
  

      

    

        

    
    

    

   

MEN NA aan LL Ant Bia 

S “Directeur-Hoofdredacteur : 

SAEROEN, 

Plv. Hoofdredacteuren : 

| KOESOEMANINGRAT, 
Ir. SASTRA DJATMIKA. 

Redacteur di Midden Java 

M. SOEDARJO TJOKROSIS. 
Pa WORO., 

6 . KANTOOR : 
Senen 107, Batavia Centrum 
Telefoon redactie 1440 Wi. 
oemah (Saeroen) 1617 WI. 

  

   
  

    

tmandangan 
Kantoor Administratie Senen 107 Batavia Centrum, telefoon 1810 WI. Administrateur S. M, SOEBRATA. 

Selasa 11 Sa tania 1 934 
  

  

Diterbitkan oleh : 
Drukkerij ,,PE MANDANGAN” 

Dir. R. H. O, DJOENAEDI 
Senen 107 Bat.-Centraom 

HARGA LANGGANAN : 

Indonesia. satoe kwartaal . f 4.50 

Locar Indonesia. » . , » f£ 5.50 

Kantoor : 

Boleh dibajar boeclanan, tetapi 

brenti haroes diachir kwartiah 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie, 

  

  

    

. Losse nummer 10 Coba 

  

ikan 

HILANGNJA EXTREMISME: 

Si 
' Menoeroet gelagat-gelagat, oendjoek, 
akan diteroeskan djoega niatan peme- 

rintah oentoek mengasingkan Drs. Moh. 
jatta c.s. Vraagpunten soedah dima- 

dioekan, dan menoeroet biasanja itoe 

formulier vraagpunten hanja,seolah- olah 

paspoort boeat ketempat pemboeangan. 
— Kita telah memperdengarkan socara 
terhadap niatan pemboeangan itoe, de 
ngan alasan2 jang objectief tidak ter- 

dorong oleh sentiment, kita mintakan 
Kane dilakoekan itoe pengasingan, 

tetapi meskipoen soeara kita itoe dide 

ngar oleh pemerintah dan diperhatikan, 

roepanja oentoek dikaboelkan, tidak. 
Hanja apa jang kita dengar boeat Drs. 
Moh. Hatta tidak akan dikirim ke Bo 

yen Digoel, sedang lain-lain kawannja 

ke itoe Tanah Merah. 

“Sementara. itoe ambtenaren politie 
dan gevangenis ketjoeali kajakinannja 
politiek dapatkan indruk baik sekali 
terhadap Drs. Moh. Hatta, terkenal 

diseboet gentleman-leider. ,,Hij is een 
heer” begitoelah tiap tiap ambtenaar 
jang disebabkan oleh djabatannja ber- 
yaoel dengan ia, ingin menjatakan ! 

- Drs. Moh. Hatta c.s. akan diasing- 
kan djoega....! 

' Pemerentah, jang koeasa, akan ber- 
boeat itoe, Dam'begitoelah akan agaknja. 
- Extremisme dipoekoel hantjoer. Sajap 
kiri patah: sajap kanan sangat hati2 
sampai terbatas pada sikap ketakoetan. 
Pergerakan rakjat mengalamkan tempo 
sepi, diam tidak tahoe apa jang haroes 
diperboeat! 
“'Ra'jat melihat, menoenggoe-noeng- 

ye. pemimpinnja. Tidak ada pemirapin 

-rani kedepan lagi, jang ditoenggoe- 
nggoe tidak nampak. De beweging 
lam geslagen ! 

Desakan malaise, keberatan peng- 
oepan disebabkan soekar dimana2 
vat, menjebabkan mereka boetoeh 
n pemimpin lebih dari tempo biasa. 

tapi itoe pemimpin tidak timboel, 

Anggal sebagai anak-anak kehilangan 
bapanja, grobolan sato kehilangan 
gembalanja. 
Sekarang bagaimana ? 
“Mereka tidak tahoe apa haroes ber- 
boeat. Tidak ada orang jang dimintai 
padoman. Jang diketahoei hanja berat 
ja penghidoepan, sesoeap nasi oen- 

oek ja dan orang-orang jang dalam 
anggoengannja. 
“ »Georganiseerd massa,“ mendjadi 
”wilde massa”. Masing-masing tak te- 
rikat oleh tali perserikatan jang tegoeh. 
“Jang sabar dan tawekal toenggoe- 
“Yenggoe datangnja tempo baik, Tetapi 
fata-ratanja peroet berteriak minta isi, 

in tjelakanja di ini waktoe, orang tidak 
lahoe bagaimana haroes tjari nafkah 
dengan halal, sebab memang pentjarian 
Ipa sadja sangat sempit. 
Kita lantas ingat pada keada'an di 

Madioer, Magetan dan sebenarnja di 
banjak tempat lagi, sebagaimana tempo- 
mpo ada jang diketahoei oleh corres- 
ndent koran, dan nampak kabaran 
rampokan, di sana sini. 
Menjapoe sajap kiri, ada satoe hak 
noeh dari pemerentah. Tetapi dengan 

lakoekan .itoe tindakan apakah tidak 
diloepakan conseguentienja, jalah akan 
bikin koentjoep pergerakan loyaal dan 
achirnja seolah-olah menjoesoeh (di 
sini artinja ,over leveren” ra'jat pada 
sikirannja sendiri ? Pikiran jang masih 
erlaloe naief oentoek bisa membeda- 

   

   

  

   

   

  

   
     

  

    

   

  

  

Pertempoeran2 baroe di Tunis 
Antara kaoem Jahoedi 
dengan Moeslimin. 

Soedah lama disini tidak ada dite- 
rima kabar2 lagi tentang itoe keriboe- 
tan2 di Algerie antara bangsa Jahoedi 
dengan kaoem Moeslimin. Kedjadian 
ini jalah disebabkan oleh pemerintah 
disana soedah mengambil atoeran2 
jang keras terhadap soerat2 kabar jang 
berani mengoemoemkan lebih djaoeh 
itoe soal. 

Sekarang menoeroet kabar Aneta 
Transocean dari Parijs, itoe feit bahwa 
pertempoeran2 jang baroe lagi di Tunis 
sampai sebegitoe djaoeh masih sadja 
dirasiakan oleh soerat kabar di Parijs 
ini, ini kali diboeka soerat2 kabar jang 
berhaloean Marxisme jalah ,, Populaire" 
dan ,,Humanite", 

Dalam soerat2 kabar ini diterangkan 
bahwa bangsa Arab soedah mengada- 
kan demmonstratie2 jang loeas. Tatkala 
politie mengambil tindakan, maka 
4 orang soedah mati pada ketika itoe 
djoega, diantaranja- mana terdapat 3 
orang Arab dan seorang pegawai po- 
litie. Sedjoemblah besar orang2 lain 
lagi telah mendapat loeka. Diantara 
ini maka terdapat poela seorang kadi. 

Menoeroet s.k. ,, Populaire” koerang 
lebih 12.000 orang telah ambil bagian 
didalam itoe pertempoeran2. Sedjoem- 
blah besar kaoem Moeslimin telah 
ditangkap. 

Djoega di Kairouan, Stax dan Bizerte 
dirasa soedah kedjadian pertoempahan- 
pertoempahan darah jang hebat. 

Di Tunis sendiri permoesoehan an- 
tara bangsa Jahoedi dengan bangsa 
Arab soedah sampai di poentjaknja. 

Kapal ,Shun Kong“ kandas. 

Menoeroet kabar Aneta dari Sama- 
rinda seboeah kapal Tiongkok berna- 
ma ,,Shun Kong“ jang ada di dalam 
perdjalanan dari Samarinda ke Shang- 
hai, kemaren pagi soedah kandas di 
poelau2 ketjil jang ada di tengahnja 
soengai Mahakam. 

Oentoeng tadi pagi djam 7 liwat 10 
menit itoe kapal soedah bisa terlepas 
kembali dengan tenaga sendiri hingga 
dapat meneroeskan perdjalanannja. 

  

Lid Volksraad Wirjoprantono minta 

pada pemerentah soepaja diadakan 

hiboeran (lihat di lain bagian) boeat 
rajat oentoek menjegah itoe rampok- 

terreur di daerah Madioen dan Mage- 

tan. Hiboeran jang bagaimana kita koe- 

rang mengerti apa jang dimaksoedkan 

oleh ini lid Volksraad jang terhormat. 
Kita tidak bisa meliat hasilnja penaha- 
nan perampokan dengan hiboeran ....! 

kalau sana sini tidak diadakan lara- 
ngan berkoempoel dan bersidang. Me- 
reka bisa keloearkan apa jang terkan- 

doeng dalam hati, bisa dengarkan 

sembojan2 jang kasih pengharapan. 

Hoop is leven, dan hoop  (penghara- 

pan) itoe djoega bisa menahan poe- 
toes asa, bisa mentjegah tindakan 

tjoepat. ra 
Mesti ada uiflaatpijp oentosk apa 

jang bergolak. Djikalau semoea djalan 

jang haroes: sama tertoetoep, djalan 
jang boekan mestinja bisa dilaloei. 

Betoel perampokan tidak staatsgevaar- 

lijk, tetapi staat jang teratoer hanja 

bersender pada pergaoelan hidoep 

pendoedoeknja. Perampokan dan pe- 

rampasan dengan oekoeran besar jang 

meradjalela artinja tinggal satoe tinda- 

kan - lagi sampai pada peroesoehan 

oemoem. Ini djangan sampai kedjadian, 

dan penolakannja diantara mana kita 
jakin kembalikan hak berkoempoel 
dan bersidang . . . .!   na jang boletrdan apa jang tidak, 

lenoeroet wet ?    S. 

Kita lebih poenjakan harapan dji- | 

Langganan bahaja dari Goenoeng 
Merapi. 

Semoeasoedahberse- 
dia oentoek melarikan 
diri. 

Menoeroet kabar Aneta dari Ban- 
daeng. Lahar Goenoeng Merapi seka- 
rang soedah ganti lagi roepanja, Poen- 
tjak jang paling atas sekarang soedah 
ada disebelah Timoer, dan - banjak 
jang soedah djatoeh kebawah, meliwati 
lahar jang dari tahoen 1931. 

Tingginja lahar itoe soedah ada 150 
Meter dibawah lowongan. Segala-gala- 
nja soedah bersedia oentoek melarikan 
dirinja masing2. 
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Itoe perampokan didaerah 
Madioen. 

Sedikit oemandangan. 

Pembantoe kita dari Madioen ka- 
barkan : 

Disini kami akan berikan sedikit 
pemandangan pada pwbliek tentang pe 
rampokan jang soedah membikin onar 
dan roesoeh didaerah Madioen. 

Disini kami tak akan menijeriterakan 
bagaimana bekerdjanja kaoem peroe- 
soeh itoe, akan tetapi bagaimana ra'jat, 
teroetama jang didesa-desa. 

Bagaimanakah kelenmahannja rakjat 
(weerloos) terhadap ini kaoeman pe- 
rampok jang tindakannja sangat kedjam 
Bermatjam soerat2 kabar soedah me- 
ngoemoemkan kedjadian sehari-hari 
tentang ini kekedjaman. 

Saban malam terdengar ting-tong 
(kitir) berboenji, sampai tengah malam 
orang beloem dapat tidoer karena ke- 
takoetan. Dipandang keadaan rakjat 
itoe beloem dibilang rakjatjang werk- 
loos sekali terhadap ini serangan 
sehingga mendjadi korban perampok. 

Rakjat tidak mempoenjai kekoea- 
tan perkakas oentoek mendjaga dirinja 
sendiri. 

Rakjat di desa desa teroetama di 
ressortt Magetan hidoep ketar ketir 
sadja karena koeatirkan ini kaoeman 
peroesoeh jang kedjam tindakannja. 

Roemah sakit di Madioen soedah 
banjak berisi orang2 jang mendjadi 
korban dari perampokan itoe. 

Orang2 desa jang agak mampoe 
dapat mengongkosi sanak familienja 
pergi kekota, atau sampai pindah sama 
sekali kekota. Akan tetapi peroesoeh 
soedah menjerang poela ke kota, hing- 
ga orang2 dikota djoega ketar-ketir 
sadja.  Potitie djoega sampai actief, 
tetapi agaknja sampai sekarang me- 
noendjoekkan bahwa pendjagaan soeng 
goeh koerang kekoeatan. 

Orang bisa harapkan atas pendja- 
gaan Bestuus dan politie ini keadaan 
jang boeroek dan berbahaja bisa di- 
basmi habis. 

—O— 

Itoe rampok-terreur di bilangan 
Madioen. 

Sekarangtoean Wir 
jopranoto madjoe- 
kan pertanjaan, 

Beloem selang berapa lama kita telah 
kabarkan bahwa toean Soetardjo dalam 
persidanganVoiksraad dengan membatja 
S.k. ,Pemandangan” bitjarakan tentang 
itoe perampokan2 dibilangan Madioen. 

Oleh karena dilihat bahwa itoe pe- 
rampokan-perampokan semangkin lama 
semangkin bertambah, hingga kita ham- 
pir sadja bosen memberi commentaar- 
nja, dan bersama2 itoe terbit poela 
kekerasan dan kekedjaman dari mereka, 
seperti pemboenoehan, perkosaan, dan 
lain2nja lagi, dan sementara hasilnja 
dari perboeatan2 itoe ada tidak begi- 
toe besar agaknja, maka tocan Wirjo- 
pranoto anggauta Volksraad sekarang 
madjoekan pertanjaan pada Pemeren- 
tah, sebagai berikoet : 

I- Memberi tahoekan dengan tjara 
bagaimana dan sampai berapa djaoeh- 
nja kekoeatan politie ditambah sedari 
itoe daerah2 diganggue oleh. kaoem 
perampok. 2 

2. Bahwa dari fihak ambtenaar dila- 
koekan pemeriksaan atas sebab-sebab 
sociaal dari itoe kedjahatan dan apa- 
bila. keadaan economie dalam itoe 
doesoen2 njata ada boeroek (berikoet 
djoega penganggoeran) djoega men-   djadi satoe factor poela, dengan se- 
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lekas-lekasnja memberi keringanan 
jang memoeaskan dalam itoe kesoe- 
karan economie. 

3. Pada waktoe2 jang tentoe dalam 
itoe doesoen2 dimana dimana terdapat 
perampokan2, memberi hiboeran pada 
pendoedoek dengan satoe atau iain 
djalan soepaja fikiran mereka itoe se 
landjoetaja bisa mendjadi tentram, 

— O— 

Rentjana oentoek merobah artikelen 
72 dan 74 dari LS. 

Motie Thamrinc,s. di- 
tolak. 

| Kemaren kita soedah moeatkan mo- 
tienja toean-toean Thamrin, Soetardjo, 
Kasimo, Ratu Langie dan De Dreu 
jang berboenjie : 

»Menimbang bahwa pengoerangannja 
djoemblah anggauta College van Ge- 
delegeerden hendaklah dianggap tidak 
bisa diterima baik : 

Mengoeraikan keinginan bahwa ren- 
tjana wet oentoek merobah artikelen 
712, lid 2 dan 74 lid 2 dari Indische 
Staatsregeling, soepaja ditarik kembali, 

Memintak pada Pemerintah, Idjika 
ia tetap berpendapatan bahwa atas 
pengeloearannja  Volksraad  moesti 
diadakan penghematan selandjoetnja, 
soepaja ini penghimatan ditjari didalam 
memandangi lagi (herziening) Volks- 
raad positieregeling tahoen 1927, dan 
oentoek itoe  soepaja -dimadjoekan 
voorstelnja pada Voiksraad dalam per- 
sidangan . biasa 1934—1935, dalam 
voorstel mana hendaknja dimadjoekan 
poko' poko' seperti berikoet : 

1). Pegawai Negeri jang mendjadi 
anggawta Volksraad pemegang djaba- 
tan2 jang tidak dibolehkan merangkap 
mendjadi anggauta Volksraad, diberi 
wachtgeld atau gadji non-activiteit me 
noeroet gadji penoeh. 

2). Lain-lain pegawai negeri dan 
anggauta jang boekan pegawai negeri, 
mendapat oeang tahoenan sedjoemblah 
f 36.00, seberapa perloe selain dari itoe 
diberi gantian f 12.00 tiap2 boelan, de- 
ngan 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, idjoega mendapat selain 
dari pengbasilannja sebagai anggauta 
Volksraad oecang doedoek f 30 boeat 
tiap2 hari mereka menghadiri vergade- 
ring College van Gedelegeerden atau 
commissie-commissie dari itoe College. 

Ini motie waktoe dioendikan dalam 
persidangan Volksraad hari Djoemahat 
jang laloe, dapat soeara 23 lawan 23. 

Sebab itoe maka dalam persidangan 
Volksraad kemaren hari Senen ini motie 
dioendikan 'iagi, dan berachir ditolak 
dengan soeara 21 lawan 25. 

Motietoean Roepc.s. 
diterimabaik, 

Kemoedian dalam Volksraad kema- 
ren hari Senen, dimadjoekan poela 
motie toean2 Roep, De Hoog. Kolkman 
dan Kan jang berboenji : 

»Madjoekan keinginan bahwa dida- 
lam artikel I dari rentjana oentoek me- 
robah artikelen -72, lid 2 dan 74 lid2 
dari Indische Staatsregeling soepaja : 

a. didalam dalam tekst jang baroe 
divoorstelkan dari artikel 72 lid 2 dari 
LS. sebagai ganti ,doeabelas“ diganti 
dengan ,lima belas“. 

b. dalam tekst 74 lid 2 jang divoor 
stelkan, diganti djoemblah ',lima“ de- 
ngan ,,ampat". 

Artinja motie itoe memintak soepaja 
djoemblahnja anggauta Gedelegeerden 
Volksraad itoe djangan ditetapkan 
djoemblah 12 orang, tetapi 15. 

Kesoedahannja motie ini diterima 
baik dengan soeara 26 lawan 21. 

Kemoedian dioendikan poela oentoek 
meneriina baik ini rentjana wet dengan 
mengingat perobahan dari motienja 
tocan Roep cis. 

Achiruja - diterima baik dengan 26 
lawan 19 soeara, 

0 — 
Kolonel van der Poel 

Kembali ada di Betawi, 
Seorang achli didalam bahasa Japan,   

See Na 

Kolonel W, van der Poel sebeloemnja 

poelang pensioen kenegeri Belanda 
soedah mengoendjoengi tanah Japan, 
Waktoe ia ada di Singapore sedang 
didalam perdjalanan kembali, ia di 
minta oleh Gouvernement soepaja ia 
balik ke Betawi lagi. 

Ini hari ia akan diterima oleh wali 
negeri didalam audientie. 

Tanggal 13 September djoega ia di 
terima oleh Commandant bala-tentara 
toean Koster. 

Tidak lama lagi akan dioemoe mkan 
perintahnja Pemerintah kepada Kal. 
yan der Poel itoe. 

Lebih landjoet toean van der Poeline 
nerangkan tentang keadaannja econo- 
mie di Japan sebagai berikoet dibawah 
ini: 

Japan mesti mengeloearkan barang 
barangnja, kadang2 ini dilakoekannja 
tidak begitoe rapih. Masih ada didalam 
pertanjaan apakah harga2 barang Ja- 
pan sekarang tidak terlaloe sedikit oen- 
toeng. Tapi apa jang soedah tentoeja- 
itoe Japan selamanja akan bisa membi 
kin barang moerah. Tidak betoel djika 
kita selamanja kata ini biasanja hanja 
dengan memeras si Kaoem Boeroeh. 

