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R MUSSERT SOEDAH 

. DATANG: | 

2. Kemaren waktoe kita di Tjilifitan 

  

     

   
   
   
    

  

   
   
   

  

k2 lelaki dan perempoean (Belan-| 

oentoek menjamboet kedatangannja 

Mussert, leider dari N. S. B. jang 

ah kita bitjarakan. 

'Semangkin siang semangkin tambah 

» menoedjoe Tjililitan, dengan ben- 

eranja merah-hitam, moeat pendjem- 

oet-pendjempoet itoe Nederlander j ig. 

bangsanja banjak harapkan. 

. Satoe selamat-datang jang gembira 

elah mendjadi bagiannja. 

| Alasan boeat toeroet bergembira: -kita 

tidak ada, poen bersedih lantaran ke- 

| datangannja djoega tidak ada alasat. 

Selama Ir. Mussert beloem jang men- 

2 djadi pemoeka pemerentahan Neder- 

| land, bangsa kita tidak tersangkoet- 

| paoet dengan N.S.B. 

Tetapi, djikalau kita haroes toelis 

sifatnja. pemimpin terseboet dengan 

— 'objectief, singkiran perasa'an ,ia Be- 

— Ianda kita Iddonesier”, soenggoeh ha- 

nja baiknja jang nampak pada kita. 

Dan apa jang dimaoekan oleh N. 

'S,B, tjara2-nja jang dipakai sekarang, 

ea 'boeat doenia “pergerakan 
Ind do a e. Jang b 

    

   

  

Masak. telah ada, meskipoen beda- 

    

   Ir, Mussert adalah seorang pemoeka 

— jang sederhana. Ia disini tidak menginap 

—.di Hotel des Indes sebagaimana bia 

sanja tetamoe loear negeri jjang rada 

kenama'an, tetapi hanja menginap di 

| ngoer Mr. Cornelis. laanggap sebagai 

. satoe kedosaan besar pemimpin jang | 

. menggoenakan rojaal .wang, perkoem 

poelan, la poenja pendapatan, barang 

siapa 0 cah soeka mentjeboerkan d diri 

kedalam perkoempoelan rajat, 'haroes 

lah berani melakc 

oentoek dirinja sendiri, $ 

   

   

    

  

   

   

  

ngan pendapatan banjak di antara pe- 

| mimpin kita ' Toean H.A. Salim, 
oekarno, Drs. Moh. Hatta djoega b 

gadjih besar mereka laloekan, 'karena 

inta pada tjita2nja 3, perkoem- 

poelan ra'jat. 

2. Waktoe moelsi. beractie. Ir, Mussert 

— mendjabat pekerdja'an Hoofd-ingenieur 
pada djabatan negeri. Pemerintah negeri 
Belanda melihat hebatnja berkembang 

itoe perkoempoelan N,S.B. lantas la- 
rang ambtenarennja toeroet mendjadi 

anggauta. Dan pada Ir. Mussert di- 
soeroeh pilih tinggalkan «N.S,8, atau 
dipetjat dari djabatannja. Jang dipilih 
.jang paling belakang, ia berhenti: dari 

djabatannja Boga bisa DARA. memim- 
pin N, 1 8... 

   

  

   
   

  

Dan Ta" djadi 'ada satoe taktiek 
rc pemerentah, sebab N.S.B. 

malah mendjadi lebih besar dan loeas. 
Waktoe itc Na Tanpa menga- | 

   

    
ni Kan . o 
perkenankan : h € yi ra'jat dari 
“ali en Pa panu belian 

Ki 

    

    

  
nit de knechtschap der Kanak par- 
tyen, en wij zullen het recht doen”). 

|. Tidakkah djoega di sini telah ter 
Igar soeara persatoean ? Boekankah 
sini  djoega telah Tae nationa- 

djam 9 soedah nampak banjak orang, | 

   

  

n baroe. Jang b (kan sikapnja jang. tentoe,. 

ara atau 'mempoenjai kehendak Sewa 5 

nja tidak sampai bisa mendjadi bentoek. | 

| pengorbananj 

  

     
     

pendapatan begitoe, sehingga. kena | ' 

  

  

CRISIS! POLITIEK DI NEDERLAND. 

Masih lama beloem Devaluatie. 

: “Aneta kawatkan dari Den Haag, oleh 
karena itoe rentjana2 pengheimatan se 
karang tidak bisa dibitjarakan lagi, ma 
ka begrootingen mesti dilandjoetkan de 
ngan tidak oesah memandang rentjana 

Iterseboet lagi, Sehingga atoeran2 peng 

Iheimatan jang termocat di dalam beg- 

|rootingen, akan ditarik kembali. 

