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djadi 
ional Rubber. Committee di 

on. sebagai gantinja toean Ig 

33 

“adviseerende stem ,,(teroetama djika 
  

rubber)” 

| Nederland di 'itoe conf 
ng akan diadakan di London dan jang 
rdiri dari tt, Prof. van Gelderen, Prof. 

de Bussy dan Bolderhey. 

“Soejono ini, kita tidak akan bitjarakan. | 
— Kita hanja aka poedji disini good- 

will (kemaoean 
disini oentoek menimbang kepentingan 

akjat. 

smbitjaraan internationaal (jang be 
sangkoetan dengan lain2 negeri) per- 
(kara inwendige aangelegenheden (per- 
kara jang meloeloe penting oentoek 
Indonesia sendiri ri jang mestinja diatoer 

oleh Pemerintah. disini) seringkali di 

arik oleh Plein den Haag, Pemerintah 

tingan dari Nederland sendiri, Peme- 

| rintah disini hanja boleh melakoekan 

| perintah2 dari Nederland sadja, paling 
2 banjak boleh mengasih advies, jang 

gampang sekali didt» di archief mi- 

nisterie van Kalonitn djika bertentangan 

engan kepentingan groot kapitaal 
ederland. 
Kita tahoe beberapa kedjadian di- 

mana Pemerintah disini memperlindoe- 

gi kepentingan Ra'jat kepoelauan 

disini dengan sesoenggoehnja djika 

bertentangan dengan kepentingan par- 

ticulier Barat, tapi apa djoega jang 

dipekerdjakan, selamanja het laatste 

woord, perkataan jang paling lambat 

dan jang moetoeskan, ada di Den 

aag dan biasanja Pemerintah disini 

mesti toendoek boeat keperitingan Ne- 

derland, jang hanja melihat keoentoe- 

ngan sendiri sadja tidak melihat keadaan | 

dan Ra' jat Indonesia. Bagaimana djoega 

bisa melihat kepentingan kita ?, di 

| Nederland orang-orang  hanja tahoe: 

bahwa mereka poenja satoe kolonie 

     

  

     
   
   
   

    

   
   
   

  

- jang tanahnja kaja, dimana mereka | 

bisa dapat banjak oentoeng, dan jang 

mesti kasih banjak oentoeng. Mere- 
“ka semoea hanja tahoe koersen aan- 

. deelen dari onderneming-onderneming 

| sadja, “orang-orangnja beloem pernah | " 

melihat, ! keadaannja tidak mengeta- 

ei “nama-nama seperti Simau, 
| Basilam, Pasir Nangka, soedah ter- 

kenzl hapal tapi djika tanja apakah iboe 
kotanja Indi8, mereka bilang ... Soe: 

baja atau .,. Bindsengseheskinfrie' MH!) 
Yjika disini ada terdjadi apa-apa, se- 

pertinja . sedikit .hoeroe-hara, semoea 

mereka berteriak bahwa ,onze eigen- 

   

   

      

   
   

    
dommen“ (kepoenjaan kami) tidak be- nemer 

: befoel diperlindoenginja sampai 
2 hilang, dan Pemerintah disini|« 

e aa bahwa terlaloe ai 

  

3 ag tovini aka di Holland, kita 
am. djoega, mereka tidak bisa tahoe 

cadaan disini. 

Bagaimana mereka bisa kenal dengan| 
cadaan disini djika mereka berada 
ebegitoe djaoehnja,. dan mendengar | 

  

ka tocan URAA: febebala! Iid dari | 
lege Gedelegeerden soedah ditoen- 
ekkan oleh Pemerintah oentoek naik 

plaatsvervangend lid dari 

pa terseboet 'hanja poenja satoe 

'ada pembitjaraan tentang bevolkings- 
'akan  membantoe delegatie 

entie karet 

Baik: atau tidak baiknja benoeman: tocani 

ik) dari pemerintah: 

“Sebab soenggoeh, sap 

        

Diterbitkan oleh : 

Drukkerij ,,PE'M AND ANG AN“ 

Dir. R. H. O. DJOENAEDI 
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“HARGA LANGGANAN 

Indonesia satoe kwartaal . f 450 

. £ 5.50 

Kantoor : Bat.-Centrum 

Locar Indonesia . . 

Boleh dibajar boelanan, tetapi 

brenti haroes diachir kwartaal. 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie. 

    

  

1 basa" BA Pemerintah disini jang | 
" kebanjakannja tahoe keadaannja jang 

betoel2, dan seringkali mereka poe- 
lang. 'dengan gideg kepala, tanda ka- 
sihan dengan Rakjat dan tanah kita. Kita 

  

disini dan beberapa bestuursambtena- 

ten Belanda meletakkan djabatannja 
oleh. karena tidak belas melakoekan 
perintah dari Nederland. Dan sering- 

Dati Pemerintah disini hatinja berten- 
tangan dengan perintah itoe tapi jah, 

lebih baik dilakoekan dari pada hilang 
djabatannja j jang begitoe besar digadjih 

nja,. dan toch sebegitoe tahoen lagi da 

pat pensioen en. ... weg zijn we, uit de 
ellende (kedjelekan ini tidak kelihatan 

gi) oentoek senang2 di Centraal atau 
melihat keindahannja boekit-boekit di 
tanah Zwitserland. 

| Seperti 'kita soedah oeraikan bebera- 

pa kali, semoef atoeran2 ditempo ter- 
belakangan ini maoepoen atoeran2 

testricties dan contingenteering, tidak. 
ng dengan kepentingan Nederland: 

dian berbaoe tangannja groot industrie 
dan aandeelhouders disana, terhadap 
mana Pemerintah disini tidak bisa 
berhoeat apa2 djika soedah dapat satoe | 
»wensch” (harap) dari Plein-Den Haag, 
Dengan menimbang kepentingannja 

Nederland jang disini beroepa dida- 
Nederland teroetama djika ada kepen- Jam onderneming2 dan kepentingannjaf penting, maka- telah diar 

Rakjat dan tanah Indonesia jang sebe 
'gitoe melaratnja, seringkali Pemerintah 

@isini berpendapatan bahwa timbangan 
jang nomor satoe diseboet itoe terlaloe 
berat. Soeka menolong jang nomor doea 

tapi Nederland biasanja tidak melihat 
keadaan disini hanja melihat kepenti- 
ingan pendoedoeknja sendiri sadja dan 
'perintah soepaja nomor satve di-pen 
tingkan didepan nomor doea, 

| Sekarang roepanja akan memadjoe 
kan satoe soeara dari Rakjat jang ke- 
soekaran Sendiri di kalangan conferentie 

jang akan diadakan di sana di Europa 
Soepaja mereka teroetama Nederland 

mendengar sendiri seroean dari rakjat 

jang bersangkoetan. Boekan boeat mem- 

oentoek membantoe delegatie Neder-| 
land dengan penerangan tentang kepen- 

tingan Rakjat, soepaja djoega Pemerin- 
tah disini bisa menggelindingkan separo 

dari fanggoengannja dari semoea poe- 
toesan jang akan datang itoe pada dada- 
nja toean Soejono, pada Rakjat sendiri. 

Sebab meskipoen Pemerintah selama- 
nja melihat kepentingan Rakjat, tapi 
boleh djadi dan boleh dimakloemkan 
bahwa disana akan keloear satoe 
»Zeer subjectief inzicht” (melihat kea- 
daan sendiri sadja) jaitoe ten voordzele 

van, meloeloe oentoek keoentoengan- 
ye karet: Panen cu an ber- 

    

    sat Hanin oentoek Yan 
dan La aura ini. Satoe tang-    

    

ba Km OMisla ati 
ja kepentingan anak negeri, 

“Inong tidak melihatkan “kepentingan 
karet sadja, tapi kepentingan seoe- 
moemnja “dari 'Rakjat dan keadain 
|Indonesia, oentoek mana perdiaman ia| 
di Den | dan selaloe ada contact 
dengan Minigterie van Kolonitn, sangat 

      innja sadja. ie Ne lebih 

soedah pernah mengalami satoe G. G.! 

gg atau politiek, tidak koerang 

poenjai stem oentoek moetoes, tapi| 

garan. 

|oari wet tentang 'perkoempoelan2 ex- 

  

  

Perampasan pemerintahan di 
Griekenland. 

Telahgagal sama se- 
kali... 2 ae wena:al di 
tangkap. 

Menoeroet kabar Ameta dari A- 

d' €tat (pertjobaan merampas pemeren 
tahan|jang dimaksoedkan oentoek men 
dirikan dictatuur: dibawah generaal 
Palasteras soedah dapat: dibasmi 

sama sekali dari sebab tertangkapnja 

Generaal Vlachos, dan Scandalis, 3 
kolonels dan Reherapa Officieren lain 

lagi. $ 
—0— 

Itoe pembitjaraan2 perdagangan |, 
dengan Japan. 

Toedjoecan baroe 
dari Japan. 

toesan2 dari Departement van Finan- 

Keradjinan telah berkoempoel ox enfoek 
membitjarakan atoeran2 terhadap pe 
naikan loear biasa dari spec 
export kain menta (ongebieekt 
ke Indonesia ini. # 

Oleh. karena oeroesan | 
z 

san soepaja djangan ditoen 
atas berlakoenja itoe wet ten 
lindoengan perdagangan loear ne 
akan tetapi bahkan mengadakan sato 
spoed-conferentie dalam departement 
Oeroesan Perdagangan dan Keradjii 
dari oetoesan2- Pemerintah dan saw : 

  

didjalankan dengan sempoernanja. 

Dari fihaknja Pemerintah akan had- 

pala dari afdeeling Perdagangan Loear 
Negri dari Departement Oeroesan 
Perdagarigan dan Keradjinan? Nakaji- 
ma, kepala dari salah satoe afdeeling 
Departement Oeroesan Financien dan 
Kurusu, kepala dari afdeeling Perdaga- 
ngan Ministerie Oeroesan Loear Negeri. 

Punten jang akan dibitjarakan jalah 

ada sebagai berikoet : 

1. Oleh karena didoega pada tanggal 
10 September baroelah dapat didirikan 

perkoempoelan kaoem exporteurs ba- 

Irang2 tenoen ke Indonesia, maka dari 
itoe terpaksa mesti didirikan  seboeah 

commissie jang mempoenjai kewadji- 

ban mendjalankan penilikan jang loeas. 
2. Sebegitoe djaoeh atoeran-atoeran 

mengizinkan, dan dengan moefakatnja 

Departement Oeroesan Financien, maka 
oleh douane akan diperiksa terlebih 
doeloe barang2 jang akan dikirim ke 
Indonesia. Commissie terseboet akan 
angkat seorang Inspecteur oentoek 

menjelidiki jang melakoekan pelang- 

3. Poetoesan dari organisaties expor- 
teurs katoen, dalam mana hanja dibi- 
tjarakan tentang larangan pendjoealan, 
mesti diperloeaskan dengan begitoe 
roepa, hingga djoega export Iyagasoek 

didalamnja. 

4. Poetoesan terseboeb diatas hanja 
berlakoe bagi auggauta2 dari textiel- 
federatie akan tetapi djoega mesti di 
beri lakoekan pada kaoem saudagar 

jang bersangkoetan. 
5. Perkoempoelan importeurs katoen 

di Indonesia haroes. tjegah pemasoe- 

kannja barang2 jang terlarang via Si- 

ngapore dan hal ini haroes diberi ta- 
hoekan pada Commissie. 

Sebegitoe. lekas itoe perkoempoelan 
exporteurs didirikan, maka artikel 9 

port akan diberi lakoekam dan selan-   Maa T 
“W, 

thene (Iboe kota dari Griekenland) coup |. 

1 tjeboerkan Ya 1, dalam 1" 
Menoeroet kabar Aneta Iwaki dari|kar pa tjila 

Tokyo, pada tanggal 17 Augustus jbl. | gal 
sebagaimana kita telah kabarka: ii, 06x 

cien, Loear Negeri, Perdagangan, dan k 

gar2, soepaja penilikan atas export bisa h 

lir Vice-Minister Yoshino, Terao, ke-|: 

dieh Departement Oeroesan Loear Negri 
Japan diberi tahoekan pada delegatie 

soepaja semoeanja itoe disampaikan 
pada Pemerintah Indonesia. 

—O— 

Itoe bahaja perampokan di 
daerah Madioen. 
Djoega perempoean2 
mendjadi korban. 

Kemaren kita moeat itoe 'soerat dari 
pembatoe Speciaal kita di. Madioen 

ga ,Keng Po” petik Pp 
kara naa itoe, dan s sesoedah toelis 
apa jang ,,Ind. Courant yartakan di 
antara lain moeat ini kaba an: 

»Ketika di bilangan Barat s 
perempoean poelang dari pas 
ambil djalan di sepandjang 
diserang oleh pendjahat | 
iapoenja eeang sedjoembia nja.. 
anem poeloeh cent! f 

Kemoedian: 
itoe perempoean jang lagi ham 

abaran per- 

   

      

    

   

     
itoe  bahaja 

eliwatkan batas. 
ort dari Bestuur dja- 
bar baik, padi men- 
di Madioen roepanja 

machteloos), dan oentoek 
| pendjahat2 ini ada baiknja 

“detachement veldpolitie dari 
at, 

"“G , S. 5 sn 

Regenten masih tetap kepala 
rakjat. 

Dalamartian adat 
rechtelijk. 

Orang masih ingat pada permoelaan 
ini tahoen waktoe diadakan regenten- 
conferentie jang paling achir di Bogor, 
antara lainnja regent Pandeglang ada 
memadjoekan satoe nota, dalam mana 
ia madjoekan oesoel soepaja regent- 
regent itoe kembali didjadikan sebagai 
Volkshoofden. (Kepala rakjat) seperti 
doeloe, dan soepaja ini Hoofdambte- 
naren diperbaiki kedoedoekannja se- 
bagai Kepala dari Igama (jang dimak- 
soedkan Igama Islam Z.) dan selan- 
djoetnja dimintak lagi soepaja Peme- 
rintah memberi perlindoengan atas di- 
rinja ini regent2 terhadap penghinaan- 
penghinaan jang mereka terima dari 
fihak pemimpin-pemimpin rakjat 

Dalam regentenconferentie itoe me- 
mang banjak perhatian ditoedjoekan 
kepada pergerakan rakjat. 

So'al jang dimadjoekan oleh regent 
Pandeglang ini, ada beberapa pasal di 
madjoekan dalam pembitjaraan |di 
Volksraad oleh toean Feuilletau de 
Bruyn, sekingga Wakil Pemerintah poen 
dalam persidangan Volksraad kemaren 
hari Senen telah memberi djawaban 
atas oeraian toean de Bruyn terseboet. 

Diterangkan bahwa regent2 ditanah 
Djawa dan Madoera (diloear daerali 
Vorstenlanden) senantiasa masih sadja 
mendjadi KEPALA RAKJAT (Volks- 
hoofden) dalam artian adatrechtelijk, 
disebabkan kedoedoekan mereka dan 
kekoeasaannja sebagai pemegang koea- 
sa pemerintahan jang beroerat-berakar 
dalam vorstenrecht dahoeloe kala. 

Soenggoeh benar dalam kedoedoekan 
lama dari Inl. bestuur ada perobahan 
disebabkan perobahan bestuur admi 
nistratief, lantaran mana kemoedian 
menjoesoel pembagian pekerdjaan anta- 
ra bestuur Boemipoetara dengan Euro- 
pa, dan lantaran diberikannja autonomie 
kepada regentschappen, tetapi kema'- 
moerani rakjat masih tetap dipertjajakan 
kepada regenten, lantaran mana keper- 
tjajaan dan penghormatan bagi Boepati 

dibataskan, begitoelah toelis “N.v.D,“. | F7 
Apa jang kita telah toetoerkan diatas 

Japan disini dan lebih djaoeh diminta | | 

tentang bahaja rampok. Kemaren djoe- | 

am Pas 

   
    

  

        

  

pendjahat . telandjat g 

                

    

     

    

   

  

     

     

        

    
     

  

      
      

  

    

  

     
    

    

   

        

    
  

  

PLAAT 

HIS MASTER'S VOICE 
FL. 220 PER STUK 
Dengerlah opname2 jang paling ' 
baroe dari Miss Jacoba, Abdullah, 

Sapulity dan lagoe Djawa dan 
Soenda. 

  

bi Mintalah prijscourant dari 

3 Importeurs. 

. Handel Mij v/h C.M. Luyks   
Ditjari Agent2 di mana2 tempat. 

: PLAAT 

   

  

       

  

      
      
           
     

      

        
      

  

        

        

     

    

  
  

Rakjat2 itoe memandang “Kaboepa- 
ten“ senantiasa sebagai traditioneele 
centrum (centrum atau poesat dari pada 
tempat kepentingannja diperhatikan), 
dari pada kepentingan2 rakjat men- 
djadi perhatian. 

Pemerintah tidak sedikit djoega me- 
nerima baik djika orang. mengatakan 
bahwa Pemerintah sekarang me-anggap 
regenten itoe sebagai ambtenaren. 

3 

Sebagai Kepala dari Igama (dalam 
artian “politiek igama), dari doeloe2 
poen tidak pernah ada pada y2senten. 

Benar regenten itoe mendjadi  -ga- 
was jang tertinggi atas orang- ”€ 
jang mendjalankan Igama diantara 1.- 
oem -Moeslimin, pengawasan mana 
teroetama sekali bersifat politioneel, 
sehingga dalam hal ini tidak ada 
keberatan djika pengawa- 
sar itoe dilakoekan oleh 
regentjang berigama Chris- 
tem 

Tidak perloespeciaal 
wet boeat membela 
regenten. 

Selandjoetnja Wakil Pemerintah me- 
nerangkan dalam Volksraad bahwa 
pada waktoe ini Pemerintah anggap 
tidak ada perloenja oentoek mengada- 
kan Wet jang tertentoe oentoek me- 

dan penghormatan rakijat 
regenten disebabkan pemimpin2 rakjat. 

Djika orang melakoekan critiek di 
openbaar terhadap regenten, menghina 

djika orang membikin tertawaan dalam 
pers atau vergaderingen atas tindakan 
tindakan atau oeraian2nja regent, bisa 
dianggap sebagai gezagsonder- 
mijnend (atau perboeatan jang hen- 
dak menoembangkan Pemerintah), ma- 
ka sekarang soedah bisa didjalankan 
tindakan2 jang keras dan hal inipoen 
soedah berlakoe. 

Selandjostnja wakil Pemerintah me- 
nerangkan bahwa tentang kedoedoekan 
regent di Djawa dan Madoera ini sedjak 
beberapa waktoe sedang dalam studie 
(dipeladjari), dan diharap hasil daripada 
Studie ini tidak lama lagi akan dike- 
loearkan. 

sim ) mes 

Sri Ratoe Wilhelmina sakit, ? 
Terpaksa mestiberdiam 
di pasisir. 

Aneta ini hari dari Amsterdam kabarkan 
S,k. ,,De Telegraaf" mendapat kabar 
dari Oslo bahwa Sri Rate» Wilhelmina 
dengan Prinses Juliana f lah berangkat 
ke pasisir Aashaard, oleh karena ke- 
sehatannja jang terseboet terlebih does 
loe terganggoe, jang mana menoeroet 
dokter disebabkan lantaran hawa goe- 
noeng jang kering 

Dari sebab itoe maka dokter tadi 
memberi nasehat soepaja Sri Ratoe   pada sebagian besar rakjat masih   djoetnja export tjita ke Indonesia akan hidoep teroes, 
Wilhelmina berdiam dipasisir oentoek 
mendapat hawa laoet jang sehat, 

nentang adanja pengroesak kepertjajaan 
terhadap 

atau bersifat menjerang dan djoega 

  

  
P 

 



    

H| Seorang ditangkap 4 orang lagi 1 

| didekat kampoeng Sidamoekti: 
ran, jaitoe seorang: lelaki: toe 
Hasan telah oleh satoe 
orang toea. jang malang 

“gal doenia di sitoe djoega. 
Lain ketjilakaan tadi p 

kantoor Singer Meester Cor 
- orang Indonesier Saleh tela 

gar. satoe deelman, hingg 
loeka didada. Denga 
politic.ia.dibawa. ke.C.B 

Ta 

Pendidikan Isl: 
Madjelis Goeroe dari I 

didikan Islam di Gang Po 
Keton Djeroek, Bat. C.,pada hati 
go€ sore kemaren telah menga 
vergadering tertoetoep did se- 
kolahan Jong Islamieten . 
fensielija van den Bes ada 
djam 5 sampai djafn ng. 

| Dari pada iatsa naka 
telah diperbintjan n dan 
daja oepajadari ut oet Ji- 
dalam vecantie naik kelas jang laloe 
sampai waktoe sekarang ini, dan ichn    

    

tiar apa lainnja lagi jang hendal 

memberi mamfaat kepada Pendi 

Islam 'terseboets 
| || “ai . 

2 Sa Ag 
Pangroekti Lajon Sawah. Besar. 
'Sekalipoen Pangroekti Lajon sebe- 

toelnja hanja perkoempoelan kematian 
sahadja, akan tetapi, sekarang perkoem- 
poelan itoe toch. soedah melebarkan 
sajapnja, sebab sekarang soedah terma- 

soek djoega pada rentjana pekerdjaan 
nja pada beberapa fatsal2 semitsal 1. 
koersoes. 2. pidato2, 3. mengadakan 
pertemoean kewartalan jang tetap dan 

« Mebagatnja, Hn dai Kena LA 
| Hari Minggoe kemaren ini Pangroekti 

... Lajon telah djoega mengadakan perte- 
mocar Oemoem kewartalan diroemah 
toean .Saimin Notosoekarso. di. Gang 
Buddingh lil no. 1 di Sawah Besar, 
pertemoean mana tidak sadja dikoen- 
djoengi .oleh toean2 anggota akan tetapi 
djoega oleh banjak kaoem iboe. 

| “Telah dibitjarakan soeatoe choetbah 
tentang: ,Apa perloenja Igama, pela- 
djaran dan pendidikan, dan bagaima-|' 
na hoeboengan antara igama dan pela 
djaran dan pendidikan itoe, “choetbah 
mana atas oesaha dan permintaan pe | 
ngberoes Pangroekti Lajan akan diker- 
djakan oleh toean Kasman.dari Jong) 
Islamieten Bond itoe. Te 
Sesoedah pertemocan oleh toean 

Djajeng diboeka sebagai biasa, . maka 
dengan segera kesempatan diberikan ke 
pada toean Kasmam. “003 so 

Dengan pandjang dan lebar pembi- 
tjara mengoepas akan hakikatnjawatak2 
manoesia godhob dan sahwat, mengoe- 
pas .djoega. akan panfja indera dam 
akal dan menoedjoe ia kepada'igama.. 