Seorang Japan, dari tinggi sampai 
rendah, tidak poenja banjak keperloean, 
Standingnja tidak ditetapkan oleh tjara 
bagaimana ia hidoepnja, tapi oleh per 
tanjaan orang apa ia sebenarnja, be- 
gitoelah toelis B, N, 

Generaal Nago, jang soedah terso- 
hor itoe mengisi satoe roemah, jang 
djika disini tidak dilihat belaka oleh 
seorang onder-officier, 

Pegawsi2 jang paling tinggi men- 
dapat gadjih jang sangat rendah, ha 
nja satoe doearatoes roepiah seboelan, 
djika dihitoeng dengan- oeang disini, 

Sebaliknja ongkos2nja oentoek hi- 
doep sangat rendah djoega. Oentoek 
air dan lampoe, seorang Japan bajar 
barangkali satoe per doea poeloehnja 
dari pada jang kita bajar disini. Di- 
dalam pepergian idem. Djika dibanding 
kan dengan disini, harganja benzine 
disana rendahnja sampai kita akan 
“ketawa, 

Ini semoea dan ditambah dengan 
sedikitnja keperloeannja, membikin 
sampai seorang Kaoem Boeroeh Japan 
bisa hidoep dengan ia poenja pengha- 
silan jang sedikit itoe. 

Djika kita bitjara dengan seorang 
Japan tentang kedjadian2nja dari barang 
moerah mereka, jang membahajakan 
keadaan economie ditanah Indonesia, 
kelihatan disini bahwa mereka tidak 
tahoe apa-apa dari itoe perkara, Apa 
jang ia memaksoedkan jaitoe hanja 
memanggih tempat2 baroe oentoek 
mendjoeal barang2nja. 

»Bahaja jang koening” itoe hanja 
ada soeatoe tjeritera, begitoelah katanja 
toean Van der Poel. 

s2 (yaa 

Perbandingan koendjoengan dan 
pendapatan Pasar Gambir. 

Lima tahoen bertoeroet- 
toeroet, moendoerteroes, 

Oentoek hoendjoek pertanda'an dja- 
man, oentoek hoendjoek bahwa malai- 
se“ ini semangkin naik pada waktoe 
lima tahoen jang bertoeroet-toeroet, 

djoengan orang dan pendapatan oeang 
Pasar Gambir tiap tiap tahoen moelai 
dari 1930 sampai tahoen 1934 jang 
baroe ditoetoep tadi malam. 

Angka pertama oendjoek tahoen, 
kedoea djoemblah orang dan ketiga 
pendapatan : 

1930 487,382 f 12341515 
1931 399,105 » 100.024.10 
1932 355,451 »  98.440.25 
1933 346,687 »  86,731.85 
1934 292,000 » 12,000.00 
Angka jang paling belakang hanja 

diboelatkan, sedang jarig doeloean di 
atasnja semoea merioeroet adanja. Pem- 
batja lihat bahwa moelai tahos 30- 
teroes toeroen ke bawah: Apakah di. 
lain tahoen akan toeroen tagi, itoe ten- 
toe sadja menoeroet keada'an. Djik””” 
keada'an semangkin soesah tento- 
tidak ada harapan boeat - 
angka iang soedah soedah 

Sementara itoe, djoe” 
dan pendapatan ."   boleh djoega didi 

dibawah ini kita poengoetkan kos. 
Ha 
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1 en diroemahnja | 
O€ jahat deng in dja- | 

lan ne Setelah toecan roem: 
'ketahoei ini hal djadi timboel perke- 
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Na ang, mana NAN penf 
Gjahat2 im i ikan iri “dengan tangan 
kosong, dan sampai sekarng beloem 

ketangkap. RA An TENR AS 
gi 

—. Ikenapa goeroe 
  

| Da tanggal 16 sampai 

Me AMAih manga batangan Big 

“ag | n yaa Th    

“3 “hook 2ra 

i roemah noenggoe poelangnja orang 
i pem- toea dengan mambawa oeang goena 

& dolan! ratap tan gisnja (krokodillentra- 

5 Iran 

dalam mana toean roemah di | 
dengan sendjata | 

20 Idjam 12-nja si iboe bersama2 dengan 
-. isi Moerid tadi kembali ke sekolah ter- 

sebagai-| goeroe terlaloe alpa dengan kewadji- 

La dangja 

Ma Heawa minjak tanah. Vrachtauto datang 

sebagai Mc. Cinpngholasi auto darilj 
| Engeland jang paling terkenal. 

Tatkala bestuurder dengar itoe djoem 
.blah dengan tidak bersoeara ia terima 

itoe kepoetoesan. 

disana 

     
pe 

ogah vrachtauto D jang mem 

  

nja dari Sluisbruglaan (Zwembad- -Mang 
1) sedangkan sepeda dari Meesterj ta Jaa) 

— KCornelis (Manggarai-kade), Kedoea kan 
daraan ada djalan betoel, tetapi menoe 
roet saksi kesalahan ada pada penoeng| 

ip re aa sepeda, menoeroet-boekti-bahwa 

et berkerontjongan, anak bini di- 

“itoe tidak mengarti dan se- 

Pi dak mendapat 
a mendjalan demikian. 

oeang, “meskipoem dengan 
serong, inilah: ada -satoe motto 

njata dalam zaman ini motto: 
ye soedah 'bisa diambil over 

“bangsa kita ini. Kita bisa pastikan) 
ke: tidak memaksa, soedah 

emikian, jangmana 
kita sendiri j-ng) 

anja tidak akar nampak 

: "perempoean situnoler 

jatang kesekolah Kemadjoean 
di Meester Cornelis, dan mene- 

bahwa ia datang ke itoe tempat 
tidak lain hanja goena mendjoempoet 
seorang moerid: (jang diperhiaskan de- 
ngan lengkap) sebab iboenja itoe moe- 
rid pada waktoe itoe djoega haroes 
dibawa keroemah sakit. 

Barangkali lantaran bingoeng atau- 
poen sentimenteei, maka itoe goeroe 
tidak selidiki lebih djaoeh lagi dan 

'Imaksoednja itoe perempoecan diloe- 
Hoeskan. Si moerid tadi toeroet pada 
'itoe perempoean dan , ... habislah per- 
karanja, begitoelah menoeroet penda- 
-patannja si goeroe. 

Akan tetapi apa maoe tjeleka. Pada 

seboet. Sekarang dengan pengadoean 
itoe soeroeh anaknja 

poelang dan segala perhiasan itoe anak 
telah lenjap sama sekali. . : 
Berhoeboeng dengan kedjadian inij 

iikita harap soepaja djanganlah kaoemj 

anja, oleh karena didalam sekolah 
. merekalah boleh dikatakan men- 

i “bapa dari moerid2nja.   

      

   
   

   

1990 (penipoe 1 perempocan jang berani. 
sampai sekarang ini ada koeranglebi ' 
Pa : Ta -t “ Kie 

“ketika made “'poelang, oleh waker jat 
djaga di poort telah Sana dan ts 

ledah. Kedapatan 
dimana kantong- 

  

antong zeildoek berisi 2 'klos| 
8 — Itoe .barang2 kepoenjaan K. 

| pada alba Ojoega - di 

Dg ka bawa lari itoe gadis 
» dihotel soedah hidoep se- 
1 'steri, tetapi sebab toch 

| sa mendjadi soeami- 

    

5 1 | da .ferseboet telah| 

"is toeroet boeat 

dia “bag: 
2. Kemaren disekolahan  Kemadjoean 

tisteri di Kebon Sereh Meester Cornelis 

3 “sg 'mengakoe soeroehan dari orang toeanja 
has anak perempoean a 

Priok, |rid klas. 1 dari sek 

   jet 
He md lang, sebab. orang toeanja sakit. Itoej 

ng” |" tahoen, dan dengan tidak pikir lagi,| 
|maka ia lantas ikoet pada perempoeanj 

2 Ikannja di'antar poelang, tapi dibawa 
2 ke satoe gedong kosong, dimana ia| 

“sIpoenja giwang dari mas dan lain2 perj 
hiasan diboeka, dan lantas melarikan| 

5 tag pada goeroe. Oleh goeroe ia disoeroeh 
“Ipoelang, dan dengan diantar oleh orang 

ih |hadapkan seorang Indonesier jang men- 
kIdjadi bestuurder B. V. M. ditoedoeh 

& kali mendjadi, Tg 
ii fagi dikem oedian hari... 

5g —o0— 

Lagisatoe peringatanl 
i kaoem iboe bapa, 

-Itelah datang seorang perempoean jang 

    han terseboet. lai 

ilang, bahwa Satidjah disoeroeh poe- | 

anak perempoean baroe oemoer kira2| 

jang soesoel. padanja itoe, meskipoen| 
tidak kenal padanja. . . 
.« Oleh perempoean itoe, Satidjah boe-| 

diri. Satidjah jang merasa, bahwa ia di 
tipoe dengan nangis telah balik ke 
sekolahannja dan mengadoe hal itoe| 

toeanja Satidjah telah rap spa aa 
Tag tg perkara sedang” ioesoef. $ Ebolaa 

 Bestuurder Tram Listrik. 
IL... didenda f 15, 

Lantaran toebroek 
autobus jang sedang 
berhenti. 

— Dimoeka Landgerecht tadi pagi di 

'soedah toeberoek seboeah autobus jang 
sedang berhenti. 

—Di Kampoeng-Melajoe tocan? 
—Apakah kau dengan kau poenja 

kendaraan tidak bisa stop doeloe, soe- 

paja itoe autobus bisa menjingkir P 
— Tidak bisa toean, sebab soedah 

terlaloe dekat. 
Achirnja Landrecht djatochkan hoe- 

liang terseboeft belakangan 

Pa?“ soedah tentoe apaf 
pekerdjaan, ter-| 

Satidjah, moe-| 

| — Dimana itoe penoebroekan telah! 
J terdjadi ? 

ini deseret 
nja oleh roda belakang sampai 'doea 
oeloeh meter djaoehnja. : "Sopirnja di 

proces verbaal sementara jang loeka di! 
angkoet ke C.B.Z, 

Penoetoepan Pasar Gambir. 
Keadaan malam 
penghabisan. 

Malam penoetoepan. Hampir semoea 
|gagal disebabkan air hoedjan, tetapi 
Pluvius roepanja hanja main2 'sedikit- 

Djam 7 moelai hoedjan, 'keras sedi 
kit, jang soedah-maoe keloear roemah 
dengarkan socara air jang djatoeh di 
genteng, oekoer lebatnja hoedjan. Jang 
soedah sampai tjari perlindoengan di 
Imana sadja bisa menaoceng. Oentoeng 
djam 7.50 hoedjan - berenti. Bintang 
Imoelai kelihatan dan terikoet oleh lain2 
'bintang. Djoega bintang2 jang koen 
'djoengi Pasar Gambir semangkin ba 
njak datang. 

Sedikit betjek tetapi tidak apa. Djam 
9 publiek kelihatan lebih banjak dari 
malam jang soedah2, bisa ditambah 
lagi sebab kembang-api baroe djam 12 
lebih. Orang banjak, tetapi paling ba- 
njak diloear sebab perloenja halnja oen 
toek melihat kembang-apidengan gratis. 

Pemboeka'an tebakan 
Dieng. 

Tadi malam dihadapan jury ig. terdiri 
dari wakil pers ,, Pemandangan”. ,,Sin 
Po“ dan ,,Keng Po“ telah diboeka te 
bakan sigaret Dieng. Togan Rutte, Re- 
clamechef Jacobson van den Berg dan 
wakil directie dari ,industrie“ berhadlir 
di sitoe djoega, 

Ternjata ueos-doos jang terbang di 
kapal cedara tillak semoeanja isi pe- 
noeh, Ini diketahoei djoega oleh antara 
pubiiek, sebab ata jang membade 
hanja djoemblait 3 bidji, malah ada 
iang 0 sama sekali. Sebaliknja ada 
jang tebak sampai 13282 dengan kita 
tidak mengarti sama #ali apa sebab 
nja begitoe,- 

Kesoedaliannja: Bean lading-si: 
gareiten itoe diitoeng, didepan jnry dan 
'njorja Rutte sebagai nutarisse, ternjata 
119 bidji. 

Jang beroentoeng jalah' sebagai di- 
bawah ini: 

| te. Prijs: Mej. E. Gouw, Virginstand 

MEA De 3 AG 

| “#Pasar Gambir. 
2e. Prijs: Rumagit Korporaal Kleer- 

maker, 14e. Bataljon Buitenzorg. 
3e. Prijs: Tan Sin Hong, Tanah 

Abang Gang Karet 1. 

"10. Troostprijzen. 

. Asenan, Taodjo-fabriek. 
“Ouw Ban Siong, Chaulanweg 235 

Batavia-C. 
Isak, Kp. Kwitanglebat, petak Hadji 

Oemar, 'Batavia-C. 
Boy De Leeuw, Indraiajoeweg 10, 

Batavia-C. 
Ngadikan, Militair Hospitaal, Bat.-C, 

R.M. Humonn, Roode Kruis Zieken- 
huis, Buitenzorg. 

Sapri,”Kp. Badan Aer Kombang. 
Tan Tiang An, BataviasC, 
Animo. dari itoe pemboekaan soeng. 

mengharap prijs: Stand Dieng kita de- 

toe.. disana djoega banjak NAN, 
perhatian. sg 

Pemboekaan tembakan 
“ bedak Moetiara. 

Dihadapan beberapa wakilnja orang 
pers dari Sin Po, Keng Po, Pemanda 
ngan dan beberapa Jury, djam 9 ma- 
lam 'soedah diboeka tebakan Bedak 
Moetiara di Standnja Probitas di Pa 
sar Gambir dan ketika itoe 3 matjam 
doos bedak dikeloearkan dari 
katja jang terpoetar, - orang hitoeng 
doos besar No, I ada 70 bidji, doos 
tengah no. 2 ada 76 bidji dan doos 
ketjil no. 3 ada 114 bidji, 

Ketika doos-doos suedah disoesoen |f 
. Idengan beres, maka orang laloe batja- 

kan satoe persatoe soerat2 tebakan jg. 
bertoempoek banjak Antaranja jg. kena 
tebak banjaknja doos no. 1 ada 70 bidji, 
adalah tocan Sarbro Soeradi, Tjilatjap 
weg no. 3, tjoema sajang iapoenja te-| 
bakan doos. 10. 2 dan no: 3 ada 100 
dan 200, djadi ia melainkan dapat per-   koeman denda sedjoemblah f 15.—,   engan djalan 

  
pada itoe bestuurder jang maoe berlaga ' sen sadja, Kedoea ada toean Muaro, 

ar Landgerecht poen mengetahoei, »wie ( 
 |awiigt stemt toe“. : 

Ibeekaan dan menoer 
| Stand Probitas PLUAT berhasil djoeal | 
banjak barangnja. di Pasar Gambir, | 

P. J. Carp, Spoorweglaan 11, Bat.-C.' | 

“Lie A Njan,. Gang Ryksen Kam- | 
| poeng Lima, Batavia-C. 

goeh. besar, Orang2 mengikoeti dengan: 
in spanning dan tentoe sadja masing2) 

Ingar akan ke Jaarmarkt Soerabaja. Ten| 

lemari j. 

Idan no, 2 ada 80, no, 3ada 100b 
la poen tidak dapat hoofdprijs, kar 
salah tebak 2OR no. 2 Saw 

  

tebak, tapi hampir kena tebak (salah 
I cijfer) pada doos no. 2, kendati sama 
Sekali tidak kena doosno. 1 dan no.3. 
Mereka poen dapat sedikit bingkesan. 
sTocan Achmad: »Jahja hampir: kena 

'tebak doos no. 3, jaitoe 115 padahal 
(114 dan S.K. Hatoel tebak 113. Lain 
'lain doos sajang 
Pada .marika poen diberikan sedikit 
barang persenan. 

Lain-lain penebak banjak jang tidak 
berdekatan nummernja. - 

Demikianlah kesoedahannja : itde pem 
oet slihatan, 

  

seperti Bedak Moetiara, Bedak Mei 
Lan Fang, minjak dan air wangi. Keli- | 
hatan orang tidak habisnja hampirkan| 

litoe Stand, tidak lain kita harapkan | 
lain tahoen lebih dapat succes. 

Penerimaan ocang dan 
banjaknja publiek. 

Penerimaan ocang kartjis dari Pasar 
Gambir jang tadi malam telah sampai 
di .achirnja, soedah mentjoekoepkan 
pengharapan jaitoe 72.000 roepiah lebih 
sedikit. 
Banjaknja orang2 nonton ada 292. 

jaitoe koerang 54.000 dari pada tahos 
jang doeloe. (346.000), kata Aneta, 

—0 — 

Toean Muhlenfeld soedah dilepas 

Dari djabatan 
Directeur B.B. 

Dengan 'Officieel dikabarkan dari 
Bogor bahwa toean A. Muhlenveld, 
hoofdambtenaar  buiten werkelijken 
dienst, doeloenja Direteur dari Departe- 
ment van Binnenlandsche Bestuur, atas: 
permintaan sendiri soedah dilepas de 
ngan hormat dan terima kasih oentoek 
pekerdjaannja jang lama dan baik itoe. 

—0— 

Berita dari Pedjambon. 
Keangkatannja'itr, Nis- 
sel van Lissa. 

Volksraad soedah memberi. advies 
jang baik soepaja Ir, Nessel van Lissa 
dapat masoek kedalam Volksraad, jang 
kabarnja besok akan terdjadi. 

Tentang belasting 

oepahan. 
Kemoedian dibitjarakan tentang be 

lasting oepahan, dimana tocan yan Has 
seli menerangkan bahwa rentjana2 itoe 
tidak bisa dirobah dengan setjoekoep 
nja oleh salah satoe amandement. 

Economische fractie menttapkan de- 
ngan sama. tegoehnja dengan doeloe 
semoga keberatan2nja. 

Toean Feuilleteau de. Brnyn tidak 
setoedjoe. dengan itoe renijan2 dan 
tidak akan kasih stemnja oentoek meim- 
perlihatkan pada Pemerentah, bahwa 
disini ada satoe kesalahan politiek, jang 
Pemerintah akan melakoekannja. 

Inkomstenbelasting dan 
Crisisheffing. 

Diminta didalam satoe amendement 
jang dilandjoetkan oleh t.t. Thamrin, 
Yo. Heng Kam, Fruin, Soejono, Kasimo, 
De. Hoog, Wiranatakoesoema, Kan dan 
Van Hasselt, soepaja Crisisheffing jang 
sekarang djangan dipersatoekan dengan 
Inkomstenbelasting. 

Amandement Barre 

Oeritoek menetapkan didalam belas 
ting oepahan jang paling rendah dan 
jang tidak dikenakan belasting itoe dan | 
semoca oepah-oepah jang keloearnja 
dari pekerdjaan2 didalam adat-adat di 
pertanian, soepaja djangan dimasoek- 
kan dalam itoe belasting. 

Aanvullingsbegrooting 
Dept. EconomischeZa- 
ken. 

Sedang membitjarakan aanvullings- 
begrooting Departement Economische 
zaken oentoek merendahkan ongkos2 

pentjoerian kajoe) Dr. Ratulangi minta 
soepaja pembitjaraannja ditoenda. Se- 
bab katanja disini ada kepentingan be 
sar jang mesti akan memakan lebih 
banjak tempo oentoek dipeladjari. 

la memadjoekan : motie soepaja di- 
adakan penoendaan. 

Regeeringsmachtigde dari Econo- 
misch Zaken menerangkan bahwam esti 
dibitjaradan sekarang, sebab pertoen- 
daan sampai. persidangan di boelan 
Pan akan memakan ongkos doea 

300.000. 

