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“ Tahoen ke 2 No. 128 

LAGI TENTANG STUDENTEN 
KITA. 3 AN 

- Oentoek kembali lagi kepada keadaan 
studenten kita, pembatja semoea seka- 
rang soedah membatja penjelidikan 
tentang keadaannja dan taoe bagaimana 
peritnja didalam kalangan mereka, Boeat 
kita ini soal boekan baroe lagi sebetoel- 
nja, tapi soedah tahoe selang berapa 
lama bagaimana keadaannja beberapa 
studenten tebih djelek daripa- 
da kedjadian jang paling 
djelek jang soedah digam- 
barkan diitoe engufdte, jaitoe 

— sampai mereka moesti berenti be- 
ladjarnja karena djoega minimumnja 
dari ongkos2nja soedah tidak bisa 
didapatkan. 

Dan boekan 'satoe doea jang terpak- 
sa berboeat begini ini tapi lebih dari 
doea-tiga poeloeh “barangkali, 

Di Departement Onderwijs soedah 
bertoempoek-toempoek - dan hampir 
saban hari ada beberapa rekest2 dari 
Studenten jang minta soepaja dibebas- 
kan daripada pembajaran tjitjilan col- 
legegeld, karena mereka soedah tidak 
bisa teroeskan peladjarannja dan lebih 
baik berhenti sadja. 

Beloem terhitoeng djoega mereka 
— daripada studenten kita jg. sesoedahnja 

membikin satoe doea examen, berhenti 

doeloe boeat sementara waktoe oentoek 

tjari bekerdja karena kekoerangan 
ongkos2, dan peladjaran hanja akan 
diteroeskan,. nanti-nanti djika ada 
ocang dan kesempatan, sampai seka- 

| rang kita disaban podjok dan peloksok 
bisa bertemoe dengan seorang student 
jang non-actief. 

Keadaan jang doea matjam begini 
ini tidak diseboetkan didalam penjeli- 
dikan itoe. 

Kita toeroet mengatakan bahwa ini 
soeatoe tanda dari napsoe kita oen- 
toek beladjar dan memperladjarkan, 
jang akan bergoena afau tidak bergoe 

. na, tidak melihat mampoe atau tidak 

. .mampoenja, pemoeda kita memaksa- 
| kan diri soepaja dapat pengetahocan 
dengan kesenangan atau tidak dengan 

kesenangan orang-toeanja, tapi biasa- 

nja dengan meroewedkan orang-toea- 
“nja, dan djoega kita ikoet toeroet me- 
moedjikan toedjoean ini meskipoen se- 

begitoe banjak dapat rintangannja. 
Sebab menoeroet nenjelidikan itoe, 

kebanjakannja dari orang-toeca pemoe- 
da kita mendapat penghasilan diantara 
f 100 sampai f 250. seboelan (k.l, 130). 
Satoe per tiganja dari ini (41) menda- 
pat dari f 250 sampai f 500 seboelan, 

“Lebih dari f 500, boleh dikata tidak 
ada jaitoe hanja 15. 

Djika kita melihat pergaoelan hidoep 
“di sini, tjotjok betoel kalau dibanding- 
“kan, boleh dikata angka-angka dari 
penjelidikan itoe ada satoe tjermin dari 

“golongan Rakjat Indonesia oentoek 
siapa sekolahan-tinggi itoe diadakannja. 

Sebab sedikit sekali di sini dan bangsa 
kita jang dapat penghasilan dari f 500.— 

catau lebih seboelan, kita kira hanja 
“setangan penoeh Regenten dan Patihs, 
“beberapa academici dan” satoe doea 
. Soedagar, | 2 

Lebih sedikit, jang dapat f 250.— 
sampai f 500.— dan lebih banjak dari 
f 100.— sampai f 250,—. Sisanja jang 

. paling banjak jaitoe dari f 100.— sam- 
“pai f 0,75 seboelan, . 
. Djadi melihat keadaan ini, boe kan 
Salahnja pergaoelan hi- 
doep, bahwasi student dan 
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orang toeanja doea-doea- 
nja merasa terdjepit oleh 
ongkos2 sekolahan tinggi, 
tapisalahnja ongkos2 oen- 
toek beladjar teroes, jang 
loear biasa tingginja dan 
jang menoeroet levensstandaard dan 
penghasilan ra'jatnja lain negeri, disini 
negeri Belanda jang tersohor soedah 
tingginja — penghidoepannja. Jaitoe 
f 25.— seboelan boeat oeang sekolah 
mendjadi  f 300.— setahoen, dengan 
boekoe2nja jang tidak koerang mahal- 
nja, precies seperti di Holland. 

Pergaoelan hidoep disini soedah 
mestinja seperti disemoea tanah dja- 
djahan, memang rendah sekali, peng- 
hasilan Rakjat (Volksinkomen) soedah 
mestinja tidak banjak, tidak boleh di 
bandingkan dengan negeri Belanda, 
dimana seorang penganggoer soedah 
dapat koerang lebih f 60. seboelan. 

Djika tidak ada orang-toea kita jang 
poenja penghasilan dari f 100. sampai 
f 250, itoe, kita kira tentoe sekolahan 
tinggi disini soedah kosong dan ba- 
rangkali terdiri dari beursstudenten 
sadja. 

Sekarang satoe instituut jang pan 
tas ada di soeatoe negerj 
mahal dan moelia, ditanamkan 
disoeatoe negeri jang sekarang soedah 
koeroesnja seperti koeda-gerobak, de 
ngan tidak direndahkan ongkosnja tapi 
sebaliknja semoeanja dibikin nai k. 
Sebab disini diwadjibkan masoek seko- 
lah saban hari dan moesti loenas bajar 
4 kali f300 setahoen, seko!lahnja lama 
nja tidak koerang dari 5 tahoen djadi 
ongkos-ongkos makan, lebih banjaknja 
oentoek setahoen, sedang peladjaran- 
nja ditinggikan, entahlah oentoek apa 
sampai rata2 tidak bisa selesai didalam 
5 tahoen, dari harga boekoe2nja jang 
lebih banjak moesti pakainja djoega 
biasanja lebih mahal dari disana. 

Tentoe sadja keadaan ini berat se- 
kali nindasnja pada mereka jang ber- 
sangkoetan, jaitoe orang2 tocanja jang 
terdiri dari kebanjakannja orang2 jang 
mempoenjai penghasilan dari f 100 
sampai f 500 seboelan jang biasanja 
seperti di semoea negeri Timoer di 
gantoengi lehernja dengan beberapa 
anak2 dan familieleden, 

Conclusie kita djadi sOepaja keadaan 
ini dientengkan sedikit, jaitoe ada 
doea djalan : 

1. Soepaja penghasilan orang2 toe- 
wanja, djadi penghasilan Rakjat, di 
tinggikan seperti di negeri Belanda. 
cempamanja atau, 

2 Soepaja ongkos di sekolahan tinggi 
direndahkan, dan oleh karena jang no- 
mor satoe lebih soesah dilakoekannja bo 
lehlah dengan segera soepaja oeang se 
kolah ditoeroenkan sampai f5 seboelan, 
cempamanja,! Soenggoeh tidak oesah 
pembatja ketawa atau tarik dada, sebab 
di Sorbonne satoe bagian dari Univer- 
sit€ de Paris, djadi djoega negeri mahal, 
kita bajar gratis oentoek bagian 
»Sciences de politigues” dan f 18.— 
sekwartaal atau f6, seboelan oentoek 
masoek student di ,,Faculte de Droit”, 

jaitoe Rechtshoogeschool dengan harga 
boekoe-boekoenja jang paling rendah, 
didalam tempo 3 tahoen soedah selesai 
mendjadi ,,liscencie en droit", seperti 
meester in de rechteu, dan advocaat 
Prantjis tidak koerang pintarnja dari 
seorang advacaat Belanda atau Betawi, 

malah ada jang tersohor diseloeroeh 
doenia seperti Briand atau Moro de 
Giaffry.   S.D. 
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Kapal ditengah Iaoetan dihantam 
Hali-lintar. 

100 penoempang mela- 
jang djiwanja, 

Menoeroet kabar Aneta-Reuter dari 
New-York, kapal Amerika Sarikat 
»Morrocastle” jang sedang berlajar 
poelang dari Cruise telah dihantam 
hali-lintar (gledek) dekat Sandyhook. 

Dari sebab kedjadian itoe maka di- 
taksir 100 orang telah melajang dji- 
wanja pada ketika itoe djoega. Djoem- 
blahnja orang jang berada didalam 
kapal terseboet ada 558, jalah 318 
penoempang dan 210 kelasi kapal itoe. 

Belakangan bisa dikabarkan bahwa 
kapal ,,Morrocastle” itoe achirnja dapat 
diseret ke pesisir akan tetapi meskipoen 
begitoe toch api masih sadja menga- 
moek, 

Mereka jang memberikan pertolo- 
ngan pada kapal itoe memberitahoekan 
bahwa djoemblah korban2 Sekarang 
soedah mendjadi 333 orang. 

Keterangan lebih djaoeh. 
New-York, 9Sept. (Aneta-Reuter) 

Pada tanggal 10 September (ini hari) 
Wardlijn terangkan bahwa 180 anggauta 
kelasi kapal dari »Morrocastle“ sosdah 
dapat ditolong, dari sebab mana djoem- 
blahnja orang jang masih hidoep paling 
sedikit ada 400 orang. 

Djadinja sampai sekarang nasibnja 
dari 150 orang lagi beloem ketahoean. 

—0— 

Kembali 'tentang toean 
R.ALA. Soejono. 

Besluitjangofficieel, 
Beloem selang berapa iama kita telah 

kabarkan bahwa berangkatrja tocan 
R.A.A. sebagai anggauta dari Internatio 
naal Rubber Comitte ditoenda doeloe 
barangkali sampai boelan November 
1934, oleh karena ia terlebih doeloe 
mesti mempeladjari keadaan dalam da- 
erah2 karet dibilangan Borneo dan 
Sumatra. 

Menoeroet kabar jang officiel dari 
Bogor, pada toean terseboet sekarang 
Soedah diberi tahoekan bahwa ia mesti 
berangkat ke negeri Belanda pada boe- 
lan November j.a.d. berhoeboeng de- 
ngan keangkatannja sebagai plaatsver 
vangend. lid dari Delegatie Belanda 
dalam congres perkoempoeian terse- 
boet agar soepaja dapat dipekerdjakan 
dalam Departement van Kolonien. 

—09— 

Penjakit perampokan soedah 
mendjalar dari Madioen ? 

Sekarang timboel di 
Maoek. 

Beberpa malam jang laloe roemahnja 
seorang toekang waroeng bangsa Tiong 
hoa Lie Kim Soen jang terletak dalam 
kampoeng Anomdesa Badak soedah 
kedatangan 12 perampok jang bersen- 
djata dengan, pentoengan dan ada lagi 
jang menggoenakan, revolver...... 

Dengan sangat berani mereka soedah 
membikin roesak permoelanja pintoe 
depan itoe waroeng dengan paksa hing- 
ga achirnja mereka kesampaian masoek 
didalamnja. 

Setelah masoek disitoe mereka han- 
tjoerkan lemari dan djoega kepala- 
nja si toean roemah hingga berlobang 
tiga. Oleh. karena kaoem perampok 
itoe ada sangat banjak maka jang ter 
seboet belakangan poen tidak bisa 
berdaja apa-apa. 

Dari sebab itoe maka dengan moe- 
dah f 383.— oeang contant dan 
barang2 lain lagi telah dapat digondo! 
oleh kaoem perampok tadi, 

Loerah dari desa Badak berhoeboeng 
dengan itoe kedjadian dengan tidak 
ajal lagi memberi .tahoekan itoe hal 
pada assistent wedana Radjek dan 
wedana Blaradja. Dan tatkala kedoea 
orang ini tiba di tempat kedjadian itoe   maka kaoem perampok poen soedah 
angkat kakinja masing2, 

BA con ag 

Sampai sekarang politie teroes me- 
lakoekan penjelidikan hingga boleh 
diharap jang tidak lama lagi djoega 
pekerdjaan itoe berhasil, 

— O— 

Poetera2 Indonesia jang loeloes 
dalam beberapa oedjian. 

Di Azhar University 
Cairo 

Sebagaimana dahoeloe kita ada batja 
roeangan ,, Pemandangan“ jang berisi- 
kan nama2 dari pemoeda2 Indonesia 
dan Semenandjoeng jang hendak me- 
masoeki exament sjahadah 'Alimiah 
dan Ahliah di Azhar University, maka Sekarang kita berasa sedikit kewadjiban 
oentoek menerangkan pada pembatja 
. Pemandangan“ nama2 dari pemoeda2 
Indonesia dan Semenandjoeng jang 
soedah loeloes mereboet itoe sjahadah 
dari Azhar. 
Jang  loeloes dalam oedjian mere- 

boet sjahadah (diploma) 'Alamiah ialah: 
1. Hasan Joenoes berasal dari Djohor 

“Semenandjoeng", 
1. Darwish Aming berasal dari Boe- 

nga Tandjoeng 9, Pandjang Minangka- 
au. 
MW. M: Siddik Zakaria berasal dari 

Bandjermasin Bornto. 
IV..Oemar Hose€n dari 

Djawa. 
V, M: Djailani Sahari dari Bandjer- 

masin Borneo. 
Lima orang jang terseboet itoelah 

hanja poetera2 Indonesia dan Seme- 
nandjoeng jang menang dalam oedjian 
mereboet diploma 'Alamiah di Azhar 
University ini tahoen. 

Tjitjalengka 

Dan jang ioeloes mereboet sjaha- 
dah Ahliah ialah. 

| Mochammad Sjadlie dari Serang 
Banten, 
& Il Minin Datoek asal dari Sariek B: 
Tinggi Minangkabau. 

1. Haroen Abdoellah asal dari Siam. 
IV. Ibrahim Abd. Salam asal dari Pa- 

lembang, 
V “Osman Datoek dari Minangkabau, 
Lima orang itoelah poela hanja jang 

menang dalam oedjian mereboet sja- 
hadah Ahliah dari itoe Azhar ini tahoen. 

Dengan loeloesnja 5 orang pemoe 
da2 Indonesia dalam oedjian sjahadah 
“Alimiah jang penghabisan ini tahoen 
adalah meroepakan Indonesia akan ber 
tambah madjoe djoega apalagi dalam 
kalangan Islamisme dan pendidikan. 

Kita mengoetjapkan selamat kepada 
semoea pemoeda2 itoe jang soedah 
berichtiar dan bersoenggoeh dalam 
peladjarannja dinegeri loearan: jang 
soedah berhasilkan baik dari keradji- 
nannja : ,.selamat" memang: dan be- 
roentoeng”. dan begitoepoen pada ka- 
wan2nja jang pada ini tahoen beloem 
loeloes dalam oedjian terseboet, soe- 
paja bekerdja lebih giat dan berhati- 
hati, dari masa jang soedah2, demikian 
toelis pembantoe ,,Pemandangan dari 
Cairo. 

— 9— 

Tentang tambang-tambang Ombilin. 
“ Tidak djadi ditoetoep? 

Menoeroet kabar Aneta dari Padang, 
actie vergadering terhadap tambang2 
Ombilin jang diadakan pada tanggal 
9 September j. b. I. dikoendjoengi oleh 
koerang lebih 1000 orang dari berbagai- 
bagai bangsa, diantara mana ada banjak 
jang angkat bitjara. Dari fihak bestuur 
digoenakan tindakan tindakan bebe 
rapa kali terhadap cririek2 jang berten 
tangan dengan pemerintah. 

Vergadering mengambil pengesahan 
dari alasan2 motie jang telah dirobah, 
dimana Pemerintah didesak, soepaja 
tambang2 terseboet djangan ditoetoep. 

—LO— 

Kembali tenta.ig Drs. Moh. Hatta c.s. 
Dimadjoekan vraag- 
punten. 

Beberapa hari jang lalce kita telah 
kabarkan bahwa pada Drs. Moh. Hatta 
cs, soedah dimadjoekan vraagpunten, 

Bandoeng, ,A.I.D.“ mendapat kabar 
bahwa bekas pemimpin2 P.N.I, jaitoe 
Boerhanoeddin, Maskoen dan Soeka 
telah dimadjoekan pertanjaan2 oleh 
assistent resident  Sonneveldt dan   commissaris Albreghts di Soekamiskin. 

1 # $ 5 TK M0 Ag 2 NP PAN NG Siah ag Liu - PE BRK hi Kaka tg : £ $ Pegat tg Lo TAI We Hen TEA gan al RE an akal Aa Ne EN Ek 4 SN GE Me AAN RO Oa TEKI EA N RN 

  

Ini hari menoeroet kabar Aneta dari 
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PLAAT- PLAAT 
HIS MASTER'S VOICE 

FL. 2.20 PER STUK 
Dengerlah opname2 jang paling 
baroe dari Miss Jacoba, Abdullah, 
Sapulity dan lagoe Djawa dan 

Soenda. 
  

Mintalah prijscourant dari 
Importeurs. 

N. V. Handel Mij v/h C.M. Luyks 
Batavia - Centrum, - Noordwijk 31 
Bandoeng. Bragaweg 40. 
Ditjari Agent2 di- mana? tempat.     
  

Concurrentie Japan, 
Apajang diperdengar: 
kan dari Holland. 

Selama diadakan algemeene verga- dering dari Nederlandsch Verbond van Werkgevers di Apeldoorn maka voor- 

Gelderman, membitjarakan dengan pan djang lebar tentang soal Concurrentie. Japan jang terkenal ini, Ia toendjoek- 
kan itoe atoeran pembatasan dari In- donesia dan selandjoetnja berpendapa- tan bahwa conferentie di Betawi ini agaknja ada terlaloe lambat atau se- ngadja dilambatkan, 

Keterangan atau lebih djelas lagi dikatakan pendapatan toean terseboet jalah ada sebagai berikoet : 
»Dimana bangsa Japan membikin roesak keadaan jang Sekarang ini, maka kini sampailah waktoenja jang peme- rintan Indonesia mengambil tindakan jang loecas agar Soepaja dapat men- djaoehi keroesakan pasar Indonesia 

oentoek sementara waktoe, berhoe- boeng . dengan Japan poenja pengi- riman2 barang jang keterlaloean itoe“. Poen soal concurrentie Japan itoe soedah dibitjarakan dalam vergadering dari Christelijke Werkgevers Vereeni- ging, dimana Dr. van der Kalk menoen- djoekkan bahwa semoga negeri mem- 
poenjai kepentingan dalam itoe per- loecasan, begitoelah kabarkan Aneta dari Den Haag. 

Berhoeboeng dengan ini soal, spres 
ker menjatakan bahwa apabila Asia 
tidak maoe beli hasi2 dari Europa lagi, 
soedah tentoe Europa ini dengan lam- 
bat laoen akan mendjadi miskin dan 
selandjoetnja boeat hasil2 Asia sendiri 
tidak akan didapatkan orang-orang jang 
membelinja. Spreker berharap soepaja 
Den Haag dan Bogor akan mengambil afzetgebieden di Indonesia ini, jang 
mana haroes berlakoe dengan »good- wili” dan kepertjajaan dari kedoea 
belah fihak, 

—— 

Mewakilkan Bali dalam Volksraad.2 
Boekant.Soekawati Sadja. Boekan toean Soekawati sadja seka- rang akan mewakilkan poelau Bali 

didalam Volksraad akan tetap djoega toean Neugah Metra di Singaradja jang 
djadi promotor dari perkoempoelan 
Soerjakanta disini, ini kalipoen barang 
kali mempoenjai kans oentoek diangkat sebagai anggauta dari itoe Dewan. 

Jang candidaatkan toean terseboet jalah Raad dari Karang Asem, 
—O— 

Dihantam oleh geloembang. 
Mendapat loeka2diba- 
giankaki, 

Menoeroet kabar Aneta dari Malang, 
Luitenant Hinrichs tatkala ia sedang 
mandi di Nglijabaari oleh satoe ge- 
loembang. soedah dihatam dari djoe- 
rang di mana ia berdiri hingga dja- toeh dan mendapat loeka2 dibagian   kakinja. 

  

zitter dari itoe rapat jalah toean H. P, 
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Perampokan di Klender. 

