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Ancta kabarkan bahwa Pemer 

lang berapa lama soedah dilakoekan:: 

'sebab2nja oentock berboeat 
Irena perkoempoelan 

  

   

    

   tindakan ini ada satoe tand 
s3 

na NA 
Demi 

lagi “dari machteloosheid (tidak 
i Pemerintah disini ter 

1 di Nederland. 
oempoelan 
& tidak akan terdjadi, 

        

  

    

  

portew: 
hi 
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| 'ga kita tahoenja satoe hari sesoeda 
nja kita membitjarakan hal ini 
alam soerat-kabar kita dengan oeraian 

toean S. jang kita moeatkan di pagina | 'kedoea esok harinja. Kita djadi sangka ' bahwa boekanlah oleh “karena: tida 

   

    

    
importeurs itoe, tapi oleh karena tin- 

          

   

ngeloearkan crisisinvoerverordening ba- 

  

“ TT 1 z 

$ Pemerintah di Nederland jang pandang |    

rang tanah dan gelas jang tidak 'se- 

     

       

     

   

Pi ahwa mereka koecatir,-apabila mereka 

Pemerintah djoega soedah tahoe, dioe-|m tjarakan soal tersebosi, hingga 

ET 

  | terdjadinja perkoempoelan persatocan| 

Batavia Centrum, 

“1 
t 

r 

Ng 

1934 
  

   
       

   
   
    

    
   

  

        

      

  

 Pembitjaraan perdagangan 
. s Nederland-Japan. Ta 

Soal perlajaran jang 
membawa kesoekaran 

  

1g Soal perlajaran jang masih 
rsangkoetan dengan itoe pembitjara 

agangan antara Indonesia de- 
d jan, inaka s.k, ,,Asahi“ membe- 
n bahwa kongsi2 kapal Japan tidak 
althans. membantah menjerahkan 

| perlajaran pada pembitjaraan? 
intah,..jalah oleh karena niata 

  

beri izin, kedoea pemerintah akar 
  

nantinja terpaksa mereka memberi hasi! 
g baik dalam itoe conferentie perda- 

gangan jang diadakan di Betawi. 
“Keadaan jang begitoe roepa hanja 
IC... jang mendapat keoentoengan- 
nja dan satoe bahaja jang maha besar 
bagi.kongsi2 Japan. at soni | 

(Alasan lain lagi jang mana mereka 
kemoekakan, jalah tentang bisa atau 

dakan Pemerintah disini dengam me-|tidaknja bahwa semoea pemerintah lain 
Gea eat lagi dapat ketarik dalam soal2 per- | dz 

djandjian jang telah dibikin antara|(Boepati Batavia), sebagai voorzitter 
(rang tanah itoe, soedah ,ten zeerste| KK ngsi3 kapal dinegeri sendiri dengan 
“betreurd“ sangat disajangkan oleh kongsi2 locar negeri. 1 

  

    

    
     

    

    

   
    
    

  

    

   

    

   
   

   

  

   
   
   
    

     

    

    

     

    

  

| tindakan. itoe sebagai satoe ,.overhaaste | 

,nadere instructies” | 
ng lebih dekat dari Neder-| 

“ Betoel, bolehlah kita kata disini dari 
satoc interna-j 

araan inter- 

- digelapkan oleh 

kelihatan dari 
akan membikin 

dengan dasar-dasar 
terdjadinja (jaitoe 

perkoempoelan impor- 

rs itoel tapi kita disini 

  

“pe isan om 
te doen, oentoek ber- 

   | ma: Buitenzorg  dipinta 
soepaja barang Japan moerah dibatas 

oekannja oleh Den Haag jang 
melihat beberapa fabriek di Twente dan 

        

  

   
   
       

  

   

    

ES 

-satoe tindakan jang terlaloe| Confereutie soedah dibitjarakan disisi, 
h diambilnja tidak ME (sampai sekarang resultaatnja: ben-| 

diannja doeloe atau tidak ko kan dan bentrokan! 
. Buitenzorg itoe, jang diperintah soe- 
paja membatas dan toenggoe nadere 
instructies, toenggoe dan toenggoe sam- | 
pai tidak bisa toenggoe lagi dan tjoba2 
ambil tindakan sendiri dengan mem- 
batas barang tanah, sepenoeh2nja 
menoeroet perintah oentoek mem- 
batas, tapi apa latjoer, tindakan ini 
tidak kebetoelan, membikin riboet dan 
protesi2 sampai Den Haag berdoekatjita 
dan dibelakang hari kelihatan... tidak 
perloe.Moceite voor niets,|pekerdjaan jang 
tidak berhatsil, hanja menambah meng- 
gelapkan hawanja conferentie sadja. 

Begitoelah djika kita moesti melihat 
1 kepentingan semoea bagian dari Rijks- 
jeenheid, bagian mana sangat berbeda- 
inja didalam kepentingan economienja. 

Kepoenjaan consument jang senang de- 
'ngan keadaan barang Japan moesti di 
timbang dengan kepentingan producent 
jang dapat roegi sampai hampir mati 
oleh barang Japan, dan kepentingan 
Seoemoemnja jang berat, katanja jaitoe 
kepentingan di producent jang hampir 
mati dan hampir teroesir sama sekali 

.Idari pasarnja jang mereka soedah 
an|mempoenjai lebih dari 300 tahoen. 

j hanja. verschil van. opvatting, 
rbi pendapatan sadja, Oentoek 
reka disana betoel berat kepentingan      

     

    
    
   
    
   
    
   

    

    
     

            

    

   

    
      

  

Isi producent, bocat kita berat kepen-| 
'Kromo. Pemerintah disini 

menoeroet Pemerintah di Den 
djoega boleh kasih advies ten- 
cpentingannja si. Kromo oentoek 

1 almarhoem Directear Economi- 
n speciaal dipanggil ke Hol- 

soepaja beliau melihat sendiri 
itain keadain di. . 

karena bagian kesatoe djaoeh 
dari bagian jang lain, dan 
erbedain kepentingannija, 
soesah djoega doga-doea 
ini diconcordantiekannja, 

intoe) il timbangan jang pantas 
jang melihat disini dan disana. Dari 
itoe djoega, maka. Conferentie beloem 

   
    

nlada kelihatan madjoenja, dan kedenga- 
ran blunders dan protestennja sadja. 

"Si, 

YBetawis 

.. Twente.t 

   

elefoon 1810. WI. Administrateur S. M. SOEBRATA. 

aa - mm 2 

Diterbitkan oleh : 

Drukkerj ,PE MANDANGA N” 

Dir. R. HO, DJOENAEDI 

Kanroor: 

  

Seven 107 Bat -Centrun 

HARGA LANGGANAN: 

Indonesia satoc kwartaal Sg 4.50 

| f 5.90 
   
      
    

Locar Indonesia . 

  

Boleh dibajar boelanan, tetapi 

brenti haroes diachir kwartaal. 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie. 

  

  

Losse nummer 10 Cent 
  

Kp 

«Dari sebab itoe maka semoea con- 
terentie - perongkosang pengangkoetan 
aanti,akan diadi. katidu. 

ini pendapatan telah: “dimadjoekan 
pada “Pemerintah «dan Dr.  Nagaoka, 
pemimpin “dari “delegatie Japan di 

Berhoeboeng denganfini maka mereka 
(kongsi2 kapal) harap $oepaja Minisier 
Oeroesan Loear Negerf tolak voorstel- 
nja Minister” Nederlarid, siapa mem- 
poenjai maksoed hotboengkan ifoe 
so'a! pelajaran dalam wonferentic jang 
sedang diadakan (Ph dy Betawi ini. 

En mb ng 
x Aa - 

Regentenbond dan pgs Indonesiers. 

Boekan langaran tidak 

menghargai. 

    

  

   

  

an! 

Soerat-soerat: kabar YIndonesiers dif 
Vorstenlanden beberapa bari ini sama 
melahirkan koerang sengngnja terhadap 
sikapdari mesen kon Sedio Moeljo”, 
jalah waktoe adakan cgngres diming- 
'goe jang laloe tidak met 
pers. bangsa kita disa Diantaranja 
sampai mengharap soepaja Perdi ambil 
tindakan atas..ini sikap jang tidak 
menghargai pada pers bangsa kita. 
Berhoeboeng ini hal, kita soedah tjari 

perhoeboengan dengan R.A.A. Soejono, 
dan R. Tg. A. Achmad Poerbonegoro 

   

  

dan secretaris itoe perhimpoenan. 
Keterangan jang kita dapat jalahsa- 

ma-sekali boekan maksoed dari itoe 
Bond oentoek “tidak hargakan persi) 
bangsa kita. 5 

Kepada pers Belandapoen satoe ta 
ada jang dikirim oendangan speciaal. 
Secretaris itoe .Congres telah minta 
adressen pada autoriteiten di. Djokdja 

oentoek mengirimkan oendangan, dan 

dari 80 oendangan tidak ada nama 
soerat - kabar jang dikasihkan pada 

secretariaat congres. 

Dipikirkan tadinja maoe oendang 

,Darmokondo”“ jalah satoe soerat-ka- 

bar jang diketahoei oleh pengoeroes 

congres, tetapi sebab di loear tempat 

congres. dan sebagaimana , Aneta" 

djoega sebab djaoeh ta' bisa kirim 

wakil “speciaal, djadi- tidak ada 
oendangan pada pers dikirim, pada 

pers Belanda tidak, poen' tidak 

pada lain pers. Soerat-kabar Belan- 
da jang ada di Djokja, ,,De Mataram" 
sendiri  djoega tidak datang. Jang 

ada hadlir hanja .,,De Locomotief” te- 

tapi ini tidak karena coendangan. Hanja 
dari activiteitnja sendiri wakil itoe ko- 
ran datang dan diterima dengan senang 
Ihati dengan disediakan tempat seba- 
gaimana lain journalist dari pers bang- 

sa kita djoega djikalau ada menjatakan 
keinginan akan berhadlir tentoe diper- 
lakoekan begitoe. 6 

Negeeren pada pers bangsa kita tidak 
sama sekali, sebab pada pers Belanda 

djoega ta' ada dikirim ocndangan. Se- 
cretariaatjang banjak pekerdja'an lain- 

nja tidak boleh dipersalahkan tentang 
ini hal. Dan, siapa jang mengenal pada 
tocan Soejono dan R. Tg. Achmad 
memang ta'akan ada doega'an mereka 
ini sengadja merendahkan pada pers 
bangsa kita. me 
|. Sementara itoe kedjadian ini boleh 
mendjadi peringatan di belakang kali. 

Hn 

| Kembali tentang pembatasan ba- 
'rang2 Tanah etc, 

Pertoendaan sedang 
$ diperbintjangkan. 

| Itoe atoeran pembatasan pemasoe- 
kannja barang2 dari tanah dan porce- 
lein jang membawa akibat djelek dalam 
conferentie - perdagangan, menoeroet 

'atoeran terseboet sekarang sedang di- 
perbintjangkan oentoek ditoenda.   

oendang pada| 

'Aneta dari fihak jang boleh dipertjaja, |' 

- 

Gedelegeerden, voorzitter dari itoe 

) Congres Regentenbond 

Beberapa hari jang laloe Regentenbond telah mengadakan vergaderin 
di Djokjakarta. Dimoeka medja bestuur dari kiri ke kanan ' R. T. Abas 
Soerianata Atmadja, regent Serang, commissaris, R. A. A. Tjakraningrat, 
regent Bangkalan, commissaris R.A.A, Soejono, anggauta dari Coilege van 

Congres. Mr. Koentjoro, ambtenaar 
dari Departement O & E. secretaris Congres dan R,T.A, Achmad, regeni 

Betawi, secretaris dari Hoofdbestuur. 

  

keterangan lebih djaoeh. 
Selandjoetnja Aneta terima kabar dari 

fihak jang boleh dipertjaja bahwa apa 
bila benar2 ada niatan oentoek toenda 
itoeatoeran pembatasan pemasoekannja 
barang2 dari tanah dan porcelein, jalah 
disebabkan oleh karena sementara 
»Pottery Association” dihapoeskan atau 
dirobah dengan begitoe roepa hingga 
tidak akan membawa keroegian sedikit 
poendjoea bagi perdagangan Indonesia. 

Dengan djelas boleh dikatakan disini 
bahwa pertoendaan jang ditoetoerkan 
diatas beloem kedjadian, akan tetapi 
apabila ada perobahan dalam itoe per- 
koempoelan barangkali djoega akan di 
ambil tindakan demikian. 

Kiaji H. Sanoesi. 
Tadipagi berangkat, 

Sebagaimana 
doeloe telah kita 
kabarkan tentang 
pemindahan pem 
boeangan t. Kiaji 
H, Sanoesi dari 
Batavia ke Soeka 
boemi, tadi pagi 
dengan kereta- 
api jang pertama 
t. terseboet telah 
berangkat dan di 
iringi olehpolitie, 

Tentoe sadja. 
pendoedoek Be- 

H. Sanoesi tawi jang djadi 

satoe party dengan ia kehilangan me- 
reka poenja goeroe dan pemimpin. 

maa Ye 

Faedahnja contingenteering 

Diperhatikan djoega 
hasilnja bagirakjat. 

Hari Sabtoe jang laloe kita soedah 
moeatkan bahwa dalam Volksraad 
soedah dimadjoekan motienja toean- 
toean Wirjopranoto, Kasimo dan Soe- 
roso jang memintak dengan sangat 
kepada Pemerintah soepaja didalam 
hal membatasi  (contingenteering) 
masoeknja barang-barang, teroetama 
sekali atas barang2 jang penting dan 
banjak dibeli oleh rakjat, seperti 
katoen2 mentah, sarong2 jang bertjo- 
rak dan barang-barang bikinan dari 
tanah (aardewerk) soepaja pembagian 
Guotanja diantara kaoem importeurs, 
diperiksa dan dirobah kembali demi- 
kian roepa sehingga kepada impor: 
teur2 ketjil dan importeur2 jang baroe 
djoega diberikan guota jang besar. 

Ini motie baroelah dalam sidang 
Volksraad kemaren hari Selasa dioen- 
dikan soeara, jang mana hasilnja di 
terima 'baik dengan socara 27 setoe- 
djoe dan 20 tidak setoedjoe, 

Diantara anggauta Indonesier jang 
tidak setoedjoe hanja toean Rehatta 
dan Mandagie, 

    
  

Regentenbond. 
Terhadap soal ,De faag- 
cConjunctuur enhetaan- 
passingsSvermogen der 

-Indische bevulking 
Selama ada itoe vergadering dari 

Regentenbond di Djokja. toean R. T. 
M.M. Soeria Karta Legawa, regent 
Garoet, sebagaimana telah diketahogi 
madjoekan prae-adviesnja dalam soal 
»De laagcomjunciuur en het aanpas- 
singsvermogen der Indische bevolking", 

. Prae-advies ini dapat serangan dari 
segala pendjoeroey diantaranja dari 
Hadji Wiranatakoesoema, regent Ma- 
gelang, Mr. Notoprodjo dari Djokja 
dan dari regent Pekalongan. 

Conclusius jang telah dimadjoekan 
oleh toean terseboet diatas tidak diam 
bil over. 

. Sementara boenjinja itoe conclusies 
adalah sebagai berikoet: 

1. bahwa laag-conjunctuur jang se- 
karang ini teroetama tampil kemoeka 
dalam soal harga2 jang sangat rendah 
dari hasil2 landbouw, oepah2 jang sa 
ngat moerah dan lain2nja tagi. 

2..bahwa oentoek mentjotjokkan da- 
lam conjunctuur jang sekarang ini ada 
terlebih soekar bagi golongan2 ra'jat, 
jang mempoenjai lebih banjak keper- 
loean dan tanggoengan, alhans menoe 
roet fikiran saja ada lebih moedah boeat 
si Kromo dari pada kaoem ambtenaren : 

3, bahwa djalan2 jang sangat penting 
memberi hasil oentoek satoe bezits- 
yorming : 

a. menanami tanah sebisa-bisanja 

oentoek dipakai (dalam peperangan 
djoega pohon bocah boeahan). 

b, memadjoekan veeteelt dengan dja- 
lan memasoekkan fokbeesten jang baik 
dan bagoes, 

4. bahwa si Kromo itoe haroes men- 
dapat toendjangan dan perlindoengan 
dalam afzetgebiednja (daerah pendjoea- 
lan) bagi ia poenja hasil2 landbouw 
dan keradjinannja , 

5. baik tentang punt 3 maoepoen 
punt 4 mendesak atas pertolongan dan 
controlenja B.B. dan tjabang2 dienst 
lain lagi, sepertinja Landbouwvoorlich- 
tingsdienst tidak bisa ditinggalkan, 

6. bahwa soal penganggoeran seba- 
gian akan dibasmi dengan djalan mem- 
boeka pekerdjaan2 jang sangat loeas : 

7. bahwa belbagai2 pendirian dari 
industrie — seperti “permadani dan 
tenoenan sarong seharoesnja dapat 
toendjangan, baik oleh Pemerintah 
maoepoen Locale Raden oleh karena 
dilihat bahwa sebagian besar dari 
rakjat djelata memang akan mendapat 
keoentoengannja. (pemberian peker- 
djaan-levering dari wol).   mena () maa 

4 
"3 

dengan roepa2 kajoe jang bergoena 

  

   

   

   

  

           
  

     

      

        

            
      
        

  

      

            
       
      

      

    

  

    
    

  

      

    

 



        

     

    

  

   

   
   

        

  

    

    

  

: Matjan seta 

Film janglo
 

    
      

     
     

    

   

  

   

. dipertoendjoekkan film j 
(ar biasa," jalah ,, 

»Matjan Setan“. 
(Dalam ' ini, film 
| hoetan2 lebat dita 

LA GAENGNE ERA 

     

     

    

    

   
   

  

   
   
    
   
    
    
   
    
   

  

   
       

   
      
           

     

    

G: 

. litoe advertcntie betoel, tetapiia kawin, 

5 Setan Remow alias ,:Matjan Setan. 

Malaya, boekan palsoean bikinan 
Sudio Hollywood, tetapi betoel- 
menoeroet natuur oen 
Di itoe film akan nampak perkela 

hian hebat mati-matian antara Matjan 
dan Singa, perang antara Boeaji 
Oelar jang besar dan sebagainja. 

       

    

    

   

  

   
    
    

  

   

   

    

      

  

    

    

  

   

  

   
    
     

   
   
   
   

   

  

   
    

   

  

    

   

   

    

   
    

  

   
   

    

    

  

   
    

  

   
   

    

      

  

   
   

   

    
   

      

     

   
   

   

   

   

    

    

    

   
   
   

  

    
   
   

  

     

kan rimba dengan kering. Oentoek bi- 
kin ramai dan menarik hati dianjam: 

“dan gembira, Menoeroet soerat2 ka- 
'bar di Amerika dan Europa, ini film 
sampai dipoetar beberapa boelan da-| 
lam satoe theater masing2, sehingga 
orang disini akan saksikan film jang | 
hetoe! menarik hati moelai besok sore. 

Attractie bagi film 
: “Matjan Setan” 

“Oentoek penonton2 di Globe Bios- 
- cope moejai besok malam akan dise- 

$ diakan lajangan. Penonton jang poenja 

| anak soeka main lajangan atau boeat 
ia sendiri, akan dikasi pertjoema itoe 

— Jajangan, $ en 
“ Pada hari Minggoe tanggal 26 ini 

“ boelan, moelai djam 4 itoe lajangan soe 
— 'paja diadoe, tempat berkoempoel dita 
“nah japang Gambir sebelah Kidoel, de| 
“pan Gedong Gemeente. Siapa jang ge 

"SV Iasnja djempol, menang diberapa adoe' 
lan, akan dapat vrykaart oentoek doea 

“orang bogat nonton satoe malam di 
Globe. Bioscope: Djadi, siapa jang non 
tor moslai besok malam dapat laja- 
ngan. gratis, lantas djikalau nantj hari 

Minggoe depan djam 4 menang dia- 

Lain attractie lagi, 
eng dengan itoe pertoen- 

jang 
losar biasa, maka directie dari Fox 

Fiim Corpotation di Rijswijk bersedia 
oentoexkasih prijs-prijs besarnja Iste 

prijs f210.—. tweede prijs f 5.— dan 

derde prijs f 250 boeat barang siapa 
jang bisa bikin lajangan kepala matjan. 

Itoe lajangan haroes diserahkan pada 
jury :jang dikepalai oleh toean Moh. 
Noer, redactsur ,, Pemandangan”, Hari 

penjerahan pengabisan pada tanggal 

“28 “ini boelan, hari | Selasa, sampai 

| djam 10 pagi, Itoe hari djoega nama- 
Lenja jang dapat prijs. akan dimoeat 

«daiam 
“di Gio 

| pauze. 
: 0 -— 

“ Soepir taxi jang koerang adjar. 

Berhoeko Y: ep 

djoekan film ,Matjan Setan” 

: ne Or A18 NP nan poean 

Mu kk akandiganggoe. | 31 
Fe Tn “Poli 

— Indonesier atas pengadoeannja 
perempogan bangsanja. Mn ai 

|“ Itoc perempoean kemaren malam ada 

“djalan dari Pontjol Sawah Besar hen- 

dak pergi ke Pasar Baroe. Ditengah: 
djalan fiwat satoe auto taxi jang beren 
ti dekat 'itoe perempoean ja 

“pirnja ditawarkan naik taxi 
“ Itoe perempoean telah 

|“ 'boekar ja dibawa ke Pasar 
dibawa lari kedjoeroesan Batavia 
“Mangga Doed dan 'disito' e 

poean akan diganggoe 
00 Tenfoe sadja sebab ia ora ! 

| “perempoean telah berteriak minta toe- 
“Toeng.. Mu 

seorang 

   
     

    

    

  

      

2 Kebetoelan ada satoe auto lain datang 

DU dan lihat ini, itoe soepir telah djalankan 

amutonja, sedang 
Uh tinggalkan. NAS KAU aduan 

2 Dalam pemeriksaan politie, itoe soe- 

“pir jang “ditangkap, tidak mengakoe 

soedah bawa itoe perempoeani 

  

    
    

   

   

            

    

   
   

   

    

   

       
    

sJapabila terdjadi pertjeraian, haroes di- 
Iserahkan kepada ajahnja. : 

oleh njonja S.H, dan terangkan poela, 
““ Ibahwa toean T. telah berdoesta dan 

'Jatoeran tidak ada dinegerinja. 

