri 
poen banjaks lakoekan kedjahatan. 
Toeroet dakwaan dalam proces-ver- 
baal, Tasmika didakwa soedah lakoe- 
kan perampasan atas pekarangannja 
lain orang, perkosaan, terima storan 
oeang dari orang lain jang lakoekan 
kedjahatan, lakoekan pemeresan pada 
golongan kaoem koelie dipelaboehan 
dan lain-lain lagi jang semoeanja itoe 
disertakan dengan antjaman heibat. 
Paling belakang Tasmika telah poekoel 
politie agent dikantoor landraad Che- 
ribon ketika ia dilarang bitjara dengan 
pemboenoeh2nja Boekari, dalam mana 
diantaranja itoe pemboenoeh ada jang 
mendjadi anggota penting dari itoe 
perkoempoelan kedjahatan. 

—O— 

Postauto terbalik. 
2 penoempang dapat 
loeka enteng. 

Menoeroet kabar Aneta dari Taroe- 
toeng, kemaren sore satoe postauto 
dari Siantar soedah terbalik 15 k.m. 
djaoehnja dari Taroetoeng. 

2 orang lantaran ketjelakaan terse- 
boet soedah mendapat loeka enteng. 

ang mendjadi sebab ketjelakaan itoe 
jalah itoe auto menjingkir oentoek 
satoe anak ketfjil. 

—-9g— 

Berita dari Tangerang. 
Vergadering Tirtajasa. 

Pada hari Minggoe jl. perhimpoenan 
Tirtajasa tjab. Tangerang, telah menga 
dakan openbare vergadering bertempat 
digedong Bioscoop. 

Jang mengoendjoengi ada ratoesan. 
Pendjagaan politie lengkap, poen Wa 
kil pers dari Pemandangan. Pemimpin 
dipegang oleh ketoca tjabang. 

Djam 9 vergadering diboeka oleh 
ketoea. Sesoedah mereka mengoetjap- 
kan slamat datang dan terima kasih 
seperti kebiasaan, maka njonja Coesrin 
dari kaoem iboe Tirtajasa tjb. Serang, “ 
dipersilahkan angkat bitjara, 

Ia tampil kemoeka, dengan tegas 
menerangkan hal kewadjiban2 perge- 
rakan kaoem iboe Tirtajasa, dengan 
pandjang, beralesan tjinta kebangsaan 
dan bersandar.kepada igama. Sesoedah 
habis njonja fni berbiijara, diterangkan 
lagi oleh ketoea tjb: dengan djelas 
sehingga sedikitpoen orang jang me- 
ngoendjoengi tidak ada jang koerang   mengerti azasnja, 
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Rapat oemoem J.I.B. tjabang 
- Pekalongan 

,Soepajadjangan 
daare pole et 

Jong Islamiten Bond tjabang Peka- 
angan, telah mengadakan rapat 
oem pada 4/5 Aug. ini, bertempat 

gedong Mardi Santoso Pekalongan, 
ri oleh I.k. 500 lelaki dan perem- 
— Rapat Oemoem ini, ada men- 

Idapat perhatian begitoe roepa, boekan 
ja orang sama ingin hendak men- 

kan soearanja t. Sayoeti Loebis, 
nding Islam jang soedah berapa 
tak kedengaran soeara dan toe- 

ang sekarang soedah men- 
d  Redacteur madjallah    

- toeroet' berbitjara sau. A. 
smail dan Djama'an.— 

Djam 7.30 rapat dimoelai oleh ketoea 
ngan alfatehah dan pembatjaan al- 
an oleh Sajid Hindoean. Pembitja- 
pertama diserahkan kepada toean 

| Sayoeti Loebis menerangkan Islam dan 
Renaissance. Spreker menerangkan, 
bahwa zenaissance dalam alam Islam 

'litoe, soedah terdjadi doea matjam, 
ar. Ipertama jang telah terdjadi dalam abad 

   
    

    

    

    

  

    
   

  

    

  

    

    
   

     
    

    

   
   
   
    
    
    

  

    
    
    

  

   
   

     
    
   
   
    

   

ak n Jiang ber 

,Ike 19 jg. dinamai dengan renaissance 
'toeca dan renaissance jg. telah terdjadi 

s|dalam abad kita iniabad ke XX. jaitoe 
sn |renaissance moeda. Riwajat telah me- 

ninggalkan nama2 dari poedjangga2 
islam dalam renaissance toea seperti 

IM. “Aly dan Chan di Soedan seperti 
'Idjoega Diponegoro dan Imam Bondjol 

di Indonesia, begitoe djoega berpoe- 
alloeh poeloeh lagi di mesir, Turkey, 

isa| Marokko, India, Tiongkok dll. Masoek 
abad ke XX maka timboellah lagi 
renaissance baroe didalam doenia Islam 
jang bersifat tebih loeas lagi dari apa 
jang telah terdjadi diabad ke 19 itoe. 

. Maoe of tidak maoe doenia terpak- 

  

  Tulsa membenarkan, bahwa kebangkitan 
“Idalam alam Islam itoe akan dirasakan 

e-|dan dilihat oleh pendoedoek doenia, 
maoepoen di doenia Timoer ataupoen 

Idi doenia Barat.—Tersiarnja Islam itoe 
akan memenoehi seloeroeh daerah 
alam. Spr. mengoendjoekkan beberapa 
keterangan dari ahli ilmoe pengeta- 
hoean Barat terhadap Islam, diantara- 

a- Inja spr. mengoendjoekkan pendapatan 
— Idari djago2 socialist Barat seperti Ge- 

|orge Bernard Shaw dan ahli ilmoe pe 
'ngetahoean seperti Dr. L. Stoddard itoe 
pengarang Amerika jang terkenal. Be- 

"Igitoe djoega spr. oendjoekkan p€eman- 
h| dangan dari Dr. Sun Yat Sen bapa na- 

sionalis di Tiongkok, tentang penga- 
.Iroeh dan besar djasanja kaoem Moes- 

limin dalam keselamatan 'nasional di 
entah, — | Tiongkok jang diterangkan dalam boe- 

  

   

  

   
   

   

      

   

     
   

  

   

  

   
   

      

— Ikoenja jang terkenal San Min Chu 1.— 
.. #Penoetoep spr. seroekan kepada ka- 

— Toer pemoeda Indonesia soepaja mem- 
n-| perhatikan peladjaran dan faham jang EA 

(emaltertjantoem dalam agama Islam dengan 
— Isekoeat-koeatnja.— TE 

Spr. berbitjara ada begitoe tjepat 
sehingga soesah sekali pengartiannja 

|bisa ditangkap oleh pendengar. 
' Pembitjaraan kedoea diserahkan pada 

toean A. Gaffar Ismail, tentang keha- 
cesan doenia kepada agama, pembitjara 
mana lebih doeloe dikasih peringatan 
soepaja djangan membawa-bawa pem- 

sa | bitjaraan kedjoeroesan jang berbaoe po 
tang |litiek. Sud A. Gaffar Ismail berbitjara 

  

   | dengan begitoe kalm dan tenang, kata 
sangat |spr. roepanja kehidoepannja kehidoe- 

   
    

pan manoesia di doenia ini memang 

dimasa jang laloe seantero manoesia 
   -jitoe semendjak dari jang biadab jang 

    

   
   
   

  

   

  

    

    

    

masih bertelandjang sampai kepada jg. 

semoeanja ada menganoet dan meme- 
ang agamanja sendiri-sendiri, dan 

ka merasa perloe mempoenjai sa- 

idoep dizaman terang waktoe 

pentingnja agama bagi manoesia, 
h ini seperti kita kembali lagi 

ada pendapatan jang dengan moe- 
h dimengartikan oleh manoesia jang 

masih bertelandjang dan makan orang. 
| Baroe sadja spr. menerima satoe 

rat dari salah seorang teman jang 
  

it| dalam pergaoelan sehari-hari dipan- 

  

dang sebagai pahlawan bangsa jang 
agah dan berani, tetapi doeloe tidak 
erasa penting beragama itoe, tetapi 
arang soedah dipisahkan dari per- 

1-|gaoelan jang merdeka, disimpan dalam 
   
   

  

empat jang tidak dapat berhoeboengan 
dengan manoesia ramai, karena soedah 
merasa kesepian dalam menanggoeng 

emah, |tjobaan hidoep—masoek boei? (pen|— 

entoek!soedah meminta soepaja dikirimi satoe   

m- |el-@oran, oentoek djadi penghiboer dan 
Iteman dalam ke 

| begitoelah tabi'atn! 
|dalam kehidoe 

He | merasa akan penti 
|tjoba kalausoedah me 

tan darijang ber- 

am, djoega dalam ini Rapat 

benar seperti roda jang berpoetar, kalau | 

oedah terpeladjar dan berkesopanan, 

tjam kepertjaan, tetapi kita jang 

ksa kembali lagi membitjara- 

oepannja. Memang 
» 

ja manoesia, selama 
  

    

  

   

  

    

   

  

ja agama, tetapi 
pat kesempitan 

lah teringat akan 
ahwa kedjadian se 
noendjoekkan bah- 
'menganoet agama 
anoesia maoepoen 

dan kesoesahan 

  

  , Sama-sama mempoenjai 
nafsoe kebinatangan, nafsoe boeas dan 
pemarah, nafsoe mana, tiada bisa diikat 

'Toleh pengetahoean semata-mata, karena 
semangkin tinggi pengetahoean manoe- 
Sia itoe, roepanja semangkin besar poe- 

tempo jang sependek-pendeknja. Dari 
'itoe segenap manoesia haroes beraga- 
ma.— Jang paling menarik keterangan 
Spr. tentang menetapkan adanja kehi- 
doepan jang kedoea kali atau achirat. 
'Spr. membilang, kalau sekiranja kehi- 
doepan manoesia itoe hanja akan di- 
soedahi sadja dengan matinja, tidak 

lakan. melaloei kehidoepan jang kedoea 
kali lagi, sesoenggoehnja tiadaklah di- 
dapati soeatoe keadilan dalam peri 
kehidoepan manoesia. 

