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Tentang keadaan pendjara Glodok 

Ta A. Moerad memboek- 
tikansendiridan toean 
“Thamrin bitjarakan di 
“Volksraad. 

' Orang masih ingat bahwa beberapa 
Iwaktoe jang laloe dalam ini soerat ka 
bar pernah dimoeat bertoeroet2 artikel 

“belom: Ppernat Nionja tentang keadaan pendjara Glodok. ia- 
| di ini negeri begitoe |jan toelisan dari pengalaman dan peng 

T.A. Moerad itoe pe 
Hana loe 5. Dean 2 moeka P.N.I. jang baroe habis mendja 

ani hockoemannja berhoeboeng dengan 

Moerad diini soerat kabar, dengan se 
s|uara kebetoelan poela mendjadi perta 

njaan toean Thamrin di Volksraad 
(tjoema tidak diseboetkan dari “Pe 

| mandangan"). 'Tetapi isi pertanjaan2 
Itoean Thmrin tertang keadaan dipen- 
Idjara Glodok terseboet, percies dengan 

i, japa2 jang soedah digambarkan oleh 

|tocan T. A. Moerad di ini soerat kabar. 

“Didalam ini s.k. lembaran ketiga no. 
: 1 108: hari Selasa jbl. pernah kita oe- 

—d itiar moemkan tentang ini, ialah berhoeboeng 

-dila- Ogan Manan, Wakil Pemerintah 

: Pa falias djoesta belaka) apa2 

g Aan ian F 

Haa ubliek Eng rsa 
: ng haroes ditolong”     

    

   

  

edi “Volksraad atas itoe 
“4 Thamrin, katanja tidak:      

  

liang 'soedah mendjadi pertanjaan t' 

Thamrin tentang keadaan di Glodok 

' Berhoeboeng dengan itoe, maka kita 

ingat dengan T. A. Moerad jang me- 

noelis keadaan2 dalam pendjara Gtlo 

ank jang ia saksikan sendiri dan per- 

mengalami sendiri, dan soedah di 

Gemoemkan: dalam ini s.k. 

t.ketentocan tentang sikap t. 

  

|tidaklah akan dapat keterangan jang 

Demikian poela dangak apa toelisan 
saja jang telah disiarkan djoega oleh 
S.k. ini tempo hari, boekanlah oentoek 
menambah-nambah banjak pekerdja- 
annja atau membikin rewel b-gi jang 
mempoenjai kew djiban, akan . tetapi 
moentjoelnja toelisan saja itoe diatas 
garis2 jang njsta dan kelihatan tidak 
sesoesinja kehendak “diatas dengan per 
boeatan jang dilakoekan dibawah, da 
lam pracktijknja. Djoega boekan satoe 
doea kali sadja terdapat dari berma- 
tjam2 golongan jang diberi kewadjiban, 
dalam . mendjalankan  kewadjibannja 
keloear dari garis jang ditetapkan (me 
makai atoerannja sendiri). 

Malah kalau saja maoe menoeliskan 
apa jang saja soedah dengar dari 
orang2 hoekoeman, maka tentoe akan 
terdapat sesoeatoe toelisan jang akan 
dianggap lebih loear biasa Tetapi 

kan dalar keadaan jang saja alami 
sadja. Oleh karena itoe oentoek menje 
lidiki benar tidaknja apa jang telah 
saja toeliskan tempo hari, hanja dida 

bebas hoekuemannja, kalau . pertjaja. 
Sebab bila ditanjakan kepada orang2 
hockoeman. jang masih terkoeroeng 

njata dan keloear dari hati Soetjinja, 
sebab seseorang hoekoeman jang bera 
ni mengadoekan segala tindakan pega 
wai-pegawai boei, ti . mengani.. 
aja dirinja sendiri, karena njawa o 

“boleh kita kafek 
olah tergenggam dalam tangannja pe- 

  

    

    

  

bila keadaan itoe ditanjakan pada ps. 
gawai boei itoe sendiri. 

boleh djadi keadaan dan atoeran diboei 
Glodok soedah diperbaiki. Djadi bila 

pat dari orang hoekoeman j jang soedah |: 

koel 7.30 malam.— 

.|di Bantam itoe, pa 
kat dari Serang aa 

gawai2 boei. Dan tidak akan berhasil | "9oendjoengi bekas2 zaman doeloe di 

ngoendjoengi poela Rangkas Bitoeng 
Sebab itoe, apa jang soedah.saja toe ditempat mana: Wali Negeri akan me 

liskan dan disiarkan tempo hari, saja ngoendjoengi Mexolie fabrieken, sedang 
tetap mengakoei benar, tetapi sedjak kan Njonja De Jonge serta anak2 beliau 
tanggal 13 Juni 1935 sampai sekarang akan mengoendjoengi roemah sakit di 

  

Lose nummer 10 Cent 
  

sa £ Ng Ian. 
Na ea 

SD 

  

  

1888. Dari sini rombongan orang2 
besar itoe akan teroes melaloei Anjer 
ke Pasaoeran, dimana pada sebosah 
pesangrahan jang termashoer pada ping : 
gir laoet akan berhenti oentoek mele: 
paskan pajah serta minoem2 — 

Metaloei. Laboean akan teroes me- 
noedjoe Pandegelang, dan ditempat ini 
akan mengoendjoengi roemah sakit 
Regentschap jang beloem beberapa lama 

Pada hari itoe djoega (3 September) 
toean besar G.G. akan memberi ke- 
sempatan oentoek beraudientie di roe- 
mah,toean Resident pada petang hari 
poekoel 5 liwat 15 menit.— 

Njonja de Jonge, bersama anaknja 
dan Njonja Van der Elst pada sore 
itoe akan pergi poela melihat2 keroemah 
sakit burgelijke Goy. ziekeninrichting 
di Serang, 5 

Pada hari itoe akan diadakan receptie 
diroemah toean Resident Bantam poe- 

— Hari jang Man Wali Negeri 
i2 akan berang 

Banten, dan via Pandeglang akan me 

Rangkas Bitoeng. 
Kira2 poekoe! setengah 12 baharoe 

ah beliau 'mef 

Korps Barisan, 

Di Pamekasan. 
Diangkat .djadi 1e Luitenant pada 

:Korps Barisan di Pamekasan, 2e Lui- 
tenant Mas Petroadirono, 

—— Yocomane 

Mendapat titel Mas. 
Toean Ngatidjan alias Hardjosoe- 

marto Mantri Opnemer !e klasse pada 
Dienst der Landelijke Inkomsten di » Ipersdelict “ Daulat Rakjat“, saja tidak maoe menoeliskan jang tidak |telah diserahkan kebawa penilikan Re- En 2 

“| Semoeanja keadaan2 dalam pendjara mn dan njata kan | boektinia, gentschap, dan dari sini, jaitoe sorenja na dinjatakan berhak atas titel 
(Glodok jang ditoeliskan oleh T.A Sebab itoe tjoekoeplah saja menoelis akan kembali poela ke Serang. Tt sman pemesan 

Ceang hilang 
Hampir f 1000.— 

Dari Pamekasan Aneta kabarkan, 
dari peti oecang kepala onderdistrict 
Tambelangan, soedah hilang hampir 
f 1000 jaitoe ocang desa. Tapi wang 
Gouvernement jang ada dalam peti. 
itoe, tidak diganggoe. Jang berboeat 
djahat, beloem diketahoei. Djoega tidak 
kelihatan tanda tanda bongkaran, 

menanam 

Itoe perkara Belanda memboenoeh 
njainja sendiri 

smpe SA kitan. 
hoekoeman 6 tahoen, 

Seperti soedah dikabarkan, padahari 
Selasa 6 Augustus jbl. Raad van Jus 
titie Batavia soeda moelai memeriksa 
perkaranja W.F. Winckel, doeloenja 
bekas Secretaris ,, Bandoeng Vooruit" dj 
Bandoeng, terdakwa pada malam 27/ 
28 April 1935 soedah memboenoesh ia 
poenja Njai sendiri seorang perem- 
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3 aa | poean Priangan nama Njai Ining, meng : 
'@rangiorang ja 5 Ina: d terhadap kebenaran toe (keadaan sesoedah itoe tidak baik tjo- | lah rombongan orang Tinggi2 itoe akan | #oenakan poekoel besi dan dihantam- 4 Kita ber 2 “hal sebab kita isannja jan 'soedah dimogatkan, maka tjok dengan  toelisan dan keterangan kembali ke MeNrara via Djasinga. ikan dimoeka itoe perempoean, : 
bisa memadjoekan doea kedjadian j jang lia mintak Pn keterangannja saja itoe soedah boekan mendja di soal sena Setelah habis pemeriksaan Raad, 

i fjermin din :3 Na ma saja lagi. Ke dani maka Officier van Justitie madjoekan | perloe mendjadi. erosi perpari ngan | Kita tidak heran” dan siapa sadia Tentang orang kata, bahwa Babi Sama Paberik arak gelap seh Think Noekoeman) Ata 
dan peringatan. 

  

Jakan bisa: - mengatakan tidak benar atau 
Ge dong Bioscoope Capitol! tadi ma- dahan atas perboeatan orang lain, 

  

"0 lam meng 

nja. Itoe -pendapatan p' 

tetapi tempat dinaikkan dari | 

Ini be | dengan Miss Riboet 

  

semoea pendapatan, djadi 100 pCt Mnet 

oentoek ASLB, dan. Harga Mami “AA 

tidak: ditambah. » 

“Kedatangan 'Njonja “de Aka kita 

    

   

     
    
   

   

  

tetapi kita. haroes ingat, bahwa segala 

ng Na so E jang dihina tidak selamanja boeroek 

besaran 2 be- 

berapa ha hari sebeloemnja 'dioemoemkan, | 

dikatakan djoega akan di Tana 

Njonja de Jonge dan pengi 

SN : oendjoeka 

akan didermakan: pada A.S.l, B. 50 

jatau tidak berharga, malahan ada kala 
a mendjadi sebaliknja. Dan baroe 
apat kita memoetoeskan sesoeatoe 

barang itoe boeroek atau tidak ber- 
goena, bilamana barang itoe soedah 
oekoep diselidiki Hanana, Sa dan 

, tegasnja djangan ta et poesing 

ak aa aa keberesannja dalam 

   
     

  

  

toek. m 
Pane e pekerjaan” Hina 

  

  

Tent mimdikanita tentoe Regeni 

tidak toeroet tjampoer, sebab djikalau 

'Regent Mr. Cornelis mengetahoei ba 

Perdjalanan Wati Negeri ke Bantam 

djoega masoek neraka doenia, jang 

sjorga, itoe kita. akoei kebenarannja, 
tetapi kita jakin bahwa dalam boei 
tetap memakai reglement atau atoeran2 
jang ditetapkan. Sebab itoe bila ada 
pegawai menganiaja orang2 hoekoe- 

mengenai atas dirinja si Badak, sampai 
roesak badan anggautanja, kita jakin 
hal ini boekan jang dikehendaki oleh 
reglementis aa atoeran2 boei ! 1! 

Aga 

Programmanja. 

Corr, Het Nws mengabarkan bahwa 
'perdjalanan Wali Negeri oentoek se 

tentoe neraka berlainan dengan di| 

man sebagai jang telah terdjadi dan | 

Di Medan, 

A neta mendengar dari Medan, po- 
litie disana telah membeslag satoe pe- 
ngarakan gelap dalam seboeah roemah 
di Louise-straat. Installatie jang dipa- 
kainja, ada dari 1000 liter arak dan tape. 

Seorang Tionghoa jang mempoenjai 
Nae gelap itoe, soedah ditang-# 
ap 5 

ay 

Geneeskundige Hoogeschool 

Examen-uitslag. 

Soedah loelces boeat bahagian per: 
tama doctoraal-examen, jaitoe toean2 
R.M.-Abdoelkadir, Iljas, Lie. kiwan 
Sien dan Oey Khoen Lian. 

hoen pendjara pada pesakitan. 
Tadi pagi Raad van Justitie soedah 

menimbang ini perkara dan kepoetoe- 
san vonnisnja, ialah terdakwa Winckel 
dikenakan hoekoeman 6 tahoen pen- 
djara, dipotong selama ia berada da- 
lam preventief. 

: # 

Belakangan dikabarkan bahwa pesa 
kitan Winckel dengan lantas teeken 
revisie. 

Aj 

Lagi perkara pemboenoehan dika- 
langan bangsa Europa 

OfficierJustitie min- 
takanhoekoeman8ta- 
hoen. 

Moelai hari Selasa jbl, Raad van Jus- 

S
N
 

am
a 

DA
Y 

Da 

wa gps 

Salat Hadjat 

minta hoedjan 

rasa soedah ada satoe Kan meki kal Snp sebegitae, tentoe pembesar bentar Yan di Pa camman, 

dlambah poci ena AS Orang gan. int akan Hegah- sebab ia a|menosoei seoenan. progam 
Lan sein : nh Kan ai ai hoe hati2nja ini boediman. Pada tanggal 2 September, poekoel 
kocndi Pln bak se biak sal : Sebab 'keoentoengan didoiea tidak /8.30 pagi Wali Negeri serta pengiring 

-|titie Batavia soedah bersidang meme- 4 
riksa perkara pemboenoehan dikala- bi 
ngan bangsa Europa terdjadi di Ban- 
doeng pada 10 April 1935 jl. 

Dihadapkan sebagai pesakitan, ialah 

    

      
     

          

   
   

   
    
     

    

   

  

    

  

    

       

  

    
    
    
     

sebab. Sekarang hanja 50pCt. San 

'A.S.I.B. (sesoedah kaartjis dina| "82 Doelan 
ini artinja. boeat. Aa La tidak 

barnja di izinkan selama 
i itoe district tiap2 'Sap- 

toe. malam. Minggoe akan mengadakan 
.tontonan : apa Tn jang Pemesanan 

entree. 

Sebab 'koerang taktischnja pengoe- | 
|roesnja. dalam tiga boelan | 

“Iroes pendoedoek Dara He paa 
 Iwangnja lagi jang toch dalam. 
, | masa: soenggoeh ada. keberatan. 

“Sementara itoe kita tahoe benar mak, 
'soed jang baik dari Assistent Wedana 

     

  

Itetapi ondeskundig tentang ini hal roe 
panja, sehingga ongkos sangat berat. 
1 Kita ingin andjoerkan tolonglah, ban 
toelah A.S.I.B. pada Armenzorg, tetapi 

k hati2lah menerima sembarang soko- 
ngan dan Takoekan organisatienja gak 

/ 

s.   . |(Serangi, 
oleh eere-sectie mareschaussee jang di| ' 

oleh le luitenant. Sesoedah | 

jang mengerdjakan itbe pasar malam 

nja akan berangkat dari Batavia via 
Tanggerang dan teroes ke Serang. Se 
bagai kehormatan, dibatas Bantam 
akan menoenggoe toean2 Resident, 
Ass. Resident dan djoega Regent Se-: 

Iran 
Keempat beliau diiboe kota Residentie 

senapan akan diletoeskan 

kepalai. 
itoe segala moerid2 dari beberapa se 

liakan kedatangan beliau. 
Hari itoe djoega perdjalanan akan 

diteroeskan jaitoe dari Serang via da- 
nau Tasikkardi dan Bodjonegara, me- 
ngelilingi St. Nicolaaspunt teroes ke 
Merak dimana terletak Sangkanilla dan 

disini diadakan perdjamoean thee, 
“Pada malamnja akan diadakan per- 
djamoean diroemah tocan Resident dil 
Serang oentoek mereka jg dioendang :     isegala tempat, orang adakan Salat Ha 

.djat,. bermohon- kepada Toehan Allah 

kolah akan bernjanji oentoek memoe-| 

jang termasoek golongan, intellectueel” 

(disini tapi seroepa, tidak lama lagi 

| Pada ke-esokan harinja, ialah pada 
13 September beliau akan mengoendjoe- 

“ Ingi pekoeboeran2- di Tjelegon, jaitoe 
“.. Itempat korban2 dikoeboerkan waktoe 

"Iterdjadi Bantam opstand pada tahoen 

Dari Serang orang kabarkan kepada 
Pem. berhoeboeng dengan panas jang 
hebat ini, sehingga sawah belah2 ka- 
rena kekeringan, di Serang dan pada 

soepaja lekas ditoeroenkan hoedjan. 
y 2 agan 

. Dari Digoel ke Banda 

terhadap intellec- 
.tueelen, 

Menderost Het Nieuws, Digoelisten 

jang mendapat didikan di Europa atau 

akan dipindahkan dari Digoel ke Banda. 
Digoel, boekati tempat oentoek me 

reka itoe 

Mendapat titel Raden. 
Toean Irawan Mantri Teekenaar 

le klasse pada Herzieningsbrigade 

seorang pemoeda nama Rudy Huppe 
oemoer.18 tahoen, dibela oleh Mr, 
Feldmand. 

Pada tanggal 10 April 1935, seorang 
toean bangsa Duitsch nama W. Raidt 
ada datang diroemah familie Huppe di 
Kleine-Lengkongweg (Bandoeng) boeat 
mengambil koffer (peti pakaian) ke- 
poenjaan ia poenja toenangan jang 
tinggal di itoe roemah, 

Roepanja toean Huppe tidak soeka 
kalau itoe koffer diambil begitoe sadja 
Sehingga timboel pertengkaran antara 
toean roemah dengan toean Raidt jang 
mati terboenoeh. 

Anak lelaki dari toean roemah (ter 
dakwa| seorang pemoeda oemoer 18 
tahoen jang mendengar itoe tjektjokan 
antara toean R. dengan ia poenja ajah 
lantas tjaboet golok teroes tikamkan 
sama toean Raidt sampai mati. 

Ini hari pemeriksaan ini perkara pem 
boenoehan soedah selesai, dan Officier 
van Justitie madjoekan eisch (mintakan 
hoekoeman) 8 tahoen pendjara kepada   dari Topografischen Dienst di Salatiga, 

berhak atas titel ,, Raden”, 
pesakitan Rudy Huppe, dipotong se- 
lama ia dalam preventicf, 

Bi Be Oa ma el 

MENENGA Ke Onde kai £. 

  

   



   

dak haroes dilaloekan. 

kenalkan dirinja dengan 
dan adjak kita doedoek. 

rangan lebih djaoeh. 

imperium satoe, 

achir dengan segera. 

    
       

dan Indie, 

(Indonesier) tetapi 

| Bitjara de 
Kenapa Ir. Mussert tidak Menje die : ollar 

wa bersama antara Hollandsche Nederlanders dan Indische Neder- 
$ Janders. — Anak negeri di sini dalam badanperwakilan — - 

dan V.C. — Indruk kita terhadap 
(Ir. Mussert. Ta 

ngan Ir. Mussert 
toedjoei ,Indie los van Holland” — Kerdja 

Bedanja N. S, B. 

      

“ Di ini negeri masih banjak 

Djikalau , Pemandangan” telah kete- 
moekan Manuel @Ouezon waktoe i: 
koendjoengi ini.negeri, djoega soedah 
interview pada Esyptian Mission jang | 
tempo hari datang kemari, begitoepoen 
telah bitjara pada Japansche H: 
magnaten, maka kedatangannia Ir. Mus 
sert, pemoeka ocmoem dari N.S.B. ti- 

Dari Holland ir. Mussert soedah t2 | 
hoe bahwa ini masa , Pemandangan" 
adalah soerat-kabar jang paling banjak | 
diseboet. di Hull nd, maka waktoe kita 
minta bitjara padanja meskipoen tem| 
ponja sangat sempit kemaren soedah| 
loeloeskan dengan senang hati. 

Waktoe. kita datang ia perloekan 
berdiri dari tempat doedoeknja diseram 
bi depan kamar Hotel der Nederlanden, 
dan papak kita sampai ditangga. la 

kasih tangan: 

»Saja sedia boeat toean“ katanja. 
»Terima kasih: saja akan goenakan 

centoek tanja padatoeanbeberapasoal“. 
Ir. Mussert orangnja lebih moeda 

sebagaimana nampak di koran-koran. 
la poenja bitjara tjepat, tetapi tiap-tiap 
perkata'an oendjoek kejakinannja. 

Tentang Indie los van Holland 

»Saja soedah dengar toean poenja 
pikiran tentang ,ladie los van Holland” 
Waktoe toean pertama b.tjara di Ci y 
Theater. Bolehkah saja minta kete- 

Zonder toenzgoe lagi Ir. Mussert 
djawab", Oleh perhoeboengannja jang 
300 tahoen leoih ini masa seakan2 
Hoiland dan Idie ada mendjadi satoe. 
Berpisahnja artinja kekatjauan boeat 
Goea-doeanja, Holiand masih perloe 
leiden (pimpin) ini negeri. dengan ta” 

“ oesah Indie haroes lijden (sengsara). 
Holland dan Indie haroes m 

Banjaknja golongan Ji ini negeri ke 
doedoekannja ini poelau menjebabkan 
tidak bisa Indie lepas dari Opperlei- 
ding, Holland, sebab bisa djadi 
babkan kekatjauan antara 
sendiri atau lekas ditangan kerad 
besar lain, Maka dari 1toe di Holland 
dan djoega disini tereakan “Indie los 
van Holland“ haroes dibanteras habis. 
Wij zullen in Holland doen en hier 
laten wij aan onze kameraden!“ Di 
Holland ir. Mussert kata lebih heibat 
orang tereak perkara “Indie los van 
Holland”, tetapi ini akan dibikin ber- 

jadi menje 

Indische Nederlanders. 