Doea orang ditahan. 
Pada malam Minggoe jbl., kira kira 

poekoel 2 malam di Kampong Poridok 
Bamboe Klender diroemahnja seorar 
Tionghoa nama Siouw Eng Hwan te 
terdjadi perampokan. Ini orang Tiong- 
hoa mempoenjai seboeah toko, jang 
letaknja dipinggir. dialan raja. Pada 
malam terseboet sitocan roemah dengar 
banjak soeara diloear roemah, “tetapi 
ia- ka-jang-itoe ada-soeara dari 
orang2 politie jang sedang ronda. Ti- 
dak-lama. lagi-toean roemah serta istri 
dan anaknja tidoer dengan njenjak. 
1 2 pokkoel" doea”terdengar orang 
gedor pintoe, jang tidak terdengar lagi 
sesvedahnja tocan” roemahi menanja, 
mana lantas toean roemah poeles lagi. 
Dengan dongkrak dan memotong pin- 
toe jang terbikin“dari-kajoe peram- 
pok2 bisa” masoek. Sebab keadaan 
dalam rdemahr” terseboet ada gelap 
goelita””maka Seorang-perampok“soe- 
dah toebroek seboecah peti kosong se- 
hingga tecan roemah djadi mendoesin, 
jang lantas di toebroek oleh doea 
Orang perampok serenta diantjam, dji- 
ka teriak minta toeloeng akan dibikin 
habis djiwanja dengan menoendjoekan 
beberapa sendjata tadjam daa roepa2 
pentocngan. Sebab" itoe, maka toean 
roernah tinggal  diant sadja, waktoe 
moekanja' diboengkoes dengan kelam- 
boe dan kaki-tanganja diikat, sehingga 
ia tidak bisa lihat siapa dan bagai- 
mana :roepanja itoe pendjahat. 

Tidak lama lagi njonja roemah ba- 
ngoen, jang lantas diantjam poela de- 
ngan antjaman seperti terhadap toean 
toemah dan ia diboengkoes dengan 
klamboe-dan djas hoedjan, dan diikat 
poela, Setelah doea2nja- diikat, iantas 
perampok menanjakan apa mereka ma 
sih“ maoe hidoep'atau tidak dan djika 
masih ingin hidoep soepaja lekas di- 
beritahoekan pada mereka dimana me 
teka simpan oecangnja, lantas mereka 
mendjawab jang ocang disampan di 
bawah-kasoer “sinjonja. Di sini peram 
pok mendapai oeang sedjoemblah f 41, 
Tetapi perampok tidak pertjaja jang 
mereka poenja ocang hanja ada sebe- 
gitoe banjaknja dan minta lagi. Sebab 
setelah diperiksa tidak ada oeang lagi 
miaka lemari diboeka dan bebrapa po- 
tong pakaian 'di amibilnja. 
Sesoedah barang terseboet didapat- 

nja,: "terlihat “oleh mereka, jang anak 
jang poenja rdemah ada memakai ge- 
lang socasa 'jang disangka ada emas 
oleh perampok. Anak ini bangoen doe- 

doek, tetaprsebab gelap, ia'tidoer poela. 
“Sesvedahnja itoe' perampok pesan 

sama 'jang poenja roemah soepaja dja- 
ngan berteriak kalau beloem satoe djam 
lamanja' sesoedahnja mereka pergi. Te- 
tap' anak dari mereka bangoen poela 
dan menangis dan mendjerit jketika 
melihat orang tocanja diboengkoes dan 
diikat, sehingga tetangganja nama Biroe 
bangoen dan dapat dengar itoe dje- 
ritan. Ta lantas keloear dan dapatkan 
pintoe tetangganja terboeka mana-ia 
lantas masoek oentoek melihat. Biroe 
dergan segera 'memberi tahoekan ini 
hal pada mandor politie Sain dan te- 
roes 'poekoel tongtong hingga banjak 
orang keloear. 
“Tidak lama lagi Assistent Wedana 

Poelogadoeng tiba disitoe dengan op- 
pasnja oentoek melakoekan pemerik- 
saan. Salah satoe penggawainja telah 
dapatkan' satoe kain di pekarangan 
roemah terseboet jang didjatoehkan 
oleh perampok. : 
"Pada esok harinja atas djasa opas 

jang actief nama Biden dan Iban dapat 
ditangkap perampok jang bernama Idjo 
dan kira2 poekoel 11 di itoe hari djoe- 

a tertangkap poela perampok nama 
Geni jang berasal dari kampoeng 
Tipar Tjakoeng. Ia ditangkapnja oleh 
Mandor politie nama Kiman. 

Sekarang telah doea orang ditahan 
di kantor A. W. Poelogadoeng. 

Meskipoen diantjam, mereka beloem 
maoe mengakoe djoega dan tidak ma- 
oe mengakoe djoega dan tidak maoe 
toendjoekkan kawan2nja. Politie masih 
“lakoekan penjelidikan. Oentoeng tidak 
ada jang sampai tiwas djiwanja. 

—0)— 

    

  

  

Indo-Europeesche verpleegster 
“di C.B.Z. 
Batavia Centrum. 

Sebagaimana doeloe dichabarkan di 
mana soerat2 chabar bahwa Belanda 
Indo djoega “akan diberi kesempatan 
mendjadi Verpleegster jg. mana djoega 

-segala haknja disamakan dengan In- 
landsche” Verpleegster dalam segala2 
nja tentang pekerdjaan dan lain2. 

Begitoelah kemaren kita dapat lihat 
1 Verpicegster dari Indo Europeaan te 
lah menawar pekerdjaan itoe djoega 
telah diterima baik di C.B.Z. 
“Sebagaimana doeloe jang kita dengar 

P2 ada 19 orang jang bakal ditempatkan 
E di C.B.Z. Batavia C : din baroe'1 orang 

sadja jang tawarkan itoe pekerdjaan. 
Bapa pp Pp San bi 

  
  

         
    

mn 

Toestel2 Philips jang 
baroe lagi. 

Beloem selang berapa lama dalam 
ini soerat kabar nampak satoe adver- 
tentie dari radio-toestellen Philips 
Pntodel 172. A. jangmana telah meng- 
'gembirakan si pembeli, Kegoenaan2: 
nja “kita telah kabarkan poela seperti 
toestel itoe boleh digoenakan sebagai 
luidspreker, ditjantoemkan pada satoe 
ramofon dan mempoenjai golilengte 
ri 15-2000 meter tingginja. 

Oleh karena memang Philips toestel 
len sekarang sangat lakoenja maka 
firma itoe sekarang keloerkan satoe 
model lagi di pasar Indonesia jalah 
model 334 A..jangmana bisa didapat- 
kar pada tiap2 pendjoeal radio. 

Ini radio-toestel sangat moedah di- 
goenakannja oentoek mentjari socara 
dari "zenstation mana djocapoen oleh 
karena mempoenjai hanja 1 knop sa- 
dja. Dari sebab adanja satoe apparaat 
lagi maka itoe soeara.jang tempo2 
bisa ,,hilang“ dari percbahan oedara 
maka itoe penjakit tidak akan terdapat 
lagi dalam ini toestel. 

Tidak oesah diterangkan lagi disini, 
itoe kedoea toestel telah dapat per- 
njataan baik dari Gouvernements 
Laboratoriun" - di” Bandoeng hingga 
bagi sipembeli “tidak akan membawa 
kesoekaran apa-apa iagi. 

—Oo— 

Perajaan kepandoean bangsa 
Indonesia. 

Jang ke4 tahoen 
pada 15 Sept. ber- 
tempatdi Djakarta. 

Kepandoean Bangsa Indonesia pada 
tanggal 15 September j.a.d. akan me 
ngadakan perajaan hari ampat tahoen 
nja itoe organisatie. 

Meneeroet programma antara lainnja 
akan diadakan djoega ,,optocht" djika 
di izinkan oleh pembesar Negeri. Tem- 
pat berkoempoel moelai djam 4.15 di 
Gang Tengah (berpakaian dan pera- 
latan lengkap bagi pandoe2 dan pa- 
soekan). Koerang lebih 250 anak anak 
pandoe akan toeroet ambil bagian da- 
lam ini perajaan jang dimoelai tanggal 
15 September hingga 23 September 
jang akan datang, 
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Rapat pendirian Jongeren 
Vereeniging ,,Maesa”. 

Pada hari Minggoe pagi poekoel 
10,30 (Kemaren), telah diadakan Op- 
richting Vergadering dari perkoem- 
poelan terseboet diatas, di- Restaurant 
.Combinatie” di Kreka# B.-C. Jang 
hadlir ada koerang lebih 30 orang, 
kesemoeanja orang2 Indonesiar Mina- 
hassa, jang mana ada beberapa dari 
kaoem poeteri. 

Rapat telah diboeka oleh Voorzitter 
Komite t. S. Ngion dengan mengoe- 
tjapkan selamat, dan “mengoeraikan 
maksoednja rapat. 

Boeat mengesahkan Statuten, maka 
terlebih dahoeloe diserahkan sementara 
pada 1 beban jang dengan acclamatie 
dipilih oleh rapat, jaitoe toecan-toean 
P. Soepit sebagai Voorzitter, tocan E, 
Meray Secretaris. 

Statuten satoe persatoe telah dioe- 
raikan dengan memakan tempo koe- 
rang Jebih 2 djam. Setelah Statuten 
diterima baik oleh rapat, maka per- 
tanjaan mendjadi anggota, dengan 
berhasil baik sebab semoea jang hadir 
teroes memberikan namanja. 

Kemoedian rapat memilih Pe- 
ngoeroes 7 orang, jaitoe: 

Pemoeka t. P. Soepit. 
» Wakil, S. Ngion. 

Penoelis E. Maray (Student 
R.H.) 

Bendahari , W. Wuwungan 
Pembantoe2, Nona 'Lapian. t. 

. Weol dan t. Tore. 

Oleh pengoeroes2 ini telah mengoe 
raikan -atoeran Roemah-tangga, jang 
mana diterima baik oleh rapat. 

Kesemoeanja, diperbintjangkan 
ngan bahasa Asing (Belanda). 

Rapat soedah selesai dan ditoetoep 
pada poekoel-1,30 tengah hari dengan 
baik. 

Perkoempoelan ini telah diberdirikan 
oleh orang2 moeda Minahasa dikota 
ini, dengan bermaksoed boeat mentja 
ti daja oepaja menegoehkan pertalian 

satoe dengan lain didalam pergaoelan 
tiap hari, bahkan maoe memadjoekan 
kepentingan tjara badani, terlebih Ro- 

hani diantara anggota2nja. Dan boekan 

sadja spesial boeat kaoem moeda di 

Minahasa, akan tetapi boeat seloeroeh 
Soelawesi Oetara (Residentie Menado). 

Perkoempoelan ini menoeroet statui- 

ten, ta“ boleh diperbintjangkan tentang 
hal Politiek. Boeat permintaan dari be 
berapa toean2 jang memang mereka 

terkenal berpolitiek, soepaja perkoern- 
poelan ini boleh bekerdja bersama2 
dengan Indonesische Jongeren vereeni 
ging di seloeroeh Indonesia, jang ma 

na diterima baik oleh: rapat, dan di 
inasoekkan dalam Statuten, 

Kita menaroeh harapan, moedah2an 
perkoempoelan jang baroe lahir ini, 

»” 

de- 

mendapat bantoean, soepaja kelak ber- 

toemboeh soeboer dengan memberi 

boeah2 oentoek MASJRAKAT kita se-   moea. 
  

Indische Centrale Aanschai- 
ingdienst. 

Keamgkatanklerk dan 
commies. 

Diwadjibkan mewakili pekerdjaan 
Klerk pada Indischen Centralen Aan- 
sehaffingsdienst, tocan Marta pega- 
wai jang sedang di wachtgeld, dan 
doeloenja 1e. Klerk pada dienst terse- 
boet. 

dienst terseboet, toean F. Philippi 
sekarang Klerk pada dienst itoe djoega. 

) — 

Tentoonstelling pigoera dari toean 
Frederik Kasenda. 

Besok hari Selasa. malam. poekoel 
5 sore akan diboeka soeatoe tentoon- 
stelling dari pigoera2nja dari toean 
Frederik Kasenda, seorang. kunstschil- 
der jang akan diadakannja diroemahnja 
Menteng No. 37.4... 

Tentoonstelling ini boleh dikoendjoe 
ngi oleh publiek dari poekoel 8-pagi 
sampai poekoel 10 malam selamanja 4 
hari jaitoe”daristanggal H Sampaf4.ini 
boelan. Aa an ea 5 

Baja 

Hasilnja main-maian. 
Membawarbahaja: 

Seorang Indonesier: bernama Amad 
tinggal di Pasar. Baroe Bat. C. jang 
bekerdja pada N. V. Archipel Brouwe- 
rij Companie, ketika tempo ngasoeh de 
ngan main-main seperti kebiasaannja 
minta air teh pada kawannja, jang di 
bawa dari roemah, tetapi ia diberikan 
botol, jang terisi air keras. Dengan 
tidak memeriksa lagi Amad teroes mi- 
noem apa jang ada didalam botol itoe. 
Ketika ia merasa, bahwa jang ia mi- 
noem boekan air teh, maka ia lantas 
keloearkan air terseboct dari moeloet, 
maka mengenakan tangannja. Achirnja 
dari ini main'mainan jalah, jang ta- 
ngannja dan moeloctnja Amad djadi 
angoes dan perloe ia dirawat'di C.B.Z. 
Menoeroet pemeriksaan dokter ada 
pengharapan jang djiwanja bisa ter- 
tolong. 
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Ketoebroek auto hingga mati. 

Autonja lari teroes. 

Pada hari Saptoe sore j.l, kira2 poe- 
koel 4 sore, seorang politie agent men- 
tjari “seorang  Indonesier bernama 
Seengkono di Indische Bronbeek. Se- 
telah ketemoe, maka itoe agent beri- 
tahovkan pada Soengkono, bahwa se- 
orang familienja nama Legino telah 
meninggal doenia di C.B.Z. 

Anak terseboet baroe datang dari 
Poerworcdjo dan pada tanggal tiga 
ia permisi hendak pegi ke pasar. Ba- 
rangkali di itoe waktoe anak terseboet 
ketoebroek auto, mana menoeroet po- 
litie di itoe saat djoega dibawa ke 
C.B.Z., tetapi mobilnja berlari teroes, 
Kemaren djinazahnja itoe' anak telah 
dikoeboer di Rawamangoen. 

aa 

PS. 
Roekoen Isteri Beker. 

v.V.O. P.— Siv. M.A.S. 3-1. 
LV.C.— Su. MA. S5. 2—2 

Pertandingan hari pertama 'antata 
O.P. dengan M.A.S. berkesoedahan 
3—1 boeat kemenangannja O.P. ini 
memang soedah pada tempatnja, kalau 
mengingat MAS. itoe  waktoe tidak 
menoeroenkan pasangannja jang se- 
perti biasa, 

Djalannja — pertandingan  koerang 
memoeaskan, boleh dikatakan bahwa 
OP ada difihak oenggoel meskipoen 
ia beritain dengan otjeh-otjehan. 

Sebelocm pauze stand 2—0 boeat 
OP dan sesoedahnja masing2  fihak 
dapat tjitak 1 goal. Sampai hakim 
pemisah toean Saoemin mengasih tan- 
da boebaran, dengan ringkas djalannja 
pertandingan seperti diatas. —“ 

L VE. — MAS. 2—2 
Pada hari Minggoenja kembali s.v. 

M.A.S, haroes berhadapan dengan 
LV.C. goena meneroeskan itoe per- 
tandingan2 serie BB.” Koendjoengan 
penonton ada lebih banjak dari pada 
kemarennja. Sesoedahnja hakim pemi- 
sah menioep tanda bermain, nampaklah 
bahwa M. AS. merobah pasangannja 
tidak seperti kemaren doeloe. Dengan 
perobahan itoe djalannja pertandingan 
djadi berimbang dan sengit masing2 
mendjaga kehormatannja. Penjerangan 
terlebih doeloe diadakan oleh I.V.C. 
disini boleh dikata bahwa ia sebeloera 
pauze ada sedikit oenggoel, 

Pauze stand 1— 0 boeat I.V.C. ter- 
tjetak dari kaki Soedjoed via Nasir, 

Dalam babakan kedoea M.A.S, me- 
robah garis penjerangnja sehingga 
dengan ini perobahan ia bisa membikin 
benteng I.V.C. koetjar-katjir dan achir- 
nja 2 goal bertoeroet-toeroet .telah 
tertjitak (1-2) bocat M,A.S. Dengan ini 
kekalahan I.V,C. tidak tinggal menjerah, 
dan bekerdja dengan giat soepaja 
stand mendjadi gelijk.. Pertandingan 
koerang 2 menit akan -berachir, Thomas 
midvoor L,V,C, diloear pendjagaan, 
tahoe2 soedah”- dimoeka- duel-ajoen 
kakinja dan bola  soedah bersarang 
dalam djala 2 - 2, Sampai: tanda finish   berboenji stand tetap” sepertis diatasi 

yi Pk 

  

Diangkat mendjadi Commies pada 

Repetitie 
K., P, K. pen 

Pada hari Saptoe malam Mingsoe 
kita poenja pembantoe dapaf'oendangan 
dari perkoempoelan ter 
K. P,K.K, ada soeatoe p 

   

   
   jang” mempoefijai tosdjoea 

amal dan goena menoeloeng kaocm 
penganggoeran. Repetitie diadakan di 
Ardjoenoschool” Mr. Cornelis, : 

Dari pendjogalan cocarde, jang se- 
boeahinja ada jang. berharga f. 0,20, 
f 0,15 dan # 0.10 pada pengabisan 
repetitie, membawa ogang sedjoemblah 
f 10.— jang lantas dioemoemkan. 
Perkoempoelan ini dipimpin oleh N. 
R. M. Resi Soenarjo di Pisangan Lama 
(Baloeelweg). gs 

Tentang toean Weyer. 
Voorzitter Volksraad Mr, Spit terima 

ini hari tocan Weyer anggauta VoIks- 
raad baroe jang disoempah sekarang, 
dan mendjadi anggauta dari fractie 
Econ. Toean .ini djoega telah .ditoen- 
djoekkan sebagai anggauta dari Ge- 
delegeerden. 

sk 

Sekarang dibitjarakan teniang toon- 
belasting. Regeeringsgemachtigde  da- 
lam oeroesan “financieen “ tocan “De 
Leeuw menjatakan,. bahwa “pertjam- 
poeran pengangkatan .crisis dalam in- 
komstenbelasting ada. perloe, sebab 
tidak selamanja orang bisa memper- 
tahankan crisisheffing selandjoetnja 
Pemerintah “mesti” menetapkan pada 
keadaan financien. di kemoedian-hari 

— O— 

Geneeskundige Hoogeschool. 

Loeloes. dalam. oedjian - doctoraal 
bagian kedoea:toean. M. Joedono. 
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Pendapatannja Pasar Gambir ini 
tahoen. 

Barangkali tidakroegil 
dantidak oentoeng. 

Penghasilan Pasar Gambir ini tahoen 
menoeroet hitoengan ini hari ada koe- 
rang lebih f67.000.— banjaknja hing- 
ga 'didoega bahwa itoe penaksiran da- 
ri f 72.000.— tidakslagi akantertjapai, 
apalagi mengingat jang ini malam soe 
dah tentoe akan menarik lebih barjak 
penonton-penonton dari malam2' jang 
telah taloe. 

Lg —- 

Sekolah jang berfaedah, 
Poen mendirikan seboe 
ah reparatieatelier. 

Barangkali soedah tidak asing lagi 
sekarang.lantaran zaman malaise dan 
eischen dari sekolah2 sekarang'ada ter 
laloe Soekar bagi moerid2 maka tidak 
sedikit mereka jang tidak dapat teroes 
kan peladjarannja dalam sekolah Mulo 
dan ' sebagaimana” ijeboerkan dirinja 
asing2” dalam instituut electro, montewa 
dan: sebagainja. 
Memang dalam waktoe jang soekar 

ini peladjaran vak adalah lebih ber- 
goena dari lain-tainnja. Berboeboeng 

     

seboefadi atas. 
erkoeiipoelan | pe 
ogan mMentjari |roepa 

  

kan itoe iflmoe maka sekarang pem- 
tja2 akan dapatkan advertentie da 

Tatn lembar, 1,2 “dan 3tentanpsekolah 
woriteur, chauffeur. dan-lagi seboeah 
enidlirian oentoek membetoelkan segala 

koe pendirian jang diberikan nama 
»Vlug” menoendjoekkan ' bagairmana 
fjepatnja pemoeda2 kisitoe akan diberi 
peladjaran. Tjepat sebagaimana ditoe- 
toerkan diatas dan lagi sempoerna. 
Inilah ada 2 factor jang penting bagi 
tiap2 ilmoe. " 

Boekan bagi pemoeda2 jang ngang- 
goer sadja ilmoe memegang stuur.itoe 
ada goenanja, akan tetapi.sebagaimana 
pembatja 2 mengetahoei dalam-enguete 
G.HS. djoega telah njata bahwa stu- 

djalan demikian. Tiap2 peladjaran 
"memang ada faedahtja” 

—0—, 
Malam penghabisan Pasar Gambir, 
Sebentar malam.habislah Pasar'Gam- 

bir ini jang sangat disoeka oleh tiap2 
orang “baik! toea 'maoepoen moeda, 
laki2 dan perempoean- Habisnja ke- 
ramaian inipoen soedah membikin kem- 
pes kantongnja pemoeda2, tidak kem- 
pes habis2an akan tetapi boeat ini 
boelan soedah tentos mereka mempoe 
njai onvoorziene uitgaven. 