Beberapa banjak iboe jang 9 boelan 
-merasa pajah dan soedah mengandoeng 
anaknja dengan menjaboeng djiwa anak 
dilahirkan, soeatoe tempo iboenja ha- 
roes meninggalkan ini doenia karena 
melahirkan anaknja tertjinta.- Iboe jang 
begitoe berpengharapan besar kepada 
'anaknja, tiada sekedjappoen dapat me- 
lihat wadjah anaknja, tetapi dia soedah 
meninggalkan ini doenia.- Anak jang 
begitoe banjak beroetang boedi kepada 
iboenja, tiada sekedjappoen dapat me- 
oetjapkan terima kasih kepada iboenja, 
karena iboe telah meninggal doenia, 

Begitoe poela beberapa banjak ba- 
djingan-badjingan dan pendjahat2 jang 
hidoep dengan darahnja manoesia, hi- 
doep menganiaja kepada manoesia, de- 
ngan mendapat kedoedoekan jang ting- 
gi dan nama jang baik lagi didalam 
pergaoelan hidoep, sehingga mening- 
galkan ini doenia dengan nama terhor- 
mat, dan semoea kedjahatannja itoe 
tiada dapat ditjioem oleh hidoengnja 
politie. : Pen 

Sebaliknja si teraniaja dari kekedja- 
mannja itoe pendjahat, jang harta benda 
nja dirampas, hak2nja diperkosa, ke- 

moeliaannja dinodai jang soeatoe tem- 

popoen djiwanja dipisahkan dari ini 
doenia oleh si pendjahat, sampai me- 

ninggalnja sepatah katapoen tiada dapat: 
membela dirinja, tak ada soeatoe ke 

adilan didoenia jang dapat membelanja. 
"Dalam peroentoengan jang seperti itoe 
dia meninggalkan ini doenia. Kalau 
hanja kehidoepan manoesia berkesoe- 
dahan dengan kematian sadja, seante- 
'ronja disoedahi dengan mati itoe, se- 

'soenggoehnja tak keadilan dalam ini 
kehidoepan, tak ada keadilan dalam 
doenia ini. Dari itoe Islam menerang- 
kan jang manoesia akan melaloei lagi 
kehidoepan jang kedoea kali jaitoe 
hidoep bagi menjempoernakan keadilan 
kepada manoesia, jaitoe keadilan jang 
dipegang oleh hakim jang seadil2nja, 
jaitoe pengadilan Toehan. 

Paling achir pembitjaraan diserahkan 
kepada toean Djama'an jang menerang- 
kan Islam dan wetenschap, tetapi 

karena tempo bagi ini spr. hanja ada 

setengah djam, maka publiek tiada 
begitoe merasa poeas karena baroe 

dalam pertengahan pembitjaraan soe- 

dah haroes disoedahi. Ini spr. berbi- 

tjara begitoe tangkas, dengan soeara 
jang bening, fasih dan menarik kepada 
pendengar. : 

" Kabarnja diaada satoe djago podium 
jang terkenal dikalangan Moeham- 
madijah di Minangkabau, Djam 2 rapat 
ditoetoep sesoedah mendjawab perta- 
njaan-pertanjaan dari publiek, 

—0 —n0 3 Pn 

5 -g Lagi korban pergerakan 
MN aan kebangsaan. 

“. Doea pemoeda P.M.I, 
“mendjadi korbanart. 
2 ENI MU SA ne 

— Salah seorang pembatja kita dari 

bahwa pada tanggal 26 Juli jang laloe 

memeriksa perkara toentoetan terhadap 
Seorang pemoeda anggauta P, M.1. 
'tjabang Moeara Mais (Kotanopan) nama 
Ajub Loebis, oemoer 18 tahoen dan 
doea saksi jang dipreventief lantaran 
terdakwa saksi palsoe. Terdakwa di 
toentoet melanggar artikel 154 dari 
Oendang2 Hoekoem. 

Persidangan Landraad terdiri dari 
president Mr. G.W. Massel, griffier 
t. Maedan, Djaksa B.M. Oloan dan 
leden Koeriahoofd Tambangan dan 
Koeriahoofd Kotanopan. 

Kepoetoesannja terdakwa didjatoeh- 
Ikan hoekoeman 1 tahoen dan 6 boe- 
lan, dipotong selama ia dipreventief 
sedjak boelan Februari 1933.   Hah Oia 

  

jang senang, tidak | 

ig. telah terpeladjar ataupoen jang ma- 
Isih biadap, sar 

lalah keboeasannja, sehingga bisa mem- |. 
Iboenoeh beriboe-riboe manoesia dengan 

Kotanopan (Tapanoeli) mengabarkan | 

Landraad Kotanopan soedah bersidang 

— Cenferentie ini soedah  berdjalan 
dengan baik dari 1 sampai 4 ini boelan 

'diloear doegaan orang jang mengira 
lebih doeloe, Orang beloem bisa, jang 
kaoem isteri Arab jang selama ini, da- 
Jam ikatan adat jang loear biasa, akan 
dapat mengatoer soeatoe conferentie 
seperti jang soedah laloe itoe serta 
imembawa hasil jang menjenangkan. 
Dalam riwajat kedoedoekan bangsa 
Arab di Indonesia, maka ini. adalah 
|kedjadian pertama kalinja.— 

Sebagaimana ini kedjadian ada men- 
dapat sympathie jang penoeh dari ka- 
langan bangsa Arab jang telah mem- 

perbandingkan kedoedoekannja dalam 
pergaoelan hidoep dengan lain bangsa 
maoepoen jang sama beragama Islam 
atau jang tiada Islam, di Indonesia ini. 
Tetapi poen tiada poela koerang ini 
conferentie telah membangoenkanoerat- 
sarafnja golongan jang tiada menjenangi 
sehingga timboellah kegegaran besar 
dikalangan kaoem El-Irsjad sekarang 
ini di Pekalongan.— Kita akan toetoer- 
kan disini pemandangan kita sebeloem 
dan sesoedahnja ini conferentie.— 

Maoe.....thalag atau 
. Mmaoeberconferentie. 

Boleh djadi karena memang kedja- 
dian jang pertama kali, maka conferentie 
ini teah menimboelkan keadaan jang 
loear biasa dikebanjakkan roemah tang- 
ga Arab, berpoeloeh-poeloeh kaoem 
El-Irsjad telah mengantjam isterinja 
dengan tjemeti thalag, sekiranja maoe 
djoega menoeroetkan conferentie itoe, 
karena menoeroet kejakinan mereka itoe 
beloemlah pada waktoenja dan tidak 
adalah kebaikannja kalau isteri mereka 
itoe toeroet dalam 'itoe conferentie. 
Dari itoe ada beberapa orang kaoem 
isteri itoe jang terpaksa tidak keloear 
dalam ini waktoe conferentie, dan tidak 
poela koerang jang disoeroeh keloear 
teroes dari anggota N. Moekminaat. — 

Menoeroet keterangan jg kita dapat- 
kan soedah ada kiraekira 10 orang ang 
gota N.M. jg telah menarik diri dari 
anggota N.M. karena tiada setoedjoe 
dengan soeaminja. Apakah jg mendjadi 
alasannja sesoenggoehnja semoeanja 
itoe barang jg masih tersemboeni dari 
penglihatan kita. Tetapi dari-loear, kita 
bisa mendoega boleh djadi karena soe- 
aminja beloem berkejakinan-jg perkoem 
poelan NM. akan bisa mengatoer itoe 
pekerdjaan, takoet kalau-kalau itoe con 
ferentie nanti akan membawa hasil 
jang djelek. Karena sebahagian kaoem 
Irsjad mengizinkan isterinja dan seba- 
hagian tidak, maka karenanja Irsjad 
djadi terantjam oleh perpetjahan jang 
beloem tentoe bagaimana ekornja lagi. 

Tjaranja itoe conf 5 
rentie soedah didja- 
lankan. 

Semendjak dari malam receptie sam 
pai pertemoean penghabisannja semoea 
kerapatan itoe tiadalah dapat dida- 
tangi oleh satoe kaoem lelaki, hanja 
dalam receptie, sesoedah pauze, politie 
datang hendak memeperhatikan, dan 
begitoe djoega dalam rapat-oemoem, 
tetapi diberi tempat jg. hanja. men- 
dengarkan soeranja, tetapi tiada bisa 
melihat siapa jg. berbitjara, itoepoen 
dengan tjara jg. sangat tersoesoen rapi 
sekali, dan kita dari wakil pers dapat 
mentjatat semoea pembitjaraan dari 
sebelah dinding. 6 

Wakil. perserikatan kaoem lelaki 
tiada satoe djoega roepanja jang di 
oendang. Djadinja sangat berlainan 
dengan kebiasaan kerapatan kaoem 
isteri Indonesia, jang kebiasaannja, 
kalau Salah satoe perkoempoelan kacer 
isteri lain-lain mengadakan rapat oe- 
moem, jang hadir 50 pCt. lebih dari 
golongan lelaki. Malam receptie diha- 
diri oleh I.k. 150 kaoem iboe dianta- 
ranja wakil perkoempoelan isteri dari 
dalam dan loear kota, djoega- toeroet 
dihadiri oleh R. A. Regent Pekalongan. 

di Pekalongan serta membawa hasil | 

imoeanja dilakoekan 

poenjai faham jang agak-insjaf, atau 
bagi bangsa Arab jang soeka mem- 

      
Itoe conferentie dari kaoem Isteri-Arab 

(Nahdhatoel Moeminat) di Pekalongan. “3 

Pembitjaraan dan poe- 
toesan jg. diambil da- 

“lam itoe conferentie. 

Pembitjaraan dan oetjapan-oetjapan 
dalam .malam receptie, kita tiada dapat 
dengarkan karena kita dari wakil pers 
memang tiada mendapat tempat dalam 
itoe receptie jg. 100 pCt. terdiri dari 
kaoem iboe. Dalam rapat-oemoem kita 
mendengarkan pidato-pidato jg, se- 

dalam bahasa 
Indonesia, pimpinan dipegang oleh 
Sjarifah Chadidjah El-Bakry dan dj. 
soerat oleh Sjarifah “"Maimoenah El- 
Bahrodj. Diantara jg. berbitjara terdapat 
Sj.. Noerdjannah,  membatjakan al- 
Doran, Sj. Zein Thalib menerangkan 
asas dan toedjoean N.M., Sj. Maimoe- 
nah. B menerangkan perempoean dalam 
pergerakan, dan Sj. Tinoer M, Noer 
menerangkan poeteri sebagai iboe dan 
pendidik. 