Lebih landjoet Ir, Mussert tidak soe 
ka ada pemisahan antara ra'jat di Ne-| 
deriand dan di ini negeri. Orang2 Belan 
da adalah Hollandsche Nederlanders 
dan orang disini ludische Nederlaaders,: 
bagaimana djoega ra'jat di Holland dan 

— Gisini ada satoe. Sebab satoe imperium 
kerdja bersama, tidak perdoe 
che atau Indische Nederlan 

. mesti ad 
li Holland: ( n 
ders, oentoek kemadjoean Holland 

| Badan perwakilan.| 
Ir, Mussert tidak menjetoedjoei pada | 

parlemenf seperti adanja sekarang. | 

Bahwa haroes ada perwakilan ra'jat| Ia boekan' membentji pada bangsa 
itoe Soedah seharoesnja tetapi dengan|kita, tetapi ia kelihatan: orang jang 
lain dasar, Meskipoen itoe badan per- | soe 
wakilan nanti adanja di Holland, djoega 
perloe ada wakil Indische Nederlander | 

haroes betoel dilim n 
pilh oleh volk, boekan seperti seka- |: 
rang jang ada di Hvlland (Roestam 
Effendi) hanja dipilih dan diguenakan 
perkakas oleh communisten, 13 

»Badan perwakilan rakjat ini masa” 
kata ir. Mussert, .sajang jang dikirim 
sebagai wakil boekan jang baik2. D:n | 
poen tdak boleh dikata Wakil rakjat,: 
hanja semata2 wakil dari politieke par 
iyen. Rakjat sekarang Holland en hier 

ma EEETE 

  

T 

ada wakil rakjat jang betoel bekerdja 
boeat rakjat. NE 

'Bedanja N.S.B. dan V.C: 

»Boeat saja koerang terang bedanja. 
antara NSB dan VC. Barangkali teean 
bisa kasih keterangan?” tanja kita, 

| Ir, Mussert dan toean Plagge kring 

leider Batavia jang djoega toeroet doe- 
'doek, ketawa, oendjoek perbedaan 

"ang djaoeh sekali antara ini doea.per 
koempoelan, Kemoedian ir Mussert 
terangkan: 

4 

»V C. oentoek Vaderlanders, atau 
orang jang mengakoe begitoe, dan ki 
ra hanja Nederlanders sadja boleh di 
hitoeng pada goede vaderlanders, NSB 

mengetahoer bahwa anak negeri disi 
ni djoega banjak goede vaderlanders, 
dengan mereka kita haroes memba- 
ngoenkan imperium satoe. Selain itoe. 
NSB toelak keras pada baantiesjager, 
djikalau perloe malah anggotanja di 
andjoerkan oen'oek meninggalkan pe 
kerdjaannja, djikalau kepentingan rak 
jat meminta.” 2 

»Tidak ada goenanja orang2 tocan 

poenja bangsa membentji pada NSB 
sebab kita tidak akan menindas mela 
nkan akan adjak kerdja bersama goe 
aa ini negeri dan Holland.” 

'Koloniale program N.S.B: 
dan sebagainja. 

»Apakah toean bisa toetoerkan pada 

saja bagaimana adanja Koloniale Prog 

ram N.S B, At 

“Dat hebben we niet, en gelukkig 

niet” N.S.B. tidak poenja koloniale 

program dan anggap ini tidak perloe 

di ini masa. Apa jang ia sesalkan ja 

lah fihak kaoem merah di Holland jang 
oendjoek Sa ag negeri pen 
doedoeknja sangat sengsara. & 
Li Naa Pangan ia liat (hanja 
dari loear) bahwa seolah-olah malaise 

tidak dis kenal. Orang perempoean 

dengan kebaja dan kainnja jang endah, 
lelaki dengan kainkepala dan anak2 

bersih serta sehat nampak di djalanan 
“Ir. Mussert lebih landjoet toetoerkan 

bahwa ia lebih soeka adat pendoedoek 
aseli djangan diperkosa oleh Barat. 

Ia anggap keliroe kalau semoea2 di sini 

— Rajat disini, Indische Nederlanders 

mempoenjai cultuur sendiri jg. haroes 

dipegang tegoeh, djangan teroesak oleh 

ipengaroeh Barat. Sana 

00 Kita poenja indruk 
0000. terhadap ia. 

Waktoe kita tidak memadjoekan per 
tanjaan lagi, Ir. Mussert menjatakan 
sajang tidak bisa lama tinggal di ini 
negeri jang endah. Tetapi tidak haroes 
disesalkan sebab pekerdjaan besar ada 
menoenggoe di Holland. Boleh djadi 
lain kali akan datang lagi kemari, bo 

leh djadi tidak, men kan nooit weten. 

Kita dapat indruk tentang soenggoeh2 
nja ini pemoeka pada oesaha memadjoe 
kan bangsanja, Ia bisa senjoem begitoe 
tadjam djikalau djengeki perkoempoe- 
lan politiek, dan soearanja lantas berat 

djikalau ia berdjandji dan akan beker 
dja oentoek ketinggian bangsa, 

soeka pada tucht dan dicipline jang 
tegoeh. la tetap berkejakinan bahwa 
N, S.B. tidak akan menggentjet ra'jat 

wi, tetapi akan memadjoekan 
ipai poenja kekoeatan oentoek djaga 

diri sendiri. tetapi diatas segala itoe, 
'haroes bersatoe dengan Nederland, 
haroes meroepakan imperium satoe, 
dan pangkal kekoeasa'an serta peme. 
rentahan ada di Holland. 
Kira2 setengah djam-kita bitjara de 

ngan itoe pemoeka dan diatas hanja 
sari-sarinja jang penting jang kita ma 
sih ingat. TG 

     

  

  

.. Post oedara 
| Mesin terbang “Koetilang” tadi pagi | 

djam 10,35 soedah sampai di Tjililitan,     Kiesrecht commisste 

Jang berhenti dan baroe, 
Berhenti sebagai anggauta dari Kies mb |recht commissie, karena permintaannja, 

“—listoe toean2 R.ALA. Soejono, Mr R. 
“ JAA. Fruin, Raden Mr. Hadi. Dr. Hj, 

“4 Levelt, - c 3 

M-| Diangkat djadi lia dari Kiesrechtcom 
“Imissie, toean J. Verboom, Gedelegeerde 
Volksraad. 

“Djadi Secretaris Kiesrechtcommissie 
toean G AFA Bouridius, Adjunct Re 
ferendaris pada Decentralisatiekantoor. 

—Oo—   
  

djemoe pada politieke gekonkel mesti | 

  

Pee a amen eEENMANIe PP MEMNpENNNNgNNNNNmangNeaaN Nan NN 

 Akalnnja itoe moealim 
kampoengan 

Sebagaimana “kemaren diwar'akan, 
beberapa pendoedoek Kp. Baroe Gang 
Banten Tanah Tinggi telah mendjadi 

sae nona moealim kampoengan nama 
hd. Kosim, hingga boekan sadja 

) tjoema oeang, tetapi beberapa orang 
ni aa kemaren sehingga terpaksa 

bisa dilakoekan pekerdia'an besar. Hang belom kelihatan batana hidoeng 

eroesan dengan politie,- sedang 
ealimnja sendiri sehingga seka- 
         

    
lagi, 

Toe Kartjis boekan tersiar di itoe 
tempat sadja, tetapi tersiar ke kam- 
poeng2 di bilangan Mr. Corne!is dan 
lain2 tempat Pe LAU 

Sakarang kita bisa wartakan lagi 
bagaimana tjara dan tipoe moeslihat- 
nja moealim terseboet oentoek meri 

   

Itjari oeang, itoe kartjis jang ditjetak 
telah ditetapkan harganja #0005 dan 
f 0,10.— sedang dibawah itoe toelisan 
dengan disengadja diboeboehkan nama 
nja orang2—jang terkenal doea orang 
diantaranja diseboetkan namanja Mohd. 
Ali dan Amat Daim, 

Dengan memakai nama Mohd. Ali 
bahwa orang dari beberapa kampoeng 
jang kira bahwa Comite oentoek mem 
betoelkan. ...isi kantong itoe, terima 
soek toean H. Mohd, Ali. Diitoe kam 
poeng memang pendoedoek aseli dan 
ketoea dari Comite kampseng Tanah 
Tinggi. Sehingga dengan 'ini itoe kar 
tjis begitoe tjepat I: koenja. 

Berhoeboeng dengan terboekanja ini 
resia itoe orang2 baroe tahoe kekeli 
roeannja dan moelai kemaren sore be 
berapa “orang telah datang pada H 
Mohd. Ali mengira im toean tersang 
koet dalam itoe perkara. 

Padahal itoe nama Mohd Ali jang 
tertoelis di itoe kartjis, ada seorangjg 
boekan sepatoetnja doedoek dalam sa 
toe Comite, sedang orangnja tidak mem 

njak segera mengerti atas ketjerdikan 
nja itoe moealim memakai nama ang- 
gauta Moh Ali. soepaja namanja bisa 
digoenakan jang mirip dengan namanja 
toean H. Moh Ali. 
» Demikian poela itoe nama Amat Da 
im, menoeroet pemeriksaan wijkmees 
ter, itoe orang tidak mengetahoei apa2| 
sedang kesehatannja selaloe terganggoe 
dan matanja poen tidak awas. 

la mengasihkan keterangan bahwa 
namanja tidak tahoe zda ditoelis da 
lam itoe kartjis. 

Selain dari pada 'itoe kartiis ada di 
edarkan djoega beberapa lijst2 jang 
tidak ditanda tangani oleh Comitenja, 
tetapi kabarnja soedah banjak poela 
jang telah kasihkan wang, djoega itoe 
lijst tidak memakai vervoig mummer, | 
sehingga ini warta ditoelis Wijkmees- 
ter Tanah .Tinggi beloem dapat kete 
moekan, sedang  moerid - moeridnja 
moealim jg. mengidarkan itoe lijst ma 
sing2 telah menjingkirkan dirinja, dan 
beloem dapat ketahoean dimana mere 
ka telah menjemboenjikan diri. 

Ini perkara moelai kemaren telah di 
serahkan pada Politie Perapattan, H: 
Oesman jang mendjadi penningmees- 
ternja telah diperiksa, begitoe poela 
Achmad Zaini jang mengoeroes itoe 
pertjetakan kartjis. Kabarnja itoe H. 
Oesman tidak bisa mengasihkan kete- 
rangan jang tjoekoep, ia tjoema bi- 
lang ada simpan itoe sedjoemblah 
wang jang soedah dibeslah, tetapi ia 
tidak tahoe pasti berapa banjak itoe 
kartjis2 soedah ditjetak, dan telah ter 
djoeal. J : 

Terhadap kaoem Moeslimin dikam 
poengan ini kali mendapat satoe per- P3 
toendjoekan, djangan lantas pertjaja 
akan obrolan. orang2 jang berkedok 
atau bertopeng mendjadi moealim, dan 

|djangan pertjaja dengan itoe lijst2 lang 
'gar dan mesdjid, sebelsem diselidiki 
terlebih doeloe, # 

- 5 semen ppamoa : 

Hasilnja berhoeboengan gelap 

Mendapatkan warisan 
1”, tahoen. 

Sebagaimana pernah kita kabarkan 
tempo hari tentang itoe seorang pe- 
moeda Indonesier sebagai looper se- 

di Legok Bidara Tjina. Mr. Cornelis 
jang telah membikin perhoeboengan 
gelap pada anaknja seorang gadis Lauw 
Tjit Moy jang achirnja dengan perse- 
toedjoeannja. mereka berdoea telah 
melarikan dan menjemboenjikan diri di 
bilangan Tamboen. 

. Oleh karena orang toea dari gadis ter 
seboet merasa rendah deradjatnja dan 
terhina maka telah tarik tangnnja jang 
'berwadjib soepaja Abdoelrachman ter- 
seret dimoeka hakim, meskipoen kedoea 
merpati terseboet masing2 panah amor- 
nja telah terkobar, 
Dalam ini hal Landraad di Mr. Cor- 

nelis telah periksa dengan pintoe ter- 
Itoetoep. 

Achirnja Abdoelrachman telah didja 
toehkan hoekoeman 1'/, tzhoen ma-| 

Isoek boei Sedang itoe vonnis diafoeh 
itoe kekasihnja Lauw Tjit Moy dengan| 
moeka jang poetjat, keloear dari pintoe 
dengan terkoetjoer air matanja jang 
berslinang2 dipipi. 

Ta   

poenjai pengetahoean apa2. Orang bal 

boeah broodbakkerij Lauw Tiit Tian 

» 

Si laki disoeroeh ronda, si bini 
dirondai 

Achirnja golok melajang 
didjidatinja. 

t 

batjok atas dirinja seorang pentjalang: 

Itoe orang jang terseboet doeloean It 

soepaja mendjalani ronda ke kam-| 
poeng2 oleh karena keamananan itoeli 
kampoeng telah terganggoe. 

gilirannja oentoek meronda, pada te- 
ngah malam itoe pentjalang telah da- 
tang di roemah Sembang jang bangoen- 
kan bininja jang lagi tidoer dan 
dikilik2 dengan lidi, djoega mengasih 
wang sedjoemblah f 1l— dengan 
maksoed soepaja ia loeloeskan oen- 
toek memoeaskan nafsoenja. 

Tetapi pada ke-esokan harinja anak 
dari Sembang telah mengadoe pada 

t 

telah dibangoenkan oleh pentjalang 
Rebek dan dikasih wang satoe roepiah 
dan semoea per boeatan itoe pentja- 
lang semoea telah ditjeritakan diha- 
dapan bapaknja. 

ngan tidak sabar lagi ia tjari itoe pe- 

diketemoekan poela dan kasihkan be- | 
berapa batjokan. "5 

Di moeka hakim Sembang telah akoei 
teroes 
karena koerang senang atas tingkah |c 

Sedang bininja didengar pengakoeannja 
betoel pada itoe malam kira djam Zia b 
telah dibangoenkan dengan disogok2 
dengan lidi. dan dikasih ogang se-. 
djoemblah f 1.— 

Waktoe pentjalang tsb didengar pe- 

malam telah mendatangi diroemah Sem | h 
bang tetapi bermaksoed hanja oentoek |» 
menjoesoelinja. Disini hakim telah dam| 5 
prat pada Rebek oleh karena kalau me 
mang tidak ada maksoed lain, itoe hal 
bisa diberesi pada kees: kan harinja 
dan bisa dibikin procesverbaal, 

Sembang telah didjatoehkan hoekoeman 
2 boelan masoek bocei. a 

jan 

Dwangarbeiders dikirim ke Djawa 
Tengah 

“drrigatie Blitar. 

rangkat poekoei 7.10 dari station Wel 
tevreden (Gambir) kelihatan amat ba- 
njak orang hoekoeman, dan semoeanja |! 
terbelenggoe. , 

Semoea berdjoemblah 90 orang dan | 
asal dari boei Glodok, 

oentoek dipekerdjakan keperloean Irri 
gatie (membikin kali) serta polongan2 
air didaerah 'itoe. Selainnja dari ini 
djoega kita mendapat kabar, bahwa 
ada lagi 50 orang jang bakal dikirim 
kesana pada hari Senen jang akan 
datang dan djoega keloearnja dari pin 1 
toe boei Glodok. 

appa 

Perkara uitverkoop dan 
djoeal obral 

Pemerentah akan ambil 
tindakan. 

barang2nja dengan ijara uitverkoop|« 

dari keterangan Mr, Hart directeur 
dept. Economische Zaken dalam per 
sidangan Volksraad beloem berapa 
lama jang liwat. 

ini systeem atau peribahasa orang se- 
karang, namanja banting harga, 

»Boekoe Doenia Islam” selama ini 

terbitnja, tidak heran boekoe ini 

pakai. onislag tebal, tiap2 pagina ada| 
gambar pemandangan2 doenia Islam, 

(lain ongkos kalau dikirim per post), 
djadi menarik banjak perhatian. 

Ini hari moelai terbit itoe ,, Doenia 

    

bermain sangat menarik hati dengan 1 
kedjadian2 jang penonton terpaksa 
Oeroet menahan napas, 
Bagi orang jang soedah tahoe per 

mainan Helen . Twelvetrees — Rober 
Landraad di Mr. Cornelis telah pe-| Amstrong tentoe menjaksi ini flm, ba 

riksa perkaranja seorang Indonesier|gaimana poela tingkah lakoe dan laga 
Sembang pendoedoek di Kampoeng |gajanja jang manis itoe Helen pegang 
Doea Bekasi tertoedoeh bahwaia mem | Hoofdrol dalam ini film. ' 

'Dari permoelaan sampai pada achir ' 
dari kampoeng itoe djoega nama Rebek, Inja ini film, jang nampak dilajar poe 

ih tjoekoep menoerozt kemaoean pe 
jelah mendapatkan perentah dari Rebek (nonton. 

Extra film tidak “ketinggalan dengan 
ni poen agaknja penonton seedah 
berasa girang, goena menanffmoentjoel 

Tetapi waktoe Sembang mendapat Inja film » Panama Flo” jang terkenal ini, 
sama panas 

PASAR BETAWI 

Keadaan pasar kemaren sore dan ini 
pagi ada sepi jang.kedjadian djoeal 
beli tidak sebrapa banjak, kebanjakan 
harga barang barang hasil boemi masih 
inggal tetap. 25 

Goela: Harganja masih tetap partij nja bahwa pada malam itoe iboenja Iketjil f 5,25 sampai f 5,30 perpicol, 

Tepoeng trigoe: Pasarnja be- 
Inem berobah partij ketjit tjap Kodok 
Koeda Merah f1 67!/,, tjap Mendjangan 
Harrison, Boeroeng Kaleng, Krown f1.65 

Dengan itoe keterangan Sembang de|9an lain2 tjap f 1,62,/' sampai f 1.60. 
Copra: Harganja beloem berobah roesak rtoemah tangga jang achirnja liang kering Europa kelosaran Bantam 
3.50 per picol. 

Minjak kelapa:  Pasarnja masih 
terang atas perboeatannja oleh |tetap partij ketjil O. F. Hap Goan, Ar 

ha No. 1 Rangkas Betoeng f1 90 tjap 
lakoe itoe pentjalang terhadap bininja,| Pohon Kelapa Pontianak f1.85 

Rubber: Pasarnja beliem berobah 
oeat Java std. Sheets & Crepe lev, 

'Aug/Sept f 0.18'/, nom. 

K offie Robusta Palembang : 
Harganja beloem berobah FE, K. Te- ngakoeannja, betoel Rebek pada itoe|iok Betoeng 15pCt lev. Aug-Sept pem 

eli f 6.25 pendjoeal f6.50 di Betawi 
arlij ketjil melihat kwaliteit f 6.25 sam 
ai f6 50. 

Lada hitam Lampoeng: E. K. Telok Betoeng lev Aug-Sept. p: i € . p?mbeli 
f6.80 pendjoeal 16.95 E.K. Betawi lev 

Sesoedah membikin raadkamer, maka | Aug. pembeli 7.25 pendjogal 7,37", 
Lada poeti Muntok: . Pasarnja 

da koeatan Iev, Aug. f 1650 nom: 
Citronella Okie. Contract A be- 

rikoet drum lev. Aug. pembeli f.062 beloem ada pendjoealnja, 
ada djadi lev, Sept. f 063 ini hari Dipekerdjakan oentoekl|masih ada pembelinja Oct. Dec. ke- maren ada djadi f 0.65, ini hari masih 
ada i Tadi pagi dengan trein No. 24 be- Se amaa an 

kemaren 

Ievering lain2 boelan 
itjarakan. 

Bawang merah Cheribon: Me- 
ihat kwaliteit partij ketjil f 1.75: sam- 

pai f 1.90 

Katjang kedele: Gendjah Tegal 
Menoeroet “kabar jang kita dapat | Pasarnja beloem berobah harganja se- 

orang2 itoe akan ditempatkan di Blitar | Perti kemaren ditoelis, 
» Gi St 

A,S.I. B, 

Gewestelik Comite. 

Soesoenan Gewestelijk Comite A.S. 
.B. (Comite penolong Orang2 miskin 
Indonesier), ialah seperti dibawah ini : 

Presidente : Mevrouw J.C, F.evez de 
Malines van Ginkel, Vice- Presidente : 
Raden Ajoe Regent Buitenzorg, Secre 
taresse-Penningmeesteres : 
H.D:S. Westra, Leden : njonja2 H. H. 
Aronstein, Bakker, M. Th. Brandenburg s : yan Oitsende, Van der Elst, JF. Hart, Orang orang dagang jang mendjoeal | De Jong, Khouw Kim An, R.AA Koe 

Mevrouw 

oemo Oetojo, M.M.S, M chielsen, A, atau djoeal obral, roepanja menarik| van Ooh sen, C. Pino, V 
perhatian Pemerentah. ' Ini kenjataan Mag aa Ca Aa aa" Pa 

Plaatselijk Ceomite: 
Soesoenannja demikian - 
Presidente : Mevr. Voorneman, Laan Djoeal moerah, asal djadi doeit...| Wiechert 35 : 
Vice-Presidente: Raden Ajoe Regent, 

Parapattan 52: 
Secretaresse.: Merv. Zainal, Matra- memang soedah banjak jang toenggoe manweg ' 10: : 
Penning-meest jang. ditjitak atas kunstdrukpapier Sadraaawen Do” VI, Tacoma, 

Leden: njonja2 Hadi, Tegalweg 2: 
mesdjid2 seloeroeh doenia, mereka|Loa Sek His. Sumatraweg 13: Tum- 
jang terkemoeka diantara Kaoem Moes- | belaka, Kebon Sirih 86: Waiiraven, 
limin, sebab didjoeal hanja 15 cent|Hertogspark 7, Zeylemaker, K. Sirih 10, 

mmeakpa un 

  Islam“ dan pada pemesan2 sekaliannja 

rimkan, 

jang soedah membajar, soedah diki- DOKTER 
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Tinggal sedikit persediaan dikantoer, 
pesanan boleh dengan perantaraan 
administratie ini soerat kabar. 