" Dari igama oemoemnja ia datang pada 
.. kaepasan .akan pemilihan dari antara 

| agama2 jang sebanjak itoe, sampai ia 
ke-Isiam dan apa pentingnja Islam ke 
pada bangsa dan Noesa Indonesia. 
Dari siai spreker menghoeboengkan 

pembitjaraannja dengan kepentingan 
pergoeroean dan pendidikan nasional 
oemoemnja, sampai datang ia djoz- 

| roesan pergoerocan dan pendidikan 
| Islam.. 

| 'Kemoedian diberi kesempatan oleh 
ketoea oentoek bertanja, dan atas se- 
gala pertanjaan2 itoe telah diberikan 
djawaban jang tegas dan loeas, sam- 
pat masing2 poeas. NN en 

Hampir djam satoe siang pertemoean 
Ine ANN OeRO EP TT ea "-. 

Nahan 

Lagi2 tjara penipoean. 
“Biarpoen telah selaloe dikabarkan | 

tentang adanja ' matjatn “matjam peni- 
poean oleh beberapa orang jang ber-| 
pakaian perlente, oentoek kepentingan 
oemoem, baiklah hal itoe soeka per- 
hatikan sebeloem mendjadi korban. ikan, 
Apa ini tjara bekerdja oentotk h 
jang tidak senonoh ada masoek 
korbannja malaise atau merek 
mempoenjai darah  tadinja 
tentoe “sadja hakim nanti 
periksa mereka, dapat'tetapka 
“Di Boekit Doeri  Meeste' 

“oleh seorang bangsanja, jang berpakean 
perlente dengan mengakoe bekerdja 
sebagai:kassiersulcikn de mah yukd 
.Itoe penipoe telah datang keroemah 

| Orang terseboet pertama jang tentoe 
sadja diterima dengan baik... 

. Diatas medja ada terletak katja mat: 
mas dari toean roemah.. 
  

      

  

soedah bitiara kekiri kekanan, f 
ai itoe katja mata- dan kemoedian 

ah i #naa 
pa 
soeroch anak toean #0 
pig ketoko, | ui anak et 

|. Boleh djadi ada persangkaan, i 
penipoe seorang jang baik, toe 
mah taloe loeloeskan, tetapi      

   
        
boekan teroes dibawa. ketoko, ja 

sampai didjalanan ia tinggal dan ten- 
.1oe Sadja itoe katja mata mas ia poenja -- keventoengan. 

   

    
    

     

AN
 

. Idan A.M.S, satoe rapat 
      

  

— tambahnja. 

| Tadi malam didjalan be 

e 
al 0 ornelis Politie 

teroeskan penjelidikan itoe, dalam 
roemah orang jang ditahan ada 4 orang 

jang djoega djadi anggauta per- 
toean ',toekang sambar sepeda".i 
karang mereka kelimanja ditahan 

leh politie. 
(MEN ana AIR ' 

ara Lagi2 Geroesan toean tanah. 

“Laoet toch boekan 
“Jajang poenja. 

|“ Telah selaloe dikabarkan tentang hal 
pendoedoek dengan toean tanah, lebih2 
lagi pendoedoek itoe anak negeri jang 
asli, hingga tidak sedikit jang djadi 
korban disebabkan pendoedoek terse- 
boet tidak mempoenjai pengartian jang 
tjockoep, hingga moedah bertentangan 
dengan wet. 

Hal2 jang kedjadian, adalah jang ber 
hoeboeng dengan tanah dari toean ta- 

Inah jang disewa oleh pendoedoek. 
Tetapi sekarang ada lagi oeroesan 

lain jang membingoengkan pikiran, 
apalagi oleh rakjat jaitoe sebagaimana 
baroe telah terdjadi penoentoetan ke- 

di Tjikkarang sebab telah memasang 
sero (perkakas tangkap ikan) -dilaoet. 
Jang tangkap: Perin adalah pegawai 
dari toean tanah pondok Tengah. Ini 
penangkapan tentoe sadja Perin djadi 
bingoeng sebab:.ia soedah tangkap 
ikan ditempat terseboet tidak koerang 
dari 15 tahoen. 

Kabarnja tocan tanah telah sewakan 
sebidang tanah dipinggir  laoet -itoe 
f100 kepada seorang Indonesier. nama 
Kadoet dan kemoedian oleh ini orang 
sebab keberatan dengan ocang. sewa 
f-190 telah diserahkan kepada seorang 
Tionghoa: nama Lis Goan Jong. jang 
djoega adakan penjewaan kepada toe- 
kang2 tangkap ikam. tetapi baroe sadja 
hal itoe hendak dikerdjakan, Perin telah 
menolak, sebab ia ingat, bahwa padjak 
penghasilan moesti  dibajar kepada 
Gouversement, 

Ini oeroesan 
23 Augustus akan dimadjoekan kepada 
landgerecht dan bagaimana kesoedahan- 
nja akan dikabarkan. 

Kr 

Berhoeboeng dengan -banjaknja pe- 
Ingalaman toekang2 tangkap ikan seka- 
rang, maka toekang2 tangkap ikan 
-terseboei soedah adakan satoe perkoem- 
poelan dan nanti akan adakan rapat di 
Sembilangan. lag 3 

Io : 
Perobahan di Noordwijk. 

Roemah2 toko di Noordwijk sedang 
dapat 
firma Rikkers: 

tidak lama lagi. itoe pand jang toea, 
ig. didirikan. pada permoelaan ini abad, 
akan tidak ada banjak lagi. Ini perom- 
bakan diadakan berhoeboeng dengan 

membaroekan toko2nja. 
Oleh firma Reyerse dan de Vries di- 

bikin sebocah bouwplan, jang merobah 
moeka reemah Maison Versteeg dan 

modern didirikan lebih kemoeka, kare- 
na mana di. Maison Versteeg sendiri 
ada teroes tertoetoep dan kamar katja 

letaknja disebelahnja didjadikan roemah 
toemah toko jang indah toelis ,N.y.D.” 

, Te 0 

Almanak Mohammad Hatta. 
Tjitakan pertama 

so able Bak 
Berhoeboeng dengan banjaknja per- 

inintaan jang kita terima, begitoepoen 
| Hvg. Djohan Djohor“ perloe diterang- 

tjitakan pertama dari| -bahwa Es Aek 
lalmanak itoe jalah 10,000 lembar telah 

AN | terdjoeal. habis. 
1. 1, Oentosk tjitakan kedoea ditoenggoe 

poe,| soedahnja kira-kira 4 hari lagi. 
| Dengan ini, soepaja pemesan almanak 

itoe dapat menoenggoe: dengan sedikit 

Adian dg AO meester Cornelis | sabar. Ps | 
telah terdjadi poela satoe penipocan|. 
terhadap seorang ' Indonesier Ambon | 

| Persatocan Pemoeda Moeham- 
a33 madijah Djakarta." 
“Hari minggoe tanggal 19 Augustus j.I 

soedah diadakan oleh moerid2 sekolah 
|Moehammadijah Aa Mulo HK, 

ocat mendiri 

kan satoe perkoempoelanf scioolveree- 
“ Iniging) bertempat digedong Moeham-| 

| madijah' Kramat no. 49. 
|" Rapat dikoendjoengi oleh 60 poeteri 

dan poetera. 
Rapaf diboeka oleh ketosa comite 

se |tocan B. Prapto, | 
“|  Tocan R, Barza menerangkan azas) 

ik |dan toedjocan perkoempoelan jangakan 
didirikan itoe,..... 
| Rapat menetapkan. bahwa, beberapa 
tjabang akan didirikan ialah : 

| sport (kortbal, voetball, &AJ,)   

pada seorang Indonesier nama Perin: 

dan nanti pada tanggal: 
|dan tempat tinggal jang tetap, terdak 

perobahan2, dimana ada tokoj 

Roemah itoe seedah dirombak dan: 

maksoed . Maison .Versteeg oentoek, 

I pendjara, 

moeka roemah jang lama dari Maison: 
Rikkers. Ini. moeka2 roemah jang 

Jakan dibesarkan, sedangkan pandjang 

“Iiaitoe A. Keshishian ada terkenal da- 

'Ibagai scheidsrechter pada V,B.O. dan 

ia 
$$ 

CL muziek. " 
IL execurs 
Angga 

Soebagi 
tjo, tocan Sajoeti. 

Leiders : : 
Korfbal: toean B, Barza. 

“Voetbal: toean Soekotjo. 
Muziek: toean Djamaloe- 

din, 
    

Ketjoerian dihanggar H. 
Itoe goedang H kepoenjaan Haven- 

werken jang disewa oleh maatschappij 
Kian Goan di Tandjong Priok telah 
selaloe  dimasoeki maling, dan jang 
mengharapkan tidak pernah kedapatan 
siapa diantara maling itoe. 

Doeloe pernah terdjadi pentjoerian 
kain. pelekat dan batoe api jg. soedah 
dibeslag oleh politie, batoe api mana 
disimpan dengan baik sebagai boekti. 

Tadi malam kembali terdjadi pen- 
tjoerian dalam goedang terseboet, jai- 
toe 2 peti telor teroeboek merk G. jang 
dibawa oleh kapal ,Nam Yang“ dari 
Singapore. 

Orang tidak habis pikirkan, tiap2 
terdjadi pentjoerian, pentjoerinja tidak 
pernah dapat ditangkap, sedang jang 
djaga itoe goedang ada pegawai dari 
Hermandad dan politie djoega toeroet 
perhatikan itos goedang. 

Oleh sebab ini pentjoerian tidak 
koerang soedah terdjadi 4 atau 5 kali, 
ada baiknja Havenwerken ambil tinda- 
kan oentoek bikin betoel itoe goedang, 
soepaja orang dagang djangan men- 
dapat roegi dan polifie djoega baik 
adakan “tindakan keras. sebab satoe 
goedang jang terletak dekat djalan 
besar dengan dapat penerangan tjoe- 
koep, soedah .terdjadi beberapa kali 
pentjoerian. - 

34 — YG — 

Dari roeang pengadilan 
Perkara mentjoeri 
sepeda. 

Tadi pagi Landraad Betawi telah 
besidang ' memeriksa “perkara lelaki 
nama Tamim, tidak poenja pekerdjaan 

wa telah mentjoeri satoe sepeda .ke- 
poenjaan seorang bangsa Europa. 
Sebab terdakwa moengkir teroes 

meskipoen kesalahannja soedah terang, 
maka Landraad djatoehkan hoekoeman 
1 tahoen “pendjara dipotong selama 
ia dalam preventief. 

Melawan perintah 
| ambtenaar dowane. 

|. Diperiksa poela seorang lelaki nama 
Dijasoera terdakwa melawan perinta 
ambtenaar dowane. 

Pada soeatoe hari terdakwa masoek 
didouane, jaitoe ditempat jang boekan 
oentoek publiek. Meskipoen dilarang 
pegawai douane, terdakwa melawan 
djoega daa teroes memoekoel itoe 
pegawai. 

Sebab terang kesalahannja dihoe- 
koem denda 10 roepiah atau 5 hari 

Yg 

Penggelapan atau disikoet teman ? 
Eigenaar dari tempat djoeal bezine 

di. Rawa Bangke Meester Cornelis 
telah rapportkan pada politie, bahwa 
ia poenja tockang djoeal soedah ge- 
lapkan oeang pendjoealan benzine 
kira-kira harga f 25. 
Menoeroet keterangan jang ditoedoeh, 

ia boekan 'gelapkan, tetapi banjak 
sSoepir taxi jang hoetang beloem di- 

bajar. 
Siapa jang benar dalam hal ini beloem 

dapat ditentoekan, tetapi biarpoen itoe 
toekang djoeal benzine betoel disikoet 
ia poenja teman, toch eigenaarnja tidak 
maoe tahoc. | 

. 

' Sp 

Itoe penikaman dalam auto. 
| Tentang itoe hal jang terdjadi be- 
berapa hari jang laloe, jaitoe seorang 
kassier Tionghoa ditikam oleh seorang , 
pemoeda nama A. Keshishian, lebih 
djaoeh keterangan jang didapat tentang 
orang, jang lakoekan itoe perboeatan : 

|lam kalangan voetbal jang biasa se- 

doeloe pernah djadi anggauta' dari 
V.V.M. dan S.V. Darab di Mr, Cornelis, 

Politie jang teroeskan penjelidikan 
kemana perginja beloem berhasil. 

Apa. 

|Egypte, dan lain-lain tempat di Afrika, 

(ketjoeali Japan), Europa, 
frika (ketjoeali Afrika Sel 
moer), dan boeat | 

pagi. 
Post oedara Indonesia — Holland 

IKlm) bocat Palembang, Tapanoeli, 
Sumatra's Oostkust, Atjeh, Singapore, 
Penang, Siam, Indo-China, Br. Indie, 
Perzie, Irag, Afghanistan, Syrie, Turkije, 

           

  

Europa dan Amerika. 
Pengangkatan jang paling belakang 

dari soerat aangeteekend di Batavia 

di Batavia Centrum hari Rebo 22 Aug. 
djam 8 pagi. : 

Idem dari soerat biasa di kantoor 

1.50 pagi dan Batavia Centrum djam 
8.30. pagi. 

BIOSCOPEN. 

Semalam telah dipertoendjoekkan 
film, menoeroet keterangan, bahwa itoe 
film dikerdjakan lebih dari 1 tahoen. 

Verloren liefde-atau tjinta jang le- 
njap, boleh diramalkan lebih doeloe, 
bahwa oeroesan tjinta ada satoe fac- 
tor jang penting sekali dalam doenia, 
hingga selaloe menerbitkan katjaunja 
pergaoelan. Dalam film itoe ditjeritakan 
2 orang pemoeda jang tjintakan seo- 
rang nona, tetapi kedoea pemoeda tadi 
ada sebagai paman dan keponakan. 
Ini keponakan ada lebih doeloe tjinta, 
tetapi jang beroentoeng sampai kawin 
ada ia poenja paman, 

Dalam penghidoepan roemih tangga 
djoega. selaloe terdjadi pertjektjokan 
disebabkan. familie, poen dalam ini 
film njata sekali itoe kebiasaan, hingga 
karena ini, itoe pemoeda jang kawin 
moesti pilih satoe diantara 2, jaitoe 
bertjerai dengan orang toea-atau ber- 
tjera? dengan isteri jang ditjinta ! 

Alhambra. 
Semalam: soedah dipertoendjoekkan 

doe seriefilms jang besar, ramai dan 
penoeh perkelahian. 5 

le. Hoofdfilm ,,Het Spook van het 
Circus“ serie 1 dan 2. Satoe circus jang 
banjak binatangnja dan poenjakan seo- 
rang nona sebagai seri panggoeng pan- 
dai main dioedara. Waktoe se€kor ga- 
djah ngamoek, sangat mengharoekan. 

2e. Hoofdfilm ,, Pirate Treasure“, Jang 
pegang hoofdrol seorang jang: soedah 
ternama 'dilajar poetih. 

Perkelahian2 memoeaskan. Lontjat- 
melontjatnja- tangkas sebagai badjing. 

DiKramat Theater. 
Magda Scheider jang selaloe bermain 

dalam film Duitsch baroe ini kalilah 
penonton dengar ia bertjakap-tjakap 
dalam bahasa Inggeris. Dasarnja ia 
memang ada actrice jang djempolan 
biar bagaimana poen djoea tetap ta- 
lentnja tidak berobah sebagaimana 
telah dipertoendjoekkan tadi malam. 

Itoe film dimana ia pegang hoofd- 
rolnja dengan berkepala ,Going Gay" 
atau dalam bahasa Indonesia ,, Djalan 
teroes“ memang sangat loetjoe dan 
menarik hati. Keloetjoean itoe dibantoe 
oleh itoe kedoea komieken jalah Arthus 
Riscoe dan Nounton Wayne. 

Magda Scheider jang telah berkenalan 
sama 'itoe doea orang dan dididik 
poela dalam njanjian2 dan dansa2 sete- 
lah. mendapat nama jang haroes sekali 
terpaksa mesti berpisahan. oleh karena 
mereka jang terseboet belakangan ter- 
paksa mesti kembali ke Londen. 

Jang mengherankan  ketjintaannja 
Magda “atas kedoea orang tadi tidak 
berlainan. Sama2 mendapat satoe hi- 
boeran apabila datang temponja meski 
poen jang satoe ada lebih toea... 

Setelah Arthur dan Nouton dengan 
mesin terbang balik kembali, Magda ti 
dak bisa loepakan boedinja mereka 
itoe dan selandjoetnja terdjoenkan di- 
rinja kedalam satoe penghidoepan jang 
baroe ialah sebagai , operette-star” 

Sesoenggoeh ini film berharga oen- 
toek ditonton ! 

. Sebeloem dipoetar terlebih doeloe di 
pertoendjoekkan  film2 jang menarik. 
hati. $ 

    | Penoetoepan Post 
Hari Rebo 22 Augustus 1934 akan 

Gitoestoep post via Soerabaja boeat Bali ' 

Dengan kapal! ,van Waerwijek" boeat ' 
Kro8, Bengkoelen, Sumatra's Weskust, ' 
Tapanoeli dan Westkest dari Atjeh. 

Dengan kapal , Kampar“ bocat Ka- 
anda dan Kotaegoeng, —- | 

Dengan kapal ,,Melchior Treub" 
boeat Pladjoe, Palembang dan Soengai-. 
erong. $ 

— Dengan kapal ,Sihajak“ boeat Asia   Celebes, Molukken, dan Nieuw Guinea: ' 

|. Lelang  diroemahnja 

  

  

Rebo,22 Augustus '34. 
“Lelang toko di Theewaterstraat, oleh 
John Hryce: 

1 toean J. v/d 
Weerd di Alaydroeslaan 18, olen Ed. 
Frauzen, 

| Kemis, 23 Augustus '34, 

    

hari Selasa 21 Aug. djam 6 sore dan! 

post Batavia hari Rebo 22 Aug. djam|. 

Globe Pasar Baroe.|I 

  

Djoemahat, 24 Agustus '34 
'Lelang Commissie di Kwitang 21, 

leh de Seriere. 
“Lelang di roemahnja toean H. Hol- 

ia ltrof di Prapatan, oleh Weltevreden. 

Saptoe, 25 Augustus '34. 
gi m Lelang Perceel di Kantoor Lelang, 

eh Mr, Borgman Brouwer : 
Lelang Perceel di Kantoor Lelang, 

loleh Mr. v/Ittersum : 
Lelang Perceel di Kantoor Lelang, 

oleh Mr, Carpentier Alting. 
Lelang di roemahnja toean A F.W V. 

Gendereen di Djangkongweg oleh Wel- 
tevreden. Aa     
  

  

NEDERLAND 
Memboeka sekolah2 rendah 

dan H.B.S - 
Bagi anak2 Indo. 

Den Haag, 19 Aug. (Aneta) 
Perkoempoelan ,,Nederland” dan ,,Ne- 
derland-Overzee“ moelai boolan Sep- 
tember ja.d. akan memkoeka sekolah2 
rendah dan H.B.S. oentoek keperloean 
nja anak2 Belanda Indo. 

—mO— 

Tidak tahan concurentienja 
ank MP 

Engeland mengadakan 
pembitjaraan2 dengan 
Frankrik. 

Amsterdam, 19 Aug. (Aneta) 
Menoeroet: t s.k. ,, De Telegraaf" dari 
Parijs diterima kabar, pembesar2 pe- 
nerbangan Engeland sedang mengada- 
kan pembitjaraan2 sama pembesar2 
demikian Fransch oentoek mendapat 
hak boecat melintasi djadjahan Fransch 
dalam penerbangan ke Timoer, agar 
soepaja dengan" djalan begitoe roepa 
dapat tahan concurrentienja K.L.M, 

Kabarnja Frankrijk ingin soepaja 
pembagian keoentoengan menoeroet 
pengizinan dalam penerbangan Parijs 
Marseille diberikan kepada Imperial 
Air Ways, sedangkan Frankrijk sendiri 
selandjoetnja memberikan hak oentoek 
Indo China pada dienst penerbangan 
British-Far-East Singapore-Hongkong. Pen Teten 

Tentang itoe edjaan baroe. 
Bagi peladjaran Sekolah 
Rendah dan Kweekschool. 

Den Haag, 20 Aug. (Aneta). Mak- 
soednja Minister Marchant itoe edjaan 
baroe jang dirohah moelai tanggai 1 
September haroes diberi lakoekan atas 
Sekolah Rendah dan Kweekschool 
sadja. “. ' Pa 

Terhadap Middelhaar Onderwijs dan 
Hooger Onderwijs edjaan terseboet 
haroes dipakai dalam examen. 3 

Kaka 

Tentang pindjaman €onyersie 
Indonesia. 

Tidaklamalagigkan 
dikeloearkan, 

Den Haag, 20 Aug (Aneta). Ka- 
barnja tidak lama lagi akan dikeloear- 
kan pindjaman conversie Indonesia 
sedjoemblah 400 millioen roepiah 4 
4 pCt. dengan koers pengeloearan ba- 
rangkali 100. 

- Kepoetoesan tentang tanggal penge- 
loearan terseboet dan koersnja poela 
akan ditetapkan apabila Minister Colijn 
telah balik kembali dari vacantienja. 

Leening2 jang diconversie jalah 5 
pCt. dari 1915-16-17-23-32, dan 
4", pCt. dari 26-29. 

Leening2 jang tidak dikonversie 
jang 4" pCt. dari 1913 satoe dan 
doea dan 1931. 

—O — 

Juliana di Loear Negri. 
endapat s$ympathie. 