Semoea pembitjaraan ada teratoer 
menoeroet agenda jg. tentoe dan dila- 
koekan dengan rapi.— Tetapi tiada 
kedengaran satoe patah pembitjaraan- 
poen jang berarti hendak menjerang 
kepada kaoem lelaki, atau mintak di- 
samakan haknja dengan kaoem lelaki, 
selain dari hanja mengandjoerkan soe- 
paja kaoem isteri Arab selakoe kaoem 
iboe Islam, begitoe djoega kaoem iboe 
seloeroehnja, haroeslah mendoedoeki 
korsi ke-iboeannja, dan mendjaga hak- 
nja dan kewadjibannja selakoe iboe 
Islam jg. tjontoh dan tauladannja soe- 
dah dikasih dengan seterang dan se- 
njata2nja oleh poedjangga2 isteri Islam 
pada masa dahoeloe kala.— Sesoedah 
pauze Sj, Shehah el-Bakry meoemoem 
poetoesan jg. telah diambil dalam itoe 
conferentie, seperti berikoet : 

1. Mempersatoekan segenap organi- 
satie N.M. dibawah pimpinan P. Besar 

2. Mensesoeai 'rantjangan statuten 
dan H.R. jang dioendjoekkan oleh com- 
missie.. 
“3. Menetapkan  kedoedoekan P. 
Besar di Pekalongan terdiri dari 

1. Sjarifah Zenah Thalib. 
3 Maimoenah B. 
5 Shehah el-Bokry. 
sr Chadidjah el-Bakry. 
2 Tinoer M. Noer 
1, Noerdjannah 
5 Shalhah Badjeber 
» Shalhah Manggoes 
. Roekajjah bt Tehel. 

4. Dalam organisatie N.M. selamanja 
memakai hitoengan tahoen Sjamsijjah. 

5. Akan mengeloearkan satoe boekoe 
ig bergoena bagi pembatjaan. kaoem 
iboe, jg berisi peladjaran agama Islam, 
hak dan kewadjiban kaoem iboe dalam 
Islam dil. Dan itoe boekoe (kitab) 
akan diberi nama Noeroel-Hag. 

6. Membangoenkan tempat-tempat 
peladjaran agama jg tertentoe bagi 
kaoem ..iboe, .dengan goeroe djoega 
dari kaoem iboe, dengan organisatie 
jg teratoer, jaitoe : 

a. boeat anak2 ketjil Tarbijatoel At- 
hafal. : 

b. pertengahan Roudhatoel Athfal. 
c,. boeat orang dewasa Madrasatoen 

Nasai. 
Penoetoep dari itoe rapat oemoem 

ketoea rapat.menjeroekan soepaja se- 
genap tjabang dan anggota N.M hen- 
daklah bekerdja dengan radjin mene- 
tapi poetoesan2 jang telah diainbil, 
dengan dasar toendoek dan tagwa ke- 
pada hak dan kewadjiban menoeroet 
adjaran Allah. 
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Pertoendjoekankera 
djinan tangan dari N. 
M. dan dari moerid- 
moeridn ja. 

Selama ini conferentie, djoega diper 
toendjoekkan keradjinan tangan dari 
N.M. dan moerid2 jang beladjar dalam 
sekolahan N.M.— Ini pertoendjoekan 
satoe kali ditentoekan boeat kaoem le 
laki dan doea kali boeat kaoem iboe. 
Roepanja ada mendapat perhatian be- 
sar, kita lihat barang2 itoe diatoer da   lam 4 kamar berdjoemblah kira2 300 
potong. 

  

BAROE TERBIT! 
  

Boekoe oendang-oendang perwatasan karet. 

(RUBBERRESTRICTIE) 
2 

Bahasa Melajoe 
# 

Isinja bergoena sekali boeat Toean-Toean eigenaar kebon karet 
'|handelaar dan exporteur karet, diseloeroeh HINDIA-BLANDA. 

Satoe boekoe f2,25 pesanan brikoet postwissel pada 

Thio Giok 
Matramanweg 290 

Soeij. Toko THIO-LIM 
Meester-Cornelis mumun 
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de aja, sebab ad 

Verlegen2 kat 
b: Joesoef. Dja 

kasian don 

       

    

   

                  

    

   

  

   
    
   

  

   
   
   

  

   

    

    

   

    

   
   

-hidoengnja. Sajang benar 

stop! Masa stroomnja Ka 

  

dan perantara. ' 
abriek saboen. 

k limoen, fabriek 
etjil dll, banjak di 

h orang awak. 2 
banjak toko Tiong Hoa, 

( jang main obral 
ita tetap adanja 

ngaroeh malaise, 
emboeh, hilang berganti. 

Etnographisch Mu- 
“seum Minangkabau, 

- 

ndirian Museum kita 

  

1 Se” | menerima soerat begini : 

      

   

    

    

      

   

  

   

  

    

  

   

   

  

   

  

gat keadaan peredaran za- 
dari sehari kesehari menda- 
  

an perpoetaran dan peroebahan 
idalam berbagai2 djenis perboeatan, 

Iperoesahaan, kehidoepan serta adat 

    
istiadat satoe2 bangsa, terbitlah pikiran 

mendirikan ,,m useum” ini. | 
oekanlah maksoednja museum ini 

sekadar sebagai goedang oentoek me- 
njimpan bermatjam2 barang jang gan- 

  

  
    

aldjil sadja, melainkan adalah terselit 
ijdidalamnja soeatoe kepentingan jang 
amat besar bagi tanah Minangkabau 

toelen dah 100 pCt., 250 voit|serta isinja. 
— Kita sama mema'loemi bahwa Mi- 

Inangkabau ini tidak poela loepoet dari 
 Ipelbagai peroebahan dan pertoekaran, 

ma Isehingga amat soesahlah bagi orang 
      

      

   

          

    

   

      

   

jang hendak mempeladjarinja, akan 
ik |mengetahoei bagaimana benar tjara 

  

    
kehidoepan, peroesahaan orang “Alam 
linangkabau, moelai dari dahoeloenja 

|dan bagaimana kemadjoeannja sampai 
—. Iwaktoe jang achir ini. Amat sajanglah 

kalau kita ta“ dapat menoendjoekkan 
1 |boekti-boektinja dari riwajat2 Minang- | 

iinikabau serta isinja. : 
rloe|. Soeatoe djalan oentoek mengetahoei 

“litoe lain tidak ialah dengan mengoem- 
tIpoelkan- barang perboeatan dan per- 

akas berasal dari Minangkabau. Boe- 
— Ikankah barang2 dan perkakas2 itoe 

menoendjoekkan kepada kita bagai- 
ana tjara kehidoepan orang Minang- 

  
  

1 @|kabau, dan menjatakan bagaimana pe- 
kannja dan bagaimana poela kema 

  

   

    

    

    

   
    

    

   

  

   
   
   

  

   

  

   

    

n itoe. 
“|djocannja dalam berbagai-bagai peroe- 

: « Oleh sebab itoelah “sekarang diich- 
tiarkan mengoempoel bermatjam2 ba- 
ang perboeatan, perkakas dan lain2 

berasal dari Minangkabau. Dengan 
'djalan itoe dapatlah kiranja kita mem- 
erhatikan bermatjam pengetahoean 
an kepandaian orang Alam Minang- 

'Ikabau jang tidak “boleh tidak bakal 
lenjap dari moeka boemi ini, jang 

akan menoendjang pendirian muse- 
um ini dengan sekoeat-koeatnja. Pem- 

Iberian beroepa apa djoecapoen akan di 
terima dengan tangan terboeka, lain| 
tidak goenanja oentoek mempertahan 
|kan semarak goenoeng Merapi. 

Taman Dewasa. 

diboeka 1 Augustus 1934 boeat kelas 
-Isatoe. 

. Djika moerid mentjoekoepi kelas 
lain akan diadakan. Djika ada permin- 
 Itaan pondokan finternaat| akan diada- 

-|kan dengan bajaran jang serendah 
rendahnja. 2 Ta 

: —0 — 

te Berita dari Temanggoeng 
05 Pertandingan amal.| 

 P.G.I, afd, Keboemen telah mengada- 
Ikan pertandingan bal, jang pendapatan- 

er 'Inja goena menjokong teman2nja jang 
impa pisau bezuiniging. Hari-pertama 
emahat 3-8-'34, pertandingan antara 

Tjilatjap dengan Keboemen. Standja 
2—2:, laloe diverlengd 2 kali 4 10 menit 

—.. Ipenalty 3 kali, hasilnja djvega 2—2. 

#lawan Wonosobo, 

| Soedah njata jan 

trima beker P.G.. 

  

—. IKemoedian diloterij dengan ocang, fihak 
tamoe milih. Keboemenlah jang oen- 
toeng dapat kemenangan. 
- Hari kedoea, R.A.S. Temanggoeng 

Stand 3—0 boeat R,A.S. 
“Hari ketiga R,A.S. Ting lawan Ke- 

boemet. "5... 
Staud 2—1 boeat R.A,S. 

mendapat titel 
mpioen no 1. R.A.S, Temanggoeng   

(| Kampioen no2 Ke 

" | Al-Islam Federatie di Nakasser 

4 Islam Federatie| 
" Iterseboet kita terima 
gi antara lain maksoedi 

iIser telah diberdirikan satoe poesat 
“(badan perikatan dari perkoempoelan2 

-|Al-Islam Federatie. ea 
| Mengingat, bahwa telah begitoe| 
Ilamanja pergerakan2 Islam, baik jang 

tan |landjoet“oemoernja, maka dengan ini- 

tentoelah akan bergoena benar bagi 
Ipengetahoean anak-tjoetjoe kita. TA 
| Diseroekan kepada kita sekalian le- 

- Ibih2lah kepada poetera2 Minangkabau 

Mulo Taman Siswa Boekit Tinggi| 

h tetap. Diloterij, keeper di- | 

     

      

  

    

Pa 

  

2 Keboemen trima 
vaandelmedaille. ana 

a|  Didalan pertandingan2 jang diada- 
'|kan ini pendapatannja ada f 350. 