— Iditerangkan perkelahian tempo hari 
'Idan oeroesan satoe advertentie dalam 

“Ivertentie dari toean T. jang kabarkan 

“Iketerangan tocan T. sendiri, landraad 
|. Imoendoerkan sampai tanggal 15 Sep- 

“ Member jang akan datang. n3 

djoek seadanja. |      

         

   

  

Tetapi boekan hanja pertoendjoe- | 

satoe lelakon jang bikin hati terharoe| 

| Loeloes dalam oedjian candidaat ba- 

doenja, dapat vrykaart oentoek 2 orang. | 

ini koran dan di oemoemkanj 
be-Bioscope dengan di waktoe| 

itie telah tangkap seorang soepir | 

“ Idilamakan paling lama satoe tahoen 

iIkalau jang bersangkoetan menoeroet 

hania ! certificaat jang diberikan oleh Keurings- 

“lama lima tahoen, djika diberhentikan 

ito perempoean di- | 

“ 

   
      

' toean telah serahkan toentoe- 
kepada Mr, 

S isterinja adakan perlawanan 

1 erget “keterangan toean T., 
oeran dinegeriaja, bahwa anak pe- 
poean jang soedah oemoer 7 tahoen, 

Ini keterangan dilawan dengan keras 

Djoega dalam ini perkara kembali 

satoe soerat kabar, bahwa njonja S.H. 
telah kawin. 
- Oleh njonja S.H, diterangkan, bahwa 

hanja ada salah pembalasan sakit hati 
jang diadakan oleh ia poenja paman, 
sebab doeloe djoega ada satoe ad- 

kawin dengan seorang gadis. 
| Sebab ini oeroesan perloe didengar 

Gemeenteraad Batavia. 
“Pemilihan Wethouders. 

Tadi malam oleh Gemeenteraad Ba- 
'tavia telah diadakan vergadering oen- 
toek memilih wethouders. 

. Dalam pemilihan itoe telah ditetap- 
kan sebagai berikoet : 

| Mr. F. Jansen (V.C ), Pieters (LE.V)), 
'Tan Yan Hok (Fractie Tionghoa) dan 
Mr. R. Hadi dari Nationaal fractie. 

Dalam pengangkatan ini, oleh toean 
Mr. F. Jansen akan dipikirkan doeloe, 
apa ia terima atau tidak. | 

ata 

' Geneeskundige Hoogeschool. 
Diangkat sebagai arts : tocan2 M.Soe- 

hardi Hardjoloekito dan M. Soedjono, 

gian kedoea toean2 Oey Lam Siang 
(dengan poedjian|, M. Moehamad Ali, 
Moerjawan, R, S.A, Paminto, R. Sajono 

Tjoa Hong.Liem. 
sabit Nb 

Korting pada toelage2 dan 
wachtgeld2, 

Sebab atoeran gadji baroe ventoek 
pegawai2 Gemeente beloem dilakoe 
kan, Ben W, Batavia mengadakan voor 
stel oentoek melamakan korting jarg 
ditentoekan pada tanggal 26 Juni, jai- 
toe 25 pct, pada toclage2 dan wacii 
geid2 pada orang jang soedah meni- 
kah dan korting 26 pct, pada toelage2 
dan wachtgeld paba mereka jang be- 
loem menikah sampai. dilakoekannja 
atoeran2 jang baroe. 

as Ke 

0. Bitoe api gelap. 
' Douane di Tandjong Priok kemaren 
pagi soedah bisa tjegah penggelapan 
jang penting di Oceaan-kade. Daiam 
8 peti-peti, dimana menoeroet aangifte- 

nja ada tempai2 tidoer, didapatkan 
djoega partij-partij batoe api, dan 
|kertas sigaret gelap. Berapa adanja' 

itoe barang penggelapan beloem diten- 
toekan. Itoe tempat2 tidoer dibawa 

oleh kapal Blue Funnel Gorgon, da- 

tang dari Singapore dan dibawa kesini ' 

oentoek seorang bangsa Europa. Poli- 

'tie lakoekan penjelidikan, 
—— " 

roe oentoek wachtgeld 
Oentoek pegawai2 
gemeente. 

' Atoeran ba 

B. en W, 
Gouvernement, telah - mengeloearkan 
jatoeran wachtgeld baroe oentoek pe- 

|gawai2 Gemeente. Artikel2 jang pen- 
Iring ada sebagai berikoet:  . 

Wachtgeid kalau diberentikan dari 

pekerdjaan diberikan lantaran tidak 
'poenja ketjakapan atau sakit, mendapat 
wachigeld paling lama 1 tahoen, djika 

sebab tidak poenja ketjakapan 335 

Dalam hal sebab sakit temponja bisa 

raad, lantaran sakit tidak bisa melakoe- 

kan kerdjaan dalam pekerdjaan jg, lama. 

Wachtgeld diberikan sampai paling 

sebab kebanjakan orang. 
Wachtgeld diberikan, kalau diontsiag 

sebab jang bersangkoetan ada seorang 
pegawai perempocan jang menikati 

boekan kostwinster, dari tempo paling 

lama  satde tahoen sainpai 
maximuni 5 tahoen. | 

Wacingeld berdjoembiah oentoek pe- 

yawai2 menoeroet pada siapa akan 

        

— Ikannja paling achir dan sebab itoe akan 

.Idapat pekerdjaan lagi dalam dienst 

|Itoeh dalam termijn 
“ISseso 

tai 
3. | dib 
r- |ka 

Ursonne, sedang | 8 

Soemodidjojo, Soekonto Soenarto dan 

ap
em
 a

rt
a 

Batavia menoeroet atoeran 

pCt., dan djika sebab sakit 50pCt. dari | 
|gadji pekerdjaan jang paling achir. 

tempo 

iberikan  wachtgela, bahwa mereka 

biasa : sen 
— 2) selamanja tempo wachtgeld, dja- 

| ampat boelan, 
edahnja pada jang bersangkoetan 
rikan afschrift besluit, dimana ia 

erentikan dari pekerdjaannja di beri- 
n 80pCt. dari gadjinja. 

o jang belakangan, 

    
   

  

b.) Selamanja tempo 
  

« 

dar 
adji. 
c.) Sesoedahnja tempo jang diten- 

toekan sub. b, 40 
terseboet. jne 
Wachtgeld ' berdjoemblah oentoek 

pegawai2, menoeroet pada siapa dapat 

wachtheld .. tidak diberi  verklaring 

seperti dalam lid kesatoe, diberi 33113 

pCt. dari gadji. 
Menoeroet ini verordening, pegawai2 

oemoer jang dioeroeskan oleh mereka 

diberi toela ze' sedioemblah 2'/, pCt. 

dari itoe wachtgeld, sampal maximum 
f 10,— seboelan seorang anak, 

Pada pegawai2 jang dapat wacht- 
geld jang soedah liwat temponja wacht 

geld, atas permintaan mereka sebab 

keperloean, "bisa dapat toendjangan 

boeat semenfara waktoe oleh college 

Burgemeester dan Wethouders sampai 

maximum f 250 seboelan, 
—0— 

Rechtsh oogeschool. 

Loeloes dalam oedjian candidaat ba 
gian pertama, toean2 Razief Soetan 
Andjoeng, Thung Beng Sie dan M. 
Soedarto. 

—0— 

Membesarkan kota. 
Djalanan2 baroe. 

B en W mengizinkan oentoek mem 
bikin 6 djalatran di Petodjo sebtlah Oe- 
tara. Laan Trivelli dan sebelah Barat 

|Moesiweg, pekerdjaan mana memakan 
ongkos kira2 f9.680. 

Kn aah 
Ocang seperampat cen tida 

diadakan lagi. 
| Hanja 20 millioen 

Kar : peseran, 

(Pemerintah bermaksoed tidak me- 
Ingadakan |lagi ocang jang berharga 

seperampat sen, tetapi akan madjoekan 

pemakaian oecang sentengah sen, ka- 

lau di izinkan oentoek membikin oeang 

peseran 20 millioen jang berdjoemblah 

f 100.000. 
——9— 

Geneeskundige Hoogeschool. 

Loeloes dalam oedjian candidaat 

bagian pertama Abdul Azis Saleh, Jap 

I Diong, Kwee Yoe Kien, Liem Khik 

Kiong, Louw Djie Soen, Maskawan, 

R.M. Prajitno Padmakoesoemo, Phoa 

Biauw Hiang. R. Prakoeso, R. Moha- 
mad Said, Sanoesi Galib, The Toan 

Tjeng, Thung Boen Ho, Thung Hin 

Kwan, Thung Keng Hay, M. Mohamad 

Wonojoedo dan Yo Bwan Hie. 
Diangkat sebagai arts tocan2 M. Soe- 

hardi Hardjoloekito dan M. Soedjono. 

Loeloes dalam oedjian doctoraal ba- 

gian pertama Sie Tjoan Po. 

Loeloes dalam oedjian doctoraal ba- 
gian pertama R. Soemitro dan Tjia 

Soe Piauw. | 
—0— 

Volontair2 pada Algem. Secretarie, 
Pada Aigemeene Secretarie diterima 

sebagai volontair pada tanggal I Au- 

gustus 1934 toean2. Mr. M. Bajetto, 

S.W. Wijnberg, Oey Giok Kim dan 
Oesoep. 

' Sultan Deli. 
Besok pagi Sultan Deli akan tiba di- 

barneveit  ,oentoek  mengoendjoengi 

Poelau Djawa. Sultan itoe akan tinggal 

di Hotel des Indes, Batavia. 
ea OS 

Taboengan Kita. 
Perkoempoelan terseboet, 

spaarvereeniging gocroe2 Gemeente di 

Isini, maksoednja goena beladjar me- 

njimpan dari, gadjihnja Ne 
Pengoeroesnja ada sebagai berikoet : 

Voorzitter: tocan S. Joedawinata. ' 

“Vice-id. ': Ardiwidjaja. 
Secretaris: Soekelan, 
P.meester: M. Siregar. 

— — 

Koersoes Pengetahosan 
Oemoem., 

Koersoes jang terseboet diatas, ada 

»” 

| Djakarta, boecat diboeka permoelaan 

'boelan depan, pada malam hari. 
. Sekarang soedah dimoelai mene- 
rima cursisten, Djika permoelaan boe- 
lan depan itoe djoemblahnja cursisten 
lada kira2 20 orang, tentoe akan dja- 
di, kalau koerang, ini maksoed di- 

batalkan. 
Pengetahocan Oemoem, soenggoeh 

perloe Sekali, bagi mereka jang ingin- 

kan locaskan pengetahoeannja, 
Siapa-siapa- jang berkepentingan, 

boleh dari sekaraug - memasoekkan 

namanja kepada tocan Sodono, goe- 

roe Pergoeroean Ra'jat disini,. Kramat 
Hana       eringatan pada perempoean 

malam | Tn TAN 
tjakap oentoek kerdjaan jang dikerdja- Gg La 

  

djatoeh dalam doea tahoen permoela |. 
i tempo wachtgeld, 50 p€t. darij 

pCt. dari gadji | 

jang dapat wachtgeld, jang mempoe- | 
jai satoe atau lebih anak2 dibawah 

sini dengan kapal Johan van Olden- 

academici t-50 

“labituri8&aten H.R. S. Sau 

2 M.U.L.O. u 20 

” K.W.S, 20 

4 Lagere School 2:10 
4 Burger avondsehool ,, 10 

» 3f.ambachtsleergang ,, 10 

5 Zeevaartschool 2110 

5 Technische School ,, 19 

ialah 

1G 

'dimaksoekan oleh Pergoeroean Rakjat 

  

  

A.MS. Mulo dan Kweekschool 
— Moehammi ta 2 

Sekolah terseboet | 
di podjok simpangan 

sekarang soeda dah. keseboeah 
Iroemah batoe jang besar sekali dan 

letaknja ada ditempat jang bagoes, 
jaitoe didepan Civiele Pensioenfondsen, 
Par dengan gedoeng Hoofdbestuur 

   
    

     

  

— Lagi penangkapan arak, 
Kemaren malam kembali ambtenaar 

'Accijnsdienst Batavia bersama-sama 
engan politie soedah periksa roemah 

seorang “Tionghoa dikampoeng Sajoer 
Djembatan Lima, diroemah mana keda- 
patan 2 ketel masakan arak jang dapat 
mengeloearkan arak”80 L. masing2. 

Lain dari itoe, djoega didapat 200 
liter arak jang soedah djadi kira2 1000 
L. arak beslag (tjauw). AA Medan 

Sociteit oentoek cemoemnja 
Indonesiers. 

Tidak berpartai-partai 
atau beraliran politiek. 

Seperti orang makloem bahwa sedjak 
berapa lamania di kota Djakarta ini ta' 
ada sekali tempat pertemoean atau s0- 

citeit kepoenjaan dan oentoek bangsa 
Indonesia se-oemoemnja, dengan tidak 

berpartai-partai atau dibawah penga- 

roeh soeatoe politiek apa djnega. 

Jang ada roemah-roemah club ,,Pa- 

soendan”, ,,Sinar Banten”, dan lain - 

lainnja kepoenjaan sesoeatoe party po 

Titiek atau setidaknja boekan oentoek 
seoemoemnja bangsa Indonesia. 

Mengingat keadaan inilah maka oleh 

initiaticfnja beberapa pendoedoek di 

Gang Sentiong telah dibangoenkan 
soeatoe voorloopig comite oentoek 
mendirikan satoe sociteit boeat se-oe- 

moemnja bangsa Indonesta di Djakarta, 
dengan toedjoean pertama memperta- 
likan salatoe'rrahim, mengadakan le- 

zing2 ilmoe. pengetahogan, berbagai 

bagai sport, dengan tidak mempoenjai 
aliran2 atau dipengaroehi oleh party2 
politiek apa djoega. 

Indonesiers lid PNI, Partindo, Moe- 

hammadijah, PRI, PBI, Pasoendan, 

Sinar Banten dan lain2 sebagainja tidak 
diterima mendjadi anggauta ini sociteit 

sebagai orang perkoempoe- 
lannja, tetapi sebagai persoon dan 

orang Indonesia. Artinja ini sociteit jang 

akan di dirikan berdiri diloear sekalian 
pengaroeh atau partij dan teroentoek 

bagi oemoemnja bangsa Indonesia, tem- 

pat merapatkan salatoe'rrachim. 
Boeat sementara pengoeroesnja ialah 

tocan Goenawan, Gang Sentiong, pada 
siapa orang dapat berhoeboengan 
langsoeng tentang ini pendirian. 

- Kita dapat kabar bahwa pendirian 

sociteit ini soedah mendapat perhatian 

besar oleh pendoedoek sekitar Kramat, 

dan soedah mendapat anggauta bera- 
toes orang banjaknja. 

2 —0— 

Volontair pada Marine. 
Ada 76 lowor.gan. 

Pada Nota van Wijziging crediet2 
personeel pada begrooting Marine th. 

1935 dinaikkan berhoeboeng dengan 

penerimaan volontair2. toelis ,,N. v. DS 

Toelichting ada sebagai berikoet : 

Sebab volontair2 moesti menoeroet 

tucht dan dicipline pekerdjaan, di 

anggap perloe memberi toelage pada 

volontair2. 

Toelage oentoek berbagai-bagai go- 

longan 1 boelan berdjoemblah : 

Djoemblah volontair dan djoemblah 
toelaze oentoek Departement: 

2 abituri&nten H. B. 5. V. 
3 Mulo 

Dienst perhoeboengan oedara : 

6 abituriEnten K. W. S. f 1.440 
sekolah ambacht 
co BA out ge 

Dienst dalam laoet dan torpedo-atelier 

f 1.200 
720 

7 ” 

” 

4 abituritnten K.W.S f 960. 
Hoofdkantoor perlajaran 

1 academicus 600. 

1 abituritnt H.B.S V f 600. 
2 5 Mulo f 480. 
l 8 sekolah rendah f 120. 

Algemeene Dienst periajaran den Al- 

14 abituriinten K. W. SS. 

ah | gamelle 6tat-major, Ongkos2 ma 
'berdjoemblah f 63 seorang s 
dan ada jang “, atau f 21 

bersangkoetan. 

4 beberapa 

     
    4 abituritnten H. B. S. V, 

W. 

gemeenen Dienst. van Scheepvaart 
5 abituridnten 3 jarige ambaehtsleer- 

. gang f 600 

. 4600 
5 abituri#nten Technische school f 600 

de Gouvernements Marine 
5 abituriEnten zeevaartschool 

Dienst pelaboechan dan loods. 

den Haven- en Loodsdienst 

5 arbituri&nten lagere school f 600 

Koninklijk Magnetisch en Me- 
teorologisch Observatoriutn h 

2 abituriBnten M, U. L. O. f 480 
Marine-etablissement 

20 s » , 

  

    

    

   
Aa 

| Marine-magazijnen 

   Volontair2 pada Marina 
ment akan toeroet ambil bag   

    

   
   

     

    

    

tau 
jang     

atas tanggoengan negeri dar 
f 42 seboelan atas tanggoengan 

      —) - 

Motie toeaa Thamrin c.s. 
Tentang bea kar 

Dalam persidangan kemaren 
tocan Thamrin, Soetardjo dan Kas 
telah madjoekan motie sebagai: 
Volksraad, age ea SN 
Membitjarakan perloenja uitvoerrecht 

(bea keloear) diadakan atas karet on- 
derneming sedjoemlah 2 cent per 'y, KG 
kering. NA KG 

Membitjarakah lan-lain hal. 
Keterangan dari itoe motie sebagai 

berikaet: 5 
Berdasar guota uitvoer rubber jang 

dikeloearkan onderneming menoeroet 
artikel 7 dari Stbl. 342, pemoengoetan 
uitvoerrecht 2 cent per',, K.G. rubber 
kering akan memberi hasil tahoen 1934 : 
f 8.341.280: 1935: f9.478 720, 1936: 
f 10.497.680: 1937: f 11.066.400 dan 
1938: f 11.492.960 

— 9 — 

Prijs dari f 5000. 
Ke Soematera Timoer. 

Menoeroet kabar, satoe diantara prijs 
lotery oeang jang baroe diboeka telah 
didapatkan oleh pendoedoek di Soes 
matera Timoer, lot mana dapat dibeli 
pada D. Sihombing & Trading Cy 
Batavia Centrum. 

era Oeea 

Perkara penggelapan pada N.V. 
Handel Mij. Deli Atjeh, 

Sebagaimana pembatja telah ma'- 
loem tentang itoe kassierTionghoa nama 
Goei Ngo Tjiang “dari N.V. Handel 
Mij. Deli Atjeh di ini. kota, pernah 
dikabarkan telah menggelapkan oeang 
Mij. terseboet sedjoemblah f 10,257. 
pada tanggal 30 Juli jang laioe. 

Sekarang dikabarkan bahwa terda'wa 
terseboet soedah melenjapkan diri se- 
hingga politis hiboek. mentjarinja. 

— 0) — 

Penggantinja pimpinan Bestuur Re- 
sidentie Batavia i 

Dari Gouverneur van : 
der Hoek padaResi-'. 
dent Fiviez de Mali 
nes van Ginkel. 

Tadi pagi Resident van der Ho 
jang telah dibenoemd Gowvernear dari - 
Provincie West-Java meletakkan dengan 
officieel dan menjerahkan djabatannja - 
pada gantinja toean Fiviez de Malines 
van Ginkel. Oentoek ini kedjadian 
dikantor keresidenan soedah koempoel 

wakil dari masing2 badan 

     
   
   

      

  

   
   
    

ba
th
 

Pr
 

pemerintah dan personeel . kantornja 

  

Toean L.G.C.A. van der Hoek, Gouverneur 
baroe dari provineie Djawa-Barat jang tadi ' 
pagi meletakkan djabatannja sebagai Resident 
dari Betawi. : 

djoega dari Pers oentoek menjaksikan, 
dan kasih selamat toean-toean jang 
tersebbet tadi, 

Dalam pidatonja perpisahan, Gouver- 
Ineur van der Hoek menjatakan dengan 
girang. hati bahwa beliau selamanja ' 
senang bekerdja bersama2 dengan ma- 
sing2 badan dan personeelnja, terceta- 
ma dengan secretaris keresidenan jang 
sekarang dapat poedjian dari Gouver- 
ngur,' meroepakan satoe ,,bijzondere 
tevredenheidsbetuiging”, jang dikasih 
padanja waktoe itoe djoega. Lain dari 
ini, Samenwerking (bekerdja bersama- 
sama diantaraEuropeesch daninlandsch 

Bestuur itoe selamanja ada didalam 
persetoedjoean baik tidak berobah'dari 
'doeloe sampai sekarang. Malah kata 
Gowverneur, perkataan jang di tempo 
terbelakang sering kedengaran, bahwa 
samenwerking itoe mengoerangi, sama 

sekali tidak ada dasarnja dan boleh 
dibantah dengan akar2nja. Djoega sa- 
menwerking dengan Politie, Veldpolitie 
dan  Marechaussee tidak pernah 
ada “jang menghalangi. Dari toe, 
beliau itoe meninggalkan djabatannja 
dengan ,zeer gemengde gevoelens", 
perasaan roepa2 jaitoe merasa senang 
karena naik djabatannja tapi djoega me 
rasa sedih sedikit dengan meninggalkan : 

Ipekerdjaan dan  perhoeboengan2 jang 
selamanya begitoe menarik katinja dan 
harap soepaja djoega ditempo jang Ha 2 

  

Mn
 
e
p
 

    

   

    

     
        

  

    

  

datang djoega samenwetking ini tida 
akan koerang. Nan     

    

    
    
    

       

    



    

    

Jadakan 

  

   

  

   

ng mana sampai sekarang beloem 

djoega diterimanja. 
Apa bila semoeanja itoe soedah di) 

terima de ra Pon akan di 

    

   
    

   
    

  

   

  

    

  

  

  

  

              

  

  

  

  

   

        

   

   

   
    

    

bedakan 

     

    
    

   

  

ders. 
    

   |. manakah. 