Den Haag 20 Aug. Yanetaf. 
Prinses Juliana telah koendjoengi Lil- 
lehamer dimana terdapat simpanan2, 

Perempoean jang antarkan ia sarigat 
senang hatinja berhoeboeng dengan 

Prinses, 

Juliana poenja pengetahoean dan fikiran 
jang tadjam. 

pemerintah tentang besluitnja Gedepu- 
teerde Staten, dalam mana begrooting 
dari badan jang pertama itoe tidak di 
akoe sjah. ka 

Oleh karena Gedeputeerde “Staten 
hanja memberi izin dalam sebagian 
pengelocaran sadja, maka Gemeente 
terseboet soedah memberentikan pemba 
jarannja, ketjocali ocang penoendjangan,   

Lelang diroemahnja toean J. Ballet mg. 

  

Hanan 

Fractie S, D, AP: mendjalankan 
actienja. 

Terhadap besluit 
dari Gedeputeerde 

.Almelo, 20 Aug. (Aneta), Gemeen- . 
Ite disini soedah minta pertolongannja 

Ik, Permintaan terseboet diatas jalah” 
timboelnja dari fractie S, D. A. P, 

            

 



  

       

     

    

      

   

  

    

  

   

   

  

rang” g dengan per- 

aloean adjak kaoem Baba mendjadi 
nesiers ! Ha Ka 
srhoeboeng dengan di atas, separ- 

ja djikalau kita moeat djoega ke 
ngan Osy Tiong Ham-consern jang 

moeat dalam ,,Mata Hari” jang ke- 
maren kita tirima. Itoe verklaring be- 

ang. Un Ag 

' »Berhoeboeng dengan beberapa ka 
baran tentang Oei Tiong Ham-Con- 

“cern jang disangkoetkan sama oe-| 
| roesan soerat-kabar ,,Mata Hari”. 

— bersama ini kita maoe kasih ketera- 
“ngan seperti berikoet: 

| jang terbitkan ,,Mata-Hari", karena 

rikan satoe soerat-kabar jang ber 
.goena boeat kemadjoean dan ke- 

cepaja mana kita harap dapat coo- 

0 rentah Olanda. 
1 Tentang oeroesan Tiongkok, kita 

'economisch sama ini negeri bisa 
| ditegoehkan dan bisa membawa 

faedah pada kedoea fihak, semertara 
kita. poen setoedjoe akan bangsa 
Tionghoa boekan melainkan merasa 

'ketarik oleh sekalian hal jang ter- 

    

aa naganja di ini negeri, dimana 
“mereka akan hidoep selandjoetnja. 

| Achirnja kita maoe menjatakan 

' bahoca ,,Mata-Hari” ada berdiri 

|. terpisah dari kita poenja Con- 
|. cern dengan Directeur-Hoofdredac- 

— teurnja sendiri, jang tanggoeng segala 

“isinja, dan jang kita anggap sebagai 
- seorang jang boekan sadja berpikiran : 

— dalam dan scedah dapat banjak 

| pengalaman, tapi djoega jang dalam 
lebih dari sepoeloeh tahoen jang ia 

| terpaksa mengoembara diloear Indo- 
— nesia, djaoeh dari familie dan sobat 

' Sobatnja, sebagai kesoedahan dari ia 
poenja gerakan keras boeat angkat 

deradjatnja bangsa Tionghoa 'di-ini 
daerah, boleh dianggap sebagai sa- 
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| takan pikiran boeat kebaikan seka- 

— Tian gendoedoek di-ini Negeri". 

“ditandai oleh Oey 
. Keterangan diatas 

“atau koerang 
disertakan perse- 

rhadap rail 

semoga per- 
pada hoofd- 
poer, tetapi 

tjampoer,“ meskipoen benar 
1 tentoe tanggoengan si hoofd- 

etapi enfin,. dalam toelisan kita 
lah tersangkoet Oey” Tiong Ham- 

, dan ini consetn bikin verkla- 
boeng dengan itoe. Satoe 

oentoek koetip itoe 

pembatja ini koran 

enetapanpsrtemoean 

gat dirahasiakan, 

0 Aug. (Aneta-Reuter| 
Schuschnigg jang telah 

  

  

semoesanja 

SI! IHasil paling penghabisan dari itoe 
) na serena 

seperti se- | Vill 

njata'an »Mata Hari" jang menjatakan 

Kita toendjang berdirinja kongsi| 

| kita setoedjoe dengan maksoed be-| 

— “slamatannja ini Negri, dalam dajaj 

— peratie dari sekalian pendoedoeknja| 

| bangsa apa poen dan dari Peme-) 

harap perhoeboengan cultureeel dan j 

| sangkoet dengan Tiongkok, | tapi 
1 oega teroetama toedjoekan pikiran | 

toe Ta ada hak »oeat oeta-| 

, 5 - Uu, 18. 

| Tass-Agentsehap 

-Reuter). | be 

Jollfuss. soedah | dc 
dimayar iapada | Jaj 
ri) akan sampai 

a akan diterima oleh Musso-|a 

  

— Hitler akan berolah 
bagaimana poendjoea. 

j ing pengha- 
9.473.635 orang jang 
memilih, 38.362.760. 

'geloearkan soeara Ja” 
idak” sedangkan 872.296 

Kn 
on Rintelen dibeslag.      

  

ssi 

  

Na 

.dfmoeka pengadilan Mi- 
Lain : 

. Weenen, 20 Aug (Aneta) Peme- 
rintah soedah beslag villanja Dr. Von 
Rintelen di Graz siapa djadi bekas. 
Oetoesan Oostenrijk di Weenen, Villa 
mana Ng berharga 1'/, millioen 
roepiah. Begitoe djoega dipositosnja jg. 
telah disimpan dalam bank2 di Sier- 
marken, tidak lain hanja oentoek mem 

bajar keroegian dari itoe pemberontakan 
pemberontakan pada boelan Juli jbl. 

Didoega Von Rintelen jang sekarang | 
soedah semboeh “dari sakitnja akan 
dihadapkan dimoeka Pengadilan mi- 

   

      

litair. 
: N uk “4 h —O— t i 1 

Kembali madjallah ,,Der Stuermer” 
00000 dibeslag. 
« Lantaran memoeatke- 

0. djadian Stahoen jang 
laloe. 

Breslau, 20 Aug. (Aneta). Num- 
mer jang paling achir madjallah Ming 
goean ,,Der Stuermer” jang bersifat 
anti-Jahoedi soedah dibeslag, berhoe- 
boeng dengan artikel jang berkepala 
»Ritueele moord ts Bresiau” (pemboe- 
noehan menoeroet tjaranja Geredja), 
dalam mana dibitjarakan pemboenoehan 
jang telah 8 tahoen berselang kedja- 
|dian di Breslau itoe. 
. Pemeriksaannja politie dengan sangat 
telah ditjela, : 

$ Ana 

AZIA 
Kegentingn antara Japan dengan 

Rusland, 
Lantaran perselisi- 
han2 tapalwatas 

Tokyo, IR Aug, (Aneta-Havas 
ND.) Spokesman dari Ministeri oeroe 
san Loear Negeri Japan memberi ta- 
hoekan, bahwa pemerintah Japan se- | 
karang sedang memperbintjangkan tjara 
dalam mana akan dimadjoekan tegoran 
'oleh Sovjet-Rusland berhoeboeng de- 
ngan perselisihan-perselisihan tapal 
iwatas jang baroe laloe dan sikap me 
nantang dari fihaknja Rusland. Dal a m 
initegorantidakakandima 
djoekan antjaman tentang di 
bergoenakannja sendjata. 
Satoe Tama lebih djaoeh te- 

rangkan. pemerintah Japan tidak men 

poenjai ingatan merampas djalan kereta Ini: Manciuie & 
tern Railway, bertentangan dengan 
apa jang diseboetkan da 

etara (Chinese Fas- 

am propa- 
ganda Sovjet, dan terangkan djoem- 
blahnja orang Sovjet jang telah di- 
tangkap ada 17. 

Soerat-soerat kabar terangkan, bahwa 
minister oeroesan peperangan telah 
ambil poetoesan dikemoedian hari 
mengambi sikap keras terhadap se- 
soeatoe perboeatan menentang dari 
fihak Sovjet, berlainan dengan politiek 
sabar jang didjalankan sampai sebe- 

s |gitoe djaoeh. 
Spokesman dari pasoekan darat bi- 

lang bahwa ada sangat kebetoeian 
jang ditangkapnja itoe 17 penggawai 
Sovjet dari djalanan kereta api Man- 
churye Oetara terdjadi hampir berba- 
reng dengan ditolaknja voorstel voor- 
stel tentang pendjoealan djalanan kreta 
api Manchurye Oetara dari Hirota oleh, 
Sovjet Bel z LN “ 

| Dirasa ada terdapat perselisitan pi- 
Hn 

! sama Soviet. 

'baroe jang me- 
Ikan sensatie. 
.Aug. (Aneta-Havas). 

dapar kabar dari 
| Chabarowsk, menoeroet mana soerat2 
kabar di Harbin moeatkan berita jang 
menggemparkan, jalah toedoehan jang 
bersifat menantang bahwa consulaat 

   

      

     

    

   

.g     

jang tahoe benar 
kabaran disiarkan 

pembesar2 militair 

  

    

   

iongkok dan so'al perak. 
Kuling, 21 Aug. (Aneta Nan- 
ing- adiol Minister van Financien 
LH. Kung menerangkan berhoeboeng, 
ngan kabar2 tentang pengiriman 

      
  

besar dari “perak dan kabar2 angin 
joela | & Shanghai tentang embargo   n perak atau penaikan bea 

       

  

ntinja ia dihadapkan! 

kirary antara pasoekan darat dan mi-| 
nisteriec oeroesan loear negri Japan 

   
   6 li-ka 

itoe k 

      

   

  

   

    

   
   
   

    

             

' leboer oeang perak, 
| Menoeroet angka2 officieel dari 
kwartaal pengahabisan' maka djoem-/ 
blahnja dollar: Tiongkok jang telah 

   

10 millioen diantaranja telah dikirim 
ke Amerika Sarikat, dan sisanja ke 
Basalanda"t ta ! 

ank loear negeri Tiongkok masih 
mempoenjai 530 millioen dollar perak 
jang mana sebeloemnja penghabisan 
ini boelan djoega akan dikeloeakan, 

  

  

Citronella-olie Producten Ver- 
ceniging 

Hari Minggoe, djam 10.30 pagi de- 
ngan tosanTjan Som Hay sedagai voor- 
zitter dari voorloopig Bestuur, soedah 
di boeka vergadering dati Kring Bui- 
tenzorg dan Sogkaboemi: dari C.O.P.V, 

Buitenzorg, dalam “mana ada toeroet 
berhadlir djoega toean-tocan Meister, 
Secretaris. dari Hoofdbestuur, Zimmer- ! 
man adviseur C.O.P.V. en' Tan Pia 

adviseur C.O.P.V. Hoofdbestuurslid 
toean Soen Hok Tan, kirim soerat jang 
ia menjesal ada halangan boeat toeroet 
hadlir. " t 

Ini vergadering dapat banjak perha- 
tian dari producenten. 

Sesoedahnja toean voorzitter mem- 
beri selamat datang pada semoea jang 
perloekan koendjoengi itoe vergadering, 
teroetama pada Hoofdbestuursleden, 
ja minta toean Meister beri keterangan2 
dari apa jang soedah dikerdjakan oleh 
Hoofdbestuur. Toean Meister membe- 
rikan keterangan jang diminta dan 
Gdjoega semoea tindakan bestuur djadi 
lebih moedah dan lebih berpengaroehi 
djika semoeanja producenten bisa ma- 
soek djadi lid. 

dikeloearkan ada 60 millioen, dimana| 

di rocangan Tiong Hoa Hwee Koan—-| 

Teng, voorzitter Siang Hwee— Batavia, | 

s 
Pe 
perlo. 

es :C | . minta xv 

Nankihg mela- batan. Vc 
Toean 3 

'missaris dig. 
Tjeng Hwee ja. 
pada ini verecnig. 

Voorzitter bilang 
ganti, tapi ditambah » 
'saris, sebab sekarang tj 

| commissaris. 

Vergadering moefakat den, 
Sekarang Bestuur Kring Buiter, 
Soekaboemi dari C.O,P.V, terdi. : 
toecan-toean : 

Tjan Som Hay — Voorzitter, 
Lim Jan Goan — Secretaris, 
Ir. Thung Tjeng Louw) 
Tan Tjeng Hwee ) 

Commissarissen. 
Tidak ada lagi jang akan dibitjarakan, 

voorzitter minta banjak terima kasih 
pada jang berhadlir dan toetoep itoe 
vergadering dengan. pengharapan nanti 
diboelan October leden kring Buiten- 
zorg dan Soekaboemi bisa bertemoe 
lagi dalam vergadering. 

  

  

  

Perserikatan politiek Enge- 
land — Japan? 

Perbantahan dari fihak 
terseboet belakangan. 

Kemaren kita telah kabarkan me- 

noeroet Aneta-Trans-ocean bahwa an- 
tara Engeland dengan Japan soedah 
diadakan perserikatan politiek jang 

bisa meroegikan Sovjet Rusland. Ka- 
baran ini dengan segera djoega di- 

bantah oleh Oetoesan Engeland di 
Moskou, siapa menerangkan bahwa 

kabar2 terseboet tidak mempoenjai 

alasan sedikit poendjoea, 

Ini hari menoeroet Aneta Iwaki,   Toean Tan Tjeng Hwee beri tah»e- 
kan producenten dari bilangan Leuwi 
Liang beloem ada jang djadi lid dari. 
ini vereeniging. Vergadering minta togan : 

jang beloem mengetahoei : 

kring Buitenzorg, boleh dibilang hampir 
semoea soedah masoek lid. 

Voorzitter terangkan doeloean banjak 
producenten jang beloem djadi lid 
tersebab contributie bocai beberapa 
golongan ada berat. Tapi sekarang 
contributie soedah ditoeroenkan dan 
kring2 boleh tetapkan berapa jang saban 
lid tidak keberatan bajar.. Ia harap 
tjabang2 lain sekarang bisa dapat 
perhatian penoeh dari producenten. 
— Noorzitter minta toean Tan Pia Teng | 
beri keterangan fatsal berdirikan dan ! 

  
toean bisa berikan keterangan tentang j 
initiatief dan berhasilnja itoe daja oe- 
paja boeat bikin baik keadaan beras, 
lada poetih dan hitam, mendjadi se- 
karang memberi hasil baik boeat Pe-j 
merentah, baik boeat handelaren, Aa 
boeat orang desa. Ia dan tosan Kcai 
Sek Hie, dengan zonder berkepentingan ! 

soepaja Vereeniging bisa dapatkan | 
kemadjoean. 2 | 

Ia rasa producentep jang beloem 
jadi lid, sebab 1ya2ing-masing beloem ' 
tahoe betoel kebaikannja vereenising. : 

Ir. Thung Tjeng Louw voosstel boeat : 
saban2 ada vergadering, Hoofdbestuwar . 
bagikan verslag pada semoca Jeden' 
Soepaja masing-masing tahoe tindakan | 
jang soedah diambil. Toean Meister : 
(terangkan djoega, djika ada leden jang ' 
ada ingin apa2, harap soepaja dikasih 
'tahoe pada Hoofdbestuur, 

Djoega t. Thung voorstel boeat ada 
kan satae congres besar di Bandoeng 
sebagai centrum dari olie-producenien, 
dalam mana nanti diadakan voordracht 
ari Landbouw-consulenten dan orang2 | 
jang banjak pengalaman boeat bitjara- | 
kan kepentingan producenten sehari- 
hari, seperti fatsal tanaman, productie, 
perbaiki rendementen lain2 jang pea- 
ting. ha 

Vergadering terima baik ini worsret 
dan akan beri tahoe pada Hoofdbestuur. 

Toean Zimmerman bilang jang Kwa- 
liteit Java-olie teykanal baik Ceylon 
tidak bisa togwoet itoe kwaliteit. Export 
dari Ned, ladie ada 2"), X expert dari 
Ceylom, Dari itoe ia tidak koeatir co1m- 
currentie dari Ceylon dam ia kita tidak 

synthetische ake, sebab 
kosong sadja, Sep nada 
. Noorzitter memberi tahoe ia pimpin 
|ini vergadering setjara voorzitter dari 

ini omong 

Tan adakan propaganda pada masing2: Engeland dengan Japan sedang dia- 
' Idakan pembitjaraan2 tentang perseri- 

Vergadering dapat kenjataan- boat katan politiek. Dengan tegas itoe 

djalannja vereeniging-vereeniging. Itoe: '! 

apa-apa, soeka bantoc dam berdajab 

Ea
 

Ioesah. koeatir djoega concurreniie dari | 

voorloopig bestuur kring Buitenzorg, er 
ia minta -diadakan pemilihan bestaur |, 

dari Tokyo spokesman dari Ministerie 
Oeroesan Loear Negri membantah ka- 
bar2 jang telah disiarkan oleh corres- 

n— 

IK 

Djik:. 
dan tidax 
nja malah « 
dari pada me. 
sah jang soeda. 
djadi lebih koeat: 
maka ”Pemandanga. 
tjarakan tentang itoe 
marang. Dan, ma'afiah 
san toean terhadap itoe & 
mogeatkan. 

P3 

Babah Pouw Kioe An: 
Sikmalaja. 3 

Briefkaart perminta'an ruilnWimme- 
soedah terima. Sajang kita tidak bisa 
kaboelkan. Boekan lantaran soerat- 
kabar toean hanja weekblad jang ke- 

hlihat ta“ ada goenanja sama sekali. 
Oentoek batja toean poenja koran artinja 
ilang tempo pertjoema. Neb€ng sadja 
di ,,Galih Pakoean“ dimana ini koran 
bertoekaran ruilnummer dengan kita. 
Koran tozan toch ditjetak di sitoe, 
ternjata dari cliche-clichenja jang tocan 
pindjam, boekan ? 

x 

Toean Achmad Adenan, 
Blitar. 

Toean poenja toelisan bagoes, tetapi 
onderwerpnja kita anggap ta' oesan 
mendjadi pembitjara'an . matjam itoe. 
Toean takoet dalam itoe. peperangan 
akan ada pelor kesasar? Kita tidak 
takoet. Selain pegang netraliteit te- 
tap kita paraat. 
roes berpajoeng sebeloem hoedjan”   pondenten locar negri, bahwa antara 

  

kita setoedjoe, tetapi djikalau soedah 
ada nampak mendoeng. Dimana oedara 
terang, ta' oesah berpajoeng, tjoekoep 
pakai pitji, boekan ? 

  

Baroe terima per Malta-Maru 
TENTOE TIDAK MENJESAL 

RATOE ASIA 
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2 RATO 

Modet seperti gambar 
Gampang 

  

E ASIA 
2s 

dibawa2 

Soeara terang dan bagoes 

8 

  Dubbel veer 

Dutomatische Zelfistopper   

| Berat: ' 

' Oekoeran: 
  

  

: harga 

Importeurs.' 

  

        jang banjak pengalaman,    definitief dan terdiri dari orang-orang | Pasar Senen 

Pesenan jeng tidak di- 
sertaken wang "2 dari 

barang, 
dapat dikirim 

Lio DJOHAN-DJOHOR 
Aftd. PASAR KLONTONG 

F 18.50 

  

tidak 

  

— Batavia-C,   

loearnja tidak tentoe, tetapi isinja kita . 

Toean bilang ,,ha- 
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J. E. VAN DER KAADEN 
HUIDARTS 

: Kramatiaan 14 — Telf. WL. 3738. 
Z-—g Specialist oentoek: penjakit koelit, pe- 

1 njakit djalanan kentjing. Safoe pendirian 
oentoek penjakit koelit kosmetisch fope- 
'ratie ketjantikan) dan stralentherapie » 

|Djam bitjara: hari bekeraja 7 0 dan 1. 
5—7 

1 Hari Saptoe sore, hanja Sean bitjara lebih F 

  

   

   Lawu | MALEM. 

  

doeloe. 

       

      8 Koendjoengilah 

INSULINDE BAR 

& RESTAURANT 
Kramatplein 4i, — Batavia-Centrum. 

M At 3 DA SC H N F | I ) F RB Makanan dan. Minoeman baik dan 
enak. Harga moerah. Persaksikan, 

Satoe: bintang film jang sanget disoekain oleh g Dioega” terima Ahonkemert harta 

   Kita poenja Divsetie Na Satoe" 

film. Slager jang dimaenken oleh 
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| nan, taricf boleh berdamai. 

sekalian penonton. . ket | Kirim makanan ketempat jang pesan. : 
E “Dirawat nefjis dan sopan. 

DALEM TJERITA - ago 
ABUU LLAH SAWAI 

29 GOING:
 GAY” BI F susuwsuassa

ras 

ATAWA 
5 Al Bedak MU GUFT : pn 

B Jang tida msinojaa dan lengket. Ma 

Djalan teroes" Ba | 

COMO 4 of obu ahh LLAP TEE TP 
3 "lawas 

| i 
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: MONTEOMERY in 

  

  

  

  

        

  Gedep. merk No, 24555 

   

       
    

      

       

    

   

    

    
    

    

   
     

     

           

    
      
       

        

  

    

  

  

    

    

          
  

      

  

  
  

. 7 INTA ANG LEN AP Hg Toean-toean dan Njonja-njonja ingin fahoe hal | "3 

, : Mi j 7 " kehidoepan, kasenangan dari diri' sendiri, aa soedah BEDAK ' MUGUET satoe-satoenja . 

Satoe film jang dikerdjakan lebih dari 8 laloe dan sekarang aftawa lang aken dateng, dateriglah sama BEDAK jang soeda ternama dan men- 5 

: mami Jua. Panser 3) dapet poedjian dari orang-orang jang : 

satoe tahoen. 1 s Te «" kelsoeda memake. WANGINJA HALOES 

seba | Na Prof. S. £ 81 Handlijakundige ! sekali, djaoe bedanja “dari bedak- 

Ea isa MOHAMMED ALI SI: Astroloog iHoros- ...| '| | bedak lain. 

Sa ena coop Trekken Poedjian lebih djaoe tidak perloe, 

Ne BAP ENAA 
tjoekoeplah memberi boekti, apa kata 

Ae Kak Oa aan Bo € : m| ,ACTRICES” dari TOONEEL GE- 

" PU Bu | Mokamduki No. 2eingu djalan Tram Mr.-Cornelis ZFLSCHAP ,,DARDANELLA", satoe 5 

| gosong t Tarief boeat : TOONEEL GEZELSCHAP, apa be- 

BS »5 Handlijnkundige f1.— Horoscoop 2 tahoen f 5.-— - toel Bedak Muguei jang paling baik 

-. AL -—- Astroloogie : : » 2:50 £ sr ae dari semoea Bedak jang dibikin di : 

# 5 nee " : : mana | Indonesi?. : 

-—-. aa sial 4 Pi 2 Bat-C 2 Ta : - Me mmesmameaan na 1 aa nssar Nemana. 