Tadi sore Minister Colijn mengada 

'kan pembitjaraan dengan Sri Ratoe. 

- Harganja oeang roepiah di pasar oe- 

ang Amsterdam, toeroen tapi hanja se 

dikit sekali. 
Persidangan Dewan Minister2 jang 

diadakan tadi pagi, telah berpoetoesan 

oenteek mengambil atoeran2 jang keras 

roepiah. 
Dikabarkan bahwa sesoedahnja dia 

dakan persidangan Dewan Minister2 
itoe, maka. itoe 3. Ministers Roomsch- 
Katholiek jang ada di dalam kabinet 
Colijn, mengadakan Nenen di- 

antara mereka sendiri, 
Besok pagi, kabinet akan menetap- 

Atoeran kerak “Gentoek 
mentjegah devaluatie. 

Aneta kawatkan dari Amsterdam, 
moelai dengan tanggal 25 Juli maka 

gikan renten discontonja . dari 3 pe 

yaaa 5 aa 

— roemah perkoempoelan di Laan Boe-| 
& 

Serat fe ,Nieuwe Rotterdamsche 

'Courant“ (jang paling  terkemoeka) 
mentjatat "bahwa 'atoeran keras dari 

Nederlandsche Bank itoe, diambilnja 

hanja oleh karena kena pengaroeh ke 

adaan politiek. 
Apakah jang akan terdjadi didalam 

(tempo jang akan datang, ini djadi soe 

Tentang ini toch tjotjok dioega de- |dan didjawab: oleh Nederlandsche Bank 
dengan terang sekali (artinja: tidak 

e devaluatie.). Dan waktoe doeloe 

   
listen: Jang-sear. daginkan djangan ter 

taloe “banjak. party? 
| Persatocan bangsa dan djangan ter 

laloe banjak party! Inilah mendjadi 
keinginan Mussert dengan N.S.B.-nja, 
jang sebenarnja '“boeat- kita 'boekan 
barang baroe. 

Boelan - Maart ini tahoen. leden 

rikan tahoen 1932 hanja 1000 Ieden, 
tahoen . 1933 15100 leden. Soenggoeh 
angka jang. Na 'Kemadjoean 
besar ! 

Dari riboean itoe ada beberapa ti- 
boe jang oleh Mussert dikeloearkan 
disebabkan penjaringan, Tidak perdoe 

.Ili mesti ribocan, dikeloearkan,. asal ke 
sehatan perkoempoelan tidak tergang 
'goe, asal anggota-anggotanja betoel- 

bi 1 terdiri dari orang. jang -insaf. BA 

Ihanja sadja ia beroentoeng bisa | meoe- 
#Idjogdlan dalam pariy jang besar dan 

: semangkin berkembang, - 
Anggapan ini pemoeka selatan 3 s0'- 

'Itan bitjara padanja. Dan dimana nanti 
Iwaktoenja ada Ir, Mussert. sebeloem 
poelang ke Holland akan loeloeskan | 
Nag perminta'an. . Ge Ne   

oentoek menetapkan harganja oeang || 

-Ibekerdjanja atoeran. ini... Dik 

Nederlandsche Bank akan memperting | 

N.S.B. ada 40,000, pada waktoe didi| 

a-tjita Ir) Mussert djadi oentoek/ 
“asia kita boekan semoeanja baroe, | 

al kolonie kita beloem'dengar. Kita te- 
paca at|lah mentjoba oentoek diberi kesempa- 

  

-Remis 25 Juli 1935 

IR. MUSSERT 

Kondaren . telah datang. dari “Holland 
pemoeka N S. B. jang banjak dibitja- 
rakan, Ir. Mussert. .(Lihatkabaran di 

lain bagian). 3 
  

kita pernah mengalami padibiana keras 

  

kali atoeran itoe “akan mempoenjai 

faedah jang baik. 

Kita orang djangan menjangka bah- 

wa devaluatie itoe ada 1 perkarajang 

moedah sekali dilakoekannja. Neder- 
landsche Bank tidak bisa dipaksa oen 

Itoek mengelocarkan oeang emasnja, 
Hanja dengan satoe perobahan wet, 
maka harganja oeang roepiah itoe, bi- 
sa: dirobah lagi. 