Didalam Pasar Gambirnja sendiri 
pendirian2 (stand2) adalah sebagaimana 
seperti .tahoen2 jang laloe: hanja sadja 
dengan .bouw jang berlainan agar 
soepaja lebih menarik hatinja penonton- 
penonton. Poen djalan2 jang lagi tidak 
ketinggalan. 

Seperti: stanikdari Toko “Probitas" 
menjediakan lotion pada. mereka jang 
liwat . didepannja hingga tentoe sadja 
selaloe ini stand mendapat Selatan 
penoeh dari publiek. sha 

Masoek wangi, keloear wangi.... 
Apalagi ini: malam akan diadakan 

itoe pemboekaam. tebakan dari bedak 
Mei.Lan Fang jang terkenal, ig. akan 
diadakan pada djam 7. Soedah tentoe 
pasar Gambir akan berdjedjal, pertama 
obentoek penghabisannja dan kedoea 
ingin mengetahoei siapajg- beroentoeng. 
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Congres Perempoean Indonesia 
jang kedoea. 

Akan diadakan dalam 
boelan Yuli. 1935 di 
Djakarta. 

Doelocan soedah pernah dimadjoe- 
kan soerat dari fihak P.P,I.L pada ber 
bagai-bagai perkoempoelan Istri, mem 
permoefakatkan tentang. maksoed. hen- 
dak mengadakan congres Perempoean 
Indonesia jang kedoca bertempat di 
Djakarta djoega kira “dalam boelan 
jali 1935. : 
| Oleh. sebab tentang hal ini beloem 
uidapat kabar dari masing2 organisatie 
atas perkoempoelan kaoem. istri, maka 
fihak P.PIT, baroe2 ini kembali ma- 
djoekan soerat meremboekkan maksoed   dengan animo jang begitoe banjak 

dari pemoeda2 jang hendak peladjar- 
terseboet, & 

& 
ET 

  

  

Slamat dateng di 

wangi, 

tanggoeng tida ada 'rafjoen tima, 

moeliara jang bisa dipadoe dengan   
  

Antero orang jang koend/joengi stand »PR 

Tjonto bedak moetiara dibriken gratis 

Priksa di dalem stand cerlificaat dnalyse dari bedak moetiara jang di- 

Harga semoea barang didjoeal moerah, Djangan kasi liwat ini tempo baik 

5 Chemichalienhandel & Drogisterij 
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stand, PROBITAS" 

Tedi 

OBITAS" dibikin 

Tjoba dan priksa kwalifeitnja bedak 
lain bedak, 

SP ROBI TAS:       
abi maa 
  

L
a
m
 I

a 

denten itoe- -mentjari -naikah-dengan



    

     

  

  

    

  

Perkara ketabahan hati. 
SL Ka Ma PA aa maba 

Ketadbahan hati. menoedjoe  djakan 
1g-baik, memang pantas dipoedji. 
rhati tabah, kemaoean tetap, pendi- 

an tegap tidak moedah ditoembang- 
n oleh berbagai-bagai halangan, 
emang” meskipoeri dengan berangsoer 
ngsoer, . moedah-moedahan dengan 
odrat Toehan dikaboelkan djoega 

apa .jang. ditoedjoei. 
' Tentang takdir atau kodrat dari Toe 
han inilah jang mendjadikan banjak 
alah faham, tetapi” boekan itoe jang 

    

   
dikatakan tabah: hati, djika orang dida 

djalanan menocdjoe sesoeatoc 
d,. mendapat “banjak halangan 

dan godaan dan lain sebagainja, tetapi 
tinggal tetap dalam djalannja sampai 
te i apa jang ditoec Naa 

mbitjarakan hal ini, 
kabaran didalam Pewarta Deli tentang 
Ke ani an serak pemoeda Atjeh 

jang pergi ke Mekkah deng 
kaki, seperti Lea 

,Seorang Indonesier Atjeh telah tiba 
di Mekkah Almoekramah dengan ber 
djalan kaki dari Singapoer ak 
neroesi Semenandjoeng, Si- 
am dan Burma. dari Burma me- 
noempang sampan Bombay dan dari 

i amikaki poela ke Karachi. 
e Aden dan-dari sana me 

2 sampan ke Djedal. 
Demikianlah dengan berdjalan kaki 

poela ia sampai ditanah soeiji. 
Masa jang diambilnja.didalam per 

djalanannja ialah 2 tahoen dan 4 
bodlan tamanja. 

Demikianlah kekerasan hati orang 
itoe. HT 

Berdjalan kaki ke Mekkah soedah 
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banjak”kali ditjoba orang, akan tetapi | 
dari Indonesia inilah pertama kali 
agaknja. Dari Allahabad ada seorang: 
Mullah menfjoba -djoega . berdjalan 
kaki,.akan tetapi, ia sangat banjak 
beribadat didjalanan sehingga didoe- 
ga tahoen 1960 baroe bisa ia sam- 
pai ke Mekkah, 

Perdjalanan oyang Atjeh itoe satoe 
record djoega. 

Djika ketabahan hati rata-rata orang) : 
Indonesia seperti orang Atjeh ini, dida- 

lam. .perdjalanan menoedjoe tjita-tjita 
Indonesia Moelia segalanja, barangkali 
limbat laoen akan selamatlah perdjoea- 
ngan massa ra'jat djelata. 

Tetapi soeatoe pokok jang mendja- 

dikan tjonto bahwa orang Atjeh itoe 

sampai ,begitoe tabah hatinja, ialah 

karena didalam azas ke Islamannja. 

Artinja boekan sebab hendak tamasja 

sadja, melainkan sebab kejakinan jang 

di ikat oleh tawakkal didalam Igama, 
jang pertjaja pada Toehan jang men- 

djadikan boemi Jan langit ini, per- 

tjaja bahwa diatas machloek dalam 
doenia' ini masih ada lagi jang lebih 
berkoeasa. 
“Pendirian ,, Pemandangan“ sama te- 

ngah didalam hal igama, tetapi njata 
disini bahwa ketabahan hati itoe (antara 
bangsa Indonesia) ada terikat oleh 
dasar dan kejakinan agama. Malahan 
ada jang mintak biar mati di Mekkah 
sadja, 5 

“Adakah ketabahan hati demikian 
oentoek menoedjoe kemoeliaan bangsa 

dan tanah air Indonesia... ? Keadaan 
nanti menoendjoekkan. 

tan 

  

  

NEDERLAND 
Edjahan baroe di Amsterdam. 
Amsterdam, 7 Sept. (Aneta) Col 

lege dari Burgemeesters dan Wethou- 
ders dari Gemeente Amsterdam soedah 
memoetoeskan soepaja edjahan dari 
minister Marchant dilakoekan di se- 
moe4 sekolahan oemoem dari gemeente 
itoe, TT 3 

, DA 
30 officier marine jang diangkat. 

Sekarang soedah di 
soempah. 

Den Helder, 9 Sept. (Aneta). 
39-0fficieren marine jang telah diang 
kat sekarang soedah disoempah masing 

-masing. 
09 — 

Membikin oefening. 
Didaerah Noordzee, 

Den Helder, 9 Sept. (Aneta) 
Dari tangan 24 sampai 29 Septem- 
ber jang akan datang Koninklijke 
Marine” akan mengadakan oefening 
dengan kapal2 Hertog Hendrik, Evert- 
sen, Piet Hein, Douwe Aukes, Medusa, 
divisie kapal2 silam, kapal terpedo 
dan mesin2 terbang air, 

53 TA c— Ya 

   

ita maksoedkan disini: Baroe dapat/ 

cita batja | 

Mr KANAN La” PEP NAMA AA) “DU MABA RR LA, LELE ANA”? 

Diangkat sebagai voorzitter. 
DariRaad Pelaboehan 
di Danzig. 

Den Haag, 9 Sept. (Aneta) Be- 
.kas journalist dan chef-dari afdeeling 
'Economie Oeroesan Locar Negri jalah 
dr. Nederbragt telah diangkat sebagai 
“voorzitter dari Raad Pelabochan di 
. Dangzig, 

Lg — 

kUROPA 
Tentang itoe ketjelakaan di 

Saintenoch. 
Keterangan lebih 
djaoeh. 

Londen, 7 Sept. (Aneta). Djoem- 
blahnja korban2 dalam itoe ketjelakaan 
kereta-api di Saintenoch sebagaimana 
'kita kabarkan kemaren ada 5, jg mana 
diantararja ada 2 orang perempoean. 

| es 

'Vacantienja Von Papen dipandjang- 
kan. 

Goena kepentingan 
»kesehatan". 

Berlijn, 7 Sept. (Aneta Reuter). 
Frans Von Papen jalah oetoesan loear 
'biasa di Weenen oleh karena keseha- 
tan badannja masih sadja terganggoe 
maka vacantienja dipandjangkan. 

| Ini hari ia pergi dari Saarbrucken 
'menoedjoe ke Neurenberg - oentoek 
menghadliri itoe congres kaoem Nazis 
jang terkenal. 

—O— 

Congres kaoem Nazis jang besar. 
Pemandangan 

di Neurenberg. 
Neurenberg, 7 Sept. (Aneta- 

Transocean). Doea poeloeh extra trein 
ini hari sampai dari Berlija di Neuren- 
berg dengan mengangkoet 12000 pe- 
moeka politiek dan 4.000 anggota par- 
ticulier dari partij nazis, begitoepoen 
2,000 orang perempoean. 
| Ini hari ada harian vrijwilligers 
arbeidsdienst. 53.000. Anggota dari ini 
organisatie telah toeroet bocaf pertama 
kali dalam congres dari partij nazis itoe. 

Dengan- berbaris delapan2 orang, 
anggauta2 itoe dienst boeroeh telah 
berangkat dari mereka poenja tenda2 
di Langwasser diwaktoe pagi dan de- 
ngan vaandel dan muziek lantas me- 
noedjoe ke Zeppelinwiese dimana con- 
gres itoe diadakan. 
: Begitoe iaorang sampai disitoe, Hitler 
poen lantas datang. Int fuhrer disam- 
boet oleh kepala dari itoe dienst 
boeroeh Hierl. 

Hitler poen disamboet dengan se- 
Toehan gemoeroeh Hell", jang ia 

  

   
  

Melawan penoeroenan gadjih. 
Oleh koeli2 tambang 
Socialisten. 

Brussel, 9 Sept. (Aneta-Reuter) 
Selama ada congres loear -biasa dari 
organisaties koeli2 tambang Socialis- 
ten Belgie maka dengan-soeara boelat 
telah diambil kepoetoesan oentoek me- 
ngadakan pemogokan oemoem pada 
tanggal 17 Sept. j.a.d. jalah sebagai 
protest terhadap itoe penoeroenan gas 
djih jang 50/" besarnja. 

Perserikatan antara Frankrijk de- 
ngan Italie ? 

Tentangoeroesanarmada. 
Kegemparan dalam kala: 
ngan Volkenbond. 
Geneve, 8 Sept (Aneta-Reuter) 

Kabar2 dari Rome tentang kemadjoe- 
annja pembitjaraan antara Frankrijk 
dengan Italie telah terbitkan kegempa 
ran dalam kalangan Volkenbond, teroe 
tama kabaran tentang terdapatnja per- 
moefakatan jang mengenakan perim- 
bangannja kekoeatam armada di Laoe 
tan Tengah. 

Meskipoen oleh fihak Frankrijk di- 
bantah keras, jang mengatakan bahwa 
telah diterima baik oendangannja Bar- 
thou oentoek mengoendjoengi Rome 
dalam pertengahan boelan October, ini 
soal dipandang-sebagai satoe tanda 
bahwa pembitjaraan soedah berdjalan 
begitoe djaoeh, oleh karena doeloe 
djoega telah diterangkan bahwa ia ti- 
dak akan koendjoengi itoe kota sebe- 
loemnja segala oeroesan beloem dibi 
kin beres dengan Mussolini itoe. 

—0— 

Pertempoeran2 lantaran pemogok. 
Sekarangdi Spanje. 

Madrid. 9 Sept. (Aneta-Reuter) 
8 orang telah mati dan 45 Iagi menda 

tara kaoeim pemogok dengan politie 
berhoeboeng dengan pemogokan oe- 
moem jang memakan tempo 23 djam 
lamanja, pemogokan mana telah dioe- 
moemkan pada tanggal 8 September jbl. 
sebagai protest terhadap toean2 tanah 
di Catelanie jg. melawan wet daerah itoe. 

300 orang dapat ditangkap dan sam 
ai sekarang 100 diantara mereka te- 

lah dimerdekakan kembali. 

Keadaan didalam kota ada tenterain, 

akan tetapi berhoeboeng dengan kesoe 
karan-kesoekarannja. pemerintah maka 
boleh djadi jang kabinet akan boebar. 

—O— 

Fascisme di Engeland. 

Demonstratie Ke-   djawab dengan seroehan ,,Heil“ meine 
mannen vom Arbeit“. 

Kemoedian itoe vrijwilligers berbaris 
sepandjang tribune dimana Hitler ada 
doedoek, 

»Reuter“ kabarkan lagi, dalam satoe 
pedato pendek: Hitler ramaikan, tidak 
lama lagi bakal diadakan dienstpilcht 
pekerdjaan. 
Akan sampai itoe tempo, ia mene- 

rangkan, .dimana tidak satoe orang 
Duitsch akan bisa diterima dalam per- 
gaoelan rakjat Duitsch sebeloemnja ia 
mendjadi anggota dari dienst boeroeh 
itoe”. 

Kemoedian itoe 53,000 pemoeda telah 
kasih lihat oefening militair, dimana ia 
Orang goenakan itoe sekoep sebagai 
sendjata. 

  

: Pidatonja Goebels. 
Dalam satoe pidato pada propagan- 

disten nazis Goebels menerangkan an- 
tara lain-lain :..Kita soedah bikin pro- 
paganda itoe mendjadi satoe kunst 
penjiptaan jang soenggoeh-soenggoeh. 

| Lebih djaoeh Goebels menerangkan, 
orang poenja toedjoecan boleh dikedjar 
dengan: segala. matjam daja. Sebab 
propaganda ada sematjam tenaga-boe- 
at.membajangi (verbeeldingskracht) 

"bljang productief, maka propagandisten 
baroes paham betoel rahajat poenja 
psyche. : 

»Propaganda ada sendjata paling 
tadjam boeat mereboet negeri. Sebab 
propagandisten ada mendjadi samboe- 
ngan avtara pemerentah dan rahajat 
maka mereka  moesti menggoenakan 
pers, radio dan film. 

Propagandisten di Duitschland soe- 

dah mentjapai Satoe efficiency dalam 
hal memegang pengaroeh atas ra'jat 
terbanjak.: Segala pertjobahan dalam 
ini.kalangan di lain2 negeri tidak nam- 
pil sama Duitschland. : 

Propaganda demikian koedoedidja- 
jankan dengan satoe tjara jang mem- 
bikin orang tidak bisa tahoe madsoed- 

nja sebab, djika maksoed itoe tinggal 

tersemboeni,. maka hasilnja akan djadi 

semangkin besar. 
Perhimpoenan. 

Neurenberg, 7 Sept. (|Aneta- 
Reuter). Itoe Zeppelin-wiese, jang me 
ngasih tempat pada 400.000 orang pe- 

noeh sama orang dalam uniform bruin 
tatkala diadakan perhimpoenan dari 
pemimpin politiek dari nazie, 

Riboean arang tidak bisa dapat tem 
at, 

7 21.000 kaoem kemedja bruin dengan 
bawa bendera, berbaris depan tribune 

dari mana “Hitler berpidato akan me- 

ngasih poedjian pada itoe pemimpin2 

dan mendesak boeat teroeskan pergoe   letan goena angan-angan nationaal, 

medja Hitam. 

London, 9 Sept. (Aneta), Atoeran 
Politie jang loear biasa soedah diia- 
koekan kemaren malam Senen berhoe- 
boeng dengan demonstratie dari Ka-, 
oem Fascist di Hyde Park dari satoe' 
fihak dan dari kaoem Anti-Fascist di, 
tihak lainnja. 

Jang diseboet pertama soedah datang 
dari beberapa bagian dari seloeroeh 
negeri oentoek mendengarkan Sir Os- 
wald Mosley. 

Pemimpin2 Fascist jang lain lagi 
menerangkan toedjoeannja dari mereka, 
kemoedian berbaris terbagi'dalam 14 
afdeelingen dari semoga bagian2 kota 
London oentoek melawan itoe demon- 
stratie. 

6000 politie-agent dan 
beberapa ,specials" 
soedah dipekerdjakan 
ocoentoek menolong po- 
litiejang biasa, 

Doeca bagian dari Hyde Park soe- 
dah disediakan oentoek masing-masing 
demonstratie dan kedoeanja ini soedah 
dikelilingi oleh Politie jang koeat. 

Politie berkoeda mengelilingi seloe- 
roehnja Hyde Park. 

Dari atas oedara semoeanja itoe di 
djaga oleh politie jang ada didalam 
satoe Autogiro, jaitoe seboeah kapal 
terbang jang melajang-lajang. 

Meskipoen oedara 
sangat genting, tidak 
ada pertempoeran. 

Disebabkan adanja atoeran2 politie 
jang baik, 
soeatoe apa sampai pada achirnja de- 

tempo tempo ada sangat gentingnja. 

Fascisten. 

anti-Fascisten. 
Pendjagaan Politie dikoeatkan oleh 

Politie berkoeasa jang dapat menahan 
orang2 itoe sehingga Oswald Mosley 

baroe bisa angkat bitjara. 

Serangan pada wak- 
toeboebarannja. 

broek mereka itoe, 

soedah ditahan. 
—HO—   
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pat loeka selama ada pertempoeran an- |. 

tidak ada pertempoeranj 

monstratie di itoe, meskipoen oedara | 

Sir Oswald Mosley| 
ditoebroek oleh anti-| 

Waktoe Oswald keloear memperli- |! 
hatkan dirinja maka ditoebroek didalam |: 
pada waktoe itoe djoega oleh semoeaj: 

jang diterima dengan tepoek-tangan: 
rioeh dan soerak oleh kawanskawannja, 

Sesoedahnja Kemedja Hitam berbaris): 
boebaran sedangkan politie memperlin- | 
doengi mereka dari moesoehnja, jang|! 
lemparkan batoe dan mentjeba menoe-| 

Ampat orang anti Fascist sekarang | 

Kesdasn pemogokan di Amerika 
Sarikat. 

Dalam imndustrie alumi- 
nium soedah berhenti. 

New-York, 9 Sept. (Aneta-Havas) 
Pemogokan dalam industrie aluminium 
Amerika Sarikat soedah berhenti, oleh 
karena telah didapatkan ketjotjokan 
antara kaoem madjikan dengan kaoem 
boeroehnfa. 

Tapilebih banjak jang 
toeroet ikoet 

Washington, 9 Sept. (Aneta) 
Pemimpin Pemogokan German soedah 
mengoemocinkan, bahwa semoea 
Kacem. Boeroeh di fabriek2 kertas- 
tempel, 'laken,- permadani kain-kain, 
boelon-haloes, kain wol tenoenan dan 
pluche di seloeroeh negeri, telah mer- 
dapat perintair soepaja di “hari Senen 
toeroet ikoet mogok dengan Kacem 
Boeroeh di dalam fabriek Textiel, jalah 
oleh karena menaroeh sympathie ter- 
hadap mereka itoe. 

—D — 

AZIA 
Dienst mail diberhentikan. 

Sedari'tg 5Sept. 1934. 
Shatighai, 10 Sept (Aneta Iwa 

ki). Semoea dienst2 mail di Tiongkok 
Selatan diberentikan sedari tanggal 5 
ini boelan, waktoe employes dan per- 
koempoelan kast natinaal  melaloekan 
perlawanan terhadap departement per 
hoeboengan di Nanking, siapa meno- 
lak mereka poenja oetoesan dalam con 
ventie di persidangan Nanking. 