-— ne 2 5 « i 23 Ha 
Beterta-Cantrem 4 Tuai 1776 : 

. BER ea 

Jurrfans & Co. 

Berani MB Senen 20 dai Selasa 21 N obesfa 1934 

Film Warner Bros special. 

VERDRUKIE HELDEN 
(000 dengen DOUGLAS FAIRBANKS jr. 

Rame! Kotjak! — Actie!  Loetjoe! 

      

  

  

   
   

    

anja kiriasn Bedak Mu gue dengan perentaraan 

  

WESSELINK & DIJKHUIS 

4 . 
Kantoor makelaar-makelaar njang paling 4 Lab 

besar boeat antero poliwidjo, seperti: 

Minjak sereh, Areng batok kelapa, Coprah, 

Tertantis Boreaw saja socda terima dan Lantas 

di antara actrices “Dardanet La? 1 

an carika rate? sdalah Jang Bolak Mugust 

yatk Sari shnosn bedak Jang at Dikin At Ipa 

  

43 

senkakasitar 

JUK FEN & Co. 2 
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1 — Douglas ' Ur sebagai penoeloeng dari Kapal 2 i i Tn Malakastraat Telf.1456 Batavia TA 

Silem" keleboe dengen' lolosken matros-mafros pai Opi. ANA NA RTA, din hbonsLain : 4 

th dari Pranti lepas Terpedo. hai : 

, Nun KALI BESAR WEST 6 — BATAVIA en esai 
Anak-anak tida bol ton. Ea 
PP ana sen TIA Sala Adres Kawat ' »Gilingan — Bitavia» C |     

  

     

      

   

Telephoon Batavia 100 1NgOg — 3300 
      

  

  

| Pakailah selamanja 

KETJAP INI TJAP 

'ALHAMBRA BIOSCOPE 
Sawah Besar Ke Na an ton 

   
   

    
      
  

Boeat hari On 20 dah Ikatan 21 

| Augustus 1934 

film ka 1 

RICHARD 
Talmadge 
“Toeroen dalem serie film 

ie ETJAP TUAP BANTENG 

  

   HosreAc sat 

jang menggemparken an- 
MRAMIN. La 3 

tero doenia, adaradja dari BM | 
Mar 

semoea seriefilms jang be- 
un NN 

  

Ion perna dipertoendjoeken 

di Hindia-Nederland 

PIRATEI 
TREASURE 

(Warta badjak laoet) 
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  Ini ketjap keloearan cooperatie , Boedi 
Istri“ Manomdijaja, jang soedah ter |   kenal di mana-mana tempat. 

Rasanja boleh saksiken sendiri tjoba 
lah Toean - tocan dan Njonja - njonja, |se 

Ambil  boeat satoe kali pertjobaan 
tentoe aken menjenangken selama-lama- 

nja, 
Djoega mendjoeal dodol arben dan 

belingbing. 
Djoega djocal Minjak Tjiamis jang 

toelen ditanggoeng 100 pCt. tida tertjam 
poer. 
Wasalam saja jang menoenggoe Toecan 

dan Njonja poenja pesenan. 

M. RAMIN 
Tanah Tinggi Gang Bantam 

Roemah No S5A 303, 
BataviasCentrum, 

            

“No, 1 | No. 2 

“Ini ketjap soedah tersohor rasanja goeri dan sedep tanggoerg 

enaknfa sampe resik betoel. soedah terpoedji semoewa langganan2 

TERBIKIN OLEH SOJA FABRIEK 

L.. TJOA ENG HO 
Oude Tamarin delaan No. 177 Telf. 1798. W elt. atavia-Centrum 

    

nu Tilm'ke,A 

Extra serje 1-2 

Tn van her Circus 
aa ta bag nonton. 
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va. 

sampai pada Pergoeroean Tinggi Indo 
nesia, pembitjaraan inana kami teroes- 

an disini karena adalah kewadjiban 
velia dari 
aktoe ini membikin so'al terseboet 
teroesmeneroeshangat. 
| Ra'jat dan masjarakat seloeroehnja 
|haroes, digerakkan, perhatian dan per- 

   
   
   

setoedjoean dibangkitkan soepaja tim- 

    

:.rasa kemampoean daa...... rasa kewa- 
“ djiban..... oeatosk mendirikan Per- 
goeroean Tinggi Indonesia, oentoek 
mempoenjai Alma Mater, | 
| Doea kata jang soenggoeh enak 
moedah oentoek disalin dalam bahasa 

| kita, doea kata jang lebih soeka kami 
pakai kepala karangan ini, karena di: 
dalamnja ada tersimpoel apa jang 
kami maksoedkan dengan Pergoeroean 

' Tinggi itoe. Jalah boekannja hanja 
| socatoe kesempatan oentoek beladjar 

atau menoentoet pengetahoean jang le- 
bih tinggi dari pada pengadjaran per- 

  

  
  

  

aka dari Popti Pergoeroean Rakjat 
atau Taman Dewasa Raja, boekannja 

catoe hoogeschool atau ,,complex 
n hoogescholen“ biasa tetapi soeatoe 

  

dan pengetahoean jang tidak sadja 
menggambarkan tjita2 dan keboetoe- 

han Bangsa Indonesia tetapi jang dapat 
menghidoepkan serta mengembangkan 
“kemampoean bangsa kita didalam 
segalanja. Ke 2 

-  Soeatoe Pergoeroean Tinggi jang 
“akan membangkitkan dan menghidoep- 
kan kembali kebesaran Bangsa Indo-: 
nesia: soeatoe pergoeroean tinggi 

g akan melandjoetkan dan mejem- 
nakan ,,kebangsaan” dan ,.pemba- 

rocan” jang sedjak beberapa waktoe 
dah nampak terang sepertinja di 
m bahasa dan kesoesasteraan, 

Degaan dan faham kemasjarakatan 
s t 

atoe pergoeroean tinggi jang 
nggoep dan dapat dipertjajai Indo- 
sia Moeda jang baroe lahir itoe 
epaja diwaktoe dewasanja mendjadi 
lonesia Raja. 2 
Baroelah dengan sjarat-sjarat tsb. 

pergoeroean tinggi itoe boleh dinamai 
Alma Mater”, , Voedster Moeder“ da- 
m bahasa Belandanja dan ,,naihrende 

? dalam bahasa Djerman. 
- Djika benar apa jang tertoelis (de- 
ngan singkat) diatas maka soedah se- 
lajaknja Pergoeroean Tinggi jang akan 
berdiri itoe bersandar atas kebangsain 
dan masjarakat Indonesia, tertoedjoe 
atas kebangoenan dan kebesaran ma- 
sjarakat sendiri. Dengan sendirinja 

| maka Pergoeroean Tinggi jang akan 
'voortbouwen, bersanda atas Pergoe- 

oean kebangsain seperti Pergoeroean 
dan Taman Siswa mengakoei 
an (?) ini maka adalah kewa- 

d rakjat memperkoeat hidoepnja 
ergoerocan kebangsaan, teroetama di 

) berdirinja Pergoeroean 
i sekarang ini Pers se- 

saha bangsa tidak 

ve
 

   

   

    
   

      

         

        
        

           

     
      
         

  

      
     

    
    
     
     

       

    
     

      

    

    

npertjajai penoeh pergoeroean ke- 
an moedah-moedahan karangan 

gkat ini tjoekoep oentoek me- 
£ ean Tinggi Indo- 

  

   

  

     

     

      

   
      
    

    
    
    
      

  

Alma mater. — Bekerdja bersama. - Studiefonds nasional. 

  

| an 
' Ditoelis oentoek ,,Pemanda 

. f ( Samboengan hari Saptoe LE L) 

Alma mater: 
ya 

Samboengan kami jang terdahoeloef !1" 

Pers Indonesia padaj 

boel dihati sanoebari seloeroeh Bangsa 
Indonesia soesatoe rasa kepertjajaan, | 

Mata, boekannja satoe samboengan | 

Rseangan atau Poesat pergoeroean| 

    
      

yan" oleh ANTAR. 

    

  

teriak setinggi langit, Pergoeroean 
iggi tentoe akan berdiri 

' Sekali lagi, bekerdja bersama sama 
antara Moehammadijah, Pergoeroean 
Rakjat dan Taman-Siswa adalah soea- 
toe Conditio sine gua nan, soeatoe 
sjarat jang haroes dipenoehi. Keberatan 

. Tiang boleh djadi akan dapat mengha- 
|tang-halanginja, jaitoe, perdedaan sendi 
dasar dan tjara pendidikan dengan 
'sendirinja akan hilang, bila diketahoei 
bahwa Pergoeroean Tinggi soedah 
melaloei saat pendidikan. Jang terke- 
moeka tidak lagi sekarang pendidikan 
tetapi pengetahoean. Perbedaan rentja- 
na pengadjaran dari ketiga pergoeroean 
beloem tentoe djoega mendjadi hala- 
ngan. Didalam hal ini hendaknja kita 

Iberpendirian universeel atau oemoem. 
Dasar pengadjaran jang didapati di 
bagian pertengahan haroes tjoekoep 
nanti oentoek menimboelkan perhoe- 
|boengan antara bagian2 dari Pergoe- 
roean Tinggi jang berbeda. Dengan 
mengingat apa jang “dimaksoedkan 
diatas rentjana pengadjaran tidak akan 
mendjadi halangan. -4 

Studiefondsnasional: 
Pergoeroean tinggi tidak lagi dida- 

lam angan2 sadja, tetapi dengan me- 
ngadakan oeraian mempeladjari boekoe 
boekoe dsb. tjita2 terseboet soedah 
moelai dikerdjakan. 

Sebeloem sampai maksoed diatas 
baik dan perloe. sekali diperhatikan | 
pergoeroean pertengahan jang akan 
'mendjadi dasarnja nanti jalah Pergoe- 
roean Rakjat Taman Siswa dan Moe- 
hammadijah. 

Boeat sementara boekan rentjana 
pengadjarannja jang kami maksoe dkan 
tetapi tjoekoep dipikirkan oeroesan 
keogangan doeloe. 

Adapoen jang menarik perhatian pe- 
noelis jalah perkabaran didalam Pers | 
beberapa waktoe jang laloe bahwa 
Popti ataw A.M.S. Pergoeroean Ra'jat 
moelai diboeka dengan 35 moerid dan 
menoetoep tahoen, pengadjaran dengan 
15 moerid, dari sebab oemoemnja tidak 
dapat membajar beanja. Tidak beda 
keadaan di Taman Dewasa Raja taheen 
ini Taman Siswa dan P.R. kebandjiran 
permintaan mendjadi gratis-leerling dan 
siapa jang dapat mengetahoei soerat2 
permintaan, cijferlijst dan lain2 ketera- 
ngan tidak akan dapat menahan per- 
tanjaan: Bilakah pemoeda2 seperti ini 

Taman Siswa dan P.R. didalam hal 
ini dapat memberikan keterangan lebih 
djelas soepaja oemoem mengetahoei 
bagaimana keadaan jang sebenarnja, 
soepaja ra'jat toeroet merasai apa jang 
dideritanja oleh pemoeda2 bangsa kita. 
Penoelis mengetahoei bahwa Taman 
Siswa dan P.R, tidak segan memberi 
kesempatan bepada beberapa moerid 
oentoek beladjar dengan pertjoema, pe- 
noelis mengetahoei djoega bahwa be- 
berapa goeroe berani menanggoeng 
beberapa moerid ...tetapi, ...semoea 
itoe ternjata beloem tjoekoep. Teringat 

kabar ini. jang mengatakan bahwa ra'jat 
tidak ingin ig. goeroenja mati kelaparan 
Bertanjalah # kita, dapatkah sekarang 

   

  

ja | ra'jat. melihat semoea itoe dengan diam,   
aran fikiran dimoe- 

|dengan tidak berichtiar soeatoe apa? 
Boekankah soeatoe heilige plicht, soea- 
toe kewadjiban moelia bagi ra'jat oen- 

roean kebangsaan ? Sjoekoer Taman 
Siswa dan P.R, mempoenjai (dengan 
tidak mengoerangkan djasanja penjo- 

7 —.. kong lain-lainnja) orang orang seperti 

ja bersama: Angronsoedirc 1 , Achmad Amir, Rach- 
    
man, Tami 

  

Tangga mempoenjai  Huishoudschool- 
fonds dengan Nj. Soepomo-nja. Tetapi 
'semoea itoe beloem tjoekoep, barisan 
'penjokong dari pergoeroean kebangsa- 

rikan! Beberapa studiefonds  soedah 
dioesahakan tetapi   a h Pangatan selaloe diloepakan., 

1 kota Djakarta ini berpoesat studie 

dapat ditolong ? Alangkah baiknja djika | 

pada penoelis karangan didalam soerat' 

toek membantoe sekoeatnja pergoe- 

Pa 

'Tamim, Tahir, Basiroen, Sarpan: 
(| dan Dr, Soeratmo, Pergoerocan Roemah 

an haroes diperkoeatkan lagi. Soeatpe 
1 nationale studiefonds haroes . diberdi- 

pergoeroean, ke-: 

  

  

Rangkajo Rasoena Said dan 
Rasimah Ismail. | 

Beladjar pada Islam 
College Padang. 

mengabarkan bahwa kedoea pemoeka 
Permi jg. terkenal ini, sekarang masoek. 
beladjar pada Islam College dikampoeng 
Nias Padang, College mana ada diba 
wah pimpinan Mr. Abdoel Hakim.. 

Disekolah itoe diadjarkan antaranja 

berhitoeng, algebra dan Meetkunde 
oleh Boerhanoedin Siregar, Sedjarah 
doenia, bahasa Inggris-Belanda dan 
Natuurkunde oleh Tachir Samat, Igama 
oleh Nazaroeddin Toha dan Hadji 
Rasoel Teloer. . 

Peladjaran2 terseboet diberikan da- 
lam tempo 4 tahoen dan sekarang se- 
kolahan itoe mempoenjai tiga klas jang 
bermoerid 100 orang laki-laki dan 13 
perempoean. 

Entji' Fatimah M. Hatta (saudara 
Rasimah Ismail, dan salah seorang 
pemoeka Permi jang tempo hari di- 
hoekoem bersama2 dengan saudara- 
saudaranja karena tertoedoeh ada anak2 
dibawah oemoer 18 tahoen menghadiri 
vergaderingnja) djoega Entji' ini toeroet 
beladjar di sekolahan terseboet. 

— 90— 

Pengamoekan oleh 
seorang tetamoe. 

Tatkala diadakan oepa- 
tjara pengoeboeran. 

Menoeroet kabar Aneta dari Samarin 
da, tatkala ada pekerdjaan2 dimoeka 
oentoek mengoeboer djenazah, tiba2 
seorang tetamoe soedah mendjadi. ge- 
lap mata dan lantas sadja serang orang2 
jang lain. | 

2 orang soedah tiwas djiwanja, 2 
mendapat loeka berat dan 2 lagi hanja 
mendapat loeka2 enteng sadja. 

Selama itoe pengamoek melakoekan 
pekerdjaannja, maka pendoedoek2 di 
sekitarnja soedah. kesampaian dapat 
tangkap ia hingga diboenoeh mati di 
sitoe djoega. 

Seorang jang loeka berat diroemah 
sakit lantaran loeka2nja telah: me- 
ninggal doenia. 

—0 — 

Goenoeng manakah jang meletoes ? 
Kekoeatiran .diseki- 
tarnja poelau2 Banda. 

Menoeroet kabar Aneta dari Neira, 
disini sekarang dirasa ada hawa oe- 
dara jang sangat loear biasa, Oedara2 
|mendoeng sedang inelipoeti  daerah2 
disekitarnja poelau2 Banda. 

Air hoedjan jang telah djatoeh ada 
kotor sekali. Didoega mengandoeng 
'aboe dari perletoesan goenoeng jang 
terletaknja dibagian sebelah Selatan, 

Kabarjanglebih 
landjoet. : 

Menoeroet kabar Aneta dari Neira 
lagi, hoedjan2 lebat soedah menimpa 
poelan Ceram. Onderneming2 telah 
mendapat keroesakan besar, 

Bandjir jang sangat hebat soedah 
sapoeh bersih beberapa djembatan dan 
25 bouws koffie soedah mendapat na- 
sib demikian. 

—09 - 
Bestuur algemeene rijstbond hen- 

. dak ber-conferentie 
Pada penghabisan boe 
lan Aug. di Betawi. 

Menoeroet kabar Aneta dari Djem- | 
ber bustuur dari Algemeene Rijstbond 
telah mengambil kepoetoesar, menga- 
dakan conferentie di Betawi pada 
penghabisan ini boelan, agar soepaja 
dapat menjoesoen werkprogramnja dan 
menetapkan pasar2 beras. 

— O— 

Rapat oemoem P.S.LI. tjabang 
Koeningan. 

Beberapa hari jang laloe. P.S.LI, 
tjabang Koeningan telah mengadakan 
rapat oemoem jang dikoendjoengi oleh 
|koerang lebih 1000 orang laki2 dan 
perempoean, antaranja wakil2 perkoem- 
poelan dan pers, pers dan wakil Pe- 
merintah lengkap semoeanja.. 

  

'fonds S.o.mp,i. singkatan dari Studie- 
fonds Oentoek Menolong Peladjar In- 
donesia: jang tusschen twee haakjes 
soedah lama tidak mendengarkan soe- 
jaranja sehingga dimana-mana dapat 
berdiri Krisis-Studiefonds dan banjak 
orang ragoe ragoe apakah S.o.m.p.i. 
masih hidoep. Dengan variant atas oe- 
tjapan Ceasar terhadap Brutus maka 
dapatiah kita disini berkata , Ook gij,..... 
Sompi ? 

Tidakkah dapat studiefonds terseboet 
diperkoeatkan lagi dengan ditoedjoekan 
semata2 kepada pergoeroean kebang- 
saan ? 

(Fonds Nasional jang terkenal doe- 
loe mempoenjai oeang loemajan djoega, 
poen fa'ada soearanja sekali. Apakah 
tidak lebih baik dileboer sadia men-   djadi Studiefonds Nasional ? Z.| 

-Pembantoe kita dari Soematra Barat i 

Staatsinrichting oleh Mr. A. Hakim, | 

Jan dari sekalian pemimpin2 pergera- 

lekas tk 

amScot's Emulsion soeatoe 
jang paling sampoerna.     

jang mendjadikan roesaknja 

badan, adalah perloe sekali, ' 

Oeat ini maksoed' adalah 

sam Didalam Scott's Emulsion terda- 

sakit keras, 
(pat kaik dan phosfaat-phosfaat, Y 
dalam soeatoe roepa, jang —— 4 

Ng £ Kila 

badan jang paling lemah bisa 
obat menjernahkan. la ada mandjoer (Mt 

mekali boeat orang-orang toea 

dan anak-anak. : 3 

  

Bm. LOTERI) OEWANG 

! 
"1
 t 

    

Ea BESAR F 400:000.- 
—a (Terbagi dalam 40.000 lot a £ 10.— pake nummer moelai 10.001 —a 
#5 sampai 50.000 dan terbagi lagi dalam lot? per ampat &.f 2.50) 

— boecat goenanja : - 

- Het Centraal Comit& voor Steun aan Werkloozen am. 
- : te Batavia-Centrum cs. 5- 

- Djoemblah dari priis prijs f 200.000.— jaitoe: 15. 

- 1 prijs ad f 100.000.— — f 100.000.— - 
8 Pi ea aa SOLD aU BNNGOO1 aa 

Ps hye niy 10.000 — “— .- NO00D- - 

- ben ai ar in PO Eh Ora 3 

Se 5Sprijzen., ., .1.000.— —,,  5.000.— - 

- KO ag man 5001 m1, 151000. 2 
2 20) 1 M0 5 25000— 5 
2 Totaal BA Uh f 200.000.— - 

2: Lot-lot bisa dapat pada semoea kantoor dari Za 

—. NEDERLANDSCH INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPIJ. 

«ss Pengiriman lot2 per post sesoedah trima postwissel ad f 2.50 per - 

#3 MW, lot plus f 0.50 porti boeat kiriman 4 lot-perampat atawa koerang Sg 

- PENARIKAN DI BATAVIA PADA 28 AUGUSTUS 1934. sa. 
25 kefjoeali bila itoe tanggal dimadjoekan menoeroet penetepan Direc- 2 

& teur yan Justitie djikalau lot-lot terdjoecal habis lebih siang. Djika : 

2 lot? tidak terdjoeal habis prijs2 akan ditoeroenkan dengan berimbang 

sa REMBOURS TIDAK DIKIRIM 

SE Kefjoeali si pengirim beriken instructies lain boeat postwissel jang 2S 

SE diterima sesoedah lot lot jang disediakan boeat.pendjoealan dengan. — 

B5 postwissel, fterdjoeal habis akan dikirim lotlot dari Loterij jang. & 

23 akan dateng. 3 

  

  
  

Sebeloem rapat diboeka anak pandoe 

Siap -menjanji dan kemoedian mem- 
batjakan Moer'an. 

Pimpinan mendapat peringatan dari 
wakil pemerintah, bahwa ta' boleh 
kelihatan anak-anak dibawah oemoer 

18 tahoen dan djangan sampai ada 

orang berdiri dihalaman. Bila masih 
ada kelihatan rapat akan diboebarkan. 

Djam sembilan lebih rapat dimoelai. 
Punten jang dibitjarakan ja'ni: 

a. mengoemoemkan kepoetoesan Kong: 
res ke 20 di Bandjarnegara. 

b. mengoemoemkan azas. dan toe- 

Koeningan onderbouw dari L A. P. 
S.I.I. Koeningan), 

c. keberatan-keberatan ra'jat. 
d. fain2 jg. berhoeboengan dengan itoe. 

Pada djam 1 djaoeh malam baroelah 
rapat ditoetoep dengan selamat. 

—9— 

Pemeriksaan soerat2 dan boekoe2. 
Di Emmahaven sa- 
ngatkerasnja. 