Penangkapan u gelap jang 
. berhas 

Ini hari boleh Ni ks beroentoeng 
politie soedah dapat menangkap pem- 
bikinan arak gelap jang mana sampai 
sekarang beloem djoega bisa dibasmi 
'sama sekali seperti djoega penjeloen-   doepan madat dan lain-lainnja. 

dengan 481,780 (berhoeboeng dengan 

  

   
   

   
       

  

   

     
    

      

tebakan lari djaoeh, | 

Idjoega mentjari Ss 

KL 

ngan 

n jang 
mbong dessa Tjengkoe- 

yek dalam bilangannja 
soedah mengambil 

'oleh karena mereka dapat 
hawa arak tadi. Penggere- 

h berhasil. 
pembikinan2 di Pasar Baroe 

ngan Tangerang dan di Gg. Sekolah 
Batavia-Centrum telah berhasil. 

toe sadja barang2 goena 
itoe dan djoega orang2 

ingga tidak lama lagi djoega 

    

   
    
   
     

   

   

dapkan dimoeka medja hidjau. 
— O— 

“ 'Bioscopiana. 

Bersons,” 
Meelai tadi. malam di Globe Theater 

film terseboet diatas, jangmana meski- 
poen malam penghabisan dari Pasar 
Gambir tidak oeroeng mendapat per- 
hatian loear biasa. 
3 “Permoelaannja ini film jalah nampak 
seorang perempoean toca jang kehi- 
langan anaknja, kedoea matanja ber- 
linang2. Tidak lama lagi nampak satoe 
scene dalam roemah goena penjimpan 
(majit2 jalah oentoek menjelidiki dari 
'sebab apalah ia mendjadi korban. De- 
ngan sangat rapih majit2 itoe disim- 
pannja sebagai dalam koelkasten. 

Majit2 jang dapat diratjoenkan orang, 
ditjeboerkan orang dalam soengai dan 
sebagainja 

Bureau itoe selandjoetnja boekan sa- 
dja mempoenjai kewadjiban mentjari 
althans menjelidiki majit2, akan tetapi 

'ami atau istri jang 
telah melarikan dirinja lantaran kesal 
dajam roemah tangga atau mentjari .. 
lain erang lagi. Disinilah meskipoen 
itoe film sendiri haroes dianggap ernstig 
keloetjoean jang menggelikan hati tidak 
ketinggalan. 

Memang sangat berharga oentoek di 
lihat, technieknja poen ada djempol 
sekali. Tjermin penghidoepan ! 

Sebeloemnja film dipoetar- terlebih 
doeloe dipertoendjoekan film2 jang 
menggelikan hati poela. 

Alhambra Bioscope. 
Film samboengan ,,Het Spook van 

het Circus“ serie 7—8 sebagai extra 
dan film samboengannja Pirate Frea- 
sdre“ serie 7—8 semalam soedah di 
poetar. 

Perkelahian makin hebat dan sera- 
makin kedjam, kedoca film 

jang. ramai ..itoe, memogaskan hati 

    

    

  

NEDERLAND 
Kedatangannja Sri Ratoe. 

Amsterdam, TO Sept. (Aneta). 
Sri Patoe Wilhelmina dan Poetri Juli- 
ana telah sampai kemaren poekoel 9 
pagi dengan kapal , Tabinta". 

Doea bocah kapal jang. memoeat 
beberapa anggauta dari perkoempoelan 
Oranje mendjoempai kapal Dead 
menjanjikan lagoe lagoe Oranje. 

Burgemeester De Vlugt dan Hoofdz" 
commissaris van Politie dari Mba 
mendjoempai Sri Ratoe diatas kapat” 
siapa kemoedian meninggalkan itoe 
kapai dan diantar oleh t. Van Hengel, 
Directeur dari Stoomyaartmaatschehpij 
Nederland. 

Sesoedah itoe. mereka berangkat 
dengan pakai auto ke djoeroesan Den 
Haag. 

Di tengah djalan, jaitoe di Haarlem 
Sri Ratoe dihormat dengan beberapa 
ikatan boenga orang2 -dari  roemah 
niskin. 

Sri Ratoe menginap di istana ,,Huis 
Ten Bosch“ di Den haag, dan perin- 
tah Burgemeester De Vlugt soepaja 
mengoetjapkan terima kasih pada me- 
reka jang toeroet ambil bagian dalam 
perdjoempoetan di Amsterdam itoe. 

Dapat perhatian 
loear biasa... 

Den Haag, 10 Sept. (Aneta). Ka- 
pal Tabinta jang mengangkoet Sri 

pelahan telah berlajar 
naal, ditepi mana dihari pagi-pagi - 
soedah ada banjak perhatian, Sri Ra- 
toe diatas dek dengan senjoeman te- 
(rima tabe dari Nederland jang pertama 
dimana nampak dioega air moekanja 

an Juliana jang tenang dan gem- 
ira 
Dengan perasaan keradjaan jang 

gembira Sri Ratoe menoedjoe ke 
Amsterdam, dimana ada riboean kapal 
packet dari Alkmaar jang disewa oleh 
perkoempoelan  Christelijke Oranje 
Vereenigingen mendjempoet kedata- 
ngannja Sri Ratoe, 
Kedatangannja Sri Ratoe dapat per 

hatian jang locar biasa, jang membikin 
ini kedatangan seperti demontratie pe 
nerimaan nasional, Djoega ketika be-   

jang terseboet belakangan akan diha- 

BU Opa of - missing : 

bia 

Ratoe dengan poeteri Juliana dengan 
li Noordzeeka- 

liau toeroen “dari kapal dan pada per- 

Penak jalah      
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n hal iesagnar di Madioen. 
1g so dah ditakoeti bahwa 

erreur ini memperloeaskan diri- 
ja ke sebelah Oetara jaitoc ke Ngan- 

'djoek dan Rembang, karena itoe pen- 
ih djagaan dari sebelah itoe akan diper- 

  

  

| Ketjelakaan dalam fabriek 
| Badannja machinist 

F Indonesierhantjoer. 
Arie dari Malang kabarkan bahwa 

| seorang machinist Indonesier dari Fa- 
'briek-karet di ,, Soember Doeren", telah 
(dihantam oleh tali-pesawatnja (ariffriem) 

tata Pe Tenan Jeena, hing, a KA 
Inja boleh 

sr sekali. : 
me O— 

“Lima pikoel tong madat gelap. 

eliang beloem dipekerdjakan, didalam 
     
   

    

    
   
   

  

    

  

   

    

  

   

    
   

      

   
    

  

   
    

      

   

    
   

    

    
   

   

  

   

        

   

  

   

  

    

at si 

: Oetan Semarang 

-|dari 

a|sama dari itoe per 

| kaan ke 

50 tong jang berisi pakoe2, dari kapai | 
Tn SP jang baroe datang dari | 

1 ifoe hal dapat me 
Giro ia, hingga sampai sekarang Bana : 

. Aneta kabarkan dari Semarang | 
begitoelah kabarkan. 

— O— 

kacoem penganggoer. 
| kabarkan : 
“didalam “ persi- 

ang anggauta dan Hoofdbestuur 
perkoempoelan oentoek meno- 

long kaoem penganggoeran (I.M.I.W.) 

 Menoeroet - Aparat 

iljang akan diadakan di Betawi pada 
Itangg -al 15 ini boelan, akan dibitja- | 
rak diantaranja : Pa bersama- 

oelan dengan 
Volksbredietbanken, mengadakan tem- 
pat Bipg dimana kaoem pengang- 

isa dapat dipekerdjakan, dan 
In tempat2 dimana kaoem 

penganggoer akan saNaK en 

   

   

  

Ke pa 

NG ELahg (SAUDAGAR) BATIK DJOKJAKARTA 

- (yoo tocan2 atoer pesenan pada kita dari kain2 batik ke- 
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£30. 

5 DjA 

1 pe f 10— perlembar dan sedia 
Ne bermatjam2 pandjang 

ATOERLA 

Fi     

" Ipok di 

Batara di bilangan Magetan. 

IP. Koelit Sept. ditaw. 

| Dowane dari Semarang soedah bisaf 
dapat menjoesoel 1 pikoel madat gelap 

ionghoa jang bersa 2 

'tegoehkan dan diloeaskan. 

Seorang Tionghoa 
3 |jang  menjoeroeh 
5 merampok. 
Naa didalam perkara ram- 

Ngandjoek menerangkan bahwa 
pesakitan jang pertama jang menjoe- 
|roeh soepaja merampok jaitoe ada se 
jorang Tionghoa. Orang2 jang mela- 

 Ikoekan semoea datanja dari daerah 
jang terkenal, jaitoe District Gorang- 

  

  

. PASAR BERAS Di BATAVIA. 
- (Dari Wesselink & Dijkhuis). 

(Dilarang petik). 
(Noteeringen 11 Sept.) 

er picol. 
Krawang : ne 

franco wagon Krawanglijn 
'(semoea menoeroet kwaliteit dan tem-| 
pat levering). 

per picol. 

f 3.40/3.45 
Lolosan Boeloeh Spt. ditaw. ,, 3.60/3.65 
Huller Boeloeh fr. Oct./Dec. 

wagon Tamboen ditaw. ,, 3.80 
HullerBoeloeh Sept. 

ditaw. » 3.80/3.85 
Hiller Boeloeh Sept./Dec, 

fr. wg. Krawang ditaw. , 4.— 
ISlijp boeloeh Sept. ,, » 4 —/4.05 

sama Petjah Koelit Tjeree Sept. ” 
ditawarkan 5 320/3:25 

Petjah Koelit Tjeree 
Oct. Sept. fr, wg. Tamboen 
ditaw. 1 3.45 

Lolosan Tjeree Sept. ditaw. » 3.35/3.40 
“Huller Tjeree Sept. ditaw. ,, , 355/3.60) 

Tjigombong : 
franco vrachtauto Pasar Senen.   

: Tipu. Sept. ditaw. 

   

'SJAMSOEDDIN 

ran DJOKJA & SOLO moelai dari jang sedang sampe haloes. 
Y PANUJANG—SARONG k.I. moelai harga f18.- f20. f25.- 
f35.— #40.— f50.— sampe f 66 perkodi. 

IKAT SELENDANG (REMONG) MOELAI HARGA 113.— t16.— 
Na f20,— f25.— 130.— f35— 140 sampe 45 perkodinja. 
“Jang haloes TJAP & SOERATAN dan babaran koeat, KAIN PAN- 

PNG SARONG moelai harga f 3— f4— f5.— 16 — f8.— sam- 

f5.— 16—f8.— sampe f20.— perkodi. 

PRIJSCOURANT DIKIRIM PERTJOEMA 

Beras Kepala P.M. djadi '. ,, 4.80 
si no.1 P.M. 

ditawarkan » 5.80 

Gadok : 
franco vrachtauto Pasar Senen. 

per 10 gant. 
Beras Kepala merk T.B.K. 

Sept. ditaw. f 5.65 
Tijiandjoer : 

franco wagon Tjiandjoer. p, pikoel 
Slijp Boeloeh kepala 

soedah djadi f 5.60 
'Slijp Boeloeh No. 1 

idem » 4.60 
Indramajoe : 

fr. pruuw Passar Ikan 

Petjah koelit Tjeree 
Sept. ditaw. hak 
Lolosan id. » S9 
Hulter Tjeree sept. ditaw. ,, 3,70 
id. Sept. /Oct. ” en   Sept. 

Aya EN SF 
7 7. Naga TI 
2 

Ta je 

sa 1 : ta 

  

djoega SETAGEN (ikat pinggang) pe- 
dan warnanja k. 1. harga f3.— f4, 

H PESENAN 

Boeat dipake atau didjoeal lagi tentoe toean2 akan dapat moerah : 
dari kita. Walaupoen toean tidak saudagar batik, tjobalah berdagang 
batik penambah oesaha dan memadjoekan peroesahaan bangsa sendi- 

Kalau tocan memang berdagang batik apalagi. PESANLAH banjak 
: Me di perkerankan dan pengiriman selamanja dengan rembours. 

    Slawi: Bilangan Indramajoe. 

  
  

ilfranco pinoe Tegal. Padi Boeloch akh” 
:|Siam Tjiam Sept. ditaw. » dp, Tjeree » "570 
“ISliip Boeloeh 30pCt breuk Bilangan Slawi. 

Sept, ditaw. 0...» 405i Padi Boeloeh 1 2.— ASlijp Boeloeh ae » Gitaw.,, 4.20| ,, Tjeree . Aa 
$ 50p tea ditaw. » 4,35 Bilan, an Tjiandjoer, 

,| Ketan Sifip Sept. ditaw. » 450 Padi Mostnah 1 , 2.25 
| Semarang: |. Bilangan Tjigombong SI 
Franco wag. Semarang. adi Boeloeh 7pCt. basah » 2.25 
Pehtjiam Sept. nom. » 340 Harga beras ketengan di Batavia. 

id. Nov'/Dec. noniiaa! A01” per picol. 
Tan padi di bilangan Ketan Bangkok f 5.40 

rawang Tea Ketan Java 2 2 8 "2 PN se — PST PICOLJ Beras Kepala Tjiandjoer 
"ag era » 2.10| Beras Machine “iandjoer » 5.25 
a jeree » 1.15 Slijp Boeloeh Krawang » 450 5 - angan Tjikampek. Huller Boeloeh Krawang » 420 adi Boeloeh » 2101 Huller Tjeree Krawang » 390 Padi Tjeree 17 250— » 

       

     
     

   

     

    

BAROE TERIMA 

| MAHARADJA 

  

Schoenen 

  

  Rubberzool 
  

Z 
W 
A 
R 
T 

1. 

B 
R 
U 
Ix 
N 

  

      

OEKOERAN: 

36-37-38-30.40-41-42-43 £1.94 r215j 
POTONGAN JANG MENGAGOEMKAN 

KEKOEATAN SOEDAH TERKENAL 

  

| PESANAN 
“| Jang tidak disertakan 

wang 1/3dari barangjang 
Prijscourant tidak 5 3 Ae 

dipesan tidak dikirim sedia 3.9-1934 
  

Importeurs : 

Hs. Vrg. DJOHAN-.DJOHOR 

BATAVIA.CENTRUM seasaaa aan 

  

  

  

sIlmoe Keradjinan 

Boekoe recepi-recept boeat bikin, Roepa-roepa saboen —- 
obat-obat — Limodade — siroop — linta — fjaf d,|.l, karangan 
Dr. H, Lavy. B5 ah oo Man 

  

.Ilmoe Pridato" 

  

  

.Zakwoordenboek New Asia" 

Melajae — Olanda — Inggeris. .      

    

    

     

fl.— 

Pemimpin roemah tangga" 

kalian anak perempoean ak 1,50 

Oewang dimoeka Ha icima vrij 

Lekas pesan pada 

BOEKHANDEL ,,PENG ATAHOEAN”     
  mm 

BA BAM bea ! 

  

20 

: 
Boekoe-boekoe Pengetahoean dan 

: peladjaran jang perloe. s 
1 “ 1 

»SORGA DOENIA" . Bi 
JJ 

Boekoe pengatahoean fatsal prampoean :ang paling Baroe 
E| dan loeas, , 

Dikarang Speciaal dan Plasa boeat orang jang soedah 
dewasa sadja ,Sorga Doenia“ enak dibatja, sebab djelas dan 

EH terang bahasanja, tetapi Sopan ,Sorga Doenia“ mengoerei prihal 
falsal - fatsal jang paling Baroe, fida prihal oeroesan-oeroesan 
jang soedah , Basih“ 

EF .Sorga Doenia“ moeat banjak sekali kantor gambar, 
RaR Harga per boekoe tammat fjoema , A3 (2— 

8 njoga Soetra" 
: . Kitab peladjaran elmoe-eimoe Ghaib, Rahsia dan Kebatinan 

dari bangsa Hindoe, Arab, Moeslim, Fakir, Indonesia, d.LI, f 1.95 

. Boekoe moeat fheorie dari ilmoe Pridato serta practijknja 
dengan bontononto Paoti Webne Ng f 1,75 

.Boekhouding & 'Administratie" F 
Borkoe peladjaran pegang boekoe dagang jang practisch. 

Dalam 4 minggoe bisa mengarti. . . , . , . Tt 1,90 

Boekoe jang bergaena TN bocat Kena Isteri dan db se)   
          

  
iba 2: AB 

Ton heh



   

  

   

     

  

  

     

    

     

   

   
      

    
      
      

        
    

   
   

   

" PA Ky (ea Ca 

TEE Bekass nanah Ne, Wendobis. |         

  

G3 MY Ta bean 
NE E ST EOS PN RM D hot 1 pie mencoret liingorontpemesaw. Oi TE HEATE GOEDE 5 Ban aa nnti tan SNN 

- FILMS INI MALEM Kaban Ne NN an Pay - 

Ka 2 
& 3 E3 0 : 

) Lan Zi INI MALEM Sak an B Sa Lajaa Darmo an ak 

ae Ini malem dan malem berikoetnja “E& (Bi : Ka ea Na en aa 

5 Ini malam pengabisan 5 
- : Tee v —g 
Bi Kita poenja Directie persembahken sstoe film jang 

  

  

  

TOEKANG ROTAN 

  

  

    
  

  

  

  

  

  
  

  

  

: B UR E A U Oo F MISSING 5 sanget loetjoe. 5 HONG KONG & Co. 

e & ai 
PERSONS & s»DE GROOTE BLUF" Bi ea aan 

: B AI) Sedia Krosie dan medja dari rotan 
sena 1 Biaknasan B Atawa Bi roepa mafjem model, harga lebi 

Ha “5 : E e moerah dari laen toko, barang 
adis-gadis jang mengilang K : 1g tanggoeng baek. esombongan jang besar" # h 

Orang-orang perempoean jang minggat dari soeaminja. a ” g J g 5 Harap toean? dateng saksiken. 

|. @rang-orang laki laki jang ingin loepakan tempo 2 Dalam ini 2 2 toeroet Junen Sonya brapa banjak pram- B Es 
: t pocan jang tjaatik, dari itoe kita brani tanggoeag siapa jang d 

doelge jang gelap goelita. Bi liat ini film tentoe djadi poewas, dan goembira. Bi H ote l ” B atavi a 

NAKSANAK jang dengan tiba-tiba meninggalkan — - Moeka Station S. S. kotta Cheribon 
orang toeanja, kadang-kadang dengan maoenja sen- Fl “ BI Inilah hotel 5 
“ £ jang teroetama sekali 

diri kadang-kadang dengan paksaan..... Moelain besok malam (Bl | bagai tetamoe djaman malaise, sebab 
: K : : : . : : GB | dari station zonder keloearkan ongkos 

|  Semoea kedjadian di dalam doenia kedjahatan, jang Ia Atas permintaan orang banjak pB |! cent boeat dokar sedang tarief amat 
memain di hadapan penonton, akan dioeroes dan di- B moerah sekali 

' terangkan oleh » BH klasi, 1 kamar 1 orangi malem f 1,25 
boeat 2 orangf 2,— 

Oral z , "2 itiari oleh B BG "GOLD DIGGERS OF 1933 (EM | Klas Il, 1 kamar 1 orang 1 malem f 1,— ng-orang jang mengilang jang ditjari oleh Bureau & bocat Zorang f 18 

oentoek orang-orang jang hilang. . : 2g pai (Pagi dapat roti, thee of koffie soesoe 
Satoe film Warner Bross jang paling besar Dansa Njanji dan Bi Latar boeat nginep dan tjoetji auto 

, sebaginja. B selainnja vrij. 
uan 33 Figenaar 

Be Gen Nee en TA : HA Lara Dan rr TPP Ph Pr Parts Per bar tr UU tu la la M. HASSAN 
  

  

  

TOEKANG GIGI 

'Thio Tie Kim 
Pintoe Besar 6 Batavia 

      

|ALHAMBRA BIOSCOPE 
Sawah Besar ——, —.  Batavia-Centrum 

BEA Ta 

Bat-C. 
TE 

me| Gigi bagi orang hidoep boekan sadja ada 
se | perhoeboengan besar sama kawarasan badan, 
me |tapi djoega ada ambil satoe kadoedoekan 
se |penting bagi kabagoesan: seande orang poe- 

nja gigi tjopot (ompong) atawa dirnakan koe- 
toe dalem tempo bitjara, ketawa atawa ma- 

    
  

    

      
Boeat hari Senen 1) dan Selasa 11 

September 1954 

DUBBEL SERIE 7-8 

film ke.l 

RICHARD 
Lalmadge 
Toeroen- dalem serie film 
jang menggemparken an- 

:tero doenia, ada radja dari 

  

mah mn Rap nistjaja ilang Pansel Sa 

Boeat hari Senen 10 dan Selasa 11 TA tambel “gigi telah djadi hetne 
roepa technick jang penting. Kita menjakinin 

September 1934 

  

ilmoe gigi soeda berpoeloe taon, dan kita 
pertjaja jang kita poenja kapandean dalem 
ilmoe gigi ada tjoekoep sampoerna, boleh 
dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang Djempolnja FOX poenja SUPERSCHLAGER 

: asal, ditanggoeng dalem doea poeloe taon ka- 
loedibogat makan tida merasa sakitserta ting- 
gal koeat. 