    

—. nesiers. 

  

»Satoe redacteur Indonesiers, $ 
bab merasa perloe toelis kata Be- 
landa: bloei, tidak dapat m 

zelfistandig - naamwoord 
bloei tegenwoordig pada deelwoord | .. i 
btoeiend. Kapan haroes digoena|' “ 

(1 kannja kata economie dan kapan eco-| 
“ nomisch,'ia poen ta" tahoe. j7 

“| Lain redacteur bangsa awak iagi| 
melaga toelis satoe doea kalimat|" 

| Duitsch, tetapi tidak tahoe, bahwa | 
zelfstandige naamwoorden . haroes 
ditoelis memakai hoofdletter. 

— Kita baroe ambil satoe doea tjonto. | 
— Ini matjamlah kita poenja mede-| 
voorlichters dan medelei- 

. Djawab ia:,, sct r 
vult mijn geest niet. Bij jullie is| 
weinigs origineels, en wat ik af en 

' toe in een maleisch blad lees, heb 
ik dagen tevoren reeds in een 
peesch blad gelezen. ... 

  

an    

|. Dan di sini kita tanja pada diri |diakoe 

| Kita, publiek pembatja jang dilajani 
oleh ini collega's", . publiek jang 

| Satoe kali saja tanja pada satoe 
“kawanoea nationalist indisch arts, 
kenapakah ia ta” membatja soerat2 
chabar bangsa kita, ban 

Jouw maleische pers 

|. Jullie bladen zijn in den regel 
 zwaar doortrokken van politiek, waar 

     

  

   
     
   

    

  

  

  

    

  

    

      

    

  

  

    

     

   

aik pei 
“akan 

Ina 

  
kita moesti naik ke atas, 

ik op dit gebied geen lessen meer 
te nemen van jouw nationalis- 
.collega's'' | 

Meskipoen kita, menilik diri sendiri, 
eharoesnja membant 

  

nbantah tentang betoog 
a jang benar boeat kita 

£ Dan, tidaklah salah apa 
ollega di Soerabaja menjata- 

mereboet pembatja2 dari 

t koerang 
h, meski 

k pena, dikemoedian hari toch axan 
kedesak moendoer djoega. Mengetahoei 

e man 

opa. Dan ini kita 
dari mo 

jai main pen- 
hari toch akan 

. bangkoe   

  

   

  

   

cediai 

ii sekarang diselanja 
tidak diam, meneroes- 

in bahasa dan lain2 
      

      

    

   

    

     
   

    

    yah pohon kentjoer, 
ygan“ pembatjanja bisa 

ya redactrice jang pa- 
yoen, nona Djaitoen, | 

P, H. S. (sama dengan | 

    

r — hoofdredacteuren 
Re malah Mr, 

Tam ini hal 

  

   

ournalistiek bangsa kita akan lebih 
jang tetap tjara koeno 

Tinjap dari doenia kita 

  

      

dato Gouverneur, toe 
  

  

n Ginkel angkat bitjara   

  

    

  

matkan dan kasih satoe 

          

     

    

   

   
   

  

   

  

   

    

              

  

  

  

                      

sa Indo- 

Euro- 

|direct. 

Ingan Mussolini, siapa tidak kemoeka- | 
kan setoedjoe atau tidaknja tentangj . 

'. Bentjana alam di Antung ? 

anda dari mengharga- | 

| ditan 

— | masin 

  

   

      

    
   
   
      

     

    

   

  

jang diberi nama ,,Marinis” 
lah dibitjarakan tentang kemer- 

  

     

  

  

  

      |. Schuschnigg menerangkan dalam sas 
t terview apabila sebegitoe leka- 
liakoei sjah, Oostenrijk mempoenjai 
kemerdekaan sendiri oentoek mengam- 
bil kepoetoesan baik politiek dalam 
negeri maoepoen loear, tidak ada hala- 
ngannja melandjoetkan perhoeboengan 
sebagaimana biasa dengan Duitschland. 
|. .Oostenrijk poenja politiek jang te- 
tap jalah bersender atas Missie Duitsch 
di Donoubekken jang soedah berdja- 
lan koerang lebih 1000 tahoen lamanja. 

Koendjoengannja Shuschnigg: ini 
pada Italie jalah sebagai tanda berse- 
nang hati terhadap sikapnja Italie da- 
"lam itoe pemberontakan pada boelan 
Juli jbl. ja 

| Pembitjaraan2 dengan. 
jalah boleh dianggap sebagai melan- 
'djoetkan -politieknja  Dollfuss. jang 

  

: penting. 

. Weenen,21A UB: (Aneta-Reuter) 
Sekarang soedah didapatkan ketjotjo- 
kan oentoek bekerdja bersama-sama 
antara Oostenrijk dengan Italie dalam 
#kalangan2 officieel, jang dianggap se- 
bagai hasil jang paling penting dari 
itoe pembitjaraan2 di Florence. 

Th Bea 
Open dan Hongarije bisa 

|... djadi satoe kembali? 
Pendapatannja 
Mussolini. : 

» Daily Telegraph“ dapat kabar, bahwa 
Otto von Habsburg, itoe kroonprete- 
dent dari Oostenrijk, telah mengada- 
ikan pembitjaraan jang tidak lama de- 

tjita2 pergaboengan dari Oostenrk 
sama Hongarije. 

sendiri ada mendjadi lebih baik. 
2 yan 

Wet peperangan 
. dioemoemkan. 

“London, 21 Aug. fAneta-Havas|: 
S.k. ,,Daily Telegraph“ mendapat kabar 
dari Dairen bahwa di Antung 700 orang 

moesnah sama sekali, 600 perahoe 
djong soedah lenjap entah kemana dan 

—. Iselandjoetnja 60.000 orang tidak mem- | 
“|poenjai tempat tinggal lagi. 

Wet peperangan poen seka 

  

dengan inspec-| 
ipkan gedrags- | 

dekaannja Oostenryk dan kembali me- 
net: | bahwa kedoea pemerintah 
jakan pegang tegoeh itoe kemerdekaan. | - 

Sel | Keterangannja Schu- 
Teo Aehnig : 

Mussolini 

Hasil jang paling 

Londe 3 21 Aug. (Aneta) S.k.I- 

Kabarnja Mussolini telah djawab, |! 
bahwa ja akan mempeladjari itoe tjita2 | 
sebegitoe 'ekas keadaan di Oostenrijk | : 

Keperlocan pakaian jang fjotjok pada 

pembeli, 

'soedah tiwas djiwanja, 1300 roemah | 

Rawatan baik tempat. menjenangkan 
Teroetama boea: studeerenden Seboe 

rang telah (sielijn van den Boscli 29. 

  
    angan ag 

Pe 
Merontnan daa diplomatiek soedah 

dibikin poetoes ? 
Antara Man Chu Kwo 
dengan Sovjet. 

Sun 

Negeri bantah itoe kabar angin jang 
mengatakan bahwa  perhoeboengan2 
diplomatiek antara Man Chu Kwo 
dengan Sovjet Ru 
poetoes, 

Sea 

Gerakan Hu Hari Min akan 
berkoerang ? 

tah Nanking. 

(Chung Hui hakim dari Internationale 

rang soedah tiba disini. 
Ia soedah djoempakan Hu Han Min 

di Hongkong. Y. 
Memang orang soedah ramaikan 

'penggantinja Wang Ching Wei oleh 
Wang. Chung Hui, dari sebab mana 
nanti pergerakannja Hu Han Min jang 
bersifat anti pemerintahan Nanking 
akan mendjadi lebih berkoerang. 
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(| clash in mor- 
tail combati   

Tokyo, 22 Aug. (Aneta). Spokes- | 
Iman dari Ministerie Oeroesan Loear 

sland soedah dibikin! 

Terhadap pemerin-| 

Shanghai, 22 Aug. (Aneta). Wang | 

|Hof van Arbitrage di Den Haag seka-/ 

  

   

  

: Ann ana. 

  

bus 
Auto autobus ini ada dalam 

: Ia Mar. Batavia C 

AUTOBUSSEN. 
AKAN DIDJOEAL oleh satoe maatschappij particulier. Auto-auto | 
dari 18 penoempang 4 cylinder merk Chevrolet dan Ford, 

Soerat-soerat dengan No. 3812 
keadaan baik. 

alamatkan Reclamebureau de |     

  

  

Mensahkan saudagar2 karet. 
Karet, Onderneming. 

Saudagar-saudagar (handelaren) ka- 
ret dari onderneming groep kelas I, 
dan djoega saudagar saudagar karet 
kelas II, diminta hendaklah menoelis 
kepada Hoofd van het Centraal Kan-   

N.I.V,B. achirnja boebar djoega. 

Menoeroet kabar Aneta dari 

soeara oemoeim  soedah ' mengambil 
kepoetoesan  oentoek keloear dari 
N.LV.B. dan selandjoetnja tjoba men-   

    

   
    

  

Two men and a girl... pitted 
against nature atitscruelest.., 
facing the jungie's fiercest man- 

eaters...fighting back their 
emotions raised to fever heat 

under the speil of the tropics. 

dirikan sendiri Oost-Java-Voetbalbond. 

Soera- 
baja, vergadering “bestuur dari Voet- 
balbond Malang en Omstreken dengan 

toor voor de Statistiek, Schoolweg 8, 
dengan. menerangkan nama dan adres- 
inja, soepaja bol€h disahkan oleh Di- 
recteur van Economische Zaken sebagai 
saudagar karet, jang dimaksoed dida- 
lam Staatsblad 1934 No, 342 art, | 
sub w. 

  
Fd. Directeur Economische 

Zaken, 
PAERELS. | 

  

PERIL 

GLO 

   

   

Film loea 

Boeat 

  

       

    
     

     

PT” Dikwetad bi Augustus moelai 

En E. dong. Gemeente ELLIOTT : Nae Si Globe Bioscoop 

“BRING 'EM Toean . : BACK ALIVE?” Yz 
Asia's ilercest Story by James O. Na 

pearing. it 
jungie beasts ... . ng Truman Talley .Matjan Setan“ 

    

Pasar Baroe 

Boeat barang siapa bisa 

Awas! Moelai besok 
malam di 

BE BIOSCOPE 
Batavia-Centrum 

r biasa dari jang ,,leear biasa'i 

MATJAN SETAN 
HADIA 

tiap tiap penonton disediakan laja- 
ngan ,.Matjan Setan“. Hari Minsgoe tanggal 26 

Sore djam 4 itoe lajangan 
oent.ek diadoe di lapangan Gambir, depan Ge- 

Jang menang dapat vrijkaart 

bisa bikin lajangan ,,Matjan Setsn" ? 

bikin lajangan 
kepala. matjan atau Matjan 

setoeboehnja zkan dapat prijis Iste f 10— 2de 
f£ 5.— dan 3e f 2.50 

AWAS djangan tidak nonton Matjan Setan! 

Liat advertentie besok ! 

  

  

  

  

DJANGAN LOEPA 

hanja di ,,Yoko Slamet" 
Pasar Meester-Cornelis. 
  

IN DE KOST Pada familic Eurepesan 

lan f 35.— adres v.d. Velde, Deven- 

  di oemoemkan. 

| Mereka jang tidak setoedjoe 
Pn dengan Hitler. 

Ditangkap akantetapi 
| cachirnjadimerdekakan.| 

| Berlij n, Aug. (Aneta) Kabar2 angin 
ang mengataknn bahwa satoe malam 

sebeloemnja diadakan plebisciet mere-| 
ka jang ditoedoeh soedah melakoekan | 
perboecatan2 contra itoe propaganda | 

ap, ada benar. in 
Meskipoen hal itoe soedah kedjadian 

pembesar2 tidak boeka moeloetnja 

   

    
    

    

     nja pada tanggal 20 Augustus | 
reka dimerdekakan kembali, 

bali didjatoehkan hoekoeman 
Naa kaki, 
NN kaoem peroesoeh 

"Inn ejadi korban : 
Weenen, 21 Aug. (Aneta-Havas) 

12 kaoem peroesoeh jang ditoedoeh 
Mn barang2 meletoes oleh pe- 
ingadilan telah didjatoehkan hoekoeman 
ganioeng, 

Djoemblahnja kaoem Nazis jang 
soedah mendapat nasib demikian se- 

  

  

“ YIAUTO: 2ehandsch selamanja ada se- 
idia roepa-roepa merk, dalem keadain 
baik dengen pembajaran menjitiil. 

Transport 

port 

| Bogor 1 

batik2 keloearan tanah Djawa das 
tjita jang paling modern. Silahkan 
toean2 dan njonja2 saksiken sendiri 

. Adres Djagamonjet 67 Batavia-C. 
  

Onderneming SETIA" 
Schoolweg no. 3 Tel. no. Buitenzorg 

Soeroehlah oeroes barang2 toean di 
waktoe pindah pada kita poenja Trans- 

Onderneming, seboeah peroe- 
sahaan Indonesia jang satoe2nja di 

  

BOEKOE Pengatahocan Economi: 
(Regjeki) a F 0,75 

” RA 

2» 0,25 

Djepang-Indonesia 
Doenia boeroek 
Ocang boelve onkost vrij, 

Adres: 
W. Soedirsana — Pemalang 
    

TOKO MADJOE Pasar Baroe 148 
Batavia-Centrum. Oentoek mundipet     karang ada 13, 

WARONG PETROEK DJOKJA, di Gg. 

Harga tidok mahal. 

LES INGGRIS. Njonja Inggris toelen ma- 
ce kasi peladjaran bahasa Inggris oentoe 
conversation ' bertjakap-tjakap) dan 
gramatica. Oewang pembajaran £ 
seboelan, seminggoe sekali satoe Ijam 
Keterangan telefoon No. 9si Weit. 
  

GOEROE FROBEL. Seorang gadis 
Indonesier, keloearan Deventer Schuol 
Semarang,  berdiploma Frobel-onder- 
wijs, fraaie-handwerken dan huishou- 
delijke vakken, ingin mendjadi goeroe 
di salah satoe sekolahan di Djakarta. 
Soerat adreskan pada Gang Nangka 

1 No. 29, Batavia-C. 

Installatie Bureau “Merapi" 
MOEHAMAD SOEBOEH 

Gang Samping Dalam 55 - Tel. 5412 
Batavia - C. 
M.masang dan reparatie: Electrisch-, 
Gas-, en Waterl-iding. Pagar kawat 
dan besi. Menjewakan prabotan boeat 
bikin resta. | 

»MANUIFACTURE" 
Toko Bandoeng Mr, Cornelis Telef. 
Mr-C. 562 Perhatikanlah harga 
barang2 banjak toeroen melawan 
p-da lain toko. Sedia bocat pakaian 
'oeani toean dan njonja, 

-oedimampir, dekat Cenirale Bioscoope 
Mr. Cornelis, sedia masakan roepa-roepa 
dan minosinan. Terkenal Makanan lezat, 

Jeroesan pakean ibean-tosan datanglah 
di Kleermoker Moedaham “etodjo Bina 
loe no. 18 Gang 1, Batavia Centrum,   Menoenggoe dengan hormat 

  

: GRATIS. Harga f 1.99 bisa terima 
di roemah satae pakket ,, HuisApotheek" 
Obat-obatnja: Gardan, Aspirin, Kajoe- 

“Ipoeti, Pepermuntolie, Boor-zalf, judium 
tnctuur, castor-olie, verband, pleister, 
kapas, Perusbalsem enz. Jupiter Pasar 
Baroe Batavia. Centrum, 

WAKTOE MALAISA. Kapan bikin 
roemah perloe barang moerah, datang 
dibongkaran Factory. batoe 5 sampe 7 
roepla periboe, balok papan roepa? 
oekoeran, barang baik harga moerah. 

DITJARI dengan lekas 2 orang Indo- 
nesier laki2 jang bisa mendjahit ket'ing 
steek (steek rante) Boleh datang di 
Gang Kalibaroe A no. 5 Tanah-Tinggi 
Batavia-C, 

M#OE DJOEAL Compleet Wasscheiy 
& Ververy ,Pertoendjangan” di Djem- 
batan Lima Batavia No. 3 Keadaan ba- 
ik dan langganan banjak Harga boleh 
berdami pada eigenaar. 

Minta beli coupon-coupon dari siga- 
ret Dieng dengan harga bagoes. 
Toko Tan Po Joen Telf, Mr. 596 
'Meester-Cornelis. 
  

# LEKAS Toekar Rijbewijs. 
Ampir Iwat temponj:, Satoe hari ktaar 
4 st, prire' f O. 75 ter.ng dan njata 
Forograsf Hp Tjuen. 

| Tanah Njonja No 14 deket Rialta 
Binsenop Telf. 3699 Welt. 

KEPERLOEAN barang2 oentoek per 
kawinan ? Datanglah pada H. Has an 
Maroep Kwitang Gg Adjudani 81A 
Batavia ' Centrum. ' Harga tanggoeng 
Ka “Pekerdjaan tentoe menjerang 
an,   ex toekang dari toko .Oger Freres:     

   

     



   

  

   

    

        
     
    

          

   

   
       

        
          
     
   

“ WILLIAM FARNI 

—VERLOREN 
TJINTA 

   

.satoe tahuan, 

'Satoe film jang Gt lebih dari |) 

| berikoetnja 

  

       
    
    

  

Heat Kana sn paud — keibat dan melfernja 

— Film ke ki 

'R00T GIBSON dalem film Westernnja 

— jang paling Rame 5 
    

  

      

    
      
    | Fim ke 

LOCAL BAD MAN 
Lean an bankier Beesoek) 

        

    
   
   

  

"BEN GOEBERAN PEN D Ja HA 0 9 

Ton MIX dia #ellar jang Ketohor 100 pCt. Bitard 

 Beklai dan Actie. Datang saksiken Djangan loepa. 
pa Pa 9 Ta noi ton 

  

  

  

  

      
      

    
      

    

    

       

        

    

    

    

      
       

            

       
       
    
   

  

" 8. En Loan | 
| Te 

    

   

    

   an. Rondien, g besi 

   

  

    pa 
Ka T7 

F 0.35, 

    

karena pesenan rem- 
    

: | Residentsweg —- 

HOTEL TULIANA 
Bandoeng 

Y/, ma, djalan: deri ' Statioa s 
  

ng Pa dengan | 

GA 1 

EP 2 

porti Ab K 1 
j R12 Ting 

lah pesan” disertai wang | 

berhoeboeng 
k. 1     

Ta 

Berdiri di Centrum kota 

| Menggompangkan dagak TN 
.tetamoe.. Rawatan bersih, 

lajanan baik. 

) TARIEF 
KL F 1,50 

Pagi dapat ontbijt dan sore: 

thee sama beschuit 

Memoeajikan dengan hormat 

2 orang F 2,50 |. 
2 oran Ta. 

  

DAN MALEN 

  

  

Akarkoar INTERWORLD 

| BERIKOEBTNJA 
Satoe Columbia boerija Film, jang dikasi dateng oleh 

    

    

  

“DANGEROUS 
CROSSROADS: 

  

Sawah Besar | —ma Batavia-Certi umi 
| si BENNARTA SK SUN KENA BEN TE BUS RS 

  

  

Augustus 1954 

RAN. METRO GOLDWYN MAYER 

  

Boeat hari Rebo 22 dan Kemis 23 

  

  

  

: E 
(DJALANAN JANG BERBAHAJA) 8 

——— & 
E DENGAN E 
- | | kj 

3 CHIC SALE : 2 
ia | IANA SINCLAIR # 

Mean naa aaa 

  

SERA, 

Eitm Bitjara iang terpilih Rame dan Banjak Perklaian KLOEWA- 

  

'Penghidoepannja Matros-matros Kapal 
radja acteur jang penonton.tentoe soedah liat permainannja da- 
lem The Big Parade dan Monte Christo, sekarang sebagi Mat- 
ros jang soeka Berklai dengan dikawanin oleh Wallace Beery 

WAY FOR ASAILOR 

dan Jim, Tully. 

Anak-anak tida bole nor ton 

Tiga Matros Toekang Berklsi 

dengan John Gilbert 

  

        

  

HAAROL 
PALM - 

  

school, Bat-C. 

..ramboet, asi Injapikan gatel-gatel, 

dan mempoenjai haroem jang haloes. 

rabat baek. 

Agent- Chemicali&n - Handel 
Tanah-Abang 34, Bat.-C. 
Agent- Toko . B: A., 

Distributeur 

      

BATAVIA- CENTRUM. 

E 

kele-ke ia 

K. W.E. KARTAATMADJA - Oude Tama- 

rindelaan 220 Batavia- Centrum, 

Terbikin oleh Dokter dari Geneeskundige Hooge- 
Speciaal  bosat menjega rontoknje 

ketombe,? 
baeken sadatk: penjakit di koelit kepala, "membikin 
ramboel gemoek,'item dan lemes. Adem di pakenja 

mem- 

Per,Flesch 50 gram Dalam Kota f0.30., Loear 
Kota / 0.35 belon teritoeng onkost betihani 
Di. fari. Ageni mama tempat Kana dapel 

,GALENICA" 

(htick) 

SOUW HAN JAM 

Dokter R Md. Salim 
Ghirurg 

aka algemeene praktijk 
 djam bitjara 5 —6 nm 

Kramat 160 Tel. 6024 WI. 
  

  

SA Koendjoengilah: 

INSULINDE BAR 

& RESTAURANT 
Kramatpicir. 41, — Patavia-Centrum. 

Makanan dan Minoeman baik dan 
| enak. Harga meerah. Persaksikan. 
Djoega terima abonnement boela- 
nan, farief boleh berdamai. 
Kirim makanan ketempat jang pesan. 

Dirawat nefjis dan sopan.     
    

Pengoeroes : 
ABDULLAH SAWAI 

3 

  

  

    

  En 
HONG KONG & Co. 

TOEKANG ROTAN 

Pintos Besar No. 72, BATAVIA 

Sedia Krosie dan medja dari rotan 

mafjem: model, harga: lebi 

toko, barang 

roepa 

mogerah: dari “laen 

tanggosng baek. 