V —agpunn 

Panama Fto 

Di Alhambra, 

Tadi malam ini film soedah dipoetar 
digedong Alhambra tidak loepoet dari 
dapat koendjoengan jang agak menje 
nangkan, |     R. Hendarmin Speciaal oentoek mengobati pe- 

njakit: Idoeng, Koeping dan ko- 
rongkongan, 

Djam bitjara: 6. — 7 sore   Tjeritera dan orang2 jang toeroet   Salemba 71 pav. Telf. 46 M. C. 
 



   

  

   
   
   

  

   

   

    

ing dari Ar 
P “meh regent-     

  

   

      

   
   

    

  

   

    
   
   

    

   

    

  

   
   

   
   

  

enji 
ian boenjinja : 

: vetordening worden ver- 
nder armen personen, die 
noodzakelijk levensonder- 

niet kunnen verschaffen en 
der. de hulp van anderen te 

"200den gaan. 

Artinja : .dafam verordening ini, ada 
'. dimaksoedkan dengan orang miskin, 

litoe orang2 jang tidak bisa adakan 
. m nan jang perloe boeat dirinja, dan | 
 djika tidak diberi pertolongan oleh 

| ang lain, mereka itoe akan binasa." 

“eiuakirin belakangan ini, pada 'be- 
. berapa tempat diadakan Pasar malam. 
ig. endapatapnja boeat kas armenzorg. 

: hormati oesaha itoe Apalagi ka- 
: Tau kita menilik akan doea roepa paedah 

rtama, mentjari wang goena simis 
| '2, memadjoekan keradjinan, pea 
anian dan peroesahaanIndonesir, karenr 
alam Pasar Malam itoe dipertoen- 

djoekkan dan didjoeal-segala roepa 
- barang perboeatan - Indonesier, hasi 
pertanian dan peternakan, 

| Soenggoehpoen begitoe, ada satoe| 
— hal jang rasanja perloe djoega diper-| 
( hatikan, tidak diloepakan. Dalam satoe | 

| tempat, dimana pendoedo 
— econominja, kita “rasa aik, tidak dh 
cadakan Pasar Malam. Sebab, setidak 
tamah Pena mengeloearkan 

ba nontor : 

    

   

  

     
   
   
   

  

    
   
   
   

    

  

   

    

   

  

  

BE jang 1 Bank etan, Kita 

Indonesier tidak tahan menentang se- 
soeatoe jang menarik hatinja Iver-| 
leiding). Djadi lebih baik ver- 
eiding ini, didjaoehkan. . 2 aa 

5 Roepanja. ada satoe djalan jang boleh 
Ipoeh oleh armenzorg, -oentoek | 
dapat oeang, Denga kasnj Jaitoe : 
Me sdjid. 2 

   

    

   
   
   
    
   
   
   
     

   

  

zakat fitrah, 

E e d1 

Bemn$ dan 
tschap Ta- segan 

NN Nata No ts 

  

a- |ngan Ambassadeur Inggeris, pergi me 
. Ingoendjoengi Laval soedah setoedjoe 
Isatoe sama lain tentang pasal2 jang 

Itahoe pada Laval, bagaimana lnggeris 

-Iverdrag tahoen 1906 dan nota tahoen 

fpi Inggeris tidak beroesaha boeat ke 
oentoengan2 baroe, dan bersiap boeat 

      tahoe belaka, bapa. pada oemoemnja| 

Ipocla djadi lid Volkenbond, sehingga 
(kalau Concessie2 politiek itoe diloe 

Isemoea negeri (internationaal). 

ea Hak 

   

  

3. BUROPA. .. 

" tata — Elhtople 

— Perantjis 
| Parijs 14 Aug (Aneta) Pembi 
|tjaraan antara Inggeris dan Perantjis 

tang Ethiopie, soedah dimoelei pa 
'da pagi ini, tatkala Eden bersama de 

penting, dalam menoenggoe conferen 
tie 3 negeri, jang akan diadakan pada 
16 Augustus ini, 

perselisihan antara Italia- Ethiopie akan 
dioeroes. didalam batas kekoeasaan 
Volkenbond sadja, kedoea, tidak akan 
diadakan perantaraan oleh Perantjis 
antara Inggeris dan Italia. Kedeeanja 
Minister menjatakan kehendaknja de- 
ingan sangat, ingin memeliharakan ke 
damaian dan ingin poela. memenoehi 
kewadjiban2 Voikentond, dan lagi ber 
setvedjoe satoe sama lain, bahwa pem 
bitjaraan 3 negeri itoe memberitakan 
kans jang penghabisan boeat peratoe- 
ran jang mendamaikan dimoeka, per 
sidangan Dewan pada 4 September jad. 

“Parijs, 14 Aug. |Aneta Havas), Di- 
plomaseke Correspondent dari H.vas, 
ada mengira, bahwa Eden selaloe kasi 

pvenja peridinan (standpunt), jaitoe 
bahwa perdjandj'an ada berdasar pada 

1925 antara Inggris dan Italia, dengan 
mana dinjatakan, bahwa Eihiopie me 
loeloeskan negeri2 jang berkepentingan, 
mendapat kesempat.n jang sama boeat 
kemadjoean ekonomi, tapi tidak mem- 
berikan Concessie2 politiek s 

Nota tahoen 1925 antara Inggeris 
dan Italia, meloeloeskan Italia menda 
pat daerah jang logas boeat memadjoe 
kan ekonominja, sedang boeat Inggeris 
'hanja disediakan danau Tsana dan 
daerah disepandjang anak-soengai Niji 
jang lewat Ethiopie, 
Pada waktoe itoe, Ethiopie tidak 

bisa accoord denga 'itoe rentjana per 
djandjian (ontwerp-overeenkomst). Ta 

enoendjang hak-hak ekonomie dari 
Itahha, tjoema sadja Inggeris melawan 
Concessie2 : politiek, karena Ethiopie 
ada satoe negeri jang merdeka lagi 

oeskan, nistjaja akan Nonkoel soeatoe 
'bahaja. $ 

'Laval kasih oendjoek pada perloenja 
diadakan peratoeran jang mendamai- 

Ikan, sebab djika tidak didapat, boleh 
djadi timboel | perselisihan semoea 

  

Laval akan berbitjara pada 15 Aug. 
tai dengan Aloisi. Dan Pt 16 "1. 
Aloisi dan Tapa 

jo 

' Italia dalam oeroean militair. 

ome, 14 Aug, (Aneta). Doea poe       'armenzorg, kita rasa tak ad. 
-- nja, tidak berlawanan dengar 
em Islam, karena si parmen” 

memang termasoek pada orang2 
berhak menerima “rakat » moestahiki 

     
   

  

   j sema sadja, si jarmen” itoe mesti 
agama Islam. 

“bedakan bangsa dan agama. Kalau ada 
Si miskin tidak beragama Islam, baik- 
lah oeang dari kas Mesdjid itoe, tidak 
Tr Lan 

   

      

   

  

   

   
   
   

   

  

   
   

  

   

    

   
    

   

  

AA 

   
   
   
    

      
    

    

    
   — Tapi tentoenjaar menzorg 

tidak mem po 

Bum Seatth 

| Japan, dan diterangkan Nawa gambar 

Jiamanja mer 

— Idja, dan ia harap ksdjadian itoe dipan 
: dang seperti tidak Bar : 

h riboe orang. tentara reserve, dari 
2 tahoen 1011, 1913 dan 19141 
mentara itoe dimerdekakan, ta" Pa 

lama lagi jakan dipanggil panggoel 

linister : van | Oorlog, tidak memberi 
tahoe, apasebabnja. Tapi didoega, tin 
d. itoe bveat memenoehi algemeene 

ompagne. dari Mussotini, jang 
ilakoekan dengan keras dimoe- 

Ika ana tahoen. . 
Tentara reserve dari lichting tahoen 

  

gvel senapan, | 
Orang mendoega, tentara2. ito han. 

kan boeat Afrika. 

Soerat permintaan akad 
Seattle 13 Aug. (V V.P.H, Nw.) 

Na agilitan soe 
rat permintaan maaf kepada Concul 

Caricatuur Ketzer Japan itoe, sesaat 
anggoe perasaan persa 

  

habatan. 
Tapi kedjadian iioe tidak disenga- 

Kesibusta di Djerman 

Berlijn 14 Aug. Aneta-Reuter 
Keriboetan2 timboel lagi di beberapa 
bagian dari negeri Djerman, karena 
kaoein Nazi menentang orang Jahoedi 
dan kaoem Katholiek. Di kerkhof RK. 
di Sehwandorp, diberitakan tentang 
lebih dari 40 pengoeboeran. Palang2 
'kajoe diatas pekoeboeran, poenjanja 
orang Katholiek jang tidak mampoe 

'Pembitjaraan Inggeris 53 

Minister2 itoe bersetoedjoe, kesatoe, | 

1912. beloem #pangai! bogat pang ba 

—u
 

  

    

    
    
    

  

  

Pa 

Pesanan dari Palembang kota 1500 expl., 
Bandoeng dl. sehingga persediaan tinggal sedikit, 

Pesanan pada penerbit M. Zain Sanibar Senen 107 Batavia-C. atau perantaraan 

Administratie ini soerat kabar. | 

.Lampoeng 

si 

      

500, kota Betawi, Bogor 

    

Di Bresian kaoem Nezi mengarak 
boneka jang dipetakan sebagai padri 
R.K. dan digantoeng pada 'tiang peng- 
gantoengan. Perarakan itoe, dilakoekan 

dengan 8 boeah vrachtauto. 
kurgemeester Dortmund melarang 

orang2 Jihoedi pergoenakan pegadaian 
Gemeente, sedang di Oidenburg orang 
Jahoedi dilarang | toeroet at lelang 
oinatang ternak. 

Disapoe air 
Rome 14 Aug. |Aneta-Reuter). Sa 

toe kampoeng Rossighione jang letak 
nja 10 miji di sebelah selatan Ovada 
soedah disapoe air bandjir. Bendoe- 
ngan (dam) jang roesak, keroegiannja 
ada 600.000 pond sterling. Keroegian 
padi dan lain2 pekerdjaan oemoem 
(openbare werken) beioem bisa ditentoe 
kan. Tapi didoega akan ada beriboe 
riboe pond-sterling. 

NEDERLAND 

  

“Arbitrage :Verdrag dengan : Japan. E 

Disahkan di Den Haag, 

Tokio, 13 Aug. (V.P, Het Nws). 
Gezant Japan di s: Gravenhage, Take- 
tami, mengabarkan kepada - Minister 
van Buitenlandsche Zaken,: bahwa 12 
Aug. jang laloe soedah disahkan arbi- 
trage-verdrag antara Jepara dengan 
Nederland. 

—— 

Dengan verlof 

Nederland di Tokio, Tobst, jang men 
dapat verlof soedah sampai kemari. 

— yaa 

Kalau hantam wang, tidak kepalang 

Bergen Opzoom 14 Aug (Aneta) 
Notaris J. Ch, H. Peree soedah ditang 
kap oleh Justitie, dan dibawa ke Bre 
de, karena ditoedoeh menggelapkan 
wang. 

Sekarang ini beloem bisa diketahoei 
berapa banjaknja wang jg digelapkan 
itoe, Tapi orang bilang, ada beberapa 
ratoes-riboe roepiah. 

mapan 

AZIA 
Dihoekoem mati 

a $ 4 

Tokio 14 Aug. (Aneta-Reuter) 
ILuitenant Kolonel Aizawa jang mem- 

'boenoeh Luitenant Generaal Nagota, 

kepala dari bureau van Militaire Zaken 

dari Departement van Oorlog Japan,| 
telah diperiksa perkaranja oleh Krijgs- 

raad pada 12 Aug, ini: Dikabaraan, 
Aizawa didjatoehi hoekodadag mati, 

ape 

AMERIKA 
Pendjawaban oentoek critiek 

Hoover 1 « 

| Dari Pa ran 

Washington. 13 Au y. (VP, Het 
Nws) Kalau corgres soedah berachir 
President Roosevelt akan memadjoe- 
|kan critiek dari oud President Hoover 
itoe dan djoega dari lain2 orang serta 
menerangkan oentoek melindoengi po 
litiek frontnja sehingga segala pendoe     

  

   

idibikin patah - atau Mark sampai 
terlepas. 

'doek Amerika mendjadi tahoe.—- 
0—    

IPemboenoehan dari Gezaghebber 
NAGA His sma mei 

Den Haag 14 Aug. (Anieta) Gezant | 

Staking di New York 

| Sebagaian soe djajh berhenti. 

New York '13 Aug. (V.P. Het Nws) 

Sebagian dari kaoem boeroeh terpela- 
djar jang adakan siaking, soedah moe 
lai kembali bekerdja, karena perminta 
annja soedah terkaboel. 

Letaknja staking itoe sampai seka- 
rang beloem djoega terang. Sedangkan 

leider2 dari reliefworks menerangkan, 

bahwa sebagian dari orang jang mo- 

gok itoe soedah moelai kembali be- 

kerdja, tapi leiders dari vakvereeniging 

mempastikan bahwa pemogokan se- 
mangkin keras lagi. 

  

  

  

. yan Dorsten. 

Dari Amboine Aneta mengabarkan 
bahwa pemboenoeh dari Gezaghebber 
van Dorsten, bernama Martosendjojo, 
soedah ditahan preventief disana, la 
mengakoe akan kesalahannja, dan me 
noeroet pemeriksaan politie, perboetan 
nja itoe dilakoekan dengan diniat lebih 
doeloe (met voorbedachte rade). 

apa 

Kemakmoeran dan keadaan Econo- 
mie di Priangan 

Menoeroet verslag economisch dari 
residentie Preanger boeat bagian kwar- 
taal kedoea dari ini tahoen, maka ke- 
njataan bahwa ada moesim kemarau 
jang lebih besar dari jg soedah. Lain 
dari itoe keadaan ada lebih baih baik 
dari kwartaal pertama'ialah disebab ber 
tambah banjaknja hasil panen padi, 
naiknja harga cassave, tembako dan 
leroetama sekali disebabkan bertam- 
bannja lapang pekerdjaan pada per- 
oesahaan tanah anak negeri. 

Harga2 thee dan rubber ada men 
ha lebih baik. 

  

Penjiaran Radio 
  

ROGRAMMA NIROM 

Archipei dan Djawa Barat 
'Djoem'at 16 Augustus. 

6.30 pagi Peladjaran 'gymnastiek 
6-45: », . Muziek gramophoon 
115...» Penverowp. 

li, » Van alies wat , 
11.30 , Lichislassiek ocht.- concert 
12 siang Penjiaran oentoek orang2 

Aa sakit 
12.15. , Bekende filmschlagers 
12,45 lohor Engelscne  seleciics oleh 

New May fair orkest 

at | 

KN 

  

Saxophoon conceert 
DG: ig »Puttee Ray and his Is- 

lander, 
TO Penoetoep. 

Penjiaraa Timoer (V.OR.0) 

Djoem'at 16 Augustus. 
2 sore Muztek Tionghoa 
5.30 5 Muztek krontjong de- 

ngan njanjian dari 

Miss Tioe dan Djajadi 
6 5 Baintjak-dajak 
6.40 malam Yang Khim muziek 
7 5 Perkabaran Nirom 
7.20 2 Intermezz » dari bebe 

rapa Jagoe2 Mclajoe 
7.30 s - Pemandangan pers 

oleh t. D. Koesoema- 
ningrat 

8 » Ketjapi orkes ,Poesa 
ka Betawi” 

10.30 1 Samboengan Pa 
orkest 

11,30 2 Penoetoep 

B. R. V., 

| Djoem'at 16 Augustus 

7.01 pagi Concert pagi 
830 ,  Tijisein dan penoetoep 

1001--———,--- Het... Albert Sivier orkest 
10.45 ', The Trix Sistere 
11 Instrumentaal halfuurtje 
401 sore : Muziek krontjong 
5 » . Perkabaran pers 
5.45 »- -Muziek gramophoon 
6.01 .,  Sterno programma 
7 malam B.R.V. Radio cursus 
130 », Cinema orgel concert 
8 » Piano voordracht 
930 ,  Speciaal krontjong progr. 
10.30, The Baswell Sisters en 

The Mills Brothers 
1.— ,  Tijdsein dan penoetoep 

N 

BEGITOE GAMPANG 

  

Begitoe gampang dan Dikta 
moedah, djikalau toean "pakai: 
sadja Pond's ! - Pond!s dan 
ketjantikan, kedoea itoe tida 
tertjeraikan | 
Sedemikian pakailah" pada 
waktoe siang hari Pond”'s 
Vanishing Cream, jang 
memeliharakan warna koelit. 
tocan serta , mandjadi. dasar 
tertjita boeat bedak  toean. 
Oeroetkanlah badan  toean 
pada waktoe malam hari den- 
gan sedikit Pond's Cold 
Cream, jang" mengoeatkan 
dan membersihkan koelit toe- 
an “sampai djaoeh kedalam 
lobang? roma. 

Apatioean soeda terkenal, 
“sama bedak Pond's ? Harga 
moerah dan paling baik. Boleh 
dapat belih 6 roepa warnanja,     1.20 ,  Perkabaran Nirom 

1,30 , Muziek dansa 
(AM Tn Penoetoep 
6 sore  Graag gehoorde ouver 

tures 
Dg Cursus bahasa Melajoe. 

6.45 maiam Intermezzo dan Muziek 
gramophoon 

F $ Perkabaran Nirom. 

MMO Richard Tauber menjanji 

8 s Cruserie tentang ,Het 
lucntschip van heden ' 

820 Prof. Dr. Wulem Me- 
ngelberg dirigeert 

8.40 Penjiaran teniang Sport 
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. brikoetnja 

  

IMBALER/ 
— Film drama iang paling hebat dari Warner Bros 

  

Kou BIOSCOPE 
—. Mr, Cornelis | 4 

sma, 
Boeat hari REBO 14 den KEMIS 15 Aug. 1935 

Akan disoegoehken satoe film jang sanget bagoes, rame, penoeh 
actie dan memberi 100 pCt. RAR SEA DIPAN, jaitoe : 

AA SOUTHERN MAID 
dengen 

BEBE DA NIELS 
- terbantoe oleh: 

  

£ # 

CLIFFORD MOLLISON — HARREY WELCHMAN 
LUPINO LAWE, d.L.I. 

  

  

  

  

    

      

' Djika Toean-toean dan Njonja-njonja ingin” tahoe hal 
' kehidoepan, kasenangan dari diri sendiri, jang soedah 

laloe dan sekarang atawa jang aken dateng, On sama 
        

Ss 2 Ea Handlijnkundige 
Astroloog Horos- 

& 

    

    

  

kadar No. 39 telefoon 536 Meester-Cornelis 
3 | |. Tarief boeat: 

.. Handilijakundige f1— 'Horoscoop 2 tahoen f 5.— 
"fatalotne1 0 0 DAA A oa Sg dl         
  

  

  

  

STAATSSPOORWEGEN 
    Lelang 'Tergaboeng 

Pada tanggal 17, 19 dia 20 Kuwntini 1935 djam 9 pagi akan diada- 
kan lelang didalam S.S. magaziji di Soerabaja Goebeng dari barang2 jang 
tidak begoena lagi bagi dienst2 S.S. dan lain2 dienst2 Gouvernement, be- 
gitoe djoega barang2 jang diketemoekan didalam kereta2 api, station2 dan 

halte - dari S.S. sebelah Timoer dari Soeral rta, 

— 'Barang2 jang akan didjoeal jaitoe: 

kira2 10,5 ton per-badja (pandjang dan pendek), kira2 31 ton Voluteveeren, 

kira2 235 ton besi toea (gietijzer), kira2 290 ton besi toea, kira2 115 ton 
Bandages dan radsterren, kira2 40 ton div. rails.dan dwarsliggers dari 

besi, kira 16 ton noodkettingen, kira onderdeelen djembatan, 2 ketel toea, kira2 

250 Laschplaten, kira 2 ton tembaga koening toea, sebagian besar onderdeelen 

Tocomotief, 2 Avance motoren dari 18 P.K. roepa2 bangkoe poeter dan 
bangkoe seroet (schaafbanken), schroef2 bangkoe, satoe motorlorty, roepa2 

band auto loear dan dalam, perkakas roemah tangga, beberapa 2 aan besar 

: porcelein dan glaswerk. 

| Seteroesnja Fairbanks dan toobbatir 4 bascules, roepa2 timbangan 

besi (semoeanja dengan pake yk baroe), karoeng2 goenie, pekerdjaar koe- 
lit, 1 mesin djahit kaki, roepa mesin toelis, sepeda2 perempoean — toean, 
pisau2 padvinders,. 40 Kg. batoe api baroe, 1 viool, barang pakaian, ba- 

rang2 jang berharga (preciosa) d.LI. 

Atoeran melelangnja : 2 
RU Augustus 1935: Barang2 jang berseaki lagi bagi S. 5. 

2.19 Augustus 1935 : Barang? jang tidak bergoena lagi bagi lain2 dienstnegeri. 
3 " Tn 1935: Barang2 jang ketinggalan dan jang tidak bisa dibe- 

stelkan lagk 

Kepala dari Magazijndienst S. S. 