Dan oentoek ini perobahan wet, ma 
ka kita memperloei satoe Pemerentah 
jang mempoenjai sokongannja keba- 
njakan soeara di dalam Tweede Ka- 
mer jang semoeca djoega menjoekai 
devaluatie. Inilah jang saasih beloem 
bisa terdjadi, oleh karena pendapatan 
tentang devaluatie itoe, maoepoen di 
dalam kalangan Roomsch-Katholieken 
atau dikalangan Socialisten, masih ter 
bagi bagi, Ada jang menjoekai dan 
ada jang tidak menjoekai. 

Berhoeboeng dengan ini, maka seka- 
rang bisa dimengerti karena apakah 

Nederlandsche Bank meneroeskan per 
boeatannja dengan djalan jang soedah 

toea dan soedah terkenal, oentoek me- 
mahalkan dengan crediet dan menegoeh 
kan kedoedoekan oeang roepiah. 

vies soepaja djangan tersesat sampai 
iperboeatan2 jang tidak terpikir terlebih 
doeloe, darimana kita hanja akan men 

|dapat roegi (speculatie dengan menge 
loearkan 'ocang ke lain negeri, Pem.). 
Nederlandsche Bank mengambil atoe- 
ran-atoeran jang boekan ketjil, jang 
boleh diperhatikan oleh kita. 

menga 

Dari mana datang airnja 1. 

Danau ketjil djadi besar. 

Aneta kawatkan dari Benkoelen, 
Hoofd van. Plaatselijk  Bestuur . dari 
Liwa mewartakan. bahwa itoe Danau 
diatas pegoenoengan Soewoh, soedah 
memperloeaskan dirinja sehingga men 
djadi Danau besar, 
,. Danau ini timboel mendjelma dide- 
kat soember2 welirang, sesoedahnja ke 
djadian itoe bentjana di Kro& didalam 
tahoen 1933. 
“Apakah sebabnja airnja itoe bertam 

bah tidak bisa ketahoei, 
Vulcanologische Dienst telah diberi 

'tahoekan, K   Yaa 

| lagi, 

(ngan “oemoem, Mr. 
 |Economische Zaken, 
/Isoal2 kemakmoeran, jang dioendjoek   

Soerat kabar terseboet memberi ad-| 

Diterbitkan oleh: 
Drukkerij ,PB MANDAN GAN” 

Dir. R. H. O, DJOENAEDI 
Kautoori Senen. 107 Bat.-Centraw 

HARGA LANGGANAN :. 

Indonesia satoe kwartaal f 4.50 

Logar lndonesia, 3, . f 5,50. 

Boleh dibajar boelanan, tetapi 

“'brenti  haroes' diachir kwartaal, 

Tsrief advertentie,  ketrangan pada 
administratie, 

  

Ir. Mussert beraud'entie 
Aneta mendengar dari Bogor, da 

lam audintie jang diperkenankan oleh 
G.G. kepada Ir. Mussert djago N.S.B. 
ada “dibitjarakan tentang maksoed ke- 
datangannja ke Indonesia ini G.G. me 
nerangkan kepada Ir, Mussert, bahwa 
Pemerintah Indonesia ini ta' akan meng 
ganggoe N.S B, selama tidak dikoeatir 
kan terbit ganggoean keamanan dan 
ketertiban. 

Dalam kal jang perloe, Pemerintah 
akan bertindak dengan tidak ragoe2 

Itoe djago dari N.S.B. moepakat de 
ngan sikap Pemerinah. 

Ir. Mussert di Bandoeng. 
Dari .Bandoeng Anefa kabarkan, bah 

wa Ir. Mussert itoe pemimpin N S.B 
ada tinggal di hoofdkwartier di Mala 
barstraat, dimana selaloe didjaga oleh 
2 orang NS. Bers, 

mmnrfyee 

Volksraad 

Didalam djawaban atas pemanda- 
Hart Directeur 
membitjarakan 

oleh spreker, bahwa dari tahoen keta- 
hoen senantiasa kelihatan bertambah 
baik. Hal ini tidak mengherankan, se 
kedar boeat ini waktoe, dalam mana 
peri keadaan kemakmoeran ada me- 
minta satoe bagian besar dari perha 
tian pemefentah. 