A T Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim 
£ jang bisa semboehken sakit dalem satoe 

  

menit berhoeboeng sama malaise harganja 
ditoeroenken satoe botol f t.— (satoe roepia).   

DENGAN 

  

GENE RAYMOND 
$ semoea Seriefilms jang be- LORETITA YOUNG 

lon perna dipertoendjoeken 

di Hindia-Nederland 500. binatang2 liar dan 1000 lebi extra 
  

Perfoendjoekan segala binatang boeas dalam kota 

b I R A T F Perklaian2 diantara singa dan mafjan, serem betoel diliatnja 

TRE A SU BR E Perklaian manoesia dengen manoesia actie dari PERTAMA sampe 

: TAMAT menarik hafi sekali 

CCNARD Ta ae 
2 UnNIVER SN EA P3 | 

film ke 2 : 

5. Extra serie 7-8 

Het Spook van het Circus 

| 

Anak -anak bole nonton | DRUKKERIJ MRAMIN 2 Y | 

: 

| 

(Harta badjak laoet) ROMANCE jang tida bisa lerloepa 

  

  

  

  

  BATAYIM « CG     

aminn TE  WN0NAI/AN NATA AIA A1 o Ian 

RAMUAN   

GALOENGGOENG     KU
N 

$ , 4 

  

        

    

EH .- Pengeran Soemedangweg 63A — Bandoeng If Ini ketjap kelocaran cooperati 1 
Hg SNaseRsi — £ 23 : Istri“ Manondjaja, Bal Se ea s | F5 : kenal di mana-mana tempat. 

3 WESSELINK & DIJKHUIS — I, Menerima pekerdjahan tjitak dari paling ketjil|m | Rasanja boleh. saksikan sendiri #oba 
— — sampai paling besar. Ambil bocat satoe kali pertjoban 

:# LX - 2. Menerima pekerdjahan bikin Cliches dan Stempels. mi aken menjenangken selama-lama- 
AG - 3, Menerima pekerdjahan bikin lijst. z1 Djoega mendjoeal dodol arbem dan 
2 aa . Fs Semoea pekerdjahan ditanggoeng tjepat dan rapih. : Na djoei “Minjak Titi Ya 
E Kantoor makelaar-makelaar njang paling 25 Begitoepoen harga ditanggoeng accoord dan me- If toelen ditanggoeng 100 pCt. tida terong 

) Pa besar boeat antero “poliwidjo seperti : 2 njenangkan, boleh saksikan. Na ag ig 3 
3 Minjak sereh, Areng batok kelapa Coprah, 5 | Sa Ting Na 
ai , 2 : : - inggi Gan an , 

' TN « Kopi, Lada, Katjang, Beras, dan lain-lain. za Menoenggoe Na : Roemah No S5A Bg 
Sg 3 P5 Pe 2 Dewe. GALOENGGOENG Batavia-Centrum, 

bbarb : ing 4 £ 1 3 k ng PN RENA ANA b han kerah Tjiamis tjap Kem- 

Te Ganaanena ge ana Ta ter angs Rasanja ti hd ji Betitio 1 KALI BESAR WEST 6» BATAVIA Do ama os”. MNUAAAKUNOAAR AWAN KEAMRGINYAKN (Ssi aan dan nposafda 
4 . 2 kau r j 1e e 2. - & jobaan, 

Adres Kawat »Gilingan — Batavia» an-tocan jang hendak | Djoega mendjoeal dodol Belingbing,      ape, pala dan arben, : 
Adres: Moh, Nasir G, Abdoelradjak   | 'Telephoon Batavia 100 — 700 — 1300 . #berlangganan Dagblau 

| | saga Pemandangan, 

Bea 

Wasalam saja jang menoenggoe Toean 
dan Njonja poenja pesenan,     

  

roemah no, 6 atavia“Centaum, | 

   



oleh p 
g dalam zaman' K 

koerang adanja an jang 4 
an, teroetama sekali itoe 
n antara Anak dan Bapa, 

i segala bangsa dan d 
sngan ondernem 
P2 

n, B:B: 

in Hadji dari Soeras 

"dalam 
an. 

jang 

“Inoesia diloear doenia mereka. 
« Mas memang: soedah ketahocan ada 
». Inja di djaman doeloe kala, waktoe Ban. 

: |Baroe sekarang kedapatan, tapi tidak: 

'a- |. Dalam 'boekoe:,Priangan" dari Dr. 

.|...Krawang selatan. 

Mereka orang jang tidak begitoe| 

Sp . Mas-perak. , 

ari se- 
ming, Da- 

RM | njak jang lainnja. | 
Comite van Actie voor 
plaatselijke belangen. 

Tir-| Journalist, satoe perdjalanan jang ada 

- Ikajaan dan peroentoengan kepada Ban- 

je diadi | 4 
a-tjita dari) (Badoej). Maka dari sebab itoe mereka 
Pa 

(Iwa Banten itoe kaja mas didjaman' 
“ Idoeloe kala, akan 'tetapi mas itoe di 
Ikedoeknja dari tanah, jang letaknja di 

.|wa segala kekajaan boemi di Banten 

Iloem setjoekoepnja mengeloearkan te- 
ilnaga badannja beloem dewasa betoel, 

Dem 12 

i| i Soekoerlah ! 

  

“ roeh speda 

kari di INed. Ind” Gas Mij. 

3d lembang telah di dirikan satoe comite: 

.liang namanja seperti terseboet diatas, 

"£ | Waterleiding 

ng meente Palembang, adalah dalam boe 

eng Banten Kid e 

 Ikok-societeit jang pandai, soedah dimin | 

rgaoelan. : 
rat... bebrapaj 
atan (memoires) 
ri, jang ditjin- 

, penghabisan. 
m-sama beberapa 

aten Lebak, op groote 
Pedlatan dari Kaboe- 

betoelan djoega, 
djadi lebih gam- 

tapi sebagai seorang 
jang officieel meloeloe 
t, karena mengingat, 

2 apa mempoenjai 
ang : Officieel dan 

alanan ini memberi 
, akan lihat kedoea balik- 

alam sekali poekoel 1 2 
jalanan kita dari Rangkasbe- 

. via Paroengkoendjang-Maling- 
, Tjihara, Bajah, Poelang ambil 

jalan Tjisolok dan Soekaboemi. 
' 'Oentoek pelantjong dan sebagai 

Ka 

| Di Banten Kidoel kedapatan mas 
dan perak, sampai tjoekoep oentoek 
diperoesahakan. Ka | 
. Kaja djoega Banten kita ini !! 

sepoeasnja. | 1 je Kk 
| Apakah mas itoe bisa membawa jke 

ten. Hua nabebaku, 
Mas ada logam paling terkoetoek 
alam penghidoepan. orang Kannekes 

tidak akan boeka resia, dimana ada 
lagi mas terpendam, jang boleh mem- 
beri kekajaan kepada segolongan ma 

ten masih negeri orang ,,liar” beloem 
terkena pengaroehnja Hindoe, Islam dan 
Barat, Tapi dimana adanja mas itoe ? 

seberapa katanja. Jang banjak masih 
tersemboenji” 

De Haan, ada terseboet djoega bah- 

|hargakan daerah Banten, berkata, bah- 

itoe, semoea ada ,,baroe”, dan ,,moeda,“ 
. terlaloe moeda. 

Arang batoe, ,. terlaloe moeda. 
| Minjak tanah. ,. terlaloe moeda. 

Sockoerlah! Kalau begitoe, Banten 
ini ada negeri jang moeda, jang be- 

masih boleh diboeat pengharapan di 
kemoedian hari bocat mendjadi bagian 
jang penting dalam masarakat Indo- 

'njoesahkan bagi agent pendjoeal. mi: 

| Dalam boelan Aug. j.l, dikota Pa- 

dibawah pimpinan tocan Kwee Tjing 
Hong sebagai Voorzitternja. Ti 
. Comite terseboet kemaren hari Ming- 

bare vergadering di gedoeng Elite 
Bioscoop 16 ilir, membitjarakan : 

1. ,, Menoentoet hilangnja paksaan 
pembajaran 2 setengah cent boeat ta- 
oeh speda dipekarangan Postkantoor. 

nitoet peratoeran-atoeran “2. Menoer 
3. Menoentoet. 

|. 4. Kesempatan publiek. 
to. Arbeids beurs Gemeente | 
ll. Palembang... 

Menoeroet verslag Arbeidsbeurs Ge- 

|wongan terseboet bisa didapat 

'kassiers, klerken dan schryvers cultuur 

|wezen di Batavia, akan dipekerdjakan 

| Akan tetapi, kegembiraan tidak bisa aa pemboenoehan di Tjileboet. 

Ipolitie telah berhasil dapat membekoek 

— Iberdiri. Dengan lekas handak ditoe- 

Lang “Iteriak memanggil2 soeaminja jang soe 
|oeang, hingga mendjoeal minjak diba- 

| Iwah harga jang ditetapkan hingga.me 

goe 9 Sept. telah mengadakan open-| Pc 

peratoeran-atoeran| 

(hoedjan dan angin hebat di Bogor de-     ngan membawa korban jang menje- 

werkgever itoe. Boeat 
ada 1, jang bisa di- 

ja 9 orang bisa terpakai. Doea | 

g , : 
andoer boeat menjedap “getah 

ta pada Arbeidsbeurzen di Djawa. Ke 
terangan2 tebih djaoeh tentang doea t 

£ pada 
Hooid dari Arbeidsbeurs. ' Matjam2nja 

Arbeidsbeurs adalah: verkoopers bang- 
sa Belanda, boekhouders, administratief 
personeel, journalist, kok” Indonesier, 
bankwerkers, boedjang2,  boekbinders 
dan letierzitters, chauffeurs, elecriciens, 

employe, machinisten dan machine- 
drijvers,  magazijnmeester. mandoers, 
metselaar, monteur, goeroe2 Indonesier, 
rekeninglooper, teekenaar en opnemers, 
typisten, timmerlieden, verkoopers In- 
'donesier' dan Tionghoa, verplegers 
Indonesier, toekang tjat dan koelie2. 
Permintaan2 dari kaoem pemberi pe- 
kerdjaan boleh disampaikan pada Hoofd | 
van de  Gemeentelijke Arbeidsbeurs 
(Afdeeling A der Gemeente-secretarie) 
telf. no. 151 — 153 toestel no. 11. 

| ljkwezen. 
Terkabar, bahwa toean B. Filet, jang 

sekarang bekerdja ' sebagai tijdelijk 
iwaarnemend ijker di' dienst dari ijk- 

di Ijkkantoor di Palembang. 
J Tg 

Pemboenoeh2nja soedah 
tertangkap semoea. 

'Pembantoe kita dari Bogor menga- 
barkan bahwa hari Saptoe jang laloe 

batang lehernja itoe' kedoea pemboe- 
noehnja dari Ne-in, bernama Iman 
Boeroet dan Entong- Octi. Menoeroet 
pengakoean mereka sebetoeinjamemang' 
veldpolitie sendiri jang menggerebek 
itoe pendjoedian. Ketika itoe terdjadi 
mereka ada berdjaoehan sedikit hendak 
menoedjoe ketempat perdjoedian. 
| Ketika keadaan soedah soenji, mereka 
mendengar soearanja Ne-in jang me- 
ngatakan setangan kepalanja hilang dan 
hendak mentjari barang itoe dibekas 
tempat main. | 

Disitoe Ne-in diikoeti oleh mereka, 
dan ditengah djalan hampir dekat di 
tempat bekas main Ne-in tsb. mereka 
boenoeh, sehingga mati. 

Keempat pemboenoeh jang kedjam 
itoe sekarang telah meringkoek dikamar 
tikoes, sedang menoenggoe gandjaran 
mereka jang setimpal. 

2 Ban 

“Perampokan di Pasir Gaok 
(Bogor). 

“Dengan bersendjata 
3 golok dari kajoe, 

| Pada malam Sabtoe jbl. roemahnja 

terkenal kaja telah disatroni oleh 13 
kawanan rampok, jang dapat menggon 
idol bararg2 dan wang seharga f 240— 
lebih. Menoeroet keterangan jang kita 
dapat, ketika isterinja itoe Hadji mem- 
boeka pintoe depan, sebab hendak me 
lihat kerbaunja jang riboet, dihadapan 
pintoe itoe terlihatnja 6 orang sedang 

toepnja kembali pintoe itoe sambil ber 

'dah tidoer. Dengan tidak ajal lagi itoe 
enam orang soedah memaksa soedah 
(mendesak kedalam, dan menggeradah 
isi roemah itoe. : 

Doea orang tetangga jang tinggal 
berdekatan. disitoe, ketika hendak da- 
tang memberi pertolongan telah ber- 
papasan dengan tiga orang perampok 
jang toenggoe diloear. Disitoe mereka 
dibatiok dengan golok kaj oe, Ketika 
pendoedoek kampoeng jang fain da- 
tang memboeroe, kawanan perampok 
yedah sipat koeping. 
Pengoesoetan politie Pa AN 

sedang didjalankan beloem berhasil 
apa2, 'akan tetapi kita pettjaja bahwa 
politie bagian Semplak jang terkenal 
actief, ini kali djoega akan dapat me- 
megang batang leher kawanan pendja- 
MAA, ia SNN Mona oat! 

n 

—0— 

“Angin riboet, dan 
Ta seorang mati. 
Kemaren sore k.I. djam 5 telah terbit 

“berhoeboeng tidak| -« 
meminta pekerdjaan | : 

, sedang boeat20 bangsa Indo/ 

beloem berisi, masing2 bocat | 

pekerdjaan jang sekarang ada pada pe| 
inganggoer2 jang tertjatat: namanja di 

|dan afd. P.K.O. jang dikepalai orang 

'seoarang Hadji di Pasir jang memang |. 
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Sebatang pohon kelapa di Wetse- 
laarsweg telah toembang menimpa roe- 
mah dimana ada berada” seorang 
perempoean jang djoega toeroet ketim- 
pa sehingga mati 

Di Tjimanggoe seboeah roemah telah | 
hantjoer tertimpa oleh pohon  ketjapi, 
sedangkan doea 'roemah lain lagi telah 
habis tertioep angin. 

Disekeliling kota, didjalan2, dikam- 
poeng2 boekan main banjaknja pepo- 
hon jang roeboeh disebabkan angin 
besar itoe. 

TablegMoehammadijah 
semangkin dapat per- 
hatian. 

sekolah M.D. di, Peledang dan dipim- | 
pin oieh beberapa Moebaligin dari 
tjabang M.D. di Batavia, semangkin 
dapat perhatiatt pendoedoek Bogor, 
terboekti dengan semangkin banjaknja | 
koendjoengan orang diwaktoec tableg, 
jang beberapa boelan berselang ham- 
pir boleh dihitoeng, 
' Dengan berdirinja Hizboelwathon 

tocan Moegiji Mangkoewinoto orang 
berharap, M.D. gr. Bogor akan lebih 
pesat lagi madjoenja. 

Moeda2han begitoelah agaknja. 
Ampljenaa 

Rapat oemoem Soeloeh Pemoeda 
Indonesia Madioen, 

Tidak boleh mempergoenakan perkataan 
Indonesia merdeka, Indonesia Raja atau 
moelia. Kemoedian diboebarkan politie, 

Pada tanggal 8 September jang laloe 
di Madioen telah diadakan rapat oe- 
moem dari Soeloeh Pemoeda Indonesia 
tjabang Madioen, bertempat di Gedong 
Pergoeroean Ra'jat. 

Rapat diboeka djam 8, dan dapat 
koendjoengan tjoekoep: dari fihak po- 
litie tidak maoe ketinggalan. 

Dimoeka Gedong terseboet ada ba- 
risan politie (hebat betoel boecat per- 
gerakan pemoeda). 

7. Agenda jang dibitjarakan seperti 
terseboet dibawah ini: 

le, Azas dan toedjoean S.P.I. oleh 
Sdr. Mirin, 

2e, Pergerakar Pemoeda oleh Sdr. 
Soehar, 

3e. Rasa kebangsaan oleh Sdr, 
Saloeki. 

| 4e. Soal perempoean Indonesia oleh 
Sdr. Ni Harmeni. 

5e. Pemoeda Indonesia dan kebang 
saan olen Sdr. Djasmin. 

Sebeloem membitjarakan agenda2 
terseboet ketoea rapat mengingatkan 
kepada sprekers2, bahwa bahwa wakil 
pemerintah mempoenjai permintaan, 
bahwa rapat'ini dipimpin sebaik2nja, 
agar soepaja tidak akan gadoeh dan 
tidak boleh memakai perkataan2 seperti 
nja Indonesia merdeka, Raja atau moelja 
dan tidak boleh menjinggoeng peme- 
rintah atau membitjarakan politiek. Ka- 
lau permintaan ini tidak diperhatikan, 
rapat akan diboebarkan. 

Agenda nomer satoe dioeraikan pan- 
djang dan lebar sampai begitoe djelas, 
hingga memoeaskan pendengar. Dari 
sedjak lahirnja S.P. I. ditergah2 ra'jat, 
hidoep dalam masjarakat jang melarat, 
hina papa dan sengsara, oleh spreker 
diterangkan sampai mendjalar ke azas 
dan Lara ini perhimpoenan2 jang 
selaras dengan dasar pemoeda Indo- 
nesia dasar kemarhaenan dan kebang- 
saan. 

Agenda kedoea sampai kelima d 
terangkan poela dengan pandjang dan 
lebar. Rasa kebangsaan oleh sdr. Sa- 
loehi diterangkan bahwa S,P.I. mem- 
poenjai kebangsaan jang menghendaki   kan, 
bilangrya klas-klasan, mengasingkan 

|. 'Tableg Moehammadijah jang tiap? i 
'boelan diadakan orang di Gedoen 

So'al perempoean oleh sdr. Ni Harme 
ni dibitjarakan sedjak moentjoelnja per: 
gerakan kaoem iboe, menoentog pet 
samaan hak: 
Djoega diterangkan paedahnja pers 

gerakan kaoem Iboe, di sampingnja per 
gerakan lelaki dan poetera, sebab pefi- 
|didikan pemoeda2 jg. kelak akan berdjo 
jang di tengah2 ra'jat sebagian besar 
ada ditengah kaoem-iboe. Djadi boeroek 
atau djeleknja  kaoem pemoeda2 ter- 
gantoeng di kaoem iboenja. ' Pendek 
kata kaoem iboe jang memikoel kewa- 
djiban jang besar sekali jalah kewadji- 
ban sebagai pendidik anak2nja jang 
kelak mendjadi . pengharapan bangsa. 
Pemoeda dan nationalisme diterang- 

kan oleh spreker, bahwa kebangsaan 
jang dikandoeng oleh S.P.I. boekannja 
nationalisme jang seroepa agressief 
akan tetapi “nationalisme jang bertjap 
smarhaen“. Spreker lantas mene- 
rangkan pemoeda2 kita oemoemnja 
hidoep didalam masjarakat jg. melarat, 
sampai begitoe berkobar sampai wakil 
pemerintah mengeloeh, minta soepaja 
Sabar. 
| Sesoedahnja agenda habis dibitjara- 

berbitjara. Sdr. Soepeno dari publiek 
madjoe kemoeka dan kasih tambahan 
apa jang soedah dibitjarakan. Spreker 
ini memakai bahasa Ljawa-Dipa, hing- 
ga memoeaskan 'sekali. 