—G— 

Obat penjakit Cholera 
Soedahdidapatkan 
jang 100p€t. mati- 
nja. 

Shillong, (Assam), 8 September 
(Aneta-Reuter) Directeur dari Pasteur 
instituut di Shillong toean Luitenant- 
Kolonel Morison soedah bisa da 
patkan satoe obat oentoek mentjegah 
penjakit Cholera jang soedah ditjoba 
dipakai dengan banjak hasilrja. 

: Obat itoe diberikan nama ,bacte- 
riephaga”, jalah goena menjerang dan 
membasmikan koeman-koeman jang 
masih hidoep sentausa, 

»Bacteriophaga” itoe soedah ditjoba 
boeat pertama kali dalam beberapa 

AMERIKA 
      

        Tangan 

penjakit cholera dan dipakainja ber- 
sama-sama dengan Vaccin (soentikan) 
cholera jang biasa, 

Pekerdjaannja itoe roepanja soedah 
lebih baik dari pada jang ada sekarang, 

Soedah dikatakan bahwa , bacterie- 
phaga" .itoe telah dapat hasil sepenoeh- 
penoehnja 100 pCt., sebagai obat 
ventoek menijegah itoe penjakit cholera, 

Pekerdjaannja ,,bacteriephaga" sama 
baiknja, ' maoepoen dipakainja sedang 
dalam permoelaan atau sedang achir- 
nja dari penjerangan penjakit itoe, 3 

—0— 

Penembakan? di Amoer. 
Oleh pasoekan2 

S'o vejed. 
Harbin, 10 Sep. (Aneta-Reuter). 

Pasoekan2 Sovjet fepaskan tembakan2 
di Amor atas kapal Manchukuo, jang 
tiba di post tapal watas Manukuo. 

Pembesar pembesar dari dalam ini 
negeri madjoekan protest hebat terha- 
dap ini perboeatan. 
  

  

  

Tocan B Lampoeng: 
Boedi jang baik, peribahasa jang 

haloes, memang soedah tjoekoep oen- 
toek mengambil hati orang Asia jang 
lembaganja memang peramah dan le- 
mah lemboet. 

Djika tocan tidak hendak meman- 
dang kebangsaan sebab oeroesan per- 
soori, poen ada haknja toean. Sebab 
itoe advies kita, djikar hendak menda- 
pat penginapan jang menjenangkan hati 
toean, baik perlakoekan atau -boedi 
bahasa eigenaar hotel, maocepoen ke 
bersihan atau keamanan hotel, di Dja- 
karta ini tidak koerangnja, kepoenjaan 
segala bangsa dndonesier, Tionghoa 
d LL, asal ada foeloes boekan? 

Sebab itoe kita tidak moeatkan ka- 
rangan toecan tentang hotel , Pasoen- 
dan" di Kwitang Batavia-C. 

Hotel ada banjak, toean tinggal pi- 
lih di Betawi ini, teroetama jang di 
moeat advertentienia dalam ini s.k. 
boleh “ditanggoeng akan memoeaskan   daerah2 jang soedah diserang oleh publiek. 

  

SAWAH BESAR 56, 

oentoek Merken, Faillissement 

Satoe-satoenja kantor Indonesia   

Kantor Oeroesan Pengadilan 
|Rechtszakenkantoor) 

Mr. MOHAMMAD YAMIN 

Tel. Wel. 

Kantoor oentoek mengoeroes perkara dimoeka pengadilan 

oeroesan: incasso, “belasting, informatie, administratie, hak 

tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomie, djoega salin 

menjalin kedalam berbagai-bagai. 

dari p. 8—1 pagi dan p. 3.50—5 sore. Oentoek orang tidak 

mampoe hari Selasa dari poekoel 1—5 sore, 

3799, BATAVIA-CENTRUM 

Overschrijving, djoega oentoek 

bahasa. 

di Djakarta. Diboeka tiap hari     

BAROE   

Rubberzool 

MAHARADJA 
  

  

  TERIMA 

Schoenen 

  

  
    

   "MODEL 
223   

  

f 194 
POTONGAN JANG 

OEKOERAN: 

36-37-38-39- 40-41-42-43 f 215 
MENGAGOEMKAN 

KEKOEATAN SOEDAH TERKENAL 

  

Jang tidak 

Prijscourant tidak 

sedia   

PESANAN 

wang 1/3dari barangjang 

dipesan tidak dikirim 

disertakan 
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B DAN MALEM BERIKOETNJA S 
5 Kita poenja Directie persembahken satoe film jang - 

sanget loetjoe. Bi 

»DE GROOTE BLUP" 5 
". Atawa | Bi 

: )     
  

  

2 i 3 t 

s 2 

4 4 6 B ,Kesombongan jang besar" 
B 8. Dalam ini film ada toeroet maen djoega brapa banjak pram- $Sj poean jang tjaotik, dari itoe kita brani tanggoeng siapa jang s 

liat ini film tentoe djadi poewas, dan goembira. : B AMAN T TOTO OTPI PETIR TI 
  

      

    

   

        

  

BUREAU OF MISSING 
PERSON 

mamang ALATAS AMAN MAMA maa Genban Mur dede TN AN Le Am PEN AS mam 

  

Gadis gadis jang mengilang 
    

Orang-orang perempoean jang minggat dari soeaminja. 

  

     Orang-orang laki laki jang ingin loepakan tempo 
doeloe jang gelap goelita. 

  

     ANAK-ANAK jang dengan tiba-tiba meninggalkan 
orang toeanja, kadang-kadang dengan maoenja sen- 
diri kadang-kadang dengan paksaan..... 

      

     
     

    
    

  

   

    
   

   

Semoea kedjadian di dalam doenia kedjahatan, jang 
memain di hadapan penonton, akan dioeroes dan di- 
terangkan oleh 

  

Orang-orang jang mengilang jang ditjari oleh Bureau 
oentoek orang-orang jang hilang. 
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September 1934 

DUBBEL SERIF 7-8 

filim ke 1 

RICGH-ARD 
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Lalmadge 

| Boeat hari Senen IC din Selasa 11 

Toeroen dalem serie film 
jang menggemparken an- 
tero- doenia, ada radja dari 
semoea Seriefilms jang be- 
lon perna dipertoendjoeken 

di Hindia-Nederland 
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Extra-serie. 7:8 

  

ALHAMBRA BIOSCOPE |: 

S
E
N
 

band 

Pe : 

3 
ment. 

Boeat hari Senen 10 dan Selasa 11 | 

     

    PER RR 

RIALTO 
BIOSCOO

P 

Senen : Si Pama tah Bat-C. 

Ea ES 

T
T
 

     

September 1934 

Djempolnja FOX poenja SUPERSCHLAGER 

  

ZO0O IN BOEDAPEST 
DENGAN 

GENE RAYMOND 
LORETTA YOUNG 

500 binatang2 liar dan 1000 lebi extra 

Pertoendjoekan segala binatang boeas dalam kota 

  

Perklaian2 diantara singa dan mafjan, serem befoel diliatnja 

Perklaian manoesia dengen manoesia actie dari PERTAMA sampe 
TAMAT menarik hafi sekali 

ROMANCE jang fida bisa terloepa 

  P Het Spook. van her Circus : 
Anak -anak bole norton 

  

BPN” TREASURE | 

  
  

      

Batavia-C, Telf, 5241 WI. 

REPARATIEATELIER Ini, bengkel bisa betoeiken keroesakan se- aa . perti: Auto, Motorfiets, Gramophoon, Radio, Ja V L i | E3 Mesin toelis, dan laen Jaennja. ” 
Bengkel laen, tida bisa melawan kita poenja 
harga, paling moerah, kerdjaan tjepat dan rapi 
Harep toean2 tjoba kita poenja pekerdjaan, 

Molenvliet Oost 25 
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D R U KK E R U 5 | Hormat kita, Semanan (AUANANUAANNK ANA KRU AOUAIANLA Rep: Atelier , VLUG, 
KAMAR KUN Bagan 

-  GALOENGGOENG K5 
“Ig - Pengeran Soemedangweg 63A — Bandoeng 

P1 

- 1, “Menerima  pekerdjahan tjitak dari paling ketjil SM WESSELINK & DUJKHUS @ "— sampai paling besar. 7 : - : aa .2. Menerima pekerdjahan bikin Cliches dan Stempels. 
X 

2 3, Menerima pekerdjahan bikin lijst. 
2 Semoea pekerdjahan ditanggoeng tjepat dan rapih. | : & Begitoepoen harga ditanggoeng accoord dan me- Kantoor makelaar-makelaar njang paling - njenangkan, boleh Saksikan. besar boeat antero poliwidjo seperti : 
- 

Minjak sereh, Areng batok kelapa Coprah, 
- . Menoenggoe pesenan ' Kopi, Lada, Katjang, Beras, dan lain-lain, 

Dioega Sg toeu——— TNMMARINAANANNAgevgivisii ANK NA 2 KALI BESAR WEST 6 — BATAVIA Btotan jang hendak : , Adres Kawat »Gilingan — Batavia» e erlan Dagbl 
SA 2 

3 daan tngas. . e i BE Telephoon Batavia 100 —- 700 — 1300 MJ 

      

PINDAH ROEMAH 
JA. LICHTVELD 

di Scottweg 11 ke 
KEBON SIRIH 66 

Telefoon WI, 2709 

  

Zenuwarts 

  

  “3 Pe an 

HONG KONG & Co. 

TOEKANG ROTAN 

Pintoe Besar No. 72, BATAVIA 

Sedia Krosie dan medja dari rotan 
roepa matjem model, harga lebi 
moerah dari- laen toko, barang 
ftanggoeng baek. 

Harap toean? dateng saksiken.     
  

  

Okichi Tiwoich kim 9 Koe € Pena PAN 
| Bekassinarg14 PANEN AP Pa: 

AN NN Obichas can. 
NN ANA 01gakorrscamneo, LA AAA Ora PA Anta Ananda na LAN PTUN ea aa TPT PN LAN eni DATA 

Sa PN ANN UAN Banana |toskaro Lotoksar 
aa PN AN dengar nama sehaki, t 

Memendukon dengan bormak 

     
         

     

   

   
      

  

   
   

   
  

   
Adresi 
MARA LOETAN 
Dak BOE N3. 

TOE TOEU/ BNN 
BATAVA EN TBUN 

Kleermaker 

MOEDAHAM 
ex toekang ditoko Oger Freres 
Petodjo Binatoe No, 18 Gang I Batavia-Centrum 

—. 
An nek 

ng 

Trima roepa2 pekerdjaan boeat focan2 
dari roepa2 model menoeroel maoenja 
jang bikin djikaloe locan2 ingin polo- 
ngan jang bagoes enak dipake datanglah 
di kleermaker jang terseboei. 

Memoedjiken dengan hormaf 
MOEDbAHAM 
  

    

kuananaa mena 

Hotel ,Batavia" 
Moeka Station S, S. kotta Cheribon 

aa angan LaaNaN 

Inilah hotel jang teroetama sekali 

    

3 bagai tetamoe djaman .malaise, sebab dari station zonder keloearkan ongkos 1 cent boeat dokar sedang tarief amat 
moerah sekali 
klasi, Ikamar 1 orang 1 malem f 1,25 

boeat 2 orangf 2,— 
Klasil, 1 kamar 1 Orang 1 malem f 1, — 

boeat 2 orang 4-1,75 Pagi dapat roti, thee of koffie soesoe 
Latar boeat nginep dan tjoe'ji auto 
selainnja vrij. 

Eigenaar 
M, HASSAN 

  

  

TANJA U POENJA DOKTER 

Pake: | 

BEDAK VIRGIN 
3 hari dapet kenjatahan 

7 hari taoe kebaikanja 

Monster gratis   CHUN LIM & Co, — BATAVIA 
  

zen Mati - : — 

  

A
a



       

  

        
    
     

  

   
   

  

    

  

   

   

    

   
  

   

tmn sn fioernatis kita |a 
ki oo dak me- 

sebeloem digoegat oleh j 
ggota jang maoe sohorkan 

'pembela . organisatie” dengan 
iek atau melahirkan peng- 

e aan, dan oetoek P.B., apa 
“tidak teroeroes itoe, oleh 

mnja pertanjaan itoe 
Pa Nan Pa 

Tj jang menerbitkan 'pengiraan 
tidak bekerdja, terdengar Tea 

..kaja hija-hija-oh! 
|. Saja pernah madjoekan satoe perta | 
njaan : mana jang lebih baik ? Seboe-| 
ah perkoempoelan dengan P.B. lemah, 
tetapi tjabang-tjabangnja se 

P,B. jang bekerdja keras, tetapi tabang-|. 
ine a TOANIeP Ta an aman 1 

— Tidak ada djawaban. wing mempoe- 

: Orang jang soeka sedikit berpikir 
i| dan jang mengarti djalannja organisa 

soe |tie tenfoe gampang mendjawab: Pasti, 
jang “lebih “baik, P. B.- dan tjabang: 
(sama giatnja, sama. sehat keadaannja. 

e| Tetapi ini djarang sekali, maka per-j 

   

  
ra| menggambarkan keadaan “sekarang. $ 

Bocat jg. soeka berpikir, pasti lebih baik 
3 PB. lemah, tetapi tjabangnja giat bisa 
kasih tjamboekan P,B. jang lemah, dan 
kalau | .B. ditjamboek tinggal mengan- 

|toek, tjal Na bisa dan ada 

  

Tepi 2 ap ajaaa: soKibar: pers 
'koempoelan dengan P. B. jang giat, jg. 
berani keloear oeang, meskipoen me- 
larat, jang Habangnja tidak keroean, | 
tidak menetapi kewadjiban, 10 soerat | 
dari P,B. hanja dibalas dengan 1 soerat, 
dalam waktoe jang soedah kasip (tel 
Jaat) ? atau tidak dibalas sama sekali ? 

— Apa daja? 
2 Djoega P,B. dapat menjamboek, te- 
Itapi kalau jang ditjamboek tinggal enak 
bernina-boboook, P.B. tidak bisa paksa 
tjabang boeat serahkan pekerdjaannja. 
Bisanja hanja melihat waktoe kema- 
tiannja....... 
: Tidak dengan. satoe cent, hanja de- | 

ongan satoe tjabang, zonder 
tjoekoep moesti menjiap- 

mengatoer kongres, habis 
“manis sep yah 'dibocang, atau habis 
2 |congres, P.B. lantas tidak direwes, 
sn |apa daja P.B. soeatoe perkoempoelan 
“demikian, apa lagi perkoempoelan | jang 

0€84| masih baji, baji zonder soesoe oentoek 
makanan seseharinja ? 

Maka, djangan oekoer diri sendiri 
-| ang tidak betjoes dengan awak P. B.! 

pa | Mana saja sebagai Panitra ber-: 
keadaan tidak tinggal 

anggota Pengoeroes- 
tetapi organisatie ter- 
Ia 3 akn djaga, 

     

    

ang Kn LN 

salah tindak jang 

a emas. Ea idak boleh 

Afebate jam me feiten jang njatali 
Dan disampir : Bi haroes poela jang | 
kranig (sembada). Djangan ,,petentang- | 

t petenteng”” protest, tetapi karena tidak 
s |tjoekoep sjaratnja, dari pada maoe-da- 

   

bat diberi Han centoe 
34 banjaknja lima belas riboe roepiah| 
Werkcentrale dari Bala-Tentara Kese-| 
lamatan di Bangorpe, kata Aneta. 

'S, padahal jang digoegat 
erkara dalam kalangan P.8.| 

Hendy dioeroes, Ktin 

apa kew kewadiban baka angs 
beres?! 

(tanjaan diatas ios “jang lebih dekail: 

tidak poetoes | mom 
aan P,B. lebih! T Ha F 

roen deradjatnja, dan djadi boeah-ter-| 

barang mengkilap | 

  

   
   

Congres. “Indonesia Woeda". 

“Jangke-ampatdi Solo. 
Pada penghabisan dari boelan De- 

coengres Indonesia Moeda jang ke- 
ampat. 

Pemetjahan dalam Kalan gan N.M.O. 
N, LV. B. Sekarangj 
beroentoeng, 

Menoeroet Aneta dari Malang seka- 
rang kembali nampak satoe pemetja- 
han diantara kalangan Voetbai Malang 
en Omstreken. 

Perkoempoelan2 jang telah keloear 
sekarang...soedah peboengkan dirinja 
lagi Pang ng ada N .LV.B. 

—0— 

1 di 
i Geo Wehry 

F3 

ja 
Kassier Phoa King! Bs dari Geo 

Wehry di. Tjilatjap, soedah didjatoeh- 
kan hoekoeman 3tahoen pendjara oleh 
Raad yan Justitie di Semarang, dengan 
potong -temponja waktoe ada didalam 
preventief, oleh karena soedah meng- 
gelapkan Ta 

Ted 

sPemawaan" 'Wethouders di 
2 Soerabaja. 
.Piotest dari fractie 
Tionghoa dan Indo- 

Te Mena 
“Berhoeboeng dengan pengoerangan- 

“Inja kedoedoekan wethouders di dalam 
gemeenteraad Soerabaja sampai 3, hal 
mana akan melenjapkan wethouders 
Tionghoa, maka fractis Tionghoa dan 

     

'Fractie. Indonesia akan minta berau- 
dientie pada Gonverneur General, ka- 
barkan Aneta dari Soerabaja. TR 

— Ketjelakaan auto jang hebat, 
Keloearga,Radja Siam 

mendapat bahaha.: 

Menoeroet kabar Aneta-Renter dari 
Ipoti, pada tanggal 8 September (ini 
hari) Prins dan Prinses Svastia, dan 
orang toeanja Radja Siam telah men- 

SP dani ingta oen-dapat ketjelakaan auto. 
“Dari sebab kedjadian itoe maka 

'Prinses Sevastia mendapat loeka-loeka 
hebat hingga djatoeh pangsan pada 
ketika itoe djoega. 

Sementara Prins tadi hanja menda- 
pat loeka2 dibagian moeka dan kepa- 
lanja sadja. 

—0— 

Congres Madoereezen Bond 
di Pamekasan. 

Congres. Madoereezen Bond jang ke- 
doea kemaren hari Minggoe.telah di 
adakan di Pamekasan bertempat di- 
gedong Taman Siswa dimoeka aloon2. 
Jang diperbintjangkan dalam openbare 
vergadering jang soedah diadakan ke- 
maren itoe, ialah : 

1. Pemboekaan dan penjerahan pim 
Ipinan kepada Hoofdbestuur, oleh toean 
H.M. Irsjad, voorz. tjabang Pameka- | 
san. 

A Riwajat Madoereezenbond, oleh 
tocan Moh. Ali, secr, H.B. 

3. Azas dan toedjoean H. B, oleh 
toean M. Brotohadiwidjojo, voorz, H. B. 

| 4, Mempermakloemkan pendapatan 
poetoesan Rapat tertoetoep. 

5, 'Co-operatie, oleh toean M.D, 
Poetrowidjojo. 

6. Prae-advies tentang Pergoeroean 
(Nationaat Onderwijs) oleh toean M. 
Tabrani, Directeur Sekolah Kita,. 

7. Prae-advies tentang Kabangsaan, 
oleh toean Rooslan Wongsokoesoemo. 

"|Adviseur M. B.. tjabang Soerabaja, 
Han (pimdana, 

  

Itawaan oemoem, 
Protest, ketjoeali haroes seadilnja, 

?| mendengar kedoea fihaknja, saja ber- 
-|tanja pada kawan2 semoea (anggota 
Peri) : apa tidak baik ,protest diri 
sendiri” Iebih dceloe, daripada protest 
|orang loear jang djaoeh tempatnja, j jang 
beloem terang doedoeknja perkara ? 

Apa jang dimaksoedkan protest pada 
diri sendiri ? 