Bermoela spreker- menoendjoekkan 
beberapa hal dalam peri keadaan, mi 

'Isalnja kesoekaran doenia jang senantia 
sa berlakoe dan berbareng dengan ke 
#koesoetan politiek internasional. Kedoea 
tentang kemakmoeran : di Indonesia, 

Jiang pasti ada bergantoeng padanja, 
Ketiga, baik wet maotpoen oeang, ti- 
daklah pernah sanggoep mendjelmakan 
kemakmoeran, djikala tanggoengan2 
jang lain oentoek itoe, tidak ada. 
Boleh djoega diadakan kemakmoeran 
jang poera poera dalam negeri ini, 
oleh pindjaman pindjaman  oeang, 
inflatie, dan dengan mengadakan per- 
oesahaan2 dengan wang pindjaman 
atau fain2 soenglapan kemakmoeran. 
Politik kemakmoeran jang dilakoekan 
oleh -Pemerentah Indonesia, ada me 
noendjoekkan kekoerangan mertjon, 
koerang dari pada oesaha kepada ke 
madjoean kemakmoeran, jg dilakoekan 
oleh negeri2 Asing. 

Haroes' memoedji sjoekoer bahwa 
ia dihari kemoedian akan mendjadi 
lebih baik dan mendapat lebih banjak 
hasil. 

Setelah itoe, laloe spreker memba 
jangkan kedoedoekan Indonesia dalam 
perbaikan ekonomie doenia. Jang te- 
roetama, Indonesia mesti tetap djadi 
negeri export jang mengeloearkan ha 
sil boemi,- Djikalau bogat hasil2 perta 
nian tetap sadja tidak didapat pasar 
jang mengoentoengkan Ispr. tidak me 
agandoeng ketakoetan boeat itoe). nis 
tjajalah Indonesia ini: djatoeh dalam 
kesengsaraan jang paling hebat. 

Djika Indonesia hanja bertanam pa- 
di, maka akan tjotjok dengan perkata 
an Dr.. van  Harrevelds, demikian : 
Waarrijstisis poezie, doch 
poeziegaat gepaard aan ar- 
m oe de. ,(Artinja : dimana ada beras, 
disitoelah orang bsrnjanji karena ke 
girangan, Tapi njanjian ada berbareng 
poela dengan kemiskinan", 

Di SEKITARNJA SOAL ETHIOPIE 

Naga Hitam” Japan 
ikoet bitjara. 

Tokio, 24 Juli  (Aneta-Reuter) 
Pemimpin2 dari perhimpoenan ,,Na- 
ga Hitam“ dari|Kaoem Radicaal-Natio- 
nalisten, jang di waktoe doeloe mem 
poenjai fanggoengannja dari moelainja 

peperangan dengan Rusland di dalam 

tahoen. 1904, - dan jang mempoenjai 

'tanggoengan dari kelocarnja Japan se 
bagai anggauta dari Volkenbond. se- 
karang telah mengambil poetoesan oen 
toek mengirimkan kawat kepada Duce 
Mussolini di. dalam mana. sikapnja 
Italie soedah ditjela. Dipinta soepaja 

Italie mengambil kembali bala-tentara   

Losse nummer 10 Cent 

nja | dari Afrika dan memberhentikan 
agressie-politieknja (politiek maoe me 
njerang). 
Pemimpin2 dari perhimposnan , Na 

ga Hitam“ itoe, djoega telah mengoen 

djoengi Premier Okada dan Ministers 
oenfoek oeroesan loear negeri, Marine 

dan peperangan. Mereka minta soepa. 
ja Pemerentah mengambil atoeran2 
jang mesti berhasil oentoek menjele- 
saikan perselisihan diantara Italie dan 
Ethiopie ini. 

Ethiopie djadi ang- 
gauta RoodeKruis, 

Geneve, 24 Juli (Aneta Havas). 
Oetoesan Ethiopie di Parijs, memberi 
tahoekan kepada Bondsraad dari nege 
ri Zwitserland bahwa Ethiopie masoek 
didalam itoe perdjandj'an internationaal 
jang ditanda tangani pada tanggal 27 
Augustus 1929 di Geneve, oentoek 
memperbaiki nasibnja orang2 jang men 
dapat loeka dan jang sakit dari bala- 
tentara jang ada didalam peperangan. 

Persidangan Volkenbond. 

Geneve, 24 Juli (Aneta-Reuter). 
Persidangan Dewan Volkenbond akan 
diadakan sebeloemnja tanggal 31 Juli, 
ketjogali djikalau sebeloemnja tanggal 
terseboet masih bisa diangkat seorang 
Hakim Pemisah jang ke lima, apajang 
Pen eraaA soedah tidak bisa terdjadi 
agi 

Dikabarkan bahwa sampai sekarang 
beloem terdapat persetoedjoean dianta 
ra Parijs- dan Londententang-sikap apa 
jang mesti diambil oleh Volkenbond. 
Pemerentah Frankrijk selamanja masih 
mengharap bahwa pembitjaraan2 dida 
lam Volkenbond itoe, bisa terbatas sam 
pai hanja pesrelisihan2 di dekat batas 
sadja. Dan soepaja hal jang terpenting 
sekali, bisa diperlambatkan pembitjara 
annja sampai achirnja boelan Augustus. 