- Dari Secretaris Al 
    

  
  

na'loemat, jang 
  

Pada tanggal 5 Juni 1934 di Makas- 

jang berdasar Islam, jang dinamakan 

berhaleein sociaal, €conomie, maoce- 
poen politiek, beloem djoega mempoe- 
injai satoe badan perikatan dari segata 
pergerakan Islam itoe, jang dapat 

tiatiefnja beberapa pergerakan Islam 
di kota Makasser, berdirilah soedah 
Al-Islam Federatie. 2 

Boekanlah bermaksoed mengadakan 
badan perikatan itoe hanja teroentoek 
bagi pergerakan2 Islam jang berada 
dalam kota Makasar sadja, tetapi 
karena mengingat pada zaman ini, soe- 
dah mendjadi masanja jang segala 
pergerakan Islam perloe bersatoe dalam 
satoe poesat bagi mengerdjakan soea- 
toe pekerdjaan jang dapat dikerdjakan 
bersama2, karena. nasib pergerakan 
Islam di Indonesia ini samalah roepa, 
sifat dan keadaannja, maka Al-Islam 
Federatie wadjiblah mendjadi soeatoe 
poesat badan perkataan dari segala 
pergerakan Islam di Indonesia. 
Moedah-moedahan dengan adanja 

Al-Islam Federatie ini Igama Islam, 
dan oemat Islam dapat kita angkat 
'bersama2 pada deilujat kemoeliaan. 

Kami sangat mengharapkan kepada 
segala pergerakan Islam, soepaja sama2 
terikat dalam poesat badan perikatan 
ini, pengharapan mana moedah2an da- 
pat perhatian dari pergerakan Islam. 

Dalam Congresnja jang pertama, ig. 
akan diadakan pada tahoen depan, dji- 
kalau tidak berhalangan, tentang ke- 
sempoernaan anggaran dasarnja, orga- 
nisatienja, werkprogram, dan program- 
'tanzinnja d.s,b. dapatlah didoedoekkan 
pada tempat jang bersesoeaian dengan 
Al-Islam Federatie. 

. Maksoed itoe akan tertjapai djika 
segala pergerakan Islam di Indonesia 
sama2 menjerboekan mendjadi lid Al- 
Islam Federatie. 

—0— 

Sebab mentjoeri kelapa malam 
AE 5 hari 
“Di Hoesar Talang bilangan district | 

Kotanopan (Tapanoeli) seorang pemoe 
da nama K. telah mentjoeri kelapa pa 
da malam Minggoe jang laloe. Tetapi 
apa latjoer sesampai diatas ini pentjoeri 
tiba2 soedah djatoeh bersama-sama 
doea boeah kelapa. . 

Demikian hebat djatoehnja itoe se- 
hingga sampai satoe hari doea malam 
ia beloem djoega ingatkan dirinja. 
Agaknja anggauta toeboehnja dalam 
dada ada jang roesak. Beginilah gara- 
garanja perboeatan djahat, beloem jang 
poenja kelapa atau pengadilan di doe- 
nia jang menhoekoem, tetapi hoekoem 
dan azab dari Toehan lebih doeloe 

  

rti berikoet:| 

  

      

   
   

8 

Ml ali Pt 
  

- Tasikmalaja datang lagi. 
| Sebagaimana diketahoei, bahwa tem- 
PO oentoek mereboet kampioen Djawa 
Barat dari P.S.S.1 adalah pertandingan 
terhadap P.S.T.S. (Tasikmalaja) djoega. 
termasoek satoe pertandingan jang 
berat. : 

Betoel mereka di Meester Cornelis 
mendapat kekalahan dari P.P.V.IL,M. 
'tetapi banjak diantara penonton tidak 
poeas dengan itoe waktoe ada hoedjan, 
apalagi waktoe V.LJ, datang ke Tasik- 
malaja, mereka tidak dapat meroeboeh- 
kan Tasikmalaja, begitoepoen baroe2| 
ini P.P.V.LM. itoe kampioen no. 2 
dari: Djawa “Barat, ditjoekoer oleh: 
Tasik dengan 3—0. 

Dengan adanja stand diatas, roepa- 
nja antara P. P. V.I, M. dan Tasik ada 
penasaran, hingga nanti pada tanggal| 
11 dan 12 ini boelan bond Meester 
Cornelis oendang lagi bond Tasik oen 
toek main di Meester Cornelis. 

Tentoe sadja kedatangan ini kali 
dari Tasikmalaja, tidak akan sembara 
ngan bawa spelers, sebab kalau ini 
'kali kembali mereka dapat kekalahan, 
tidak ada harapan lagi akan datang 
ke Batavia. 

Pasangan dari P.P.V.LM. jang akan 
toenggoe penjerangan Tasikmalaja ada 
sebagai berikoet: 

: Halir 
Kainang Adman 

Thomas Kosasih Djailani 
Sardjono edit Tjipto Mes Amar 
Reserves: 

Tjo', Legimin, Saat, Imam, Soemarmo, 
Besoes. 

Lebih djaoeh lihat advertentie lain 
hari dalam soerat kabar ini. 

Kita boleh ramaikan dari sekarang, 
tentoe pertandingan itoe akan lebih' 
hebat dari jang soedah-soedah 

—0— 

Voetbal di Cheribon. 
Pada hari Minggoe jang lalioe ditanah 

lapang P,S.I,T. Dermagamalang (Che- 
ribon) telah diadakan pertandingan 
voetbal antara elftal Z.S. lawan J,N.H. 
pertandingan mana ialah atas permin- 
taannja njonja Toean Resident Che- 
ribon, karena pendapatannja poen 
dipergoenakan oentoek amal Emma- 
bioem. 5 

Tidak heran kalau tanah lapang 
dibandjiri penonton dan pendapatannja- 
poen menjenangkan. 

Sampai habis permainan stand tetap 
1 —0 boeat Z.S. 

Teu 

Voetbai di Tegal. 
YAA. —H.W, 0-0. 

Pada hari Minggoe jl., bertempat di 
tanah lapang Sletok (Tegal) soedah di 
langsoengkan pertandingan sepakraga, 
jang ramai sekali, sebab Y. A. A. jalah 
satoe club Tiong Hwa jang terkoeat 
sekali boeat di Tegal, dan H.W. poen 
koeat djoega berhoeboeng datangnja 

II 4. de BRUYN JII 
  

Hollandsch rts 
Kramat 158 Bat-C. 

Specialist: Chirurg. 
Oor - neus keel -arts. 

2 Algemeene praktijk 
IDjam bitjara : 

7 -9 pagi dan 5 - 6 sore. 
  

— Perloe diterangkan jang pendapatan 
bersih dari pertandiagan itoe boeat 
orang2 fakir dan miskin di Mekkah dan 
Medinah, dan anak jatim Moeham- 
madijah, Tegal. 

Penonton ada banjak sekali. Pertan- 
dingan -dipimpin oleh t. Hasan, jang 
terkenal tjakap dan adilnja pimpinan. 

' Sampai habis permainan masing2 
fihak sama koeatnja dan stand tetap 0 0. 

sk 

Sparta—H.W. 1 —4. 
Besok paginja 6 Augustus ditan- 

dingkan antara Sparta dengan H.V. 
jangmana pendapatannja djoega oen- 
toek derma. Pertandingan dipimpin 
oleh t. Soebeno dansangat memoeaskan. 

Sampai habis stand tetap 1—4 
oentoek kemenangan H.W. 

—0— 

Biljart Concours ,, Robusta.“ 
Seperti soedah dikabarkan dalam 

ini soerat kabar, tanggal 6 dan 7 ini 
boelan cafe ,,Robusta“ akan adakan 

reboet: Cinema Palace beker, Bedak 
Virgin beker, Jo.Tek Tjoe beker, Tio 
Tjeng Liong beker dan Biljart Fabriek 
Emma medaille, begitoe djoega Iste 
sport dassen. 

Kemaren malam ini concours soedah 
dilangsoengkan di Krekot 43 Bat.—C. 
dengan disaksikan oleh banjak penon- 
ton. 

Dari programma jang doeloean ter- 
niata ada dibikin perobahan sedikit 
jaikoe masing2 speler tjoema ditoekar 
mainnja sadja. 

Seperti kemaren malam dalam 3 partij 
uitslagnja ada sebagai jang berikoet : 

Partij pertama : 
Pnt. Brt. H.s. Moy. 

Beuk... 300 24 76 12,16 
Calonne 119 23 23 5,17 

Pnt. Brt. H.s. Moy. 
Partaij kedoea : 1 

Tjia Tj. Hien141 12 55 11,75 
Calonne 300 12 97 25,-. 

- Pnt. Brt H.s, Moy. 
Partaij ketiga : 

Tjia Tj. Hien 285 23 56 12,39 
Beuk 300 23 62 13,04. 

Sedang programma boeat - sebentar 
malam ada dibawah ini: 

Partij pertama Tjia Tjiang Hien ver- 
cus Garcia. 

Partij kedoea Calonne versus Gar- 
cia. 