'Ta' lain ta?” boekan, bereskan orga- 
“Inisatie, penoehi kewadjiban, dan tahoe 
(membedakan mana oeroesan oemoem, 
mana oeroesan roemah-tangga, djangan: 
,mentang-mentang pangkoe koran", 
gampang bertelorkan Critiek jang tidak 
'beroedjoeng-pangkal.     pat ee Map malatj ipar Telor jang boesoek png 

ccteur yan Justitie Maa tu 
memberi ocang | HSNI 1 

cember jia.d. di Solo akan diadaka-|- 

| Kampar dan Koeantan, 

| Protestant, 

atau sebaliknja - 

DALEM TEMPO 2 Nan 

TIGA PERAPAT Eb        
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nye k 
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EN 
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5 59 sore 
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: Kemis) ini kreta 
Kapat Mail TOKO PRIOK 

START SSPOORWEGEN 
Aman s— Moerah 
  

Bangsa Indonesia. 
Perloe beramahan, 
meskipoen berlai- 
nan igama 

Pendoedoek “kepogiauan Indonesia 

Itoelah sebabnja maka setengah (seba- 
hagian) orang katakan, pendoedoek 
Indonesia itoe ta” dapat bersatoe. 

djoerkan “diimoeka .ogmoem, soepaja 
bangsa fndonesia dapat. bersatoe. Hal 
ini “memang socdah | semestinja kita 
ketahoei dan mesti kita akoei, bahwa 
pendoedoek Indonesia, biarpoen terdja- 
di bermatjam-matjam bangsa, tetap 
sebangsa, senasib dan setoedjogan. 
Lagi poela. bahasa Melajoe jang kita 
pakai dimoeka oecmoem, kita mesti 
akoei,: bahwa itoelah bahasa kita, | 
bahasa Indonesia. 

Pendoedoek Indonesia, jang ta” ta- 
hee bahasa terseboet, sangat teledor. 

Oleh sebab itoe peladjarilah bahasa itoe. 
Kedoea, boeanglah segala perboeatan 

perboeatan (daden) jang menoedjoe ke- 
arah rassenstrijd. 

Soepaja kita sama ma'loem, siapa 
bangsa2 kita jang mendoedoeki. tanah 
Indonesia ini, adalah sebagai berikoct : 

| Pendoedoek poelau Djawa : 
a. Bangsa Soenda mendoedoeki Djawa 
Barat batasnja sebelah timoer soengai 
Tjitandoej dan Tjilosari. 

Di Banten dan di Tjirebon bangsa 
Soenda itoe tjampoer Djawa, 

b. Bangsa Djawa mendoedoeki pro- 
vincie Djawa Tengah dan Timoer. 

c. Bangsa Madoera dipoelau Madoera, 

a. b, dan c. kebanjakannja berigama 
Islam. Di Depok, Moentilan dan Mo- 
djowarno banjak jang masoek igama 
Kristen. 

H Pendoedoek poelau Soematera. 

a. Bangsa Minangkabau di Padang, 
Benkoelen Oetara dan dipantai soengai 

b: Bangsa Redjang di Bangkahoeloe. 
..&. Bangsa. Kerintji dipegoenoengan 
Djambi dan Krintji, 

d. Bangsa Batak di Tapanoeli dan 
tempat2 jang dekat danau Toba. 
-€, Orang Alas disebelah oetara d. 

“Toba. 
bs dajpe 

Na Paha dan Talang, hidoep- 
nja didalam hoetan antara soengai Moe 
si dan Djambi. 

h, Orang Nias dipoelau Nias. 
i, Laoet dan. Benoca mendoe- 

doeki kepoelauan Riouw dang Lingga. 
ji, Orang Aboeng didafrah Lam- 

ef, g, h, beloem poenja igama. 
1 Pendoedoek poelau Borneo. 

a, Bangsa. Dajak. Tempat tinggalnja 
dipantai soengai2 

IV Pendoedoek poelau Celebes, 
a, Orang Makasar 
b, , Boegis 
C, »  Toradja 

d. Orang Minahasa. 
e, Bangsa Alifoeroe. 
a.b. berigama Islam. 
c.e, beloem poenja igama, 
d. berigama Kristen, 
V. Pendoedoek poelau Bali Hampir 

semoea pendoedoek poelau Bali ber- 
igama Hindoe, semoeanja orang pela- 
rian dari Modjopait ketika igama Islam 
'masoek dipoelau Djawa. 

Orang Bali toelEn berada dipego 
Na p. Bali, namanja bangsa 

a 
Ti, Pendoedoek poelan Lombok, na- 

manja bangsa Sasak, beloem poenja 
igama, Ada djoega jang berigama Islam. 

VII Pendoedoek poelau Soembawa, 
hampir sebangsa pendoedoek Lombok 
dan Bali. 

| IX Orang Flores kebanjakan berigama 
| Roomsch— Katholiek. 

X Pendoedoek p. Soemba berigama   

itoe terbagi atas berbagai-bagai bangsa, : 

Pengandjoer. bangsa. kita, mengan- | 

poeng. 
a, b,c, dan i, kebanjakannja berigama 

Islam. 
d, 5 » Kristen, | 

XL P, Timoer didoedoeki Oleh bangsa 
Papoea, 

X!l Kepoelauan Meloekoe, 
a. Pendoedaek p. Tidore, ada jang 

berigama Islam, ada jang Kristen. 
Ib, Bangsa Ambon, kebanjakannja 

berigama Kristen, 
|ci Pendoedoek p, Boeroe,berigama 

Kristen. 
d Nieuw-Genua bangsa Papoea. 
Segala bangsa2 kepoelauan Indonesia 

jang terseboet diatas itoe, ialah bangsa 
Ikita, meskipoen mereka itoe berigama 
Kristen atau beloem poenja igama se- 
kalipoen. 
Perloelah kita hidoep beroemah-roe- 

mahan dan tolong-menolong dimana 
perioe, dengan tersimpoel didalam hati 
kita, mereka itoe, falah saudara kita. 
Moedah-moedahan dapatlah bekerdja 

bersama-sama. 
ka | Sama 

Memahamkan Cultuur Tembakau. 

Perhatian. Fransch 
pada Indonesia. 

Di Semarang telah sampai tocan 
Pierre Maguien, inspecieur generaa! 
dari tabaksregis Fransch. 

| Berhoeboeng dengan ini ,.Loc.” telah 
bikin pembitjaraan dan toean Magnien 
kasih tahoe. bahwa toedjocan dari in 
poenja perdjalaman adalah oentock pa-- 
hamkan- cultnur tembakau. 

| DiVorstenlanden ia akan koendjoengi 
beberapa onderneming tembakau, di 
mana ja akan Hhat-lihat cultuar tem- 
bakau. 
:Menoeroet katanja tocan Magnien 

dengan Vorstenlanden ia ada mempoe- 
'njai perhoeboengan jang baik. Dari pa 
nen di dalam tahoen 1929 toean Mag- 
nien telah beli 30.000 baal boeat regie 
tembako Fransch, dari panen di dalam 
tahoen 1920 33.000 baal, sementara 
dari panen tahoen 1931 dibeli koe- 
rangan hal mana ada berhoeboeng de 
ngan moendoernja perminta'an pada 
tjeroetoe. 
“Tembako dari Vorstenlanden di 

Frankrijk ada disoeka boeat isinja tje- 
roetoe Tembako. Maryland kelihatan- 
nja ada matjam tembako jang terlaloe 
mahal, 

Dalam iapoenja koendjoengan pada 
kebon-kebon tembako di Vorstenlan- 
den, lebih djaoeh toean Magnien harap 
bisa bikin koendjoengan pada proef- 
station df Klaten, 

Dari Vorstenlanden toean Magnien 
akan berangkat ke Soerabaja, dimana 
ia akan bereskan beberapa oeroesan 
particulier, 

Setelah itoe ia djoega akan bikin 
koendjoengan pada cultuur tembako 
di Sumatra. 

Pada tanggal 19 ini boelan toean 
Magnien akan berangkat ke Padang 
dan dari sini teroes ke Deli, : 
Tembako di Sumatra oleh itoe regie 

tembako Fransch semata mata dipakai 
dalam djoemblah-djoemblah jg. ketjit, 
Rata2 Frankrijk tioema beli tidaklebih 
dari 2000 baal tembako dari Sumatra. 
Menoeroet katanja tocan Magnien ini 
tembako ada baik sekali dipakai se- 
bagai dekbiad. 

chirnja tocan Magnien oetarakan 
ia kegirangan sebab dimana-mana 'ia 
dapat penjamboetan jang manis. 

Sa Op saka 

Padang. 

S.K, Tjamboet berenti 
terbit 

S.S. mengabarkan bahwa soerat 
kabari » Tjamboet” jang terbit di Padang, 
sekarang tidak terbit lagi dengan tidak 
memberi tahoekan lagi pada pembatja 
dan adverteerdernja, sehingga dikoe- 
boer hidoep-hidoep. 

Pemimpin itoe soerat kabar tidak 
datang lagi kekantor, sedang pega- 
wainja masing2 soeda berkeloeh kesah 
aa mereka beloem menerima oepah- 
nja,   

G Na PERSI 
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—. air sendiri, jang man 
| Jahoedi ia hoendjoek 

: eat tanah air 
. waktoe itoelah te 

   

     

    

      
             

    

  

   
   

     
   

    

  

       
   

   
   

  

    

       
    
     
   

      

    

    
     

   
    

    
   
     

     
   

   
   

  

    
    

    

   

       

     

    
   

   
   
   
   

   

      

    

   

  

   

  

   
     

   
    

    
     

  

    
    
   
   
     

   

hoen berselang 3 

gala podjok, j erai 
bertaboeran" diini doenia. datang ber- 
doejoen2, ja, berkapal2 emigratie, ber- 
din tag Aa 2 gn Pa 2 El 

mereka dilahirkan baik dengan ke- 
maoceain Sega | atau Pn dari 
sitoean roemah, seperti jang terdjadi 
di Dultschland “baroe? ini, oleh per 
rintah: jang berkocasa dinegeri 

  

4 

itoe, 

selain dari 

oleh bangsa itoe, poen tanah air me- 

— Jahoedi,- tamah soetjinja oemat Moe- 

kita naik, miradj keatas langit. Bebe- 

dengan pengaliran darah dari kedoea 
belah pihak ini semoea orang telah 
makloemi, tetapi roepanja, permoesoe 
nan itoe, tidak tertentoe berlakoe di 
Palestina ni tetapi merajap Pa 
loearan,. terboekti apa, jang terdj di 

a Ga Kantantinen Kalah Made naveri 
ditanah djadjahan Fransch jang terle- 

. tak ditepi laoetan Poetih atau Djazair. 
. Disana diwaktoe orang Moeslimin 
sedang mengerdjakan soeroehan Allah 
sembahjang Istia “pada salah satoe 
Mesdjid jang terletak didekat kampoeng 
orang Jahoedi, dengan sekonjong ko- 
njong, masoek di Mesdjit itoe satoe 
iang tiadak dikenal dari itoe kaoem 
bani Israel, melangkahi saf soesoenan- 
nja orang jang sedang beribadat, se- 
hingga sampai ke mihrab podium sam- 
bil berkata dengan perkataan jang tidak 
sekali patoet diperdengarkan kepada 
seseorang jang mengakoe dirinja Moes 
Iimin sedjati. Dan ia mengedji2, men- 
djengeki orang jang ada dalam djamik 
itoe serta hal keadaan bangsa Arab. 

0 Seorang dari mereka jang sedang 
| sembahjang itoe mendjadi goesar dan 

naik darah, berdiri sambil menjeret 
itoe orang Jahoedi keloear mesdjid 
karena tak patoet sekali perboeatan 
sematjam itoe, memperolok olokan 
orang jang menjembah Toehan, beta- 
ar memanah ran ara dibawa bawa. 

Tatka 

    

sitoekarg bikin anaz, akan ini incident 
mereka datang berkeroemoen ditempat 
itoe seraja bersorak2 dipintoe mesdjid 

dimana orang sedang beribadat dida- 
o lamnja, mereka bertepoek2 dengan 
berkata, lenjaplah bangsa Arab. 
Tetapi moedjoer diwaktoe itoe da- 

tang segerombolan dari pegawai poli- 

    

    

   
   
   

  

    

  

    
     

    

   
   
     

    
    

    

   

: —.nja sipenghina, bosat menangkap siapa 
0.0 diantara mereka jang bersalah, dan 

ternjata pada anggapan mereka, doea 
orang jang wadjib menanggoeng dja- 

. wab resico dari perboeatannja, jaitoe 
si Jahoedi jang toekang bikin onar dan 

orang Moeslimin jang menarikkan dia 
keloear dari “dalam mesdjid, kedoea- 

. doeanja digiring kekantoor -politie dan: 
Gia 

   
    
      

leh peme- 

boeat mengover mereka ketanah Pa- 

Orang Moeslimin meliha eliha te ini, ja, 

bangsa Arab jang teroetama, tentoe 
sekali tidak merasa senang, karena| 

: economie - mereka nistjaja 
tak dapat tidak tentoe akan terdesak 

— reka'akan didjadikan tanah air orang 

hammad jang ketiga, tempatnja nabi! 

rapa benterokan telah berlakoe diantara 
itoe doea. bangsa jang dikesoedahi 

la diketahoci oleh kontjo2nja 

tie, jang terbanjak dari keoentoengan-. 
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anak negeri jang berpi 
ai d : merasa senang 1 
ranja diperlakoekan begitoe roepa, 

masoekkan kekamar tikoes dengan 
-3 

  

         

      
    

          

empoel didepan kantoor politie, 
oentoet agar soepaja saudara me- 

ska jang tiada bersalah soeatoe apa 
itoedimerdekakan kembali. — 
. Tetapi apa latjoer boekan permintaan 
mereka itoe dikaboelkan, melairkanrdi 

ngkan satoe-farkah satoe sedjoem 
etan dari serdadoe jang bersendjata 
tarigkat, sekaliannja dari bangsa Ja- 
hoedi. Mereka boekan boeat mendjaga 
ketenteraman oemoem tetapi sebaliknja, 
dia orang mendjingeki, mentjatji maki 

|menghina2kan bangsa Arab dan me- 
Imoekoeli orang jang sedang berkoeai- 
poel itoe. Ini terdjadi pada tanggal 5 
Augustus diwaktoe malam sesoedah 
sembdhjang Isja. Pada esok harinja di 
waktoe pagi, berhoeboeng dengan ke- 

Arab jang tinggal terpelantjar di kam 
Ipoeng2 orang Jahoedi ada merasa ta- 

koet, dan doea poeloeh orang dari 

dilorong itoe, boeat keloear men- 
'Itjari nafekah, rezeki, dapat tjertja dan 

kan dengan revolver, mengenai . tiga 
orang dari mereka, sampai rebah meng- 
ga diatas tanah, berloemoeran 
lengan darah. Menilik tentang kedja- 

benar kesabaran orang Moeslimin telah 
sampai dipoentjaknja, chabar tersiar 
kesegala djoeroesan negeri itoe dengan 
sekali, orang Moeslimin datang dari 
podjok berkoempeel sebagai satoe or- 
ganisatie boeat mentjeboerkan diri da- 
lam satoe pertempoeran jang dahsjat, 
melawan orang Jahoedi jang begitoe 

mana, telah berdjatan dalam masa 3 
djam lamanja, jang disoedahi dengan 
pengaliran darah dan banjak korban, 
jaitoe mati sedjoemblah 65 orang dari 
kedoea belah fihak, dan loeka parah 170 
orang, tetapi jang terbanjak jang loeka2 
itoe, ialah serdadoe dan pegawai po- 
litie jang mereka semata-mata diper- 
oentoekkan boeat mendjaga keamanan, 
melerai itoe doea kaoem jang sedang 
bertjektjokan, tetapi mereka berpaling 
|dari kewadjiban mereka, berfihak ke- 
pada bangsanja melawan orang Moes- 
limin. : 

. Menoeroet pers jang diterbitkan di 
Cairo, bahwa ada sedjoemblah 15000 
idari bangsa Arab badoei, toeroen dari 
pegoenoengan berdjalan menoedjoe 
|kota Kostantinah sengadja boeat me- 
nolong saudara2 mereka bangsa Arab 
|kaoem Moeslimin, dalam itoe pergo- 
lakan, tetapi dasar pemerintah jang 
lebih berkoeasa, maka mereka dite- 
igah oleh pegawai politie masoek ke- 
.dalam kota. 

Idjoega, di kota2 jang lain, di itoe ta- 
nah djadjahan Fransch. Dan djoega 
|lagi, pemerintah di negeri itoe, ada 

“sangat keras sekali memperlakoekan 
tangan besinja, beberapa boeah mes- 
djid dan sekolah igama terpaksa di 
toetoep, dan beberapa soerat chabar 
jang berbahasa Arab senantiasa diha- 
lang-halangi terbitnja dan ada poela 
jang distop sama sekali tidak dikasih 
terbit lagi. Ini, telah berlakoe ditempat 
itoe moelai dari doeatahoen berselang 
seningga sampai pada masa dewasa 

ini, : V 
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. Sabar pokok kemenanga 1 ngan. 
Pengiringan kalam.     
   

si da dimoeat dalam kedoea karangan 
berkepala seperti terseboet diatas. 

oeng dengan itoe, maka Po e- 

  

Bgt me VA 

   

  

jang 
“Toet-Poeloet menoelis:. 

—... Bahwa sanja, tjoemah: orang jang. 
.. berakal sadjalah jang dapat menahan 

Sabar atas oeroesan jang soekar2 
—. dan soelit. Mereka menjamboet oeroe- 
| san2 itoe dengan hati jang tetap dan 
| pikiran jang tegoeh, tidak sekali2 ber- | 
 goentjang. Karena mereka mengetahoei, 

. bahwa seseorang jang menghadapi 
tan dan kesoesahan dengan | 
ngoeng dan dahsjat, nistjaja | 

kakinja tidak -akan dapat berdiri tetap | 
| disebabkan goentjangan hatinja... 
—... Adapoen orang jang berakal itoe, di 

0. dalam hatinja adalah dasar jang tenang 
. Gan tetap jang mempoenjai faham lam, 

| bat-laoen. Oleh sebab itoe, maka orang 
abar selaloe beroesaha dengan 

pikir: ng tenang dan langkah jang | 
hati2 soepaja moedah melenjapkan ke- 
soekaran2 atau kesoesahan jang menim- 

   

    

   
    

: Ki 2 
San ah - . 

   

       

    

      

“soerat kabar tanggal Sept. | 

teroes dimasoekkan dalam  pendjara, Cai ro 'Augus tus 1934. 
TT bana mma Pen 2 seraya ma. “ “Yaa 1 1 ata 4 £ E" 

. Ipa dirinja, dan dapat menolak serangan 
serangan oedjian dan pertjobaan. 

“ Adapoen diri jang tidak berakal 
dan tidak berilmoe, selaloe dalam ke 
adaan gontjangan hati dan bergelagat 
karena sesoeatoe kesoesahan jang akan 
imenimpa dirinja, meskipoen kesoesa- 
han itoe dengan moedah dapat dito- 
laknja. Oleh karena diri jang demikian 
pertjaja bahwa dianja tidak koeat me- 
noelak atau menahan penderitaan itoe, 
sebab itoelah tidak dapat ia berlepas 
dirinja atau lolos dari terdjangnja ke 
soekaran dan kesnesahan itoe. Inilah 
dianja perbedaan antara kedoea diri 
jang berakal dan dengoe. Ti 

Hai pemoeda2! — hendaklah 
engkau .mendjadi seorang jang badannja 
berisi akal dan sabar! Akan tetapi 
kedoea itoe tidak akan dapat engkau 
peroleh, djika tidak dibiasakan meng- 
hasilkan boeah pekerdjaan dari sifat2| 
keoetamaan, serta melenjapkan sifat 
kerendahan — dan, menghiasi badan 
dengan sifat2. kesempoernaannja ke-| 
manoesiaan, serta membagoeskan de-   'ngan segala perhiasan sifat Jak i2. 

ERA Dat KEREN OMKAT Yi Hei BRI UD TAK TEKI Shiha 

  

  

: gang | 
n tali persatoean Vilah, | 

zonder kesalahan, mereka memprotest ! 

g€g€ran di malam itoe, orang2 bangsa 

mereka jang sedang berdjalan beriring2 

nistaan dari orang Jahoedi serta temba- 

dian jang achir ini berlakoe, nampak 

tjongkak dan sombong, pertempoeran | 

Kedjadian sematjam ini berlakoe| 

ada terlebih 

ye 

Pn nunnnar 

    

   

(dari sifat-sifat kehinaan. Ia tidak akan 
memberikan kepada dirinja soeka 
ipada sifat dengoe, dan tidak akan 
menahan kemerdekaan dirinja jang 
berakal akan mengedjar tjita-tjita atau 
'kenang-kenangannja. Dengan djalan 
itoe dapatlah ia terlepas dari sifat 
kebinatangan dan dapat mendoedoeki 
'poesat kemanoesiaan 5 

Allah membalas baik ke- 
pada orang jang sabar, dan 
menjokong kepada oesaha mendidik 
'nafsoenja, dan mengangkat dradjat me 
reka itoe kepada tingkat orang-orang 
jang patoet djadi pemimpin dan 
menghalangkan keadaan-keadaan bi- 
ngoeng dan ragoe. 