Dikabarkan djoega bahwa England 
maoe membitjarakan segenapnja soal 
ini, dengan teroes terang. Dan soepaja 
dakwaan Ethiopie dibiarkan sadja se 
perti biasanja menoeroet artikel 15 dari 
Volkenbondnstatuten Dikabarkan bah- 
wa sikapnja England ini akan menda 
pat sokongan dari Kleine Entente, Bal- 
kan: bloc dan kebanjakannja anggauta2 
Volkenbond. 

Londen, 24 Juli (Aneta). Didoega 
oleh oemoem bahwa Volkenbond mesti 
mempeladjari semoea so'al2 jang me- 
ngantjam perdamaian. Djoega djikalau 
bisa didapatkan itoe Hakim Pemisah 
jang kelima, Volkenbond mesti teroes 
mempeladjari so'a-so'al itoe, 

Diharap bahwa Ifalie sendiri akan 
minta soepaja itoe artikel 12 dari 
Volkenbondsstatuten dilakoekan. Dji- 
kalau tidak demikian, maka Londen 
pandang perloe soepaja salah seorang 
anggauta Volkend atau Volkenbond 
sendiri, mengemoekakan ini perkara 
kepada Dewannja, 

Parijs. 24 Juli (Aneta-Transocean) 
Soerat kabar ,L'Oeuvre” mewartakan 
bahwa seorang. anggauta Lagerhuis 
Engiand jang terkenal, pada tanggal 23 
Juli ada berdiam di Parijs dan minta 
keterangan tentang berapakah jang mes 
ti dibajar oleh England, djikalau arma 
da Frankrijk mentjegah timboelnja pe 
perangan diantara Italie dan Ethiopie. 

(inilah hanja bisa terdjadi, djikalau 
armada Frankrijk bersama-sama dengan 
armada England, merintangi meliwatnja ' 
kapal2 angkoetan It-lie di laoetan 
Tengah dan Suez-kanaal.) 

Japan protest, Turkiekewatir 
Tokio, 24 Juli (Aneta) Voorzitter 

dari Seisanto atau Japansche Productie 
Partij, jang disokong organisaties resia 
nationaal mengirimkan sepoetjoek ka 
wat-protest kepada Duce Mussolini ter 
hadap itoe pergerakan soldadoe Italie 
di Ethiopie. 

Oetoesan Turkie di. Tokio, Nibil Bey, 
mengoendjoengi Vice- Minister oentoek 
nernesan loear. negeri oentoek mengoe 
tjapkan kekewatirannia Turkie tentang 
perselisihan Italie—Ethiopie, dan ten- 
tang kemaoeannia Turkie oentoek mem   perloeaskau industrie-nja, 
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000 SIA IANG KEDOEA. 
| Rapat oemoem ketiga dan 
00.0 penghabisan, — | 

Berpendapatan : bahwa peratoe 
ran jang berhoeboengan dengan kawin 
dalam Hoekoem Islam di 
dak selamanja didjalankan dengan se- 
mestinja oleh badan jang wadjib se- | 
hingga menimboelkan beberapa keboe 
roekan, MEtoerangAn adil dalam so'al 

. kawin, dan 
Memoetoeskan: mewadjibkan se 

gala anggauta kongres, soepaja djika 
orang terkena oleh keboeroekan dan 

— kekoerangan adil dalam hal kawin me 
noeroet hoekoem Islam, tetapi jang tak 
berlakoe sebenarnja, selaloe bersedia 
oentoek menoeloengnja dan melindoe 

inja semestinja. Bay Hi 
Ka ini disampaikan kepada pers 
dan perkoempoelan2 bangsa. 

Sesoedah membatjakan poetoesan2 
kongres ini, maka nj. Mangoensarkoro 
makloemkan tentang akan dilakoekan 
pembagian Piala dan Hadiah lainnja 
pada elital VIJ. dan PPVIM. jang me 
ngadakan periandingan2 sebagai toe 
roet menghargakan dan meramaikan 
Congres Perempoean. 