Pembantoe kita dari Soematera Ba 
rat mengabarkan: ' 

Sebagaimana diketahoei bahwa Soe 

matera Barat pada masa ini adalah me 

megang rol jang penting dalam doe- 
nia pergerakan kebangsaan Indonesia. 

Oleh karena itoe maka pemerintah 
poen adakan pendjagaan2 jang telitih, 

agar soepaja Soematera Barat djangan 

kemasoekan jang tidak disoekainja, 
ialah orang pergerakan. ...! 

Begitoepoen didouane Emmahaven di 

adakan penjelidikan soerat2 atau  boe 

koe2 politiek pada orang2 jang maove 

masoek di Soematera Barat, teroetama 

pada orang2 jang datang dari Java. 
Di douane terseboet ada rechercheur 

(politie rahasia) bekerdja bersama2 de 

ngan douane ambtenaar boeat djalankan 

penjelidikan. 
Djika ada orang jang membawa boe 

koe2 dalam koffernja, maka Amsbtenaar 

douane itoe serahkan koffer itoe pada 

politie rahasia itoe, agar soepaja ia ini 

memeriksainja, dan djika ada boekoez 

politiek laloe boekoe2 itoepoen  dita- 

han, serta orang jang bawanja tidak 
loepoet dari pertanjaan2. 

Begitoepoen dengan soerat2 jang di 

bawa oleh pelantjong. Kabarnja soerat 

soerat itoe dibawa ke Hoofdbureau van 
Polite di Padang boeat diperiksa dan 

ada djoega jang ditoentoet mengada- 

kan persaingan pada post. 
—-O— 

Ke-arah satoe persatoean. ' 

akan membitjarakan hal 
ini didalam congresnja. 

Tentang andjoeran oentoek menoe- 
djoe kearah soeatoe party doeloe. ra- 
mai dibitjarakan dalam soerat soerat 
chabar ini, akan tetapi andjoeran2 tadi 
hingga kini beloem mendapat perhati 

kan baik jang berdasarkan kebangsaan 
maoepoen jang berdasarkan ke Islaman. 
Hanja dahoeloe pernah ada chabar, 
tentang persatoean diantara B.O. dan 
P.B.I., akan tetapi sekarang tidak lagi 

| kedengaran bagaimanakah kepoetoesan 
dari itoe niatan,   

djoean P.SrK. (Persatoean Sopirf 

bahwa Persjarikatan Oclama akan me 

madjoekan so'al persatoean ini dengan 
lain persarikatan jang bersamaan mak 
soed Gan toedjoeannja. So'al persatoe 
an ini sebetoelnja boekannja atas initi 
atief dari Pedoman Besarnja, akan te- 
tapi tjabang Indramajoe jang akan mem 
bawa oesoel ini kedalam congresnja, 
jang mana oesoel ini sebeloem dima- 
djoekan dalam congres, terlebih dahoe 
loe telah diadakan remboekan diantara 
tjabang dengan Pedoman Besar setjara 
prive, jang mana tjita2 ini sangat dise- 
toedjoei oleh P.B. 
Bagi kejakinan “kita tidak boleh tidak 
soal ini tentoe akan mendjadikan oe- 
soel. dan pembitjaraan dalam congres 
jang akan datang, karena bagi angga- 
pan penoelis sendiri masaalah ini ada 
lah jang terpenting. tertimbang mem- 
bitjarakan lait'2 ha! 

Sebagai hal jang telah kita ketahoei 
ditanah air kita ini banjak terdapat 
perserikatan2 jang berdasarkan Islam 

jang masih menjindir-njindiri dan ada 

poela jang sama sekali berdiri dengan 

tidak mempoenjai poesat pimpinan. 

Djaman jang kita indjak sekarang ini, 

memaksa kepada kita oentoek menga- 
dakan soeatoe persatoean jang tegoeh 

sempoerna dengan tidak tergolong dari 

beberapa golongan. Karena banjaknja 
perserikatan2 'jang -moentjoel ditanah 
air kita ini, sesoenggoehnja tidak dapat 
membawa kebaikan dan kemanfaatan 
bagi rakjat seoemoemnja, bahkan de- 
ngan timboelnja beberapa perserikatan 
itoe tadi hanja membingoengkan oe- 
moem belaka, jang achirnja oemoem 
laloe tidak ikoet kesana dan kemari, 
apa poela kebanjakan dari perserikatan 
itoe hanja  mengandjoerkan kepada 
oemoem soepaja mengikoet perserika- 
tan itoe sadja, dan ada kalanja djoega 
memberikan serangannja kepada lain 
fihak. 

So'al persatoean jang dimaksoedkan 
oleh Persarikatan Oelama tadi soedah 
ada pada tempatnja,, dan. memang 
soedah waktoenja poela oentoek men- 
tjari persatoean dengan Jain gclongan 
oentoek . memoeliakan Bangsa. dan 
Agamanja. 

Lagi poela menoeroet berita2 jang 
sampai kepada kita Persarikatan Oe- 
lama dengan ichlas akan memboeang 
namanja djika persatoean jang dike- 
hendaki itoe dapat tertjapai olehnja. 

Begitoepoen bagi kejakinan ..kami 
sendiri, soeatoe maksoed ataw soeatoe 
tjita2 jang menoedjoe kepada perbaikan 
masjarakat itoe akan dapat tertjapai 

Persjarikatan Oelamalhanja dengan persatoean jang tegoeh 
kokoh. dan koeat, sebagaimana ig.telah 
dipertjontohkan dalam Tarech djoen- 
djoenan kita Nabi Moehammad sa.w. 

Kalau sadja perchabaran tadi, jaitoe 
maksoed  Persarikatan Oeclama akan 
mentjari.persatoean soenggoeh betoel, 
dan akan mendjadi satoe so'al dalam 
congresnja, patoet djoega kita berikan 
poedjian atas. .tindakan2 tadi...dan 
moedah2an sadja congres itoe mem- 
bawa, hatsil, jang baik, dan, mendjadi 
toeladan bagi persarikatan lainnja atas 
djedjak Persarikatan Oelama tadi. 

Baik. kita toenggoekan hal ini, bagai- 
manakah terdjadinja diachir. «   Sekarang terdengar chabar porla, , 
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0 banjak orang2 ja 

Nan ap manjak Rokan      

  

   
Gara garan 

(Me ka ran Reebi 
003 Pada waktoe dienst 

ini memberikan oea 
. pendoedoek oentoe 
kar koeboeran2 famili 

|. tempatnja itoe akan dia 
“ gatie, maka datanglah 

Djainan jang mengako empc 
tiga koeboeran keloearganja da 

. itoe mintak voorschot f1 
: Sesoedah koeboeran 
—. kar, kenjataan bahwa Dja 
|“ ada toeroet membongkar 

“ dan waktoe ditanja ia poer 
teroes terang bahwa 

, . hanja sebagai menipoe sadj 
Haa : Oeang f 1. soedah habis, dibeland 

" | kannja, jang mana oentoek ganti 
procesverbaal dikenakan padan 

   

    

   
   

      
            

        

    

  

        

    

  

    

   
   

     

  

   

      

   

  

     

   
   

     

   

  

   
    

    
   
   

   

     
   

   

  

   
   
   

    

   

  

     
     

    

   
   
   
   
    

  

   

  

   
    

    

   
    

    

     

   

  

   

  

Roch Provincialisme. 
Io Masih ada dikal 

Intellectueel Ii 
sier? 

   

— Pembantoe kita dari: 
5 ngabarkan beloem : 5 

boelan ini Bestuur sekolah Karti 
dramajoe ada conflict dengan goeroer 

| katanja adalah berhoeboeng dengan se 
— bab pembifjaraan bestuurnja jang tidak 

- enak didengarnja oleh goeroenja, ialah 
—kabarnja moedji2 orang2 Djawa Tengah 

—. Ikaoemnja, sebab hampir seloeroeh be- 
stuur Kartini itoe dari Djawa Tengah) 

| .dan merendahkan orang Indramajoe. 
“Dengan karenanja sehingga membawa 

—. kepada penoeroenan gadjih kepada sa- 
Lah satoe goeroenja teroes dengan 50 
00.00 pCt. lebih. (Pemerintah sendiri menga- 
(0. dakan bezuiniging tidak hingga seroepa 

— Itoe), Entah karena apa sehingga goeroe 
| tadi keloear dari pergoeroean itoe. 

(0. Dibelakang dalam penggantiannja, 
. Poen tidak sangat menjenangkan. Sebe-: 

| gitoe masih ada dikalangan kaoem 
—. poetri jang menganggoer dan beloem 

2... bersoeami, djoega ketjakapan dalam me- 

| ngadjar, boleh djoega. Maka sekonjong- 
2... konjong chabarnja sekarang membe- 

|. mpemd soeatoe poetri. Pertama, chabar- 
Sa .nja soedah diongeschikt oleh schoolop- 
00 alener. Kedoea, soedah mempoenjai 

, .. soeami. Apakah kesemoeanja im tidak 
— lain oleh karena mengingat sesama 

0.0 Midden Javaan? Jang bisa lebih 
|... tjakap pekerdjaannja dengan orang 
|... West-Javaan? Ataukah ada sebab 

ag 

salah satoe bestuurnja itoe ada bekas 
D0 pemimpin, kok hingga sampai begitoe 

0000 terhadap kepada bangsanja- Memang 
|... orang itoe beroebah2 fikirannja. | 

D0 Seorang perempoean- 
M0s dihoekoem gantoeng. 

: .. Djarang pernah terdjadi hoekoeman 
|. jang didjatoehkan kepada kaoem pe- 

| ".rempoean jaitoe moesti  digantoeng 
- sampai mati. Tetapi roepanja sekarang 
oleh hakim ditanah Melaka, soedah 

. mengedjoetkan pikiran, sebagaimana 
Be »Persamaa 
'bagai berikoet: — 
TTS baharana 

“ poeteri, ocmoer kira2 21 tahoen, Roepa 
| “tjantik molek— isteri dari seorang ei- 

ahang, beberapa hari jang lalue oleh 
mahkamah (pengadilan tinggi) disana 

| soedah didjatoehkan hoekueman gan 
“toeng sampai mati. Ta ui 

DAK esefahannja? 
| “dah memboenoeh de 

   

   

          

   
   
   

            

   

    

   

  

    

    

  

   
   

  

   

    

   

pe ini tentoe ada oeroe- 
Tebih soelit dan penting! 

ika Siti Zahara dengar hoekoe- 

tidak berobah, Jenggangnja 
sa! Ma 
| — Datoe Setia Oesaha — 

di karena pikirannja terharoe, 
ah gila, jang sekarang 

boetan. 
lam negeri gempar ketika 
poetoesan hakim itoe. 

baroe n perempoean 
1 Na doenia 

enjai peremi- 

     
   
   
   

   
kedjadian i perempocan 
merikoet s oer ocehan    

| Berhoeboeng dengan ini djoeg 
    

     

       

    
    

  

              
    

    

       

    
   

    

     

    

|. dang lainnja. Ada2 sadja chabarnja 

1" kabarkan se- | 
| seorang remadja 

an  gemaar getah. Datoek Setia Oesaha di. 

     
      
    

   (sah. 

ja djatoeh, ia beroepa tenang, air 

iroemah sakit gila di 

  

En 

sekali inilah Alam 

“itoelah boekan 
teskan air mata, 

poen kesalahan (do- 

rempoe mak 
               

   
& 

    

ii Indonesia. “Ta 
ajah 

'roepanja — ada gerakan dari sebaha- 
ian pendoedoek daerah Pahang, me- 

oekoemannja Zahara itoe. 

han Pahang dan Hakim Mahkamah 
inggi disana, : ' 
Disini terletak djoegalah timbangan 

    

'£7 |jang rahim “dari keradjaan2 Melajoe| 
anah | Berserikat, karena keradjaan Pahang 
“ |termasoek didalam Persekoetoean. | 

UI Djika keradjinan soedah tjampoeri | 
1 perkara ini dengan menimbang menoe- 

roet hiba kasihan terhadap seorang 
perempoean moeda, soepaja terbebas 

'» Idari tali gantoengan (hoekoeman mati), 
“)di rasa Hakim Tertinggi di Melajoe 
“ lakan 

USSN” Ipeloeng oentoek mempertimbangkan - 
"SS Inja lebih djaoeh. Na 

soekalah kiranja mengambil 

Alangkah sedihnja apabilah seorang 
4 Ikaoem 'iboe jang begitoe moeda dan 
“Imolek habis djiwanja dipegantoengan, 

padahal! hoekoeman lain masih bisa di 
|iakoekan bagi seorang jang lemah. 

Orang-orang Melajoe, boekan sadja 
di Pahang, malahpoen diiain2 tempat 
mengharapkan, agar Zahara tidak sam 
pai mehemboeskan nafasnja, lantaran 

“I,hoekoeman mati“ itoe, 
| Poen, ternjata ketika ini soeami dari 
Zahara tiba2 mendapat serangan pe- 
njakit otak (tidak sempoerna aka! 
lagi,) ini adalah kiranja di sebabkan 
mereka mehgefahosi kesilapannja jang 
telah terboerce nafsoe itoe. 
| Hal-hal ini, hendaklah poela men- 
djadi timbangan jang sempoernanja, 
oleh Mahkamah Tinggi, demikianpoen 
bagi keradjaan2 Melajoe Bersekoetoe 
of tidak Bersekoetoe di Melajoe. 

Djika sampai kedjadian djoega Z a- 
hara, itoe poetri Melajoe moeda re- 
madja diambil djiwanja., menoeroet 

toeskan, air mata boekan sedikit me- 

netes, dan inilah kiranja akan tertjatat 
dalam ,air mata“ darah! 

. Hilangnja Zahara dari boemi Melaya, 

berarti lenjapnja semangat iboe2. Doeka 
nistapa dari keloearganja, dari orang 

banjak, teroetama orang Melajoe akan 

semangkin dahsjat. 
Hoebaja hoebaja segala permoehoe- 

nan pendoedoek Melaya itoe, akan da- 

pat perhatian soenggoeh2 dari kera- 

djaan Melajoe Mahkamah Tinggi. 
AI Eno MRI ANTN 

(0. Lampong. 
Rapat anggauta Moe- 
hammadijah. ha 

Padamalam Djoemahat 16/17 Aug. 
jang laloe Moehammadijah tjabang 

Telok Betong telah mengadakan rapat 

'anggauta dikampoeng Wai Lima kp. 

Tjipadang jang mana dihadiri oleh 
Ibanjak anggauta2nja. 

Rapat dimoelai djam 9 dan ditoetoep 
Idengan selamat djam 12.15 tengah 
.malam. , 
| Dalam rapat itoe antara lainnja toean 
'Abdurraoef, voorzitter Moehammadijah 
(jabang  Telokbetong, ' mengoeraikan 
versiag perdjalanannja waktoe meng- 

hadiri congres Moehammadijah ke 2: 
di Djokja baroe-baroe ini. 

Vergadering regentschapsraad 
(ke ae Banjoemas. 

.. Npenbare vergadering Regentschaps 
'raad di Banjoemas pada tg. 16 Aug. 
”34 moelai djam 9 pagi dikoendjoengi 
'oleh toean Voorzitter, toean Secretaris 
17 orang leden, toean Patih Banjoe- 
mas, toean Directeur R.W, dan toean 

Controleur Pasarwezen, membitjarakan: 
2.1. Notulen vergadering laxoe setelah 
dirobah seperloenja laloe dipandang 

2 Memilih seorang lid College van 
l a Gecommitteerden, boeat gantinja tocan | 
JR. Kessler, A.R. Banjoemas, sebab 

NE 

pindah, maka jang terpilih toean H 
'Remmert, djoega A.R. Banjoemas 

3. Karena adanja Technische commis 
a- Isie: dipandang perloe adanja, sedang 
g|sekarang kebetoelan terloeang, maka 

|jang terpilih sebagai Technische com- 
missie, 1 toean W. “chuitemaker, Adm. 

'Sf, Kaliredja, 2 toean Sajidiman, be- 
kas emploje Sf. Klampok dan Soetopo, 
'Opzichter Provincie di Banjoemas. 

'Gemeenteraad Semarang tentang per- 
makanannja kepada Pemerintah agar 
'soepaja Gemeenteraad bisa memdapat 
pindjaman dari Pemerintah, dan ren- 
tennja dikoerangkan dari biasa. 

5. Directeur R.W, diberi kocasa mem- 
'boeat pasar di Widjahan (di Karang- 
djati) dengan ongkos f1100, dengan ke 

6. Dengan keterangan " pendek bah- 
wa R.R. itoe boleh dibilang toekang   jaran padjag, beja pasar dan lain2nja, 

aminja — oentoek | mene m bak) 

Soenji dari kegira- 

Isocara boelat R,R. dalam ini 
memberi bantocan kenada, Armen en | 

san — baroelah 
nannja tiang 

n alias korbannja Pak! ( 
| | #dengan . andjoeran menambah nasib, 

intakan ampoen atau dientengkan 

'ermintaan itoe dihadapkan pada 

hoekoeman jang sekarang telah dipoe-j 

| 4. Memberi kemoefakatan kepada, 

terangan perkakas bango dari kajoe: 

menarik oeang dengan djalan pemba- | 

  

    
   

dari rakjat tetapi orang tidak boleh 
membiarkan kepada rakjat jang ternja 
ta menanggoeng kemiskinan, sehingga 
amereka perloe ditolong . , . ! Dengan 

R. dalam ini. tahoen 
  

  

ongevallenfons di Banjoemas, seba- 
Ka RKA aan U wae 

7, R.R. di Banjoemas tidak setoedjoe 

dengan djalan menaikkan padjak, dan 
bea lain2nja.. 

.8, Diantara 17 leden jang halir, ada 
"lah diantaranja 4 orang leden baroe, 

“1. t. Soetopo mengganti t. Soero, 
12. 4. Kho Sian Kie mengganti. t. Tan 
Tjong Ling, 3. t. W. Schuitemaker 
mengganti icean W. FL. Kenis, 4 H. 
H. Remmert mengganti t. J.R. Kessler. 

Djam 12.30 vergadering ditoetoep. 
SA am 

“ Ke-angkatan dan kelezasan, 
Di Djawa Barat. 

Dantaran tidak tjakap diberhentikan 
dengan hormat Kepala district dari 
Rantjah. regentschap Tjiamis, M. Ka, 
 Wiriamihardja. 

Diangkat mendjadi kepala district 
| Rantjah terseboet, Agoes Sirad, tadinja 
onderdistrictshoof di risidentie Bantam. 

Idem R. Afandi Wiriadipoetra, fd. 
mantri politie, district Bandjaran re- 
gentschap Bandoeng dan ditempatkan 
di Pengalengan district Bandjaran, 

| “Idem 'R. Sastrawirja, mantri politie 
kelas 1! di Kawali, district Kawali reg. 
Tjiamis dan ditempatkan di Tjisewoe 
district Boengboelang reg. Garoet. 

Idem R. Ino” Ganadana, Assistent 
Wedana res. Batavia dan ditempatkan 
di. Malangbong, district Tjibatoe reg. 
Garoet. 

Idem' M. Ardjiwinangoen,  djaksa 
pada Landraad di Garoet, ditempatkan 
di Soekawening district Tjibatoe reg. 
Garoet. 
Idem R. Priatnakoesoemah, fd. mantri 

polite di Bandoeng dan ditempatkan 
di res. Bantam. 3 

Idem- R. Moerjani Nataatmadja, fd. 
mantri politis pada stadspolitie di 
Bandoeng dan ditempatkan di res. 
Cheribon, : 

Idem M. Ambin Wiradikarta, assis- 
tent wedana Panawangan, district Ka- 
wali reg, Tjiamis, dipindahkan ke Ba- 
tavia. 

Idem M. “Djenaka Wiriasendjaja, 
adjunct-djaksa pada Landraad Garoet 
|dibenoem mendjadi djaksa pada itoe 
Liniraad, 

Idem R, Moehamad Ibrahim Brata- 
diredja, assistent wedana Soekawening, 
district Tjibatoe, reg. Garoet, dibe- 
noem mendjadi adj. djaksa kl,! di Ga- 
roet. 

Idem. M. Soepadi ass. wedana Pe- 
ngalengan district Bandjaran dipindah 
kan ke onderdistrict Panawangan dis- 
'trict Kawali, reg. Tjiamis. 

Idem R. Anwar Ardiwilaga, mantri 
politie,”diperbantoekan kepada wedana 
Tjitjalengka reg. Bandoeng dipindah- 
kan ke Kawali reg. Tjiamis, diperban- 
toekan pada- wedana Kawali. 

& 

Oleh toean resident Priangan telah 
diangkat mendjadi kepala desa (Loe- 
rah) dari Gereba, district Kawali, Tji- 
amis, Madroesi. Diangkat mendjadi 
Loerah desa Tjisair, district Bandjar 
(Tasikmalaja) tocan M, Hadji Abdoel 
Sirod, 

Oleh resident Priangan atas permin- 
taannja sendiri diberentikan dengan 
hormat dari kepala desa (Loerah) dari 
Antapani, district Oedjoengbroeng Ban- 
doeng, tocan Arhadi, begitoe djoega 
kepala desa Margatjinta district Tji- 
djoelang Tasikmalaja, toean Soeminta- 

district Tasikmalaja toean Achmad 
Roebai : idem kepala desa Kahoeripan 
districtidem, tocan Wiradiredja. 

Menoeroet besluit resident Bantan 
tanggal 9 Juli 1934 diangkat mendjad: 
assistent wedana kota Rangkasbetoeng, 
reg. Lebak, tocan M, Irlan Sastradidjaja, 
ass. wedana Panggarangan district 
Tjilangkahan. 
“Idem R. Semeroe Soemadikarga, id. 

mantri politie Leuwidamar, diangkat 
aSs, wedana Sadjira reg. Lebak. 

Idem M. Moekahal Mangkoepranata, 
jass. wedana di res. Cheribon, benoemd 
ass. wedana Panggarangan district 
Tjilangkahan reg. Lebak. 

Idem R. Prijatnakoeseemah fd. man- 
tri politie di res. Priangan, benoemd 
ass. wedana Mandalawangi, district 
dan reg. Pandegiang, 

Idem M. Kartabrata, mantri politie 
kl. 4. di Rangkasbetoeng, benoemd 
mantri politie di res. Bogor. 