Harap tacan?: saksiken,   dateng 

      

  
Es KOERDI 

Rijstpellerjy  /&  Productenhandel 
KETANGGOENGAN S.S. 

Telegram adres: KOERDI 

Tg 

  

  

Ketanggoengsn 
  7 

  

Ada sedia roepa-roepa beras ke- 

|locaran HULLER. Djoega hasil boemi 

seperti: Katjang, Kedele d.l,1. 

Monster dikirim graties kepada si- 

apa jang minta. 
  

    

CWCHE 
FEEKENING 
NTVVERD 

3 LANTAARNPIL. Kat 

  
  

An Rn 
  

  
      

Boeat sesoeatoe Cooperatie ada amat 
baik goena mengikat hatinja agan 
nan-langganan 

Hoofdagent: 

K. W, t, KARTAATMADJA 
& Tamarindelaan 220. - Bat. G:     
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' Perpoesatan Nasional. e 

Perpoestakaan 
Nasional. 

Seorang poedjangga ternama Th o- 

mas Cariyle, pernah berkata : Het 

   
   

   
ekoe2 adalah pergoeroean tinggi 
raktoe sekarang ! 
i tanah air kita dimana masih    

tja dan menoelis, dimana beloem 

didapati perpoestakaan jang sepadan 
| dengan keboetoehan rakjat, kebenaran 

ataan diatas beloem dapat di- 
oektikan dan rasai seperti di loear 

yeri barangkali. Walaupoen begitoe 
ak ada jang berani menjangkal di 
lonesia ini kepentingannja soeatoe 
sliotheek atau perpoestakain, 

| “Apalagi bila so'al ini kita hoeboeng- 

    
   
    

    

     

  

      
   
   

  

. dimaksoedkan itoe, karena satoe satoe- 
inja sjarat jang terpenting bagi 
soeatoe Pergoeroean Tinggi jaitoe 
'perpoestakain jang lengkap. Soeatoe 

' SFarschungund Lehrung”  soekar di- 
dapati bila tidak ada alat-alatnja, 
oekar pemoeda-pemoeda kita diadjar 
szelfstandig hanteeren van 
oeken bila tidak ada boekoe boekoe- 

. Mengadakan Perpoestakain Nasional 
seperti jang dimaksoedkan ini adalah 
pekerdjaan jang tidak sadja akan 
memintak segala tenaga tetapi 
jang djoega akan makan banjak 
-ocang: soeatoe pekerdjaan jang tidak 
5 ng pentingnja dari pada mendi-' 
.Tikan Universiteitnja sendiri. Bagaima 
.napoen djoega pendirian kita terhadap 
Pergoeroean Tinggi, soeatoe Perpoes-! 

kaan Nasional adalah seeatoe directe 
constructieve arbeid jang lebih lekas 
imoelai lebih baik kita menoenggoe, 

    
   

     

     

   

  

    
    

    

      

     
   

    

    

  

   

    

   

   
   

  

    
    

  

    

    

     

     

iapa jang akan moelai?. 25 
Soerahaia mempoenjai. Bank Nasio- 

nal, Mataram verzekeringsmij: ,Boemi 
etera“ dan Djakarta, kota jang ter- 

bear poesat Bond van Indonesische 
Academici tidak boleh tidak .haroes 
nempoenjai Perpoestakaan. Nasional 

NN Sato on al Dr. Samsi jang ter- 
enal Perpoestakaannja, di Bogoir ada 

' Mr. Nasif dan Mr. Sartono, di Djakarta 
ebanjakan oentoek diseboet satoe 

'satoe jang mempoenjai boekoe2 jang 
ik didjadikan perpoestakaan Nasio- 

Didalam hal ini haroeslah kaoem 
ladjar jang mendjadi pelopornja. 

Japatkah rakjat mengharapkan le- 
: berdirinja soecatoe Perpoestakaan 

Maa ena PA 
Moedah2an demikan hendakuja. ' 
'Door onderwijstotgroot- 

heid: 5 mena Son 
“ Pada penoetoep karangan ini ter- 
ngat pada penoelis kalimat. atau soe- 

1x 

  

  

  

    

   
    

k is de Universiteit onzer dagen! 

| kira2 95 pCt. jang beloem dapat mem-| 

“kan dengan Pergoeroenan Tinggi jang 

  

£ "Door ondarWiik tot proaiheid. 

Ditoelis oentoek ,,Pemandangan” oleh ANTAR. 
LN Penoetoep 7 

landanja berboenji seperti diatas, jalah 
artinja mentjapai kemoeliaan 
karena pergoeroean. 

“ Di Philipina, ditempat dimana pach- 
lawan Jose Rizal ditembak.mati, ada di 
dirikan soeatoe patoeng oentoek meng- 
hormati djasanja dan sebagai symbool 

Philipina “oentoek sampai ke kemoe- 
liaan dan kemerdekaan. 
Berdiri tegak diatas, soeatoe pemoe- 

ida Philippina: ,,fose Rezai, de idealist, 
die stierf en leefde veor ziin volk, die 
niet met een goedkoop martelaarschap 
hulde zocht, in toegejuichte speeches 
'bevrediging vond van cigen ijdelheid, 
maar die in gestage negatie van eigen 
Iverlangens, nacht en dag aan de toe- 
komst van zijn land werkte.“ 
Simbool dari idealisme. 

Di bawahnja sebelah kiri, satoe bapak 
jang mengadjar anaknja membatia de- 
ngan soesoenan kata Seperti kepala ka- 
rangan ini, jalah sj mbool dari 
pergoeroean. 

Pergoeroean dari idealisme adalah 
doca antaranja sjarat-sjarat jang terpen- 
ting .oentoek kemadjoean sesoetoe 
bangsa. Pergoeroean jang dimaksoed- 
kan disini jalah tidak lain dan tidak 
boekan dari pada tjara pengadjaran   

pat 'kata jang dalam bahasa Be-! 

dan pendidikan jang tidak teroetama 
menoemboehkan semangat di- 
ploma tetapi semangat berani 
bekerdja, geen feiten-automaten 
maar zelfstandig werkers. En alleen aan 
de faatste heeft cen opstrevende maat- 
schappij behoefte, 'artinja: oentoek 
masjarakat jang sedang mentijari ba- 
ngaen. baroe, adalah jang terseboet 
belakangan (werkers) jang diboetoehi. 
Soecatoe pergoeroean jang berakar dan 
ditoedjoekan kepada bangsa dan ma- 
sjarakat sendiri, pergoeroean itoelah 
jang sedang membawa bangsa Phili- 
pina ketingkat jang moelia. 

| Tidak akan banjak bedanja keadaan 
ditanah air kita Indonesia. Dr. Nieuwen- 
huis didalam kitabnja ,, Opvoeding tot 
autonomie” tentang pergoeroean jang 
diadakan disini diantaranja djoega 
berkata: ,,Men heeft ambtenaren noodig 
en daarvoor bouwt men scholen! Doch 
men heeft vergeten menschen te 
kweeken”. Lebih singkat dan terang 
tidak dapat dikatakannja. Seteroesnja 
karangan Dr. terseboet diatas dari per- 
moelaan sampai achirnja adalah soea- 
toe vlammend pleidooi oentoek per- 
gocroean kebangsaan jang akan mem- 
pertalikan sekolahan dengan bangsa 

|dan masjarakat. Jakin atas kesoetjian 
dan kebenaran semoea itoe, jakin poela 
bahwa pergoeroean kebangsaan tjotjok 
dengan aliran2 sedjarah, maka bagai- 
mana djoega soekarnja keadaan per- 
goeroean kita akan tetap madjoe dengan: 
Idan oentoek rakjat Indonesia. 
  

    

    

      

      

      

   
    
    
     
   
   
     
   
     
    
    
    
    
          

          
   

  

  

gelapkan. 

Kan dimoskar Raad van 

roet kabar Aneta dari Sema- 
ari, ,Raad varr Jus titie. disini 

dan soedah .beroemoer 

" 

nja maka itoe failli sem 

  

| Congres , 

mer iksaannja t HJ. De Bruyn. | 

“Jang ditoedoeh meng-| 

da tanggal 15 Aug: jbl. kita telah |P.O 
| bahwa toean tenseboet diatas |sj 

ksa perkaianja toean | 

poen telah ditarik kembali dan' sesoe 
4 Idahnja timboel tjita2 oentoek mendi- 

tikan Middenstandbank. 
& 

Persjarikatan Oelama” 
jang ke 12. 

“Bertempat di Cheribon 
“moelai 30 Augustus 
Ha ka 

   
(diadakan di Cheribon moelai tanggal 

September... iga 
| Menoeroet agenda jang disiarkan, 
diperbintjangkan dalam congres itoe 

jantara lainnja tentang ,Igama Islam 
jang berarti mengandoeng recept oen- 
toek mempersatoekan masjarakat dan 

| memperdamaikan  doenia”, tentang 
| nerobahan 'statutan ,, Persjarikatan-Oe 
lama”, tentang Orgaan P.O. ,,As-Sjoe 

iIro” dan drukkerij Sederhana, mem- 
bitjarakan rentjana reglement madjelis2 
Persjarikatan Oelama dan preadviesnja. 
Pada tiap-tiap persidangan akan di 

moelai seperti biasanja dengan lebih 
doeloe pembatjaan ajat-ajat Goer'an   tidan tafsir seperloenja. 

dari djalan jang dilaloei oleh rakjatf 

imenghormati pachlawan bang 

30. Augustus j.a.d. sampai tanggal 2 

Itoe tindakan jang dikatakan . 
melanggar batas. 

resident Banka. 

| Mochtar dalam Volksraad jang menga- 

roeti  batasnja Oendang2 Negeri lagi, 

beberapa djoeroetoelis Banka-Tinwin- 

Atas pemberian tahoe tocan Mochtar 
ini, maka dalam Volksraad jang bersi- 
dang kemaren hari Senen, wakil Peme- 
rintah, tocan Van Lith, directeur Bin- 

Inenlandsch Bestuur menerangkan bah- 
wa hal ini akan diberi tahoekan kepada 

kedjadian ini. 
—O 

Bahaja kekoeranganair di Cheribon. 
Hari dan malam 
orang bekerdja. 

Menoeroet kabar Aneta dari Cheribon, 
di Padigadoe jalah Cheribon bilangan 
sebelah Timoer keadaan ada boeroek 
sekali berhoeboeng dengan tidak toe- 
roennja hoedjan pada permoelaan boe- 
lan. Au 
disangka. | 

Wadoek Se dong soedah diboeka 
terlebih. doeloe dari sebagaimana mes- 
tinja, sangkan di Menenteng dan Tji- 
beres hari dan malam orang bekerdja 
oentoek mempagi itoe air. 

Sedjoemblah besar hulp-mandoers 
soedah diangkat oentoek menjelidiki 
pembagian air jang adil didalam tempat 
pembagian2 jang ketiga. 

k TO 

A gui la faute ? 
Didalam karangan ,,Pe mbangoe- 

nan pergoeroean danpen- 
didikan Indonesia" dari tocan 
Muh. Jamin ada didapati beberapa 
kalimat jang baik dikemoekakan lagi 
disini soepaja dimengarti dan diperha- 
tikan benar oleh semoea pembatja dan 
rakjat Indonesia seloeroehnja. Di Phi- 
lipina tjara pengadjaran dan pendidikan 
seperti jang didjalankan disini oleh 
pergoeroean2 kebangsaan, djoega di 
dapati disana disekolahan goeberne- 
men, begitoelah dengan lain perkataan 
dimaksoedkan dalam karangan terse- 
boet. 

Tidak sadja pemoeda Philipina di 
loear dan didalam sekolahan diadjar 

gsa seperti 
Jose Rizal, Del Pilar dan lain2nja 
tetapi diding dan roeangan sekolahan 
poen diperdengarkan poela njanjian 
nasional jang: permoelaannja: berboe- 
nji seperti berikoet: “3 

| love mij Own, my native land, 
Philipine, my Philipines, 
Tothee I give my heart and myhand. 
Begitoelah pendidikan disana, djoe- 

ga . didalam pergoeroean 
openbaar. 

Dan disini? Semoeanja disini di 
anggap taboe..alias ,,pemali“. Baroe 
sadja didinding sekolahan ada dipasang 
gambar Diponegoro pers bodas lekas 
berteriak teriak. Semoeanja dianggap 
berbahaja, karena ,,anti - gezagsgeest" 
katanja. Bergantoeng gambarnja Hatta 
atau Soekarno dinding, lekas ditentoe- 
kan bahwa itoe adalah boekti jang 
politieknja Hatta atau Soekarno di 
masoekkan di kelas, 

O, inilah nasib pergoerocari bangsa 
kita. Seorang ahli pernah berkata : 
Pergoeroean di Philipina mempoenjai 
sijsteem, mentjotjoki sociologische be- 
hoeften “ (keboetoehian ' sociaal) dan 
psijchologische wetten (rasa kedjiwa- 
an dari sebab diberdirikan oleh ,op- 
voedkundigen" alias kaoem pen- 
didik, tetapi pengadjaran di Indonesia 

Jini dioesahakan dan diberdirikan oleh 
»bureawambtenaren” Bertanja- 
lah kami sekarang : 
Siapa jang salah? A gui la faute? 

Pergoeroean Kebangsain-kah jang me- 
Injanjikan. Indonesia Raja atau Pers 
noe bodas tea? Djawabnja terserah 
kepada pembatja. Tetapi jang soedah 
tentoe jalah bahwa ,, mereka" pers poe- 
tih boekan de beste vertegenwoordi- 
gers van het Nederlandsche Voik, jang 

ah . #katanja tjinta kemerdekaan dan bangsa, 
|. Dengan opisil dari Hoofdbestuur 

. dikabarkan bahwa congres ,,Per 
tan Oelama” jang ke 12 akan 

soeka menghormati kebangsaan lain dan 
berpendirian loeas. (Surya). 

—g— 

. Itoe pemboenoehan Goeroe 
|. Zending dan isterinja di 

Tapanoeli. 
2000 orang hadiri 
pengadilan. 

Berhoeboeng dengan pemboenoehan 
Goeroe Zending dan isterinja sebagai- 
mana telah kita kabarkan tempo hari, 
begitoepoen kepoetoesan hakim me- 
noeroet kabar ,,Aneta” lebih djaoeh di 
bawah ini pemeriksaan perkara itoe 
kita koetip dari ,Persamaan” sebagai 
berikoet : , 

Telah bersidang landraad Pd. Sidem 
poean Tapanoeli divoorzitterie oleh Mr, 
Mousals dihadiri poeblik k.I. 2000 orang 
jani dari kampoeng jang dekat pada   

Pemerintah akan min-| 
tak keterangan dari 

Beberapa hari berselang kita telah 
oemoemkan tentang pidatonja toecanj 

takan bahwa diantara tindakannja Be-| 
stuur di Banka ada jang tidak menoe-| 

jaitoe berhoebeengi dengan -adanja| 

ning jang dikenakan Hoofdgeld seba-| 
gai gantinja oeang'afkoop heerendienst. | 

resident Banka dan daerah Ta'loeknja |' 
dengan “dimintak keterangan tentang | 

gustus ini, jang benar2 tidak 

frotte, wol, Ys- 

wol, Borduurzij- 

de, Naaigaren 

   
Crepe ds Cjine 

New Organdy, Voile 
stoffen, - Coraline 

dan lain? 

Gabardine t 1,50 
per jas, Tropical, 
Tusore wol dan 

katoen, Paimbe- 
geh Drill LI. 

  

   

    
    
        

    
   

  

       

    

    

  

       

     

     
        
      

    

Valencia, Sema . 

rang, . Spreien 

kant,  Krasg 

  

pembuenoehan 
pasaran. 

6 orang . pesakitan dihadapkan ke- 
moeka hakim dengan digari dan didja- 
oleh politie, poen poebliek didjaga'ke 
ras oleh politie. 

Pesakitan pertama: Abdullatif ber- 
oemoer kira-kira 35 th. dihoekoem 
mati (gantoeng), pesk, 2 Porang oe- 
moer 32 th. dihoekoem seoemoer hi 
doep, pesk. 3 Dja Bidjan oemoer kira2 
35 th..hoekoeman seoemoer hidoep: 
pesk. 4 Djamarkasa oemoer 40 th. 
hoekoem pendjara 4 th.: pesk. Parma- 
nan .0emoer 30 th. hoekoem 15 th. 
pesk. 6 Barkat masih moeda sekali 
Ibeloem pernah kawin) oemoer 26 th. 
hoekoeman 20 th., semoeanja dipotong 
pereventief, ketjoeali hoekoeman mati 
dan seoemoer hidoep. 

Dihari pertama beloem ada pesa- 
kitan jang mengakoe, hingga 4 hari 
lamanja landraad bersidang (7-8 10-8 
11-8—'34) dimana tiap2 diboeka tidak 
koerang poebliek jang menonton 1000 
orang. 

Asal moelanja: 
'Siteraniaja 'Dja Amaruliah, dengan 

hidoep damai" bersama isterinja Siti 
Asah, dan seorang anaknja perempoean 
beroemoer kira2 3 th. dan lagi seorang 
jang masih ketjih beroemoer 1 hoelan, 
djoega perempoean, seoemoemnja me 
reka tinggal diseboeah roemah jang se 
derhana, tetapi djaoeh dari kampoeng2 
jani ditengah toempoekan sawah. 

Terdjadinja pemboenoehan : 
Pada malam djam 2 antara 28—29 

1934 Abd. Latif datang keroemah Dja- 
Amaruilah seperti hendak mengobat. 
Selang berapa lama diikoeti oleh ka- 
wannja 5 orang. 

Kebetoelan diboelan. poeasa baroe2 
ini, Dja Amarullah mendapat sakit2 dan 
diobati oleh seorang kawannja jang 
selaloe minoem makan disana, ialah 
Abdullatif, seorang badjingan jang ter- 
kenal. 

Diwaktoe itoe A, Latif meminta 
oeang, fetapi Djamr: tidak berikan dan 
lantas sadja A. Latif mengerdjok de- 
ngan diikoeti kawan2nja, hingga leher 
nja poetoes dan 30 loebang terdapat 
dibadannja. Waktoe itoe keloear isteri- 
nja dari bilik sebab riboet tetapi djoega 
dikerojok, dan mati didapoer dengan 
leher disembelih dan 20 loebang di 
toeboehnja. Selesai itoe kedoea teraniaja 
ditidoerkan ditempat tidoernja masing, 
dan anak jang beroemoer, seboelan di 
soesoekan pada iboenja, jang penoeh 
mandi darah, sedang anak jang toea 
menangis teroes sampai pagi. 

Ketahoeannja: 
Djam 10 pagi esoknja, kemenakan 

siteraniaja datang kesana, dan berapa 
terperandjatnja, lantas dirapportkan 
pada kepala kampoeng Pagaran Batoe 
(negerinja) dan kepala koeria Batoe 
Nadoea dan teroes kepada jang ber- 
wadjib di Padang Sidempoean. 

Tatkala diperiksa keadaan itoe maka 
dengan penoendjoekan anak jang beroe 
moer 3 tahoen jang kenal akan orang 
jang mengobatinja bapaknja, ditangkap 
poela kontjo kontjonja. 

Tjerita ini diketahoei semoeanja 
ialah keterangan dari si Borkat dan 
Parmonoan jang mengakoe dipaksa 
oleh A, Latif ikoet dan djika tidak 

itoe, berbetoelan hari 

  
Wang jang dapat dirampok hanja 

1450. Tetapi ta“ diketemoekan lagi ke- 
tika perkara diperiksa entah dimana 
disimpannja. 
Boekti-boektinja: 
3 lading tadjam berloemoer darah 

1 pisau belati, 6 stel pakaian boeroek 
semoeanja berloemoer darah, sedang 
semoeanja pesakitan mengakoe poenja 
barang-barang itoe. 

Hanja doea orang jang mengakoe 
Borkat dan Parmanoan, sedang jang 
lain-lain tiada mengakoe berboeat a- 
niaja itoe. 

Semoeanja pesakitan diberi berpikir 
8 hari apa appel apa gratie. 

— G— 

Kekajaan alam kata wetenschap, 
KekajaanToehankata 
igama, 

Dari Depok dikabarkan bahwa baroe 
ini di Tjibinong (dekat Depok) ada se- 
orang Indonesier telah melahirkan baji, 
jang kepala sepotong dari atas mata ti 
dak mempoenjai toelang (batok kepala) 
melainkan bagian atas kepalanja itoe 
ditoetoepi oleh koelif jang tipis sadja. 
Kepalanja itoe roepanja agak enteng, 

sebab baroe doea hari oemoernja ini 
tidak koerang soeatoe apa. : 

Baji ini ada mempoenjai 10 orang 
saudara-saudara lelaki dan perempoean 
jang semoeanja mempoenjai anggota2 
badan lengkap serta sehat semoeanja. 

Hingga sekarang baji jang mempoe- 
njai kepala adjaib ini masih hidoep 
dengan afiainja, 

—g— 

Pegawai desa melakoekan 
pemboenoehan. 

Karena mendjalankan 
hoekoem sendiri. 

Baroe2 'ini didoesoen Batoeradja 
(daerah Palembang) soedah terdjadi 
soeatoe pembuenoehan jang sangat ke 
djamnja dilakoekan oleh seorang Peng 
gawa (pegawai doesoen) Batoeradja 
atas dirinja Wardja. jang disangkanja 
telah melakoekan pentjoerian kajoe 
kepoenjaan itoe Penggawa, 

Wardja telah dipoekoel demikian 
roepa dengan kajoe jang keras, sehing 
ga sampai adjalnja jang penghabisan. 

Soedah tentoe hal ini segera dirap- 
portkan orang pada kepalap Kampong 
dan Politie-opziener jang segera mes 
lakoekan pemeriksaan, 

Majitnja Wardja diangkoet keroemah 
sakit sementara si Penggawa jang ke 
djam itoe dimasoekkan dalam pen- 
diara. 

ng) mama 

Tjilegon (Banten). 
Lezingtentang animisme, 
Pembantoe kita dari Tjilegon me- 

ngabarkan : 
Baroe2 ini toean M. E. Djajanegara 

CA di Tjilegon, telah mengoendang, 
beberapa pemoeda, boeat datang di 
roemahnja, oleh karena ia akan me- 
ngadakan lezing tentang ,animisme." 