Waktoe sdr. Mochamat djoega dari 
publiek, kasih tambahan tentang per- 
satoean, persatocan mana jang dibikin 
tjontoh ialah persatoeannja kaoem Atjeh, 
hingga bangsa Belanda ta“ moedah 
dapat mengalahkan, maka di sini wa- 
kil pemerentati menjetop dan mintak 
Soepaja rapat ini diboebarkan. 

Rapat lantas diboebarkan dengan 
aman kira2 soedah djam 10 malam 
Pemoeda Moehamat dimintak soepaja 
besok hari Senen mengadap dikantoor 
politie. 

TEGAL. 
Maoe toeloeng martoea 
dihoekoem 10 boelan 
pendjara, 

Seorang Indo Arab jang boleh diper- 
tjaja mengabarkan, bahwa beloem 
beberapa boelan telah berselang seo- 
rang Arab totok bangsa Bawazin, 
beroemah dikota Tegal, jang biasa 
melepaskan ocang panas dan terkenal 
djoega, telah menghoetangkan seorang 
toean bangsa koelit poetih, beroemah 
didesa Kemanglen (Tegal) boeat soeatoe 
dioemblah jang tidak sedikit adanja, 
Kemoedian itoe geldschieter laloe 
membikin perkara (goegat) kepada 
debiteurnja itoe di Raad van Justitie 
|Semarang, maka gedaagde itoe' ada 
memadjoekan seorang bangsa Indonesia 
sebagai saksi dalam ini perkara jang 
tahoe menahoe tentangan pembajaran2 
jang soedah distortkan kepada toean 
ocang itoe. 

Saksi ada bekas pegawainja gedaag- 
de itoe. Pada soeatoe hari, seorang 
Arab, Mantoenja toean wang itoe be- 
roemah di Pemalang laloe datang ke- 
pada itoe saksi (sekarang beroemah 
di Moga regentschap Pemalang) boeat 
nasihatkan agar soepaja djangan di- 
djadikan saksi dalam itoe perkara : la- 
loe tetamoe ini memberikan foeloes 
sebanjak f10,— ,boeat beli rokok" 
katanja, dan nanti setelah itoe perka- 
ra klaar akan diberikan wang lagi. 

Itoe toean roemah lantas kasih ta- 
hoe kepada itoe toean jang bekas ma- 

#djikan tentangan foeloes ini tidak Ia- 
ma di djadikan perkara politie terta- 
dap ini tamoe jang memberikan f 10. -— 
tahadi. Dan jang mendjadi saksi da- 

|lam ini perkara ai bini dan mama- 
Inja tocan roemah itoe, 

1 

|     klas-klasan tahadi sedjaoeh-djaocehnja, | Landraad Pemalang telah periksa ini   
kan, maka publiek dapat kesempatan
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6 1 bahoea ka-| 
Poetih kembali ke 

1 Tae apaan 
1 dibilang dibilang bahoea peme- 

— rintah Japan keloearkan 5:000:000 Yen 
| boeat ini pertempoeran. Pada satoe 

. tempo  Rus Poetih telah djandjikan ban 
toean, tapi ini tidak bisa didapatkan 
Bisa djadi keadaan politiek jang 
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dah genting ini, orang2 Japan tjoba lagi 

sedia boeat pertempoeran antara Rus- 

— “Teroetama sekali agent2 Japan ada 
otief sekali boeat dapatkan toendja- 

ari fihak Rus Poetih di Mant- 
Marika tidak lepaskan kesem- 

pada boeat oendjoek mereka poe ' 

—.. boekan Sovjet di Kirin dan Hetlung- 

(0 ati dapatkan samenwerking.  Kedjadian | 
0 dang paling belakangan ini adalah ten | 

dah kacer Rus Portils di-Hatian «Diksi 
an tas ini tanah ada berdiri gedong dari | 
(0 Russische Nationale Vereeniging. 

    

  

     

  

| kan pada tanggal 29 Juli j-b.I. dalam 
jang mana pendita Rus terangkan bah 

: .wa pendoedoek Rus Poetih berterima 
|. kasih pada pembesar2 Japan dan Man- 

000 ehukuo boca pemberian ini sepotong 
| tanah boeat tjabang dari Russische| 
— Orthodoxe Missie di Tiongkok. 
|. “Doeloenja ini tanah telah dibeslag 

| oleh pemerentah Tiongkok. Fihak Ja- 
pan siarkan dengan radio pengoetjapan 

ri pendita Smirnoff dan 
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'Timoer dan berdirikan satoe buffer 

  

   

    

    

   
   

  

   

  

   

   

    

   
    

      

    
        

     
     

   

   

  

   

    

    
    

   
    

    

   

   
    

     

    

    

   

   

    

    

     
     

   
     

     

    

    

    

      

    

ia menantang Sovjet 
Japan ? — 

288”, 

ada 1 taksirannja 'generale staf 
sangsi tentang pen- 

ain bagian Azie, apabila 
| petjah, Boeat ini peker- 

'generaal D.L. Horvath, bekas 
Chinese Eastern 

      

   
   

      '. generaal Horvath 
satoe artikel, jang inana 

ssoedahan interview jang 
“oOlehnja pada seorang core 

nt dari satoe soerat kabar 
Rus di Shanghai, jang mene- 

tentang persekoetocan boeat 
| pemerentah Soviet di Siberie 

   

   
   

  

    

    

     

          

taat boeat kaoem Rus Poetih, jang 
bisa memisahkan Japan dan Sovjet 

    

e correspondent moeatkan dengan 
o bahwa generaal Horvath, mes- 

“soedah beroesia 76 tahoen, 
sadja teriak dalam oeroesan 

se |politiek dan bersedia boecat melakoekan 
Ibagian jang actief apabila itoe tempo 

ng baginja boeat moentjoel dari 
t tetirahnja di Peiping, Ada di 

ega bahwa itoe artikel boekan di- 
landjoerkan oleh fihak Japan, tapi boat 

e Japan tentoe bajar harga jang at 

Ini 'artikel ada memoeatkan perka- 
taan2 sebagai seroean dari itoe bekas 

2 Idirecteur kereta api jang soedah veroe- 
.me- sia toea terhadap ia poenja bangsa di 
'ka|Azie dan Europa boeat berikan toen- 

an |djangan soepaja Sovjets dioesir sampai 
ke danau Baikal dan membiarkan kaoem 
Rus Poetih memerentah daerah2 jang 
soedah dikosongkan ini. Ini gerakan 
boekannja baroe, malahan soedah di- 
jadakan sedari kaoem Sovjets mereboet 
kekoeasaan, akan tetapi ini gerakan 
soedah tinggal mati sadja. 

'Tjoema kalau japan maoe pakai 
kaoem Rus Poetih terhadap pemeren- 
tah Sovjet, baroe ini gerakan ada ke- 

. soesoen kaoem Rus Poetih soepaja ber| pentingannja. Sekarang kembali gera- 
kan itoe mendjadi bocah toetoer pu- 
bliek, barangkali disebabkan kereng 
gangan perhoeboengan antara Japan 

idan Sovjet, berhoeboeng dengan ga- 
galnja perempoekan pendjoealan dja- 
lanan kereta api. Apakah ini ada satoe 
taktieknja Japan soepaja bisa menda- 
pat concessies boeat pendjoealan Chi- 
nese Eastern Railway? Ini dan lain2 
pertanjaan akan bisa diberikan djawa- 
ban dimana j.a.d. . 

Sekarang apa jang diterangkan oleh 
-| Horvathi ada tjotjok dengan maksoed- 

nja Japan boeat rampas Siberie Ti- 
|moer, jang penting dan ini artikel dari 

. (Horvath diringkaskan sebagai berikoet: 
—. Boeat ini oepatjara agama dilakoe-| la hoeboengkan artikelnja dengan 

pemimpin2 dari kaoem Rus Poetih 
seperti generaal Denikikin, Milukhoff 
dan Detriz tentang politiek di Timoer 
Djaoeh. Pada doea tahoen ketika ke- 

dah kirimkan circulaire pada pemim- 
pin2 bangsanja, dalam mana ia an- 
djoerkan soepaja marika lantas mene- 
tapkan satoe politiek. Ia poenja pe- 

doeloe dan isinja circulaire itoe se- 
-|karang bisa disiarkan pada oemoem, 

. #karena ini hal bisa dipikirkan oleh Ja- 

|la toetoerkan tentang kedjadian2 di 
ii |Mantsjoerie sedari tahoen 1904 sampai 
sekarang. Dalam 'ini pemandangan 
'Horvath oendjoekan setelah mendoe-   

    

   
    

  

“3 rang2 apan, jang m Fat pasti 
bahwa mereka itoe akan membantoe 

ra Japan, apa Ia peperangan di- 
21 1 nk an. z 
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ada Sovjet 
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Rusland, 'doeki Mantsjoerie. Japan tida ingin 
Pama Kaa Kakan an MN Nan Memknn. -mn a25 

| bangsanja, itoe waktoe ja tahoe na “3: $ 3 

Met Bke toean roemah tidak ada diroe- 
1.5 mah, 

'toemah sendirian jang hendak maoe 
sembahjang didalam kamarnja. Zonder 

maka ketemoe dengan njonja 

banjak bitjara laloe tetamoe ini pe- 
|Igang badannja njonja roemah dan maksoednja maoe..... tjia. Tapi njo- 

nja roemah ini tidak soeka dipermain- 
o Ikan oleh lelaki itoe maka terdjadilah 
s|soeatoe goelatan antaranja dengan te- 

tamoe jang koerang hadjar itoe. Lan- 
tas datanglah soeaminja, sedang itoe 
hadji masih berada didalam itoe kamar. 

— Laloe njonja roemah bilang kepada 
caminja begini ,,Ini Hadji M. maoe 
n koerang adjar sama saja“. Maka 

toean roemah tania pada si M. : 
e apa kau datang disini ?? “ 

tas si M. ini ada memadjoekan per 

    

    
   
    
   

  

   

    

     

       

   

   

sp... 

| mintaan ,,ampoen 1000 ampoen kepada 
toean roemah", Tapi tidak diloeloeskan, 
kemoedian dirapportkan kepada jang 
berwadjib, dan soedah diverbaal. Da- 

ini perkara ada 3 PANN saksi. 
Dalam sedikit waktoe lagi t 

'(lrampas Siberie Timoer, tapi Japan 

| Bg Japan. 

Rus Poetih di Tiong- 

|adaan moelai renggang. Horvath soe- 

|mandang sekarang tetap sebagaimana 

.M. itoef 

  

PN Pen AanNaa PIA. 

'perloe mempoenjai satoe tentanggah 
ig. baik. Ini tetanggah jang baik adalah 
ikaoem Rus Poetih. ” P3 kan 

Pemerintah Sovjet boekan mengwa- 
Ikilkan Rus Poetih, oleh sebab itoe 
mereka boekan tetangga2 jang baik    

neraal Horvath berkata lebih 
Gjaoeh : Sebegitoe lama  pengaroeh 

 IJapan berada di Mantsjoerie, Japan 
tidak akan merasa Sep aNk, Sebab ini| 

oetih boeatj mereka akan bantoe Rus 
rampas Siberie Timoer. Tindakan per- 

bisa tjegah contact antara United So- 

staat demikian bisa ditjiptakan, Peme- 

itoe daerah jang didirikan sebagai 
negeri baroe akan hilang. 

kan sebab-sebab kenapa Japan ingin 
bekerdja sama2 dengan kaocem Rus 
Poetih boeat sampaikan itoe maksoed. 
la terangkan djoega sedari orang-orang 
Tionghoa dan Amerikaan bermoesoeh 
dengan Japan, kaoem nationalist Rus 

Penjegahan pemerentah Sovjet soedah 
membikin gagal pada bantoean satoe 
sama lain antara Rus Poetih dan Japan. 
Sekarang datang temponja Rus Poetih 
ingin bikin beres dengan Sovjet (Rus 

| Merah) sebegitoe djaoeh jg. berhoe- 
|boeng dengan soeal Timoer Djaoeh. 

Tapi bagimana Rus Poetih akan sam 
paikan maksoednja? Hovarth djawab : 
Sama sekali ada terpenijar 3000000 

|sebagai kaoem tani di Rusland. 
Mereka ini haroes mempersatoekan 

diri soepaja mereka bisa berontak ter 
|hadap pemerintahan Sovjet. Boeat bisa 
lakoekan ini, mereka haroes berhentikan 
pertengkaran antara mereka sendiri. 
Tiadakan kedoea jang  dikemoekakan 
oleh generaal Horvath adalah boeat 
mempersatoekan pertjobaan2 dari Rus 
Poetih di Europa djoega memperhati- 
kan keadaan di Timoer Djaoeh, pertjaja 
bahoea mereka akan mendapat kesela 
matan disana. Di Londen, Parijs dan 
lain2 iboe negeri di doenia mereka 
telah roendingkan itoe soeal menarik 
poetoesan bahoea kekoeatan boeat roe 
boehkan Sovjet-Rusiand perloe dida- 
patkan dari Timoer Djaoeh. 

Persatoean gerakan ini adalah Rus 
Poetih di Timoer Djaoeh, jang doeloe 
pernah mendjadi officier dan soldadoe 
haroes dipimpin dan dipimpin oleh 
mereka poenja bangsa di Europa, jang 
ada bidjaksana dan tjerdik. Tapi ia 
terangkan dengan soenggoeh2 bahwa 
Rus Poetih di Timoer Djaoeh moesti 
p:koei beban boeat bertempoer. 

Achirnja generaal Hoervath toetoep 
artikeinja dengan pengharepan Soepaja 
Rus Poetih di Europa, akan dirikan 
Satoe organisatie boeat bekerdja sama? 
dengan mereka poenja bangsa di Ti- 
moer Djaoeh, jang bersedia boeat di 
pimpin oentoek menjampaikan angan- 
angannja kaoem Rus Poetih. 

Generaal Horvath djoega terangkan 
bahwa ia soedah siarkan itoe ini arti 

kel boeat bisa dapatkan pemandangan 
(pemandangan dari kaoem Rus Poetih 
:di Azie dan Europa berhoeboeng de- 
.ngan gerakan anti-Sovjet. 

Itoe artikel hanja ada sebagai satoe 
pertjobaan baroe jang dilakoekan oleh 
Generale Staf Japan boeat pastikan 
bahwa sebagian besar dari kaoem Rus 

  
Japan menjatakan berperang dengan 
Sovjet Rusland. Ini hai dan djoega ka 
'baran tentang pemberian ampoenan 
'oemoem jang disiarkan dari Harbin, 
'ditambah poela dengan gerakan anti- 
'Sovjet di antara sebagian besar kaoem 
Rus Poetih di Azie, mengoendjoekan 
tentang keadaan jang renggang antara 
Japan dan Sovjet Rusland.. 

Pembatja boleh toenggoe nanti kita 
wartakan lagi hal kepoetoesan dari 
hakim. 5 

Arab Tegal modernkah ? 
Pada masa sekarang ini soedah moe 

lai ada ternampaklah bermatjam-matjam 
kemodelan ala Barat, dalam golongan 
bangsa Arab disini (Tegal) Dengan 
Singkat sadja kita bentangkan apa-apa 
jang baroe timboel jalah kemodernan 
jang mengherankan kepada orang Arab, 
jaitoe pada waktoe pagi antara poekoel: 
7 dan 8 sering2 kali orang bisa dapat 
melihat 2 A4 3 orang perempocan Arab 
jang bermondar-mandir di aloon2 sini 
dengan 'asiik menarik seboeah kreta 
kanak2, didalam mana ada ternampak 
seorang anaknja. 

Dan tidak sedikit adanja kaoem Iboe 
bangsa Arab disini djoega jang ber- 
djalan djalan didjalanan besar dengan 
bepakaian preciesKEINDONESI - ANbe 
Taka. Apakah kelakoean jang sematjam 
ini ada diloear tahoenja sang soeaminja 
masing ? ai 

Lain dari pada itoe ada djoega 3 4     inggee jl. poekoel I' siang 
La diroemah seorang tetang- 

      

   

   

    

kan dihadapkan dimoeka medja hidjau 
ndraad Tegal. —    dan 4 orang lelaki Arab totok dewasa 

tama jang dipikirkan oleh Japan jalah | : 
boeat dirikan satoe negeri baroe jang | 

cialist Sovjet Russia dan Japan. Seba-l 
gaimana diterangkan bahwa Japan tidak | 

ijinginkan Siberie Timoer. Kalau buffer- 

rintah Sovjet djangan koeatir bahwa! 

Dengan alasan ini Horvath roending- | 

(Poetih) ada sobat2nja Japan di Azie. 

Rus Poetih, jang mempoenjai angan2 | 

Poetih ada berfihak pada Japan, kalan| 

Lie sering djoeal garam gelap.” | 
Waktce doea orang politie terseboet, paja lantas dapat dioeroeskan. 

bikin pemeriksaan ternjata Lie ada mem Sekalian 
poenjakan beberapa kati garam gelap. agak taat 

proces) loemkan. 
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SPORTS: 
PASAR BAROE 8 BATAVIA-.C. TELF: 262 WL, 

| PEMBAJARAN MBNJITJIL TENNISRACKET 
K3 bag "7 250 ea 'saban boelan 

Er M BAJARAN MENJITJIL BESNAREN 

ah bb Oh PIL Ieaban “boslah 

BOKAT CONTANT 40” KORTING 

Tanja Kitapoenja harga. 

Paling moerah di ini kota. 

Pa 
——— Mn aa    
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Soenggoeh tak pantas lagi bagi mereka, | 

bangsa Arab di Tegal. 

Anak Arab memboe- 
noeh babi. 

Dalam minggoe jang baroe laloe di: 
|kota Tegal sini telah ada terdjadi soea- 
toe kedjadian Icear biasa agaknja, jalah 
beberapa anak2 lelaki bangsa Arab 
antara oemoer 6a8 tahoen tahoen 
telah pergi iseng-iseng bertamasja ke 
kandang babi dari seorang Tionghoa 
disini, lantas anak2 itoe mendekati 
kandang babi itoe laloe menghoedjani 
dengan batoe maka dapatlah mereka 
memboenoeh seekor babi. : 

Achirnja jang poeja itoe babi telah 
dapat pembajaran keroegian dari orang 
toeanja anak2 itoc sebanjak f 5.- )lima- 
perak). Ada-ada sadja. 

Emas & minjak dj 
Hedjaz. 

Penoelis ada dapat berita jang sa- 
ngat dipertjaja, bahwa baroe-baroe ini 
Gouvernement Hedjaz ada dapatkan 
1 soember lagi dari minjak tanah 
(petroleum) di Lahsa. 