Bestuur VIJ., PPVIM.. Mr, Koen 
tjoro Poerbopranoto sebagai Pengoe- 
roes P,SS.I., beberdpa spelers V.iJ. 
dan P.P.V.LM. di ikoeti poela oleh 
djago2 kolot jang menang dalam per- 
tandingan veteranen, poen jang djoega 
masing2 mendapat hadiah sekadar 
boeat peringatan pada ini Kongres 
Rerempoean Indonesia kedoea. Nampak 
mereka jg. terkemoeka dalam pergaoe 
lan hidoep, seperti tocan2 Otto iskandar 
di Nata, iskandar Brata, t. Abdurrach 
man, Soerjedipoetro, Dachlan Abdullah, 
Atik Soeardi dll. djago Gadjah da- 
lam pertandingan veteranen. Sementara 
pembagian hadiah2 dan piala itoe ber 
lakoe dengan pidato dari Mr. Koentjoro, 
“muziek poen diperdengarkan. Kemoe 
dian lagoe Indonesia Raja dinjanjikan | 
serta di iringi oleh muzieknja, sambil | 
sekalian hadirin berdiri. 

Kemoedian Nj. Mangosnsarkoro me- 
njatahan bahwa berhoeboeng dengan 
tidak djadi diadakan ,,Perlihatan Kera- 
djinan Perempoean, Demonstrasi Da- 

poer Besi" menoeroet programma), |... Comite oeroesan propaganda boeat) 
maka rapat oemoem dan kongres Pe- 
rempoean Indonesia kedoea ini ditoe- 
toep.dengan Muziek serta dinjanjikan 
Indonesia Raya kembali. Kemoedian 
baroelah orang boebar (djam setengah 

1 Malam perpisahan. 

Tadi malam di Gedoeng Pergoeroean 
Rakjat Kramat 174 sekalian anggauta2 
Kongres Perempoean terseboet soedah 
mengadakan malam perpisahan, sesoe 

. dah siangnja mengadakan tamasja ke 
Bogor. : 
“ —.  Hasiljang direct? 

Sebagai hasil direct daripada 
congres Perempoean ini, ialah timboel 
perpetjahan dengan .Isteri Sedar”. 

Seperti dioemoemkan dalam rapat 
oemoem jang pengabisan, bahwa ,,Isteri Sedar” mengoendoerkan diri, tetapi pe 
ngoendoeran ini tidak akan d 

  

gitoe sadja gelagatnja. 5 
Hari Selasa jbl. dari djam 9 pagi 

sampai 4 sore, dalam rapat tertoetoep 
dari kaoem Perempoean jang berkong 

“res itoe soedah timboel perdebatan 
ramai antara voorzitster rapat oemoem 
malam Selasa (jang kedoea), jaitoe 
njonja Soeparto dengan Nj. Soewarni 
Pringgodigdo flstri Sedar) dan nj Rat 
nasari djoega bertikaian faham dengan 
nj. Soewarni, ditambah lagi dengan 
nj. Mangoensarkoro jang djoega dise- 
rang oleh nj. Soewarni sehingga tim- 
boellah perdebatan ramai, 

Njonja Ratnasari tetap mempertahan 
kan ke-islaman 100pCt. (boekan fana 
tiek tidak keroean|, nj. Soewarni tetap 
poela sebagai pemoeka ,Istri Sedar” 
jang. njata menentang polygamie, 
ta" dapat tjotjok dengan Permi. 

Begitoepoen njonja Soeparto dise- 
rang hebat oleh njonja Soewarni, ke 
napa kasih kesempatan njonja Ratna 
sari berpidato 100 pCt. berazas agama 
Islam dan menjinggoeng dasar dari 
nisteri Sedar”, Poen njonja Mangoen- 
sarkoro tidak loepoet dari serangan 
kenapa doeloe lagi moela2 maoe me- 

mintak njonja Soewarni soedah toeroet 
tjampoer, tetapi tidak mengindahkan 

  

| segala akibat jang akan datang sehing 
b Aim kedjadian pertikaian faham 

ikian roepa. 
Alhasil, kedjadianlah Isteri Sedar" 

kelocar dari kongres, sebab masing2 
fhak tetap mempertahankan kebena- 

, inaran, 

H | Sedar“ akan mengadakan rapat oemoem 
8 Ibocat menentang segala oeraian njonja 
||Ratnasari (azas agama Islam) teroeta 

| Ima jang menjinggoeng pendirian ,ls- 
(teri Sedar“. Ka a. 