1 malem dan malem 

De Winton Affaire” 2 
El | dengan sya 3 

George font — Margaret Lindsay — | Hfueh Herbert 

Te Burgess — - Robert Barrat - 
La 

MU 

K
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d
t
 

l
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k
a
 

m
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t
 

B 

# latoeran jang dikehendaki oleh toean 

VR. Soeharto 
ARTS. 

Alg. practijk 

G. Adjudant No, Il. Telf. WI. 2062 

  

"ak (Te Bipagi 
Djam bitjara $ 
Ba 5 — 6 sore 

  Djoega boeat bersalin dan soenat. 
  

  

| ANDALAS-STUDIO ni 
PASAR Pee 99 

Satoe2nja fotograaf Indone- 
sier di Betawi jang poenja 
Studio inrichting dan pe- 

kerdjaan jang modern. 

Spesial reklame sampai 
— penghabisan Juli. 

3st. ,,post Kaart“ formaat 
f 1.50 dan dapat 1 afdruk 

. jang berwarna. 
Pada saban2 rolfilm atau 
filmpak jang dibeli pada 
kita dapat gratis bikin 1 

vergrooting. 

Bikin portret studio modern 
dan artistiek, serta boeat 
bikin foto diroemah, ingat- 
lah. selamanja Andalas 

Studio, 

y Buitenopname  onder 
| leiding dari tocan "A. 
Mendur ex fotograaf 
Java Bode dan Actueel 

Wereldnieuws 

   

  

  

  

  

Pemberitahoean 
    

DRUKKERIJ PENGHAREPAN 

BANDOENG. 

Memberitahoekan dengan hormat ke- 
pada sekalian langganan kita, bahwa 
telah terdjadi beberapa orang jang 
mengakoe sebagi AGENT kita poenja 
Urukkerij PENGHAREPAN, sedang 
diantaranja banjak jang b oeka n 
agent, sehingga dengan begitoe banjak 
pesanan -pesaman jang salah, 
baik tentang harg an ja, maoepoen 
peratoerannja. 

erhoeboeng dengan ini, diharap 
kepada sekalian toean - toean jang 
berlangganan kepada Drukkerij kita, 
djoega jang baroe akan pesan per- 
tjetakan, soepaja soeka berhati-hati 
dalam hal oeroesannja harga dan per- 

itoe, 

Eigenaar-Chef 

Drukkerij PENGHAREPAN 
Bandoeng. 
  

  

  

  

SOEDAH TERBIT 

»Krisis Economi 

dan Kapitalisme” 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 

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

“ISI KITAB: 

I. Indonesia dalam krisis. 
Ji. Dari hal pengertian ,,krisis. 
IU. Tingkat- tingkat zaman per- 

'.. ekonomian. 
IV. Soesoenan 

dan krisis. 
V. Keterangan kunjuktur dan 

cyklus, | 
IV, Depressi sekarang. 

VIL Politik kunjuktur. 
VIII. Penoetoep. 

PENERBIT t. LEMBAO TOFAH 
Gg. Kebon Djeroek 37 

Batavia-Centrum. 

Pesanlah lekas, ditjetak tidak 
banjak, harga tjoema f 0,60 Y 
f 0,10 ongkos kirim. 

REMBOURS TIDAK Dikirim, 
Di Betawi boleh dapat pada: 

Toean Soemanang, Kramat 174. 

| Administarie Pemandan gan 

. perekonomian     
  

  126 Senen 107 

  

  

  

  

  

'GLOBE THEATER 
Ini malem dan malem berikoetnja 

  

Ini malam premiere dari Warner Bros drama film jang 

»MIELLIONNAIRS: 
(UPPER WORLD) . 

dengan bintang film jang soedah terkenal permainnannja :   “Ginger Roggers, Warren William dan Marry Astor 
  

  
  

» 
- 

T
E
 

: 

  

CINEMA PALACE 
Ini malem penghabisan 

doea programma besar 

CHESTER MORIS — MARION NIXON in 

EMBARRASSING #OMENIS. 
DE VOI MAAKTE GRAPFENMAKER 

JOHN WAYNE poenja film jang hehat 

HINDERLAAG" 
Besok malam film besar loear biasa jang soedah lama ditoenggoe 

JANET GAYNOR- en WARNER BAXTER 
2 bintang film jang terkenal dalam ini film 

s»DADY LONG LIGS“ EN ,PADDY“ 
Ini kali main lagi en tentce. menjenangkan dalam 

ONE MORE SPRING 
Variz -Rark : Dicemahat, Saptoe en Minggoe 

Richard Talmadge dalam ,PIRATE TREASURE“ 
en SLIM SUMMURVILLE dalam ,RACING YOUHT” 

si djago jang tida takoet mati en si radja kotjak jang akan 
membikin sakit peroetnja penonton dari moelai sampsi tamat. 
Pan SANTA HE BENER AT SL NAN AN EN KUKEN 

  

  

Boeat hari Rebo 

dan Kemis 14215 

Aug. 1935 

  

Sawah Besar : 

Kita poenja Directie pilihken satoe film speciaal 

DE R.K.O. PATHE FILM 

“"MILLIE In anot-: 
romantic hit! ... 

THRILL GIRL OF     
1 PATHE PICTURE 

  

Lihatlah Helen-twelvetrees poenja permaenan jang begitoe baek, 
dan mendjalankan rolnja jang sanget menarik hati membikin 

goembira pada sekalian toean-toean dan njonja-njonja. 

ANAK2 BOLEH NONTON 
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Si Miskin patoet ditoelceng, tetapi si miskin jang Sakit dan 
Telantar, perloe diperhatiken! 

Maka toendjanglah ini 2 Pertoendjoekan Amal dari 

MISS 
Berhoeboeng deober Perirgetan Jubileum 10 Taon! 

“Antero pendapetan kotor, zonder dipotong on-. 
kost2 didermaken pada hospitaal ,,YANG SENG IE" : 
Ija'itoe pertoendjoekan ddo Ini malem,| dan gowna pendiri:n , A.S.IL.B.$ 
boeat toeloeng kzoem Miskin jang terlantzr, dzri segala bangsa 

—selainnja bangsa Furopa—. pertoendjoekan dari besok malem. 

Harga biasa, tida dinaeken, tida dipoengoet derma'an lagi. 

Ini malem, Kemis 15 Aug. : pertoendjoekan pertama dari 

"KALOE AJAH MENGOETOEK. ....!?« 
|. Indo-Chineesch socizal drama, karangan T. D. Tio Jr. 

Besok malem, Djoemahat 16 Aug., pertoendjoekan jang ke 8! ' 11 

dari” GAGAK-SOLO 
Minggoe 18 Augustus Malem penghabisan, 

»"Waar de Kembodja Bloeit" 
atau ,,Dimana Kembang Kembodja Bersemi" 
  

RIBOET 
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1 Kedoea Li 
  

   

  

    

      

   

   . Oleh douanestelselnja pemerintah H, 

ja'ni bea masoek, bea keloear dan ac- 
cijnzen.. Mah an aan 

—.. Jang dikenakan bea masoek jalahse 
| moea barang asal dari loear negeri 

| (atau tempat2 diloear tolgebied), jang 
diimport di tempat2 didalam tolgebied 

- Hanja sedikit matjam barang sadja jang 
dibebaskan misalnja beras, widji per 
tanian, gemoek (kunstmest), benang te 

. noen, boekoe2, perkakas sekolahan se 

— perti peta2 dsb. barang2 bahan dari be 
“si, koeningan, timah dsb, perkakas pe 
|“ ngetahoean kedokteran seperti micros 

. Coop, rontgen-apparaat, perkakas ope 
ratie dsb, dan beberapa matjam barang 
lagi, tetapi soenggoeh tidak banjak. 
Sedang barang lain2nja jang tidak bi 

toeng Ma haroes mem 

   

   

     

   
   

    

  

    
   
   

  

   

  

   
    

    
    

  

   

  

   

      

      

    
    
   
    
   

  

   

  

   
    

  

   
   

    

   

  

     
    
    
   

   
   

  

           

  

   

sen, sedang djika d. 
ccijns 1 sen sadja.b 
kalipoen pemerintah disini soe 
c. dan berkali2 mendesak, oleh 

   

    

      
   

n ruw middel). 

  

    
   maka principe tadi tidak con 

. Sebab speciaal boeat sebe- 
etjoeali Bali dan Lombok, maka 

hasil. boemi jang diberat 
.bea keloear. .Boeat satoe 

oh sadja misalnja kita se 
r, getah-pertjah, rotan, 
doek mendjangan, dan 

“karet anak priboemi 

   

  

'B. maka disini dibagi dalam 3 matjam 

negeri itoe. 
|. Adapoen accyns 

BN 

sel internationaal, terdapat dalam tiap2 negeri..— ' Berarti pen- 

2. ting oentoek diketahoei oemoem. | | 

| Oleh pembantoe kita Tjandra Pawarta. 

— Penoetoep. H 

  

& 

  

ekas2 nja pengaroeh Perzie — Tidak semoea pelaboehan ada pabeannja, 
: Sebalikaa aa, Pinang. Sabang dsb dianggapnja sebagai terletak di 

i asing — Stel pemoengoetan padjak jang tidak lansoeng, jang sangat 

mengoentoengkan kasnja tiap2 negeri. 

karet ,anak priboemi“, sebab boeat 
karet ,onderneming“ maka bebaslah 
dari pembajaran bea-keloear. Ini soeng 
goeh gandjil sekali. Dalam volksraad 
djoega soedah sering kali heibat di- 
perdebatan, tetapi keadaan masih tetap 
begitoe sadja, bahkan sekarang di- 
tambah lagi, ja'ni bea-keloear loear 
biasa byzonder uitvoerrecht, jang ter 
boekti sangat mengoentoengkan kas 

itoe jalah sema 
tjam bea djoega, tetapi jang hanja di 
djatoehkan atas satoe doea barang jg. 
ditentoekan sadja. Pada saat sekarang 
ini, jang dikenakan accyns jalah 1. 
arak, bier, 3. tembakau segaret, lisong 
dsb, 4. benzine petroleum dsb. 5 goe 
la pasir dan 6, geretan. Boeat temba 
kau goela dan geretan , djika diim 

. (port dari loear negeri, malahan selain 
del dari pada haroes membajar accyns, 

haroes membajar bea masoek poela.   | Diatas dalam arti perkataan telah 

bea-keloear (dus djoegaaccynzen) itoe 
1 soeatoe padjak. Tetapi ini pa 

a ada berlainan de- 
nbelasting, 

ag2 ini kita memba 

ngan 'angsoeng ke 
egeri. Dan kita diharoes 

itoe, djika tidak ba- 
1 dibeslag, padjag sema 

,padjag langsoeng” 
ngen). Tidak begitoe 

2 tsb. diatas, jang di 

       

adjagjangtidak 
gsoeng 

'itoe, karena kita t i- 
sendiri dengan lang 

S negeri, dan lagi ki 
ikan membajar itoe. 

0 m membajar jalah ka 
orteurs, dan djika oempama 

y, dan fabrik : 
porteur dsb. itoe nanti minta 

j ng dibajarnja 
|” Djadi kita 

barang asing, ti- 
e, tidak mengisap 
tedak oesah mem 

| pembajaran pa-   

  

   

      

   

ocat tiap2|« 

ikatakan soeatoe tindakan jang | 

jang! Terdadap tanah se-|tos 

da senang hati 
: aroelah kita disitoe 

haroeska mbajar  poela padjag 
itoe, ja'ni soeatoe djoemblah jg telah 

masoek. dalam harganja barang. Se 
1 orang mengatakan bahwa pa- 

jam itoe tidak terksa sebab 
jar, tetapi mere- 

jang mereka 
bi e, tetapi me 
bahwa harganja itoe ba- 

  

    
          

   
    

  

rang itoe dibebaskan da 
aran bea, boekan. . Dus dja- 

  

    
   

  

     

         

    
     

tingnja dan berapa berartinja douanne 
stelsel boeat tiap2 negeri sebagai p 
moengoetan. padjag jang tidak lang- 
soeng, maka boeat negeri Indonesia si 
ini kita saban2 bisa membatja dalam      

   
ubber)|. Kita katakani 

kali kita terangkan berartinja dalam 
djoeroesan lain. 
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|diberi tahoe dengan tjep da 
. Itang oentoek mengangkoet si korban 

kita terangkan, bahwa bea-masoek dan 

Tsoemoer, ditaribah 

barang tembakau dsb B.P.M.: 
| kanten tembakau. Dan 

ikan lebih moerahan, djika 

mengetahoei, berapa pen- 

soerat kabar ini tentang pendapatannja 
douane. dari. berbagai2 tempat. Lain 

   

1 4 

2 

PN 

donesi 
Boenoeh diri dengan minoem 

  

  

0. Sebab hidoepmelarat| 
Dari Semarang pembantoe kita me-| 

ngabarkan: 

hari Minggoe djam 6 pagi' tanggal 11 
Augustus. dikampoeng Ngemboen telah 
kedjadian soeatoe drama jang menje- 
dihkan hati. Seorang perempoean ber- 

tjoeka keras. Satoe mobil motor setelah 

    

ke CB: 4, 2 
Adapoen riwajatnja me 

rangan dari lakinja betn 
(oemoer kira2 70 tahoen 
ganja jang berdekatan ada seperti 
berikoet : ERA 

   

22 bernama Pak 
Apon kepala roemah lakinja Bok Koen- 
ting, adiknja perempoean Pak Apon 

Bok Koenting Isi korban) dan satoe 
anak ketjil anaknja Pak dan Bok Apon, 
sepandjang pengetahoean orang saling 
hidoep roekoen. - 

Pak Apon hidoepnja hanja mendjoeal 
air dan kalau dibikin rata2 pendapatan- 
nja seboelan tidak lebih dari lima 
perak. Dengan begini kalau diadakan 
perhitoengan kita dapati seperti de- 
inikian : A5 ae aa 3 ak 

Pendapatan » 95— 
Sewa roemah seboelan f 2,— 

2. Restant f 3.— 
Hidoep dengan oecang f 3.— seboelan di 
makan 4 orang, mendjadi 1 hari oentoek 
4 orang kebagian 300 cent: 30 hari 
5 10 cent. Njata satoe orang mene- 
rima 10 cent: 4 — 2”2 cent atau se- 
benggol. Hal ini beloem di ambil oen 
toek diboeat membeli minjak, pakaian 
dl, 4 S 

Betapakah ketjingkrangannja orang 
dapat membajangkan disini. Sjoekoer- 
lah bangsa kita masih tebal rasa ke- 
manoesiaannja. Mereka sering diberi 
nasi oleh tetangganja. Roemah ian di 

: an 

  

     

sewa ada dibelakang, dekat kakoes dan Pangan 

   s oela ketjil. Wala 
poen begitoe dilahirnja kelihatan goem 
bira dan tenang. Mamang sifat bangsa 
kita ada merasa maloe kalau b tjarakan 
kekoerangennnja. Pernah kedjadian 
makan nasi jang soedah dimasak dan 
di djemoer lebih dari 2 kali. Sebab 
watak goembira di lahir, tetapi sedih 
dibatin, mendjadi ta“ moengkin kalau 
sebab2nja hingga Bok Koenting ambil 
poetoesan membsvenoeh diri. 

Hari Saptoe pagi tg. 10 Aug. Bok 
Koenting minta nasi pada isterinja 
A. Soeradi dan berkata ia minta ini 
tinggal sekali ini sadja. Perkataan ini 
ta” di doega sedikitpoen, karena Bok 
Koeniing  baroe sadja habis dengan 
sakitnja boeang kotoran darah. Seorang 
perempuean mendjoeal makanan-poen 
beritahoekan a kita, bahwa ketika 
hari Kemis j.l. . “& Koenting membajar 
hoetang 14 cem. Hari Saptoe siang 
ia bilang pada tangga-sebelahnja, bah 
wa ia akan pergi ke roemahnja kepo 
nakannja bernama Sandoeng di Kp. 
Mlaten Ne 

'Minggoe pagi tg. 11 Aug. seorang 
lelaki" bernama Bari jang beroemah 
djedjer mengetahoci ia djam 5 pagi- 
pagi soedah bangoen, jang biasanja ta' 
pernah, Djam 6 pagi orang mende- 
ngariaberbatoek-batoek jang begitoe 
keras,tetapi doegaan jang tidak- 
tidak ta' ada pada si pendengar 

Dari sebab ia ta' koeat menahan sa 
kitnja, ia lantas beritahoekan pada Pak 
Apan (lakinjal, bahwa ia soedah mi- 
Inoem tjokak keras, la teroes moentah2 
jang, beroepa darah dan air jang ken 
tal, Lidahnja kakoe. 

Kakinja hendaknja akan mengambil 
boemi oentoek diboeat ganti pakaian 
jang kena darah iloe, Tetapi apa latjoer, 
kain itoe, soedah tidak ada. Setelah 
ditanjakan pada si sakit, mendapat 
djawaban, kalau ia soedah djoeal itoe 
kain dan ' ocangnja oentoek dibelikan 
tjokak tadi, Keadaan begini sikorban 
makin lama makin hebat. Maaf berhoe 
boeng orang koeno dan soedah sangat 
toewa. Pak Apan tidak segera kasih 
tahoe pada jang berwadjib. Baroedjam 
kira2 11 malam hari Minggoe'tg. 11 
Aug. dus soedah telah satoe hari de 

  

   
   

mah ngan  pertolongannja — keponakannja 
(Sandoeng), datanglah motor C.B. Z. 
Si korban segera diangkoet. 
| Tadi siang hiari Senen djam 11 ada 

Koeding sakitnja lebih keras. Dokter 
poen mengatahoei kalau Bah Koeding 
minoem air tjokak keras, Moekanja 
soedah petjah2 beroepa biroe, sedang 
di lehernja sebelah dalam melentoeng   “Isebesar teloer ajam. Lidahnja soedah 

ID 
Si 

Ta 

Dengan kita njatakan sendiri ketika! | 

Bok Koenting oemoer. kira2 40 tahoen| | 
kedapatan moentah2, karena minoem 

Satoe  keloearga ja g terdiri darif 
empat orang, masing 

Bok Toempak oemoer kira250tahoen, | 

  

  

dipake atau “didjoeal lagi toean 

moerah sadja, kl. moelai f 3,50 

dengan rembours.   

ST. SJAMSOEDDIN 
BATIKHANDEL. & AGENT COMMISSIF DJOKJAKARTA 

Inilah adres kita jang tocan toenggoe2. Boeat segala matjam?2 batik 
keloearan DJOKJA-SOLO dan !ain lain, tjoekoep disediakan boeat 

bagoes- Seperti kain pandjang - saroeng - selendang - ikat kepala d.l1. 
“Hargakain pandjang en saroeng koerang lebih moelai dari 
f18,—f20.—f25,—f28,—f30,—f35,-— | 40,— sampai f50,— p. codi, 
Ikat en slendang moelai dari f 14,— f 18,— f 20,— f 25,— 
sampai f 30.— per codi, Kain pandjang haloesan jang amat 
digemari sa gat oleh kaoemperempoean Indonesia, harga sekarang 

dan f 15,— per lembar. Kembangnja model model, 

'Tjobalah toean atoer dan toelis soerat pesanan 
Pesanan banjak dan sedikit kita perkenankan dengan senang hati. 
Mana jang tak senang boleh ditoekar kembali. Pengiriman selamanja 

Harga melawan-oentoeng tipis, asal banjak lakoe, 

Priiscourant dikirim pertjoema pada jang minta 

  

  

akan dapat moerah dan centoeng 

44— $5— 16501 8— | 10— 

    

kakoe. Bitjara ta' dapat, minoem air 
hanja sedikit jang masoek. Tempatnja 
soedah dipindah ke zaal lain. Keadaan 
si sakit dalam berkepoetoesan (krisis) 
antara mati dan hidoep, 

Diroemah hoedjan ratap tangis ter- 
oetama dari anaknja jang beroemoer 
kira2 7 tahoen, Soenggoeh menjedih- 
kan hati, 

mempan 

Ada apa dengan Boedi Oetomo? 

Pembantoe kita dari Semarang menga 
barkan : 

Djoega karena concours Berpakaian 
di kalangan Boedi Oetomo Semarang 
telah timboel sesocatoe soal jang baroe 
ialah bertentangannja pendapatan anta 
ra Mr. Sastromoeljono dengan t. Gito- 
sajono. Ini perbedaan paham ada se 
perti berikoet. 

a. Mr. Sastromoeljono pro dengan 
“pertandingan. Pemantas - Pakaian jang 

beralasan oentoek memadjoekan Indoes 
tri (tenoen). Di boektikan dengan toe- 
toetnja Mr. Sastromoeljono mendjadi 
anggauta sub-comite concours, 

b. Gitosajono pro djoega dengan 
tjita2 Bestuur Pasar Malam oentoek 
memadjoekan indoestri Indonesia, teta 
pi tjaranja dengan concours orang2 
perempoean dibawah2 ini jang ia tegen, 
Oleh karena itoe ia tentang itoe offi- 
ciecel sebagai oetoesan Boedi Oetomo 
Semarang. 

Disini tampak dengan tegas terselip 
soeatoe “pendapatan jang sangat koe- 
rang theorie. 3 Kena 

. 1 Mr, Sastromoeljono berpendapatan 
oentoek memadjoekan tenoen Indone- 
sia, tetapi ia keliroe bertindak. Tidak 
selidiki dalam2 sebagai partaiman oen 
toek memegang principe partijnja dan 
poela beloem atau tidak menjelidiki 
nadeel dan voordeeinja oentoek mening 
gikan Creatief vermogen ra'jat dengan 
djalan swadeshi. 