Kami berseroe: 
Madjoelah engkau kepada kesa- 

Karena kesoedahannja kesabaran itoe 
ialah kemenangan dan hasil mak 
soed dalam kedoea kehidoepan-baha- 
gia dalam kedoea- tempat kediaman 
dan, keoentoengan dalam kedsea ke- 
doedoekan, ja'ni doenia danachi 
rt: Ea 

SA se 
Boekoe jang kita terima 

| “»Kertadjaja". 
Dari poestaka Rakjat, G. Kesehatan 

Batavia-Centrum kita dikirim seboeah 
kitab .Kertadjaja“ pertjetakan jang ke 
Caea Sr : : 

Dari pertjetakannja sadja soedah me 
noendjoekkan bahwa kitab ini sangat 

waktoe perloe ditj etak oentoek kedoea 
kalinja. 

—G— 

Al-Irsjad Soerabaia, 
Di bawah ini ada verslag pendek 

dari vergadering jang telah diadakan 
oleh Al Irsjad Soerabaja. 

Dengan girang bestuur mengabarkan 
tentang berhasilnja bekerdja bersama- 
sama antara ledennja dan perobahan 
jang didapatkan antara lain-lain sebagi 
berikoet : 

IL Sekolahan. 
a. menoeroenkan schoolgeld dari 

f 2.— sampai klas jang tinggi f 6. — 
(tarief lama dari f 3.— sampai f 7.50). 

b. moerid-moeridnja jang beladjar 
kosteloos sebanjak 20 pCt. dari djoem- 
blah semoea moerid. 

c, moerid2 jang membajar menoeroet 
kekoeatan iapoenja orang toea, kira2 
hampir 40pCt. 

d. pladjaran sore bahasa Belanda 
terpimpin oleh seorang Europa goeroe 
kepala dari salah safoe gouvernement- 
school tidak dipoengoet bajaran, bagi 
moerid2 sekolah Al-irsjad. 

II. Algemeene leden verga- 
dering. 

Telah menetapkan pada hari malam 
Minggoe ddo. 13/14 Oct. 1934 menga- 
dakan leden vergadering tahoenan boeat 
pilihan bestuur dan mengesahkan ver- 
atnwoording. 

Il. Rojement. 
Telah memoetoeskan Sajid Zen bin 

Ali Bobsaid dirojeer sebagi lid Al-Irsjad. MN nun 

Soerat Party Komoenis kedapatan 
— di kantoor , Pertja Selatan” 

Palembang. 

Pada hari Kemis jbl. oleh politie 
P,I.D. kota Palembang telah dilakoe- 
kan penggeladahan dikantoor soerat 
kabar ,,Pertja Selatan“ oentoek men- 
tjari Warta dari Buro Loear Negeri 
Party Kemoenis Indonesia (Saksi In- 
ternational Komoenis). 

Seperti orang dapat batja, soerat 
kabar terseboet agaknja biasa mene- 
rima soerat2 seperti dari Imperessa, 
Inecpressa dil. 

Begitoe djoega itoe warta Komoe- 
nis diterimanja dari Brussel, 

Achirnja apa jang ditjari oleh poli- 
tie P.ILD. terseboet, kedapatan djoega 
dan teroes dibeslag. 

| 2 

Reboeng tidak djaoeh dari roem: 
2 poennja. 

“ Adat lembaga orang 
Kaja2. 

 Kedjadian di Semarang sebagaimana 
ditoetoerkan oleh Handelsblad. Di sana 
sedjak seketika lamanja ada tinggal 
seorang Kaja-Kaja dari Nieuw Guinea. 
Ia dapatkan pentjarian sebagai toekang 
binatoe di kampoeng Kaoeman. 

Beberapa hari jang laloe satoe stel 
pakaian jang ia tjoetji soedah salah 
diantarkan pada eigenaarnja. Itoe orang 
jang dapatkan pakaian boekan kepoe- 
nja,annja soedah berlakoe ogah-ogahan 
boeat Penang makloem itoe pakaian 

bagoes dari kepoenja'amnja 
sendiri. 

Ini hal membikin politie moesti tjam- 
poer tangan dan beberapa hari jang 
laloe ini hal moesti diperiksa depan 
pengadilan. 2 

Satoe orang politie minta pada itoe 
orang Kaja-Kaja soepaja datang dide- 
pan pengadilan boeat didjadikan saksi, 

Di sini tertampaklah iapoenja sifat 

F Ken SA. Tanah TE MM ea Ne Bapa DM AR 

  

jang terseboet diatas ini | Sekalian | oet | 
sangat moedah dilakoekan oleh sese- 
orang kalau dikaroeniai Allah pertoen 
djoek (hidajat), karena oranh jang de- 
mikian akan tertarik hatinja kepada 

keoetamaan dan mengindarkan dirinja 

baran oentoek mendidik nafsoe2moe! | 

digemari orang hingga dalam sedikit 

'tahoen 

  

berdiam : dalam. kamar dengan bekal 
'piso besar jang tadjam sekali, boat 
jamoek ofang jang tjoba tarik ia ke 
depan pengadilan sebagai saksi. 
| lapoenja bapa Dis 
jang pernah dboeang di.Digoel — 
melihat itoe sikap dari anak angkat- 
nja djadi merasa koeatir sekali, maka 
itoe ia soedah madjoekan permintaan 
pada pengadilan soepaja djangan de- 
ngar anaknja sebagai saksi, sebab 

   

besar. 

dibereskan zonder 
itoe orang2 Kaja.2 

sini orang bisa dapat lihat, itoe sifat 
Kaja2 masih lengkap, sekalipoen ia 
soedah tinggal di negeri sopan dan 
soedah mendjadi — toekang penatoe, 

pn 9 am 

PEMALANG. 
membetoelkan kesala- 
han. 

Dalam kabaran Pemalang. jang 
termoeat dalam ,,P” tanggal 5 Sep- 
tember jang laloe kepala: Pergerakan 
di Pemalang,” semoeca jang tertoelis 
»P.P. B. B., moestinja P. P. P. B. De- 
ngan ini kesalahan dibenarkan. 

Mr. RM. Soebroto Moer- 
dokoesoemo. 

Hari Kemis jang laloe di Pekalongan 
soedah sampai meester terseboet. jang 
baroe datang dari Nederland. Ia ini 
adalah poetera jang soeloeng dari 
regent Batang sekarang, R.M. TA, 
Dupokoesoema. : 

Berhoeboeng dengan . kedatangan 
Mr. baroe ini, maka di Kaboepaten 
Batang telah diadakan receptie, mask 
loemlah soedah. 6 tahoen lamanja ia 
berdiam di Negeri Belanda, baroe 
sekarang kembali 
darahnja. : 

—0— 

PEDAN 

Pabrik goela akan 
giling lagi. 

Salah seorang pembatja kita dari 
Pedan mengabarkan bahwa pabrik 
goela .Manishardjo di Pedan, jang se- 

lamanja telah toctoep, besok 
pada pertengahan tahoen moeka ini 
kiranja soedah dapat giling lagi. Moelai 
sekarang soedah dapat mendjoeal goe- 
lanja, dan 4 boelan lagi diharap soedah 
menanam bibit Soedah dimoelai djoega 
membikin contract baroe dengan orang 
tani. Dengan ini kota Pedan akan men- 
djadi sedikit ramai lagi kiranja. Dan 
menoeroet perkataan dari orang tani ini 
“berarti soeatoc keoentoengan baginja, 
karena mereka terima oeang contract 
dan masih menimboen padi, sebab 
baroe sadja panen. 

Malah ada kabar menjoesoel jang 
mengatakan, pabrik goela di Wonosari 
(Solo) jang soedah toetoep djoega akan 
digaboengkan dengan Pedan, karena 
kiranja soedah tidak ada pengharapan 
lagi oentoek dapat giling. Maka perka- 
kas akan dipindah ke Pedan tentoenja 
dan dengan sendirinja pabrik di Pedan 
haroes diperlocaskan. 

—— 

MAGELANG. 

Nasib andjingjang 
tidak pakai penning 
dalam Gemecnte 
Magelang. 

Meskipoen dalam Gemeente Mage- 
lang soedah diadakan atoeran jang 
menentoekan, bahasa andjing2 haroes 
dibelikan penning. tetapi masih banjak 
djoega andjing disitoe jang berkeliaran 
dengan tidak pakai penning. Karena 
politie korps dalam kota ini soedah 
banjak dikoerangi berhoeboeng dengan 
penghematan pekerdjaan boeat meng- 
amat-amati andjing itoe' tidak bisa 
dilakoekan dengan beres, 

Sebab itoe Burgemeester Magelang 
menetapkan, moelai dari tanggal 15 
Septembar j.a.d. akan ada grobak-an- 
djing berkeliling didjalan saja oentoek 
menangkap andjing andjing jang zon- 
der penning dan oemoenja lebih dari 
5 hoelan. 

Penangkapan ini ada dalam penga- 
wasan Controleur gemeente, dengan 
bantoean | orang mandor dan 2 koeli, 

Lamanja berkeliling 1 minggoe. Man- 
dor itoe dapat gadji f 0,50 dan tiap- 
tiap koeli f 0,30 seharinja. Mandor 
jang dikerdjakan .dalam sementara 
waktoe itoe dapat verklaring schrifte- 
lijk dari Hoofdinspecteur van Politie. 
Verklaring itoe memberi koeasa kepa- 
danja oentoek melakoekan penang- 

angkat — seurang |: 

kalau dipaksa ia bisa terbikan onar 

Belakangan ternjata ini perkara bisa 
perloe kesaksiannja | 

Begitoelah ini perkara berachir. Dari | 

ketanah toempal | 
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.. Dari 
Didalam djawaban Pem 

tang sebab-sebabnja mal 
Indo (anak-anak sekolah) di Semar sampai melakoekan penganiajaan2 
hadap orang-orang Indonesia, beberapa boelan jang laloe te 
djadi, antara 
perasaan bentji kepada 
Indonesia jang nampak 
hari semangkin 
kaoem Belanda Indo dalam 

Ipekerdjaan, baik -dikantoran 
nement maoepeen kantor 
dan lain-lainnja. Dan boleh d 
Sebab hak“Pahah, | 133 

  
erintah 
a Bel   

   

|djika mereka 
ling dengan pega 

oetoek mendapatka 

Tetapi perasaan terd 
nja menimboslkan -be 
Indonesia sehingga me 
niajaan2 (alihans djika 
|djawab. Pemerintah tadi 
|hanja. terdapat 
Indo. di Semarang sad 
masih - sempit dan t 
dalam gelanggang p 

Mereka jang: tj oep insaf dengan 
keadaan. zaman, soedah dapat menge- 
tahoei bahwa so'a! men 
Indonesia dalam segala tjabang peker- 
djaan itoe, adalah soeato 
meskipoen dengan beran 
tetapi memang onweetstaanbaar: 
: Sama  djoega dengan proces atau 
idee, angan2 Indonesia Moelia, poen 
onweerstaanbaar. Ibarat bocah jang soedah masak (matang) tidak 
moengkin manoesia hendak membikin- 
nja mentah kembali. 

» oentvenglah 

Z. 

andjing jang ditangkap 
dapat premie 3 sen dan, 

| 
Dalam tiap2 

mandor. itoe 
koeli 2 sen, 

Andjing2 jang tertangkap itoe dima- 
Soekkan dalam kandang dalam:4 hari. 
Andjing jang dalam 4 hari tidak diambil 
oleh jang poenja dikasih injectie dengan 
strichnine djoega soepaja mati. 

Andjing jang baik itoe tidak akan 
diboenoeh, tetapi didjoeal (kalau jang 
poenja tidak. maoe teboes itoe). 

Barang siapa jang maoe minta kem- 
bali andjingnja jang tertangkap haroes 
bajar keroegian f 0,35 seharinja s hari 
tertangkapnja toeroet dihitoeng. 

aa 

- DJOKJAKARTA, 
Drukkrij darikaoem Kris- 

ten. 2 & 
Di Djokjakarta akan diadakan Druk 

krij baroe jang didirikan dan dipikoel 
oleh kaoem Kristen, baik bangsa Djawa 
dan Tiong Hoa, maoepoen bangsa Be- 
landa. Drukkrij itoe akan bekerdja de 
ngan kapitaal f 25.000 sedikitnja. | 

Bedryf itoeakan moelai dari 1 Janu- 
ari 1935. 

Di Solo soedah ada djoega soeatoe 
drukkerij kepoenjaan kaoem 
disitoe, jaitoe : Drukkrij Djawi : Druk- 
kerij ini akan dipergaboengkan dengan 
Drukkerij di Djokja jang akan lebih 
besar. 

Jaag akan ditjitak di drukkerij baroe 
itoe jalah madjallah2 dari kaoem Kris- 
ten seperti: Het Kerkblad, Uit de-Le- 
vensbron Zaaier dll. 
Madjallan2 itoe sekarang ditjitak pada 

drukkerij. Kolff-Buning dan R.K, Druk- 
kerij. 

Menoeroet rantjangan, keoentoengan 
jang akan didapat seboelan-boelannja 
f 300. 

Saban aandelel didjoeal dengan f 10. 
Moedah-moedahan dengan peroesa- 

haan  baroe. ini. kaoem ' penganggoer 
akan banjak jang dapat  pekerdjaan. 

Dr. Roebini: 
Moelai 1 September 1934 tida trima 
tamoe lagi 
Praktijk partikelir di serahkan kepada 

Dr. MOEWARDI 
Dr. SOEGIRI 
Dr. SOETRISNO 

Pertanjaan dll. kepada Dr, MOEWAR- 
aa Tamarindelaan 63A Telf WI. 

il 

    |kapan andjing seperti terseboet diatas. 
  

  

F 25.— termasoek semoeah on 

» 

      Kaja,2 sebab ia soedah tidak maoe 
didjadikan saksi dan seteroesnja ia   

    

  

SEKOLAH CHAUFFBUR 
Ditanggoeng sesoedah seminggoe mempoenjai rijbewijs. 

    

gkos 

Reparatie-Atelier 

» VLUG"   

perasaan. 
intah en- 

Kristen - 

    

    

    

erti 
jan telah ter- 

lainnja didorong oleh 
orang 

semangkin 
mendesak mereka 

lapang 
Gouver- 

an dagang 
jadi djoega 

“ 

Orang Indo Belanda tidak soedi 
dipersamakan behandeling dengan 
Indonesiers, dan mereka menentang 

diperbedakan behande- 

, 

ing wai2 jang didatangkan |dari logar negeri (importkrachten) 
tetapi sementara itoe gedachtennja 

C n hak tanah tidak 
lenjap karena katanja disinilah letak 
nasib kaoem Indo dikemoedian hari. 

esak tadi agak- 
ntii. pada-orang 
takoekan penga- 
benar menoeroet 

dikalangan - Belanda 
lja jang “agaknja 
Joepat. fikirinnja 

erdjoangan hidoep. 

desaknja orang2 

e proces jang 
gsoer angsoer 

i
o
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       . Ini banjak “benarnja, tetapi 
: 'banjak, menoeroet | 

iteit dari si orang toea. Njanji 
Wat Na “yang is altijd yaa      

            

   

      

dan : “boekti-boekti j 

    

    
   
   
    

    
     

  

    

    
    
   

    

    

  

   

memang salah djalan, 5 

jinta pada zijn meisje, tetapi terha 
La tidak maoe openi, 

ah atau ambil hatinja. 
odot tidak begitoe. Ter 
roertjes dan zusjesnja, | 

ajahnja toen kan kepala, tjioem 
gannja, dan kalau bawa suikertjes 
sigarenbantjes boeat dia, tidak loe- 

hawa apa2 boeat Iboenja, adik2nja, 
: kalau sampai waktoe- 
adi n permintaan, sekoelawar 

tahoenja tjoema teeken accoord ! 

    

    

  

tjoema “Maoe atau maoe“? 
maoe, menjesal atau Le gta se- 

ang beloem pernah ditanja ....! 

     

      

     

  

    

  

    
   
    

   

  

   

    

   
   

aa P.v. IM. 
“Malabar —1—0. 

Peng eatak lt &. 
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soesoenan pengoeroes PPVIM. oentoek 

koet: 

Dachlan — Ketoea, 
aan aka Marba Mna 
Tjitrotaroeno—Penoelis I 
Soepandi—Penoelis II 
Soehito— Bendahari,.   

g 
hanja alasan | 

“ Kampret entaaba banjak pemoe- | nea 

     

pai 5 pada bediendenja. Kalau kete ' : 

Boeat ini oeroesan mbakjoe Kampret | 
k oesah ditanja, sebab doeloe Kam- 

— KAMPRET. 

satoe 

(dapat poela mentjetak goal jg. kedoea. 

(| berdaja, maoe meneboes itoe kekalahan, 

“| Setiaki. 

|(fihak Setiaki) dapat poela memasoek- 

.| Dengan ini 
e-|S.V.J,B. tidak poetoes “harapan $ ! spe-| 

Ilersnja sama berdaja-oepaja dengan 

rpimpi 
djseroe pemisah. 
Nampak pada kita, di etabaa 2 

S.v.J.B. ig. sekarang ada perobahan| 
besar dari jang doeloe sementara | 
pasangan Setiaki tetap sepertijg. doeloe. 

Kebanjakan spelers S.v.J.B. dari klas| 
2 dan kekoerangan satoe poetri. 

Perhatian dari penonton ada sedikit 
koerang, barangkali lantaran masiki| 
mabok Pasar Gambir, walaupoen ter- 
lebih doeloe soedah  dioemoemkan 
dalam soerat kabar, bahwa pada hari 
itoe ada pertandingan korfbal terseboet. | 

Djalannja pertandingan ada seder- 
hana tetapi pihak S.v. J.B. ada koerang 
kegembiraan, boleh djadi sebab kedoea 
belah fihak beloem trainnen dan, 
S.v. JB. ada koerang spelersnja. 

Hanja fihak Setiaki ada nampak 
berdaja dan gembira seperti doeloe, 
terboekti Soedjono dapat mentjetak 

goal, dengan tjetakan jg. sangat 
| manis. Poen tidak antara lama Soedjono 

| Wah, “dengan doea tjetakan ini, | 
nampak poela kegiatan fihak S.v J.B. | 

tetapi tak kesampaian dan waktoe| 
|pauze poen datang. 

Stand tetap 2g boeat kemenangan | 

Sesoedah pauze, permainan dimoelai 
'poela dengan bertoekar tempat. Per-| 
mainan fihak Setiaki ada sedikit kalm 
'dan teratoer baik. 

Satoe kesempatan boeat Soewarno| 

kan satoe goal (goal jang ke tiga). | 
kem oekan, fihak|   Ha anana Pur aan rapi nang me-   

tahoen 19341035 ada sebagai beri-| — 

      

    

    
   
   

    
     

   

   

  

   

    
    

    
    

  

Pa Rn apaan 

  

  

  

“De Kb. 'samenspel jang soesah di. : c. Babi: mp 

rintangi oleh fihak Setiaki mej: Corrie| tidak pake gemoek 1 kati Sh Ka | 
telah dapat memasoekkan satoe goal,| pakai gemoek | anton 
sehingga pa 2. anna 5 LI kaki dl. i Ne "028 

Banjak lagi serangan2 jang dilakoe- | en a - an. |tan Oleh fitak Seluk tewpitilak ber. 4. Kambing dengan tocing), 00, SOEtrIiSNO 
a | hasil. Lantaran kechilafan dari Soemi-|2, BANGSA BOEROENG: 

Opa Gu S.v. aa oa bebek Lekor , 0.25! Alg. Practijk 
s. Kesempatan ini oekan Oleh |: ' vangca Te Aa Sa at | 2 Ph (Setiakil iani belstidak " na » x Ran Djam bitjara: 7—8 pagi 

am |masoek hanja mentjioem korfnja sadja'| ajam kebiri Ia Sa an 
| Satoe tembakan dari Irman (s.v. J.B.) kalkoen 5 ea Ka, Na 39Telf. 1696 W — 

a telah berhasil, tetapi tidak disah boeroeng dara F 5 0.15 in | " 

I-|kan oleh referee, sebab ia ada gedekt. 3, TELOER: IM 

1| Tidak antara lama fluit tanda peng- NN - , 
2 ten Oren bh Ca teloer bebek 10 bidji ,, 0.225 5 : 
habisan telah di Keran an Stan » asin Ng ” 0.225 8. SAJOERAN BELANDA : 

“Itetap 3—1 oentoek Setiaki. ».ajam paten Bidb) ablet 1 bidji , 0.02 
Sigvesta— LS.V. 14 IKAN. kajang Moga, : - : ea 1 " S5 is oentjis kati ,, 0. 