EREMPOEAN INDONE-| 

Ipoko' perhatian kita, asal sadja jang 
Iperloe bagi kepentingan rakjat seperti 

donesia, til 

Ikoet: 

diam be-| 

es dengan Hormat me-| 

PN 

Kita dengar kabar bahwa ,,Isteri tg 

j : $ Pemandangan oemoem. 

| Pertikaian dan perpetjahan diantara 
perkoempoelan2 sadja, tidak mendjadi 

so'al kaoem boeroeh perempoean rakjat 
djelata, bisa dikerdjakan bersama-sama. 
Djadi djangan lantaran pertikaian faham 
lantara satoe dengan jang lain perk. 
perempoean, lantas kepentingan rakjat 
seoemoemnja tidak di indahkan lagi 
atau setidaknja djadi tersamping. 

Zaman sekarang boekan lagi zaman 
ber-agitasi dan propaganda serta ber- 
tjakap diatas podium, tetapi zaman 
soedah sampai dipoentjak kesengsaraan 
rakjat- jang menghendaki pekerdjaan 
jang lantas bisa dilakoekan dengan 
pracisich boeat kebadjikan rakjat. 

Hari Selasa jbl. dilembaran kedoea 
kita pernah memboeatkan artikel ten- 
tang KAOEM PEREMPOEAN BANG 
SA INDIA, jaitoe interview  correspon 
dent ,,Times“ dengan njonja Hamid 
Ali, isteri seorang Pembesar civiel di 
Bomby, dimana kita tjatat seperti beri 

»Tapi apakah njonja bisa dapat ke 
akoeran antara orang2 perempoean jg 
berbeda agama dan  deradjatnja 

(kasta)? “ saja menanja, 5 

»Kau ada seorang Kristen dan saja 
ada seorang Isiam, apakah ini mener 

bitkan perbedan?” F sx 

»Tidak, tapi tentoe hal demikian 

menjiptakan perbedaan di India... “3 

»inilah ada satoe tjerita koeno.” me 

njaoet itoe njonja semberi mesem. 

»Saja ini tinggal di Bombay, diprovincie 

mana djoemblah orang Moeslimin 

sangat ketjii. Tapi kendati saja beloem 

pernah mendjadi anggota pari politiek 

jang mana djoega, toch selamanja 25 

tahoen jang laloe, saja telah bisa me- 

lakoekan pekerdjaan sociaal didoesoen 

doesoen, antara orang2 dari roepa2 

agama dan roepa2 tingkatan. Begitoe- 

poen orang-orang lain bisa bekerdja. 

sperti saja. 
Pa Dalami “beberapa tahoen ini kita 

mendapat succes besar, ea 

kita poenja harapan. Kita pertjaja, ka- 

lau kau mengasih penjoeloehan di ka- 

langan onderwijs, pertanian, seciaal, 

pri-kesehatan aan lain lainnja di itoe 
doesoen doesoenj teroetama antara 
kaoem perempoean. nistjaja kau akan 

|bikin koerang bentrokan antara kaoem 
kaoem.“ | 

Njonja Hamid Ali adalah voorzitter 

bikin madjoe keadaan didoesoen2 
Satara (Bombay). Pekerdjaan ini comite 
|kebanjakan seroa praktisch. 

»Di Satara“, ia menerangkan ,ter 
dapat 13.000 doesoen, Tahoen doeloe 
kita bikin cursus propaganda ampat 
kali boeat kaoem lelaki dan perem 
poean. Pembesar2 dan orang2 particu 
lier mengasih bantocannja. Pendoedoek 
di tempat lokaal mengasih makanan. 
— Orang2 perempoean dari segala ting 
katan dan agama toeroet hadlir. Se- 
dang di Satara sadja ada terdapat ti 
dak koerang 17 kasta, moelai dari ka 
oem Brahmin sampai pada Paria, 4. 
tambah lagi dengan kaoem Moeslimini 
Maratha, Kristen, Jain dan lain lainnja, 

»Tapi toch kita bisa bekerdja sama2”" 
»Kita didik kaoem-perempoean ma- 

'sak, mendjait, lakoekan pekerdjaan 
tjoetji pakaian, bikin saboen, mene- 
noen, keresikan, membikin kebon, me- 
nolong orang beranak, pendidikan 
anak2, tjara menjegah menoelarnja pe 
njakit pada binatang heiwan, tentang 
wet jang menjangkoet kaoem perem- 
poean, tentang oendang2 jang berhoe 
boeng sama oeroesan pindjam oeang 
sama lintah darat. Pendeknja kita adja 
Iri segala apa jang bisa bikin orang2 
doesoen hidoep lebih resik dan lebih 
beroentoeng.“ 1 

Indonesia' memang boekan India...! 
Tetapi toch mana jang baik dan bisa 
mendjadi tjermin perbandingan, djika 
moengkin hendaknja seberapa boleh 
dipakaikan. (Z). k | 

mg 

Pembikinan roemah baroe 
Baik dimana djoega dalam kota ini, 

ditepi. djalan besar dan dalam kam- 
poeng, kita lihat banjak roemah kosong, 
karena tidak mendapat penjewa. 
Meskipoen begitoe orang tidak segan 

boeat mendirikan roemah2 baroe. Ini 
diboektikan oleh firma J. van der Welle 
jang boeka kantoornja di Bandoeng. 