.2. Gitosojono menghormati tjita2 
Bestuur Pasar Malam oentoek mema- 
djoekan Indoestri Indonesia, tetapi 
HANJA tjaranja. Bagai seseorang per- 
gerakan  politiek hendaknja djangan 
concoursnja jang ditentang, tetapi se- 
soeaikan arti partai-politie 
perdjoangannja. Partai politiek berdjo- 
ang dalam gelombang politiek ada 
lebih effectief dari pada bekerdja dila 
pangan social. Boleh bertindak begitoe, 
tetapi bilamana gerakan social itoe 
indirectnja masoek ke kolong politiek, 
misalnja “zaman minta ditjaboetnja 
Onderwps ordonantie. Ini mengenai 
keboetoehan massa. Walaupoen begi- 
toe. partai-politiek hendaknja tjoema 
mendjadi penoendjoek djalan Iweg 
wijzer|. Sebagai stijdnja partai-politiek, 
terang kearah mempelpdjari (menge- 
train) ra'jat oentoek mengenal politiek, 
dus seaoeai dengan arti partai-politiek 
bekerdja dalam politiek. 

Kalau concours berpakaian diartikan 
forceeren (memperkosa) massa, karena 
toevalnja jang ambil bagian dari ra'jat 
segala lapisan, boekankah principe se 
toedjoe dengan  madjoenja swadeshi 
itoe tidak berarti djoega memforceerd 
ra'jat ke padang per-ekonomian lang 
keliroe ? Na 

Begitozlah jang menjebabkan B. O. 
Semarang ramai meremboek t. Gitoso- 
jono dengan Mr. Sastromoeljono. Bagai 
kita principieel setoedjoe segala per-   toendjoekan jang tontonkan kaoem isiri 
dimoeka ramai, (soedah pasti diketjoe 

dengan 

alikan jang mengenai cultuur kesenian 
ra'jat djelata), dengan bersedjoet kota 
ran doger dis Disini terang soal hanjo 
satoe, ialahsakan meroesak kesoesialan 
(peradaban). 

Boekan soal massa ! Kalau soal mas- 
sa masih banjak matjamnja, meskipoen 
jang tjoema dalam lingkoengan kasoe- 
sialan, Tidak beda di Europa dengan 
adanja, concours ketjantikan, Itoe boe- 
kan Eurepa, tetapi segolongan orang 
jang dipengaroehi dengan nafsoe bi- 
rahi, entah asalnja dari jkaoem laki2 
atau. perempoean, Rakjat Europa ba- 
njak jang tegen dengan concours ke- 
tjantikan, Terlihat dan tersebarnja, ka 
rena adanja gambar2 atau bioscoop 
jang mempertoendjoekkan hal itoe, 
Perloenja, sebab gambar orang mema 
tjoel dengan gambar laki2-istri ber- 
mandi bareng ada lebih berlakoe di 
djoealnja dari pada jang pertama, Oleh 
karena itoe jang Jjelek lebih tersebar 
sedang jang baik ada sebaliknja. 

Europa dengan itoe terkenal boesoek, 
tetapi kemoedjoeran techniek, ilmoe2 
seperti, Socialisme, Marceiome d.L.s. 
orang djarang perhatikan, Hilang tenoen 
dengan pekerdjaan tangan jang sangat 
premitief kita setoedjoe, tetapi ditem- 
pat itoe haroes poela diganti dengan 
mesin. Harga moerah, ra'jat koeat'mem 
beli atau bisa pakai! Inilah principenja 
Structuur- perekonomian. 

niy omnan 

Pembeslahan »Sendjata Pemoeda" 

Nana na) dari 
emoeda PSI. (sia 

dan P.M.1) : " 

Pembantoe kita dari Garoet meng” 
barkan : 

Pada hari Saptoe tanggal 10/8-35, 
poekoel ''/.-8 pagi2 toean Wedana 
bersama toean2: Detachement Com- 
mmissaris van Politie, Assistent Weda 
na dan Menteri Politie Garoet telah 
melakoekan  pembeslahan Madjallah 
»Sendjata Pemoeda" dengan atas pe- 
rintahanja  Procureur Generaal, di 
roemahnja tocan Arodji Kartawinata 
Madjelis7Departement dan Alg. Secre 
tariaat Pemveda P,S.LI. di Garoet, 

- Jang dibeslah ialah SendjataPemoeda 
No. 27 boelan Mei 1935. Berhoeboeng 
dengan soedah dikirim-kirimkan ke 
masing-masing tjabang dan langganan 
jang terbeslah tjoema kira2 57 sadja. 
Selandjoetnja laloe ditjatatnja tentang 
adres2 jang soedah dikirim itoe madjal 
lah. Dan di Drukkerij Pepandajan djoe 
ga jang mentjetak itoe madjallah dia- 
dakan pembeslahan kope-kope. : 

Setelah diadakan itoe pembeslahan, 
laloe toean Arodji Kartawinata hari 
itoe djoega poekoel 10 sampai poekoei 
setengah tiga diperiksa, diboeat voor 
loopig-onderzoek, 

Hari Senennja itoe pemeriksaan di 
landjoetkan dari poekoel setengah 8 
sampai kira2 poekoel 11. 

Itoe pembeslahan menoeroet ketera- 
ngan, ialah berhoeboeng dengan ada- 
nja persdelict dalam itoe madjailah, 
pada roeangan: ,Boenga halaman“ 
Charleston bermimpi. 

Karena ada berhoeboengan dengan 
salah soeatoe ajat, pemeriksaan pada 

- dari Raad Agama, |   
En 

menja 

hari Senen, politie telah dibantoe djoega 

    

    

  

   

  

     
           

         

     
      

       

      

          
    
       

         
       

               

     

   

   
     
    
    

  

       

      

    
   

    

  

   
     

   

   
    



   

  
   

,tjabang Bandoeng tidak maoe keting- 

baik dari pihak laki2 maoepoen dari 

. mengadakan roepa2 pidato, antara 

- tawisastra dan Commissarissen tocan2 

-. 

rang baroe2 ini. 

e Batoedjadjar 
Atas permintaannja beberapa pen-| 

— doedoek-Batoedjadjar, maka pada hari! 

  

Minggoe:11. Augst. 1935 poekoel 9.30) 
sengon Tirtajasa dari Bandoeng | 
soedah memerloekan datang ketempat 
terseboet diatas goena memenoehi per 

  

mintaan mereka disana oentoek mene-|: 
rangkan azas dan toedjoean Tirtajasa. 

galan, ingin poela melangkahkan kaki| 
nja menoeroet djedjak Tirtajasa. | 

Penerimaan mereka di Batoedjadjar, 

kaoem iboe soenggoeh membesarkan 
hati. Djoega- wakil Pemerentah ada| 
lengkap, 

Doekoel 10 voorzitter: comite van (C 
ontvangst mengadakan rapat terboeka. 
dan seteroesnja pengandjoer2 Tirtajasa 

mana : 
le. Membentangkan az1s dan toe-: 

djoean Tirtajasa. : 
2e, Ketoea Tirtajasa-Istri menerang- 

kan pendiriannja Tirtajasa-lstri. 
3e, dan 4e. Diterangkan hal pendi- 

dikan dan 5e. apa artinja perkoem- 
poelan. jar 

Sehabisnja 5 punten ini dibitjarakan 
. dengan djelas, maka tampaklah kegem | 

biraan mereka jang mendengar dan| 
beberapa orang diantaranja toeroet beri 
bitjara dan menjatakan besar hati me 
reka atas keterangan 
“Bandoeng: itoe. 

Sesoedahnja diadakan pauze jang Ia 
manja kira2 seperapat djam, lantas di 
adakan rapat tertoetoep dan diwaktoe| ' 
itoe djoega banjak diantara mereka 
jang minta mendjadi anggota. Oleh kaj 
rena dianggap lebih dari tjoekoep, mal 
ka pada ketika itoe djoega di Batoe- 
djadjar didirikan tjabang Tirtajasa dan 
atas kemoefakatan rapat, telah dipilih 
sebagai Pengoeroes.” 

Voorzitter toean Oebed. Pet 
Viceid  “ — Hadji Djakaria. 
'Secretaris-Penningmeester toean Na 

Anggawidjaja dan Basar. 
jang diserahi menilik hal keadaan 

dan menjampaikan sekalian oeroesan 
tjabang Batoedjadjar kepada Hoofd- 
bestuur, jaitoe toean Hadji Moechlis, 
commissaris H.B,. Aa 

Tegai 

Pasar Malam Alhambra. 
Oleh kekogatannja satoe doea orang 

Tiong Hwa di Tegal, maka besoek 
tanggal 30 ini boelan sampai 14 Sep- 
tember 1935, bertempat di aloon2 Te- 
gal akan diadakan Pasar Malam tevens 
le jaarmark, semoeanja ten soedah am 
per rampoeng. Perloe kita kabarkan, 
bahwa sebetoelnja itoe P. M, akan dia 

oleh THHK. entah apa sebab-    
   

mengadakan Alhambra Pasar malam 
djoega doedoek di dalam comite per- 
siapan PM. THHK. Menoeroet soeara 
terbanjak, sebagian besar pendoedoek 
Tiong Hwa di Tegal sama megren- 
deng (bekah-bekoeh) adanja PM. diatas. 
Sebab sebetoelnja masih banjak-sekali 
perkoempoelan sociaal jang haroes di 
tolong, pertama kali THHK. school, |, ig 
Sedang sekarang ada pasar malam, jg. 
bisa djoega akan mendapat oentoeng, 
tetapi semata-mata hanja kepentingan 
aa ne doea orang sadja. Moso 
odoa. ee (BI euA 

0 Protes dikaboelkan| 
Berhoeboeng dengan akan adanja| 

P.M. di Tegat, maka roemah2 goena 
tempatnja tontonan soedah djadi, di 
antaranja ada berdiri satoe roemahl 
jang katanja speciaal boeat tandak | 
(ronggeng) jang letaknja di moekaj 
Mesdjid percies. Jang demikian itoej 
oleh fihak Moeslimin diperhatikan be- Ip ergi ke Ngampel, mengoendjoengi 
toei2, hingga salah satoe pemoeka per 
koempoelan..agama- di ini kota men- 
datangi t. Pengoeloe, minta soepaja 
roemah jang speciaal boeat tandak itoe| 
bisa dipindahkan, Dengan ringan hati 
maka t. Pengoeloe menjoeroeh peng-| 
gawainja, agar bisanja dirobah tempat 
tandak terseboet.. 

Permintaan mana. oleh pengoeroes | 
P.M. dikaboelkan, dengan tidak mem-! 

lam Saptoe 9 Augt. moelai poekoel 8 bawa bertengkaran seperti. di Sema- 

Congres persatoean kaoem Moes- 
lmin 

. Pada kita ada dikabarkan, bahwa ti 
dak berapa lama lagi, oleh perkoem- 
poelan terseboet diatas akan diadakan 

Ss jang pertama sekali, Congres 
ni akan bertempat di Lahat. Seperti 

diketahoei P.K,M, adalah perkoempoe 
lan oemat Islam jang telah beroesia 
kira-kira 13 tahoen, jang berdiri atas 
initiatief toean H, Mochtar di Moeara 
Enim, Neon aan 
' Selain dari di Moeara Enim, P K.M. 
ada poela mempoenjai tjabang didoe- 
soen Penanggiran. Masing-masing telah. 
mempoenjai sekolahan sendiri. : 

Atas adanja congresnja jang pertama | 
dalam oesia 13 tahoen itoe di Lahat, 

PKM dapat djoega mengembang 

  

    

   

    

  

|dan akan dipimpin oleh toean Arodji 
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pembitjara2 dari(l 

   

|Taman Siswa (Taman Dewasa). Se- 

Iverg. antara Pasi dan Pasoendan, djoe 

ngan sebagian besar leden itoe banjak 

| menerangkan ,,Toedjoean, kemoeliaan 
'hidoep“, dengan pandjang lebar, se- 
hingga poekoel 1 malam baroe boe- 

Congres Pemoeda jang ke Il. 

aa di Mataram. 

| Dari Garoet 
dikabarkan : ) 

Antara tanggal 20—30 October 1935 
akan diadakan Congres PemoedaP S. 
lil. jang ke Il bertempat di Mataram, 

Kartawinata, sebagai Madjelis Depar- 
teen PAMOR NO ega 

Itoe Congres akan dibagi tiga bagian, 
ialah : Se . 

1, Congres Djambore S.1I. A. P, 
2. Congres Bestuur S.I.A. P. 
3. Congres Bestuur P. M.1. 

. .Berhoeboeng dengan akan adanja 
ongres dari tjabang2 jang ada di 
Celebes soedah ada kabarnja akan 
menaik perahoe sendiri. Dan dari 
tjabang2 jang ada dipoelau Djawa akan 
mengoendjoengi itoe Congres dengan 
naik speda,” H1 

Djaman soesah, djaman tidak ada 
oeang boeat ongkos djalan, sehingga 
bisa mendjadikan halangan bagi se- 
soeatoe permaksoedan jang baik, bisa 
dikalahkan oleh semangat dan darah 
pemoeda jang berkobar-kobar, 
  

1 Djohan-Djohor afd, Batik 

| Tanggoeng HARGA MOERAH, 
: dapat DJAHIT VRIJ       

Pendirian Taman Dewasa 
2 Mulo Taman Siswa di 

“Garoet. 
Doeloe pernah kita kabarkan bahwa 

di Garoet akan didirikan orang bebe- 
rapa Mulo, sehingga membingoengkan 
rajat, karena satoe pendirian baroe 
dengan berbareng. 

Sekarang ternjata jang bisa berdiri 
itoe tjoema satoe sadja. ialah Mulo 

  

dang jang lainnja, ialah jang akan di- 
dirikan oleh P.G.B. dan Pendawa tidak 
bisa berdiri berhoeboeng dengan tidak 
ada moeridaja.. 

Jing masoek ke Taman Dewasa 
(Mulo Taman Siswa) itoe,: boekan 
sadja anak2 jang berasal dari Taman 
Siswa, tetapi banjak djoega dari H.I,S./ 
dan Schakel Gouvernement. Dan se- 
bagian ada jang tinggal dipondok 

nja tjoema f 5.— sadja. 
Moedah-moedahan sadja pendirian 

jang. baharoe ini, bisa langsoeng hi- 
doep dengan soeboernja. 

Ketjelakaan ngeri. 

Penggembala kerbau ter- 
—.. Hndas S.J.S.-Trein, 

. Senen 12 Augustus djam 2,45 menit, 
Trein dari Blora akan masoek di sta- 
tion Ngareng Tjepoe, sedang djalannja 
sedikit toeroen. 

“ Ditikoengan antara Magazijn dan 
Zegerij B.P,M, ada penggembala kerbau 
hendak menggoerak chewannja, agar 
djangan sampai terlindas raksaksa besi 
ini , akan tetapi tjelakahla ia, kakinja 
kepleset batoe, djatoeh dirail dan , . . 
frein tidak dapat direm lagi. Ia sendi 
Iri jang terlindas. Badan terbelahunen- 

| doea. isi peroet keloear. semoea 
darah berhamboeran : sekoetika itoe ia 
teroes menghemboeskan nafasnja jang 
terachir, Oemoernja kira2 30 tahoe, 

Perkara ini telah dioesoet oleh politie. 

Fabriek teh baroe 

Sri Sofnan mengoen- 
—. djoengi. 

"aer kita dari Solo mengabar- 
kan: 
— Pada hari Saptoe tanggal 9 Augustus 
ini Sri Soenan dengan pengiringnja 

    

fabriek teh baroe. Fabriek jang lama 
dipermadern dan Sri Soenan diberi na 
ma ,Taroe Moelja“, doeloe ,, Madoe 

Sito. arak 

Krawang 
Ba Combinatie verg. Pa- 
5 — soendan. . 

'Perkoempoelan terseboet pada ma- 

" 

'sore, soedah mengadakan Combinatie 

ga ada beberapa orang jang sengadja 
dioendang. Mg | 

Pimpinan oleh T. Wiriasoebrata se 
bagai voorzitter dan Inleider Toean| 
M.K. Wigoena, “RI 

Jang dibitjarakan tentang toedjoean 
Pasoendan dan Pasi, berhoeboeng de 

jang baroe, dan diterangkan dari moe 
lai berdirinja Pasoendan sampai seka- 
£ r ika 2 » 3 : Sa 

Sesoedah agenda itoe kemoedian 

baran.— | 
Leden verg. Pasi, 

Pada hari Minggoenja moelai poe- 
koel 9 pagi, oleh Pasi soedah diada 
kan voordracht bertempat di Clubhuis 

oleh pembantoe kital YP: 

IHardjosoema 

Ashrama Taman Siswa, jang bajaran- |N.V. 

Akan diadakan| " 

  

Perkaranja toean Parada Harahap 
. (Samboengan versiag pemeriksaan 
$ kemaren). 

. Saksi Toebagoes Moelchat mene- 
rangkan djoega bahwa ia storkan oeang 
borg f 250 itoe pada administrateur 

moedian besok pa- 
ginja baroe diberi-tahoekan lagi pada 
Parada Harahap. P, Harahap terima 
baik tentang itoe gang boeat borg. 

Waktoe ditanja apa artinja borg oleh 

   

  

   

    

(president, saksi terangkan bahwa per- 
loenja ialah mendjaga soepaja kalau 
saja berboeat tjoerang dengan oeang. 

Parada tidak kasih taoe bahwa itoe 
oecang boleh dipakai boeat werkkapi 
taal, setahoe saksi hanja sebagai borg. 
Saksi bekerdja sampai boelan Juni 

1934 kemoedia dioverkan kerdja sama 
Djawa Barat. ,Waktoe pindah kerdja, 
oeang borg saksi tidak terima sebab 
sekalian diover sama Djawa Barat. 
Jang ambil over dan pemimpin Djawa 
Barat ialah Sundah jang terima bsik 
saksi kerdja di Djawa Barat dengan 
gadji sama seperti di Bintang Timoer. 

Tetapi saksi tidak lihat apa ocang 
-borg djoega diovaerkan, dan saksi tidak 
poela tanja sama t. Sundah, sampai 
Djawa Barat di over lagi oleh Lasut. 
Waktoe saksi pindah sama Djawa 
Barat, ia poenja gadji masih beloem 
dibajar oleh Bintang Timoer ada f.k. 
f 40. : 
Atas pertanjaan president saksi terang 

kan bahwa saksi tidak dengar bahwa 
itoe oeang soedah dipakai oleh Perada 
Haradap boeat werkkapitaal dan Pa- 
rada djoega tidak kasih tahoe begitoe. 

Kemoedian president tanja sama Pa 
rada apa keberatannja atas ini saksi. 

Terdakwa terangkan bahwa ia tidak 
"menerima itoe oeangf 250 boeat borg, 
hanja ia terangkan bahwa itoe oeang 
tidak akan mendjadi aandeel, tetapi 
boeat borg jang boleh diambil kem- 
bali kalau berenti, pendeknja sebagai 
borg. Dibilang selakoe boeat borg ini 
hanja satoe tactiek sadja, karena itoe 
oeang sebetoelnja boeat werkkapitaal 

Terdakwa terangkan bahwa atoeran 
di Bintang Hindia, siapa jang maoe 
bekerdja, moesti stor oeang borg atau 
beli aandeel, siapa jang maoe stor 
borg ia oeangnja dipakai djoega boeat 
werkkapitaal (ini kesimpoelannja). 
Kalau itoe ocang borg tidak dimintak 
kembali lantas didjadikan aandeel. 

Perkara oeang borg saksi Molchar 
  

Djohan-Djohor aid. Batik 
Selamanja dapat 

-  DJAHIT VRIJ       
ini soedah didakwakan pada Lasut 
jang ambil over itoe Djawa Barat, 

Saksi Wiradipradja. 
Kemp»edian diperiksa ini saksi Wira 

dipradja oemoer 22 tahoen tinggal di 
Rangkasbetoeng pekerdjaan wd. be- 
heerder Toko NPL. doeloe bekerdia 
sebagai looper pada Bintang Timoer. 

Saksi masoek kerdja sama Bintane 
Timoer dalam boelan November 1933 
ialah masoek dengan perantaraan Ad- 
ministrateur B. Timoer nama Selamat. 

Kemoedian saksi pernah djoega da- 
tang diroemah t. Parada waktoe Parada 
maoe pergi ke Japan. 

Saksi soedah stor wang borg f 250. 
dan diterima bekerdja dengan gadji 
f 25.— sebagai looper. saksi maoe 
stor oeang borg f 250 itoe katanja se 
bab Parada jang bilang bahwa oeang 
borg itoe akan disimpan di Bank dan 
kalau berenti boleh diterima kembali. 

Waktoe terdakwa ditanja president, 
ia moengkir bahwa ia ada tahoe oeroe 

Isan ini saksi, karena jang menerima- 
nja bekerdja dan jang menerima oecang 
borg boekannja terdakwa, karena ter- 
dakwa itoewaktoe soedah berangkat 
ke Japan. 
“Saksi bekerdja dari 21 November 
1933 sampai 11 Maart 1934 dan wak 
toe ia minta berenti, ocang borg di- 
mintak, kata Parada nantilah, hingga 
sekarang tidakia terima wang borgnja 
kembali. 

SaksiR.M. Radmohadi: 
saroko. 