1) Pertandingan antara kedoea perkoem Ng Nia tokykkot ari |. kool (poetih) 1 bidji ,, 0.10. 
poelan terseboet, seperti jang soedah ba, | kati , 0.30! ketimoen . 2 Sui 

Old | dikabarkan jaitoe pada 11 Sept. 1934 Ka : katjang kapri I kati , 0.15 
hit “Imaka atas permintaan dari kedoea belah| ekor koening dan lain postelein (krokot) Tiket ,, 0.01 

Panalan 1 dir 2 fihak, soepaja pertandingan terseboet jang di ijs » » 0.15| bawang koetiaj : an kan RA 
“doeloe haroes dipela- 'dimoendoerkan pada tempo jang tidak| kemboeng besar L ekor , 0.05| seladah I bidji ,, 0.01 
sa rgesanja Ingin | ditetapkan. kakap | kati » 0.35 bajem L iket ,, 0.01 mendjadi tersangka telah | teri » 3 0.10) tomat 1 bidji ,,0.025 

2 b. Ikan rawa: | bortol 1 iket ,, 0.025 
ea anggota gaboes (besar) near. OA SAJOERAN- KAMPOENG : 

3 ggota | » Cketjil) Sega G ena Hu itoe bisa laloe al djagoeng moeda 1 iket » 0.018 leleh (besar) 5 5 0-19 : $ 
ata Pa an (ketjil) ” 0.04 ” toewa 1 batang ., 0.01 

ah Be PN - c. Ikan aer tawar : san Se f bid : 228 

n Ujoega PST. -dan| goerami 1 kati , 0.25| jobak ikat 0.015 
tentoe Keane Na » » 0.25) pete 10 papan ', 0.15 

pa2, . malah soekoer e La. Ikan empang” 5 pare 1 bidji ai RO 
Na “hatinja, — di gaya ttp ge sarang bjdeng 1 kati Da terong e..KO1 

1 spelers jan tidak mem-| 2 oeaang » 0.301  tjabe 1 kati » 0.20 
edjoedjoeran dalam sportnja, Aa SA ah ini apa 5. IKAN KERING (GEREH). tjabe rawit LNG 173 

“d hi ol toe | pasar- | 6 4 
AN BNN SEN Deli Mianeniae! bedrijf dari Gemeente Betawi, dan Na 1 kati , "3 9. Sa BOEAHAN: bgi n04 

sebagian ketjil oleh Centraal Kantoor| Saboes bian Bang 8 Yap & 
peda (poetih) 1 bidji ,, 0.01 1 (Banten) Sa De 

pada perkoein- voor “de” Statistiek. , » (merah) 5 2 » (Palembang) $ s.0rra 
| ja kewannja -sebangsa, 2—8 Sept. '34| selar I kati , 0.18! djeroek (Garoet) 10 ,,  , 0.40 
dan begitoe sa ja meninggalkannja. : | Harga.etjeren|  tjoemi? (besar) - 5 » 0.90| » (Bali) NAN aa 

“| Dari ha tersebosi ea ii No. NAMA BARANG? ». (ketjil) 25 ena tk 20 » 0.15 
$ : : teri » »” 9.15 VEKOE ” Naa 

jang setia mendjadi tersaring kebersi- i “Yana Banjaknja  Harga.| rasi oedang . » 0.40| mangga(aromanis) 1 ,,  :,, 
hannja kedjoedjoerannja pan ketjintaan | 1- T , ikan 5 » 0.09 ».. (golek) Pa ls 0.10 
portnja. dan kepada T. jang| a. Sapi: troeboek : » (ndramajoe) 1 ,, ,, 0.05 
tertjantoem mendjadi simboelnja ,, hati” bistik Ekati 103 Har 5 Pa pisang ba jo 1 sisir -, 0.20 
dan kepada bangsanja tentoe tak akan haas , Pe) » 0.504 2 Na Papan ambon 2 bidji 0.03 
bisa diloepakan. panggang e. » 0.30|No: NAMA BARANG? » tandoek han ” 0.025 

Kepada mereka spelers jang meng-| ati mx 040 Banjaknja Harga| .mboetan (matjan) 1 iket , — 
'gaboengkan dirinja pada V.C.O. kital — lidah »...» 05016. BERAS: | | 5 (njonja) 1 ,, Net 
hanja merasa kasihan, tidak bisa me-| b. Kerbau : Tjiandjoer kepala 1 gant. f 0.80| sawoh 10 bidji ) 0.05 
nempatkan dirinja DI kemoeliaan|  bistik "TTM kati 0.36 Ba » » Hg zuurzak (nangka blanda)1 ,,  , 0.06 

| sportnja. 2. haas BA Oa men Mai 2007 Ga0| 10: LAIN-LAIN BARANG : ) 
akan panggang Ss 0.29 : » "na emi 10 bidji » 0.09 

sop 5 » 0.2017. KENTANG BELANDA: tahoe 10 0.15 
Soesoenan baroe dari P.P,V.!,M. : 2 se 
Dalam rapat tahoenan ibI, ini maka toelang sop t » 0.15| kentang (poetih) “1 kati ,, 0.04 taoge 1 kati » 0.04 

rawon (tetelan) » 0.15 »  (koening) si » 0.05 arang 1 boengkoes , 0.025 
  — 

    

  

  

  

Ini obat Trios soedah sjah 
|. .masoek di boekoe tentang 

hal obat-obatan di Militaire 
 Hospitaal di Negeri Japan 
  

    

        
TOKO KANEKO 

4 M. OISHI 
TOYO 
UMENO 
SANYO 
SANYO 
ABE 

Kp 

TOGASHI 
NAKAMURA 

“ NIPPONKANG 
HAKU Al DOH ”       

MEA EA ama. 
Obat jang mandjoer boeat semboehkan 

penjakit kentjing 

  

  

Trios goenanja oentoek meniemboehkan segala roepa 
penjakit kentjing, jaitoe: penjakit kentjing jg. berdjalan 
tjepet atau jang bertahoen-tahoen, kentjing nanah jang 
berwarna poetih, kentjing nanah jang berwarna koening 
toea, penjakit dialat kentjing, jang teristimewa oentoek 
penjakit digelemboengan kentjing jang dari penjakit pe- 
rampoean (Gonnorhoe), didjalanan kentjing panas seperti 
berapi, sakit pada bidji kemaloean, dibagian boeah 
pinggang (gegindjel) seperti terbakar. 

Sebagai perampoean djoega jang sakitnja seperti 
terseboet diatas dan jang mengeloearkan darah poetih 
(penjakit kepoetian: bisa ditoeloeng poela oleh Trios, 
pendeknja segala roepa penjakit kentjing bisa sigera 
dibikin semboeh. Demikian poela jang sakitnja soedah 
bertahoen-tahoen, sering kamboeh lagi karena dari ber- 
toekar hawa, tak oesah koeatir 

Maskipoen orang jang sakitnja telah 3-5-10 tahoen, 
beloem djoega baik djanganlah poetoes pengharapan, 
“apabila minoem ini Trios, tentoe bisa mendjadi sem- 
boeh kombali. | 

Harganja doeloe sekarang 

1 Flesch isi 200 bidji . F-6.90 F“5:50 
l ” ” 100 ” ” 3.70 ” 31 — 

Pe Pe BO en 3 ON "175 

Agent Besar 
Antero Hindia- Nederlandsch 

K. ITO & Co. 
BATAVIA 

Djoega boleh dapat dikita poenja AGENT-AGENT 

Djalan Tram No. 242 Mr.-Cornelis : 
Senen No. 79-81 Batavia-Centrum 
Depan Bioscoop Pasar Senen Bt.-C, 
Senen No. 183 Batavia-Centrum. 
Kramat No. 12 Batavia-Centrum. 
Tandjong Karang (Zuid Sumatra). 
Handelsstraat Buitenzorg. 

SUZUKIv/h NANYO Groote postweg 39 Soekaboemi. 
Tjiandjoer. 
Kanoman No. 40 Bandoeng. 
Groote postweg 11 Baridoeng. 
Ketapang No 25 Soerabaja. 

Dan selainnja dari itoe bisa dapat beli dimana-mana Toko Japan jang mendjoeal obat. 
Kapan itoe Toko kehabisan, bisa teroes pesan dikami poenja Toko, ongkosnja pemesan jang pikoel. 

8 PRIJSCOURANT obat-obat boleh diminta “1 pertjoema. 
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ADVERTENTIEN 

BOEKOE ,PO.” 
ILMOE PENGETAHOEAN OEMOEM 

Karangan Toean M. J. SOEOED (Kantoor IBAC) 

Tengkoeroekkade No. 108 Telefoon 427 Palembang. 

  

  

Tiap-tiap orang dagang, kaoem tani, orang-orang toekang, toempa'an 
commissionnair, agent-agent, djoeragan kapal, expediteur zaakwaar- 
nemer, administratiekantoor, perloe moesti. menjimpan. 
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 
rekesten : Peratoeran dan tarief kantoor-lelang, peratoeran dagang dan 
lain-lain : harganja tjoemah F 1,60 sadja : 

Boleh dapat beli pada: 
Cooperatie Kita di Ladang Peladjoe. 
Coperatie Hidoep Himat di Ladang Peladjoe 
Toko boekoe Raden Hassan b. Raden Saleh Palembang, 
Toko kitab BAROE 16 ilir Palembang. 
Hadji Hassan Arifin doesoen Mendajoen dan lain-lain agent dimana2. 

F 400000 | 
Maoe lekas kaja F 100.000, 

F 50.000, F 10.000. F 5.000 ja, 

Dan 269 prijs-prijs jang lain, moelai djoeal 5 Sepi. 1934 
Lekas kirim oeang per postwissel, djangan sampe keha- 
bisan 1 lotflt35. V2 lot f 6—. Vi lot f 3.50, 
Ongkos vrij. 
Trekkinglijst dikirim gratis, Pembel: lot dari kita soedah 
banjak dapat prijs Toean-toean pembeli lot, biar bebe- 
rapa kali lida.dapat, djangan menjesal. Jang dapa! prijs 
besar-besar selaloe ganti-ganti orangnja, dan loean boleh 
pikir, sekali sadja dapat prijs besar, seoemoer hidoep 

| ta" perloe fjari oeang. 
Djoega barang kali toean poenja giliran ini kali dapat 
f 100.000. Siapa faoe boekan? 
Asal kita beli selamanja ada kans (harapan) 
Rembours tida kirim, 

      
  

mama i 
Loterij 
     

Menoenggoe dengan hormat 

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

Tanah Tinggi ! no. 42 — Batfavia-Centrum. 

NB. Onze firma bestaat uit meer dan 10 afdeelingen 
  

  

    
ROEMAH OBAT. 
Tan Hong Lian 

merk 
       

Soerat poedjian 
Ang Kim Nio ! 

Oei Hok Tjiang 

Pasar Senen, merk 

1 

BANDOENG : 

  

Saja dapat sakit ping- 

gang, sakif peroet, da- 

tang boelan tidak fjotjok 

makan obatnja Sinshe 
TAN HONG LIAN 

lanfas baek, sekarang 

soeda 1 ftaoen baek 

tidak kamboe-kamboe 

Tiong Hing 
Toko 3, no.1! teif. 1543 Bi. 

'Sinshe pande- mengo- 

'batin segala roepa pe 

dateng preksa 

Oonkost, kaloe 

onkos! reken 

njakit, 

zonder 

panggi! 

pantes. 

Sakit tanggoeng !ekas 

baek. 

  

   

       

    

    

Teko Hokkian, Bat.-C. 
iDoeloe saja sakit pe- 

toet “sepoeloe faoen, 

pe
ng
en
aa
n 

en
a 

Isaja minta obat sama 

Sinseh TAN HONG 

LIAN satoe minggos 

sadja soeda baek, seka- 

am
e 

rang soeda sefengafaon 

tida sakit-sakit lagi, 

#Banjak trima kasi.   lagi. Bilang terimakasih 

Besa | 

Tjoema tinggal 

reclime. 

  

  

Ai
 

  

satoe  boelan boeat 

. F 3,50 

paliug gampang 1 besar dipelajari dengan 

tidak bergoeroe, apalagi dengan bergoeroe, 
Soedah  banjak . mendapat poedjian dari 

orang2 pandai. T Tjoemar.inilah : satoe2nja 

boekoe peladjaran bahasa Inggeris, jang 

diterangkan didalam bahasa Indonesia toelen 
dan jang F paling g: gampang boeat dipeladjari, 

Semoea ilmoe bahasa tjoekoep didalamnja. 

Isinja 55 peladjaran, diantaranja:'ilmoe boenji, 
'ilmoe menjoesoen kata2, salinan dari Ing- 
geris ke Indonesia dan dari Indonesia ke 

2 sa Inggeris, daftar kata2, anak koentji dsb. 

Tebalnja 400 moeka, formaatnja 20x 14 cm, dan tjetakan persis se- 

perti tjetakan Eropah. 

Harga kontan (ongkos vr). 
Aa SEA IA 

  

Satoe keoentoengan besar, kalau memesan sekarang. Sesoedah 

harga Reclame tetap 1 boekoe berharga . f 6.50 

Pesanlah kepada: 

»THE ENGLISH:MALAY 
BOOK-PUBLISHER"     

  

  

2 
NN SEKOLAH MONTEUR 

Beladjar 6 boelan | | 

| 
j 

  

Saban hari praktijk dan 3 x seminggoe beladjar theorie. 
Bajaran sekolah f 5.— seboelan, 

Lain-lain keterangan bisa didapat di 

Reparatie — Atelier | j 

  

“Nb UG: 
Molenvliet Oost 25 Telf. 5241 Wit. Ti 

  

aa 

Cc 
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1 
5 
1 
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BELANG 

  

model baroe 

Datang periksa s-v.p- 

(00 "h memoeaskan 

BERBOEKTI 

MOERAH 

Semoea ban 3 

5 
f 

To MOH D. :TAHIR 

Senen 155 — Batavia- Cc, 

  

  

Tan 
ARI L& (A3. ur 

   

    
    
    
     

    
     

      

  

CT 5 | 
NA ea lu, 

    

   

   

  BANDOENG -— 

  

   
    

      

       

  

HAAROLIE 
,PALM - BOOM 

  

Terbikin oleh Dokter dari Geneeskundige Hooge- 
school, Bat.-C. Speciaal boeat menjega rontoknia 
2aihani, melinjapkan gatel-gatel, ketombe,” mem- 
baeken segala penj jakit di koelit kepala, membikin 
ramboel gemoek, item dan lemes. Adem di pakenja 
dan mempsenjai bereyin jang haloes. 
Per Flesch 50 gram Dalam Kota TO. 30., Loear 
Kota f 0.35 Halga lerifoeng onkost kirim. 
Di jari Agent disekoeli iling fempsf dengen daret 
rabat baek. 

Ageni- Chemicaltin- Handel — ,GALENICA” 

Tanah-Abang 34, Bat.-C, 

Agent - Toko S. BA, K ola Bndes (Atish) 

K. W,E. KARTAATMADJA - Ouds Tan:a- 

rindelaan 220 Batavia- Cenirum 

Distribu teur 

SOUW HAN .JAaM 
BATAVIA- CENTRUM. 

  

ogat djaga kesehatan sanak familie stiap hari, 

da obat jang paling kesohor dan mandjoer 

aen tiada tjoema Obat Baisem jang soedah terpoedii, 

egala roepa penjakit bisa ditolak dan disemboeni, 

n warnanja obat ada jang mera dan jang poeti, 

asing-masing orang perloe lekas sedia dan beli. 

jerita dan reclame kosong tida goenanja, 

ang publiek bisa pertjaja kaloe ada bcektinja, 

was sama segala obat tiroean jang palsoe tjapnja, 

  

  
  

    

  

  

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
Sawah Besar 2—0 Batavia-Cenirum 

Telegram adres : BAKRI 

Selamanja kita ada sedia dari matjem? 
kain djas seperfi: Wol, Palmbeach, lenen, 
dril, en djozga kita poenja potongan telah 
dapat paedjian dari segenap bangsa rapi 
dan nefjis. 

  

  

  

    2 
S.D. MOESTAFA ALAYOROLS 
Kp.Bali Gang T. Abang Ketjil 6 

| Batavia - Centrum 

Djoea! roepa-roepa Minjak wa- 
ugi jang tiada pakai alcohol, | 
Minjak madjemee, Minjak ram- 
boet dan Aer djedjamoe Madoe 
tiap ,IMCN" 

Dan djoega bisa membikin mi- 
njak jang soeda hilang haroem 
nja, kombali mendjadi wangi,     

154 

    
  "3 
  

KETOEAHAN 
D JERAWAT 
/ERIAWAN 
Ita 
Ai INN 

  
pen enan wang lebih doeloe sedikitnja 
f 0.75, Rembaurs f2: 30, 

Hoofdagent: 

K. W, E!. KARTAATMADJA 
O, Tamarindelaan 220. - Bat. €. 

  

embeli djangan kena pake obat tiroean jang berbahaja, 

atjan ada tjapnja obat jang Eng Aun Tong keloecarken, 

ntero bangsa diseloeroe negri soedah poedjikan, 

olak segala penjakit jang bisa timboel mendadakan, 

ang kemandjoerannja ditanggoeng dan tentoe menjenangken, 

toer pesen dari sekarang boeat djrga kewarasan, 

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

  

Toko Obat Tjap Matjan 

ENG AUN TONG 
Molenvliet West No. 174 Tel, No. 1090 

Batavia 

 



   
     

  

- Beberapa waktoe berselang orang 
masih ingat pendoedoek dibilangan 

.. Semarang djadi gempar, dan soeara 
| pers poen ramai mewartakan tentang 
“itoe kedjadian penganiaja'an2 jang di- 
lakoekan oleh pemoeda2 bangsa Be- 

landa terhadap orang2 Indonesier. 
Berhoeboeng dengan  kedjadian2 

| toean Prawoto telah madjoekan per- 
tanjaan sebagai berikoet pada Peme- 
rtintah, » 2 P1 » RR 

. Menoeroet satoe kabaran dalam .,Lo 
« comotief” dari tanggal 26 Mei 1934 

   

     
Jatau N Kane Maan dapatkan loeka 

itoe, maka pada tanggal 29 Mei 1934| 

  

  

           
moeda2 Han ena soedah tidak mem- 
bawa hasil. Kedjadian pertama jang 
hebat, jang diberitahoekan pada politie 
terdjadi pada malam 13 April 1934. 
Diterima kabar, seorang Indonesiers| 

i Siwalanweg telah diserang oleh 8 

at dikepalanja. 
Si korban diketemoekan di tempat 

  

   

      
diangkoet keroemah sakit. 

. Sementara dari itoe pemoeda2 jang 

itjana oentoek merobah arti- 
“kelen 72 dan 74 dari LS. 
'Djoemblah ge delegeer- 
den Volksraad akan di 
koerangi. 6 

rentjana wet oentoek merobah artike- 
len 72, lid 2 dan 74 lid 2 dari Indi- 

Ische Staatsregeling, jaitoe oentoek me 
Irobah banjaknja anggauta gedelegeer- | 
den dari Volksraad. : 
'Toean Soangkoepon berpendapatan 

Ibahwa apa jang dimadjoekan oleh Pe- 
merintah goena mengoerangi djoemblah- 
janggauta gedelegeerden ini, ada ber- 
tentangan dengan toedjoeannja Indische 
Staatsregeling, bertentangan dengan 

dan beginselen dari satoe badan per 
wakilan, bertentangan dengan karakter 
(tabi'at) dan dasarnja Volksraad jang 
sebagai adviseur 
rintah, dan bisa membikin koerangnja 

ini negeri. 
Toean Ratu Langie mengatakan an- 

tara lainnja bahwa  pengoerangan 
djoemblah anggauta gedelegeerden dari 
20 sampai 12 soenggoeh terlaloe be- 
Sar penoeroenannja. 