Sebeloem dioeraikan tentang animis 
me, toean terseboet memoelai pembi- 
tjaraannja, dengan pandjang lebar me- 
neroeskan pasal volkenkunde. 

Djoega diterangkan bahwa beberapa 
achli berpendapatan, jang tempat ber- 
moela sekali dari manoesia ialah dia- 
tas goenoeng Himalaja, dan oleh kare   akan diboenoelinja. 
na lama2 mereka koerang senang di 
sitoe, maka berkaoem-kaoem, pergilah 

  
 



    

   
   
   

    

   
   
   
   

  

   

  

   

        

   
   

  

   

  

   
   

  

      

— beloem ” selang berapa Ia 
| berhoeboeng dengan bani 

“pen djagaan : mar 

Sebagaimana - pernah . 
$ &, 

edoek2 desa 
ap melanggar a 
vernement), maka 
iaal ditempatkan pendjaga: 

ssee dibilangan Losarar setia 

idji ag 
gelap terseboet. fi 

e ekerdjaan 
akan | 

tarnja Kadanghaoer jang dibekoek 
-.oleh marechaussee lantaran bikin -ataw 

Ff 

djoeal garam gelap, tapi mereka poenja 
djoemblah 'boekan  djadi. semangkin 
koerang, malah semangkin tambah 

banjak., ne eat $ 
Lantaran seringnja mereka ditangkap, 

pelahan-pelahan mereka dapat pikiran 
boeat melawan. oa 

Naba satoe marechaussee pada 
hari Selasa tanggal 14 jbl. jang datang 

dari" Losarang "ke desa Tjibrengkok, 

ressort Kandanghaoer telah  dikrojok 
oleh sedjoemblah pendoedoek. 

"Pada 'itoe hari, sedari poekoel 9 pagi 
doea marechaussee telah lakoekan pe- 

rondahan pada tempat tempat jang di 

tjoerigakan. Mereka poenja pekerdjaan 
telah berhasil baik sebab ada sekian 
pendoedoek jang soedah bisa ditangkap 

Sampai tengah hari itoe 2 mare- 
chaussee masih teroeskan pekerdjaan 

dengan sekalian barang boektinja. 

. nya. Ketika hampir lohor, mereka dapat 
'kabar jang didesa Tjibrengkok ada 
banjak pendoedoek jang sedang masak 
garam gelap. Segera mereka datang di 
desa terseboet, satoe antaranja soedah 

pergi kelain bagian desa sedang jang 
satoe soedah datangi satoe roemahnja 
pendoedoek atas pengoendjoekan seo- 
rang lain, dimana katanja sedang dila- 
koekan pembikinan garam gelap. 

|“Ketika sampai di depan pintoe, ia 
dapatkan di dalamnja tidak ada orang, 

laloe ia panggil2 orang jang poenja 
roemah jang lantas keloear. Jang poe- 

nja roemah lantas tanja, ada keper- 

loean apa itoe 'marechaussee panggil 
'didjawab maoe periksa garam gelap, 

kemoedian itoe marechaussee mintak 
idzin bocat “masoek, tapi oleh jang 

poenja roemah ditahan, kemoedian ia 

kasih tahoe bahwa di dalam itoe roe- 

.mah tidak ada dibikin garam gelap, 

hanja ia poenja familie sedang rehoes 
tapioca. : 
“Ini keterangan 

andanghaoer jang meng- 

| | soedah bikin itoe 
| marechaussee djadi sangat tjoeriga, 

      

gah pembikinan garam 

a ia memaksa bocat masoek ke| 

nja roemah' telah kasih na- 
elang oelang akan itoe ma- 

a, hal mana bikin itoe tocan 
1 djadi koerang senang, laloe 

ggil sekean familienja, siapa ketika 
ng lantas dikasih tahoe atas perboe 
nja itoe marechaussee, Itoe sekian 

soek keroemahnja. Berbareng dengan 
itoe, tidak ketahoean satoe poekoelan 

n | kajoe telah melajang diatas ia poenja 
pala. Itoe marechaussee lantas roe- 
h, dan waktoe ia maoe belakan 

ja, kembali lain pentoengan me- 
“lagi, hingga itoe korban dapat 

an loeka-loeka dileher dan kepalanja 
engeloearkan banjak darah. 
Lama djoega itoe korban dikrojok 

oleh sedjoemblah orang sampai ia tidak 

bisa berdaja sedang itoe satoe tempatnja 
jang lagi tangkap tangkapi lain pen- 
oedoek jang bikin garam gelap tidak 

dapat tahoe kalau itoe satoe kawan 
sedang hadapi bahaja. Kemoedian itoe 
korban diseret ke dalam solokan jang 
tidak-ada-airnja. AN Aa 

Tatkala itoe korban keliatan soedah 
tidak bisa berdaja baroelah, baroelah 

mereka jang mengerojok boebar. 
Tidak lama banjak pendoedoek jang 

geger, hingga kepala desa dapat de- 
ngar, siapa dengan sekian pegawai 
sebawahannja lantas datang keroemah- 
nja itoe pendoedoek. Si korban lantas 
ditoeloeng. Kemoedian itoe pendoedoek 
dibekoek. 

Itoe lohor djoega si korban dibawa 
ke kawedanan Kandanghaoer bersama 
ampat orang jang mengakoe telah ke- 
rojok itoe satoe marechaussee. 
“Dalam pemeriksaan jang dilakoekan 

oleh wedana, itoe ampat orang berikoet 
toean roemah mengakoe bahwa betoel 
mereka soedah mengerojok, akan tetapi 

Iboekan soedah diniat lebih doeloe, kata 
Inja sebab itoe marechaussee ketika ma- 
oe masoek ke dalam roemah dan ditje- 
gah, ia memaksa, kemoedian dengan 
tidak ketahoean lagi ia soedah poekoel 
jang poenja roemah dengan gagang se- 
napan, hal mana membikin toean roe- 
mah poenja familie djadi sangat goesar, 
laloe itoe marechaussee dipoekoel kepa 
lanja dengan pikoelan kajoe. ' 

Dalam itoe hal, menoeroet kabar, 
boekan tjoema itoe ampat pendoedoek 
jang telah lakoekan pengrojokan, tapi 

| djoemblahnja ada banjak, maka itoe lo- 
hor djoega sampai kabaran ini dikirim 
bestuur di Kandanghaoer masih teroes 
'lakpekan penjelidikan, sementara itoe 
ampat orang masih dikompes, tapi me- 
reka tetap mengakoe, bahoea lain2 pen- 
doedoek tidak toeroet tjampoer tangan. 

Achirnja itoe korban setelah ditanja 
keterangannja, lantas loeka2nja diver- 
band di Polikliniek Parean, setelah ma- 
na ia teroes dikirim ke roemah sakit 
Indramajoe. 

“Sebab hal diatas baroe pernah kedja- 

Kandanghaoer sangat ramai bitjarakan 
itoe. ke 
  

  

mereka, kemana-mana tempat, sampai 
ada jang meliwat Indonesia teroes ke 

Tasmanie (Australie|, Europa, Amerika 

. “Setelah ito, dimoelai tentang pokok 
— dari 'itoe lezing Animisme diartikan 
jala 

  

  

Fe 

ih kepertjajaan dari “orang2 dan 
angsa2 jang beloem berigama , dan 
banjak Jagi ditjeriterakan pasal tjomto- tjonto,” kebiasaan 

memeloek kepertjajaan itoe. Sewaktoe 
spr, mergoeraikan, bahwa Animisme 

    

itoe terbit lebih dahoeloe dari padaj 
igama, maka terdjadi- 
spr. Gan Haa A 

   
      

erdebatan antara 

  

   

   
    

. ialah Adam. Sedangkan doenia ini. . iale 
am itoe diakoei sebagai Nabi, djadi 

timboelnja Adari, artinja timboelnja 
 satoe agama. Soedah.moestahiliah jang 

kepertjajaan Animisme itoe terbit lebih 
dahoeloe, sebab manoesia jang perta- | 
ma, telah mempoenjai atau memeloek 

BAN Dn Der kn kasaryodi fat 

Perdebatan ini memakan tempo la- 

djoega, dan kepoetoesannja, jalah' 

toean M. E, D gara memang mem 
ya ng, .bersamaan ae- 

ioean Moehd Saleh Alie, hanja 

    

dioeraikan, sampai terdjadi itoe per- 
toekaran fikiran. 

Ih Lantas “dilandjoetkan pokok | dari 
pembitjaraan. Sekarang. spr. menerang 
kan, bermoela tama dari .kebiasaan2 
kita di Indonesia, dalam “pernikahan, 
sewaktoe itoe bersalin, dan tjara2 dari 
pertocnangan di Lampong “di Djawa 

— dari mereka jang| Tengah adat Soenda, dan banjak lagi 
tempat2 lain. Mila 

Poen tabi'at2 manoesia “diwaktoe 

puberteit, ta” ketinggalan dioeraikan.. ' 

Sampai djam 11,30 baroelah lezing 

itoe disoedahi dengan selamat: 

Penghematan pada B.B. 
Di ressort Pemalang 

| soedah moelai didja- 

ee ola rak am. Ta 
' Pembantoe kita dari Pemalang me- 
ngabarkan bahwa dalam ressort Pema 
lang doeloenja memang soedah dibe- 

rentikan beberapa djoeroetoelis. 

Sekarang berhoeboeng dengan mak- 

soed Pemerintah hendak  memberenti- 

kan 1000 djoeroetoelis, maka diressort 
Pemalang ini ada, 7 orang schryvers 

lagi jang soedah mendapat pemberian 

tahoe akan diberentikan.. | 

Di Bantarbolang satoe onderdistrict 

jang kantornja mempoenjai doea schry- 

vers poen soedah diperintahkan akan   

'himatan : | 
(kalangan BB. Indonesier. 

dian. maka pendoedoek di sekitarnja 

-sadja' dalam perkataan koerang djelas, 

! Mi "h mmmmm | berenti. Demikian djoega Ass. wedana 
5 ArBp @lISSEB. soedah diperintahkan soepaja meminta 
Mn on anna hpenstoen. « 

Demikianlah agaknja pisau peng- 
itoe bekerdja teroes dalam 

2 —0O— 

Warta Tanggerang. 
Automasoek kali 
Tjisedane. 

-Pembantoe ,,Ks“ kabarkan, bahwa 
nah, sedang jang poenja |satoe “auto jang moeat “beberapa pe- 

npempang datang dari Betawi menoe- 
djoe ke Tanggerang, dibetoelan kam- 
poeng Keboenbesar mendadak soepirnja 

djangan berani masoek, tapi | seorang Tionghoa soedah mengantoek 
hingga ia poenja stuur mendjadi tidak 
keroean dan achirnja soedah bentoer 

soedah  terozs -imasoek dalam kali 

Tjisedane. 33 
Beberapa penoempangnja dapat loeka 

enteng, jang mengherankan masoeknja 

itoe auto kedalam soengai tidak djoem- 
palitan hanja sebagai mana jang ditaroeh 
dalam soengai apapoela kalinja ada 
kering hingga itoe auto sebagaimana 

apa hingga dalam itoe ketjelakaan roe- 

pa-roepa .pendapatan orang, ada jang 

bilang bahwa itoe anak ada dimo»ng- 
mong oleh Melaikat. 

“Pembatjokanjang hebat. 
Malam Senen jbl. seorang Indonesier 

nama Daim kampoeng Ketapang Tji- 

pondoh dengan sekoenjoeng-koenjoeng 

'soedah diserang oleh seorang nama 

'Kotong' kampoeng terseboet hingga 

mengenakan dibagian kepala dan ta- 
ngannja. 

Dengan keadaan jang mengerikan 
dan ada dikewatirkan bagai djiwanja, 
Daim segera dikirim keroemah sakit. 

Politie jang dikasih tahoe bikin pe- 
'nangkapan pada dirinja- Kotong begi- 
toepoen penjelidikan dilakoekan de- 

ngan teliti oleh bestuur, siapa sebe- 

narnja jang bersalah dan apa sebabnja 
terdjadi pembatjokan ini. 5 

—0— 

Tentang penoetoepan sekolah 
N.LA.S, Soerabaia. 

Conclusie jang didapat 
oleh Negeri. 

Seedah diketahoei bahwa sedjak se 
mentara waktoe orang anggap jang N.I. 
ALS. akan ditoetoep sampai beberapa 
hari berselang wali negri telah ambil 
poetoesan, jang N.I.A.S. masih tinggal 
tetap berdiri, seperti kita soedah kabar- 

kan ketika hari Djoemahat i.l. 
Meskipoen ini so'al boleh dibilang 

sementara waktoe soedah beres tapi 

kita rasa ada baik djoega kalau kita 
ambil di sini apa jang commissie dari 
pendidikan dokter di Indonesia, di ba- 
wah 'pimpinannja prof. dr. C.D. de La- 
ngen sebagai president, commissie ma 
na telah oesoet ini ampat hal jang ter 
seboet di bawah ini: 

1. Menjampoerkan Nias di Soerabaia 
djadi satoe pada Medische Hoogeschool 
di Betawi dan begitoelah ini Hooge- 
school mendjadi pendidikan dari dok- 
ter-dokter di Indonesia. 

2. Penghapoesan Nias Soerabaia, ja- 
itoe didjalankan dari sedikit dengan 
Medische Hoogeschool di Betawi ma- 
sih tetap ada. 

3. Menoeroenkan Medische Hooge- 
school hanja mendjadi sekolahan boeat 

pendidikan Indische artsen sadja djadi 

kembalikan keada'an seperti jang ada 
Idalam tahoen 1913 sampai 1927. 

4. Menoeroenkan Medische Hooge- 
school mendjadi sematjam Stovia sadja, 
dengan menghapoeskan N.I. A,S. dari 

perti pada sebeloem tahoen 1913. 
Conclusie jang diambil oleh itoe 

commissie menoeroet P.S. ada sebagai 
terseboet dibawah ini : 

1. Menjampoerkan Nias  mendjadi 

diharapkan, karena dari ini penjam- 

2. Penoetoepan sekolah. Medische 

diharapkan djoega, lantaran penghor- 

baik dalam kalangan wetenschap (pe- 
ngetahoean) diantero doenia. Poen 

penghapoesan begitoe ada bertentangan 

dengan itoe niatan oemoem oentoek 

lindianiseering, jaitoe seberapa boleh 
Idapatkan. kekoeatan bekerdja dari .In 

donesia sendiri, 

lam oeroesan pengadaan tabib di Indo- 
nesia sini, maoepoen bagi kas negeri 
dalam hal penghematan, tidak begitoe 
meroegikan. Ini penghapoesan haroes 

kedjadian dengan sedikit dan moelai 

1935 soepaja tidak akan terima moerid 

baroe atau tidak diadakan klas satoe. 
Dalam ini oerossan haroes dikasih 
oendjoek, penghematan jang didapatkan 
dalam tahoen2 pertama tidak begitoe 
banjak dan baroe pada sesoedahnja 
1940 tidak lebih dari atau koerang 

lebih .f- 50.000.— setahoen  (jalah 

f 100.000,— dikoerangi dengan studie-   

tiang kawat dan 'itoe auto Chevrolet 

perahoe dan satoe anak jang masihj 

menjoesoe tidak dapat tjelaka soeatoe | 

Isedikit, djadi kembalikan keadaan se- 

'satoe pada Medische Hoogeschooltidak 

poeran tidak membawa penghimatan 
'Iseperti jang dimaksoedkan. 

hoogeschool jaitoe ditoeroenkan men- 
djadi sekolah Indische .artsen, tidak 

imatan .pendoedoek. pada onderwijs 
tinggi di Indonesia ada besar, meski 
bangsa apa sadja, dan djoega lantaran 
bisa memberi pemandangan jang tidak 

3. Penghapoesan dari Nias, baik da-| 

    

  

  

  

MALAISE 

Kesehatan 
       

mm Prof. TABIB S.S. 

kering, Napas sesak, oeloe h 

dibawah djari-djari kaki. 
Segala roepa penjakit mata, gig 

| f 0,75 dan anak ketfjil f 0,25.— 

ongkos asal sadja bajar onkost   

TINGGAL. 

badan ada lebih berharg 

Matramanweg No. 39 pinggir djalan tram deket Gang Areng Meester-C ornelis 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 
sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau 

tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
| tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 

njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 

ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing 

Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 

Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal 
penjakit dan adres tjoekoep terang. 

MALAISE 

a dari pada wang 

  

MOHAMED ALI «fa | 

ati, laki-laki jang soedah ilang 

i, koeping dan koerap ongkos me- 

transport.   49 

  

beurs, jang moelai ini tahoen tidak 
diadakan dan ongkos pengloeasan 
sekolah di Betawi). 

4. Lama kelama'an toch peladjaran 
Indische artsen moesti hilang, berhoe- 
boeng dengan dualisme (satoe sama lain 
bertentangan) dalam pendidikan dokter. 
Tidak ada alasannja boeat menetapkan 
anggapan, di desa penoeloengan keta- 
biban akan lebih ketoeloengan berhoe- 
boeng dengan akan dipegangnja tegoeh 
pendidikan Indische artsen, dari pada 
pendidikan satoe sadja disekolah tinggi. 

5. Hal roeginja kalau Nias ditoetoep 
lantas tidak akan dapatkan pendidikan 
dokter jang moerah, bisa diganti de- 
ngan adakan studiebeurs pada stu- 
denten bangsa Indonesier jang mem- 
poenjai kepandaian dalam itoe hal, tapi 

studiebeurs mana djoega harues di- 
watasi. . 

Pada stelling2 terseboet diatas, 
commissie masih menambah djoega, 

itoe conclusie tidak boleh dianggap, 

jang commissie mengandjoerkan akan 

toetoepnja Nias, sebagai soeatoe pen- 
dirian jang tidak perloe. Commissie 
hanja beralasan atas niatan pemeren- 
tah akan adakan penghematan dalam 

oeroesan peladjaran tabib, djadinja 
commissie hanja berwadjib kasih oen- 
djoek garis2 jang mana bisa dihemat- 

kan, tapi jang sedikit sekali menim- 
boelkan keroegian. 

Sekarang diketahoei dengan tetap. 
Doea Open masih boleh ditam- 

bahkan di sini, Medische Hoogeschool 
haroes diatoer jang loeas sampai tjoe- 

koep memenoehi oentoek pendjaga'an 
prikewarasan di sini dan tjoekoep lever 

djoemblahnja dokter-dokter. Tapi ke- 

koeatan sekarang tidak begitoe me- 
njoekoepi, hingga kalau orang maoe 
locaskan itoe djoemblah dokter2 oen- 
toek prikewarasan ra'jat, tentoe akan 
menjebabkan poela berdirinja Nias lagi 

atau berdirikan sekolahan tinggi dalam 
ilmoe kedokteran di Soerabaja. 

Jang kedoea jalah, itoe penghematan 

baroe sesoedahnja 1940—tapi dalam li- 

ma tahoen pertama sedikit sekali—bisa 
didapatkan f 100 000. — jangmana akan 

hanja mendjadi f50.000.— kalau orang 

mesti perhatikan pada pengloeasan di 
C.B.Z. di Betawi, Berhoeboeng dengan 
ini, maka mendjadi soeatoe pertanjaan, 
apakah penghapoesan dari N.I.A.S. akan 
menjebabkan banjak oecang masoek di 
kas negeri? : 

. Berhoeboeng dengan itoe, maka com- 

missie mengira ada baik memberi ad- 

vies pada pemerintah, kalau pemerintah 
betoel akan hapoeskan N.I.A.S., dja- 

ngan dengan lekas dipoetoeskan, tapi 

soepaja bisa kedjadian dari sedikit 

seperti dalam 1935 tidak adakan klas 

satoe. Kalau kemoedian soedah sampai 

waktoenja N.I.A.S, ditoetoep sama se- 
kali, maka boleh djadi keada'an soe 

dah mendjadi berobah begitoe roepa, 

hingga orang bisa dengan tetap ambil 
conclusie. Ini alasan mempoenjai ke- 
hasilan, jaitoe kalau N.I.LA.S. tidak de- 
ngan lekas ditoetoep tapi hanja sedari 
pelan2, di kemoedian tidak akan me- 
njebabkan poela pendirian begitoe 
'roepa kembali diboeka lagi. " 

Mas pada 

Djoega pembikinan garam gelap 

Agaknja ditambah dengan soekarnja 
mendapatkan mata pentjarian, maka 
pembikinan garam gelap ini tidak ha- 
bis-habisnja. 

Baroe-baroe ini politie di Kediri telah 
menangkap 800 kaleng penoeh dengan 
air asin, sedang dalam salah satoe toko 
politie soedah dapatkan 4 pipa penoeh 
dengan garam haloes. 

Menoeroet itoe eigenaar toko, ia 

soedah beli itoe garam dari pakhuis   

Gouvernement. Tetapi tatkala diadakan 
pemeriksaan, ternjata, bahwa ia soedah 
sedjak beberapa boelan tidak tahoe beli 
garam dari pakhuis Gouvernement. 

Salah satoe dari itoe toko eigenaars 
menerangkan pada politie, bahoea ia 
'goenakan itoe air asin boeat bikin ke- 
tjap. Tetapi zoutregie menerangkan, 
bahoea isinja itoe- blik2 adalah per- 
moelaan pembikinan garam, 

Ketjoeali apa jang ditjeriterakan di 
atas, maka ,,Ind. Crt.“ ada kabarkan 
bahwa veldpolitie baroe2 ini soedah 
tahan didjalanan raja antara Ngimbang 
dan Madioen satoe vrachauto dengan 
moeatan 250 blik air asin. Itoe blik2 
di kasih toeroen semoeanja dalam tang 
si politie boeat diperiksa, sebab ada 

boeat bikin garam. 
Orang lantas bikin pertjoba'an deng:n 

2 liter dari itoe air. Ifoe air dikasih 
mengoeap, dan hasilnja, jalah orang 
dapat 1 kati garam, jang enak rasanja 
dan tjoekoep koeatnja. Djadi dari satoe 
biik bisa didapat kira2 9 kati garam, 
sehingga dari itoe 250 blik orang bisa 
dapat tidak koerang dari 2250 kati ga- 
ram. 