Partij ketiga Beuk versus Garcia. 
Sebeloemnja pertandingan dimoelai 

banjak orang telah mendoega bahwa 
dalam ini wedstrijden jang didjagoi 
ada toean Tjia Tjiang Hin, tapi kalau 
menilik uitslagnja diatas soedah terang 
sekali doegaannja orang banjak ada 
mendjadi sebaliknja. Siapa jang akan 
dapat eerste prijs kampioen bleh di-   djago2 bola, tocan2 Soekiman da Wong- |   soedah sampai. so, masing2 dari Klaten dan Mataram. 
ketahoei lebih djaoeh toenggoe seben- 

  

tar malam (L). : 

  

  

bahoewa obat .ONE Os ada 
OESOES dan TEMPAT MAKAN (Maagl. Ma 

baik makan ini obat soepaja mak 

: Har 
- sSONEO" Be 

Hoofd Im 

Malang — 
-     

   

penjakit terseboet, sanget perloe makan itoe obat, 

Begitoepoen kaloe MAKAN KENJANG KELIWAT DARI MISTI, 

.ONEO" Sedeng 
"ONEO" Ketjil 

R. OGAWA & Co. 

SAMA PENJAKIT GATEL 

: IA DJANGAN TERLALOE IBOEK 

sebab sekarang 

sHAPOES" loear biasa m 

- njakit DARI DALEM maoe 

obat ,HAPOES"“ sanggoep bikin HAPOES itoe penjakit 

soeda ada obat: 

andjoernja, biarpoen itoe pe- 

poen DARI LOEAR KOELIT, 

  

Harga: 

»HAPOES“ A (matjem zalfl a F 0,45 

»HAPOES" B (mafjem aer) a F 0,55 
  

wd 

sanget mandjoer boeat penjakit 
ka siapa dapet 

anan gampang anfjoer, 

ga: 

sar aP ho 
An I,— 
a » 0,45 

porteur: 

  

Telefoon 176 

N,B. Obat obat Japan jang ternjata mandjoer dengan harganja, ada tertoelis dalem boekoe ,,Moestika", 
siapa ingin dapet ,Moestika", asal toelis adres jang terang, kita akan kirim GRATIS, Obat2 terseboet diatas 
bisa beli di toko2 Japan jang ternama 

BOEKAN OMONG KOSONG 

- tapi 

Ng 

BOEKTI. SOEDA BANJAK 

a     

  

biljart concours besar jaitve boeat me. 
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   Hani dengan "GOUVT: H.I-S . ditambah 
SLAM dan MENOELIS MESIN KETIK 

AN (2.— 1250, 

      

    

  

bendrimilan 'moerid2 baroe fiap2 

  

an au 

   
I s 

. Ii 

“ A RG A 
Toko MOH 

Senen 155 

Tn Kadji 48 

ES. Klas 0: sampai kl. 7, 

. Schake!school. 
“seperti bagian H.I,S. Jang 

wa 5g 

  

: pan f4— 

dan njonja2 jang hendak 

. 80 anak.   

  

| BELANDA DAN INGGRIS 

2 Ea Na aan Boleh berdamai. 

— BOEKOE2: Ditanggoeng oleh sekolah. 

“he 7 » Gedoeng. Se lah Djatibaroe 85 Tanah Abang moga station. 

  

    

        

    
    

hari boeat klas O (FROBELJ sampai 

' Semoea barang 

model baroe 

Datangperiksa s.v.p. 

100 (» memoeaskan 

BERBOEKTI 
MOERAH 

Dt PN HIR 

Batavia-C. 

  

Pergoeroean Nasional 

| »KASATRIA
N 5 

Djakarta (Batavia) 

# 

— Misih bisa menerima isi oentoek: 

Jang ditrima arak oemoer 5 tahorn 
“keatas. Peladjaran ditambah dengan bahasa Inggris din Agama 
Islam. Bajaran sekolah moelai f 2— dan cewang masoek f 2.50. 

Klas 1 sampai kl. 5. Pe adjaran dan pembajaran 
diterima zn-k jang soedah tammat 

bel.djar Sekolah Desa (Volksschcol) :tau kl. 3 dari sekol:h Goe- 
permen Klas II, (Standaardschool). 

'M. U.L.O, Klas 1 sampai kl 3, Jang di'rima anak tammat H.LS. 
Schakel dan jang Wiper aan: akan. Bajaranf 4,-— dan oewang 

aa Ea “Sekolah sore: (djam 5 — 6, 2 "a 6 “/a — 8). 

I iv. Koersoes K,E. kl. 1 — kl. 4. Jang diterima anak atau orang de 
|. wasa tammatan Sekolah KI. Il. Bajaran f 2. — 

Koersoes bahasa Indonesia, Belanda, Inggris, Perantjis dan Djer- 

. Koersoes M.U.L.O. — Kweekschool. Jang diterima anak-atau orang 
Schakeischool, berdiploma K.E. atau jang 

Koersoes pengatahoean Oemoem : Boekhouding, Correspondentis, 
Staatsrecht dan lain2. Bajaran f 2.50 tiap2 ilmoe. 
Oewang masoek boeat bagian sekolah sore semoeanja f i.— 

man. Bajaran f 1.50 tiap2 bahasa. 

5 Yk 
»... dewasa tammatan H.I,S., 

|... dipersamakan. Bajaran f 4.— dan f 5.— 

“E Vi. 

ON. B. 'Berhoeboeng dengan persediaan tempat diharep soepaja toean2 
masoekan anaknja dengan lekas da- 

teng berdamai, karena sampai sekarang soedah lebih dari 60 
permintaan. Boeat HS. dan S chakel tjoema bisa trima moerid | 

Oentoek abonae's dan personeel dari sk. Pemandangan pem- 
'bajaran2 itoe dikoerangkan dengan 10 pCt., 
lai masoek 1 Augustus 1934. 

oentoek jang moe- 

Pemimpin : 

- SOEPARNO 
'Adres roemah: Petodjo Binatoe I No. 25 « 

  

PUEN EN TONG 
TOEKANG GIGI 

Gg, Kenanga No 22 Senen. Tiga pintoe 
dari toko LIE LIONG HIN Batavia-C. 

Dengan hormat, toecan2 kaloe maoe pasang gigi jang paling koewat srenta 

- paling bagoes, moesti tjari toekang gigi jang toelen, maskipoen banjak 

toekang gigi tapi pakerdjain tida bisa di samaken. Saja soeda beker- 

“dja gigi? lebi 20 fahoen, banjak dapet poedjian dari publiek, pasang gigi 

“di tanggoeng pake makan seperti gigi biasa, tida brasa sakit apa2 dengen 

bersi. Saja harep pada toean?2 dan njonja? kaloe ada keperloean gigi bole 
dateng di kantoor saja, atawa panggil, onkost saja rekend moerah srentapantes. - 

  

   

8 | boeat Batavia-C. sadja. 

GIA MANA 
a 2 it 2 

  

Bandoeng Pr. Soemedangweg 97B An 
Batavia-Centrum. Sawah Besar 21, dan 

Semarang Belakang Kebon No. 8, » 

pembajaran ada djoega f 2.50 seboelan 
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DOELOE HOOFD ARTS TA ROEMAH SAKIT EUROPA 

Dr. P. VON PAJZS 
Jugoslavi en Ned.-Indie. Doktir Diploma dari Hongarij 

Dipiosab dari SPECIALIST bocat CHIRURG (POTONG), 
penjakit njonja njonja (VROUWENARTS). 
Menerima orang-orang jang mempoenjai segala mafjam penjakit. 
Mengobati poela dengan Electrisch, oepama: RONTGENSTRA- 
LEN, HOOGTEZON, DIATHERMIE enz. enz. dan sedia 
KLINIEK boeat orang berobat, tarief DIREKEN MOERAH, 
pengrawatan dari Zuster-zuster jang pandai betoel. 
Menerima orang ISLAM dengan disediakan verpleegster jang 

pinter. 
Saben waktoe dokter memeriksa dan obatin jang sakit. 
Familie dari jang sakitesaban waktoe boleh menengoki. 
Terima djoega orang perempoean jang maoe melahirkan dengan 
pembajaran jang pantes. 
Dimana kita poenja kliniek pembajaran boleh MIXDRING. 
Doeloe ada klinieknja orang Islam di Uskub. 

DJAM BITJARA: 

x 

KRAMAT 112, Tel. 254 Welt. 

PAGI 8 — 10 

SORE 4 — 6 

PAN 1770 RAN Telefoon 1669 Batavia 

SIANG 1012 — 12 

SORE «ef — 8 | 

  

  

  

LIONG A. TJOJ 
alias sinshe Boentoeng 

Tee 

|       

Batavia Gang Torong 11 

Saja di Batavia djalanken praktijk lebih 
10 tahoen, boewat obatin segala penja- . 
kit kotor prampoean dan lelaki, orang 
prampoean dateng boelan tida tjotjok, 
kepoetian, dan peroet atawa pinggang 
sakit semoewa tanggoeng baik betoel., 
priksa oerat? dan djalanken oesoet, 
kemoedian baroe diobatin dari kemoes- 
tadjabannja banjak orang poedji, sedia 
pil dan poejer boewat obatnja jang 

sakit terseboet diatas.       

Baroe terima Beloedroe Soetra 

tiap Koeda Emas, Petji Padang 

dubbel asli, lepit Betawi.    

  

Katigot No. 19 Sawah Besar 

Batavia-Centrum 
Es 

  

  

TERBIT! TERBIT! 

Kitab ,,Joga Soetra” 
" (Elmoe Occultisme Timoer) 

Kitab peladjaran Elmoe-elmoe Ghaib dan Rahsia dari bangsa Hindoe, 
Fakir, Arab, Moeslimin, Indonesia d.L.I, 
Boekoe ini boekan hanja moeat dowa-dowa dan djampe-djampe, 
akan tetapi peladjaran sendiri dari itoe elmoe-elmoe Ghai 
Djadi .Joga Soetra“ berikan isihnja itoe elmoe-elmoe rahsis Timaer 
jang sedjati, dari mana mantra-mantra, djampe-djampe d.|.I. malaen- 
kan djadi sala satoe koelitnia. 

— Harga per boekoe tammat tjoema F 1.95 

Boekoe .,Sorga Doenia” 
“(Pengatahocan, Wet-wet dan Resia2njal 

Boekoe pengatahoean fatsal prempoean jang baroe dan loewas, 
malaenkan boeat orang dewasa sadja. 
Sorga Doenia“ enak dibafja, sebab djelas dan terang bahasanja, 

tetapi sopan. 