Idem. M. Soembada ass. wedana 
| Mandalawangi district dan reg, Pande- 
(glang, boenoemd ass. wedana di res. 

1 Cheribon, 
Idem Gouverneur Djawa Barat tg. 

2 Juli 1934 diangkat mendjadi wedana 
Rantjah reg. -Tjiamis, toean. Agoes. 
Sirad, ass. wedana kota Rangkasbe- 
toeng, reg. Lebak. “ 

Dijawa Timoer. 
Dipindahkan  dikantoor “ resident   
  

Aa LAN AN AN Na Na UAN NAN NN OR aa 

jang goenggoeng koempoel semoeanja. 

jang kesemocanja  benoeman, jalah: 

widjaja, idem kepala desa Soekamadioe |- 

    

PENA Oa nga mamga 

commies dikantoor Gouverneur Soe- 
rabaia.' ' KA 

Idem "res. "Pamekasan, Madoera, 
toean M. Soetjardjo Setiohadiprojo, 
sekarang dikantoor Gouverneur Soe- 
'rabaia. 

Idem, djaksa Lc 
Abdoeladi, sekara 

        
djang, T. Boen. sekarang djoeroetoelis 
dikantor djaksa Loemadjang. 
» “Diangkat mendjadi tijd wd: commies 
dikantor Gouverneur Soerabaja, A. B. 
Roos, sekarang klerk dikantor disana 
dan E. Manuel, sekarang klerk dikantor 
res. Soerabaja. 
Menoeroet kabar. officieel, bahwa R. 

Tirtoamiprodjo, 'patih di Sampang, 
Madoera, kepindahannja di Banjoewa- 

Ingi, ditjaboet kembali, sekarang ditem- 
patkan di Pasoeroean, sebagai patih 
disana. : 

Dipindahkan dikantor regent Blitar, 
Soemail,. sekarang djoeroetoelis dikan- 
tor regent Toeioengagoeng. 

Idem  Toeloengagoeng R.M. Isma- 
ngoen, sekarang djoeroetoelis dikantor 
ass. wed. Tandjoenganom. kaboepaten 

Ngandjoek, 

Ditempatkan di Sopeken, Soemenep 
M. Sostrokoesoemo, ass. wed. jang 

'baroe dipindahkan dalam res. Madoera 
i doeloe ass. wed. di Kraksaan res. Ma- 
lang. 

Di benoerm pada wedana Loema- 
djang, R. Soeprijo  Kartokoesoemo, 
Sekarang aib. dibantoekan pada ass.- 
res. Probolinggo. 

Idem pada wedana Kepandjen, Ma- 
lang, M. Koesmanhadi Prawiro, seka- 
rang aib. dibantoekan pada ass.-res. 
Malang. 

Terhitoeng moelai ig. 4 Juli 1934, 
karena sakit dilepas dengan hormat 
dari pekerdjaannja, M. Ngatibna, djoe- 
roetoelis kl. 1 dikantor wedana Porong, 
Sidoardjo. : 

Di bantoekan-pada patih afd. wed. 
di Bangil dan ditempatkan di Rembang 
oentoek menoeloeng pekerdjaannjaass.- 
wed. disana, jaitoee membereskan ad- 
ministratie desa, R. Masjhoer, sekarang 
aib dibantoekan pada regent di Bangil. 

Moelai tanggal penghabisan boelan 
Augustus 1934, atas permintaannja 
sendiri, karena soedah tjoekoep dienst- 
tijdnja dan hak mendapat pensioen, 
dilepas dengan hormat dari djabatan 
negeri, M. Widjokoesoemo, djoeroetoelis 
kl. 1 pada wedana Ploesso, Soerabaja. 

Berhoeboeng dengan dihapoeskannja 
kaboepaten Sampang, di pindahkan 
di Pamekasan, sebagai id landraad 
disana, R.A. Djojoaditjondro dan R.A. 
Tjondro Soetomo, kedoeanja lid land- 
raad di Sampang. 

Oleh resident Kediri, telah dianoe- 
gerahkan pada R. M. Soedarjo, mantri- 
pol. kl. 1 pada Veldpolitie Kertosono, 
Socatoe. tanda, Tevredenheidsbetui- 
ging”, karena soedah bisa membereskan 
perkara politie jang besar-besar (groote 
politiezaken) ' dan mengoendjoekkan 
ketjakapannja sebagai pegawai politie. 

Diangkat mendjadi tijd. wd. djoeroe- 
toelis kl, 1 dikantor ass.-res..Proboling- 
go, Soebiantoro Adinoto, bekas ass.- 
wed. kl. 1 dalam res. Soerabaja, seka- 

rang dalam wachigeld. 
Idem regent Malang, M, Soetopo, 

bekas ass.-wed. di Moenoeng, Kediri. 
sekarang dalam wachigeld, 

Idem djoeroetoelis dikantor wedana 
Toeren, Malang, Abdoel Gaffar bekas 
beambte pandhuis di Kaltanjar, Soera- 
baja, sekarang dalam wachtgeld 

Dipindahkan dikantor patih-wedana 
Bangil, Sadmodjo, sekarang djoeroe- 
toeliis dikantor wed,  Poerworedjo, 
Bangil. 

Idem wedana Poerworedjo, Bangil 
Soetardjo, sekarang djoetoelis dikantor 
regent Malang. 

Idem wedana Soekapoera, Probo- 
linggo, Slamet, sekarang djoeroetoelis 
dikantor ass.-res. Probolinggo. 

Idem  wedana Poerworedjo, Bangil, 
Kasmiadi, sekarang djoeroetoelis kl. 1 
dikantor ass.-wed. Blimbing, Malang. 

Diangkat kembali sebagai tijd. wd. 
djoeroetoelis dikantor ass.-wed, di 
Bedji, Bangil, Soeratman, bekas hulp- 
schrijver dikantor ass.-wed, Toetoer, 
Pasoeroean. 

Dipindahkan dalam keres, Malang, 
Soedjak alias Adisoedjoko, sekarang 
mantri-pol. dalam keres. Kediri. 

I dem Besoeki, Soemardan, M. San 
toso dan R. Djirnadi, ketiganja semoea 
mantri-pol, dalam keres. Malang. 

Idem Madoera,' R. Abdoesafi alias 
Soekmosisworo dan Moenaan, kedoea 
mantri-pol, dalam keres. Besoeki. 

Dipindahkan di Rowokangkoeng, 
Djatiroto, Goenowidjojo, sekarang man- 
tri-pol. kl. 1 di Seudoero, Kandangan. 

Idem dikantor wedana Kediri, M, 
Moertilan, sekarang djoeroetoelis kl. 1 
dikantor wedana Modjoroto, Tn 

Idem di's Landskas Blitar, Djoeremi, 
Sekarang kantooroppasser di hulp 
Landskas Ponorogo. 

Idem di Pasantren, Kediri, M. Sas- 
tromidjojo, sekarang mantri-pol. di: 
Poerwosari, Papar,   Bondowoso, R. Askatdiat, sekarang | Idem pada Veldpolitie di Bodjone- 

nol |. Moetai tg. 31 Angustus 1934 atas 
2 Ipermintaan dilepas dengan. cervoi dari 

a.IGiabatan negeri, R. Atmasoedirdja, 'patih dari regentschap Serang. ia: 

Lpermohonannja sendiri, M. Ismail, ass.- 

    
   

  

    

      

  

Paha apem ena DAN genengarya   

gent goro, Jastro, sekarang politie a 
1 pada Veldpolitie di" Toeban, . 

Tijdeliik diwadjibkan dengan djaba 
tan patih reg. Rasoeroean, R. Tirt 
miprodjo, dengan rang dan titel pati 
tijdelijk diperbantoekan pada Gouver- - 

       

   

  

   

Dibenoemd mendjadi patih dari reg. 
Serang, M, Rangga Soepardi Sastrasoe- 
dirdja, districtishoofd dari Serang. 

“Diberhentikan dari djahatannja ata 

wed. Tambelangan, district Kedveng- | 
doeng regent, Pamekasan. NA. 

Idem R. Ostrodirono, ass.-wed. Ga- 
poerana district dan regent. Soemenep. |. 

Dibenoemd mendjadi Aib. fd, mantri- 
pol, Kiai Abdoelkarim Diposastro, aib. 
ki kewedanaan kota Soemenep” dan 
Gipertempatkan, di district Kangean 
leiland) regent Soemenep. 3. 

Idem Kiai Mohamad Szlamet Poespo- 
diwirjo, aib. di regentskantor Pemaka- 
san, dan dipertempatkan disiboe kota | 
Pemakasan djoega. TR 

Dipindahkan, M. Atmodiwirjo, weda- 
na district Waroe, regent. Pemakasan, “ 
dipindahkan kedistrict Baratdiaja, reg, «| 
Soemenep. Wa 

Idem R. Singgih alias R. Koesoemo- 
hadiprodjo, wedana district Pandaan, " 
regentschap Bangil, res. Malang, dipin- 
dahkan kedistrict Waroe vd. Te 

Idem Abdoelazis alias M. Prawoto- 
atmodjo, ass.-wed. Sepeken, district 
Kangean, reg. Soemenep, dipindahkan 
ke onderdistrict Tambelangan, district 
Kedoengdoeng, regent. Pamekasan. 

Idem M. Soerokoesoemo,. ass,-wed. 
res Malang, dipindahkan ke enderdist. 
Sepekan wd. 2: 

Idem M. Soedikjo alias M. Soerowi- 
digdo, aib. fd. mantri-politie district 
Kangean, dipindahkan ke district kota 
Soemenep. AN 

Idem R. Soemodihardjo, mantri-pot, | 
kota Soemenep, dipindahkan ke desa 
Pamorah, (Pamaroh) onderdistr. Tjen- 
Letjen, district Pegantenan, regentschap 
Pamekasan. 

  

   

  

   

    

Djawa-Tengah. 
Oleh Gouverneur Djawa-Tengah di | 

pindahkan dari district Salaman, ke: 
district Poerwodadi,  districtshoofd 
M. Abdullah. 2 

Idem dari district Poerwodi kedistr. 
Djakenan, districtshoofd R. Ngabehi 
Soesmojo. 

Idem dari district Djakenan kedist. 
Salaman, districtshoofd R. Dhipokoe- 
soemo, 

H BA 

—— g— 

Dari Kendal. 

Perhim 
Sajid. 

Dahoeloe telah pernah kami kabar- 
kan, baawa di Kendal sekarang telah 
berdiri perhimpoenan terseboet, jang” | 
tjita-tjitanja hendak ditjabangkan pada 
Arobidhatoel Alawijah, ialah perhim- 
poenan bangsa Sajid, jang soedahter- 
Siar dian'ero Indonesia ini, Tetapioleh 
karena anggautanja beloem tjoekoep, 
djadi ini saat masih berdiri sendiri. 
Dan tiap tiap pada malam" Djoem'at 
diadakan wiridan membatja Mauloed 
berganti-ganti diroemahnja masing2 
anggauta. Perkoempoelan terseboet 
telah mempoenjai anggauta kl.15 orang, |. 
Moedah-moedahan tjita-tjita terseboet 
dapat sympathie dari ra'jat Kendal dan 
berdiri dengan soeboer, serta terhindar 
dari segala rintangan2, 

poenanbangsa | 

    

Dinijahschool. 

Dinijahschool kepoenjaan Moehaim- 
madijah tjabang Kendal, roepa2nja 
sekarang semangkin madjoe, terboekti ' 
sekolahan terseboet moeridnja tambah “ 
banjak, dan diboeka saban hari moelai 
djam 2—4.30. Adapoen moeridnja kl. 
90 anak. Moelai anak oemoer 5tahoen 
sampai 10 tahoen. Begitoe djoega pada 
tiap2 hari Minggoe dan Rebo sore di 
adakan cursus pemoeda-pemoeda moe- 
lai /poekoel 7 — 9 malam. Adapoen 
jang diadjarkan cursus terseboet ialah 
Alchoid dan Loghat Arab. Moedah 
moedahan dapatlah semangkin lama 
semangkin madjoe sekolahan terseboet, 

  

   

   

    
    

   

   
    

     
   

   

  

    

Baroe2 ini di Kendal ada seorang 
Belanda, bernama Lafry telah masoek 
Igama Islam, dengan kesoetjian hat 
Laloe menoeroet organisatie Igama 
Islam dia disoenatkan diroemahnja 
Kijai H, Koesen, advieseur Nahdlatoe 
Oelama disini, Dahoeloe Belanda tsb. 
tinggal didesa Soedi pajoeng (Kendal) 
Tetapi sekarang ia masih tinggal d 
roemahnja Kijai terseboet. Penoelis 
mendengar chabar 5 
boleh dipertjaja, bahwa Belanda tsb, akan dibikinkan roemah oleh Kijaitsb. Dan sekarang ia namanja diganti Mohd, 
Joesoef, serta pada waktoe ini telah 

        mendjalani kewadjibarnja, (Solat enz.) 
Siapa lagi..,,           
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Dihormat sebab seboet 
TA KASI AI NUR KS SEM 

nama  Kompret. 

Toean Muoersidi, toetoerkan dari Ka 
dipaten waktoe maoe ke Tegal auto- 
nja di Pekalongan defect accunja, se. 
hingga moesti direparatie doeloe. Ma- 
soek di toko saroeng (Djohan Djohor 
atau H, Sjamsoeddin ?) lihat2 diterima 
biasa sebagai orang maoe belandja. 
Tetapi sesoedah terangkan bahwa ia 
doeloe teman seko'ah Kampret, lantas 
dihormat, dikasih korsi dan keloear co- 
ca-colanja. 'Omong-omong tentang 
Kampret dan ,,Pemandangan”, Si Loe- 
toeng dari Tangerang, ioelis pada Kam- 
pret sebagai di bawah ini: 

Sang Panembahan Kampret. Bersa- 
ma ini saja Loetoeng dari Tangerang, 
mengatoerkan diperbanjak terima kasih 
100 pCt, toelen, atas dari wawangi sang 
panembahan, Lantaran apa? Disini akan 
saja tjeriterakan. Inihal sebetoelnja 
tidak akan saja toelis, tapi,—ai, kalau 
ingat tentoe ketawa, biarpoen sendirian 
djoega. 

Tempo Loetoeng, mengoendjoengi: 
voetbal derma  dikeramaian Maoek, 
djangan sampai ketinggalan, perloe 
siang soedah datang. Loetoeng lojak2 
kesana kemari tidak ada orang satoe 
jang menanja. Sampai voetbal moelai 
djoega tidak ada. Djangan poen orang, 
sedangkan babi saja didekati, leloem- 
patan, 

Sesoedah voetbal pauze, Loetoeng 
hanja opstelling satoe-satoenja, kepada 
toean Mantri-goeroe disana jang men- 
djadi refree. Djawabnja: Bueat apa 
perioe ditanjakan opstellingnja ? Saja 
bilang, boekan, toean, saja Loetoeng, 
satoe gedibal dari Kampret, perloe akan 
ambil verslagnja. Na.apa disini sang 
panembahan ketahocan namanja. Ta- 
ngan saja dipegang, disoeroeh doedcek 
di koersi, dikeroemoenin orang banjak, j & 
dan teroes dapat samboetan jang boe- 
kan loemajan. Ai, sampai bingoeng 
saban orang datang ngadjak ngobrol, 
tanja tentang panembahan Kampret. 

Dari itoe saja mengatoerkan terima 
kasih tadi, dan zeer bedank djoega 
kepada toean2 di Maoek, hanja sadja 
Loetoeng ke Maoek boekan tjari air 
manis, ketjoeali menetapi kewadjiban 
sebagai tentara Kampret.” 

Begitoe Loetoeng toelis, tetapi masa 
ada kampret poenja tentara loetoeng ? 
Memang meskipoen.namanja djelek, 

tjoema K-a-m-p-r-e-f, tetapi kadang- 
kadang boleh diseboet. Kampret toe- 
roet terima kasih pada toean Maniri- 
goeroe di Mauk jang hargakan salah 
seorang baladnja. ... 

Djikalau nama boeng S, boleh di- 
goenakan oentoek makan sate di bang 
Noy, memang sepantasnja nama 
Kampret boleh digoenakan oentoek 
dapatkan opstelling pemain voetbal. 
Memang nama Kampret sering djoega 

- kasih pertoeloengan. Ini soedah dialam 
kan oleh si Tjodat dan:si Kalong. 

Beberapa minggoe jang ialoe si Tjo- 
dot koerang benar. Djam 7 keloeai 
roemah, poelang djam 12 atau 1 malam, 
apalagi waktoeada Dardaneila. Iboe si 

: Tjodot koeatir sadja,: dan pada satoe 
masa ia tanja: "Kemana sih Tjoe 
saban malam keloear?“. Djawabnja : 

' »Ke bang Kampret, dipanggil!” Sang 
iboe lega hatinja, di kira poetranja 
tentoe di studeer-kamernja Kampret 
berdoea bitjara tentang journalistiek. 
Padahal ia di prive-kamernja ik-weet- 
niet-wie dan bitjara tentang ik-kan-niet 
-langer-leven-zonder-jou ! 

Ma' Kalong djoega djam setengah 
2 malam pernah boeka pintoe, soea- 
minja baroe poelang, Soep, lodeh, fri- 

- gadel soedah dingin, toenggoe2 makan 
sampai kepoelesan. Ai, Kalong datang 
'ngga maoe makan. Sebagai alasan ia 
madjoekan: ,Maoe tolak bagaimana, 

“ datang ke bang Kampret disoeroeh 
inakan, djadi terpaksa.“ Padahal bitjara 
begitoe ia sembari pikir baroesan ma- 
kan berdoewee, Kampret tidak tahoe- 
menahoe. ., .! 

KAMPRET. 

  

Pemandangan kotta. 

. Di Kendal sekarang kottanja semang- 
kin baik, sedang straat2 besar soedah 
diperbaiki. Begitoe djoega tanggoel jang 

| “berdekatan straat besar sama di tanami 
boenga-boengaan, dan waroeng2 moeka 
Masdjid besar hendak dibongkar, ka- 
rena waroeng tsb. menoetoepi Masdjid, 

| artinja djika Masdjid itoe dipandang 
dari Hoospitaalweg tidak kelihatan. Me 
noeroet chabar dari orasg jang boleh 
dipertjaja dari kehandake/Inj Pembesar 
di Kendal waroeng tsb. hendak dibong- 
kar nanti dalam boelan September j.a.d. 
bermaksoed soepaja Masdjid tsb. ke- 

' Jihatan dari Hospitaalweg.. 
ata (ja 

Imarta jang lelah menjerang isterinja 

  

  

Poetih. 
. Menjamboeng kabar teniang Soe- 

bernama Siti Hama, maka lebih ian- 
djoet, bahwa jang diserangnja dengan 
belati itoe tidak sahadja ia poenja 
isteri (Siti Hama) akan tetapi djoega 
bapak dan emak dari Siti Hama itoe. 
Mendjadilah korban dari belati itoe 
tidak sadja satoe akan tetapi tiga. 

Soematra dengan sigra telah di 
tahan di politie-detachement di Tjem- 
paka Poetih, dengan tahanan mana 
maka  seolah2 daja-oepaja dari per- 
antaraan Commandant dari Tofografi- 
sche Dienst, dimana Soematra bekerdja 
sebagai mandoer, oentoek minta taha- 
nan diloear politie-detachement saha- 
dja, tidak” dikaboelkan, karena ta" 
ada jang berani memberi tanggoengan. 

Akan tetapi pada hari Saptoe j. b.I. 
Soemarta tsb. telah dimerdekaan lagi, 
sesoedah  perkaranja itoe diserahkan 
kepada penjelidikan djaksa jang lebih 
landjoet. Soedah tentoe Soemarta di 
amat-amati soepaja tidak lari. 

Apa jang mendjadi sebab dari tika- 

loem djoega terang sekali, sekalipoen 
banjak jang mendoega bahwasanja iri 
hati dari permadoean betoel2 ikoet 
djoega mempoenjai bagian jang pen- 

man belati itoe, sampai sekarang be-! 

Sebagaimana beberapa hari jang laloe telah kita mocat tentang kepandaian soenglap dan 
kekoeatan dari pemoeda-pemoeda Indonesier jang dipertoendjoekkan pada sekolah-sekolah, 
disebelah kiri ada gambarnja tocan Wahud sedang mainkan hypnotiseeren dan disebelah 
kanan pertoendjoekan kekoeatan oleh toean Kalin di Kramat Poelo. 

Ringkasnja siapa dalam wakktoe malaise hebat ini, 
hidoep, mereka masih mendapat lapangan jang masih Ioeas, kalau dibandingkan kepada   

dh 
Dn 

  

  

V.LJ. akan tambah anggarta. 

Sebagaimana telah dioemoemkan di 
inisoerat kabar, bahwa Sportvereeniging 
"Malabar" jang terkenal telah meng- 
aboengkan diri didalam  organisatie 

P,P.V.LM. Djatinegara, maka dikala- 
ngan V.LJ. poen akan mentjatat seba- 
gai anggauta baroe, ialah perkoempoe 
an “Sport Indonesiers Ke Arah Per- 
satoean, dengan singkat “S.LK.A.P.“, 
jang mempoenjai kedoedoekan di Ke- 
majoran Bendoengan. Soenggoehpoen 
perkoempoelan ini beloem selang bera 
pa lama berdirinja, akan tetapi tjita2 
oentoek memperkoeaikan barisan dari 
pada Bond terseboet, memang soedah 
mendjadi kepastian semendjak lahirnja 
“S.LK.A.P.” dan wafatnja' ” Perkoem- 
poelan Sepakraga Gempol” (P.S.G.|. 

Adapoen kepastian itoe kita? telah 
memboektikan di dalam rapat anggauta 
aja pada hari Minggoe ttg. 19 Agoes- 
toes jl, di Gedong P. M. R. rapat ma- 
na djoega di koendjoengi oleh Toecan2 
Sarkadi dan Soedjono sebagai oetoe- 
san V.LJ., jang memang sengadja di 
persilakan oentoek menerangkan azas 
dan toedjoean beserta peratoeran2 da- 
ri Persatoean terseboet.: 

Rapat itoe moelai diboeka pada 
djam 9.15 oleh toean Djakaria sebagai 
Pemoeka dengan oetjapan terima kasih 
kepada segenap anggauta2 dan teroe- 
tama Oetoesan dari V.I. J., jang telah 
memboeang tempo jang berharga oeii- 
toek mengoendjoengi rapat itoe. Kepa- 
da perhimpoenan -P.M.R. poen di 
oetjapkan terima “kasih, jang telah 
memberi tempat oentoek berapat. 