Kemoedian diperiksa poela ini saksi 
jang doeloenja bekerdja sebagai em- 
ploye Bintang Hindia dengan menjetor 
oeang borg f 1000 ia oeang aandeel 
f 1000. Bermoela saksi ini kerdja se- 
bagai pengoeroes bijkantoor di Ban- 
'doeng gadji moela2 f 115. Waktoe 
maoe masoek kerdja diboelan April 34 
saksi bitjara doeioe sama Parada, ka- 
tanja dari hal gadji ada bergantoeng 
dengan banjaknja oeang borg atau aan | 
deel jang distorkan. 

Doea boelan lebih sedikit saksi di 
Bandoeng lantas diangkat djadi Com- 
missaris B. Hindia,     

    
v 

aja didaerah Lematang Oeloe, Pasoendan, dari hal ,, Beroemah tangga".    

zolong - tjarikan- orang 

tara toean Parada dengan saksi jang 
mana dibetoelkan oleh saksi. 

President tegaskan bahwa menoeroet 
itoe overeenkomist kalau saksi berenti 
boekan lantaran fraude, .maka oecang 
borg dan aandeel f 2000 tidak akan 
lantas dikembalikan, hanja - Parada 

lain jang 
maoe ambil. over,- artinja stor wang 
baroe. lagi f 2000, 

Disini saksi bilang itoe keliroe fa- 
ham, sebab saksi poenja maksoed ialah 
ocang aandeei f 1000 itoe kalau saksi 
berhenti tidak lantas bisa diterima kem 

bali, menceroet apa jang terseboet da 
lam overeenkomst, tetapi oeang borg 
f 1000 moesti distor kembali kalau saja 
berhenti. 
Waktoe president tanja sama terdak 

wa, ia menerangkan kalau dibilang te- 
rang2 bahwa itoe oeang borg akan di 
pakai werkkapitail, tentoe saksi tidak 
kasih. President tanja apa sebab itoe 
overeenkomst (perdjandjian) tidak dibi 
kin terpisah, artinja tentang aandeel 
dan -borg dilainkan oeroesannja, Disini 
terdakwa tidak bilang apa2 dan saksi 
roepanja keliroe faham dari tadinja. 

. Sampai sekarang saksi poenja oeang 
masih ada f 400 sama Bintang Timoer 
dan.soedah dimasoekkan di Weeskamer. 

Saksi Kasroen Hardjo- 
soemarto, 

Sebab saksi toean Sundah tidak ada 

     

(di Betawi (ia pergi belajar ke Austra 
He) maka dihadapkan saksi Hardjosoe 
marto, 

Saksi ini hanja menerangkan pasal 
ocang borg jang distorkan oleh saksi 
Molchar. Ia sebagai administrateur teri- 
ma itoe borg f 250. dan bilang boeat 
borg. kemoedian oeangnja distor sa- 
ma Parada Harahap. 

Tidak pernah dikasih taoe sama per 
soneel bahwa oeang borgnja akan di 
pakai boeat werkkapitaal dan tidak 
pernah saksi dengar Parada bikin ver 
gadering kasih tahoe sama sekalian per 
Soneel tentang ocang berg maoe dibikin 
werkkapitaal. 

Saksi Adonia Poelangan 

Sesoedah disoempah agama christen 
saksi terangkan bahwa ia bekerdja 
dari 1 Januari 1933 sampai 10 Februari 
1934 pada N. V. Bintang Hindia, ialah 
sebagai administrateur Djawa Barat. 
la tahoe kebanjakan orang kerdja de- 
ngan stor oeang borg tetapi perkara 
perdjandjian2nja ia tidak tahoe. ” $ 

Saksi hanja dengar dari loear sadja 
bahwa oeang borg personeel soedah 
dipakai werkkapitaal, tetapi dari Parada 
sendiri ia tidak dengar. 

Saksi djoega stor borg dengan per 
djandjian kalau djalannja peroesahaan 
baik lantas didjadikan aandeel.. 

Terdakwa terangkan bahwa maksoed 
nja saksi ini dimintak datang kasih 
keterangan moeka Landraad pertama 
ialah boeat menoendjoekkan bahwa 
soedah biasanja (soedah mendjadi ba 
sis) peroesahan Bintang Hindia, kalau 
terima personeel dengan borg jang 
oeangnja dipakai werkkapitaal. 

. Saksi terangkan bahwa ia stor borg 
f 1000. dengen perdjandjian atas zegel 
bahwa itoe oeang boleh dipakai boeat 
werkkapitaal. 

Disini timboel perdebatan, karena 
kalau oeang soedah habis dipakai dan 
saksi keloear.kerdja, siapa jang haroes 
tanggoeng bajar kembali itoe oeang ? 
Saksi bilang terserah sama terdakwa 
Parada. PA BASA FN 
“Advocaat pembela terdakwa, jaitoe 

Mr. Harneveld kasih lihat soerat per 
djandjian boekan atas zegel, dimana 
diterangkan bahwa oeang itoe boekan 
boeat werkkapitaal tetapi hanja borg. 
Keterangan saksi bertentangan dengan 
apa jang terseboet dalam itoe perdjan 
djian, sehingga persident bentak-ben- 
tak dengan kata-kata Sia' djoesta soem 
pah palsoe...! 

Raadkamer, 
Sehabis pemeriksaan lantas Mr. Har 

neveld bikin pembelaan lebar pandjang, 
Pada kesimpoelannja ia. mintak soe 
paja kalau akan dihoekoem djoega 
Parada, seepaja orang ingatkan bahwa 
ia menggelapkan itoe oeang borg boe 
kan eigen belang (kepentingan diri 
sendiri), 'tetdpi boeat N, V. Bintang 
Hindia, djadi mintak diringankan. 

Sesoedah Riadkamer, president nja 
takan bahwa Landraad soedah timbang 
atas pleidooi advocaat pembela dan 
timbang djoega terdakwa separoh me 
ngakoe menggelapkan itoe borg lima 
orang personeelnja. Pendeknja terang 
terdakwa melakoekan kedjahatan jang 
mesti di hoekoem, tetapi ada beberapa 
pertimbangan mendjadi hoekoeman ha| 
  

Djohan-Djohor atd. Batik 
Saban saban Minggoe 

: terima STOCK BAROE     
  

nja dikenakan 10 boelan pendjara di 
potong selama terdakwa berada dalam 
preventief. | 

Terdakwa maoe pikir doeloe apa 
terima atau appel, dikasih tempo 7 
hari. Tetapi president bilang kalau 
appel bisa djoega berobah hoekoeman 
sampai setinggi tingginja 5 tahoen,   
  

“President batjakan overeenkomst an- ' mma yaan 
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Pepereksaan dimoeka 
Landraad, Te 

(Samboengan -kemaren), 

Pres. : Itoe perhitoengan tjotjok apa 
tidak ? : Maa 
| Saksi: Tidak tjotjok, sebab banjak 
jang tidak ada bewijsnja. Sa 

Pres.: Apa kemoedian diserahkan 
pada Mr, Ittersum ? 

i Saksi : Ja, lantas dibikin perdamaian, 
tapi tidak djoega dapat akoer, 

Pres.s Habis bagaimana ? 
Saksi: Saja klacht. 2 
Pres.: Itoe f 75— tidak dikasih 

    
   

Saksi : Ja. 

Saksi : Salim dan Djawas. 
Pres, Apa'terima wang dari Djawas: 
Saksi. Ja. f30.— wang sewa roemah, 

kwitantie diteeken oleh Sd. Ali, » 
Pres, Mr, v. Ittersum bilang dia 

kasih pindjam itoe staat peritoengan 
kenapa Kamp lantas bikinkan foto. 

aKSi. sebab saja mao i ia Ke i e periksa jang 

Pres. toch boleh minta 
sadja kalau begitoe. 

Saksi. dikantoor toean Ittersum tidak 
sempat boeat salin lagi. 

Pemb. Kolmann. Apa waktoe' ma- 
soek di kamar, Salim boeka badjoe. 

Saksi. tidak, itoe dia bohong. 

salinannja 

Pemb. waktoe barang2 itoe dimasoek- - 
kan kembali, apa toean lihat. 

Saksi. tidak, sebab saja soedah 
poelang. da 

Pres. pada kedoea terd. apa betoel 
keterangan saksi. ' 

terd. tidak 
Pres. pada Djawas. menoeroet kwi 

tantie siapa bikin, 
terd. saja jang bikin. 
Pres. apa kamoe poengoet djoega 

wang sewa 
terd: tidak. 

Pres. tadi bilang tidak koeasa dari 
boedel 

terd, tidak, saja tjoema dikasih ama 
nat sadja boeat oeroesan boedel, 

Dipanggil saksiSd. Ali bin Abdullah 
Alatas anak dari Habib Kramat, saksi 
memberi keterangan semeninggalnja 
Sd. Kramat saksi lantas minta soepaja 
diadakan peritoengan pada koeasa Ah 
mad Basalamah, tapi katanja jang oe- 
roes Salim, belakangan saksi dapat ta 
hoe jang habib Kramat ada hoetang 
dengan 2 accept dari f 25.000 dan f 15. 
000, dan saksi dapat dengar dari orang2 
jang itoe accept ada kosong sadja la- 
gi saksi dapat tahoe sepeninggalnja 
habib Kramat, ada wang ditangan koe 
asa f 13.000, dan saksi ada djadi koe 
asa dari ahli waris, Moechsin, Zen, 
Noer dan Fatimah, 
maka itoe lantas saksi maoe bikin be- 
res dan dengan perantaraan Djawas 
pegi kepada Mr. Ittersum, dan kemoe 
dian saksi dapatkan dalam peritoengan 
keloearnja wang dari koeasa ada jang 
dubbel, dioeroesan verp. dll, dan ba- 
njak poela kekoesoetan, saksi .dapat 
tahoe ini karena saban2 boelan Ahmad 
kasihstaat bajaran, dari itoe lantas saksi 
minta soepaja Ahmad ditangkap, 

Kemoedian dibikin damai pegi ke 
kantoor Ittersum dan saksi akoer boeat 
berdamai, tapi sampai sebegitoe.lama 
tidak djoega ada peritoengan keberesan 
dan saksitidak soeka terima peritoengan 
jang tidak terteken begitoe djoega saksi 
tidak ta-hoe dengan ini klachan jang 
berdjalan dan tentang commissie jang 
maoe diadakan saksi akoer, sni 

Oeroesan pembajaran pada Arrabaki 

ngannja, J 
Pres. Bagaimana 

schrijving 
Saksi, menoeroet saja soepaja dioe 

roes sama notaris, tapi lain ahli wa- 
ris tidak akoer, dan kira2 10 hari dari 
meninggalnja Sd. Kramat, ada datang 
Salim, Abdoerrahman dan beberapa 
orang lain lagi, itoe hari ada koem- 
poel ahli waris. : 

Pres, Koentji kamar ada sama siapa 
Saksi, saja tidak tahoe 
Rres. Siapa jang tinggal diroemah 

habib Kramat 
Saksi, Sd. Moechsin 
Pres. Bagaimana itoe wang jg f 75.— 

tentang  boedel 

1 

pegang oleh Salim, dan saja tidak ta- 
hoe dari mana, ada berisi f 75,— ter 
diri dari wang kertas f50, dan f25,— 
Salim batjakan bocat Zawijah kemoe 
dian saja tidak tahoe lagi. 

Pres. Apa Djawas ada itoe hari 
Saksi. saja tidak lihat. 

| Fres, Apa lihat dia orang boeka ba- 
djoe 

Saksi tidak 

Abdullah Alatas, anak dari Hb, Kramat. 

lagi dan terangkan bahwa koeasa oeroes 
boedel Ahmad Baslaamah tapi jang 
bekerdja Salim. PA 

Waktoe dibikin tjatetan dari boedel 
kira2 10 hari dari meninggalnja Sajid 
Kramat, jang datang Salim dan Djawas, 
lain2nja saksi tidak ingat, dia orang 
datang periksa, dan jang pegang koentji   

  

Itoe oeroesan boedel habib Kramat 

pada Zawijah, djadi toean lantas klacht? 

Pres. : Siapa jang keloearkan oeang ? 

  

f 4000.— saksi tidak mengerti peritoe 

Saksi. Dalam satoeenviope jang di 

Dipanggil saksi Sd. Moechsin bin 

Saksi banjak jang soedah tidak ingat - 

itoe kamar saksi menerangkan Salim, | 
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. moesna, dipikir pandjang jang salah| 

. ma sadja selain contructie koerangj 

Bi Ta poen samakata,| |... 

orang | 

' Tj “Sebagai directeur dari leverancier: 
— kertas didesak bajaran dari personeel    

     
   al si " Caca, dioega bisa. . 

g naa bg Kata 

2 langgeng (te 

, Lana “Yan Kane. 5 
schappelijk, sebab $ 

Haa "beberapa mak moeda, | 
ngnja banjak aandeelhouderssoedahj - 

impinannja toecan Parada 

meskipoen terang ogangnja banjak| | 

Izin si keadaan |omstandigheden).| 
ikalau Bintang Timoer“ madjoef 

toe semoea oeang itoe bisa kembali, | 
meroegikan orang lain tentoenja 

kort, goenakan sadja sisa oeangnja | 
eat djoedi, kalau menang ja selamat CI 

Dan terhadap P.H. djoedipoen tidak.| 
'Habisnja oewang karena ... peroesa| 
“ha'annja moendoer, boekan oentoek j 
diri sendiri tetapi oentoek soepaja 

.»Bintang Timoer“ tetap terbit. T 
la poenja manupulatie dengan ,,Sinarj 

lan”, »Djawa Barat“, .Soema- 
ngat enz, enz. maoenja terbang lebih | 
ngapoeng seperti mesin Douglas, tjoe 

  

baik, djoega 'kebetoelan ada toftan 
(boekan ini tofan Pemandangan" te-| 
tapi malaise), sehingga Gjadi nabrak 
'goenoeng seperti Uiver . 

   

Waktoe Parada Harahap kelihatan Tr 
agoeng orang sama bilang ',flinke vent| 

tidak. Seperti ambtenaarjangkasnja| | 

(kembalikan) kalau kalah ja sekalian.| | 

      

    
     

  

    
    
    
    
    
    

  

zeg!” dan orang jang tidak menjetoe| | 

    

      

  

. Sekarang di antara itoe orai 
ada Fan kata 'boeaja, bangsat, | 
enz, €nz. Begitoelah orang ja NET 
“tjitanja besar, Selama ada 'succes di-| 
Ta dan djikalau bedanya | Pa : 

“ditjela klausa San 3 

lamun terhadap ia tetap, meski-| naa sekarang benar didjatoehi hoe- | 1 13 

“tetapi djasanja tidak loepa. 
   

  

meninggalkan aandeel andjoeran kej 
, meskipoen tjaranja Ketelnja| 

benar, i fatdahnja ada. 
“Kesiionja arada Harahap mensche| 

  

   

ak oepah, djadi doewit apa sa-| 
ng ada ia bajarkan. Timboel| 
tenggelam, dan na teng K3 

Maka djadi 'orang djang an | 
erlaloe tinggi, djikalau Tiap 1 
rang koeat. Kalau Nern as 

  

   

  

     

  

    5 g jang membikin jour- Tt 2 
3 male Indonesia mendjadi ramai, ia| | 

N ikatoe swbcns- dan hasif baik dari" PHILIPS Jalsii”hal 
“membikin perkakas penerimaan Radio ! 

| harga lebih tinggi. 

Ha penerimaan sampai Ti golf 13— 

  

  

2 . Satoe toestel penerimaan dalam klas harga jang rendah, 

- tetapi kwaliteit baik jang hanja hingga sekarang bisa 

| dianggap sama kwaliteitnja dengan toestel toestel jang 
- v 

Sg 

$ ant na pefi atau lemari foestel radio model baroe jang ter- 

— bikin dari kajoe Noten Inotenhout) jang indah don bisa 

220 Meter, 
- 

PP tecatel Mana radio P 2 ILI P S' 

    

   

   
     

  

    

      

    
    

  

    

    

     

- dengan speciaal dibikinnja oentoek 

bisa menerima segala. soeara penjiaran radio dengan 

tjoekoep terang dari segala penjiaran di ini negeri. 

Itoe eenknopsafstemming jang sederhana, itoe Meters 

afstemschaal jang terbagi dengan meteran dan luidspreker 

jang dynamisch dan tetap, mendjadi tanggoengan bagi 

logan oentoek mendengarkan radio dengan tidak fer- 

ganggoe sedikit djoega. 

Biarlah toean 'memboektikan dengan kebenarannja dan mintalah 
£ 

  

pertjobaan: demonstratie dengan gratis pada Radiohandelaren ! 

YO: P-llk IPS: RADIO 

jang 

negeri panas, dan 

  
  

Pisa “hg dia masoek boeka isngaek 1 
Saksi. Tidak ingat. 
Pers, Bagaimana itoe: envlope jang | 

ada wang        

    

  

   
a, saja lihat dan intak Salim 

| Ig engan N #1000) - | ikoe wang jang 
: joega dia ambil 

“Lain? K dengesan saksi sidak tahoe Li akan | 

Sumpat' & 
Idah telaat dar saksi2 masih ada jang 

li toenda Kanan hari Selasa ja... 

ta Apa Di Djawas itoe waktoe ada. 
“Saka, “75. bocat Zawijah. Pres, tapi Djawas bilang dia tidak ada. 

Si, saja lihat sendiri dia ada. 

isini, karena waktoe soe- 

iksa, maka Sempyan ah di- 

     
dak ingat. 1 

Pres. Apa kamoe djoega ikoet masoek 2 pi 
Saksi, en 

   
   

    
   

2 ag lainnja til |, 

  

  

      

   
   
    

   

  

   
   
   
   

  

   

      dan n | Betawi telah “tidak 
1|poeasan ke 

8 lega Gisegi a, 
' dengan Denda beroleh | 

ehegitoe djaoeh djadinja ini 
1g jang mengendon kej 

dapatkan ke-| 
ida voetbal- enthousiasten 

inja mereka main. dengan 

     

      

          

DENG 

injak pada publiek. 

koerang prestaties jang mana menje- 
babkan tidak membawa perhatian ba- 

ringkasnja keda- 
tangannja tidak setimpal boeat berla- 
wanan dengan perkoempoelan2 Ie klas 
disini, dengan kekalahan-kekalahannja 
itoe mereka telah tinggalkan satoe 
peringatan jang kiranja tidak Merah : 

| diloepakan. “Sajang ! 

' Waktoe refree kasih tarida pertan- 
laingan dimoelai, lantas sadja fihak U. 
M.S. moelai menjerang, jang mendesak 
keras achterhoede Palembang, dengan 

Isatoe scrimaige didepan doel Patam 
'bang jang berachir corner, . 

Cornerkick diambil tapi tidak men- 
|datangkan hasil karena back Brahim 
datang disaat jang betoel' .dan oesir 

3.ibola ketempat jang lebih aman, per- 
mainan beloem berdjalan 5 menit, 

0empan dari Halilinienja, jang teroes 
'bawa bola sepandjang ' lijn, keeper 
Mamboo memboeroe, bola disontek 
naik dan masoek dalam doel (1—0). 
Sesaat kemoedian dari fihak Palem- 

bang poen mengadakan serangan? tapi 
selaloe terkandas, dan soelit. kiranja 
boeat liwati backstel U MS, 

Dengan bola lebih berat dikalangan        Palembang BN Ttan BN Gan aa Uk te 

nerkick, 
datangkan hasil. 

Kek Boo jang main diwing kiri dapat 

  

roes, tidak beberapa lama poela Gick 
Sien dapat bola dan lantas bikin door 
brak, back Brachim dapat diliwatkan, 
dengan satoe tembakan keras jang tidak 
dapat ditahan poela. oleh. keeper Mam 
Te merobah stand Tan 2—0 boeat 

An ye 
Bola dibagi lagi, dan kelihatannja 

. #Palembang main lebih bersoenggoeh2 
'boecat meneboes kekalahannja. dan ber 
kali kali diadakan serangan-serangan 
dibawah an Wiesse, tapi sela 
Joe gagal. 

Kedoea fihak alamkan beberapa cor 
tapi kesemoeanja tidak men 

Kemoedian lantaran salah seorang 
achterhoede Palembang bikin pelang- 

garan di dalam lijn, maka refree toen- 
djoekkan titik poetih, pinalty, Kek Boo 
madjoe oentoek-mendjalankan vonnis 
dan berdiri dibelakang bola tetapi ini 
captain dari U.MS. berlakoe sportief 
dengan mana memboeang bola kesam 
ping doel. boeat ini Kek Boo dapat 
'applaus dari penonton. 

Tidak lama kemoedian lantas pauze. 
Dalam second half ini pertandingan 

berdjalan dengan kedoea fihak bergan 
tian saling menjerang, tapi sama tidak 
mendapat hasil. 

Voorhoede Palembang bekerdja lebih 

giat, hingga beberapa kali dapat lakoe 
kan desekan keras dan berbahaja, tapi 
sajang dalam pada itoe koerang poe . 
njgkan finishing touch. sampai bebera 
pa kali mereka dapatkan kans jang 
baik sekali, telah terboeang pertjoema, 

Sampai pertandingan berachir U.M.S. 
dapat tambahkan lagi kemenangannja 
dengan 1 goal djadi 3—0 dan sebalik 
nja Palembang tidak dapat mengefjil- 
kan kekalahannja. 

Setelah pertandingan berachir kemoe 
dian oleh gestuur dari B. V. V. siapa 
jang mendatangkan team Palembang 
terseboet, dilakoekan pembagian beker 
dan medaile. 

Dan Palembang Westriiden sampai 
disini berachir. (A. B.) 