Roll Ill IA ll dd Ed 

  

  

  

ANGGOER BRANAK ,,PROBITAS" 

        
»Sorga Doenia“ mengoerei prihal fatsal2 jang paling baroe, tida Bl Dr. von Pajzs bilang: ,,Anggoer Byakah 

prikal oeroesan o€roesan jang soedah basih. El Probit:s ada samatjem tonicum jang 
»Sorga Doenia" moeat banjak Sa gambar2 1 boekoe tammat Bi |soeda terpilih bce.t penjakitvkakoe- 

fjoema F 2.25 pal sangan dzra, djoega boeat orang jang 
kena operatie en bocat roepa- roepa ” 

Boekoe ,,Penoentoen Kasehatan 8 penjakit  kalemahan badan - 
: aitoe boekoe atoeran dan merdidik badan serta merawat roemah tr. Lie Tjwan Kiat, Chirurg en 

FE an boeat fjegah penjakit-penjakit. & Mn TE DA Pemai, 

Aa Lebih djaoe ada moeat 150 recept boeat semboehken penjakit jang BE verklaring dari C. B. Z. poenja labora- 

bisa dapat torium jang ini anggoer telah dapet 
al gampang obatnja serta moerah harganja, obat obat mana p GB 3 anggoei 1 pet 

FE) diInd 1 boekoe tebel 128 kafja tjoema F 1,50. j| Dr. Siebert poedji tinggi kwaliteit ini 
5 si aa en anggoer boeat badan koerang darak 

E Oewang dimoeka ongkost kirim vrij B Botol besar f 5.50, 
kj : g Bi 2. ketil ES, 

e : Le P3 Pee | Chemicalienhandel '&  Drogisterij 

Pe ' BOEKHANDEL ,,PENGATAHOEAN" ' B ,PROBITAS" 
RH PINTOE BESI 45 — BATAVIA-C. E Molenvliet West 209/210, Batavia 

'E0ggO0r Oo OTOT NIAT R INI sn 
  

  

  

   

    

   

        

   

  

   

    
   
   
   

  

   
   

  

    
   
   
   

  

   

    

   
   

  

   

  

“Nhakinot. ang utama iloe ps 

toban tolong bersama - sama dengan | 
“3 aa Belanda itoe.“ Djawab Soem- 

“pli 
.. Saja merasa heran dan bersoeka 
tjita djoega, melihat kenaikan deradjat 
toeroenan Man 
anak Ssemplik itoe roepanja telah di 

“kawin oleh seorang-orang jang ber 
“ deradjat, 

Oentoeng bagi bangsa saja jang 

  

sadja. 

' Hal ini menjenangkan dan meng- 
gembirakan (saja, karena disini terda- 
pat boekti jang sjah, bahwa bangsa| 

,Itoelah anak saja, jang tiap hari | 

Sseto itoe, karena | 

.oemoemnja ternjatalah kenaikan kel 
 doedoekan toeroenannja. Hal ini soe- | 

peikalian saja, dan saja poen jakin 
jk” Ibahwa bangsa saja adalah bangsa || 

jang tengah berkembang. 

Didalam lebih dari 10 tahoen ini 

lihat tidak sedikit bilangannja diantara 
nja orang-orang jang mendjadi ver- 

lekas itoe adalah berpangkat dan 
terpeladjar, jang ternjata orang toea 
nja tidak berpangkat atau bahkan ber 
pangkat, tetapi. pangkat jang ten 

kita tidak segan akan berkorban goena 
mentjarikan pengadjaran bagi anak- 
anaknja, 

hargai dengan ditimbangi dengan per 
boeatannja jang elok-elok,   

    
| dah lebih dari 10 tahoen mendjadi 

  

mess) TA MA T je 

sebagai adviseur dari O.L. Mij. maka 
| soerat-soerat keuringen dari seloeroeh: 

— | Indonesia djatoeh ditangan saja. Saja || 

Pemoeda-pemoeda begitoe-sabalik | 
tia, haroeslah menghormati dan meng || 

  

. 

| Pergoerocan Rakjat” 
berpoesat 

DI DJAKARTA (KRAMAT 174 Bt.-C) 

Se 

- Menerima moerid moelai oemoer 5 tahoen Singa! Klas Perse- 
“diaan (setjara voor- dan frobelklas) Oeang sekolah f 2,50, sampai 

f 2.— dan seteroesnja. SAMPAI 

Persediaan Oentoek Pergoeroean Tinggi (setjara AMS). Di klas 
" tertinggi diadakan doea bagian: I boeat jang akan meneroeskan 

peladjarannja, II oentoek moerid jang akan teroes masoek masjarakat 
dalam pergoeroean (mendjadi goeroe mulo-nasional), journa- 

listiek, perdagangan dsb. 

Pengadjaran dan pehletikas berdasar kemasjarakatan Indonesia. 

N.B. Djoega memberi keterangan tentang ,,Pergoeroean Rakjat“ di 
lain-lain tempat» teroetama jang berdekatan jaitoe Djatinegara 

(Mr. CJ, Tdig.-Priok dan Bogor.     
  

Dokter R. Md. Salim 
Chirurg - 2 

dan algemeene praktijk 

djam bitjara 5 — 6 n.m. 
Kramat 160 Tel. 6024 WI.     

HOTEL »BATAVIA" | 
jmoeka Station S.S. kotta Cheribon Tn 
  

  

Inilah hotel jang teroetama sekali 
bagai tetamoe djaman malaise, sebab 

'hari station zonderkeloearkan ongkos 
3 cent boeat dokar sedang tarief amat. 
moerah sekali 1 

'klas1, 1 kamar orang 1 malem f 1,25 
| bocat 2 orangf 2, Pi 
| Klas ih kamar 1 orang 1 malem f 1, - aa 

boeat 2 orang f 1,75 
|Bagi dapat roti, thee op koffie soesoe 
(Latar boeat nginep dan tjoetji auto 
|slainnja vrij. 
| E'genaar 

«  M, HASSAN 

  

    

     



  

         

        

  

         

     

     
       

        

  

         

          
      
       

        

    
         

    

    

    

   

   
    

  

   

  

   
    
      
   
       

jang beroepa kel: 
djoega pendapatan ke 
t- menaksir berapa o 

pa me- 
jang tentoe 

ditjitjil de- 

jitjil oe 
osot djadi rendah s      

iba-Istempel oleh hulppostkantoor Poer-| &g 
.Iwodadi kedoes 20-7-34-9 baroe bisaj 

  

      

    

    

  

    

          

     
   
    
    

  

   
   

    

   
    

1 ini hal jang 

| moendoernja. 

|bceng ajam boeat tarohan. 
dengan itoe boeroeng sampai poeloehan 

a-kroepiah, Sekarang itoe boeroeng keba- 

  

      
       

  

   
      

     

   

     

    
   

  

     

   
   
   

  

      

     
    

      

   
     
    

    

    

   

      

   

  

    

       

oleh anak2 ketjil moelai-dari uemoer 7 

daerah Bagelen. 

memang tidak.ada dan soesah didjoe- 

Jiang tidak | 
|jang soe 

Kg minggoe dari tanggal stempel di 

di|hulp postkantoor. Ini terboekti waktoe 

si diterima pada tanggal 28 b.il, 

san |dikirim kawedanan dan dari kaweda-j 
sinan dikirim pada kepala desa, dan 

Idisitoe itoe 'Soerat ditahan hingga 1) 
»|minggoe lamanja, Ini ada satoe kea- 

|rat2 diterimakan pada jang berhak 

jang ber 

    

pada boeroeng! 
len ada miripnjal 
rang pada ,iteuk "|" 

e memelihara 300 
sroeng oetoet seperti orang 

g poenja 300 batang ,,iteuk“, 
Ik ada boeroeng perkoetoet dil ' 
cempit. 

Boeroeng merpati. 
merpati, ini ada boeroeng 

disoekai oleh ra'jat djelata di 
slen dari doeloe moela. : 

boeroeng ketjoeali dipelihara 
pitoe sadja djoega sebagai alat bocat 
erdjoedi, Tetapi sesoedahnja malaise 
mengamoek jang menjebabkan ra'jat 
tidak poenja oeang lagi, perdjoedian |. 
dengan itoe boeroeng soedah banjak 

      

   

   

      

   

    

   

  

. Doeloe diwaktoe keadaan normaal 
dan sebeloemnja ada kalangan menja- 

njakan tjoema disoekai oleh orang2 
jang tidak begitoe.mampoe sadja, dan 

tahoen, hingga tidak sedikit anak2 jang 

kita dengar. Pentjoerian di lain tempat 
beloem ada jang terlaloe seperti di 

Jang ditjoeri boekannja barang2 jang 
berharga, karena barang jang berharga | 

   ng barang2 dida- 

s meskipoen hanja setengah-ba-| 
an lain barang jang bisa gampang 

menangsel peroetnja si pentjoeri- g 

nam-tanaman di pekarangan oem- 3 

anja one, pisang, nangka 
in tanaman djoega ditjoeri. 

Priangan, kalau ada jang ber- 
egitog tentoe padinja habis di|'' 
rang, sedangkan padi jang 

di pohonnja ditjoeri orang di 
toe malam, seperti jang politie bisa p 

iasil- menangkap itoe pentjoeri 
dan tempo hari digiring ke Poer- 

odadi, : : 2 

ke desa, 

| Soerat2 jang dikirim ke desa boekan 'nerangkan keradikalan, wakil pemerin- 
(dari sekarang sadja terlambatnja, taP! tah Jantas menjetop dan tidak soeroeh 
dari doeloe moela telah kedjadian | ini pemoeda bitjara teroes, 
'begitoe, Boeat jang terima soerat, itoe 

etjil teroetama bagi orang) 
ka tjorat-tjoret di soerat kahar. 

— Soerat dari lain tempat bisa diterima- | 
kan pada jang berhak paling tjepatj 

  

penoelis terima soerat sendiri jang di 

"Menoeroet atoeran postkantoor dari 

  

Pc 3. “sche tandartsen - 
Jaen b. di Soerabaja, tam 

ing diadakan di kOta|1 en 2. dengan octjapan terima kasih 

ja bedanja beloem ada| ' school - 

bahagian Schoolbestuwr Pekalongan: 
telah mengadakan rapat 
pendopo kawedanan Randoe 
dimana toean Sastrokoesoemo wakilj- 
P.G.B. bahagian Onderwifs di Betawi 
menerangkan: hal 
moemnja, dengan pandjang lebar dari 
bermoela sebeloem adanja roemah2 
sekolah. 