Tentang hal keanggautaan telah di 
bitjarakan dengan tegas oleh toean 
S. Soetjipto sebagai Pen/Bendalkiari : 
di antara lain lain ia kemoekakan, 
bahwa SIKAP” jang pada wak- 
toe ini mempoenjai. anggauta lebih 
dari 100 orang, jang djoega telah 
dibagi mendjadi  elftal-elftal — dari 
jang tinggi sampai jang rendah me- 
noeroet ketjakapan masing2, tidak 
moedah oentoek mengadakan pertan- 
dingan2 antara kelas2 jang rendahan, 
djika ,Sikap” beloem menggaboeng- 
kan diri di salah satoe Persatoean, 
akan tetapi ini kesoelitan akan bisa 
linjap, bilamana Perkoempoelan soedah 
mendjadi anggauta dari Pesatoean 
Sepakraga, jang dengan sendirinja me- 
ngadakan competitie2, dari kelas jang 
tinggi sampai jang rendah. Stand per- 
tandingan2 jang telah laloe poen 
tidak ketinggalan  dibitjarakan oleh 
tocan Soekowidjojo sebagai Penoelis 

| Madjelis Elftal-commissie, agar soepaja 
bisa diketahoei tentang kekogatan dan 
»Spelkwaliteit“ ,, Sikap“. 

“Tentang soal ini, setelah tocan Soe- 
djuno dapat giliran oentoek mene- 
rangkan organisatie dari V.I. J. dengan 
ringkas, maka ia poen mengakoei, bah- 
wa ,Sikap” memang adalah mempoe- 
njai spelkwaliteit jang tjoekoep bagoes 
dan sportief, terboekti pada waktoe 
ia, sebagai seorang , Setia“ memimpin 
salah satoe pertandingan ,, Sikap oen- 
toek Taman Siswa" beker. 
|. Selandjoetnja telah diterangkan de- 
ngan oandjang lebar tentang azas dan 
toedjoean dari V.I,J. oleks tocan Soe- 
kardi jang sangat memcaskan bagi   anggauta2: djoega tidak diloepakan 

maoe beroesaha oentoek perdjoangan 

mereka jang lebih baik doedoek bermenoeng menantikan perobahan nasib ! 

dalam peneranzan, apa sebabnja2nja 
V.LJ. berazas Kebangsaan, sekalipoern 
sport itoe adalah Internationaai. Selain 
dari pada ifoe riwajat berdirinja P.S. 
S.L., dimana V.L.J. djoega mengga- 
boengkan dirinja, poen tidak keting- 
galan dioeraikan dengan djelas. 

Achirnja sebagai penoectoep toean 
terseboet berseroe, moedah-moedahan 
»S. LK. A. P,“ mendjadi lebih sentausa, 
baik spelkwaliteitnja, maoepoen dalam 
organisatienja. 

Tentang discipline djoega diterangkan 
oleh tosan Songko dengan djelas, apa 
artinja. discipline dan apa sebab2nja 
»SIKAP“ haroes mempoenjai discipline 
dan achirnja iaseroekan soeapaja tiap2 
anggauta SIKAP“ mendjoendjoeng 

  

  tinggi semoeca peratoeran-peratoeran 
dari SIKAP“ berikoet Badan2nja. 

Setelah semoea agenda2 habis di 

angganta Sama poeas tentang sikap dan 
poetoesan jang diambil oleh rapat, 
poetoesan mana, ialah oentoek mema- 
soeki V.I.J., maka rapat itoe telah'ditoe- 
toep pada djam 1,30 dengan selamat, 

(S.5.) 
pe Pula & 

Seroecan terhadap ,,P SIT” 
Tjirebon. 

S.HLD. toelis pada kita. 
Dalam  ,Pemandangan” tanggal 

31-7-34 saja membatja toelisan jang 
berkepaia PSIT, terpandang. djoega 
Memang djika melihat. kemadjoean 
voetbaisport bangsa kita di Tjirebon 
itoe tidak kalah dengan lain2 tem- 
pat, terlebih poela sesoedahnja bond 
PSIT diberdirikan | 

Boekannja madjoe tentang banjaknja 
perkoempoelan sadja, poen peil per- 
mainannja ada ditingkatan baik.  Per- 
koempoelan sebagai Z. 5. ada soeatoe 
club jang koeat dan tanggoeh keada- 
annja, dengan boekti baroe-baroe ini 
soedah mendapat kemenangan dari 
fihak J.N.H. soeatoe club Tionghoa 
jang kogat dan terlama dikota Tjirebon 
itoe, 

Akan tetapi penoelis merasa sajang, 
sajang saja katakan oleh karena p.s.i.t. 
itoe beloem djoega memperkoeat bond 
kita ,P SSI” jang berichtiar dan me- 
noedjoe pada persatocan perbaikan dan 
kenaikan deradjat bangsa kita dalam 
kalangan voetbalsport se-Indonesia. 

Moedah-moedahan dengan sedikit 
seroean ini, pengoeroes p.S.it. soeka 
memperhatikan dan berichtiar soepaja 
Tierebon ta ketinggalan, djoega toeroet 
berdjedjeran dalam kalangan bond 
p.S.s.i., agar lebih-lebih terpandangnja 
dari pada sekarang ini adanjal : 

  

LEKAS! Toekar Rijbewijs ampir liwat 
temponja. Satoe hari klaar. 4st.portret 
f0.75 terang dan njata. 

Fotograaf Hap Tjoen. 

Tanah Njonja. No. 14 dekat Rialto 
Bioscoop Telf. 3699 Welt. 
Mokereadotg. PA. o MN Ak Se te AM Ah SAR ea, “ARETABARNIN 
amat ba Ora AU KRB  s MRENPR TI ana 

mba 

7 

OA Aa Ya An & KAA Gea 
Ha ena PAN aa Pemengeg 

Obanemmicisegakapekardjaam Ob.ciia 5 dk." 
4 3 2 A. Fi Fo Aa 
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   aa : 
sofa AN nana ADA NA aan penahan, Os 

Aa aa ta Na Tai 
aa Aa Gan Ba Lana ana PAPAN nana Panen 
sor)hosakmabkeryen dengcua mamiawekak, 

oh R : Elbrmoseiham PN AN SAPI pa   

"4 Koersoes Mulo—Kweeksehool 
bitjarakan, maka sesoedah masing2) $- 

  

Pergoeroean Nasional 

»KASATRIAN“ 
Gang Kadji 48 Djakarta (Batavia) 

  

Misih bisa menerima moerid ocentoek: 

l. H.ILS. Voorklas sampai kl. 7. Jang diterima anak2 oemoer 5 
tahoen keatas. Pembajaran paling rendah f2 — tamba f0,35 
cewang alat pengadjaran. Boekoe2 ditanggoeng oleh sekolah. 

2. Schakelschool. Klas I sampai kl. V. jang diterima di kl. I 
anak tammat Volksschorl atau Standaardschool Atoeran oewang 
sekolah seperti bagian H.1.S. 

3.. 'Koersoes K.E, (sore). Klas 1 sampai klas IV. Oewang sekolah 
f2--- seboelan. 

(Sore). KI... Oewang sekolah 
13,50— f5, — 

Koersoes Pengetahoean Oemoem: Bahasa Indonesia, Belanda, 
Inggeris, Djerman, Perantjis, Boekhouding, merenda dan menjoe- 
lam dan lain. Oewang sekolah moelai f 1.50 keatas. 

DN
 

Pengadjaran no, 1 dan no. 2 diadakan pagi djam '/, 8 —#1 oen- 
toek anak2 perempoean dan laki2, dan no. 3 sampai no. 5 
pada waktoe sore dan malam oentoeke kaoem iboe, bapa dan 
gadis-gadis jang hendak menambah pengetahoean. 

Mintalah keterangan. . 

Ketoea sekolah : 

SOEPARNO 
Adres roemah: Petodjo Binatoe J No. 25     

  

  

      

In 
PALING MOESTADJAB 

DIATAS DOENIA 

»Cryptal” La nia ERA 

Boeat | keperloean kita djika da- 
pat dihinggapi penjakit kentjing 
baroe dan lama selaloe makan. 

29 » Cryptal 
Basmikan semoea baccil2 koetoe2 : 
akar2 dan daging2 ig. biang dari 
penjakit kenfjing sampai habis 
tidak berdjangkit lagi. 
CRYPTAL SELALOEBEKERDJA 
DENGAN TJEPAT SEKALI 
SEBAB DJAMAN MALA'SE 
HARGA CRYPTAL 

DITOEROENKAN LAGI. 

  

  

Per flesch isi 100... £325 
1 ” » 50 2. m3 1.85 

yo 2 

Toko K. Annoshita & Co. 
No. 9 Sawah Besar — Telefoon 3328 WI. Weltevreden — java. 

Boleh dapet di kita poenja agent: " 

TOKO M. OISHI 79-81, djalan trambaan Senen Bat: via-C. 
5 TOYO, depan Rialto Bioscoop, Senen Batavia.C. 
4 MATAHARI, Tanah Abang, Batavia-C. 
5 SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra). 
1 KANEKO, djalan tram No. 242 Mr. Cornelis. 
5 ABE, Handelstraat Buitenzorg,- 
| UZUKI vih NANYO, Groote Postweg 39, Soekaboemi, 
5 T, GAHI Tiiandjoer, 
y OBAT NAKAMURA, Kanoman 40 Bandoeng. 
u UMENO, Senen djalanan tram No. 183 Batavia-Centium'   
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De Eigenaar 
J- POSUMAH         
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2 Nata ekmbaa 

Ba Mm Mal end Ma AAN   

(| ROEMAH OBAT 
Tan Hong Lian 

Tio 

Toko3, no.1! telf. 1503 Bt. 

| Sinshe pande mengo- 
batin segala roepa pe- 

Sakit tanggoeng lekas | 

Oei Hok Tjiang 

Pasar Senen, merk 

Toko Hokkian, Bat.-C. 

Doeloe saja sakit pe- 

merk 

ng Hing 

roet. sepoeloe faoen, 

saja minta obat sama 
2 njakit, dateng preksa Sinseh TAN HONG 

akan onkost, kaloe | LAN - satoe minggoe 
| panggil onkost reken SEMASA pet akh. 

aoen bca pantes. | rang soeda selengataon 

tida sakit-sakit lagi. 

Banjak trima- kasi.   

  

          

  

I PENSION HO CEL »SATAM & CO Tk 
VOORHEEN HOTEL KEMAJORAN. 

BATAVIA- CENTRUM 

tifiak satu . Hotel Dension letaknja dimoeka sekali 
. Kemaj ran, jang pertama sekali ada dikota ata 

' tarief amat moerah sekali, bagi tetamoe harian h 
anan dan kamer-kamer tidoer ada loeas, bersih, 5 
at, aman dan kescpanan didjaga dengan Tapi. 3 

TARIEP harian dengan makan f 2.— f 2,50 f 3,— 
k 3 tida & F1— f 1251 150 

Masakan ditanggoeng menjenangkan 

| Dan disediakan poela sewahan kamar-kamar boelanan de- UK i 
ngan meubels, lampoe, waterleiding, bocat 1 orang zonder 

Ha makan dari f 30.— # 20.— f 15.— f 1 

Menoenggoe dengan Hanan 

De Beheerder 

M. SATAM & Co, 

   

   

  

   

  

    

    

    

  

   

    
    

  

    

   

   
  

  

.Persgoeroean Rakjat" 
berpoesat 

DI DJAKARTA (KRAMAT 174 bt. "N 

  

  

  

   

       

         

      
       

    
      
      
        
           

       

       

     
  

  

   
  

  

  

   
   

  

     

rp : aga Na 1 Juar 
2 pekan ek 

   

    
    

   

2 abu 

diboeka kantoor oentoek mengoeroes 
Nasa Se 

BATAVIA-CENTRUM 

   

  

   

    

   
     

        

  
  

  

  

      

an waktoe ee menengoki, 

  

'seg tj Sa 1 
a: KONG TN 

bkka jang sakit. 

| boleh MINDRING. 
Uskub. :.$ 

: Fa 

      

  

     

   

      

Menerima Kara moelai oemoer 5 tahoen oentoek: Klas Perse- 

Ciaan (setjara voor- dan frobelklas) Oeang sekolah f2,50, sampai 
f 2.- dan seteroesnja. SAMPAI 

tertinggi diadakan doea bagian: I boeat jang akan menerveskan 

peladjarannja, !! oentoek moerid jang akan teroes masoek masjarakat 

dalam pergoeroean (mendjadi goeroe mulo- Hap Oa Ni journa- 
| listiek, BSK AA MBA dsb. 

  

Pengadjaran dan pendidikan berdasar kemasiarakatan Indonesia. 

  

N.B. Djoega' memberi keterangan tentang ,Pergoerocan Rakjat“ d 
lain-lain tempat, teroetama jang berdekatan jaitoe Djatinegara 
(Mr. C.), Tdjg.-Priok dan Bogor.     
  

  

SEMOEA BARANG 

KEPERLOEAN ANAK' SEKOLAH 
Seperti: 

, grifiel, griffeldoos 

boekoe-boekoe potlood 

pena, gagang pena, tinta, 

kapoertoelis, garisan 

d.Li. 

Lei : 

Harep lekas dateng djangan 
sampe kehabisan 

TIO TEK HONG 
BATAVIA-CENTRUM 

TOKO 

PASAR BAROE 

    

—0 —- 

  

Duma jodi Jaa anang 

TERBIT ! TERBIT! BS 
Kitab ,,Joga Soetra" 

(Elmoe Occultisme Timoer) 

Kitab peladjaran Elmoe-elmoe Ghaib dan Rahsia dari bangsa Hindoe, 
Fakir, Arab, Moeslimin, Indonesia d.I!, 

' Boekoe ini boekan hanja moeat dowa-dowa dan djampe-djampe, 
akan telapi peladjaran sendiri dari itoe elmoe-elmoe Ghaib. 
Djadi . .Joga Soetra“ berikan isihnja itoe elmoe-elmoe rahsia Timoer 
jang sediati, dari mana manfra-mantra, djampe-djampe d.L.I. matan 
kan djadi sala satoe koelitnja. 

.Harga per boekoe tammat fjoema F 1.95 E 

Boekoe ,,Sorga Doenia” 
(Pengatahoean, Wet-wet dan Resia2njal 

''Boekoe pengatahoean fafsal prempoean jang barce dan loewas, 
. malaenkan boeat orang dewasa sadja. 

.Sorga Doenia“ enak dibatja, sebab djelas dan terang bahasanja, 
| tetapi sopan. : 

»Sorga Doenia“ mengoerei prihal fatsal2 jang paling baroe, tida 
prihalaoeroesan oeroesan jang soedah basih. 
»Sorga Doenia”“ moeat banjak sekali gambar2 1 boekoe Iaema 
Yewana " 2. — 

Boekoe ak intoda Kasehatan” 
Jaitoe boekoe atoeran dan mendidik badan serta merawat raemah 
ngga boeat ljegah penjakit-penjakit. 
ah djaoe ada moeat 150 recept boeat semboehken penjakil jang 

ng obatnja serta moerah harganja, obat obat mana bisa dapat 
Indonesia. 1 boekoe tebel 128 katja tjoema F 1,50. 

Oewang dimoeka onkost kirim vrij 

8 
a 

IE 
Lekas pesan pada: 

(0 BINTOK BESI 45 BATAVIA-C. 

| KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 

'1 Selamanja kita ada sedia dari matjem? 
| kain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen, 

Persediaan Oentoek Pergeeroean Tinggi (setjara AMS). Di ulas “ 

'ANGGOER BRANAK ,,PROBITAS" 

    

IProbitss ada samatjem tunicum jang 

         

       

   

  

  TON RA BI UMM Na UNM 

      
   

   

      

Sawah Besar 2—0 

Telegram-adres : 
Batavia-Centrum 

BAKRI 

dril, en djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian dari segenap bangsa rapi 
dan netfjis. 154 
PENA NN AN PMA LAN MEME TN PPN Len Lan Janam andien an 

     

  

| SINSHE : 
NJIT KIOEN SHIE 

“Gang Torong NO Nia — Batavia 

  

       
   "Specialist: 

Mengobatin penjakifnja prampoean 
dateng boelan tida fjotjok, (Pek 

“Thay| kepoelian, dan roepa penja- 
kitnja. anak-anak, boleh panggil 
sembarang waktoe, atawa dateng 
dikita poenja tempat tinggal. 
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CLKHE 
STREKENING 
ONTVVERP 8 

LANTAARNDLAAT H 

  

      

     

  

  

  

    

      

   
   

  

   

   
MABA ZJOETAN, 

Bor NESS 4 
Gor INNENS 33 
BATAVIA-CENTRUM 
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Boeat sesoeatoe Cooperatie ada amat 
baik goena mengikat hatinja langga- 
nan-langganan 

N
A
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a
 
k
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Hoofdagent: | h 
K. W. & KARTAATMADJA ” : 

YO, tamarindelaan 220. - Bat. C. 
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P Voar S : 

"1 Batas cad Data ae 4 

peeya k bk bordaak, OX. mg 

Pangan LA & Nee & 

Aek Dean! kata PER 

Plan Ga Kp web), 
Bau 

tartn On, 

  

     

  

    
      

  

PENA KA Ga 
Data YAA Head 

Kerim Kb aah ba “ 
Ai anu 5 

EA 
? Oa ( BA Demen 
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Dr. von Pajzs bilang: ,,Anggoer Branak 

   
    
   

Soeda terpilih boest perjakit kakoe- 
rangan dara, djoega boeat orang jang 
kena operatie en boeat Pee 
penjakit kalemahan badan. |... 

Dr. Lie Tjwan Kiat, Chirurg en 
Vrouwenaris, soeroe publiek “ Saksiken 
verklaring dari C. B. Z. poenja labora 
torium jang ini anggoer telah dape: 
Dr. Siebert poedji tinggi kwaliteit ini 
anggoer boeat badan koerang darah 

Botol besar f 5.50, 
»  ketil f 2.75, 

Chemicalienhandel. & Drogisterij 
»PROBITASs 

Molenviiet West 200/210, Batavia 
Sabelah G. Mangga. 
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| BOEKHANDEL ,,PENGATAHOEAN" 

TUM TNKDITEPTTNI     
  

   

     

 



   
  

  

   

  

anjar Chevrolet biakan 
a tah  laloe akoe 

tahoei. i    
   
   

    

  

    

   

   

  

     

  

h 
Tap lenry Ford, .satoe | 

N jang hampir 
dak masoek difikiran orang, apabila 

“kita orang mengetahoeci, bahwa ia 
soedah 3 tahoen bertoeroet-toeroet 

rdjeroemoes dalam djoerang persa- 
n dan selaloe beroleh kekalahan 

| Biar bagaimana djoega onver- 
id tadi ada satoe feit. 
enry Ford didoenia ini hanja 
auto dan dikemoedian hari 
hanja ada satoe roepa auto 

1 F3 Ford poenja pendjoealannja se- 
ngkin lama semangkin berkoerang, 

keroegian keroegiannja ada sangat be- 
sar dan ia soedah begitoe djaoeh ke 
3 ja sama Chevrolet, hingga 
PI mout 'hampir bisa menjoesoel ia 
“Akan tetapi walaupoen begitoe ia tetap 
ada seorang jang onverschillig, tidak 

( mbil perdoeli apa-apa, 

      
      
    

    
    

    

      

   
     
     

    

    
    

   

   
    
    
    
   

    
     

  

      

        

   

      

   

  

   
   

  

   
   

  

    

   

   

    

    

     
   

    

   

  

   

Pada satoe hari ketika sebagaimana 
A diadakan lunch, dimana Ford 

. mendjoempakan mereka jang 
han, maka timboel pembifjaraan 

" kemadjoeannja Chevrolet dan 
uth, Apa lagi pemimpin2 peroe- 
dari River-Rougefabrieken soe- 

zat ketakoeian. Mehta Henry 

aan, 
Benar" begitoelah ia kata ,, Sekarang 

ik itoe orang2 dari "Chevrolet 
2 Ta jang mereka an 

aa “semoeanja 
ja pekerdjaan sendiri", 

ta mereka soedah bisa 

ljaknja itoe mereka soal Chevro- 
aan er tida gibipiara:- 

melihat 

Ka Village-nja poela, sebagai- 
mana tertoelis dalam ,, Fortane", 

Biasanja Ford tiap2 pagi antara 
Isetengah delapan dengan - setengah 
sembilan masoek kedalam ia poenja 
laboratorium. Program jang tetap 
oentoek pekerdjaannja tidak ada sama 
sekali. Ia berbaeat apa jang kebetoelan 
masoek didalam otaknja. Tempo2 ia 
pergi ke Museum oentoek mendengar. 
kan lagoe2 dari doos2 muzieknja jang 
dengan rapih ia mengatoernja. Pada 
waktoe lainnja ia berdjalan-djalan me- 
lintasi doesoen2 dan mendengarkan 
lagoe dari moerid2 sekolah, jang men- 
dapat tempat dalam » Koloniale Kerk" 
|jang toea. Pendeknja pekerdjaan jang 

“Itentoe ia tidak mempoenjainja. Di 
Macon ia mempoenjai lapangan jang 
locas sekali, jang mana ia tanami de- 
ngan katjang kedele, 

Ini katjang kedele memegang rol jg. 
penting dalam tjita2nja dan djoega 
memberikan kesempatan baik baginja 
oenitoek bertjakap-tjakap dengan kaoem 
tani tidak lain hanja tentang pertanian 
belaka. Pada sorenja, apabila i ia soedah 
balik #kembali dari Macon ia menjoe- 
soen 'satoe lunch dan pada malamnja 
'baroelah ia pergi keroemahnja jang 
indah itoe di Dearborn. 

djanganlah dianggap bahwa ia bekerdja 
dalam segala-galanja dengan setengah 
hati. Mereka ai g fikir begitoe, soedah 
tentoe akan mendjadi kagoem, djika me- 
reka tengok dalam lunch-conferenties di 
Rivier-Rouge-fabrieken. Tidak perdoeli 
lapa itoe conferentie memakan tempo 
1 atau 5 djam lamanja, selaloe Ford 
jang memegang itoe pimpinan. 