  

Mevr. A. Scheltema Joustra 

Oogarts 
Raden Salehlaan 45 Tel, 6167 WI. 

Djam bitjara 7,30 -- 8.30 pagi   41 5 — 7 sore 
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: Me T————XAAI Kantor Oeroesan Pengadilan Sawah Besar 2-0 Batavia-Centcum 
B Nan ye PA NA TM Ketan 5 1 Telegram-adres: BAKRI 

Hi : 5 5 3 ai — wes Tn sa bata UE : (Rechtszakenkantoor| Berkenalanlah. pada kita. Selamanja G3 — ——- ri . Mr. MOHAMMAD YAMIN seperti, Wol, Palmbeaeh Tenen dri Kn : Nee :3 each, lenen, dril, 
i Tea ” 5 d 

Ten “Toro coc Ur ERATIE .BOEDI ISTRI 0 Ho SAWAH BESAR 56, Tel. Wel. 3799, BATAVIA-CENTRUM Ie Ot Pe 
$ . PRIBOEMI MANONDIAJA Tr Ti |laan: netjis: P an 
3 1 NP an: netjis. Potongan setjara modern, - 

Ilpekerdjaan rapi—tjepat. Djoega dasi. 
(wol Rapi, 

  

: Kantoor oentoek mengoeroes perkara dimoeka pengadilan 
| oentoek Merken, Faillissement Overschrijving: djoega oentoek 
oeroesan: incasso, belasting, informatie, administratie, hak 
tanah, advies dalam hal sosial dan ekonontie: djoega salin 

4 Sm kita EN kena nlekan dan Btofaki no. 1 
Ps dan no.2, keloearan C,B.I. Manondjaja jang soedah 

terkenal dimana-ma mpat. Rasarja dan haroemnja 
kita teroesah seboetkan age 

  

  

    
        

  

      

      
Ia, Harga boeat @jocal lagi, direken harga jang pantes, 2 : : 

2 Kan pesenan Ba dengan harga jang pa 20n menjalin kedalam herhanar bana bahasa. Bait Ta 

Perang ena “pg Ba Tata Sean | Satoe-satoenja kantor Indonesia di Djakarta. Diboeka tiap hari e Yg 
| dang tida kalah sama minjak Tjiamis. P : |. dari p. 8—1 pagi dan p. 3.50—5 sore. Oentoek orang tidak M O FD A H AM 13 

i Mocnoengyos: dengan hormat Njonja2 dan Toean2 Di aa an Me 41 Ilex toekang ditoko Oger Freres 1 
  Petodjo Binatoe No, 18 Gang! Batavia-Centrum |. poenja pesenan. fo - 

  

  

        — Pengoeroes C. B.I. Manondjaja 
  

  

terseboet diatas, 
Harga pantas menoeroet djaman. i 

MOEDAHAM 9     

  

    Bai -satoenja toekang Ketoe Oedeng jang mendapat 2 Diploma, 

dari itoe tidak oesah heran, soedah mendjadi langganan besar 

KETOE OEDENG MAKERY 

2 E.M, MOECHTAR 

dari achli2 pemakai ketoe-oedeng, jang Pena tinggi dan 

“Oplaag 6000 Exemplaren : HN cendah— : 5 

Noord Pa gaarairan BANDOENG 

Dikirim pertjoemah kepada leden P.P.B. B. dan dibatja oleh langganan? Dio bonsai D ATIK — P OLING — LOFFEN, Gan laind' jang 

segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 
Harga abonnement boeat Hindia. warnanja, tjoraknja, Dt Oualiteitnja menoeroet Zaman.— 

  

  
I Maandblad Berg kaan Ta persatoecan Para 

e Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

    
   
   

   
   
    

   

   

  

   

     

  

»KWALITEIT  SCHOENMAKERIJ“ 

Moh. SJAREF 
Pakalipan No. 89 aa 

  

Cheribon 
  

  

. 
f 5.— setaon atawa 12 nomer, f2.50 seten: ah taon atawa 6 nomer, pem- st 1 —  MENJENANGKAN 

|. bajaran doeloe: berlangganan paling Bakat astengak taon atawa 6 nomer. enjoy "MBA MOERAH » # Ni Dengan wang 1) voetbal jang 

| Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie, Pertjajakah? Djangan ragoe2! Boektikanlah! Dan atoer pesanan @| doewa omah Tas kaca Kana 
: Toean soedah « beli satoe do- Menghadepi hasil besar dan menjenangkenj tariefnja rendah dan berlang- 

ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. dari BERAraNg. » dapat sepatoe zijn dapat graf 

Djikaloe tocan2 ingin potongan jang 2 

bagoes enak dipake. Boektikenlah saja : 

poenja pekerdjaan dikleermaker jang 

  — Ingetlah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi 
: aa 

an Kenalan jang kebanjakan memimpin tjabang P. P. B. B. bisa men- naa Bx sepang Sepatos. voetbal: djoegao Sen 

4 djadi lapangan advertentie djoega. Pesanan loear Java haroes kirim wang lebih doeloe '"/s nja darj 2 

£ | Perminta'an langganan atawa pertjontoan Pemimpin, moeat adver- harga.— 5 Menoenggoe dengan horma- .: 

: tentie afawa tarief, serta masoek lid P, P. B. B. toelis pada. NN , 1 Moh. SJARIEF | j       5 | Administratie. 

Batavia-Centrum (R. Salehlaan 18, Paviljoen) Telefoon No. 3071 WI, 
          
  

  

TOEAN PERLOE KOENDJOENGI. 

TOKO TIO TEK HONG | 
- 

: dalem i mek Bini" sebla fokiaah toea soepaja bisa saksiken 

megang Kan jang Inien paling baroe dan 

Harganja moerah 

: - HANDEL IN: 

dan7YASMINKIU 
Obat bengek (Asthma). 

Goena kamoe poenja kesehatan pilihlah obat jang soedah termashoer 

   

      

: PORT, jacut-— & , MENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN 

2. MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 

— KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

Reparatie-atelier v van Kn Ta enz.     
  

  

sepi Diangan bah lebih baik “atasan pergi sadja ke 
— Kliniek Dr. Koetjing Pasar Senen 214 Batavia-C bawa wang 

“of tidak sama sadja ditan goeng 'moesti dapat obat, tidak pilih 

“MH  orangnja semoeanja di engan hormat, dioeroes beres 

ea Sayedgatit doeloe . nomor dibelakang #eah baroe Tar per- 

«kara wang. 

“gi G t 1 flesch 10 ae A F0.50 At boeat. reclame f 025, 

     

   

    

    
    

  

   

    

   

     

djoeal lagi, rapat bagoes. Tjari Agent di mana-mana tempat. 

akit koelit, 1 flesch 10 c.c. Taulin olie f 0.25, 

uin zalf f 025, 1 pot 20 c.c. taulin zalf f Oo 
'jinja tenaga laki-laki reclame prisf 0,50. 

4 pot garantie f 0,50. 

  

kepala. digosoken, 1 flesch 5 c.c. The Cat Balm 

10 c.e. f 0,25 dan 
diboeka saben hari katjoeali hari besar, 

fdagent West Java Roemah obat TAY 

JAG 0 Moelai Hari Minggoe 3 Februari 1935 
al Ke Soematra Lampoeng— Palembang 

. Wemkasi-- Tepanggt” Medan Deli 

N 1K DOKTER KOETJING: 
Medical Hall Pasar Sener — Batavia Cerah, 

    

  

      

    

   
   

    

iaal boeat mempertahankan roesianja prampoean # 

20 cc. f 0.40. Boleh kirim . 

   

G HO TONG Cteribon, Toko DE MI 

  

  

. Tocan-Toean tentoe pada mengetahoei, bagai- 
mana sengsaranja orang jang an ng Penak 
bengek itoe. 

Memang obatnja jang terdjoeal dikoeliling 
1 tempat djoega ada banjak matjem, tetapi ke- 

soedahannja senantiasa ada membawa - lain- 
lain penjakit lagi seperti: berasa mabok, sakit 

memoeasken 

Akan tetapi dengan pakai kami poenja obat 
kemandjoerannja nistjaja bisa memoeasken dan 
sampoerna, kesoedahannja sama sekali tida ada 
berasa ketinggalan apa-apa. 

Kerna diperboeatnja ini obat dari bahari-bahan 
| jang pilihan sadja, maka dari itoe boleh di- 

5 £ 3 

e 

k 

minoem bersama-sama dengan lain obat, djangan 
koeatir, maskipown dipakai sampai lama djoega 
jada mendjadikan apa-apa. 

njakitnja, bisa tertjegah datangnja itoe' pe- 

kesoesahan. 

bisa dengan " gampang: 

kita poenja kemaoean. 

Th 2 » 1:— boeat sakit mata lama, We Asmin amat besar pertoeloengannja oentoek 3 dan paling teroetama haroes minoem ASMINKIU, 

TE an B, 1,50 boeat sakit mata lama dan lamoer, sakit PN Endh koelit dalem-tempat djalan Soepaja bisa terijegah data ngnja itoe penjakit. 

1 , 30, €, 250 boeat trachoom dar sakit mata berat, | 
| 

| Beloem Kehitoone ongkos kirim. Sr 2 

  

Memoed/ikan dengan aa 

  

      
kepala atau lain-lainnja, pendeknja tida sampai : 

: “djoega badannja djadi bertambah seger. 

“Ini obat “bila dipakai sebeloem timboet pe- | “goeh-soerig goeh. 

Sampoerna, jaitoe bisa mentjegah datangnja be- njakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet an RENA 
“4 ngek. boeat jang terlaloe banjak angin. didalam 

Djika dipakai pada waktoe timboel pentalitta. E: 
Il nja, bisa ternjata Chasiatnja seperti obat soentik | 
| sadja, demikian poela boeat hilangken batoek ' 

'pendeknja ' dipakai: |. 
mengobatinja bisa sampai sampoerna menoeroct - |: 

“gorokan), soesah bernapas, napas berboenji, riak 
“nja berbaoe, soesah keloear riak, boeat Men 
ihatoek dan bikin koeat badan, . 

| Sebagai orang jang terserang penjakit Ban ek 

  

Selainnja dari penjakit bengek, diatore tim Ae :   
ajaaa 

    

hawa, oentoek antero batoek, batoek lelah atau 
batoek sesek, ditengah malem keloear keringet, 
penjakit soeka kentjing diwaktoe malem, sakit 

Wasir dan boeat antero penjakit djantoeng jang 

membikin lelah. 

ASMINKIU 

' Menoeroet keterangan Doktor - Doktor jang 

pandai tentang penjakit bengek, mengobati ini 
penjakit haroes menggoenakan 2 matjem obat, 
jaitoe ASMIN dan ASMINKIU sebab dengan 
begini boekan sadja bengeknja mendjadi hilar g 

. ASM NKIU ada soeatoe obat bengek pendapatan 
paling baroe, ialah atas ichtiarnja Prof, Dr. rs 

SAKATA, seorang Goeroe sekolah Doktor tinggi 
di The Imperial University di negen Japan, jang 
pahamken tentang penjakit bengek dengan soerg- 

Pertoeloengannja ASMINKIU amat besar dan 

peparoe, berasa panas didjalanan napas (ter g- 

memang senantiasa badannja tjape, dari itoe 
' djanganlah disia-siakan tentarg peliharaken ba: 

«per: fteseh f 1,75 
M5 

| 'Djoega bisa dapat beli dimana-mana Toko Japan jang mendjoeal obat. Bila tida ada atau ke- 
kahie n, boleh teroes pesen dikami poenja toko. 

2. Djika kirim wang lebih doeloe. ongkcs: kirimnja dbisa dapat moerah jaitoe ASMIN boeat ongkos 
pp tambah f 0,10, dan ASMINKIU tambab f'020--Nanti dikirim. teroes sampai diroemah pemesan. 

“Breat djoeal lagi, dikasi rabat bagoes,”holeh berdami Tebih dahoeloe. 
| PRUS COURANT obat-obat boleh" Gi Ma Ba PERTJOEMAH. 

“K ITO & Co. 
Molenvliet West No. 203 Batavia. 

' Telf. Ng, 293 Bat, 
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Sep er oega 

nja di Ba Siah lama maksoed hen 
dak meloeaskan partii Ahmadiah WYa- 

“dian, Tetapi ternjata maksoed itoe tidak 
dapat dikerdjakan, sebab sampai seka 

boleh dikatakan beloem ada per 

n pendoedoek, pada faham partij 

'baroe ini. Menoeroet tahoe kita sampai | 

dewasa ini baroe 3 Izeggetiga orangi 
gotanja, 

oeroet kabnr jang kita peroleh, 
toean Marah Kamatoe'ddin le 

— klerk dari Magazijn Z.S S. disini jang 
| sebagai pemoeka dari partij terseboet, | 
“ada dikandoeng niatan akan mentjoba 
berichtiar meloeaskan partijnja disini. 

| Lebih dahoeloe ia akan mendatangkan 
Sara propagandist jang tjakap dari Padang. 

13 imana poela kelak, apabila partij 
3 baroe ini mengembangkan sajapnja di 
—. sini, biarlah akan sama kita lihat sadja 

— nanti. 

Bertambah Sepi boleh djadi 
“karena kenaikan sewa. 

“Dapat beberape hari ini kita Iihat 
| pasaran waktoe pagi pasar iboeng 
— di Lahat, makin hari, makin bertambah 

. sepi nampaknja. Menoeroet penjelidikan 
.. kita pada orang2 jang berdjoealan di 
| pasar terseboet, sekarang sewa loods 

ka 
0
 

? 

Na dinaikan sampai f 005 100pCt. sedang 
|. boeat iboeng2 boemipoetra Lahat dari 

10 02'/, djadi f 0.03 20pCt. ..... 
-3 Mengingat hal ini, goena kebaikan 

pasar dan menimbang djoega bagi 
pe ed Ma disini, ada baik agak 

alau 

Ka Pertja-Se Selatan 
Palembangsche-£ gsehe-Bovenlanden 

“Parti Ahmadiah Ga dian N 

dilain tempat, roepa- 2 

kan anggautanja terdiri 

1. . disana soedah dinaikan. Doeloe boeat | 
—. 1M2, tjoema tersewa f 0.02'/, sekarang |, 

     

    
   

   

    

   

   
   

  

    

    

  

    
   
   
   

     
    
  
  
  

  

   

        

Do becanda dari Moe- 
. hammadijah. 
“Hasilnja menjenang- 
kan djoega. 

Semendjak Moehammadijah tjabang 
'Lahat moelai berdiri, adalah kebanja- 

dari orang2 
jang berasal dari Minangkabau sadja, 
Sjoekoerlah makin lama, semangkin 
bertambah kemadjoeannja.. Dan seka- 
rang Moehammadijah disini, soedah 
beranggauta anak boemipoetra, begi- 
toe djoega pengoeroas2nja. Tetapi 
soenggoehpoen demikian, pihak isteri 
(Aisjiah) tidak djoega mendapat per- 
hatian dari boemipoetera, sekalipoen 
soeaminja telah djadi anggauta dan pe 
ngoeroes Moehammadijah. Achirnja da 
patlah satoe 'akal jang aneh djoega, 
boeat menarik -minatnja kaoem isteri 
masoek dalam kalangan Aisjiah. 

Tiap2 isteri dari kaoem Moehama- 
dijah jang ta“ maoe masoek Aisijah, 
ia boleh. diganti sadja dengan perem 
poean jang maoe (tjerai). Kabar ini 
tersiarlah dalam kalangan isteri2 dari 
kaoem Moehammadijah. 

Karena takoet akan dimadoe atau 
bertjerai dengan senang soeami, atau 
Gjoega boleh djadi karena soedah ter 

joen2lah isteri2 kaoem Moehammadijah 
itoe, minta masoek dalam Aisijah. 

Ta heran kalau kita lihat sekarang 
tablig2 atau cursus2 jang” diadakan 
Aisijah, amat ramai tampaknja, 

Ja, satoe propaganda bleid jang mem 
bawa hasil. Ditempat2 lain, jang ingin 
mentjoba, silahkan ! 

Lagi openbare tablig, 
. Beroentoem2: pad da malam minggoe 

"dan siangnja, 10/11 dan 1i Augustus 
1935, kembali oleh Amailah dan Nah 
datoelhiman Lahat, diadakan lagi open 

“|bare tablig. 

'. Sebagaimana bisa tablig ini dilang 
oengkan diloods Parsar Lama. Perha 

tian ada besar djoega. Ta” koerang da 
"Iri 200 publiek jang hadir. Wakil pe- 

Mimerintah compleet. Wakil2 perkoem 

        

   

    
    

   

        

   

   

au : 
mart Titempat tempat jang lain 

soedah | 2 Pena aa Mag 

    1gang2 obral dipasar 
( djoekan satoe rekest 
pada pt H.P.B, 2 2 

| —.. Bekas mana dalah memohon Keadk 
. lannja, dan agar diberi. keizinan kem- 
bali berdjoeal 'klontong (dipingzirnja). 

Pada hari Sabtoe 10 Aug. "55 jbl. 
mereka jang bersangkoet, telah diberi 

—- djawaban dengan perantaraan t. Ma- 
roni klerk dari kantoor H.P.B. terse- 
boet. Pendjawaban mana ialah : . 

3 Bahwa mereka tetap tidak diizdin- 
e kan oentoek. berdjoealan disana, 
| “Hal ini ka | teroetama hendak 
: mendjaga keberesan oeroesan dalam 
| #eeaoemn - 2) « 

3 Berajaan 31 Kug, 
Oentoek 'perajaan ini di Lahat telah 

dibentak satoe comite dengan sub2nja 
atak penilikan. toean Mr. Wijamelenj 
controleur dari Lematang Oeloe. 
Perajaan ini. diatoer 'bocat - 2 hari Ia 

— bahwa oleh 

: 2 

  

  

    

      

     

  

“Pada : er ma, openbare gehoor 
amin Assistent Resident. 

! Hari k | perajaan dan optocht 
  dari yako ah2 dikota | 

pa edatrikden d dart Kine Tekatan de 
. ngan beberapa prijsen, serta tooneel 
uitvoering M. Pamitran. 'Moedah2han 
sadja segala2nja itoe, akan, berdjalan 

Na HLLS, - 

  

     

poelan ta kita ketahoei karena secreta 
ris barangkali loepa menjeboetkan, 

' Sedang wakil wartawan (pers) keli 
» Ihatan antaranja ,, Pemandangan“. Pk. 
-|S.10 tablig diboeka oleh toean H. Jas 

sir Spr. seperti biasa meoemoemkan 
terima kasih pada semoea jang berha 
dir, dan diseroekan membatjaalfatehah. 
'Pembatjaan kor'an aleh Kiai Abdoel 

'Ihalim. Tetapi tidak diartikan kedalam 
“Ibahasa Indonesia. . .. . menoeroet 

Ja |eihamnia haram, sebab ta" tjoekoep| 
. Kemoedian pimpinan tablig, diserah 

i ee kan pada t. M.J. Soeoed dari Palem- 
2 bang. Toean Soeoed menerima dm 

sm kita San atozga li (og. Dengan pidato pemibuekaat. tope 
ngrede) jang ringkas, spr. membagi 

kehidoepan manoesia kepada 3 bahgi 
an, - Pertama, hidoep sehidoepnja ta' 
berkehendak apa2 ia misalkan pada 
pohon2 kajoe dan batoe. 

Kedoea, hidoep hendak makan sadia, 
seperti binatang2, 

etiga, hidoep oentoek bekerdja 
(ber mal) dan beribadah. 

Dengan djitoe spr. mengambil con- 
clussie, bahwa kalau ada manoesia 
jang bersifat dengan sifat2 no. 1 dan 2, 

  

'Imaka samalah ia dengan kajoe2an dan 
batoe, atau dengan hewan, 

Spr. mengadjak soepaja orang2 dja- 
ngan memakai sifat2 itoe, tetapi hen- 
daklah mendjadi manoesia jang ber- 
amal dan ibadat. 

dian spr. menjeroekan soepaja orang2 

tras semoea pertjektjokan. La 

kan tentang azas agama Islam. 

ima ada 4 bahagian. Jaitoe, goer' an, 
hadits, idjma' dan Ggias,. . 

| Dalam hoekoem fakeh kata spr. kita 
|orang "awam, tidak boleh mengemba- 
|fikan pada goer'an sebab tidak tjakap. 
"|Djadi menanja pada 'oelama2 jang 

ahli sadja. 
Toean H, Abdbe'rrozak dari 'Tan- 

djoeng Enim, . diserahi oentoek mem- 

doenia Islam.   S3 dengan pa bana selamat Nu 

  

boeka hidjab, maka sekarang berdoe| 

Sebab Toehan : mendjadikan manoesia : 5 
ini, dengan sebaik2 kedjadian, Kemoe-| 

'hidoep roekoen dan damai, dan ban. 3 

' Toean H. Masjhoer Azhari, menerang 

'Spr, menerangkan, bahwa azas: aga-| 

bitjarakan tentang Nama oran, dalam | maoepoen di rapat2 perhimpoenan. Ia 

Spr. akoei bahwa ia tidak dapat gai Ta Pasar Ta an 

Spr. Ph menerangkan dan poedji 
|tentang kemad jong boemipoetera La-| 
hat dibanding ngan Tandjoeng Enim. 