Yana Hupiaya Saham. di 2 9 tah. vergadering ialah oentoek mendirikan 
00 Pentjoerian di desa2.jHLS. di 

Pentjoerian di desa2 meskipoen tidak jmoelai diboeka tanggal 6 Augustus 
di sampaikan ke tangan politie saban | kemaren. : SE, 

aloe ,,Indonesia-Moeda“ tjahang Ma- 
dioen telah 
bertempat digedoeng P.R. 

rapat ini, ialah: 1. Pergerakan Pemoe 
da oleh toecan Soedarsono, 2. Pers 
an pergerakan oleh Imam Soetardjo, 

- Soesmitin, 4, Kewadjiban' Pemoeda 
i di sawah ti  #orantalOleh Soeratno dan 5, Keradikalan dan 

dahnja Pom an ha Mn . perkoempoelan oleh Abdoel Gafourg 

ondvraag, kemoedian diberi kesempa- 
tan pada- rubliek oentoek berbitjara, 

emoeda Soeratno dan dikoendjoengi 

oleh kira2 25G orang banjaknja, dian- Ta 

tara mana hadir 38 wakil perkoem- 
poelan dan 10 wakil pers, Wakil pe- 

tp 18 (0... Imerintah lengkap sementara pendiagaan 
Kalau soerat dikiriM)politie ada loear biasa. 

kedjadian soenggoeh ada keroegian baroe sadja naik podium, lantas distop 
politie, dan waktoe ia menanja apa 
sebabnja, didjawab politie, 
tanja di kantoor! 
— Achirnja djam 10 rapat- ditoetoep 
dengan selamat. 2 

EA a Nae n Maa eananellaronren aan ana Pemuteneaedanemannenna 

  

    Toean Mgs. Mansoer 
Batoeradja: 

Atas kesanggoepan toean, lebih doe- 
loe dioetjapkan terima kasih, tetapi 
sajang soenggoeh berhoeboeng dengan 
banjaknja langganan, tidak dapat di 
loeloeskan permintaan toean terseboet, 

Togan Sosrohadi- 
soerjo Madioen. 

Boeat soembangan toean tentoe sa- 
dja tidak keberatan, teroetama poela 
djika soembangan jang timboel dari 
pada ke-ichlasan. 

Kiaji Temenggoeng Ko- 
taboemi (Lampoeng): 

Sajang soerat kiriman toean boekan 
di ,,Pemandangan” tempatnja, sehig- 
ga ta'dapat dimoeat. 

Teoean Jamat doesoen 
: Soekaratoe Lahat: 
Soembangan kabaran sesoeatoe kali 

jang bisa dimoeat dari toean, kami 
octjapkan terima kasih, tetapi beloem- 
lah dapat mendjadi alasan lantas te- 
rima koran gratis. Kalau diberi koran 
gratis memang oemoemnja bangsa kita 
senang hati, dengan tidak mengingat 
peroesahaan bangsa, sehingga banjak 
lah itoe adres2 jang toean bilang. Ilkng 
ganan perantaraan tocan, dai La- 
hat tidak “bajar ocang abonnement. 
Sedikit hari lagi akan kita oemoemkan 
sekalian nama langganan2 jang, tidak 
membajar kewadjibannja terseboet. 

Tocan M. Ali ab, no, 8227 
Moeara Doea: 

Pembajaran boelanan f 1,50 boeat 
langganan memang di izinkan. 

Toean kirim sadja tiap2 habis boe- 
Ian pada administratie ini soerat kabar. 

Selandjoetnja maka akan 2 djalan 
kreta-api dari Feyzi Pasha ke Diar- 

au : ibeki dan dari Sivas ke Erzerum akan 
un. Commissie van Toezicht | diperlocaskan. : 

a, Nederlandsch-Indische artsen- | Pekerdjaan atas djalan kereta-api 
- school aa 0... #Feyzi Pasha soedah boleh dikatakan 

b. School tot opleiding van Indi-|rampoeng boeat separohnja. Satoe per 
tiga bagian jang paling- achir atas pin- 

au) “Idjaman oeang internationaal oentoek 
1. sebab verlof ke Europa, tocan | pekerdjaan tadi sedjoemblah 12.000.000 

Dr. J.A. de Nooy, Inspecteur|pond Turky akan dikeloearkan pada 
. van den Dienst der Volksge- (penghabisan boelan jang akan datang 

zondgeid voor Oost-Java di|sedangkan pindjaman baroe jang 
Soerabaja, akan dikeloearkan poela sedjoemblah 

2, sebab dipindahkan ke Batavia,/30.000,000 pond 'Turkye itoc akan 
toean M.H. Woutman, Agent | dipergoenakan oentoek pekerdjaan da- 
van de Nederlandsche Handel-|lam kreta-api Sivas— Erzerum. - 
maatschappij di Soerabaja,| Sebaliknja Perzie akan membikin 

djalan kreta-api dari Teheran melin- 
tasi Tebris ke tapal watas Turkye dan 
selandjoetnja dari Teheran ke tapal 
iwatas Afghanistan, dari sebab mana 
dikemoedian hari akan nampak satoe 

: net kreta-api di Centraal-Asia ini. 
A b. School tot opleiding van Indi- 5 
S sche tandartsen 

en “b. di Soerabaja, 
Ii toean N.M. Buys, wd. Inspec- 

feur van den Dienst der Volks- 
ezondheid voor. Oost-Java dij  —4- 
oerabaja. 5 

2, toeara J.G. Gerritsen Jr., Agent 
— yan de Nederiandsche Handel- 
maatsc.happij di Soerabaja. 2 

2 $ - Ai Seaupgne Bapak IA AN 
: 1 Pusiane ermintaan toean soepaja toean dja- 

Snap. San ring( ngan roegi, berarti jang tocan mintak 
peak Ta : penggantian porto dari soembangan 

P. G. B, Ra Sa PE jang toean kirimi : 7 Padahari Minggoe “jang laloe, P.G.B, . Baik, toean bajar harga langganan, 
Gek sedang kabaran dari toean jang di 

: ai imoeat, boleh di perhitoengkan. 

"PEMBERIAN TAHOE 
Dengan Segala- hormat saia memberi taoe rada Toean2 dan Njo- 

nja2 sekalian, saia Shinshe LIE TJHIOE TIAN berhoeboeng ocroesan 
famili maka di ini Boelan Juli 1934, saia hendak poelang ka Tiongkok 
boeat lamanja 3 Boelan, sesoedanja itoe saia kombali lagi mendjalan- 
ken praktijk seperti biasa di B-tavia '— : 

Dan dari saia poenja pembikinan Obat2 jang soeda terkenal ke- 
mandjoerannja, selamanja saia berpergian bisa di beli pada saia poe- 

inja Agent jaitoe roemah Obat Tionghoa TAY HO TONG di Tanah 
Lapang Glodok No, 5 Batavia, Djoega bisa dapet beli pada, Roemah2 
Obat Tionghoa jang terkenal, 

Perhatiken Awasi Barang Tiroean. 

pLie Tjhioe Tian Ban Peng Tji Thong San" 
Ta omar aman me 30 

Se an dengan hormat sebagai 
Na : 

ta 

atas pekerdjaannja. 
Diangkat sebagai anggauta : . 
Dalam Commissie van Toezicht 

a. Nederlandsch-Indisch artsen- 

  

  

    

  

  

  

Sk (—0—   
  

aa
 

onderwijs se-oe- 
  

Adapoen toedjoean diadakannja ini 

Randoedongkal, jangmana 

55 —0— " 

Rapat Indonesia Moeda 
Tjabang Madioen. 

Padahari Sabtoe 4 Augustus jang 

mengadakan japat oemoem 
- “. 

  

. Obat boeat roepa-roepa penjakit seperti sakit peroet, matjem-ma- 
tjem sakit kepala, Tauwhong, Toedjoekoeliling, Koeping Toeli, Entjok 
Kaki Tangan pegel2 en meloewang, roepa2 penjakit anak2 kena angin. 

»LIE TJHIOE TIAN DJIN SOM PO HIAT SOH, 
Speciaal boeat badan koerang darah, koerang koewat, tida napsoe 

makan, tida-bisa tidoer, pikiran kaloet, banjak pengloepahan, Orang 
perampoean jang habis bersalin boeat tjoetji darah en tamba darah, 
Anak2 kamtjekan, dan laen-laen penjakit. 

Agenda jang diperbintjangkan dalam 

Azas dan toedjoean K.I.M. oleh 

tt
 

Selain dari itae diadakan resume dan 
Terlebi djaoe preksa katerangannja di seswaktoe Obat - jang ada di berikoetin. 

Dengen segala hormat 

Sinshe LIE TIJHIOE TIAN 
Blandongan 23 Tel, 380 Bt, —0— Batavia 

Rapat oecmoem ini dipimpin oleh       

pm PA NP PN, 

Ketika pemoeda Abdoel Gafour me- pm, pena, pa, Pan, E KELOEARAN PALING BAROE 
| DARI 

FAROKA 
Jang paling djempot 

  

Begitoe djoega pemoeda Bakri jang 

boleh 

  

  

nehan jang loear biasa djika itoe soe- 

karena kepala desa dan pegawai se-| 

'bawahnja tidak ada kesempatan boeat 

loeroes itoe soerat2, sebab hampir 

Isaban hari mereka pergi menjaboeng 

ajam!! | 
—G— 

|. Mengelitingi doenia dengan 
2 : perahoe majang.. 

majang, 
Indonesia, 

bekas djoeroer : 
ng lain kaoem penganggoer. 