Oleh sebab soember2 itve jang sa- 
ngat berharga sekali bagi pemerentah 
pada ini waktoe disana kembali telah 
mendapat begitoe  banjak perhatian. 
Soember-soember mana sekarang lagi 
dikerdjakan dibawah pimpinannja seo- 
rang Americaan jang telah didatangkan 
djsega oleh Radja Ibn Soe'oed. Pn 

TANGERANG. 

Itoe perampokan 
jang kedjam. 

Permbantoe , Kas“ mengabarkan, bah- 
wa beberapa malam berselang telah 
diwartakan tentang roemahnja seorang! 
Tionghoa nama Louw Kim Soen, kam- 
poeng Onom desa Badak Ond. Radjek 
district Mauk, soedah didatangi seka- 
wanan kaoem perampok jang terdiri 
dari kira-kira 8 orang dan perampoknja 
sedah beroentoeng bisa gondol oecang 
contant dan barang-barang sedjoem - 
blah beberapa ratoes roepiah, begitoe- 
poen toean roemah kepalanja soedah 
dibatjok. Besok paginja politie soedah 
bisa tangkap seorang nama Moederi 
dari kampoeng Rantjamalang district 
Tjoeroeg, begitoeposn bertoeroet-toe- 
roet soedah ditangkap nama Alibasa, 
Baan, Tawi, dan Bairoen masing2 
tinggal dibilangan Blaradja Kabarnja 
Moederi dan Alibasa soedah dikenal 
oleh Lauw hingga meskipoen masing2 
moengkir dengan keras toch tidak ter- 
loepoet dari djiratnja wet. Orang ber- 
iharap politie nanti biasa bikin terang 
ini perkara. 

Moesti dikapoer. 
Beberapa berselang pendoedoek di- 

sekitarnja. Tangerang 'diberitahoe, ter- 
oetama jang roemahnja dipinggir dja- 
lan pagarnja jang dari bamboe atau 
tembok moesti di kapoer, boekan 
sadja pemandangan mendjadi bagoes, 
hanja oentoek mentjegah datangnja 
penjakit. Tentee sadja itee perintah 
orang terima dengan segala senang, 
karena boektinja didalam kota peman- 
dangan mendjadi netjis.« 

Afd: Bank di Tangerang 
akan dihapoeskan? 

Menoeroet kabar jang didapat bahwa 
afd. bank jang soedah berdiri poeloe- 
han tahoen, berhoeboeng dengan dja 
man serba hemat di Tangerang tidak 
diadakan kantoran hanja didatangi dari 
Batawi pada tiap hari jang ditentoe- 
kan. 

'socatoe pakaian jang loear biasa bagi 

akan  mengadji 

apa tjilaka waktoe 
dilanggar melihat 

apa H, Kelon 

segera bikin pemeriksaan dan 

dah kirim, Ap 

an ada baik, 
Soerat kabar “tidak mengizinkan di 

Kehilangan 20 lembar 
kartjis tjoekai jang 
beloem distempel 

Seorang Indonesier Ambon jang be 
kerdja sebagai toekang poengoet tjoekai 
dipasar Tangerang soedah kehilangan 
20 Iembar kartjis jang beloem distem- 
pel harga Af 0,02. 

kan peberdja : annja menempel dagangan 
dikerandjang dag kedapatan 3 pedagang 

accoord pada ia.poenja boekoe ternjata bahwa itoe 3 kartjis ada kepoenjaannja 
jang hilang dan itoe 3 pedagang segera 
diserahkan pada politie. 

Dibatjok selagi 
ngadjarngadji. 

H. Kelong dari kampoeng Ketapang 
selagi mengadjar ngadji disatoe lang- 
gar dengan sekoenjoeng2 soedah di batjok oleh seorang nama H. Oemar 
jang mendjadi. tetangga kampoengnja 
hingga mengenakan dibagian kepala. Doedoeknja perkara sebagai berikoet : 
Sebagai kebiasaan itoe  doea bergilir 
mengadjar ngadji. cdiitoe kampoeng, 
dan pada malam minggoe ada giliran- 
uja mengadjar jaitoe H. Oemar dan di 
sebabkan H. Oemar  soedahr djaoeh 
malam beloem djoega datang ditempat 
mengadjar (ngadji) sedang orang jang 

soedah koempoel ia 
beloem kelihatan mata hidoengnja 
maka .H. Kelong ambil poetoesan ia 
sendiri mengadjar, apalagi ia merasa 
kawannja sendiri pada H. Oemar. Tapi 

H. Oemar datang 
H. Kelong sedang 

dengan tidak tanja soeatoe 
g soedah dikasih batjokan 

hingga demikian roepa. 
Politie jang dikasih tahoe 

m e- 

mengadji 

dengan 
H. Oe- 

mar teroes ditangkap. begitoepoen H. 
Kelong dikirim keroemah sakit, 

—0— 

Boekoe jang kita terima. 
»Mahatma Gandhi.” 

Dari Ultgevernja ,Maleische Lee 
tuurvereeniging“ Batavia kita telah te- 
rima seboeah kitab , Mahatma Gandhi", 
dalam mana ditoetoerkan Agamanja 
M. Gandhi, Pengadjaran M. Gandhi, 
pergerakan politiek Gandhi d.L.I. tjoe- 
koep sekedar oentoek penambah ilmoe 
pengatahoean. 

  

  

  

Toean Bakiman .Almanak Ors. 
Moh. Hatta jang toean pesan saja soe- 

| a Sampai sekarang toean 
beioem terima. 
Toean H. Affandi 

betoeng: | 
Maksoed dan toedjoean toelisan toe- 

tetapi ketentoean ini 

Rangkas- 

moeat sebagai kabaran. Lain hal ka- 
lau sebagai advertentie. 

Toean Amir Redjab: 
Sajang kami ta” mengetahoei apa 

jang tocan tanjakan itoe, karena tidak 
diterangkan oentoek mendjadi teeke- 
naar bagaimana dan gambarannja apa, 
Tocan E. W. Pe 
Kabaran tentang itoe binaan kita   Penangkapan garami| 

| gelap. 
Beberapa hari berselang tocan M. Sa 

pei mantri veldpolitie dan W. Anderson 
Hoofdagent dari Tangerang soedah da 
tangi waroengnja seorang Tionghoa: 

ngan kerna politie dapat bisikan bahwa : 

Lie dengan sigra dikasih kenal   sekarang ada memakai topi ' sadja, verbaal.    

soedah tentoe aka 
gai si boedjang tadi. 

nama Lie Tjie Boen kampoeng Kadja- doen g: 

' soedkan, 

  

tidak bisa moeat, oleh karena kita sen- . diri apabila ditanja demikian roepa, 
n mendjawab seba- 

Pembantoe. ,Adr Bad: 

Staat Van opgave jang toean mak: 
harap dikirim duplonja soe- 

soerat soedah diterima, dan 

s9 — 

Hari Saptoe waktoe ia sedang lakoe- 

boeah pakai MAP jang beloem di- 
stempel dan waKtoe. nomernja dibikin 

membalasnja harap dimak- 

aki 
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| Toea, moeda anak dan baji, 
Marhaen maoepoen prijaji, 

Nonton Pasar Gambir. | 

taoem Ningrat dan aa Ne 

3 Pasar Gambir. . 

   
    

  

      

  

Kan F' ar Gambi La 

g djihan hari Saptoe, 

Pasar Gambir.     
    

   
   
   

laga, isap lisong, 
Karena Pasar Gambir. 
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— Besok moelai kerasa sedikit, 

- Gara-gara Pasar Gambir. — 
£ , 1 We OA p. Soel ani 1 

AN pbah aa sana Hain ra Dak OA Aa Hi Mn Hai (PSA SA 
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KE en Lan Ka 

'moeda anak dan baji, 

4 » 2 , 
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F3 Waka 

      

  

   
    

  

    zbkan palang-pintoe, 

Kaoem socami ada jang tjoerang, 
Gadjih tjoekoep mendjadi koerang, 

    

   

  

   

   
   

  

   

  

     

    
        

     

  

ATM rseARNN PARI RAR | 

£ a terdjaga 

hati |sewadjibnja Pengoeroes haroes me- 

| Ta OP 

an 9 

   pengab 
djadi kampioen 

    
935 perkoempoelan2 jang 
diri pada BC.BF. ada, 

ste klasse : 
tua Chiao, Family Club, 

EA, en T.C.R.C. 

Bagian Tweede klasse: 
T. Ch. Hui I, C,S.A, 1, Y.M.F.A. 3, 
lua 3, en A.B.C. 2. 

Bagian Derde Klasse : 
B.B.A. I, Hua Chiao 4, Asiatic 2, 

Th. Hui 2, en B.V.L.S. 2. 

Pada .semoea perkoempoelan2 dari | 
-.B.F. jang beloem mengirimkan 

am opgave bagian 3de Kwartaal harap 
elekasnja “soeka atoer kirim. i 
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., Kemaren sore boeat penoetoepnja | 
| Jitoe pertandingan Serie B. antara 

itoe kedoca pasangan terseboet diatas, | 
|koendjoengan penonton ada memoeas- 
kan, tetapi sajangnja bahwa penonton | 

Jitoe tidak sebagai biasa ada didalam | 
'lapangan sebagian besar ada diloear 
|pagar, dengan memboeat lobang2 
begitoe roepa, apakah itoe pagar tidak 

seperti sehari-harinja, ini   
  
adakan pendjagaan jang sempoerna. 
.Dimana waktoe jang soedah ditetap- 

kan, setelah hakim pemisah . memberi 
Itanda pertandingan akan dimoelai, 

pan | masing2 fihak toeroenkan pasangannja a (dengan compleet sebagai berikoet : 

Te .. Raiman, 
Etje Bachram 

|... Saat Soemitro Nazir 
|Soelaiman Pieters Thomas Salam 
Na Soedjoed 

Baswan  Soedjono Moh. Mansoer 
0 | ..Arwani Soemadi 
— Saniang Moh. Nazar Amat H. 

Legimin Toempo. 
' Siswo 

Kalau melihat pasangan2 terseboei, 
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Kemi He Kemisi pt. "34. 
| Setiakill - Si 

  

      

  

    
    

23 Gama Pp 
2 Setia 1 — Soppil 

   
         

   

  

   

  

    

    
     
     
   
   

  

   

    

   

   
    

   

  

   

ban 

18 Batavia. 
. boeat 

Batavia. 

  

   

   

   

Setiaki veld), 

00. Djoemahat14 Sept. '34. : : Ba epOni  Bdia alan pose Sin YO ISO! pat Kemoste 

#nvadairnden Weni 'kampioemschap. | 

eng kabar kita tertanggal idak ada perobahan, mendjadi tetap 

ini wedstryden f 1.— 
dan baso boeat | 

pertandingan akan sama2 koeatnja, te- 
tapi bajangar 
belaka, soenggoe 
jang doelnja ILV.C, ken Ion 
bertoeroet-toeroet 4— 0, dengan tidak 
bisa membikin tegenpunt. Sebeloem 

     

  

ngannja v.v. O. P. Beberapa kali bari- 
san depan L.V.C.t 
|O.P. tapi pendjaj 2 
min cs. ada mendjadi rintangannja, 
begitoelah dengan ringkas sampai Ha- 
kim pemisah memberi tanda boebaran: 

1 nagrajang kalangan | 

    

. dengan ini beritahoe, (4.0 kemenangan O.P. 
k spelers jg. bagoes 15 Opa Man otangan re 

loear kota pada toeroet 

agi toenggoe 4 best 
uitenzorg . Badminton 
mereka ada tjoekoer' 

t menoelis, maka inschrij- 
oeat ini Tournament ditoetoep Pe 
nggal 12 September 1934.” |O.P, 2 

wedstryden bakal dimainkanpa-|M. A.S. 2 
16 September “34 pagi djamjt.V. C.. 2 

an dari Hua Chiao Institute| Dengan adanjas itoe angka-angka, 
ia. An ea O. P. mendjadi Kampioen 
toeroet harap | galam Serie B. | 

ada toean Kwee Kang 

  

'Kesoedahan-kesoedahan itoe 
0 pertandingan. 

SS3LU002 
Mn Maa 
2 aa “» 

» 

2 —— TI 4,2 
rr 3 Si 230 
21 12 6 — MN Cr 

2 —0— 
Voetbal di Tegal. : 
Alhilaal —V.T.0.5—0. 

Pada hari Ahad tanggal 9 ini boelan, 
| Dagblad .Si-| Si Gemeentelijke Sport-terrein Slerok 

Tegal soedah dilangsoengkan pertan- 
2 wissel-be-|dingan voetbai besar antara sport- 

    
   

  

   

   

  

Ivereeniging Alhilaal dari Pelan Ongag 
contra itoe Voetbalbond Tegal en Om 

Istreken, jang terkenal djempol. 

Pkerato menjenangkar   . hati, sehingga 
-. Iberatoes-ratoes penonton dari segala ! 

Nan Lahan SE dan en ey et Pa 

C.R.C. dariTangerang bagian klass 2. 

        

     

'Isoedah boleh dibajangkan jang itoe |- 

ifa tinggal bajangan| 
ada loear doegaan, | 

5 kena diberondong| 

teng O.P. Legi | 

    

$ a Chinese Badminton Federation. - 

isan dari Competitieseizoen 1933/1934. 
ini seizoen-ada Hua Chiao dibagian 

"D & 

s Sc w$ — Aa Tut 
5 3 S5 TS ss $ 
» TAG sz Be Ta ioe 

Ke ae  Irhn 
ED Tx Or AT. “O62 

H1 Oa 28 Il 0.69 
Io 6 46 34 10 0.63 
8 8 40 40 8 0.50 

9 37 43. T 044 
F3 9 3 43 7 0.44 
2 14 16 ba 20.3 

— 16 4 16 — 0.00 

68 12 15 0.94 
61 19 14 0.88 
52 28 Il 0.69 
55 25 10 0.63 
32 48 T 0.44 
33 47 6 0.38 
25 55 4 0.25 
23 2g A0 025 
1 69 1 0.06 
  

   
bangsa, teroetama Indonesiers jang 
telah menjaksikan pertandingan ini. 
Sajang sekali tiadalah muzieknja. 

Poekoel 4.45 itoe referee t. Wamel 
telah menioep fluitnja tanda moelai. 
Djalannja permainan ini ringkasnja 
demikianlah : 

Sebeloemnja pauze Alhilaal soedah 
dapat memasoekkan 1 goal jang perta- 

Ima (1—0) cleh Hasan. 
Sesoedahnja 'itoe pauze 5 menit 

lamanja, kembali itoe djago-djago 
melandjoetkan pertandingannja itoe, 
maka pada djam 5.55 si tetamoe da- 
patlah mentjitak 1 goal lagi (2 0) 
oleh Jacobs. Kedengaranlah tepoek 
tangan jang rioeh sekali! Seteroesnja 

Pn Alhilaal beroentoeng djoega telah me- 
3 P S.I. T. LN masoekkan tiga kali lagi bertoeroet- 
Han Ekoen Isteri Beker toeroet, achirnja stand mendjadi 5 0 
TLM Co — 0. PP. 04. 'kemenangan boeat itoe tetamoe. 

Poekoel 6 lebih seperempat permai- 
nan ini boebar dengan selamat. Baiklah 
kita seboet nama2nja itoe spelers jang 
menang : 

: Bakthir 
Kadir C. Bloemhard 

Baljon . Said — Amien 
Jacobs Hoesen Tjo Oemar N.N, 

Pertandingan voetbal di 
Djokja. 

Bertempat dilapangan 
Pasargede. 

Oleh Comite penjokong P.K.O. di 
Djokja telah diadakan pertandingan 
voetbal antara elftallen R.A.S. Temang- 
goeng dengan F.V,C. Mataram, pada 
hari Djoemmahat jl. Pendapatan ber- 
sih f 20. dan stand pertandingan 0—2 
boeat kemenangannja F.V.C. 
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Pelor jang bisa hantjoerkan 
kota-kota. 

. Pertjobaan rahasia di 
|. Duitschland. 
— Ahli-ahli ilmoe pisah bangsa Duitsch 
sedang riboet mentjari akal boeat han- 

   

tjoerkan kota dari satoe tempat jang 
djaoehnja beberapa mijl dengan djalan 
'menembak pelor (rocket), jang bisa 
diisi dengan barang-barang jang moe- 
|dah meledak, gas beratiaen atau koe 
|man-koeman penjakit menoelar. 

Ini keterangan diberikan oleh Charles 
Reber, jang soedah lakoekan perjakinan 
pada persediaan-persediaan perang ra- 
sia dari Duitschland, jang mana telah 
Idimoeatkan dalam s.k. ,,Le Paris Soir”, 
“|Monsieur Reber terangkan bahwa ko- 

lonel Hesselbach, jang mendjadi kepala 
'dari departement dari persendjataan 
|jang bisa meletoes dari ministeri pepe- 
rangan soedah diwadjibkan boeat la- 
koekan pengoesoetan iroe. 

Kolonel Hesselbach harapkan boeat 
| bikin Oka baladun atas kekalahannja 
Duitschland dalam peperangan jang 
paling achir, Dalam tahoen 1932 de- 
ngan bekerdja sama-sama dengan ge- 
neraal Walter, ia telah soesoen satoe 
rentjana boeat lakoekan penjerangan 
dari tempat-tempat jang didoedoeki 
oleh tentara moesoeh. Sedari itoe 
waktoe dengan sangat giat ia lakoe- 
kan pertjobaannja jang meroesakan 
itoe, jang akan digoenakan dalam pe- 
(perangan jang akan datang, sebagai- 
mana “djoega meriam Bertha dari 
fabriek Krupp pada peperangan jang   paling achir. 
“Dibawah ini officier poenja pengoen- 

djoekan sedari beberapa tahoen jang 

NEPEEEEPAAAANA. 
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BISA DAPAT BELI DIMANA-MANA TEMPAT 

  

  

MALAISE 

Kesehatan 

. dibawah djari-djari kaki. 
Segala roepa penjakit mata, gigi, 
ngobati dalam seminggoe. boeat 

8 f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 

| ongkos asal sadja bajar onkost tr 

2 20 gram f 2,-— 

penjakit dan adres   

TINGGAL 

badan ada lebih berharga dari pada wang 

  

-I- Prof. TABIB S.S. MOHAMED ALI M- 
Matramanweg No 39 pinggir djalan tram deket Gang Areng Meester-( ornelis 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 
sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, sakit bocah pinggang, Batoek basah atau 
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 
tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 

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

Ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 

Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal 

MALAISE : 

  

koeping dan koerap ongkos. me- 
Indonesier f 0,50, orang asing 

ansport.   
tjoekoep terang.   

  

liwat ahli2 ilmoe pisah itoe soedah 
lakoekan pertjobaan2 di Munchen, 
Britz dekat Berlijn dan Meppe, dimana 
pertjobaan2 jang pertama telah dila- 
koekan dengan meriam Groot Bertha, 
dan di Stolp, jang letaknja di Baltische | 
Zee mereka tjoba dengan pelor2 oeda- 
ra. Dengan alasan akan lakoekan per- 
tjobaan menembak pelor pada bintang 
Mars atau Boelan, begitoepoen dengan 
alasan boeat bisa bikin perhoeboengan 
post jang tjepat, pertjobaan2 ilmoe 
»isah itoe teiah dilakoekan oentoek 
mentjari satoe tjara peperangan jang 
lebih hebat meroesakxan. 

Tjontohnja ada sebagai berikoet :- 
Semoea orang di Duitschland, jang 

dapatkan pengetahoean atau akal dalam 
ini kepandaian dan meminta kapitaal 
boeat teroeskan angan2 ini haroes ber- 
oeroesan dengan kolonel Hesselbach, 
Orang2 asing jang bisa dapatkan ini 
matjam ilmoe pengetahoean atau rap- 
portkan itoe persendjataan baroe pada 
Ministeri Peperang, akan diberikan hak 
kera'jatan Duitsch (naturalisatie). 