Spr. bitjarakan djoega fasal ketinggi 

ran2nja. 
Pimpinan menerangkan, bahwa adg 

Idoea orang jang'akan bitjara sebagai 

rena boekan disini tempatnja. 

ini, dan menjeroekan soepaja orang 
soeka bertolong dalam kebaikan djoe 

Iga spr, merembet djoega pada soal 
talkin, ber-bagai2 faham orang katanja. 

dibitjarakan disini. Sebab orang be- 
loem tentoe masoek sjorga karena me 

ninggalkannja. Masaalah itoe, ada ma- 
saalah foeroe' agama sadja. 

djalan damai kata spr. 

Pemoeda Moehammadijah, toeroet mem 

orang2 akan sama? memegang tegoeh 
atas petoea2 tadi. Toendjoekkanlah de 
ngan kerdja dan perboeatan fasal per- 
satocan kita, dan gjangan. tinggal dil 
moeloet sadja, kata spr. 

Oleh karena ta” ada jang akan dibi 
tjarakan lagi, begitoelah kira2 djam 10 

tjaan alfatehah, serta dikoenfji dengan 

do'a oleh t. H, Achmad. 

Tabligkedoea hari 
Minggoell Augt. '35 

Bermoela perhatian publiek ada koe 
rang dari malamnja, tetapi makin lama 
orang berangsoer2 djoega datangnja. 

Begitoelah tatkala martil ketoea di 
poekoelkan, publiek kira kira 300 orang. 

Djam 9.20 tablig lantas diboeka oleh 
t. M, Jasin dengan mengatoerkan teri 
ma kasihnja pada hadirin. 

Kor'an dibatjakan oleh t.M. Amin 
dan diartikan dalam bahasa Indonesia. 

Sesoedah ini, lantas pimpinan di 
serahkan pada toean M. J. Soe-oed. 
'Dengan pidato pemboekaan jang me 
narik hati, spr. andjoerkan beroelang2 
soebaja orang2 akan mengokohkan tali 
silatoe'rrahmi. Persatoeanlah mendjadi- 
'kan “keselamatan dan bahagia dalam 
masjarakat. Dan sebaliknja permoesoe- 
han permoesoehan itoe membawa ke 
pada ketjelakaan dan bahaja. 

Spr, andjoerkan djoega soepaja per 
koempoelan 'Amaliah, akan diorgani- 
seerd. . 

Toean H, Masihoen Aahari .mene- 
rangkan psrdjalanan Islam. 

Spr, monoetoerkan tarech penghidoe 
pan Nabi Moehammagd, dan kemadjoean 
doenia Islem dewasa itoe. : 

Diseroekannja soepaja orang2 akan 
mengikoet: djedjak Nabi itoe dalam 
oesahanja mengembangkan agama. 

Tentang kewadjiban menoentoet il- 
moe dibitjarakan oleh t. H. Abdoe'rro- 
zak. la batjakan ajat2 dan hadis Nabi 
dalam kewadjiban pemat. menoentoet 
ilmoe pengetahoean. « 

Kemadjoean laloe diberi kesempatan 
pada tetamoe oentoek berbitjara, oen- 

toek menambah keterangan dari spr.2 

tadi. 
Spr. t. M. Amin menambah ketera- 

ngan tentang menoentoet pengetahoean. 
Toean H. Zainalarifin dari Moeham- 

madijah, kembali njatakan gembiranja 

atas adanja oesaha 2 dari Amaliah itoe. 

sebagai djoega Moehammadij ih kata 

spr. dalam kalangan Amaliah poen, 

perloe ada bahagian pemoedanja. Se- 

bab pemoedalah jang akan menggan- 

tikan kedoedoekan orang2 toea kita. 

'Djangan ada lagi pemoeda2 kita: jg. 

gila bioscoop saban malam sadja. 
Oleh karena ta' ada jang akan ber- 

bitjara lagi, begitoelah pk. 12.40 tablig 

ditoetoep dengan selamat dan berseri. 
(verslaggever). 
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Berita dari Semarang 
“Sekalilagiakibat-| 
nja concourS Berpa 
kajian 

lad 

  

diadakan oleh P. Malam Semarang de 
ngan mendapat persetoedjoean dari 
sub-comite, Mr. Sastromoeljono c.s., 
hingga kini masih mendjadi boeah toe 
toer orang banjak, baik dalam orang 
berkerompolan dikampoeng2 didjalan2   nasih hangat2 dalam peroendingan ba 

adan 
sm 

uni herba Haa terseboet SN Ha 
kedatangannja ada tergopoh2 katanja. | 

an2 agama Islam, dan mengadjak| | 
orang2 soepaja akan menoeroet. ad RE 

tetamoe, Tetapi diharap djanganmen- | 
debat atas pembitjaraan2 spr. tadi, ka : 

Bermoela diberi kesempatan kepada|. | 
t. Abdoellah dari Nahdatoelhimam. Sprj 
memberi selamat atas adanja tablig 

Pembitjara. diberi Commentaar oleh 
ketoea, bahwa soalini tidak tempatnja|: 

ngadakon talkin, dan sebaiknja beloem| | - 
tentoe poela masoek neraka, karena mel | 

Membikin katjau, kalau dibitjarakan 3 
dimoeka orang2 jang tidak ahli, Ting-| 
galkanlah kekatjauan itoe, dan ambillah : 

Toean H,M, zainal'arifin wakil dari : 

liwat tablig ditoetoep dengan pemba-j. 

s| melainkan - sebagai isterinja t Soejadi | 

Dibaliki itoe spr, andjoerkan poela,/ 

Irenti dalam kotanja daerah Semarang. 

Soal concours Pembatas Pakaian j igi 

    

    

    

        

  

       

    

       
      
     

  

   

    

PR “Tnjkaak sekarang soedah dja 

| | boekoe,. bisa toeroet bagian lott 

“3 jang akan diboeka, mina boekoe 

Ima : AY ( Hungarian, Italian 
| In ea Russian, Spanish, 

(omong-omong) harganja. hanja. i 

Ban ah   
1     

- Bisa dapat Lotterij | 
| Dentoeng dan dapat pengertian besar 

Pajangan toenggoe nanti, kita scedah menerbitkan 15 bahasa, penting 

.perloe goena Tocan sendiri, siapa jang pesan sekarang dari harganja 

Arabic, Dutch,» English, Esperanto, Fransch, German, 

. Tebelnja 'itoe bahas. :200 pagina, tertjitak dan teratoer modern, 

di terangkan bahasa Melajoe, moedah sekali boeat beladjar bitjara 

Rembours tida bisa dikirim, pesan sekarang nanti kehabisan. 

man kemadjoean, tjarilah kepandaian, 

Erij '/so dari seprapat lotterij besar, 
jaitee: 

, Norwegian, Porteguese, Rumanian, 

Swedish, Turkisch. 

Pe 

Boleh pesan pada 

nSCHIKOKU"   
“—CBERIBON 

  bahagiakan tablig. Ia seroekan pa Sa 

Hatabeta" “Derdjat iboe Indonesia. Oer 
toek menjatakan kesemoeanja itoe baik 
lah kita soentingkan, apa2 jg kedjadian 
berhoeboeng dengan pertandingan tg 
mantas 'Berpaian seperti berikoet : ' 1 

Boedi Wanodia 
gontjang. 

id besninasi: telah kita beritakan, 
bahwa R.A, Soejadi, karena memban- 
toe lakinja, t. Soejadi, telah toeroet be: 
kerdja'. mengatoer keberesannja con- 
cours: Berpakaian, R.A. Soejadi telah 
mendjabat yoorz'tster dari' perhimpoe 
nag Isteri ,, Boedi-Wanodio“ Semarang. 
Menoeroet azas dan toedjoeannja BW, 
ialah memadjoekan dan mendjoedjoeng 
derdjat Iboe Indonesia. B W sebagian 
besar anggauta2nja terdiri dari isteri2 
nja kaoem terpeladjar. Pada waktoe 
BPDII masih beroepa comite, maka 
pada rapatnja jang pertama tg 29 Julil 
dircemahnja Dr. Roezin Boedi Wano- 
dio-poen mendapat oendangan. 
Oendangan ini diterima oleh njonja 

Soejadi dan dengan berkawan lagi se 
Orang perempoean ia datang di rapat 
tsb: Sesampainja perdebatan antaranj. 
Soejadi dengan wakil2 perhimpoenan | 
terdjadi terdjadi, achirnja ia -mengakoe 
boekan dari perh, Boedi Wanodio, 

dan.Bestuur dari B. W.: 
Dari sebab 'oedjoet persidangan haj 

roes terdiri officieel oetoesan2 dari 
perhimpoenan,. maka atas keterangan 
nja njonja Soejadi, maka rapat me- 
nganggap njonja Soejadi tak mempoe 
njai hak oentoek toeroet menghadiri. 
“Dengan poetoesan ini njonja Soejadi 

laloe beroleh. mengakoe' mendjadi oe- 
toesan- B.W., tetapi tidak dengan vrij 
mandaat, sehingga terpaksa-ia tak da 
pat melahirkan sikapnja B.W,“Ini poe 
la: tak moengkin kalau rapat memoe- 
toeskan nj, Soejadi dianggap sebagai 
pendengar sadja. 

Concours berlangsoeng dan njonja 
Soejadi tetap masih membantoe atas 
keberesannja pertandingan itoe. Soeara 
desas-desoes dari moeloet ke moeloet 
telah sampai pada anggota2 B.W. 

Soeara jang sedemikian ini telah di 
terima oleh sebagian dari anggota 
'B.W, tidak senang atas tindakannja 
nj: Soejadi. Oleh karena itoe kita men 
dengar kabar jang sangat dapat diper 
tjajai, bahwa dalam kalangan B.W. 
timboel doea aliran. Setoedjoe dan ti 
dak! Diantara jang tidak setoedjoe 
konon kabarnja Isterinja dokter Roesli 
akan keloear dari “Boedi - Wanodio, 
Hal ini soedah selajaknja, karena orang 
tahoe t. dokter Roesli sebagai ,Pe 
njoeloe Semarang”, jang memang” te- 
gen dengan adanja concours itoe. 

Isteri Beroesaira 
ee tama, Solo.: 

Soal concours ini agaknja tidak be 

la: telah mendjalar ke Solo, ditempat 
(mana uitslag dari jurij menoendjoek 
kan perempoean2 dari Solo dan Mata 
ram jang mendapar prijs2 dari nomer 

|satoe sampai nomer: enam. Enam pe-|... 
rempoean dari vorstenlanden'j jang men 
dapat gelaran dalam concours 'Berpa- 
kaian, tetapi dibelakangnja itoe poe 
loehan, ratoesan. ja boleh-djadi riboe- 
an. Benar dan tidaknja orang boleh 
mengambil kesimpoelan berita terseboet 
dibawah ini. 

Setelah perempoean2 di Soerakarta 
mendengar dan mengetahoei adanja con 
cours Berpakaian di Semarang, hingga. 
dapat melahirkan perhimpoenan baroe 
BPDII maka disana (Solo) telah  ber- 
diri seboeah perhimpoenan istri dengan 
memakai nama Istri, 
Beroesaha Oetama (IBOE). Perhim- 

peenan ini kabarnja mempoenjai' ang   

poeloeh perhi'mpoenan ini kalau ma- 
sing2 beranggauta 10 orang, mendjadi 
60x10 — 600 orang. Dan dari pada 
toe tiap2 orang calau mempoenjai pe 
ngikoet satoe sadja, semoea soedah 
ada 1200 orang. 

Adapoen oesaha jang pertama jang 
|didjalankan oleh ,IBOE"“, Solo, koetika 
hari Senen malam” Selasa telah melang 
soengkan protest vergadering menen- 
tang concours Berpakaian itoe. Dalam 
rapat.ini A. Sjamsoeddin poen toeroet 
'berbitjara. 

Tjatatain2 jang loetjoe! 
“ Ingin Pantas atau mera- 

, Sa maloe, 
Pada waktoe Pasar malam adakan 

concours Berpakaian jang pengabisan 
oentoek perempoean. dan laki-laki 
ada soeatoe kedjadian jang menimboei 
kari pertanjaan, Sehabis le ploeg bagi 
an perempoean selesai, dimoelaikanlah 
jang 2e ploeg bagian lelaki berpaxaian 
dengan kain batik, berbadjoe tenoen 
dan memakai kain kepala. Diantara me 
reka itoe ada seseorang laki jg berba 
dan tegap dan masih moeda. 

. Tetapi anehnja ia mempoenjaikomis 
(brengos) jang begitoe tebal dan me- 
lintang, ditambah poela memabai katja 
mata. Memang kalau dilihat dengan se 
'pintas laloe itoe komis ada dari kod- 
irad, tidak palsoe, 

Alangkah terkedjoetnja ketika dideka 
(fi orang, ternjata itoe komis ada tem- 
plekan tjap Japan. Kedjadian jg begini 
Orang pasti menimboelkan pertanjaan 
atau doegaan. bahwa sebabnja mema 
kai komis palsoe itoe bisa djadi soe- 
paja ,,Pantas“ atau merasa Maloe: 

Bertentangan paha m 
Seorang jang sangat dipertjajai tjeri 

ta pada kita, bahwa seorang bernama 
P, beroemah dikampoeng M. pada wak 
toe ada Concours Berpakaian telah me 
njoeroeh pada isterinja soepajaisterinja 
toeroet .ambil bagian dalam pertandi- 
ngan berdandan. Sebab orang istriitoe 
merasa bahwa dirinja ada djelek laloe 
berkata hegini dan saling berdebatan : 

Istri : Moestahil saja bisa dapat prijs 
mas sebab roepa saja djelek. Jang me 
nang mesti jg parasnja eilok dan dari 
sekolahan ! 
“Laki: Boekan roepanja jg dihitoeng 

tetapi pantasnja berpakaian. 
Dengan keterangan jang begini itoe 

perempoean laloe- soeka menoeroet. Ia 
'soedah berpakaian netjis! Hal ini soe- 
dah. pasti menoeroet dari perasaannja 
itoe orang ketika ia bertjermin (ngilo). 
Mereka laki-isteri laloe sama ngem- 
prit ke Pasar Malam. Badan tjapai 
berpakaian dan berdjalan, keringat 
Isoedah mengalir, tetapi sesampainja di 
Pasar Malam ia ditolak, ta" diperke- 

“Inankan toeroet ambil bagian. Apa jang 
kedjadian' diroemah itoe orang loear 
tidak oesah mengetahoei, hanja dapat 
dibajangkan kalau isteri itoe tentoe 
merengoet (moeka asam) terhadap 
soeaminja. Dan toean ? setidaknja ada 
gelo! Ada2 -sadja ! 

# Djangan toean 

MENOENGGaAK 
Sebab menjoesahkan administratie . 
Sebab membikin tocan sebagai orang 

beroetang ! 

'Sebab melambatkan kemadjoean koran 
batjaan tocan ! 

Sebab bisa menghilangkan hak toean 
oentoek dapat uitkeering 

dari Fonds Kematian   gauta 60 bocah perhimpoenan. Enam 
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Onderlinge Levensverzekering Maatschappy 

"BOE MI - POETER A' 
"Ora En RT hn 

  

lalah satoe assurantie tanggoeng djiwa kepoenja'an bangsa awak 
jang telah terkenal. Oleh: oemoem, . terboekti dari dimana mana 
terdapat verzekerde atau 'Agent dari Maatschappy. kita ini. 

Pogdjian tidak perloe lagi, Mintalah dengan gratis prospectus 
pada Directie atau Agent2 diseloeroeh. Indonesia. 50 

4 xx 

  

  

  

    

    
    

H.LS. JULIANA. 
PALEMBANG 

Moelai 1 Mei IE: -S: »JULIANAS 1935 H. 

: baroe.: 

menerima: moerid 

Goeroe-goeroe semoca berdiploma. 

Mendidik anak-anak oentoek examen M. U.L. O, K.W.S. dil. 
Wang sekolah maelai 1 Augustos 1935.F 4.— boeat anak per- 

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

Dengan Besluit padoeka toean Directeur van Onderwijs en 
Eeredienst ddo, 28 Juni 1935 Np. 16309/a Julianaschool di 
Palembang di izinkan memakai nama H.I.S. terhitoeng dari 

1 Februari 1935. 

La
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ex Meofdarte dari Europa 
5 mens 

Boeat segala roepa penjakit dalem dan loear 
Specialist bocat potong (chirurg) dan perempoean (vrouwen- 

arts) djoega trima boeat bersalin (bevalling). x 
Mengobati dengan Electrisch : seperlis (aw 

Rontgen,- Hoogtezon,- Diathermie, Enz. 

Kita poenja kliniek bersih dan pengerawatan baik 
Terpimpin oleh Operatie-Zuster dari Duitschland. ”. 
Tiap2 waktoe Dokter periksa dan ngobatin, Sembarang waktoe 

familie boleh sanga menengok (bezoek) na laloeasa. 

Tarietf Kliniek: 2 

Klas IL F5,— sehari Klas 2. F3,50 sehari: 

'Djam bitjara 

Kramat 112 Teli. 754 WI. 
pagi djam 8—10 

sore djam 4—6 

- Panggilan sembarang wakfoe ditrjaia 

Beban inisial an 
4. 

Kias 3 F 2.50 Tri 

Pantjoran 22 Telf. 1669 Batavia 
sore San 1z 8- 

  

Kliniek Dr. Pp. von : 

  

  TOKO   

  

No. 9 

1» 
Paling moestadjab diatas doenia 

CRYPTAL" 

    
  

i CRYPTAL 
OBAT SAKIT BADIA 

| AANG, PALING DUEMPOL. 
    

  

1 
» 1 

Basmikanlah penjakit. Latuhag dengan Seek ask “bat »CRYPTALs 
Satoe satoenja obat jang paling mandjoer dan berboekti serta berfaedah. 

Pp. flesch isi 100 boetir 1. 3.25. ss 
2 Pp. Hlesch isi 50- boetir f. 1.85” (" 

p. flesch isi 30 'boetir f. 1.25 

RITAL boeat membersihkan an kentjing - 
beroepa djamoe p. pak . AN AKOU. 

TERDJOEAL OLEH : 

K. ANNOSHITA & Co. 
Sawah Besar Batavia-C. Telefoon 3328 Weltevreden 

Bisa dapat beli antero toko “obat: Japan. 

PRIJSCOURANT kaloe diminta kita kirim pertjoema, 

Ziekten etc. etc. zunder operatie 

- 
. Ini, Tabib jang asli dan termasjhoer di seloeroeh Hindia Neder- 

    

NATUURLIJKE GENEESWIJZE £ 

Tabib Abd, KARIEM Aseli 
Speciale behandeling van aambeien, Interne en Geheime 

  

  

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

ml  operatie (potong). Dan baroe2 ini soedah bikin semboeh pada El 
Toean2 seperti berikoet: Toean H, Tarbin Moedjilin tocan tanah 

af  Pintoe Besi, Toean Nio Tjeng Soei Petodjo, Toean Bey Batjan SJ 
Seng orang 'bangsa Sikh di Gang Doea Tandjong Priok dar lain FB 
banjak orang dari roepa2 penjakit. Dan sedia riboe riboe soerat, 3 
kepoedjian: Certificaat) dari sagala bangsa. Boleh kita kasih liat z 
kaloe perloe, dan siapa siapa jang maoe minta dikirim rembours 
haroes kirim wang terlebih dahoeloe f5.— (limah roepiah). 

TABIB ABDULKARIEM B 
Molenvliet Oost No. 15 sebelah Weeskamer Bt.-C. 5 

Manna Jd dolan 
  

Banjak minjak ramboet tetapi jang 

mandjoer djarang 
Awas selamanja liat merk se- 

belah, kepala djadi enteng tida 
koreng,- ramboet djadi gemoek, 

item, lemes, matiken koetoe dan 

ilangken ketoembe, 

  

San POP ONAO AN 00 NA ONDOOETKOURS 
Aa 
  

KLEERMAKER AWI | 
Kami kasih taoe kepada se- 
kalian kami poenja lang- 

ganan-langganan, , 

jang di Kramatplein no. 34 bai 
Sekarang soedah pindahdi ra 
Gang Atjong No. 2 Bat.-C, | 

|) depan Postkantoor Kramat. 
Dan kita ada sedia roepa2 
kain djas oentoek toean2, r 
potorigan tanggoeng 23     

2 
  2 Bean an 

  

Barang siapa jang minta per- 
tjobaan roti. Poedjian tentang 
enaknja soedah tjoekoep. Selain- 
nja diperiksa oleh Gezondheids- 

dienst. 

  

Sumatrasche 

Broodbakkerij I 
Tromplaan 13, Batavia Centrum 

Telefoon No. 4976 WI. 

  

- 2
2
1
 

  

Kloearan 

Roemah obat 

Jo Tek Tjoe 
Kwitang —Batavia-Centrum 

  

a
g
 

  

AWAS 
Present F 1000 (seriboe roepiah) 
Siapa jang bisa kasih keterangan ini 
obat-obat tjampoeran dari apa? 

Tabib Prof. 

M. IBRAHIM 
Kalilio straat No. 3 sebelah Bioscoop 

Rialto Pasar Senen Batavia-C. 
Garanted mengobati segala roepa pe- 
njakit seperti impotentie Ipeloe| bawasir 
Aambeien dan lain? dengan zonder ope- 
ratie, Kalau. tidak baik wang kembali. 

Djoega mengobati segala penjakit 
PN dan penjakit anak2 sampai : 
aik | 
Roemah obat boeka dari djam 8         

    i Ja 201— 221 MOLENYLIET WEST, No. 212 coy 

  

pagi sampai djam 8 malam. 

TOKO OBAT TJAP MATJAN 

ENG AUN TONG KOW KIE 
TELEFOON, 1090. Te BATAVIA 
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