Tatkala orang menanja pada eige- 
naar toko jang pesan itoe air asin, 
apakah maksoednja dengan air asin 
jang begitoe banjak, maka ia mendja- 
wab, bahwa ia .menggoenakan itoe 
boeat bikin kroepoek. Tetapi keterangan 
ini tidak bisa dipertjajai begitoe sadja. 

— Tetapi bagaimana djoega, trans- 
port dari airasin tidak dilarang oleh 
wet. Djadi itoe air tidak bisa ditahan 
lebih lama oleh 'politie. Kalau pem- 
brantasan pembikinan garam gelap 
maoe didjalankan dengan baik, muka 
perloe djoega ini hal diperhatikan oleh 
si pembikin wet. a! 

oem jomon 

Tentang itoe firma Belanda di 
Soerabaja. 

Jang dikatakan ma- 
soekkantjita Japan 

: via Twente. 

Pada hari Selasa 14 Augustus jang 
laloe, dengan kepala ,,Lebih koeat 
ocang atau kebangsaan?” dalam ini 
soerat kabar kita soedah moeatkan 
kabaran tentang oeroesan katoen Dje- 
pang jang didatangkan ke Soerabaia 
dengan via Twente, kabaran mana asal 
dari Ind. Crt. jang kita petik via S.T.P. 

Dalam 'itoe kabaran ada dibilang, 
bahwa importeur katoen Djepang sia- 
pa poenja,, guota” soedah penoeh, 
hingga ia tidak bisa dapatkan lagi ka- 
toen dari negerinja sendiri, telah taroeh 
voorraad pada satoe fabriek di Twente 
dan ia bisa dapatkan itoe katoen de- 
ngan perantaraannja satoc firma Be- 
landa. jang ternama, Maksoed dari itoe 
importetr Djepang, adalah soepaja ia 
bisa mendjoeal terlebih banjak disini 
dari itoe hak jang ia dapatkan. 

  

kabar ,,Ind. crt,” di Soerabaja tang- 
goeng dan namakan itoe matjam per- 
dagangan dari itoe firma Belanda 
sebagai ,,on-Nederlandsch", 

Sekarang  ,Jjava Bode“ di sini bi- 
lang, bahwa ini kabaran ada tidak 
benar dan ia toetoerkan' sebab2nja 
sebagai berikoet : 

Itoe ,gebleekte stoffen-crisis-invoer 
ordonnantie 1934 (Stbl. 1934 No. 98) 
menetapkan, bahoca selamanja satoe 
tempo dari 10 boelan —dari tanggal 
1 Maart sampai tanggal 31 December 
1934, dalam ini negeri boleh dikasih 

75 millioen yards, asal sadja 61 procent   land. 

doegaan jang itoe air asin digoenakan 

Kebenarannja ini kabaran itoe soerat 
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masoek satoe djoemblah cambrics dari 

dari itoe djoemblah berasal dari Neder- 3 
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Kefaedahan isi-podjok jang 
| tidak tersangka lebih doeloe | 

1x anna mama | 
, Sebagaimana dimoeat di ini rubriek | 818 

'anggal 10 ini boelan,  toean -Soekar- 
djono dari Tandjong Karang, toetoer- 

n pada Kampret hampir bertjerai 
5 ngan ,,Pemandangan”, sebab soedah 

| bilang pada agent minta berenti. Tetapi | 
belakangan dipikir, tidak djadi, malah 
seolah-olah berdjandji teroes akan batja 

“batja koran. Sebagai noot  leloetion, 
Kampret bilang memang lebih baik 

. teroeskan jang lama, tjari jang baroe 
lanti soesah, tidak tahoe bahwa sebe- 

| toelnja ada ocang abang saje€, kaga 
5 Lada, ceang..abang. PANESo co, ic 1 

|. Kebetoelan itoe koran dibatja oleh 
temannja tocan Baca ona Pe kam 

“pir sadja tjeraikan isterinja, sebab ini 
: teman baroe kenasetan-bantal. Tetapi 
| lantaran batja noot Kampret itoe, per- 

|. djeraian tidak djadi. Selain itoe sebab 
nama toecan Soekardjono ditoelis te- 
rang di ini isi-podjok, djadi sobatnja 

. dang soedah hampir setahoen hilang, 
“ketemoe lagi, sebab tahoe adresnja. 

Itoe sobat kirim briefkaart dan lantas 
| dilampirkan pada Kampret di soeratnja | 

| jang boenjinja begini : 

   

   

   
    
     

   

   
   

  

   
    

   
     

  

   

    

   
   

    

    
   

        

   
    

   
    

  

    
   

  

    
   

  

   
   

  

   
   

  

   

  

   
   

   
   
   
   

  

   
   
    

   
    
   

  

    

    

  

   

  

   

  

   
       

   
     
        

    
    

    

    

   

»Kami membatja isi podjok jang 
3 berkepala“ ,,ampir bertjerai“ Isi podjok 

|. soerat kabar no. 104. merasa berhasil 
| Sekali boeat saja atau sekoerangnja 

lebih dari sepoeloeh orang, boeat partij 
saja of teman2 saja. Begini djalannja : 

- Didalam kalangan saja (Soekardjono 

| poenja personeel (teman sekerdja) ber- 

nama Radjikin, pekerdjaan sebagai 
- mantri verpleger, pada waktoe itoe 

memang toean Radjikin itoe hampir | 

bertjerai dengan isterinja jang soedah 

mempoenjai 2 poetera, lantaran akan 
' bertjerai, sebab toean Radjikin itoe 

| kegoda sama lain orang bekas njai 

' Belanda, “tiba2 itoe isi podjok saja 

kasih batja sama Toean Radjikin 
'jang sedang poesing kepala lanta- 

“ Boleh dibilang 99 pCt. akan bertjerai 
“dengan isteri jang sedjati, akan dapat 

“si diaitoe. Tetapi membatja jang paling 

belakang, katanja Boeng Kampret : ada 
— wang abang saja, tidak ada wang 

|. abang pajah, boleh bertjerai sadja. Dari 

itoe ingat betoel fasal itoe, lantas sam 

roes tentrem berlaki bini sama istri 

|. jang soedah poenja anak itoe. Dari 

. 'itoe saja memoedji atas karangan Boeng 

'Kampret jangtersohor itoe. ag 
|. Il Saja djoega soedah kehilangan 

teman lebih koerang 1 tahoen lamanja, 

itoe teman saja tjari-tjari tidak bisa 
dapat. Sesoedahnja membatja isi podjok 

104 itoe, lantas itoe temari kasih soerat 
aja, seperti ini briefkaart jang 

pada Boeng Kampret. 

  

r 1 HA te 

ma kasih pada Boeng Kampret poenja 

al beroemah tangga, dan djoega bisa 

lama jang soedah hilang, 
| Begitoelah perbanjak terima kasih 

gp apa2 riboe sama Boeng Kampret.” 

' Toean Radjikin djoega membilang 
rima kasih pada Kampret. Briefkaart 
ri sobatnja tocan Soekardjono (toean 

emodihardjo di Wai Lima) isi na- 
t djoega djangan sampai poetoes 

ngan “Pemandangan” dan waktoe 
di Gedong Tata'an, alamkan lelakon 
matjam itoe djoega..... : 

Nah, ini namanja faedah jang tidak 

sangka sangka, seperti orang jang 
anja maoe memboeroe kelintji di hoe- 

n, dapatkan mendjangan dan tjeleng.... 

Memang sering kedjadian hal sema- 

im itoe. Ma' Kalong djoega pernah 
ambil ocang belandja dari sakoe 

&e soecaminja waktoe si Kalong 
, tetapi sekalian dapatkan portret 

'scerat dengan ,,My darling“ di 

  

maoe 

oekoe notitie.... 

ng tjoema maoe beli aspirin sebab 
da meriang, didjalan ketemoe sama 

g soedah djadi kepoenjaan orang 
toeh tadinja tjoema meriang 

tjoema maoe lihat 
roepa-roepa matjam 

dia's setan-setan 
joerik-kantong...! 

|. KAMPRET. 
  

'Imoesti penoehkan itoe 39 procent dari 
|lain2 negdri — dus dari Japan — dan 

»Pemandangan” selama ia masih bisa | 

ran ingat pada itoe bekas njai Belanda. | . 

“pai sekarang itoe toean Radjikin te- | 

ia moelai. uan 
 podjok, sebab bikin beres djoega| Siapa diantara perkoempoelan itoe! 

embikin ketemoe itoe saudara jangj 

aliknja si Tjodot ke Gang Kem-| 

(terlambat bisa dianggap kalah. 

|Laan Trivelli tiap2 perkoempoelan men- 

setelah itoe tjoba dapatkan itoe 61 pro- 
cent dari Nederland. : 

Itoe firma Djepang jang tersangkoet 
| — sebetoelnja boekan satue sebagai- 
(mana dikabarkan oleh itoe soerat ka- 
bar di Soerabaja, hanja doea — telah 
bikin perhoeboengan dengan satoe 

| import Belanda di Indonesia 
ada mempoenjai kepentingan be- 

   

'sar di Twente, boeat ambil itoe 61 
'procent katoen dari Twente. 
|. Setelah terima ini permintaan itoe 
irma Belanda laloe bikin perhoeboe- 
ngan dengan Departement van Econo- 
'mische Zaken. 
. Sekalipoen sebetoelnja itoe Departe- 
ment tidak bisa tjampoer tangan, sebab 
orang Djepang ada mempoenjai kemer 
|dekaan boeat ambil katoen dari Twen- 

te, toch itoe departement soedah me- 
nerangkan, bahwa sama sekali tidak 
ada keberatan. Ini keterangan dikasih- 
'kan oleh karena itoe firma Belanda 
mintak advies. 
- Firma2 Djepang laloe kasih masoek 
di Twente djoemblah jang dipesan atas 
pengoendjoekannja itoe fitma Belanda 
dan dalam ini kedjadian pendjoealan 
diremboek doeloe dengan itoe iirma 
Belanda jang tersangkoet. 

|. Diis dalam ini hal orang tidak bisa 
bitjara tentang perdagangan jang koe- 
rangsedap... 

' Sebab seperti diatas soedah dibilang, 
itoe firma Djepang wadjib ambil itoe 
161 procent dari Nederland dan zonder 
perantaraannja firma Belanda, Twente 
tentoe tidak bisa lever itoe barang 
kain. 

— Kapan Twente melever dan controle 
harga afzet keloear via tangan Belanda, 
Itidak ada keberatan dengan matjam 
pendjoealan demikian. 

. Sementara itoe dalam itoe soerat 
kabar di Soerabaja ada dimoeat satoe 
keterangan jang dikasihkan oleh itoe 
firma Belanda jang tersangkoet dan 
antara lain-lain ada terdapat ini per- 
kata'an: Kita kasihkan kita poenja 
'perantara'an boeat madjoekan nijver- 
heid Nederland. Orang maoeapa lagi? 
»Service” jang kita kasihkan pada itoe 
orang Djepang, ia kasihkan djoega 

pada kita kapan kita bikin pesanan 
di Japan”. 

  

  

P.P.V.LM. 
Djoem'at Sakadarna—S. V. Oedaya, 
Sabtoe V. V. J. Krakatau—S. V. Darab, 
Mingg. S. V.Melabar—S.V.J Manggarai 

Dilapangan Kebon Pala bertoeroet 
toeroet akan diadakan pertandingan 
dengan disediakan prijs medaille perak. 

Tentoe sadja itoe pertandingan ra- 
mai, apalagi mengingat pertandingan 
loear biasa hanja dapat diadakan se- 
karang, sebeloem competitie baroe di 

jang akan beroentoeng, penonton boleh 
saksikan sendiri. 

5 0 —9— 2 
: bar sh 

Pertandingan voetbal di Pasa 
2 Gambir. 

Pengoeroes V.I.J. toelis : 
Oleh Comite Pasar-Gambir diserah- 

kan kepada persatoean kita oentoek 
mengadakan pertandingan2 selama 4 
hari goena mereboet 
11 medailles dan 1 vaandelmedaille 
oentoek kampioen dan 11 madailles 
oentoek jang kalah dalam finale. 

Wisselbeker jang dipertandingkan 
2 x bertoeroet2 sebagai kampioen atau 
sedjoemblah 3 x, pada tahoen 1932 
terpegang oleh s.v.Ster dan pada tahoen 
1933 oleh s.v. Mos. 

. Atoeran2 pertandingan : 
1, Afvalsysteem. - 
2. Bermain 2 x 20 zonder mengaso, 

ketjoeali dalam finale 2 x 35. 
3. Elftallen haroes terdiri oleh spelers 

melanggar atoeran ini dikalahkan de- 
ngan 5 — 0. 

4. Djika dalam pertandingan antara 

dalam finale, 
5, Djika kelasnja sama, berkesoeda- | 

ihan' serie, lantas dioendi, ketjoeali 
dalam finale jang haroes diteroeskan 
lagi dengan 2x7'/, dan kalau masih 
serie djoega baroe didjalankan 3 pe- 
nalties oentoek tiap2 fihak sampai ada 
jang kalah. 

6. Protest tidak diperkenankan. 
7, Wedstrijdformulieren jang terisi 

haroes diserahkan kepada competitie- 
leider atau penggantinja. 

8. Pertandingan dimoelai poekoel 
4.30 sore persis, perkoempoelan jang 

9, Dalam voorwedstrijden dilapangan 

apat perongkosan 20pCt. dari netto-   
    

     

Idjadi No. 2.— 
amat besarnja, sebab: meski 0—0 se- 

wissel-beker | 

jang sah (gerechtigde spelers), djika| 

kelas jang tinggi dan jang rendah, | 
berkesoedahan serie, maka kelas jang | 
rendahan dianggap menang, ketjoeali | 

ding menerima 20 kaartoe oentoek ma- 
soek ke P. Gambir (Toegangskaarten). 

ea 

Programma Voorwedstrijden Pasar 
Gambir. 

Dilapangan L. Trivelli, 
Djoem'at, 24-8-'34 

Tj. Kwitang—Sambo (A) 

Pertandingan anak2-extra (sy. Poetra 
Indonesia Moeda—sv. Sepakraga Dja- 
karta Moeda. 

Dari 5 perkoempoelan jang kalah 
akan dioendi oentoek 2 tempat, dan 
kedoeanja akan dipertandingkan dila- 
pangan Pasar-Gambir, 
Dilapangan Pasar-Gambir. 

Senen 3-9-'34 Winnaar A- Winnaar B (1) 
Ka UPN Tipu nan se KANAN 

Selasa 4-9-34 E - s.v. Mos (III) 
Oendian - Oendian (IV) 

Demi-finale. 
Rebo 5-9-'34 Winnar 1- Winnarll (V) 

Men ni IV NB 
FINALE. (Moelai poekoel 7.30 malam) 
Kemis 6-9-'34 Winnar V - Winnar VI 

— 0— 

Voetbal di Tegal. 
REA. — LM. O—1 

Pada hari Minggoe tanggal 19 ini 
boelan P(ersatoean) Slepakragal In- 
donesia) T(egal) dan S(ekitarnja)—Per- 
sits telah melangsoengkan pertandi- 
ngannja competitie jang pengabisan 
di antara perhimpoenan R.E,A. dengan 
LM., bertempat di sportterrein Adiwer- 
na jang dari kota Tegal djaoehnja k.? 
8 K.M.— Perhimpoenan mana jang ter- 
seboet dahoeloe djadi.no. 2 dan lainnja 
No. 1 dalam lijst competitiestand. 
Pengabisannja ini pertandingan, O—1 
boeat LM, — Dari ini kemenangan, te- 
taplah P.S.I.M. djadi No, 1 alias Kam- 
pioen dari Persits.- 

Perserikatan Sepak-raga Indonesia- 
Moeda djadi No. 1 dalam kalangan 
Persits, inilah telah seharoesnja, uleh 
karena I.M. ada satoe2nja perh: jang 
memakai kekoeatan serba moeda (dari 
anak2) dan rapi djoega permainannja, — 
Kita mengatoerkan selamat I.M. men- 
djadi kampioen dalam kalangan Persits. 
Pemandangan : Pertemoean terseboet 

capaciteitnja masing2, dan bermain 
sekoeat-koeatnja oentoek mereboet na- 
ma kampioen. Djika RE.A. dalam per- 
tandingan ini bisa dapat kemenangan, 
akan menaik djadi No. 1, dan seba- 
liknja bilamana I.M. kalah akan toeroen 

Tetapi kans bagi I,M. 

kalipoen I.M. toch tetap djoega ber- 
tachta No. I.— Dari gesitnja kedoea 
perhimpoenan ini, sehingga semoea 
penontonnja merasa poeas dan senang 
djoega. 

Inilah jang diharapkan oleh pengoe- 
roes Persits, dan sengadja pertandingan 

:10 Tiap2 perkoempoelan jg. bertan- | 

Bl Kroekoenan—I.M.S. 
Saptoe  25-8-34 

Malay Club—Halimoen (C) | 
Andalas —Setia D) 

Minggoe 26-8-34 
Setiaki — Ster (E) 

diatas ini, kedoea fihak menoendjoekkan 
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PASAR BAROE 

SEMOEA BARANG2 

ANAK: SEKOLAH 

Lei, griffel, grifteldoos 
boekoe-boekoe potlood 

pena, gagang pena, tinta, 

kapoertoelis, garisan 

d.LI. 

Harep lekas dateng djangan 
sampe kehabisan 

ToKo TIO TEK HONG 
—0 — BATAVIA-CENTRUM 

  

Jini ditempatkan di Adiwerna, jaitoe goe- 
na sekalian propaganda, soepaja per- 

himpoenan2 jang biasa bermain disitoe, 
terboeka toeroet dalam kalangan voet 
balbond: oleh karena hingga pada de- 
wasa ini Persits hanja 'mempoenjai 4 
perhimpoenan, jang mana sat oe club, 
berhoeboeng telah sengadja melanggar 
atoerannja P.S.S.I. jang di sjahkan oleh 
congresnja j.b.I. soedah di schors, jaitoe 
Vv, “HWS — 

Ada kabar, jang nanti sementara 
waktoe Persits akan mengadakan per- 
temoecan diwaktoe malam, boeat meng- 
hormati Kampioen serta sekalian mem- 
beri hadiah jang telah didjandjikan 
waktoe sebeloem diadakan pertandi- 
ngan2 competitie.— Moedah-moedahan 
dapatlah hatsil baik dari semoea ke- 
nang kenangannja pengoeroes Persits.— 

—— 

Voetbal di Lampoeng. 
Sportvereeniging KLM. 

kampioen Lampoeng 1934. 
Sebagai soedah di kabarkan di ini 

soerat kabar jang dari moelai tanggal 
Il ini boelan di Tandjoengkarang di 
adakan pertandingan oentoek mereboet 
Faroka beker dan mengambil kam- 
pioen Lampoeng, pertandingan terse- 
boet berachir pada tanggal 19 Augustus 
1934, jang bisa mereboet !e beker perak 
dan Il medaille perak serta mendapat 
titel Kampioen Lampoeng jaitoe S.V. 
K.l.M. Enggal, jang soedah bisa me- 
njoekoer J.S.S. dengan 6—0, L.V.C, 
2—0 dan Sinar Banten 3—2. 

Tweede beker dari Faroka dan 11 
medaille bisa digondol oleh V V. Sinar 
Banten. 

Sajang Menggala tidak bisa mingi- 
rim elftalnja disebabkan roepanja ada   berhalangan, - sehingga tidak bisa di 
tandingkan dengan S.V.K.LM. 

Dari moelai hari pertama sehingga 
bertoeroet 9 hari pertandingan ini da 
pat perhatian besar dari penonton jang 
membikin penoeh lapangan Enggal. 
dan berachir sebagai berikoet : 

Saptoe 11/8-'34 Pesisir—SVK. 1—0 
IVC.—Molto Soekadana 4—0 

Minggoe 12/8-34 SVTH.-SVRK. 1—4 
S. Banten—sv. Kotaboemi 3—0 

Senen 13/8-34 OVC,—V. Gading 1—0 
HMVC.—VIOS 1—0 

Selasa 14/8-'34 JSS.—MOS. 2—0 
Rebo 15/8-'34 March—KVC. 

(Kalianda) 1—0 
Pesisir—IVC. 8—4 

Kemis 16/8-'34 SVRK.— S. Banten 0—7 
HMVC.—0OVC, 0—5 

Djoem, 17/2-34 sv. KIM. —JSS. 6—0 
Saptoe 18/8-34 OVC.— S. Banten 1—2 

sv. KIM.—IVC. 2—0 

finale. 
Minggoe 19/9-34 

sy. K.L.M.—Sinar Banten 3—2 

  

  

  

  

TrioIndramajoe: 

Artikel toean “Kemelaratan rakjat di 
desa-desa" sajang meskipoen sangat 
baik tetapistidak dapat dimoeatkan, se 
bab dalam hal perampasan tanah oleh 
pemerintah desa jang tosan katakan 
itoe, toean sendiri.toelis menoeroet pen   dengaran dan warta. Artinja kebenaran 
nja toean tidak mempastikan. 