Sekarang tinggal satoe pertanjaan 
lagi: Sampai berapa djaoehkan pen- 
dapatan itoe dilakoekan ? 

Kesoekaran satoe2nja. 

Herr Tilling, seorang officier tentara, 
sobat dan pengikoet dari kolonel Hes- 
se bach, soedah perma'loemkan tentang 
ini pendapatan pada achli2. la bilang 
bahwa dengan satoe penjemboeran se- 
nantiasa bisa memoentahkan itoe pelor | 
jang bisa bawa barang2 perletoesan jg. 
|paling berbahaja dari bisa sampaikan 
satoe tempat jang tingginja 60.000 
kaki. Dengan ini ketinggian kita bisa! 

dengan mempergoenakan satoe perka- 
kas transmissie. 

Graaf Marconi soedah oendjoekkan | 
bahwa dengan menggoenakan korte 
golflengte (ombakan radio dari tempat 
jang tidak djaoeh) radio bisa berkoeasa 
pada satoe mesin dan kemoedikan 
toedjoeannja. Dengan ini djalan Mar- 
coni bisa djalankan satoe mesin jang 
letaknja di Melbourne, Australie dan 
orang2 Duitschland kirim kapal-kapal 
oedara dengan radio ke Noord Zee. 
Menoeroet keterangannja Heer Til- 

ling bahwa kesoekaran satoe-satoenja 
adalah tentang tidak pastinja tempat 
dari itoe rocket, apabila tidak bisa di 
lihat lagi dari daratan, akan tetapi itoe   kemoedikan itoe racket dengan radio, | 

TER N NN MITUTN | PEN ma aaaN ea HaNNNaTa NN 

rohkan dalam itoeracket satoe perka- 
kas radio transmissie, jang selaloe ki 
rim ombak oedara jang diterima oleh 
station2 radio dari mana dilepaskan 
itoe penembakan pelor. 

Ini station-station bisa tetapkan saban 
seconde dimana beradanja itoe rocket 
dan djoega bisa dikemoedikan boeat 
didjatoehkan. 

- Tjara menembak rocket itoe di oedara 
bisa dilakoekan oleh kapal api biasa, 
Silam dan terpedo. Pertjobaan2 sema- 
tjam ini telah dilakoekan berselang lama 
ini diatas kapal ,,Zaehringen”, jang di 

|lajarkan dengan zonder ada'anak kapal 
di Noord Zee dan telah tembakan de- 
ngan radio satoe pelor rocket. 

Charles Reber terangkan lebih djaoeh 
bahoea ini tjara bisa dilakoekan dengan 
'kapal2 oedara, Fabriek Heinkel di War- 
nemunde pada tahoen doeloe telah bi 
kin satoe kapal -oedara baroe, jaitoe 
.HE-70“ jang melajang dengan “ketje- 
patan 225 mijl sedjam dan bisa bawa 
satoe ton obat-obat jang moedah ter- 
bakar atau bom gas beratjoen, 

Dalam. beberapa djam sadja itoe 
kapal oedara bisa berobah dari peng- 
lempar: bom. Ini. matjam mesin bisa 
berada diatas kota Prijs dalam tempo 
satoe djam dan berada di tapal watas 
Duitschland setelah melajang 20 menit. 
Ini matjam kapal oedara dibikin de- 
ngan serius dan sedari 1 Mei, ini me- 
sin dipakaikan pada semoea kapal ka 
pal oedara Duitsch. Dari 2.100 mesin 
mesin digoenakan dalam angkatan oe- 
dara dari Duitschland pada tanggal 1 
Mei soedah ada 3000 kapal kapal oe- 
dara Heinkel 70. 

Kapal oedara stra 
tosfeer. f 

Fabriek Junkers di Dessau, jang di 
moeka moentjoelnja pemerentahan Na 
Zi, hampir sadja djadi failliet, sekarang 
mendjadi kaja. Mereka telah perbaiki 
kapal oedara stratosfeer, satoe kapal 
oedara terbikin dari wadja, jang bisa 
angkoet beberapa ton barang barang 
jang bisa meledak. Tinggi jang bisa 
disampaikan oleh ini kapal oedara ada 
lah 36.000 kaki dan ketjepatannja 375 
mijl satoe djam.Motornja dibikin dari 
wadja | 
aluminium dan magnesium jang terke- 
nal dengap nama , elektron”, 

extra,  jaitoe pertjampoeran   soeal telah dipetjahkan ''engan mena- 0 9 m5 
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Oo" dari tentoe 
boleh dikasih 

  

hh Tg lagi, 

  

  

      

    

    

     
     

  

| SAWAH: BESAR R 56, 
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Y alinberoes perkara dimoeka pengadilan 
issement Overschrijving, djoega oentoek 

sting, informatie, administratie, hak      

    

     

ten bisa | 

Tn ig ba- | 

  

PALEMBANG 
  

  

Atoea) pesanan dada segala matjam kitab-kitab Koi Aa dan 
Indonesia jang bersangkoet dengan Agama Islam dan keperloean 

oemoem, dari harga kitab2 kita tanggoeng bersaingan keras (moerah). 
Djoega kita mintak pada sekalian drukkerij2 jang menerbitkan 

boekoe-boekoe akan soeka: menerima kami sebagai Agent, dari 

. Toean2 poenja boekoe2 segala peratoeran terdjaga dengan rapi, 

egitoe djoega kita mintak pada penerbit soerat-soerat chabar kami 

ada soeka mendjoealkan sebagai Agent dari segala mafjam- matjam : 

soerat chabar, boleh kirim boeat perfjobaan sekedarnja pada kami: 

Menoenggoe dengan hormat, 
  

ta 

Ba 
  

    

DIBESARKAN! GG 

TOKO OGA 
Hoofdtoegang Pasar No. 5 Telf. 459 

MEESTER. CORNELIS 

Tn 

Berbelandia pada toko kita berarti menjenangkan sendiri 

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

sediain “barang” klontong en 

jang compleet dengan kwaliteit baik dan harga moerah. 

DIBESARKAN! 

roepa' perabot  dapoer   
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| MEUBELS EN LEDIKANTEN- || HOTEL JULIANA 
Di Residentsweg — Bandoeng 

HANDEL “onar 1/2 mn, djalan dari Station 

VALLERBEST: Se 
Pa Ka Pn nana Berdiri di Centrum kota 

Selamanja sedia: Idi 
Meubeis dan Randjang besi Menggampangkan keperloean 

Boesi kota Bandoeng dapal dengan tetamoe, Rawatan bersih, 
pembajaran menjitjil. ! lajanan baik. 

GELDLOTERIJ BAROE Im 

le priis F 100.000, — TARIEF 

perlot F 1i— 1/2 lot F. 5,75 
1/4 lot F 3.— porti onkost kirim||KI. 1 F 1,50 2 orang F 2:50 

14 tm 3 lot F 0.35, BI 2601295 2 orang F 2,— 

urip aa disertai wang Pagi dapat ontbijt dan sore 
postwissel, karena pesenan rem- : 

bours tida dikirim berhceboeng | meja Soga FN 

PAN Rona en Memoeajikan dengan hormat 
Memoedjikan dengan hormat daa 

Ledikantenhandel: Allerbest 
BANDOENG     

  

    
  

  

  

  

  

  

| r BB “minjak raribuet tetapi jang 

2 AN Ta 'mandjoer djarang 
1. 3 :Awas | Ne yag merk cal Sl II 

Ka Kloearan 
SAN - Tg | Roemah obat 

n. Jo Tek Tjoc 
3 saga. . Kwitang Batavia-Centrum. | 

  

    

   
    
     

    
      

      

   

  

   

    

    
   
    
   

Pergoeroean Nasional 

jati Ne Ae, 
Gang Li 48 Djakarta (Batavia) 

  

Mi sih Bisa "menerima maetia oentoek: 

OA « La Voorklas sampai kl. 7. Jang diterima anak2 demoer 5 

- tahoen keatas. Pemibajaran" paling rendah f2 — tamba 10,35 

I- cewang alat pengadjaran. Boekoe2 ditanggoeng oleh sekolah. 

chake seho ol ol. Klas 1 .sampai kl. V. Jang diterima di k!. 1 

NU okeap (mna al y olksschool atau Standaardschool. Atoeran oewang 

sekolah siaga bagian H. 1. S- 

"Nk Koersoes K. E, Te Klas up klas Iv. Oewang sekolah 

"3 f2-— seboelan. 
4, Koersoes Mulo—Kweekachool Gor). 

s2 t3,50-— An 
! 

ngetattosan bando Bahasa ' tian “Hetakidn) 
rman, Perantjis, Boekhouding, merenda dan menjoe- 
. Oewang sekolah moelai 1150 keatas. 2 

Peng aran no, 1 " dan mo. 2 diadakan pagi djam /,8—1 oen- 

Ta ean dan laki2, dan no. 3 “sampai no. 5 

pada waktoe sore “dar “malaria oentoek kaoem iboe, ea dan 

Kadis gadis jang hendak menambah pengetahoean. 

. Mintalah keterangan, Ban 
r 

    

  

Kh NK . Gawang sekolah 

   

  

        

    
Ketoea sekolah: ) 

2 RAPI 1 

        

        Teko Toko K. Kambahita & na 
No. No. 9 Sav Sawah Besar — Telefoon 3328 WI. Weltevreden — Java. 

Boleh dapet di kita daa agent: 

TOKO M. OISHI 79-81, djalan trambaan Senen Batavia-C. 
'TOYO, depan Rialto Bioscoop, Senen Batavia-C. 
MATAHARI, Tanah Abang, Batavia-C. 
SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra). 
KANEKO, djalan trim Np. 242 Mr. Cornelis. 
ABE, Handelstraat Buitenzorg. 
UzZUkI vih NANYO, Groote Postweg 39, Soekaboemi. 
T. GAHI Tiiandjoer. 

“PALING MOESTADJAB 
£ Cr vp ta 1 

.. Basmikan semoea baccil2 koetoe2 

M” penjakit 

OBAT NAKAMURA, Kanoman 40 Bandoeng. 
UMENO, Senen dijalanan tram No. 183 Batavia-Centrum' y 

yr 
Ik 

DIATAS DOENIA 

  

  

  

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

ss Ccryptal"” 
“'akar2 dan daging2 jg. biang dari 

kentjing sampai habis 
tidak berdjangkit lagi. : 

CRYPTAL SELALOEBEKERDJA 
DENGAN TJEPAT SEKALI 
SEBAB DJAMAN MALAISE 
HARGA CRYPTAL 

DITOEROENKAN LAGI. 

Per flesch isi 100 «... (325 
: an » » an pke y 1.85 

”4 . 1.25 

  
  

  

  

   aa HULLER. Djoeeii hasi bon Ti 
seperti: Katjang, Kedel€ d,l.I.. La 
Monster dikirim graties kepada ' 

apa jang minta. 

  

INI DIA 1 

Satoe keoentoengan bagi pendoes 
doek Kota PALEMBANG jang soeka 

membatja boekoe. 

Apa itoe P 

Bibliotheek  ,KETJERDASAN" 

Sementara waktoe bertempat dise- 
belah Toko Bandoeng 16 ilir Palem- 
bang, Menjewakan segala” matjam 
boekoe-boekoe . jang berhoeboengan 
dengan: Agama Politiek, Pergerakan, 
boeroeh, Sedjarah, Economie, Beografie, 
Bahasa, Kesehatan Pertoekangan Pen- 
didikan, Ilmoe boekoe dagang, Tjerite- 
ra romans dan lain-lain boekoe jatig 
penting. 
Kalau tocan « todin akan mengeta- 

hoei nama beekoe satoe-satoe serta 
atoeran menjewa, datanglah pada B i- 
bliotheek terseboet, 

Dan disini mendjocal Almanak ka- 
rangan Drs. Mohd. Hata, 

  

  

Khoe Teng Hay, Gebbeters 
Khoe Tandmeester 

Pintoe Besar,No. 89 Batavia 
D 

Kita bisa bikin dan pasang roepa2 
gigi dari perak, mas dan porcelein di- 
kerdjaken sampe rapi ditanggoeng enak 
pakenja, sebab kita doeloe pembantoe 
(Asistent) dokter gigi Europa sehingga 
15 taon dan mempoenjai banjak soa- 
rai2 poedjian. Boeat orang tida mampoe 
boleh berdame dapet harga sampe 
menjepangken. Gigi2 palsoe jang tida 
enak dipakenja terbikin dari lain beng- 
kel (toekang), 
sampe senang dipakenja, 

Djoeal obat sakit gigi langgoeng 10 
misuul bisa semboe per botol 5 Gr, 
f 1,25. Poeder gigi bikin oval, dan 
Wengiliiken gigi per botol 20 Gr. f 1.25. 

bat mafa orang foea oesia 50-70 
|taon mata tida awas pake ini bisa terang 
per botol'5 Gr. f 2.50.— 

Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 

  

mas doekaf atawa Dobble garantie 
1-5 taon. , 5 

pen sj 

  

  

  

  

Bedak MUGUET 
Jang tida meminjak dan lengket. 

AWAS! 

Gedep, merk No, 24555 

BEDAK NLGUET Sikoe ati bia 
BEDAK jang soeda ternama dan men- 
dapet poedjian dari orang-orang jang 
soeda memake. WANGINJA HALOES 
sekali, djaoe bedanya dari bedak- 
bedak lain. 

Poedjian lebih djaoe tidak perloe, 
tjoekoeplah memberi boekti, apa kata 
»ACTRICES” dari TOONEEL GE- 
ZELSCHAP ,,DARDANELLA", satoe 
TOONEEL GEZELSCHAP, apa be- 
toel Bedak Muguet jang paling baik 
dari semoea Bedak jang dibikin di 
Indonesia. 

Dadi Denemerap 
— 

Jaraota Lamaran 4 Sa "P4 

Kapita F1 maa 
Intra 2 Ca. 

Tatarin, 

Resaap dareei, 

Fosan posoje tiripas dadar Kue aa Ukngah PA Mbtarraa 

Indisah Bendade a8 Wivrntaniie Dunten Saja eseda terkur lan Lantas 

bagi-bagikee GL 2nt4ra antrean, « KTA?" Pagar 

4 Aan An Sa Na     

  

JUK FEN & Co. 
Malakastraat Telf 1456 Batavia   
  

   

  

saja sanggoep 'betoelin 
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   Berhoeboeng dengan 
   

    

    

an marka: 

da- |dan 

        
ari pa pemandangari Mn 

. boeroeh men 
ali 

m pertemoean : antara 
|.“ dengan HBPPPB. 

  

   
   

kesalahan dari 
an jang bekerdja bersama-sama ' 

     

    
     

      

    

   
    

  

elainkan terbawa oleh keadaan, karena | 

toe tidak tjoekoep boeat me- 
2 jang mesti dikeloearkan. 

djatoeh roegi, modal 
em boeroeh jang dikoempoel dari 
kit ke sedikit itoe hanjoet. 

Sekarang kalau oran 

     
   

eid-dan solidariteits-gevoel-nja 

perbenda'an, maka soedah sepa- 
lah kalau kaoem boeroeh jang 
ja disitoe itoe soeka memikoel 

    

   

      

   
rita oleh golongan kaoem 

pemberi modal itoe, kerena 
w djatoehnja itoe peroesa- 
tersebab atas kesalahan: sang 
ri kedoea golongan kaoem 

eh itoe. 

     
   
    

  

    

  

oeh jang mempoenjai modal di- 
an oleh Orang io, tidak se: 

per bakhiaa dekan Menang. 
can 2 ng Ia Ba    

itoe motie 
T. I. jang,telah kita soedah moeat- |! peroes 

- ini s.k., maka dari Dr./d 
man kita terima Ing Swa — In 

| sekara g ini Kali an mo ep semo 

ana 28 April 2934, boekanlah | 
salah satoe p 

(pemberi modal dan arbeid), | 

  tan ocang dari kedoea peroe- 

Sek soeka memi- lor 
kir dengan menggoenakan sedikit re-|a 

tidak terlaloe dipengaroehi oleh|da s 

gian dari pada keroegian 

P.B. sebagai golongan kaoem b 

   
    

  

1 APN 

       

  

   

  

   

        

        

    

    
   

(commissie wak 
drukkers, 

PB. Na 

kardi sean Dia H0 

itoe” tida Kn ob
 FOja.(»$ PA GA 

Hiasi dengatt berogesnak: Ni mi $ 

Jaa n pembajaraannja, 

Pata Hua 

  

   

  

    

   

    

   

   
   

   

  

          

   

      

   

   
   
   
   
   

    

   

Periksalah den 
   

     

    

    
    

gerakan2 soe 
jang tersebo 
saja, boekan 
tetapi bersero 
mimpin2 

    

  

   
   

  

   

              

   

    

   
   

  

   
   

    
   

        

   

  

    
     

     

  

        

    

P Diandra Semoea 

e ennja disahkan, dengan di 
. ka aa    

  

   

      

administrati 
»e' directeurnja, jang F 

semoea itoe diatoer dan dilakoe- 
kan dikalangan .personeel sendiri de- 

       

  

     
   
   

   

      

     genap pemimpin2 

  

fihak jang diserang. 

   
        

   
oe. 

2 itoe mengarti 
bahasa Indonesia, 

i dioelang- 
jawa Dipa 

soeara Mana Doa 

an toean 
Ipinnja rapat terse 

n jang menanja 

ti esannja dibatja- 

tangani oieh satoe 
pegawai. zetters, 

5 Te, dan 
2 Ibesu te se 

n D. Soekardi. 
. dionarkan | 

oe, roepa hingga 
ndjadi “gelap, hat 
alah, jang katanja 
n oleh organisatie 
Pn 2 jakin, 
P.B.T.I, hanja | 

   

  

'— Sekadar: ketera- 

rb mereka terhadap | 
, mereka sendiri tidak 

rtemoean itos jang 
a sekali tidak me 

d djahat oleh H B. 
e atau memaksa 
' seperti jang di 
p teranglah pem 
an disitoe, kare 

   

  

   

    
    

   
   
    
     

    
        

   
    

    

  

   

  

    
    
    

    

   
     
      

     

#dibikin sebagai 
| Turkie jang lama, Didalam 

        

      

   
    
    
   
       

         

  

    

    

     

        
    

ka kan, demikan  djoega 
fihak Mo tubeatun T .P.P.B. 

Idah moeatkan selengkapnja. 
Sekarang djawaban dari persuon 

di 
“Fini perdebatan. Ta AOA, 
kita ini. 

SOERAT ya aa 
Hoesin di 

Oleh speciaal pembantoe ,,Peman- 
dangan" di Cairo. 

ngan memperingati hari lahirnja Saidi- 
ina Hoesin. Dari Ataba jalah poesat 
dari negeri Cairo, dimana ada doca- 
djalan jang besar, jang achirnja me- 
laloei tempat keramaian itoe, penoeh 
sesak oleh manoesia, jang berdjalan 
hilir moedik. Tiap2 djalan jang dihiasi 
oleh bermatjam2 perhijasan jg. sangat 
indah dan larmmpoe electric jang diatoer 
seperti karangan boenga, dan oekiran, 

dian timboel, jang nampaknja, seakan2 
:.terkepoel2 ditioep angin “dari soengai 

Vile, dipenoehi oleh penonton dari se- 
gala bangsa. 