  

-t Maksoednja ventoek teroes mengoe-|dari tapal watas. dan tidak adanja 

lilingi Nani "domgati perahoe majang djalanan2 jang boleh dipergoenakan 

litoe jang dinamai ,, Batara Bajoe". 
IMereka akan ambil djoega beberapa 
films jang nanti akan dipertoendjoekan 

Djoega 
: manga dan menoelis satoe boekoe 

dimana akan ditjeritakan semoea oen- 
toeng malangnja mereka. K3 

Dari Indonesia akan poelangnja me- 

nja Shah dari Perzie pada Turkye maka 

  

Perzie dan Turkye.— 

| Hendak mengadakanj 

sejalan keretaapi," 

Berhoeboeng dengan koendjoengan- 

  

” Empat pemoeda Belanda akan be- e k 
dari KeiMaradii dengan perahoe |jang kita toetoerkan diatas. 

meliwati Laoetan Afrika kej  Meskipoen Turkye dan Perzie mem- 

Aneta kabarkan nama2-nja | poenjai tapal2 watas jang locas masing2 

mereka jaitoe de Ia Haye seorang be-|p : ke | 

kn ea kabar di Deli, van der Viletfitoe ada sedikit sekali, berhoeboeng 

ekas djoeroemoedi kapal dagang dan 

4 mereka akan mengadakan 

bisa dikabarkan, bahwa selainnja per- 
moesjawaratan2 tentang perdjandjian 

(militair antara kedoea negeri terseboet 

tentang hendak mengadakan djalan 

kereta api dan selandjoetnja memper- 

Ibaiki djalanan2 jang memang samboeng 
menjamboeng antara kedoea negeri 

erhoeboengan antara kedoea negeri 

dengan koerang madjoenja provincie2 

jang terletaknja dikedoea belah fihak 

oentoek itoe keperloean. 
Turkye soedah moelai dengar pem- 

.Ibetoelan djalannja dalam provincies 
sebelah Timoer dengan djalan meroe- 
'bah djalanan kabilah jang melintasi 

Trebizonde, Erzarum dan Bayazid se- 
7 

djoega telah diadakan pembitjaraan2| 

   
  

BROWN RIBBON 
(Zonder-Coupon) 

1 pak terisi 20 bidji 

10 Cent. 
N, V, FAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan 
tjara kerdja jang paling modern dan jang 

paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni- 

likannja dokter, 

bagai djalanan jang dapat dipergoena- 
kan oentoek perhoeboengan keadaan       

      
.. Miwati Panama kanaal. pakai motor, 
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i NAK: SEKOLAH 
  

riffel, Paito 

'boekoe. Na 

    

      
     

     

  

Fi aa Sana : 2 ng 1 : T 

2... sampe kehabisan 

Toko no TEK HONG 
| Pasang 1 BAROE | BATAVIA-CENTRUM Maa 

Re 

  

  

ERAT T PoeDJi AN | 
  

- . 2 Cementtegeltabriek SUMATRA" 

. Harep lekas dateng fanikln 5 4 

#4 Firma , LO SAN“ 
' Pedjagalan No, 53 — Batayia 

Setamanjs kita sedia Java Kwafji. kafjang garing (rab) kembang 
goela dan asem krandji soedah terkenal aniery tempat semoea 
“barang? kita tanggoeng le kwaliteif srenta resik, masing2 terisi dalem 

- doos ada persenan mainan voor anak2 jang menjenangkan, boewat 
“Ne lagi bole tanjak harga, dan monster dikirim franco. 

MA BRIEK j JAVA Kwarjiah 

  Sedia.djoega Copieboek kertas bagoes misih baroe tanggoen 
(Ne copie sampe trang, kaloe tida-baek kombali ocewangnja. y 
  

  

  

    

TEE ENI 

. SAWAH BESAR No ag TELBEOON 1361 WELTEVREDEN 
4 

PT 

. Satoe Cementtegeliabriek/ jang soedah lama berdiri dikota | 
Betawi jang mempoenjai barijak langganan di seloeroeh Indonesia F8 
bisa membikin roepa-roepa model Cementtegel kwaliteit nummer | 
satoe dan bikin Betonbxiizen. Dikirim dengan lekas pada siapa 
jang minta, harga pantas 

  

  
2. - DE DIRECTIE js 

  

  

3 'poenja tete kn seba Ge kkn (Pektaij) lamanja 4 ta- 
- hoen, berobat lain-lain sinshe begitoepoen dokter itoe penjakit 

| Kasi taoe, boleh berobat pada sinshe Tan A nan di Kongsi 

| moesti di potong, baek djoega Oom saia nama Per" Si. Soej | 
toko Keng Jat di Pintoe ketjil Batavia. 

besar no.3 Batavia, di obatin tiga boelan lamanja hingga sekarang 
soedah “baek betoel, dari ini saiapoedji en sinshe terseboet 

. dan san sena hana trima kan: Sa 

  

He san Data Jia bilangsebetoeinja 
Tae 

  

  

  
APE NGA (@. 2) Thian Tin Sang : 2 

— | Dari saia. —u     

      meme Krandji (Bekasi): 
  

  

  

  

1 DA0 0 MEESTER. CORNELIS 

: Berbelandja pada toko kita berarti menjenangkan sendiri 

| dan njonja?-en toean?. akan merasa girang melihat per-   
| jang compleet dengan kwaliteit baik dan harga moerah,   

| Dijoega menerima toe- 
Han-tocan jang hendak 

pe abah Dagblad 

BAN AAA NET AR AA ANAN 

  

, Oogarts 
Raden AN dian 45 Telf.: 61 
Spreekuur yan: 

Mevr. A. Seheltama J Jo 

   7.30 — 8.30 V 
5—6nm. 

  

dan nefjis. 

Batavia- Centrum, 

BAKR! 

Selamanja kita ada sedia dari matjem? 
kain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen. 
dril, en djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian dari segenap bangsa rapi 

134 

: KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
|| Sawah Besar 2—0 

Telegram-adres : 

  

  

  

ngi 

    
Djoeal roepa-roepa Minjak wa 

jang tiada pakai alcohol, 
Minj:k -madjemoe, Minjak ram- 

boet dan Aer djedjamoe Madoe 
tjap ,, TAWON“ 

Dan djoega bisa mem bikin mi 

njak jang soeda hilang haroem 
nja, kombali mendjadi wangi, 

— 

S.D. MOESTAFA ALAYORO£S 
Kp.Bali Gang T. Abang Ketjil 6 

Batavia - Centrum 

    
  

  
  

“GALOENGGOENG 
BANDOENG: 

Pangeran Soemedangweg 63A 

  

— —5 "Ah. Menerima pekerdjahan tjitak dari paling ketjil 
Ea sampai paling besar. 

Sa 2. Menerima pekerdjahan bikin Cliches dan Stempels. 

—. 3. Menerima pekerdjahan bikin lijst. 

5 “ Semoea pekerdjahan ditanggoeng tjepat dan sapih. 
- Begitoepoen harga ditanggoeng accoord dan me- 
- Ka njenangkan, boleh saksikan. 

aa Menoenggoe pesen n 

— Drukk. PANEN re 
N. B. 

  

: Pemandangan. 
mas 
1-5 taon. - 

kel (toekang), 
sampe senang dipakenja, 

Djoea! obat sakit gigi tanggoeng 10 
mizuul bisa semboe per botol 5 G-, 
f 1,25 Poeder gigi bikin koeat dn 
mengilapken gigi per botol20 Gr. f 1.25. 

mata orang foca-oesia 50-70 
taon mata tida awas pake ini bisa ferang 
per botol 5 Gr. f 2,50.— 

Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 
Dobble 

(Asisteni 
15 taon d 

Obat 

doekat atawa 

ha. 

  

Khoe :eng Hay, Gebroeders 
Khoe Tandmeester 

Pintoc Pesar No. 89 Batavia 

Kita bisa bikin dan pasang roepe2 
gigi dari perak, mas dan porcelein di- 
kerdjaken sampe rapi ditanggoeng enak 
pakenja, sebab kita doeloe pembar se 

dokter gigi Europa seh” gga 
an mempoenjai banj « soe- 

rat2 poedjian. Boeat orang tid- 1 ampot 
boleh berdame dapet 
menjerangken. Gigi2 palsoe jang tida 
enak dipakenja fterbikin dari lain beng- 

saja sanggoep befoelin 

sampe 

garantis 

    
  

. Wenidoogang, PAS No. & et Ta 

ig 

Tg 

sediatin barang! klontong en roepa' perabot dapoer J1   is 233 

    

  

  

   
   
    

    

   
    
   

    

      

        

  

   

  

   

   | Ini zaman adalah zaman kemadjoean, :: zaman international... H 

Pan oentoek madjoe ke moeka teroetama, ta" Jain. 

2 Bohpaja tap tap orang dapat mempeladjari itoe bahasa dengan 

1 moedah dan sampoerna, telah diterbitkan boefup : 

. Pierngkan dengan gampang sekali f“begimaha ditoelisnja dan 

Beladiar 1 bahasa Neni paling gampang. 
. dan 'sempoerna z 

Ea 3 3 

2 Bahasa” Inggeris (an 

    

  

  

     
    

     

Di karang oleh J. ZWARTHOED, leeraar bahasa 
n is. pada Gem. Midd. Handelsschool di Batavia-Centrum 

an Te RA AD, leeraar bahasa Melajoe pada Gem. Micd. 4 

Handelsschool di Bajayin Sambal 5 2 

  

   

  

Pesanan Hapubia 

5. MOEHAM MAD- 

»agres 1 HOTEL MEDAN 
— Batavia-Centrum . 

   
   
   

    

    

BB oeat djaga kesehatan sanak familie stiap hari, 

AA da obat jang paling kesohor dan mandjoer 

Oa Segala roepa penjakit bisa ditolak dan disemboeni, 

Ge BE mwarnanja obat ada jang mera dan jang poeti, 

Go Masing-masing orang perloe lekas sedia dan beli. 

: 2 " G Ya an 

EA 

  

jerita dan reclame kosong tida goenanja, 

ang publiek bisa pertjaja kaloe ada b: ektinja, 

was sama segala obat tiroean jang palsoe tjapnja, 

J 
AA. toer pesen dari sekarang boeat dj: ga kewarasan, 

  

   

  

   

    

    
  

: Shin 3 IL aen tiada tjoema Obat Balsem jang soedah terpoedji, 

| 

: TA Pembeli djargan kena pake obat tiroean jang” berbahaja, 

4 Le — JM atjan ada tjzpnja obat jang Eng Aun Tong keloearken, 

ba AA niero bangsa c seloeroe negri soedah poedjikan, 

5 H "PP olak segala penjakit jang bisa timboel mendadaken, 

ang kemandjoerannja ditanggoeng dan tentoe menjenangken, 

Na ummer satoe Obat Balsem (Ban Kim Joe) Tjap' Kk oa 

Toko Obat Tjap Matjan    ENG AUN TONG: 
Molenvliet West No. 174 Tel, No. 1090, 

Batavia 

  

    

  

    

       
     

  

      

  

   
    

      
   
   

             

  

   

    

    

    

    
     
     

   

      

   

        

    
   

    

      

    

   

  

     
      

   