  

  

DJANGAN TERLALOE IBOEK 
SAMA PENJAKIT GATEL IL 
  

  

Malang ma     recettej dilapangan Pasar- Gambir f 5.— |   
bahoewa obat .ONEO"“ ada sanget mandjoer boeat penjakit 
OESOES dan TEMPAT MAKAN (Maag). Maka siapa dapet 
penjakit terseboet, sanget perloe makan iloe obat, 

Begitoepoen kaloe MAKAN KENJANG KELIWAT DARI MISTI, 
baikm akan ini obat soepaja makanan gampang anfjoer. $ 

Harga: 
»ONEO"“ Besar 
.ONEO" Sedeng 
.ONEO“ Kefjil 

Hoofd Importeur: 

R. OGAWA & Oo. 

sebab sekarang soeda ada obat: 

'HAPOES 
»HAPOES" loear biasa mandjoernja, biarpoen itoe pe- 

njakit DARI DALEM maoepoen DARI LOEAR KOELIT, 

  

  

Harga: 

»HAPOES" A Imatjem zalf) a F 0,45 

»HAPOES“ B (matjem aer| a F 0,55 

obat ,HAPOES" sanggoep bikin HAPOES itoe penjakit 

  

BOEKAN OMONG KOSONG 
tapi : 

BOEKTI SOEDA BANJAK 

a F 1,50 

a ” 1, — 

& . 0,45 

Telefoon 176 

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

Agent di Batavia: Toko Oishi Senen, Tuko Toyo Pasar Senen. Toko Umeno Senen, Toko Sanyo Kramat, 
Toko Yamato Pasar Baroe, Toko Sanko Mr, Cornelis, Toko Z. Kaneko Mr. Cornelis. 
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Maoe lekas kaja F 100.000, 
50.000, F 10.000. F5.000 gm 

| ang lain, moelai djocal 3 Aus. 1934 
| ocan per postwissel, djangansampe keha?: 

lot #1135... Ya lot f 6.—.. "4 lot f 3.50. 

    

     
   Ongkos vri Se NU aah ad 4 | 

i a Trekkinglijst diki im gratis, Pembeli lot dari kita soedah 
| banjak dapat prijs Toecan-toean pembeli lot, biar bebe-i 

- rapa kali tida dapat, djangan menjesal. Jang dapat prijs 
besar-besar selaloe ganti-ganti orangnja, dantoean boleh 
pikir, sekali sadja dapat prijs besar, seoemoer hidoep 
ta' perloe tjari oeang. : 

- Djoega barang kali toean poe 
f 100.000. Siapa taoe boekan? 
Asal kita beli selamanja ada kans (harapan) 

  

  

    
ja giliran ini kali dapat 

Rembours fida kirim, 
Dona Menoenggoe dengan hormat: 

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

£ -. Tanah Tinggi 1 no. 42 — Batavia-Centrum, 

N. B. Onze firma bestaat uit meer dan 10 afdeelingen. 

DRUKKERIJ 
  

———————————- hn 

  

  BMN MANA NBA 
   aa In — “GALOENG 

mi Pengeran Soemedangweg 63A. Ki Bandoeng 

3 Menerima pekerdjahan tjitak dari paling ketjil 

| sampai paling besar. 2 

| 3. Menerima pekerdjahan bikin lijst. P 

'.Semoea pekerdjahan ditanggoeng tjepat dan sapih. 

: Begitoepoen harga ditanggoeng accoord dan me- 
" njenangkan, boleh saksikan... 

# 

ar
 

Paus Menoenggoe. pesenan. 
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Djoega menerirta toe- 

    
an-toean jang hendak... Ko Eee Tg 
berlangganan Dagblad: 23 "KAU, # 

Pemandangan. : au 
PU 

    

rek k te ag 
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Dibri hadia premie sampe seharga f 500,-— pada siapa-siapa" 

st menebak tjangkriman diatas isi. 

arao 2000 tahon doeloe tinggalken satoe Testament 

oef-hoeroef jang tjoema bisa dibatja ci hadepan ter- 
u tekoek itoe gambar bagian tengah letter. tempel $. 

an itoe pada katja Tjermin, batjalah sebagian di- 

“kau poenja soerat tebakan berikoei 2 Bon 
   
   
     

    

    

| bon demikian bisa dapet dalam doos doos 
' Ini bedak dapet d beli dalem antero toko 

ia toko jang blon djocal, kasihlah adresnja 

n persediasn di tempzt itue. : 

pada September 1934 temporja soe 

        
   
  

     
     
    

    

se 
|. Bedak Mei 11 Ha 5 : . 13 

Lan F terkenal dari kebaikannja bagi roepa | 
Di - jikan oleh H, H. Doktoren dan di. 
eikundig Laboratorium tida beratjoen. 

Chemicalienhandei & Drogisterij 
Ay PROBE RAS" in 

Molenvlie West 209 Batavia .. 

.M roepa penjakit koelit. 
| priksa aleh Gouv. Sch 

aa 

    

  

Las BAROE TERIMA ' 
“ Prima ZeildoekS$chooltasschen | 

“Djait dubbel, koeat betoel. . | 
« Harga moelai f 0,50, f 0.60, f 0,70, f 0,85. k Nora 
“Djoega laen laen kaperloean boeat anak anak sekolah. 

“Toko ,,HWA MIE” 
Pasar Senen 141 Batavia-C. 

  

  

1 “Tiap-tiap orang dagang, kaoem tani, orang-orang toekang. toempa'an 
|. cCommissionnair, agent-agent,  djoeragan kapal, 
inemer, administratiekantoor, perloe moesti menjimpan. 

|rekesten: Peratoeran dan tarief kantoor-lelang, peratoeran dagang dan 

''Toko-boekoe Raden Hassan b. Raden Saleh Palembang. 

» “BOEKOE ,I.P.O. : 
ILMOE PENGETAHOEAN OEMOEM 

Karangan Toean M, J. SOEOED (Kantoor IBAC) 
Tengkoeroekkade No. 108 Telef-on 427 Palembang. 

expediteur zaakwaar- 

Djangan sajang F 1,60. Boeat mendapatkan satoe boekoe jang banjak 
memberi katrangan dan peladjaran dalam pergaoelan hidoep, 

BOEKOE I. P.O. ialah tempat kita bertanja : 
Isinja boekoe I. P.O. Peladjaran Boekhouding, handelsrekenen dan 

lain-lain : harganja tjoemah F 1,60 sadja : 
Boleh dapat beli pada: 

Cooperatie Kita di Ladang Peladjog. 
Coperatie Hidoep Himat di Ladang Peladjoe 

Toko kitab BAROE 16 ilir Palembang. 
Hadji “Hassan Arifin doesoen Mendajoen dan lain-lain agent dimana2. 
  

  

| perampoean jang habis bersalin boeat tjoetji darah en tamba darah, 

Menerima pekerdjahan bikin Cliches dan Stempels. |   
PEMBERIAN TAHOE 

Dengan Segala hormat: saia memberi taoe pada Toean2 dan Njo- 
nja2 sekalian, saia Shinshe LIE TJHIOE TIAN berhoeboeng oeroesan 
famili maka di ini Boelan Juli 1934, saia hendak poelang ka Tiongkok 
boeat lamanja 3 Boelan, sesoedanja itoe saia kombali lagi mendjalan- 
ken praktijk seperti biasa di Batavia 

Dan dari saia poenja pembikinan Obat2 jang soeda terkena! ke- 
mandjoerannja, selamanja saia berpergian bisa di beli pada saia poe- 
nja Agent jaitoe roemah Obat Tionghoa TAY HO TONG di Tanah 
Lapang Glodok No. 5 Batavia, Djoega bisa dapet beli pada, Roemah2 
Obat Tionghoa jang terkenal. 

Perhatiken Awas Barang Tiroean. 

»Lie Tjhioe Tian Tek Hauw Phek Tjok Wan'' 
Special boeat penjakit Kentjing Nana TWITJENG, tersebab sakit 

kotor, ini obat tanggoeng sanggoepin bikin baik dan tida kamboe2 
lagi, maskipoen itoe penjakit baroe of lama, bila penjakitnja soeda 
lama moesti makan obat di dalem beberapa doos sadja tentoe soeda 
semboe sama sekali. 

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

makan, tida bisa tidoer, pikiran kaloet, banjak pengloepahan, Orang 

  

  

Anak2 kamtjekan, dan laen-laen penjakit. 

Terlebi djaoe preksa katerangannja di seswaktoe Obat 
jang ada di berikoetin. 

Dengen segala hormat 

Sinshe T,iE TJHIOE TIAN 
Biandongan 23 Tel 380 Bt. Batavia Ag     

  

NU Drukk GALOENGGOENGIF. 
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Tarih Hat 

HAKI 

    

      

   

  

   

  

   
   

  

   
   

    

4 gambar, nistjaja kau daper I hat letier letter In 

u 4 bon C dengansoerat jang diteeken dan | IR 

    

  

  

MANIUANIIYAN 

| TOKO 

  

Gabardine 100”, Wool 

: | | F1.50 perel 

) Flanel Wool 

  

F1.60perel 

  

DELIMA: 
Batavia-C. Pasar Senen 159 

  

  

    
APA U SOEDA BOEKTIKAN 

Tentang kemoestadjabannja BEDAK 
.ORCHIS LATIFOLIA" KALOE BE- 
LON, tjoba pake ini hari djoega, sesoe- 
dahnja U- pake dalem 1 minggoe U 
nanti akoeh bedak Orchis Latifolia ada 

sanget besar faedahnja boeat penjakit 
koelit. 

An ea 
TRUNG TIANG GA? 
EREKSI: HERU ENVT 

enisaritet Cost TI 

Wale, IST Batasi. 

  

CPAM BITJARA: 3 
TTM EN A1 SDA NG 

data 
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TIDA OMUNG KOSONG. Sesoedah- 
nja U pake dan tida berfaedah, U 
diangan kenal lagi, begitoe tanggoe- 
ngannja bedak Orchis Latifolia jang 

“soedah di keur oleh Analyse Lubora- 
torium, Dr, THUNG TIANG GOAN 
pan poedjian dari Mevrouw H. E. 
LUNENBURSG enz, 

FIRMA 

TJOA TJENG SIONG 

Molenvliet West 182, Teli. 302 Batavia 

  

  

ocat djaga kesehatan sanak familie stiap hari, 

da obat jang paling kesohor dan mandjoer 

'egala roepa penjakit bisa ditolak dan disemboeni, 

n warnanja obat ada jarg mera dan jang poeti, 

asing-masing orang perloe lekas sedia dan beli, 

jerita dan reclame kosong tida goenanja, 

ang publiek bisa pertjaja kaloe ada bvektinja, 

was sama segala obat tiroean jang palsoe tjapnja, 

ntero bangsa diseloeroe negri soedah poedjikan, 

toer pesen dari sekarang boeat djaga kewarasan, 

      

  

   

    

     

  

   
   

aen tiada tjoema Obat Balsem jang soedah terpoedji, 

embeli djangan kena pake obat tiroean jang berbahaja, 

atjan ada tjapnja obat jang Eng Aun Tong kelocarken, 

olak segala penjakit jang bisa timboel mendadaken, 

ang kemandjoerannja ditanggoeng dan tentoe menjenangken, ” 

ummer satoe Obat Balsem (Ban Kim Joe) Tjap Matjan, 

ENG AUN ToNG I 
Molenvliet West No. 174 Tel, No. 1090 
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- Perobahan tanah pertanian mendjadi 

“Ini negeri Engeland, tidak boleh di 
pisahkan dengan Wales, jang diseboet 

. Groot Brittanie, atau negeri Inggeris. 
Sebagaimana biasa poetra mahkota 

di Engeland itoe disebeet prins van 
. Wales, 

“ Negeri Inggeris poenja perniagaan 
ada sangat besar, begitoe djoega ia 
poenja perhoeboengan djalanan, baik 
perhoeboengan didaratan, maoepoen 

““dilaoetan djoega di oedara, hampir di 
. seloeroeh doenia ada perhoeboengan 
“ djalanan jang diogroes oleh. inggeris, 

poen perlajaran dan perlajaran oedara. 
Diseloeroeh doenia ada djoega terda- 
pat barang2 dagangan dari Inggeris. 

Itoe hai semoca ada disebabkan 
inegeri Inggeris poenja letak boleh di 
bilang mendjadi poesat dari negeri2 
asing, di Europa dan di Amerika 
“Parang2 pembikinan di negeri Ing- 

gris jang kirim keloear jaitoe barang2 
jang dibikin dalam fabriek kain dari 
kapas, benang boeat tenoen, arang 
batoe margarine, kentang, stroocartan 
dan turfstrooisel,- beberapa barang 
jang terseboet belakangan ini kebanja 
kan dikirim ke Nederland. 

Tapi dari Nederland dan djoega 
“dari lain2 negeri, Engeland poen 

“ kasih masoek barang2 seperti gandoem, 
“tepoeng. daging, sajoeran, bawang, 
“mentega, margarine, kedjoe' soesoe, 

| goela, telor barang dari negeri2 dja- 
“djahan, boeloe binatang dan bakal 
tali, barang? bakal boeat fabriek logam 

“dan djoega kajoe. 
Pengangkoetan2 barang itoe ke- 

— banjakan kedjadian dengan kereta api 
“boeat dalam negeri sendiri, karena ia- 
poenja kali2 dan kanaal tidak begitoe 
penting seperti iapoenja kereta api 
oentoek pengangkoetan barang2 da- 
gangan, " 

Oeroesan djalan kereta api ada da- 
lam tangannja kongsie particulier tjoe 
ma sadja ini kengsie2 kereta api 

-mocsti pada poetoesan2 parlement 
— (perwakilan ra'jat) dan masing2 kong- 
“sie bereta api sedikitnja poenja lijn 

jang pergi ke Londen, hingga Londen 
“ mendjadi poesat dari itoe beberapa 

| “djaian kereta api. Lain daripada itoe, 

“ Londen poen mempoenjai station bagi 
“ djalanan2 kereta api jang liwat di 

dalam tanah. 
—. “Pandjangnja djalanan di Engeland 

'Sama sekali ada 246.600 K.M. semoea 
“ nja teratoer baik dan sangat ramai ia 
| poenja perhoeboengan kendaraan auto. 
“Pelaboean jang paling ramai sendiri 
“dalah Londen, sedang Southampton, 

—. Dever, Folkestone, @ueenboro dan 
““ Harwich boleh dibilang ada pelabocan2 
| “depan dari itae pelaboean besar Lon- 
“den. Pelabogan jang besar lagi jalah 

“ Liverpool dengan iapoenja Birkenhead 
jang letaknja didepan dari Liverpool. 
Satoe2nja pelaboean arang batoe jang 
paling besar didoenia adaiah Cardiff 
jaitoe dibilangan Wales sebelah Selatan. 

Lain daripada pelaboean2 diatas, 
Inggris masih poenja banjak pelaboecan 

| jang peniing poen pelaboean atau sta- 
| fion pesawat terbang jang besar. 

| Fasal iapoenja riwajat lebih landjoet 
Prs. S. toelis bahwa doeloe di negeri 
Inggris ada terdapat beberapa kera- 
dja'an ketjil2, jang diberdirikan oleh 
kaoem Picten dan Scoten, jaitoe moe- 

“ soehnja kaoem Kelten. Golongan jang 
ferseboet belakangari ini doeloe waktoe 
pasoekan2 Romeinen tinggalkan negeri 
Inggris, soedah minta pertolongannja 
golongan Angelen dan Saksen. 
Dalam tahoen 600 kira2, “rajat di 

Inggris memakai igama Christen. 
Dalam peperangan sama negeri De- 
marken, Engeland banjak dapatkan 
toesakan kemoedian perang djoega 
ngan Nederland dan Prantjis, sampai 

tanah2 bilangan Inggris di negeri Pe- 
ratjis terampas kembali oleh Perantjis. 

Sesoedahnja peperangan sama Pe- 
antjis, lantas dalam negeri sendiri ada 

timboel peperangan soedara antara ka- 
wanan Roode Roos dan Witte Roos, 
Ini kedjadian dalam tahoen 1455 sam- 
pai 1485, | , 
“Ini peperangan soedara telah ber 

achir dengan kemenangannja Hendrik 
Twudor, jang  soedah dinobatkan 
djadi radja Inggris dengan bergelar 
Hendrik VII. la poenja poetera, radja 

        

    

        

Ringkasan riwajat negeri Inggris. 

Lembaran Ketig 

  

tanah indusiri klas satoe. — . Politiek 
expansie jang besar sekali diloear Europa. — Perobahan 

atoeran Pemerintahan jang bersifat democratie. 

Hendrik VII, soedah kipatkan perhoe- 
boengan sama radja pendita di Rome 
dan sedjak itoe,. Hendrik VIII bikin 
gredja Anglicaan sendiri dan di dja- 
mannja jang djadi radja Eduard VI, 
baroelah rakjat Inggris masoek igama 
Protestand. Ini igama baroe kemoedian 
ditetapkan oleh ratoe Elisabeth dalam 
tahoen 1603. Soepaja kekoeasa'an dan 
singgasananja mendjadi tetap, maka 
ratoe Elisabeth soedah perentah boeat 
potong lehernja Maria Stuart. 

Dalam 1642 perselisihan antara fami- 
lie, soedah mendjadikan' peperangan 
soedara lagi, 

Dalam 1660.itoe peperangan soedara 
jaitoe antara kawanan radja dan kawa 
nan parlement (perwakilan ra'jat, telah 
berachir dengan kemenangannja par!e- 
ment dibawah pimpinannja Cromwell, 
dan Engelani mendjadi satoe negeri 
republiek, tapi hanja sebentaran sadja, 
karena tidak lama lagi Karel Ildiang- 
kat djadi radja di Engeland. Dalam 
1685 ia diganti oleh soedaranja Jacob 
H jang beragama Katholiek, tapi jang 
soedah kehilangan singgasananja oleh 
Serangan dari radja Willem II dari 
Nederland dan radja Willem III diang- 
kat. mendjadi radja di Engeland tapi 
moesti ta'loek pada grondwet. 

Sedjak iioe igama Katholiek tidak 
bisa masoek di Engeland. Dalam pe- 
perangan jang sembilan tahoenlama- 
nja, Engeland toeroet-pada negeri ne 
geri Sarikat memerangi: Prantjis. 

Dibawah. pimpinannja ratoe Anna 
Engeland dan Scotland lantas mendjadi 
satoe. 

Djoega dalam peperangan melawan 
Perantjis waktoe di bawah pimpinan 
nja keizer Napoleon dalam 1802. Enge- 
land dapatkan kemenangan bersama 
lain lain negeri jang berserikat. 

Soeatoe - kekedjaman di Engeland, 
jang tidak ada bandingannja, adalah 
waktoe dynasti Stuart pegang .peme- 
rentahan poeia, jang soedah perentah 
bongkar koeboerannja 'Cromwell dan 
lain lain pahlawan dan bikin roesak 
mait maitnja. Perhocboengan sama 
Schotland lantas dipoetoeskan lagi 
Gredja Katholiekmoelai toemboeh lagi. 

nja 1.200.000 pondsterling masih di- 
rasa koerang dan minta tambah lagi pa 
Ga parlement, kaioe tidak maoe jang 
ia akan dikasih sosapan oleh Perantjis. 

Sementara itoe radja Inggris sendiri 
ada perhoeboengan sebagai sobat de- 
ngan radja Perantjis. 

Kemogdian sesoedahnja ratoe Anna 
meninggal doenia, lantas jang pegang 
pemerentahan 4 persaudaraan Georges. 

Dalam abad jang delapan belas, mi- 
nister-minister Inggeris jang terkenal 
adalah Walbole, William Pitt Sr, dan 
diwaktoenja revotutie di Perantjis jalah 
William Pitt Jr. 

Dibawah pimpinannja William Pitt 
Jr. Eageland soedah mendjadi soeatoe 
negeri jang paling koeat dilaoetan, ja 
itoe pendjagaannja “dilaoctan dengan 
iapoenja kapal-kapal perang kruisers 
dan lain-lainnja. Ini minister poenja 
politiek, jaitoe boeat tiap-tiap podjok 
di Engeland moesti ada pendjagaan ka 
pal perang dan begitoelah Engeland 
mendjadi koecat pendjagaannja dilaoet. 

Tanah2 bilangan jang tadinja ada 
didalam tangannja Perantjis, jaitoe di 
Kolonien, telah dirampas oleh Inggeris. 

Parijs djoega mengasih banjak keoen- 
toengan pada Inggris, jang mana dibikin 
dalam tahoen 1763. : 
Dalam 1783 Inggris dapatkan keroe- 

gian, jaitoe dengan iapoenja pembagian 
tanah-tanah di Amerika, dimana soedah 
timboel- peperangan melawan Inggris 
dan achirnja- Amerika mendjadi negri 
jang merdeka sendiri, meskipoen anak 
negerinja boleh dibilang semoca ada 
bangsa Inggris. 

Seperti diatas soedah dibilang, Ing- 
gris selaloe bikin peperangan sama Pe- 
ranitjis, jaitoe kemoedian dengan kaoem 
revolutionnairs di Perantjis dan kemoe- 
dian dengan kaoem Napoleon di Peran- 
tiis.   ling belakang ada mempoenjai tiga ga 
ris besar : 

  

Bajaran radja Karel I jang setahoen-j 

Perdjandjian damai jang dibikin di 

Riwajat Inggris dalam abad jang pa 

1, Merobah tanah pertanian mendja 
di tanah idustrie klas satoe. 

2. Politiek expansie jang besar sekali 
diloear Europa, jaitoe dengan peram 
pasan tanah-tanah djadjah teroetama 
di Afrika, hingga Engeland mempoenjai 
bilangan jang locas sekali di itoe ba 
gian doenia, jang mana soedah menje 
babkan djadinja besar oeroesan pernia- 
ga'an dan pelajaran. lapoenja armada 
ada mengoeasai laoetan-laoetan doenia. 

3. Perobahan atoeran pemerentahan 
jang bersifat democratie. Pertama 
memberi kemerdekaan pada kaoem 
Katholieken (18291, jaitoe jang kaoem 
Katholieken di Engeland ada mempoe- 
njai hak sama seperti kaoem Rrotestani. 
Kemoedian ra'fjat lantas dapatkan itoe 
wet reformbill, dengan mana tiap-tiap 
pendoedoek dapatkan hak memilih dan 
tempat doedoek dalam Lagerhuis (per- 
wakilan ra'jat) diatoer sama rata. 

Di .bawah pemerentahannja ratoe 
Victoria 1837-1901 itoe hak-hak atas 
gandoem (graanrechten) 1846 dan actie 
pelajaran telah dihapoeskan, hingga 
dalam oeroesan dagang dan perlajaran 
pendoed»ek dapatkan kemerdika'an 
seloeas-loeasnja. 