Dan djoega achli2 jang pandai tidak 
begitoe senang rasanja apabila mereka 

Ford sedang memegang 
potloodnja oentoek mengeloearkan sa- 
toe onderdeel dari autonja jang baroe 

“Itagi. Pada waktoe ia bekerdja itoe 
nampaklah bahwa paras moekanja 
berobah, mendjadi orang jang moeda,: 
tidak akan djemoe atau letih didalam 

8 | pekerdjaannja. 

Alasan2 jang sebenarnja kenapa ia 
tidak maoe mengambil poesing dengan 
angka-angka dari ia poenja saingan, 

'jjalah bahwa Ford poesatkan fikirannja 
dalam outomobieltermen. Ia terlebih 

Ngfikir dalam termen dari'1 auto sadja 
ro et|dari pada termannnja producent dari 

              

   

     

   
   

  

idapatan “bersih se 

  

     
    
     

    
   
   
   
      
        
     
      
    
       

ngoemoemkan' penge- 

| pada Naa 1933 

in dari 1.000   

eroes terangkan njatakan bahwa 
| Ford soedah pergi ke boelan, 

d Motor Co tidak lama lagi 
epaskan napasnja jang 
isan. Akan tetapi Ford 
beroemoer 70tanoen itoe 

    

   
   

    

         

“(dan boe- 

nd) maka djoemblah 

3 ako 

| Balik lagi tentang soal katjang ke- | 

| pergoenakan | dalam ergenak Dari 

ifidem sebegitoe millioen kendaraan 
K| dalam 1 tahoennja. Banjak sekali orang 

: menanja apa Ford pernah. bilang be- 
hi (gini : 

»Akoe hendak membikin 8 millioen 
ia Jauto dalam 1 tahoennja ,,Fikiran satoe2 

nja jang ada didalam otaknja jalah: 

rongkosan pembikinannja akoe hendak 
'3|kelocarkan satoe auto jang baik. Ba-| 

rangkali dari sebab akoe poenja auto 
jang bagoes dan baik itoe bermillioen 
millioen orang akan memakainja. Nan- 
tinja akoe tidak akan ta? oesah kerdja 
apa2 lagi selainnja memberikan auto2 

epada si pemakai. 

dele, pada tahoen jang laloe ia soedah 
1 |dapat pemotongan sedjoemblah 100. 

000. scirepel dari lapangan jang loeas- 
: 5 et nja ada koerang lebih 30 km. pesegi 
tiap tiap min nja mendapat | 

" ninggos doll. Mereka j 
ak bisa lihat Ford (kesal) de 

itoe. 

“Inilah ada soal jang paling penting 
bagi Ford jalah bagaimana hasil2 boemi 

dalam industrie. Setelah Ford menge- 
tahoei bahwa pendoedoek2 tidak perloe 
pakai lagi ia poenja hasil2 boemi, 
maka ia dengan teroes meneroes tjoba 
soepaja barang2 terseboet dapat di 

sebab itoe ia mempergoena itoe 
katjang kedele dalam pembikinanslaxon 

asnja |dan minjak katjang kedele itoe oentoek 

  

   

     

  

mentjampoerkan tjat dan sebagainja. 
'Djadinja pada tiap tiap auto Ford 
orang dapatkan satoe schepel katjang 
'kedele althans boekan katjang jang 

i | boelat-boelat. 
Pembikinan lain lain barang lagi 

pada waktoe sekarang ini ia telah 
& tinggalkan, seperti Detroit, Toledo &   n'Ironton Railroad. Apabila orang tanja- 

Apabila ditilik perdjalanannia ia ini : 

»Dengan harga tidak lebih dari pe- Lildanat 

mempoenjai djasa jang berharga di' 

    

  

Sendjata F api latah ditjoeri 
pendjahat. 

Pembantoe k 
'rang mengabarkan bahwa beberapa 
hari berselang Loerah desa Sebonanas | 

  

auto soedah ketidoeran. Sementara itoe 
la poerja sendjata api dipinggangnja 
loepa di taroeh dengan baik. 

Waktoe ia bangoen dari tidoernja, 
alangkah terkedjoetnja ketika merasai 
sendjatanja terseboet soedah hilang 
ditjoeri orang. 
Meskipoen ditjari dan diselidiki teroes 
tetapi hingga ini kabaran ditoelis itoe 
sendjata api beloem kedapatan pada 
siapa adanja. 

LO — 

Opera ,, Miss Riboet“ di Padang, 
Pembantoe dari Padang mengabarkan 

bahwa opera ,Miss Riboet” jang ter- 
kenal sekarang sedang mengadakan 
pertoendjoekannja di Dalia Bioscoop 
kampoeng Djawa Padang. 

Setiap malam ramai penonton mem- 
bandjiri ini opera seolah-olah mala i- 
se poen ta' dikenal publiek Padang. 

Sesoedah Padang kela' Fort de Kock 
akan didatangi ini opera. 

TO 

Berita dari Fort de Kock. 
Itoe pergoeroean 
'Huishoudschool. 

Sebagai telah diwartakan Aneta, 
bahwa pada tanggal 8 Augustus 1934 
il. sekolah terseboet soedah diboeka 
dengan oepatjara diroemah sekolah 
terseboet di Bentengweg no. 8. 

Oepatjara pemboekaar: itoe dihadiri 
oleh wakil pemerintah, beberapa oe- 
toesan perkoempoelan dan djoega da- 
pat kembang jang diberikan oleh per- 
koempeelan kaoem iboe jang ada di| 
kota Fort de Te 

Djoega diterima telegram pemberian 
'selamat dari Z.E, Gouverneur Gene- 
raal dan dari beberapa orang anggauta 
Volksraad. 

Sekarang sekolah terseboet soedah 
mempoenjai moerid 90 orang, ialah 
terdiri dari bangsa Belanda, Tionghoa 
dan jang paling banjak soedah tentoe 
Indonesiers. 

Sebagai pembatja ketahoei sekolah 
terseboet didirikan atas oesahanja njo- 
nja Datoek Temanggoeng dan njonja 
terseboetlah jang memilih goeroe2, 
ialah: nona Vaksteen sebagai Direc- 
trice merangkap hoofdonderwiizeres, 
njonja Grootes, nona Thunt, nona Da- 
lima dan Rasina. 

Ketiga goeroe Belanda itoe lepasan 
sekolah Vak school voor Meisjes di 
Bat. C. dan nona Dalima mempoenjai 
acte Engelsch dan fraaihandwerken, 
poen nona Rasina mempoenjai acte 
fraaihandwerken. 

Selain dari peladjaran jang terseboet, 
djoega tiap2 sore moerid2 dapat pe- 
ngadjaran hal igama (ke-igamaan). 

Sekarang sekolah terseboet masih 
djioega menerima moerid2. 
  

  

  

Langganan K.S. Tandjoeng- 
karang: 

Mesin jang tocan maksoedkan bisa 
tetapi paling rendah 20, dan 

kirim adres Z. soerat kabar ini. 
Begitoe djoega boekoe jang toean 

'maksoedkan. 

Moh. Rasjad. Plampitan- 
Sstrast18 Soerabaja: 

'Baik toean tjobakan dahoeloe, se- 
“Imentara. 

Toean Nangtjik Limboe- 
ngan 26ilir Palembang. 

Karangan kiriman toean sajang tidak 
dapat dimoeatkan, karena Seperti ke- 
laknja Kemana anak kita", strekking- 
nja itoe toelisan mengenai toean H. M. 
Idris persoonlijk. 

Kalau memangnja itoe sekolahan 

'doedoek Palembang akan makloem 
sendiri, dan tidaklah sekolahan itoe 
akan bisa hidoep sampai 7 tahoen le 
bih dengan mendapat perhatian besar. 

Kalau benar ada tidak baiknja, ke- 
moedian akan ternjata pada pendoe- 
doek Palembang dengan ta oesah di 
sindir2 boekan P. 
  

kania tentang soal automobiel soedah 
tentoe orang akan mengetahoei bahwa 
ia tidak akan mengalah dengan begi- 
toe sadja, akan tetapi vastbraden dan 
onwrikbaar. 

Njatalah sekarang bahwa biar bagai- 
mana hebatnja malaise dan persaingan, 
tetap bersembojan ,,Niet het yele is 
goed, maar het goede is veel",   

| ,Kas“ dari Tangel 

onderdistrict Serpong, selagi ia pergi 
kondangan dibilangan ' Blaradja dan 
waktoe ia rebahkan dirinja didalam 

H.M. Idris tidak baik, boekankah pen| 

  

  

Harga rata-rata barang 
makanan di Betawi. 

' Harga- harga jang di bawah ini seba- 

bedriji dari Gemeente Betawi, dan 
sebagian ketjil oleh 'Centraal Kantoor 
voor de Statistiek. : 

12—18 Aug. '34 

, Harga etjeren 
No. NAMA BARANG? 

Banjaknja — Harga. 
1. DAGING 

a. Sapi: 
bistik S1 kat 1035 
haas Pera » 0.50 
panggang 3g 2 O 

ati 3 » 0.40 
lidah - » 0.50 

' b. Kerbau : 

bistik I kati ,, 0.30 
haas 1 » 040 
panggang is p 5 
sop 3 si02G 
toeiang sop 3 sa 
rawon (tetelan) 23 Mn o3 

c. Babi: 
tidak pake gemoek 1 kati |, 0.45 
pakai gemoek 1 NA 
kaki dd. 3 2 025 
d. Kambing (dengan toelang) ,, 0.30 

2, BANGSA BOEROENG : 

gian besar dikoempoelkan oleh pasar- | 

5. IKAN KERING (GEREH). 
- djambal 1 kati ,, 063. 
gaboes » 0.30 
peda (poetih) 1 bidji » 0.018 

» (merah) . » 0.013 
selar Ikati 13 018 
tjoemi? (besar) 5 »1— 

ta (ketjil) Tu » 0.70 
teri Au » 0.15 
trasi oedang 3 » G3 

» ikan £ » 0.09 
troeboek 5 » 0.90 

Harga etjeran 

  
bebek kekar 10.25 
gangsa K » 0.80. 
ajam 5 » 0.40 
ajam kebiri 1 » 1.80 
kalkoen 1 » — 
boeroeng dara 2 OA 

S.TELOER : 
teloer bebek 10 bidji ,, 0.21 

5 asin Ki 202 
$ ajam 2 2. 0:25 

4. IKAN. 

a. Ikan laoet : 
bawal, tengiri, tongkol d.l.!. 

i-kati ,, 0.30 
ekor koening dan lain? 

jang di ijs 5 Ot 
kemboeng besar 1 ekor ,, 0.05 
kakap 1 kati ,, 0.35 

- teri 5 0:12” 
b, Ikan rawa : 

- gaboes (besar)....1 ekor..,0.201. 
». (ketjil) 2 AAN 

“ leleh (besar) « » 0.10 
»  (ketjil) 5 » 0.04 

c. Ikan aer tawar : 
goerami 1 kati ,, 0.275 
ikan emas » 2333 
d. Ikan empang: 
bandeng 1 kati 035 
oedang 5 TN 

No. NAMA BARANG? 
Banjaknja Harga 

6. BERAS: 
Tjiandjoer kepala 1 gant. f 0.80 

» » » 0.60 
Krawang $ 1 NN 

. Beras merah s3 » 0.40 
7. KENTANG BELANDA : 

kentang (poetih) 1 kati ,, 0.04 
». (koening) 3 » 0.05 

8. SAJOERAN BELANDA: 
biet 1 bidji ,, 0.02 
katjang djogo Liket , 0.03 

»  boentjis Ikat 0110 
kool (poetih) 1 bidji , 0.10 
ketimoen Pa Naa 
katjang kapri Ikati 0.128 
postelein (krokot) - 1 -iket ,, 0.01 
bawang koetjaj Aa Gn 
seladah 1 bidji ,, 0.01 
bajem Tiket ,, 0.01 
tomat 1 bidji ,,0.02” 
bortol Tiket ,, 002 
SAJOERAN KAMPOENG : 
djagoeng moeda 1 iket » 0.01 

3 toewa 1 batang ,, 0.01 
katjang pandjang 1 iket » 0.01 
laboe 1 bidji , 0.05 
lobak 1 ikat » 0.015 
pete 10 papan ,, 0.15 
pare 1 bidji. 0.013 
terong 2 » 0.01 
tjabe 1 “kati ..- 020 
tjabe rawit 5 » 0.29 

9. BOEAH-BOEAHAN : 
ananas (Bogor) 1 bidji 0.05 

5 (Banten) » — 
» (Palembang) 5 » 0.19 
Tn (Garoet) 10 ,, » 040 

(Bali) SA » 1 — 
»  mase BEN Oa 

doekoeh 100 9 
mangga (aromanis) 1 ,, 23 

». (p0lek) H3, 5 Ot 
»  (indramajoe) 1 ,, » 9.08 

pisang radja 1 sisir ,, 0.20 
» ambon 2 bidji ,, 0.03 
» tandoek 1 » 0.023 

ramboetan (matjan) 1 iket pa 
» (njonja) 1 » PK 

sawoh 1O bidji ,, 0.05 
zuurzak (nangka blanda)i ,,  ,, 0.06 
10. LAIN-LAIN BARANG : 

emi 10 bidji » 0.10 
tahoe 10 » 0.15 
taoge 4 kati » 0,04 
arang “1 boengkoes , 0,025 
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Toko MON 2 1D 
| Senen 155. 
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. TAHIR 
Batavia-C. 
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Saja poenja Istri kena penjakit Mana (Pektati) lamanja 4 ta- 

hoer, berobat lain-lain sinshe begitoepoen dokter itoe penjakit 
moesti di potong, baek djoega Oom saia pama Kwee Si Seeij 

:, 8 toko Keng Jat di Pintoe ketjil Batavia. 
:Kasi taoe, boleh berobat pada sinshe 'Tan A Boen di Kongsi 
besar: no. 3 Batavia, di obatin tiga boelan lamanja hingga sekarang 

|'“soedah baek betoel, dari ini saia poedji pada sinshe terseboet 
. dan bilang Pen trima kasi, 

Aki 3 ena 

Ten Ka : 1g Di atas i ini saia bilang sebetoelnja 

- Dari saia             

"3 ex) Unit Tin Sang 
- Krandji ( (KOS)           

  

  

DIBESARKAN! 

Hoofdtoegang Pasar No. 5 Tet. 459 

Lo. MERSTER.coRMELIS 

.m 

  

    
  

    
  

  

  

Jang dboeanar 76. Nan aa dia" St Nebatsehap di Diswgi dan 
Madoera dan Sebrang, dengan 5700 leden. 

i lagi 6 orang leden Dewan Ras “jat/Volksraad/di antaranja djadi 
doea, 'orang/Regent Bandoeng dan. Pati Gresik, 

Tantang 6500 Exemplaren 
au kepada leden P. P. B. B. dan dibatja oleh kios on 
d an mbtenaar2 Europa. 

2 rga abonnement boeat Andra 

L5,5— Yilaon atawa 12 nomer, f. 50 setengah taon atawa 6 nomer, pem- 
:, ajaran. doeloe: berlangganan pa g pe idek setengah taon afawa 6 nomer. 

1g 8 di oek reclame dan advertentie. 
sn cp | ngken :' tariefnja rendah dan berlang- 

- ganan di et rabat balijak- berhoe eboeng dengan djaman soesa. 
1 “Ingetlah alangan Kogentsehaparad atawa Reg. Werken jang terkemoedi 
(| oleh Regenten, jang kebanjak an. meminpin tjabang P. P. B. B. bisa men- 

sa lapangan advertentie djoega Sig 
| Perminta: langganan atawa perfjontoan Pemimpin, moeat: adver- 

Tu wa tarief, serta masoek lid P, Y.B.B toelis pada. 

'Administratie. 

en .Telefoon No. 3071 W. 

    

    

    
  

   

  

    

      

  ARP “Setehtson" 18 8-1 " 
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| Diatibaros No. 85 anah ae : Batavia. Centrum 

SEKOLH BAHASA: BELANDA DAN INGGRIS 

PELDAJARAN : Dipersamakan dengan GOUVT: HS, tabah 
IGAMA ISLAM dan MENOELIS MESIN KETIK 
dari klas 5. - PEMBAJARAN: f2— f2.50. 

Cursus sore dan malam 'boeat : bahasa2: Belanda, Inggris, pembajaran 
f 150 dan Arab f0. 75 

Tida'” mampoe? Boleh berdamai. 
'BOEKOE2: Ditanggoeng oleh sekolah. 

Penerimaan moerid2 baroe tiap2 hari boeat klas O IFROBELI sampai 
kl. Idi Te Sekolah Hn 85 Tanah Aa 'moeka Mena: 

Mean arak »SUMATRA" 

"SAWAH BESAR No 33 TELEFOON 136! WELTEVREDEN 

AG — 

MAOE DIDJOEAL: Satoe partai perkakas tjitak oebin dan . 

beton dengan compleet dan namanja soedah terkenal. ——
 

Harga boleh berdamai. 

Bi
 

8 Dengan hormat   
DE DIRECTIE 

je, : : 
Beladjar. bahasa Inggeris paling gampang 

| dan sempoerna 

111 

  

NG 

  

  

Ini zaman adalah zaman kemadjoean, zaman internationaal. 
KOENTJN oentoerk madjoe ke moeka teroetama, 'ta' lain. 

"Bahasa Inggeris 

Soepaja tiap tiap orang dapat mempeladjari itoe bahasa dengan 
moedah dan sampoerna, telah diterbitkan boekoe: . 

»Koentji bahasa Inggeris" 
Diterangkan dengan gampang sekali bagimana ditoelisnja dan 
dioetjapkannja, Di karang oleh J. ZWARTHOED, leeraar bahasa 
Inggeris pada Gem. Midd. Handelsschool di Batavia-Centrum 
dan B.Z. RASAD, leeraar battasa Melajoe pada Gem. Micd. 
Handelsschool di Bativia Centrum, s 

Harga hanja F 0,95 satoe boekoe, 'oear ongkos kirim, 

Pesanan Kepada 

S. MOEHAMMAD 

adres HOTEL MEDAN 
Defensieliin van den Bosch 62 —— Batavia- Centrum 
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2 Pepe EA 

pan pan pan pan pan 8 KELOEARAN PALING BAROE 

sa DARI 

FAROKA 
Jang paling djempol 

  

BROWN RIBBON 
(Zonder Coupon) 

1 pak terisi 20 bidji 

10 Cent, 
N, V, FAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan 
tjara kerdja jang paling modern dan jang 
paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni- 

sgsaswwawus au 

s
e
r
u
 

2 

Wanlugann Me delelaa | 

at 

PINDAH ROEMAH | 

IJ.A. LICHTVELD 
Zenuwarts 

di Ghaitwad 11 ke 
KEBON SIRIH 66 

Telefoon WI. 2709 

  

  

LIONG A TJOJ 
alias sinshe Boentoeng 

  

      

It Gang Torong 11 — Batavia 

Saja di Batavia djalanken praktijk lebih 
"10 tahoen, boewat obatin segala penja- 

kit kotor prampoean dan lelaki, orang 
. prampoean dateng boelan tida tjotjok, 
kepoetian, dan peroet atawa pinggang 
sakit semoewa tanggoeng baik betoel, 
priksa oerat? dan djalanken oesoet, 
kemoedian baroe diobatin dari kemoes- 
tadjabannja banjak orang poedji, sedia 
pil dan poejer boewat obatnja jang     sakit terseboet diatas. 

  

  

C TntaTka Tan 
Peka Tahan an 

AN bala 2 

An Ad pjAk 
MI ET 

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

  

|Semarang Belakang Kebon No. ' 8, 

boeat Batavia-C. sadja. 
  

| Khoe Teng Hay, Gebroeders 
Khoe Tandmeester 

Pintoe Besar No. 89 Batavia 

Kitabisa bikin dan pasang roepa2 
gigi, dari perak, mas dan porcelein di- 
kerdjaken sampe rapi difanggoeng enak 
pakenja, sebab kita doeloe pembar.0e 
(Asisfent/ dokter gigi Europa sehi: rgga 
15 taon dan, mempoenjai banj: soe- 
rat2 poedjian. Boeat orang tid: nampoe 
boleh berdame dapet harta. sampe 
menjenangken. Gigi2 palsoe jang tida 
enak dipakenja terbikin dari lain beng- 
kel (toekang), saja sanggoep betoelin 
sampe senang dipakenja, 

Djoeal obat sakit gigi tanggoeng 10 
minuul bisa semboe per botol 5 Gr, 
f 1,25. Poeder gigi bikin koeat dn 
mengilapken gigi per botol 20 Gr. f 1,25. 

Obat mafa orang foea oesia 50-70 
taon mata tida awas pake ini bisa terang 
per botol 5 Gr. f 2,50.— 

Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 

  

mas dotkat atawa Dobble garantie 
1-5 faon. 5 

Hg SAM REEL 
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BAROE BOEKA | 
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DAS AD ai 
SENEN 
BIKIN FOTO DISTUDIO DENGAN 
EFFECT PENERANGAN JANG MODERN 

| TERIMA KERDJA- ONTWIKKELEN » 

   IL 
   

Perhatikan jang terseboet dibawah ini 
le Selama Augustus-September bikin 

'foto formaat briefkaart, boeat reklame: 
tjoema f 1,50. 6 lembar. 

mah tarief seperti. biasa dan ongkos 
datang kami jang tanggoeng. 

druk sampai f 4 gratis bikin 1 ver- 
grooting 18/24 dan kalau sampai f7.50 

jang nanti kita. bikinkan. vergrooting 
18/24. 

| 3e Djoega sedia fototoestel dan film 
kodak, roepa-roepa oekoeran, Djoeal 

kinan paling baroe, 

jang tterletak di centrum kota,   likannja dokter. 
  

pembajaran ada djoega f 2.50 seboelan 

Bikin foto  boeat dipanggil diroe- 

2e Amateur fotograaf jang bikin af- : 

dapat, gratis bikin foto ditempat kita, 

prentbriefkaart, dan kita soedah terima : 
IL partij besar, foto brief kaart dari 
filmster jang mashoer menoeroet bi- 

Satoe-satoenja fotograaf Indonesier. : 
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