Toean Roep setoedjoe atas voorstel 
Pemerintah, sedang tocan Van Hels- 
dingen akan meneendjang motie toean 
Roep oentoek  memintak soepaja 

dioendjoekkan, dengan mengge- | djoemblah anggauta gedelegeerden itoe 
“di pinggir djalanan, dan laloe dikoerangi djadi 15 orang sadja, arti- 

, nja boekan 12. 
Sesoedah toean Peekema, wakil Pe 

djahat tidak bisa didapatkan keterang-| merentah boeat Algemeene Zaken ber- 
an. Tjoema di itoe tempat diketemoe- |Pidato, kemoedian dimadjoekan motie- 

   

|. Rada persidangan Volksraad kemaren | 

(kari Djoemahat soedah dimadjoekan 

perdjalanan praktische dari normen 

politiek dari Peme- | warhtgekl atau gadji 

ke-inginan perwakilan bagi pendoedoek | 

| di Semarang oleh pemoeda2 Europa| | nj i | i jang meroepakan satoe persekoetoean, (kan satoe besi tjagak tiga, dengan apa|nja toean2 Thamrin, Soetardjo, Kasimo telah dilakoekan penganiaja'an setjara |sikorban telah diserang dari belakang. (Ratu Langie dan De Dreu, jang ber- | pengetjoet atas dirinja orang2 Indo-| Pada hari Minggoe, 20 Mei 1934. | boenji. 
nesier jang tidak bersalah.” 

Tidak koerang dari 20 sampai 300j 
| penganiajaan telah dilakoekan oleh itoe 
 persekoetoean dan meskipoen ampat 
pemoeda soedah ditahan preventief, 
keadaan dibeberapa bagian dari kota 
Semarang masih teroes tidak aman dan 
'masih terdjadi penganiaja'an. 

Steller sangat ingin pemerintah beri- 
—. taoekan kesoedahannja penjelidikan 
—. jang dilakoekan dalam ini perkara serta 
|. beritaoekan tindakan apa hendak diam- 

—.. bil boecat mentjegah pengoelangan dari 
— itoe kedjadian-kedjadian jang menim- 

— boelkan perasa'an kalang-kaboet Ji 
antara pendoedoek Indonesier. 

“6. Djawaban dari peme- 
En IN PTS 

z. Meskipoen pengoesoetan akan masih 
mengambil tempo sekian lamanja, boeat 
Sa Di soedah bisa diberitaoekan be- 

—. Soedah sedari boelan November oleh 
.pemoeda Belanda Indo jang 

nagian besar masih bersekolah, dila- 
an penganiaja'an atas dirinja orang 

In ier. Biasanja pemoeda-: 

   

   

    

    

   

    

   
      

— pada malaman jang diberikcetkan oleh 
hari raja, ber D sepeda dalam 
berkendaraan : dalam goendoe- 
kan-goendoekan dan tjari djalanan- 
NN jang sepi boeat aniaja orang- 

.. orang Indonesier. 2 
| Bermoela ganggoean dilakoekan de- 
ngan tarik kain kepala dari orang2 
Indonesier atau dengan mendorong 
atau memoekoel, belakangan digoena- 
kan petjoet dan roti kaloeng atau besi 
Ta tiga. 

tjoerian 
—. distrik bc 
| deel sepeda. 2 

“Seperti soedah diberitahoekan oleh | 
wakil pemerintah boeat oeroesan po- 
litie dalam vergadering dari Volksraad 
tanggal 27 Juli jang laloe (Handelingen, 
katja 510), di antara 34 korban jang 
diketahoei, ada 7 jang iantas menga- 
doe pada politie. Akan tetapi daja oe- 
paja dari politie boeat tjari itoe pe- 

    

   
ketjil, teroetama lampoe 
sepeda dan lain2 onder-   

AN Hoekoemannja tocan H-J. de Bruyn | 

   

    

  

— 'Spion2 dibatjok pendjahat. 
: Di bagian Serang. 

—... Spion-spion nama Adenan dan Sarim, 
| kedoeanja dalam dienst Veldpolitie Se- 

. orang pendjahat jang sangat terkenal 
an meskipoen beberapa kali soedah 
angkap politie tetapi masih bisa 

melepaskan dirinja. 
Penjelidikan ini doea spion ada ber 

I, dan mereka soedah bisa me- 
angkap itoe pendjahat jang oeloeng, 

pi baroe sadja maksocd kedoea 
“itoe. hendak didjalankan, maka 
jahat i 

ja dengan golok doea-doea spion 
a Tn ATA dirawat diroemah 
Kit Serang, sebab loeka ditangannja 

| Sekarang Bestuur djandjikan ocang 
150. akan dikasih pada siapa jang bisa 
nenangkap itoe pendjahat dan mem- 

    

    
  

   
     

  . Mn 

     

siapa 2 di tahan preventief dengan 

. pemoeda itoe pada Saptoe malam atau | 

|diakoei perboeatannja dan “selain itoe 

“Lambat laoen dilakoekan | 

Ts (bawa kepalanja hidoep atau mati ke- 
Yuu (pada politie. 

   

| rang, masing2 pergi akan mentjari se-| 

toe lantas menjerang kedoca- | 

politie bisa lakoekan penangkapan. 

wedono, toean Mas Samad Hadisoe- 
darmo, oleh 8 pemoeda jang lebih 
doeloe tjari setori padanja, telah di 
aniaja dengan moekanja ditendang sa- 
ma sepatoe. Doea rechercheur bisa 
kedjar itoe rombongan pemoeda dan 
satoe diantaranja dilihat ada masoek 
di satoe roemah di Karangasem. Ter- 
njata ini pemoeda ada satoe moerid 
dari Mulo, oemoer 16 tahoen dan 
waktoe didergar keterangannja ia me- 
ngakoe telah lakoekan penganiajaan 
dan pentjoerian. Lebih djaoeh dioen- 
djoekkan 21 kawan jang bersama-sa- 
ma lakoekan itoe kedjahatan antara 

itoe Moerid Mulo. 2 | 
 Penganiaja'an2 itoe sebegitoe djaoeh 

bisa diselidiki, telah dilakoekan diba- 
wah pengaroeh dari perasaan bentji 
dan memandang rendah pada orang2: 
Indonesier, perasaan mana pada satoe: 
golongan orang Indo dibangoenkan ber 
hoeboeng dengan saingan jang dirasa- 
(dari fihak Indonesier dalam. pergoela 
tan boeat tjari sesoeap nasi. F 

Bermoela pengania'an2 itoe ditoedjoe | 
kan pada moerid2 Indonesier, tapi lam 
bat laoen itoe telah berobah djadi pe 
inganiaja'an atas dirinja orang-orang 
Indonesier seoemoemnja. 

Beberapa terdakwa sementara soedah 

djoega akoe beberapa penganiaja'an la- | 
in jang lebih berat tapi kerban2 ini ti- 
dak madjoekan pengadoean pada po- 
litie, kendati publiek dengan peranta- 
raan pers dan radio soedah diminta 
akan berikan bantoean, agar ini perka 
ra bisa dibikin terang. 

| Jang ini kedjadian2 dirasakan hebat 
oleh golongan Indonesier, bisa diboek | 
fikan dengan reactie jang ditimboelkan 
dari itoe fihak, jang mana dioendjoekan: 
dengan penjerangan atas dirinja bebe | 
ipemoeda Europa tapi dengan tidak 
| membawa kesoedahan hebat. : 

Seliwatnja 3 Juli tidak diterima ka- 
bar lagi tentang penganiajaan2 sema- 
tjam jang ditoetoerkan diatas, 

Agaknja ini Dilinger Indonesia. ..! 
Bi Opa 

3tahoen potongtahanan, 

'Menoeroet kabar Aneta dari Sema- 
“Irang, Raad van Justitie telah djatoeh-| 
|kan hoekoeman atas dirinja toean H. J. 
de Bruyn (Incasso-kantoor di Djokja 

tahanan, 
4 te 
dengan potong 

|. Perampokan ditengah djalan. 
Baroe2 ini seorang penoempang 

Ispeda dari Serang hendak kembali ke 

'doea paal dari kota Serang didjalanan 
|Tjilegon, ia soedah djatoeh dari spe- 

oleh pendjahat. 
Ketika ia sedang djatoeh itoe, da- 

tanglah perampok2 mengambil seka- 
lian ocang dalam badjoenja sedjoem- 
'blah f 10. ) 

Soedah tentoe sadja kedjadian 'ini 

dan Hulp bank) 3 tahoen pendjara | 

'desanja, tetapi ditengah djalan, kiraf 

|da sebab ada tali jang dipasangkan| 

dengan segera dirapportkannja pada | 

» Menimbang bahwa pengoerangannja 
Semalamnja, seorang bekas assistent- djoemblah anggauta College van Ge- 

delegeerden hendaklah dianggap tidak 
bisa diterima baik : 

tjana wet oentoek merobah artikelen 
172, lid 2 dan 74 lid 2 dari Indische 
LAM NG Soepaja ditarik kem- 
bali. , 

Memintak pada Pemerintah, 
ia tetap berpendapatan bahwa atas 
pengeloearannja Volksraad moesti di- 
adakan penghimatan selandjoetnja, soe- 
Ipaja ini penghimatan ditjari didalam 
memandangi ' lagi (herziening) Volks- 

oentoek 
voorstelnja pada Volksraad dalam per- 
sidangan biasa 1934—1935, dalam 
voorstel mana hendaknja dimadjoekan 
poko' poko' seperti berikoet : 

anggauta Volksraad, pemegang djaba- 
|tan2 jang tidak dibolehkan merangkap 
mendjadi anggauta Volksraad, diberi 

non-activiteit 
menoeroet gadji pengeh. 

2). Lain-lain pegawai negeri dan 
anggauta jang boekan pegawai negeri, 
mendapat oeang tahoenan sedjoemblah 
f 3.600, seberapa perloe selain dari itoe 
diberi gantian f 1.200 tiap2 boelan, 
dengan maximum sedjoemblah f 6.000, 

3). Lidmaatschap dari College van 
Gedelegeerden tidak lagi terpisah, de- 
ngan memberi toelage boelanan dan 
penggantian gederfde inkomsten di- 
hargakan. 

4). Anggauta2 dari College van Ge- 
delegeerden, djoega mendapat selain 
dari penghasilannja sebagai anggauta 
Volksraad, ocang doedoek f 30. boeat 
tiap2 hari mereka menghadiri vergade- 
ring College van Gedelegeerden atau 
commissie2 dari itoe College. 

Kemoedian ini motie dioendi soeara, 
dan berachir 23 voor dan 23 tegen, 
artinja sama banjaknja jang setoedjoe 
dengan jang tidak setoedjoe.   Oleh sebab itoe diambil kepoetoesan 

Mengoeraikan keinginan bahwa ren- 

djika | 

raadpositieregeling tahoen 1926, dani ? 
itoe soepaja dimadjoekan| 

1). Pegawai Negeri jang mendjadi ! 

bahwa motie ini akan dioendikan "lagi 
pada persidangan Volksraad jang akan 
datang. 

Mereka anggauta? jang tidak setoe- 
djoe pada itoe motie adalah toean2 
Soekawatie, Mandagie, Hadiwidjojo, 

| Apituley, Sosrohadiwidjojo. 

  

  

  

Plopor Cheribon: 
Karangan jang mengenai oeroesan 

agama tidak dapat kita moeatkan, sebab | 
resiconja akan mengenai Islam poen 
Christen oemoemnja, sedang kaoem 
vrijdenker, alias mereka jang tidak 
Iber-Toehan hidoep didoenia ini, me- 
noeroet pendirian kita poen berdiri 
ditengah, tidak mentjela atau menja- 

lahkan atas sebab hingga mereka 
mempoenjai fikiran atau pendirian 
sendiri2 itoe. Djika faham vrijden- 
ker hendak dimadjoekan, moeatkan 
sadja dalam periodiek oentoek toe- 
djoean terseboet. 

Abonne no. 1651 Cheri- 
bon: 

Seroean toean terseboet ada lebih 
baik dimoeat dalam madjallah Serikat 
Sekerdja, oempama di : Taboeh 
dan lain-lainnja asal ng masoek 
PE NUN, 

Pembantoe Soem. Cheri- 
bon: 

Diminta penerangan jang djelas ten- 
tang kebenaran toelisan jang berkepala 
»Perloe mendapat pengawasan”.   —0 — 

  

    politie di Serang. 

... dan sekarang tida banjak 

boesing lagi dengan roepa' kmop: 

  

    
   

    

: Golilengte sampei 15-600 

  

    ' M. Fadingcompensatie. Toonlilter jang bisa di sehakel, 

Lampoe Gouden ,Miniwatt",  Transformator 

| DE PHILIPS' SUPER-H 

Di trima baik didalam laboratoria d 

bawa 12: oepe  panoinsen 
RODYNE 

ri PT. 
     

  

         

    
      

      
     

     

      
      

      

      

      

       

  

      

  

       
      

    
      
       

    

    

    

  

       
      
      

        

      

          
      

    
    

    
    

          
          

        

        

        
      
     

  

   

  

   

   

    

    

    

   
   

    

  

   

        

       

      
    

  

   

    
    
        

  

       
    

        

  

      
      

   

           

  

      

   



     
   

  

   
   

   

  

    
1 1 Batavia. Centrum. 

   
   

    

   
   

  

        

           

       

      

    
       

      

   
    

  

  

  

    
   

       
Bandoeng dan djika perloe pakai Pa roti jang Tan dan 

ja rasanga dan “eh dapa. pngen loepa tanjakanlah 
   

at Sy     

& Ge engan 

N, B. Djoega kita bisa" "menerima pesenan roepa- roepa koeweh 

— boeat keperloean Pesta dag, San anda 

ji? EP Tea gi FA 

      

  

     
   
   

    

    
   

   

  

   

Semoea barang? Kabaklaan Tokwar" an 
20 Njonja d.L.I. 

Harep lantas Y maja kita poenja UIT VEKOOP 

. Gjangan “naa kehabisan. 

     

   

    

roro TIO TE 
AROE 93 —0 — (PAR 
  

   
    ' Recept-recept Dokter! 

ambil. “dan 'anterken 

g Soenia taradja 65: Nookdi Telefoon" No 2 AB 
SA aa Y ii | 

| | 216 lap AO UP Naa 2 MERK 
Djika Tocep Teka pa . Njonj 

4 ang-oenda: ng perwale san Ki 

Hana TRICTIE) 
« #iingnob was 

  

Isinja Aan pa pa: besat. Toean- tom eni jai 
| handelaar dan exporteur karet, diseloeroeli' £ HI IDi : ! 
pan Satoe 'boekoe tah 25 .pesanan brikoet postwissel pada 

Je Thio Giok Soeij Toko THIO-LIM 
"MN Matramawzg 2990  —  Meester-Cornelis 

Te . nenen 

Ea i ag Ui 
R31 ka - H3 # 

   
   

        

   
       
          

     
       

   

   

4 api djoega ada ambil s. 

H
n
 

  

ega maa 
. Beladjar papat 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 boekce, loear ongkos kirim, 

Pesanan Kepada 

S. MOEHAMMAD 

adres HOTEL MEDAN 

Defensielijin van den Bosch 62 — Batavia-Centrum   
x 

IGOEDANG PAKAIAN| 
  

  

Satoe Oendangan | 

Berkenalan dengan kita poenja TOKO, 
berarti mendapat kemoerahan dari itoe kita 
oendang Toean-toean. dan. Njonja-njonja 

5) menjaksikan kita poenja persediaan. 

  

GABARDINE 
100 pCt Woo! 

jang polos f 1.40 per EI 
jang pake Strip ,, 1.25 ,,   

  

  

  

ID R ELLrico 
FLANEL wooL 

Per El 
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TA   
£epesn oU FJAN FOEN G' 

men SANAM TU pia aka “1 
Uc 

   
   Senen 75 

  

    
   

   
   

1001 f 0.30 per BA — SDLf 0.55 per El 
BATIK HALOES GDP,, 0.32. ,,.. — Tjap Manan 
BATIK KASAR i 31. 

|, .20, £ 0.30 El IpaLekat dansatirah Donker blaw f 0.20, ! £ per 
“Tjap kaki ajam f 0,25 per El 

Dan laen-laen dreel, koelit kajoe, kajoe lena 

  

          
TOKO 

“Pasar Senen159  — 

Oentoeng siap 
Bel andj 
  

  

      Batavia-C, 
  

SDELIMA"E 
  

  

Goena Senang Hati ! 
Belilah obat? sama roemah obat 

La eno H, JUPITER 
5 Depn kantoor Pofitie, 

Pasar Baroe — Batavia- Centrum, Telphore No. 2081 WI, 

  

Selamanja sedia segala obat-obat Pat en, Dari Schering, Larouche 
Knoll, Bayer, Merek dan Segala matjam roepa-roepa dari merk 
jang terkenal. Obat-obat Patent dari recept Doktor bisa dikasih 
ken dengan tjepat dan harga pantes. 

paman tioekoep dari :     
Verbandstnffen verbanden 

h Artikelen, dan segala keperloean boeat orang 
a bersalin. 

Sedia obat-obat koeat boeat laki, 

  
  

'DARI MINJAK 
Eau de Venus L 2,94 
Eva Lotion sn ira 
Cupido Cream » 1.74 
Boeat minoem   | | Spermoglobine 

1 Nee pesenan laen ongkos kirim 
'Oelis, minta pryscouran jang lengkap dari kita, 
  

  

TOEKANG GIGI 

Thio Tjie Ta 
Pintoe Besar 6 gann 

Gigi bagi orang hidoep b 
erhoeboengan besar sama 

  

   
       EH bagi kabagoesan 7 seande or poe- 

nja 2. . tjopot (ompong) atawa dimakan koe- 
(toe dalem tempo bitjata, ketawa atawa ma- 
mah Tan nistjaja “ilang sabagi 'kaba- 
goesanaja dan rasanja jang enak: maka 
pasang dan tambel gigi telah djadi satoe 
roepa technick jang penting. Kita menjakinin 
jilmoe gigi soeda berpoeloe taon, dan kita 
pertjaja jang kita poenja kapandean dalem 
ilmoe gigi ada tioekoep sampoerna, boleh 
dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang 
asal, ditanggoeng dalem doea poeloe taon ka- 
loediboeat makan tida merasa sakitserta ting- 

|gal koeat. 
Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim 

jang bisa semboehken sakit dalem satoe 
menit berhoeboeng sama malaise harganja 
ditoeroenken satoe botol f !.— (satoe roepia). 

  

  

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. 

   

1 1 ' 

IN. IKAKU 

1 N 

S THUNG TIANG GOAN 5 
HA GENEES,: MEEL- Ck VERLOLKUND!GE in 

Ban Molenvilet Cost 123 . 
- Tetet, 257 Batavia. s 
- MIA DITJANA: z 
pai TAS Va Em yA - 

s Sa 
- Pp z 8: H4 z BAIT : s 
- s -—- 
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Haa Olnabaeh #1 

pa ih tt 
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Polos of Strip #& 

  

  

safar 

TIDA OMONG KOSONG. Sesvedah- 
nja U pake dan tida berfasdah, U 
djangan kenal lagi, begitoe tanggoe- 
ngannja bedak Orchis Latifolia jang 
soedah di keur oleh Analyse Laubora- 
torium, Dr, THUNG TIANG GOAN 
dan poedjian dari Mevrouw H. E. 
LUNENBURG enz. 

FIRMA 

TJOA TJENG SIONG 

Molenvliet. West 182, Telf. 302 Batavia 
G
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| Djoega mendjoeal dodol Belingbing,. 

IK ETJAP TJAP. BANTENG 

   
     

  

   Roepo ANN ah 

M. RAIN: x 2 
Batavia Ha 

| - y 

Ini ketjap,keloecaran'cooperatie »Boedi 
" Istri“ Manondjaja, jang soedah ter | 

kenal di mana-mana tempat. 
Rasanja boleh saksiken sendiri tjoba 

lah Toean-toecan dan Njonja - njonja, 
Ambil boeat satoe kali pertjobaan 

tentoe aken menjenangken selama-lama- 
nja, 

Dioega mendjoeal dodol arbem dan 
belingbing. 

5 

Djoega djoeal Minjak Tjiamis jang 
toelen ditanggoeng 100 pCt. tida tertjam 

  

      poer. 

M. RAMIN 
Tanah Tinggi Gang Bantam, Il 

Roemah No S5A 303, 
Batavia“Centrum, 

   
   

     

   
   
   

Mendjoeal ketjap Tjiamis tjap Kem- 
bang. Rasanja tidak oesah dipoedji lagi, 
Bolehlah Toecan dan Njonja ambil per- 

as tjobaan. 

tape, pala dan arben, 

Adres: Moh. Nasir G. Abdoclradjak 
roemah no, 6 Batavia - Centrum, 
Wasalam saja jang menoenggoe Toean 

dan Njonja poenja pesenan. 

   