Sesoedahnja tahoen 1832 hak me- 
milih sangat diloeaskan. Reformbill dari 
1918 soedah memberi hak memilih 
boekan sadja pada tiap2 pendoedoek 
lelaki tapi djoega pada orang perem- 
poean. 

So'al Ierland bisa mendjadi satoe, 
jaitoe mendjadi Groot Britannie, selaloe 
memberi kesoekaran dalam negeri pada 
pemerentah Inggris tapi achirnja soedah 
bisa didapatkan pemberesan, jaitoe Ier- 
land dianggap sebagai lain-lain negeri 
dominion laianja, seperti Canada, Aus- 
tralie enz. Ini kedjadian dalam tahoen 
1921 

Tentang lerland. .kemoedian .akan 
kita toelis dalam satoe artikel sendiri. 

Politiek dari Engeland jalah soepaja 
bisa pegang tegoeh iapoenja kekoeasa- 
an dilaoet dan bisa pegangtimbangan 
dibenoeca Europa, 

Engeland ini bisa diketahoci dalam 
peperangan doenia, selaloe berdaja 
oepaja jang ia tidak akan dapatkan sai- 
ngan dari- Duitschland, makanja ia 
soedah bikin satoe verbond antara 
Engeland-Rusland dan Frankrijk, dan 
moesoeh2nja lama perloenja bisa bikin 
halangan pada Duitschland akan me- 
locaskan kekoeatannja dilaoet, Dalam 
'peperangan doenia. poen ini kelihatan 
dan Engeland berperang di fihaknja 
Perantjis dan Rusland, boeat memera- 
ngi pada Centraal Europa, 

Dari peperangan doenia 1914-1918 
kedoedoekan negeri Inggeris malah 
mendjadi tambah koeat, tapi tidak se- 
perti lain2 negeri, meski jang menang 
sekali poen, seabisnja peperangan 
doenia lantas djadi lemah. 

  

  

Algemeene Rijstbond. 

Pengoeroes dari Bond terseboet di 
atas toelis : s 

Lantaran candidaat Voorzitter toean 
Tan Kiet Khing, baroe semboeh dari 
sakitnja, maka baroe sekarang bisa di 
'oemoemkan soesoenan kaoem pengoe- 
roesnja : 

Voorzitter toean Tan Kiet Khing, 
Voorzitter R.B.O.J. : 

secr. R,P.B.W.J. 
Commissarissen : tocan Liem Gwan 

Kwie, Voorzitter R.B. Tegal e.o, tocan 
Liem Khiam Soen, agent Kian Gwan, 
toean Tan Pia Ting, Ond. Voorz. Si- 
anghwe, Batavia, toean Loa Sek Hie, 
Landerijen en Volksraadlid, toean 
Tjiong Pek Som, Voorzitter R.P,3.W.J, 
tocan Thio Thiam Tjong, Voorzitter 
Sianghwe Sm., tocan Tjan Kok Tie, 
Voorzitter Biesiang Sb'ia, toean V. v. 
Siong Liem, Djatibarang, toean Tan 
Yam Hok Batavia, toean Khoe Tjien 
Sing en toean Khoe Siang Peng. 

Djoemblah “Commissarissen akan di- 
lengkapkan dengan satoe wakil dari 
Particulieren Landerijen dan satoe wakil 
dari Inheemsche Producenten, sedang 
toean Tan Tek Peng, Directeur"dari 
Kian Gwan di Semarang telah soeka 
menerima djabatan Adukenk dari ini 
Bond. 4 ta 

Lain dari itoe Bestuur telah ambil 
poetoesan akan memboeka lagi satoe 
Conferentie di Batavia, pada pengabi- 
san ini boelan teroetama boeat membi- 
tjarakan bergontjangnja harga beras 
tempo jang belakangan. Dalam Con- 
ferentie itoe, diharap dapat dibitjarakan 
dan diambil  daja oepaja akan mem- 
perbaiki sekalian hal jang penting ber- 

ini negeri. : 
Bestuur merasa, jang dengan bekers 

dja bersama sama Bond, akan bisa 
berboeat banjak kebaikan bagi sekalian 
golongan jang ada kepentingan, mes- 
'kipoen kewadjiban jang terletak diatas 
'poendaknja bestuur, teristimiwa dalam 
  

Vri. Secr. tocan Dr. Teng Sioe Tjhan |. 

hoeboeng dengan peroesahaan beras | 

MN aa SE ank Aa Ta 
SAS EN LS 2 

RA SR ANA MAAN 
EN AAA Ni KA AL Ra 

  

    

Tjepat   
Dari Bandoeng ke Semarang 

Bandoeng ke Pekalongan ,, 1.14) tiap 100 kg. 
Bandoeng ke Tegal 092) 

  

STAATSSPOORWEGEN 
PENOEROENAN ONGKOS PENGANGKOETAN KENTANG 

Dari Passarminggoe, Soekabcemi, Tjiandjosr, Padalarang, Tji- 

mahi, dan Bandoeng dengan perdjandjian didjalankan penoeroe- 

nan ongkos pengangkoetan. 

F 140) 

Tidak ditambah ongkos oenioek memoeat, menimtang d.i.I. 

Keterangan-keterangan bisa didapat pada stationschef. 

Moerah Aman 

  

  

ini tempo crisis, ada berat sekali. Ada 
banjak soal jang haroes diichtiarkan 
boeat memperbaiki kwaliteit oentoek 
exporthandel, menetapkan standaard 
contracten, arbitrage regeling, menam- 
bahkan productie opbrenst, boeat sta- 
bielisatie pasar beras enc., boecat mana 
soedah diambil poetoesan akan terbit- 
kan satoe Orgaan jang akan dapat 
bantoe toean dari afd.  Handel, agar 
bisa diwaratakan kabar2 jang paling 
boleh dipertjaja dan soepaja bisa di- 
batja loeas, djoega akan ditjitak dalam 
bahasa Tionghoa. 

Maka pada segala golongan jang 
tersangkoet dengan peroesahan beras 
dan pertanian padi jang soeka menjo- 
kong ini organisatie, diminta soepaja 
memberi tahoekan adresnja pada Verl. 
secretariaat di Pintoe Besar 64, 
Batavia, agar mereka bisa dioen- 
dang boeat toeroet bersidang dalam ini 
conferentie. 

DG — 

Oentoek menentang sekalian per- 
toendjoekan tjaboel. 
Ma'loematkedoea da- 
ri Persiapan Komite 
Mataram. 

Seperti doeloean pernah dikabarkan 
bahwa di Mataram soedah didirikan 
Komite oentoek menentang adanja per- 
toendjoekan2 film, gambar dan boekoe2 
tjaboel, jang mana dipimpin oleh toean 
Tofigurachman sebagai Ketoca dan 
toean Darmosoegito sebagai penoelis. 

Dibawah ini makloemat kedoea dari 
Komite terseboet, jang ditoedjoekan 

:Ikepada perkoempoelan2 dan sekalian 
“#bangsa diseloeroeh Indonesia ini ! 

| Tidak perloe lagi kami bitjarakan 
tentang keroegian2 pergaoelan hidoep 
kita seoemoemnja jang disebabkan 
dari pengaroehnja pertoendjoekan2, 
film2, gambar-gambar dan boekoe2 
tjaboel, jang roepa-roepanja makin la- 
ma makin berhamboeran dalam doenia 
kita ini, karena kami pertjaja toean2 
tentoelah telah makloem. 

Keadaan itoe tidak boleh kita biarkan, 
kalau kita tidak maoe menanggoeng 
dosa, biar bagaimana djoega, kiia me- 
nanggoeng djawab atas segala hal jang 
mendjadi keroesakannja masjarakat kita. 
Kita tidak boleh memeloek tangan, 
segala sipat jang mendjadi kercesakan 
nja pergaoelan hidoep kita itoe, haroes 
kita tentangi dengan sekoeat-koeatnja. 

Berhoeboeng dengan itoe, atas initia- 
tiefnja Hoofdbestuur ,, Perkoempoelan 
Pembasmian Perdagangan Perempoeari 
dan Anak-anak”, maka moelai 2 boelan 
jang telah laloe, telah diberdirikan per- 
siapan komite jang mengatoer djalan 
oentoek memerangi bahaja-bahaja jang 
mengantjam moraal kita itoe. 

Pada hari malam Selasa tanggal 27 
menghadap 28 boelan ini, komite itoe 
akan mengadakan rapat boeat mene- 
tapkan pengeeroesnja jang tentoe dan 
boeat menetapkan poela garis-garis 
besar dalam hal tjaranja bekerdja. 
Oentoek keperloean ini, kami sangat 
perloe mendapat sokongan advies dari 
Njonja-Njonja, Toean-toean dan per- 
koempoelan-perkoempoelan Toean-toe- 
an, Soepaja pekerdjaan kita dalam hal 
ini bisa berhasil sebagai jang kita tji- 
ta-fjitakan. 

Maka berhoeboeng dengan itoe, ka- 
mi mengharap dengan sangat, soepaja 
Njonja-Njonja, Toean-toean, dan per- 
koempoelan Toean-toean soeka mem- 

pendapatan (advies), soepaja dalam 

itoe, bisa menambah kekoeatan dan 
penerangan sekedar perloenja, 

ni Y 

Hoofdredacteur ,, Bahagia". 
Akan dihadapkan 
pada Landraad. 

Tanggal 27 Augustus j.a. d. toean 
Sjamsoeddin, hoofdredacteur dagblad 
»Bahagia“ di Semarang akan dihadap- 
kan pada Landraad, diperiksa dalam   perkara delictnja berhoeboeng dengan 
toelisan dalam soerat kabar terseboet. 

  
  

bantoe persetoedjoean dan pendapatan . 
| “pengiriman ke Straits dikirim teroes 
rapatnja persiapan Komite van actie 

Kolonisatie Gedong Tataan tidak 
pakai Leider iagi, 

Pimpinan harian dipe- 
gang oleh Bestuur. 

Dalam persidangan Voiksraad bebe- 
rapa hari jang laloe tocan Kasimo 
pernah memadjoekan pertanjaan apakah 
ditempatkannja seorang assistent we- 
dono dari Djawa dikolonisatie Gedong 
Tataan sebagai gantinja Ass. wedono 
jang soedah dilepas atau ganti Leidernja 
jang djoega soedah dilepas tempo hari. 

Atas pertanjaan ini toean Van Lith, 
directeur B.B. dalam Volksraad kema- 
ren menerangkan bahwa assistent we- 
dono jang dimaksoedkan itoe ialah 
sebagai gantinja assistent wedono jang 
soedah dilepas terseboet. 

Leider itoe kolonisatie Gedong Ta- 
taan jang tempo hari soedah dilepas 
dan dihoekoem sebab menggelapkan, 
sekarang tidak diganti lagi, artinja itoe 
pangkat Leider ditiadakan, sedang 
pimpinan hari2 dikolonisatie terseboet 
dipegang oleh Bestuur dengan penga- 
wasan dari toean Resident Lampoeng. 

  

  

  

Minjak Indonesia ke Japan. 
Dalam satoe rapport jang telah di 

seralikan oleh Seiji Nakamura pada 
Japan Sugar Association, jang mewakili 
ini .organisaffe dalam pembitjaraan2 
perdagangan di Betawi, ia menerang 
kan bahwa lebih baik Japan bisa beli 
hasil “minjak dari“Indonesia goena 
meimipersamakan handeisbalans dari 
pada sebagaimana pemerintah Japan 
bisa tjntjok sama Belanda mengambil 
goela dari poelau Djawa. 

Menoeroet rapport tadi, maka toean 
terseboet berpendapatan, bahwa sedjak 
beberapa tahoen lamanja sedjoemblah 
besar hasil2 minjak telah dikirim dari 
Indonesia ke Japan, baik dengan tidak 
langsoeng maoepoen via Str. Setlements. 

Importeurs Japan menerangkan mere- 
ka selaloe mendapat keroegian dari 5 
Yen per Koku apabila minjak Indonesia 
dimasoekkan ke Japan dan dari sebab 
itoe maka mereka mendesak via Peme- 
rintah pada fabriek2 gocla oentoek 
membeli iebih banjak goela dari Indo- 
nesia 

Selandjoetnja toean Nakamura tadi 
menjelidiki soal perdagangan minjak 
Indonesia di Singapore dan telah ber- 
pendapatan bahwa selama 4 tahoen 
bertoeroet-toeroet banjak sekali minjak 
Indonesia dikirim ke Singapore, jang 
mana sesoedahnja dibersilikan dikirim 
teroes ke Japan. Djoega minjak jang 
beloem masak (ruw) telah dikirim ke 
Japan via Singapore. 

Pada tahoen 1930 dengan melintasi 
ini djalanan dari Indonesia soedah di- 
kirim 11,803 ton minjak ke Japan de- 
ngan harga 20799600 dollar. Pada 
tahoen 1931 193.669 ton dengan harga 
Y 34324000 dan semangkin lama 
semangkin bertambah. 

Straits Settlements sendiri tidak 
bisa” memproduccer 1 ton minjak. 
Import disana disebabkan dari minjak 
Indonesia jang terlebih dari 90 pCt. 
banjaknja dan Borneo-lnggeris hanja 
10 pCt. 40 atau 50 pCt dari itoe 

  

ke Japan. 
Harga minjak jang dari Indonesia 

dikirim ke Staits dan dari sini ke 
Japan ada koerang lebih a 60 millioen 
yen. 

Menoeroet ini sadja soedah njata 
bahwa theorie dari importeurs minjak 
Japan tidak benar sama sekali. 

Berhoeboeng dengan ini feit2, maka 
toean Nakamura telah ambil kepoe- 
toesan oentoek mendjalankan politiek 
tninjaknja. lagi agar soepaja balans   perdagangan bisa berimbang,



  

   

    

  
  

   
   

   
   

   

   
      

     

   
   

  

Anoaet ni roe 

  

..100 “ memoeaskan | 

BERBOEKTI 
RGA | 5 : MOERAH 

M4 Lo 0 HD. TAHIR 
— 2 Batavia-C. 

  

  

OEDJIAN« | 
Saja poenja Istri kena penjakit Kepoetian (Pektaij) lamanja 4 ta- 

' hoen, berobat lain-lain sinshe begitoepoen dokter itoe penjakit 

moesti di potong, baek djoega Oom saia nama Kwee Si Soeij: 
toko Keng Jat di Pintoe ketjil Batavia. 
Kasi taoe, boleh berobat pada sinshe Tan A Boen di Kongsi 

besar no. 3 Batavia, diobatin tiga boelan lamanja hingga sekarang 
soedah baek betoel, dari ini saia poedji pada sinshe terseboet 

dan wa Kenek trima kasi. 

| Di atas ini saia bilang sebetoelnja 

Dari saia 

BA (“5) Thian Tin Sangi 
“ Breni| Asad i 

aesanaan S5 Ea 

1 OKO OGaA 
. Hoofdtoegang Pasar No. 5 Telf. 459 

MEESTER- .CORN ELis | 

23 3 
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Berbelandia pada toko kita berarti menjenangkan sendiri 

3 dan njonja? en toean? akan merasa girang melihat per- 

sediain barang” klontong en roepa?” perabot dapoer 

    

atang periksa s-v. p. 1 | 

    ai jang compleet dengan kwaliteit baik dan harga moerah. 

"3 3 ana 
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Mean dbind Dengan bi dari aa ab ba Priaji 

    

   Mempoen lagi 6 orang leden Dewan Ra'jat/Volksraad/di anfaranja djadi 5 
.gedelegeerden doea orang/Regeni Pandoeng dan Pati Gresik 

Oplaag 6500 Exemplaren 

segala bangsa dan mbtenaar2 Europa. 

“Harga abonnement ba Hindia. 
Th Bai santana afawa 12 nomer, f2. 50 setengah taon afawa 6 nomer, pem- 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer. 

I Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie. 
| Menghadepi hasil besar dan menjenangkenj tariefnja rendah dan berlang- 

| ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 
Ingetlah, kalangan Regenischapsrasd afawa Reg. Werken jang terkemoedi 
oleh Regenten, jang kebanjakan meminpin fjabang P, P. B. B. bisa men- 
djadi lapangan advertentie djoega 
Perminta'an langganan atawa perfjonloan Pemimpin, mocat adver- 
tentie atawa tarief serta masoek lid P, . B.B toelis pada, 

Administratie. 

Totaia-Centrum MU Salehlaan 18, Peviljoen). Telefoon L 3071 
ia     W 

ka Dikitim bertioemah: kepada leden P. P. B. B. dan dibafja oleh: langganan2 ' ) 

PARTICULIER LAGER ONDERWIJS 

»DE UNIE” 
Distibaros No. 85 Tanah Abang Batavia Centrum 

SEKOLAH BAHASA: BELANDA DAN INGGRIS 

  

       

       

      

  

PINDAH ROEMAH 

J.A. LICHTVELD 
Zenuwarts 

di Scottweg 11 ke 

KEBON SIRIH 66 

Telefoon WI. 2709 

  

PELADJARAN : Dipersamakan dengan GOUVT: H.I.S ditambah 
“IGAMA ISLAM dan MENOELIS MESIN KETIK 

dari klas 5. 'PEMBAJARAN: f2,— f2.50. 

. Cursus sore dan malam boeat : bahasa2: Belanda, Inggris, pembajaran j 
f 1.50 dan Arab f0. 75 

2 Fida" mampoe ? Boleh berdamai. 
- BOEKOE2 : Ditanggoeng oleh sekolah. 

Penerimaan moerid2 baroe tiap2 hari boeat klas O (FROBELJ sampai 
kl. 7 di Gedosng. Sekolah Djatibaroe 85 Tanah Abang moeka station. 

Cementteseltabriek ,, SUMATRA” 

TELEFOON 1361 WELTEVREDEN 

Oa : 

MAOE DIDJOEAL: Satoe partai perkakas tjitak oebin dan 
beton dengan compleet dan namanja soed-h terkenal. 

SAWAH BESAR No 33 

  Harga boleh berdamai.   Dengan hormat 

DE DIRECTIE    

  

  

Beladjar bahasa Inggeris paling gampang 
dan sempoerna 

Ini zaman adalah zaman kemadjoean, zaman internationaal. 

KOENTJI oentoek 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 bahasa Melajoe pada Gem. Midd. 
Handelsschool di Batavia Centrum, 

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

Pesanan Kepada 

S. MOEHAMMAD 

adres HOTEL MEDAN   

       

        

  

   

  

     

   

  

   

  

       
   

  

    

'Defensieliin van den Bosch 62 — Batavia Centrum 
ponakan 

——-2 N KELOEARAN PALING BAROE 
2 DARI 

    

  

FAROKA 
Jang paling djempol 

  

aa 00 Bestuur Boemipoetera di Hindia I 

2 tang 'mempoenjai 76 jabang dari seliap Regentschap di Djawa dan | Mesh 
| Madoera dan Sebrang, dengan 5700 leden. : | 

  

BROWN RIBBON 
(Zonder Coupon)   1 pak terisi 20 bidji 

10 Cent. 
N, V, FAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan 

tjara kerdja jang paling modern dan jang 
paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni-       likannja dokter. 

  

LIONG A TJO) 
alias sinshe Boenioeng 

      

Gang Torong ll — 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? daa djalanken oesoet, 
kemoedian baroe diobatin dari kemoes- 
tadjabannja banjak orang poedji, sedia 
pil dan poejer boewat obainja jang 

sakit terseboet diatas.       

  

     

        

un TA IL as 
NN INUU Men k 

: PMN es 

Bandoeng Pr. Soemedangweg 97B 

8 | Bafavia-Centrum. Sawah Besar 21, dan 

No. 8, Semarang Belakang Kebon 
#Ipembajaran ada djozga f 2.50 seboelan 

boeat Batavia-C. sadja. 
  

  

| Khoe teng Hay, Gebroeders 
Khoe Tandmbester 

Pintoe Besar No. 89 Batavia 

5 Kita bisa bikin dan pasany roepa2 
gigi dari perak, mas dan porcelein di- 
kerdjaken sampe rapi dilanggoeng enak 
pakenja, sebab kita doeloe pembai ve 
(Asistent: dokter gigi Furopa ser' gga 
15 faon dan mempoenjai banj « soe- 
rai2 poedjian. Boeat orang tid: 1 ampoe 
boleh berdame dapet haics sampe 
menjenangken. Gigi2 palsoe jang tida 
enak dipakenja ferbikin dari lain beng- 
kel (toekang), saja sanggoep betoelin 
sampe senang dipakenja, 

Djocal obat sakit gigi tanggoeng 10 
minuut bisa semboe per botol 5 G:, 
f 1,25. Poeder gigi bikin koeat d.r 
mengilapken gigi per botol 20 Gr. f 1, 25, 

Obat mata orang fcea oesia 50-70 
taon mafa tida awas pake ini bisaterang 
per botol 5 Gr. f ak 

Terima pekerdjaan sepos Duitschland 

  

mas doekat aftawa Dobble garantie 
143 taon. 

BER LN MAN NSIABIK MAN GI AN 

  

BIKIN FOTO DISTUDIO D 
Nego ae 
TERIMA KERDJA 9 
AEDRUKKEN. Naa RO. 

Perhatikan jang tersetoet dibawah ini 
le Selama Augustus-September bikin 

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

Bikin foto boeat dipanggil diroe- 
mah tarief seperti biasa dan ongkos 
datang kami jang tanggoeng. 

2e Amateur fotograaf jang bikin af- 
druk sampai f 4 gratis bikin 1 ver- 
grooting 18/24 dan kalau sampai f 7.50 
dapat gratis bikin foto ditempat kita, 
jang nanti kita bikinkan vergrooting 
18/24, 

3e Djoega sedia fototoestel dan film 
kodak, roepa-roepa oekoeran. Djoeal 
prentbriefkaart, dan kita soedah terima 
1 partij besar foto brief kaart “dari 
filmster jang mashoer merioeroet bi 
kinan paling baroe. 

Satoe-satoenja fotograaf Indonesier 
jang tterletak di centrum kota.   

  

BAROE BOEKA |! 
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