Dipoesat keramaian itoe, tegasnja 
mesdjid tempat koeboernja Hoesin, 
banjak didirikan buffet dengan radio- 
nja dan tempat orang mendjoeal koech2 
boeat mempersilahkan mereka jang 
hilir moedik melepaskan lelah. Selain 
dari itoe, diadakan poela bermatjam2 
permainan seperti permainan soelap, 
Circus serta kenderaan menjaboeng 
maoet, jaitoe satoe motorfiets jang 

- | berdjalan didinding papan, jang tinggi- 
nja lebih koerang sepoeloeh meter. 

bentoeknia,. koepiah 
lingkaran 

dinding papan itoe simotorfiets. didja- 
lankan dengan setjepat- tjepatnja, ber- 
1egar2, dinaiki oleh seorang njonja Eu 
ropa, dengan mata tertoetoep. Soeng- 

Keberanian mereka jang mengendarainja. 
“Sebelah wetan -dari tempat. ini, ja-| 

itoe teroesan dari doea djalan jang kita 
seboetkan diatas tadi, disana ada satoe | 
tanah lapang, penoeh dengan tempat 

g membentangkan chemah, tempat 
mempertoendjoekkan dari ke- 

idaban Mesir dan dansa Masrie jang 

  

      
   

  

   

        

toel! 
  P.BT. (2) menghendaki. pada per-| f 

1 memperhatikan . 
m motienja ? 
minta diperhat 

Tea Segenap 

an ini oleh Ra'jat 
perloe, dan kalau 
ez atas pendirian 

| dalam pergerakan, |ja 
nmissie dari pa- 

idikilah beleidkoe 
hal ini, tapi oe- 

itankoe dalam 
doedoeki atau 

3
 

saja dondoo Dan kalau 
dikan Commissie itoe 
epoetoesan, bahwa 

'ikoe bersalah se- 
orang terhadap 

dingat segala se- 
oofd- 

akoe sen- 
| akan 

lja jg didja 
dakoe. Sebalik- | 

perbc 

    

pager oleh kaoem sidia dengan dja- 
n . Tetapi diwaktoe memperha 

terpaksa akan doedoek diatas 
ninoem cafe atau limonade, 

moesti djoega akan me 
wang setengah pitjis. 
jang terhormat ! 

pernah merajakan 
, ini terboekti 

'djoempai diroe- 
tetapi siapa Hoesin apa 

te seh, dan 
di tanah Arab diwaktoe| 

akan ben :kan disini serba pen- 
ih ja dan keadaan 

— politiek jang berlakoe 

tjoetjoe dari nabi kita 
.w. poetera dari Saidina     

   

      

      

    

    

   

  

    

  

   
      

     

Ali, s rang dari sahabat kental |. 
dari nabi kita jang tersohor, dia dila- 
hirkan dinegeri aban pada tahoen 
jang keampat dari hidjrah, naik hadji 
doea poeloeti lima kali, ja dia berdja- 
lan kaki dari negerinja, boeat menoe- 
naikan itoe oen Islam jang lima. 
Saidina Moh seorang jang sangat 

rah peramah kepada segala orang, 
baik kawan atau poen lawan dia tidak 
bedakan, dia meninggal 
'Djoen'at, hari 'asjoera pada boelan 
Moeharram 61 H. didalam oemoer 56 
tahoen. Dia meninggal dengan setjara 
unawares sekonjong - konjong, karena | 
matinja mati terboenoeh, diboenoeh | 
oleh satoe compiotan jang berfihak | 
kepada Jazid ibn Makeviah dengan se- | 
Itjara kedjam sekali dengan dipanggal | 
batang lehernja. Dan jang sangat aneh | 

Na Tag kita, jang memperhatikan so'al ini 
Denim sesoedah meatinja Hoesin, bebe-| 

apa negeri Islam bertambah2 soepaja 
ja Hoesin dikoeboerkan dinegeri 

indah, dipoentjak menaranja di 

inari a siang, dan atap 
Ia “4 dibikin beberapa 

    

  

      

   

an, ban dari 
oentoek 

mempertahankan Sarikatnja, kita soe- 

Itocan Dr. Soekiman sendiri jang per- 
loe memberi keterangan berhoeboeng 
dengan serangan atas dirinja terseboet, 

moeatkan lagi sebagai penoetoep | 
8 ag: - Ikepada orang jg. soedah mati. Dine- 

Sal beberapa koeboeran S.H. di Mesir poen 

  

Perajaan memperingati Sajidina 
Cairo.—Siapa itoe Sa- 

jidina Hoesin jang diperingati dan 
sebab apa ia diboenoeh. — Be- 
tapa keadaan perdjoeangan poli- 
tiek dizamannja Sajidina Hoesin. 

Telah beberapa hari bertoeroet2 ke- 

sekalipoen tidak bisa termasoek dari 
tjelah- -tjelahnja. 

|. Dari sekeliling kandang besi ini, 
|tempatnja orang perempoean Adjam | 

jang ada tersangkoet pada toeboehnja | 
serta memoekoel2 dada dan pipi de- 
ngan tangan mereka sendiri, serta me- 
rapportkan nasib mereka jang malang 

9 

geri Sjam—Syrie—disana ada terdapat 

|orang tidak peela ketinggalan. berlakoe | 
Iseperti itoe itoe, 
bahwa kepalanja digendong orang 
kekota Cairo, dengan berdjalan bersaf 
saf disebelah moeka, dengan zonder 
pakai sepatoe dari negeri Geza salah 
satoe negeri di Palestina sebagai meng- 

| hormatinja kata mereka. Di Mesir dia 
dikoeboer pada tempat jang masjhoer 
dalam mesdjid jang maha besar dipa- 
gari dengan kandang besi agar soepaja 
perhiasan jang ada diatasnja tak bisa 
diganggoe oleh orang jang berziarah, 

. Iseboet disana terdapat koeboernja S. | 
| Hoesin, jang dipagari sekeliling dengan 
besi jang rapat sekali, hatta tangan 

menangis tersedoe2, sambil mentjabik2 | 

menoeroet riwajat | 

     

“Tetapi ini pada hakikatnja hanja 
semata2 boeat memperdajakan Hoesin 
mendjeroemoeskan dia kedalam lembah 
jang hina. 

rang Irag dimasa itoe adalah tjam- 
poeran dari orang pegoenoengan tiada 
mempoenjai pendirian tetap pada ber- 
(pegang “so'al jang seperti ini. Mareka 
taiti pimpinan mereka dihari ini, bertak 
|merekn . doerhakai, sekarang mereka 
djoendjoeng tinggi2 sebentar lagi mere- 
ka tjatji. Tengok sadja diwaktoe nemi- 
lih Hassan, mereka setoedjoei seratoes 
percent pada moelanja, kemoedian me- 
reka tjaboet kembali persetoedjoean itoe, 
seolah-olah menelan loedah j ig. mereka 
telah boeangkan. Tetapi dengan kenjata 
an ini S. Hoesintidak maoe mengambil 
tjermin tamzil perbandingan, kepada 
bahaja jang akan djatoeh pada dirinja. 
Dia berdjalan, berangkat kenegeri 
Kaufah dengan tidak berfikir dengan 
semasak-masaknja, dan bermoesjawa- 
rat kepada teman sedjawatnja lebih 
dahoeloe, bahkan apa2 pesanan dari 
sahabatnja soepaja perdjalanannja itoe 
dibatalkan dia tidak ambil perdoeli 
sama sekali, dan mereka jang mendja- 

ramaian dikota Cairo, berhoeboeng de- 

ada poela jang sebentar lenjap-kemoe- | 

goeh sangat mengherankan kita tentang | 

ri negeri Islam, teroeta | 

bertapa 

, djarang kita djoempai. Karena ini, | 

pada hari| 

hah Ir ditengah2 negeri Ker- | 
ian dea satoe masdjid jang | 

an, jang tjemerlang | 

sebelah atas mk. | 

pendeknja. percies seperti makamnja 
dinegeri Kerbala, tjoema tjaranja 
orang berziarah ada berlainan sedikit, 
Karena di Mesir orang tidak men- 
tjabik2 pakaian dan memoekoel dada, 
sedangkan menangis tersedoe2 dan 
menampai pip! poen djarang berlakoe, 
tetapi sangat mengherankan, mereka 
berkirim soerat kepada simajit sampai 
bertoempoek meskipoen dalam masa 
sehari sadja. 

di pengikoetnja lebih koerang seratoes 
orang. 

Disinilah tempatnja Hoesin poenja 
keteledoran jang maha besar, jang le- 
kas2 pertjaja kepada perkataan manis 
|diloear, pahit didalam, ss mmbojannja 
orang moenapik bsrmoeka doea jang 
mendjadikan gagal politiek jang ia 
sedang langkahi. 
Ketika sampai chabar jang Dn 

Hoesin telah berangkat dari Madinah 
bocat pergi kenegeri Kaufah Kn 
Jazid, maka menjiapkan dia balaten- 
tara sedjoemblah empat riboe orang 
serdadoe, jang dikepalai oleh Oemar 

Jang mendjadi Chalifah dizamannja 
S.H. ialah Moeawiah, dia bermaksoed 
akan menghapoeskan peratoeran dalam 
tjara memerintah negeri ditoekar de-| bin Saad boeat mehalang bhalangi 
ngan peratoeran baroe, jaitoe kera-|perdjalanan mereka, tetapi karena 
djaan diperintahi oleh seorang radja,| Oemar ada merasa irihati kepada 
dan menoeroet toeroenannja. Tatkala 
sampsi masanja Moeawiah memegang 
tampoe kekoeasaan negeri, inaka didja- 
dikan anaknja Jazid boeat gantinja 

Sebeloem Jazid tetap mendoedoeki 
bangkoe tachta keradjaan, diwaktoe 
timboel perselisihan diantara Jazid dan 
Hoesin Jazid akan meneroeskan pro- 
gram ajahnja dan dia telah dipersetoe 
djoei oleh sekalian negeri2 Islam boeat 
mentaati kehendak ini dengan permin 
taan Jazid sendiri. Tjoema di Madinah 
mereka jang tidak setoedjoei, tetapi 
'achirnja setoedjoe djoega selain dari 
Hoesin dan Abdullah ibn Zuber dan 
pengikoet2 mereka. 

Mer€ka setoedjoe djika dipilih de- 
ngan setjara pilihan oecmoem jaitoe 
didjadikan Chalifah siapa jang menda- 
"pat soeara jang terbanjak. - 

'Diwaktoe keadaan negeri sedang 
begini genting ahli Irag dan Kaufah 
berkirim soerat kepada Hoesin menja- 
takan jang bahasa mereka telah menge- 
moekakan diri boecat menjetoedjoei 
memilih Hoesin. 

Hoesin, betapa lagi kalau akan me- 
maks3 dia boeat kembali ke Madinah 
dengan kekoeatan sendjata ada satoe 
perkara jang moestahil, maka dikirim 
lagi satoe orang jang sangat liar, pi- 
tik pemandangannja lagi galak dan 
garangnja bernama Samar ibn Ali Ha- 
rasj bocat memboenoeh Hoesin Ketika 
berhadapan berteimpoer itoe tentara 
doea belah pihak, jang dipihak Hoe- 
sin dan pengikoetnja mendapat ke- 
kalahan dan Hoesin sendiripoen tidak 
melawan socatoe apa selain dari me- 
njerah. Ini soedah memang sepatoetnja 
karena tjoema seratoes orang. hoeat 
berhadapan dengan lawan jang boekan 
tandingannja, dengan tjoekoep alat 
dan sendjata. 

Dimana itoe mereka diboendseh se- 
kaliannja serta dipenggal batang ieher- 
nja, dan kepala dari mereka “dibawa 
dipersembahkan kepada Jazid di kota 
Damascus. 

N..   Cairo, Augustus 1934. 

Badan koeat dan sehat 
adalah satoe milik jang berhar- — dewasa, jang selamanja batoek, 

ga sekali. Ia membikin tosan — kcerees dan lemah, moesti mi- 
dan njanja djadi bisa menolak — noem Scott's Emulsion. 

Ih penjakit-penjakit dan kasihkan — Scot's Emulsion terbikin dari 
MI Ih toean dan njonja kepastian hi. levartraan dan terdapat barang 

doep lama dan beroenioeng. bshan jang perloe boeat mem- 

Anak-anak dan orang-orang — bikin badan sehat dan koeat. 

WscotTts EMULSION . 
   
  

  
Lapos iri tiap OZON. jang 

semoba urang mengkenal pada 

Yahajs. poerija jang sama rata. 
: 

Lego besitoe akoe djoega 
ai 

boleh mambari pada engkau, 
ja 

Dia. menghabiskan — joema 

ysireom | lestrik” sedikit, lagi 
£ pt 

bocates Hollanda dengan ba. 
hagian jang Tasatoe, Tea, 

Pi 2 x 

WAKIL MOETALAK DIPADA TANAH HINDIA-HOLLANDA 

NDE TEVES-STOKVIS   
     



   
   

  

     

  

   

  

  

  
  

  KLEERMAKER VAN 'PERALONGA : 
:Sawah Besar 2-0 £ Batavia-Cen 1 

Telegram Adaa" BA 

  

     
   

st a . 

: Sae : KOLAH MONTEUR 
T Be “ Beladjar!6 boelan 

Kk Sai tang 1 praktik dan 3 x seminggoe beladjar theorie. 

Bajaran sek 5— seboelan. Ni ui 

Kaban Setangan bisa didapat di 

   

  

   
   

  

   
     
     
   

    

| data La ali Ni 

Tn dapat pocdjian Jari se 
. den.nefjis. : 

    

  

  

  

! 1, 4 - 5 : 1 

ek oten let Oost 25 Teli. 5241 WII.      

        
  S.D. MOESTAFA ALAYORO:S || 

Kp.Bali Gang T. Abang Ketjil6 | 
Batavia - Centrum |          

  

   

          

   

    

        

   
     
          

       

     

  

$ handelsrekenen dang 2 
. peratoeran dagang dan ' 

  

     ngi jang tiada pakai alcohol, 

| Minjak mad,emoe, Minjak ram- 

boet dan Aer djedjamoe Madoe 

tiap , TAWON“ 

| Dan djoega bisa membikin mi- 
| njak jang soxda hilang harocm 

| nja, kombali mendjadi wangi, 

- 1 ' Semoca barang 

«4 “model baroe 

| S IDatangperiksas.v.p. | 

: 2 Y. 100 memoeaskan g| 

ag BERBOEKTI : 
HARGA MOERAH: 
Too MOHD. TAHIR 
Senen 155 - Batavia-C, 

  
| 

| 

| 
| 

| Djocal roepa-roepa Minjak wa - 

) 
! 
! 
| 

| 

| 
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Ba moelai djoeal 5 Sept. 1934 
er postwissel, djangansampe kehs- 

“Ya lot f 6.— | Ya lot f 3.54. 

   
F Dak gratis. Pembeli lot dari kita soedah 

“dapat prijs Tocan-tocan pembeli lot, biar bebe- 
4 dapat, djangan menjesal. Jang dapat prijs 
selaloe ganti-ganti orangnja, dan toean boleh 
sadja dapat prijs besar, seoemoer hidoep 

        

    

    

          

   

    

   
    
   

   

        

   

      

   

    

   

  

   

  

Aa ah maan 'KETOEAHAN 
HAAROLIE IM,.D JERAWAT 
  

  

34 serloe jari oeang. 
: /E RIAWAN 

, a ba kali tosa ifira n ini kali d t - 3 

Baen Pare NONA 9) PALM - BOOM | hei aan 

  

PN AR 3 KOERAP 
Terbikin oleh Dokter dari Geneeskundige Hooge- 
school, Bat.-C. Speciaal boeat menjega rontoknia 
ombak: melinjapkan gatel-gatel, ketombe,? mem- 
baeken segala penjakit di koelit kepala, membikin 
ramboet gemoek, item dan lemes. Adem di pakenja 
dan mempoenjai haroem jang haloes. 
Per Flesch 50 gram Dalam Kota f0.30., Loear 
Kota f 0.35 belon teritoeng onkost kirim. 
Di fjari Agent disekoeliling tempat dengen dapet 
rabat baek. 

Ageni- Chemicali&n - Handel — ,GALENICA” 

Tanah-Abang 34, Bat.-C. 

Agent- Toko S.B. A., Kota-Radja., (Atjeh) 

K. W:E. KARTANTMADJA - Oude Tama- | pesenan wang lebih doeloe sedikitnja 
rindelaan 220 Batavia Centrum. | 0.75, Rembours f 2.50, 1 

Distributeur Hoofdagent: 

SOUW HAN JAM| KW. £. KARTAATMADJA 
O, Tamarindelaan 220. - Bat. C. 

BATAVIA- CENTRUM. : 

EA En Ian TIPE 4 

"3 ita ha Na ada kans Mergpang 

  

Menoenggoe Hua hormat 

D. SIHOMBING & Trading Co. Ltd.| 
Aid, Loten debitant | 

Tanah Tinggi | no. 42 — Batavia-Centrum. 

AN 8. Onze firma bestaat uit meer dan 10 afdeelingen 

in
, 

ny
am
an
     

ROEMAH OBAT : 
Tan Hong Lian 

| merk 

Tiong Hing 
11 Zoko3, no.1 elf. 1503 Bt. 

      

      

    
   
   

   

        

  

   
   

   
   
   

      
         

gang, sakit Pat de -Sinshe pande mengo-| 

tang boelanfidaktjoljok . “batin segala roepa pe-/ 
makan obatnja ' Sinshre - | njakit, dateng preksa. Pa 

TAN HONG LIAN zonder @nkost, . kaloe, UAN setan minggoe 

lantas baek. sekarang: 'Poenasil onkast. sekem sadja soeda baek, seka- 

k br “RN soeda 1 taoen baek pantes. 

       rang soeda setenga taon 

  

    5 | fidak 'kamboe-kamboe Sakit langgoeng lekas tida sakit-sakit lagi. 

KA lagi. Dinda kasih | Banjak trima kasi. 
  

  

  

BB eat djaga kesehatan sanak familie stiap hari, 

AA da obat jang paling kesohor dan .mandjoer 
IL aen tiada tjoema Obat Balsem jang soedah terpoedji, 

3 gala roepa 'penjakit bisa ditulak dan disemboeni, 

IE n warnanja obat.ada jang mera dan jang poeti, 
MI 'asing-masing orang .perloe lekas sedia dan beli. 

      

   
   
   

   

  

   

    

     

     
     

    

        

        

... F 3,50 

g gampang  boeat dipeladjari dengan 

bergoeroe, apalagi dengan bergoeroe, 

banjak — mendapat poedjian dari 

“orang2 pandai. Tjoema inilah satoe2nja 

“boekoe peladjaran bahasa Inggeris, jang 

. diterangkan didalam bahasa Indonesia toelen 

dan jang paling gampang boeat dipeladjari. Jl. 

. Semoea ilmoe bahasa tjoekoep didalamnja. Ii 

255 eladjaran, diantaranja:'ilmoe boenji, If 

, 
: 
As 

    

   
   

    

   

  

       

    

    

jerita dan reclame kosong tida goenanja, 

ang publiek bisa ipertjaja kaloe :ada boektinja, 

was sama segala obat tiroean jang palsoe tjapnja 

embeli Gjangan kena pake oba! tiroean jang berbahaja, 

   

ntero bangsa diseloeroe. negri soedah poedjikan, 

olak segala penjakit jang bisa timboel mendadakan, 

ang kemandjoerannja ditanggoeng dan tentoe menjenangken, 1 

toer.pesen dari sekarang boeat djaga kewarasan, 

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

  

   

   

  

   

  

at Hentoenena Ba kalau memesan KK bro Sesoedah 

6 harg NG PAN | boekoe tune Nela ane eh eat, 

gi 
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MMI atjan ada tjapnja' obat jang Eng 'Aun Tong keloearken, 
A: 

"n 

J 
A 
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Toko Obat Tjap Matjan 

ENG AUN TONG: 
—.. Molenvliet West No. 174 Tel. No. 1 

TA AB 
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