Itoe firma sekarang lagi siboek bi- 
kin roemah2 baroe di Laan Trivelli 
(Sabangan) dan kampoeng doeri dekat 
Brandweerkazerne, Ditempat terseboet/ 
pertama, didirikan 92 bocah roemah 
'dan ditempat ig terseboet belakangan 
38 boeah roemah. Semoeanja soedah 
ada jang beli (huurkpop). 

roemah itoe. Tatkala itoe soedah di 

'Imenarik diri lantaran peri keadaan. 

itoe, boleh djadi sewah roemah di 

Lditempat-tempat jang mempoenjai pe- 

diloear darij - 

(gor tidak bisa liwat, 

terdakwa dikenakan hoekoeman 4 th. 

          
loe, itoe firma bikin demonstratie dari 
roemah2 jang dibikinnja, Disitoepoen 
ditjatet semoea orang jang maoe beli 

tjatat 800 pembeli. Tapi sekarang men 
djadi koerang, sebab beberapa orang 

Dengan pendirian roemah2 baroe 

menara 

kampoeng2 akan mendjadi toeroen lagi. 

Kintamani” 
Ditoelis oleh: 
Soepardi. 

Dari ,Poestaka Nasional“ di pavil- 
joen G.N.I, Soerabaja, kita telah mene 
rima boekoe baroe jang pakai nama 
»Kintamanis. 

Boekoe ini ditjetak dengan hoeroef 
antiek jang bagoes dan terang diatas 
kertas jang poetih litjin, enak dibatja- 
nja, sedang kertasnja omsiag dengan 
kertas jang haloes (kunsdrukpapier| dan 
meimakai gambar cliche jang bagoes 
meroepakan pemandangan dipoelau Bail 
dan seorang gadis jang molek, 

Isinja seboeah tjerita roman jang ter 
djadi di tanah Djawa dan poelau Bali 

Imam 

mandangan alam jang indah. Kissahnja 
menarik, patoet dibatja goena menghi 
boerkan hati, Mentjeriterakan perdjala 
nannja seorang pemoeda Soedarto jang 
mengembara sebagai achli seni, achir- 
nja berdjoempa dengan gadis Bali 
bersama Loeh Lentari jang sangat in 
dah parasnja. 2 

Bahasanja teratoer, pantas dipergoe 
nakan batjaan orang jang senang akan 
bahasanja sendiri dan bagai orang terpe 
ladjar jang ingin membiasakan bahasa 
Indonesia. Beberapa perkataan jang 
moelosk, ada tersoca dalam boekoe 
»Kintamani" ini. 5 
» Tebalnja boekoe ini sampai 97 moe- 
ka. Kalau dibandingkan dengan keada 
an diloear dan isinja didalam, harganja 
f 0.60 berikoet ongkos kirim, tidak bo 
iech dikata mahal. Malah bagi orang 
jang mengarti akan kesoesasteraan, a- 
mat moerah sekali. 
 Perloe djoega diterangkan, bahwa 
dalam boekoe tjerita jang indah itoe 
terselip djoega beberapa petocah jang 
baik. ' | 

ae 

Wali Negeri ke Betawi 

Dari tanggal 5 Augustus sampa 
tanggal 2 September, Wali Negeri akan 
berdiam di Betawi. 

Di tjioem austinette 

Xx 

Tadi pagi djam 9.30 di Senen, se- 
orang pengandar sepeda nama Tjetjap 
telah dapat terlanggar oleh seboeah 
ausiinette. Si pengandar telah terpental 
dari kendaraannja dan ternjata tangan 
nja sebelah kiri telah patah, jang ke- 
moedian ia diangkoet ke roemah sakit 
sedang si chauffeur itoe autinette ta 
loepoet telah ditjoreti procesverbaal, 

aer j 

Pengoeboeran jang ramai 

Kemaren di Tanah Abang soedah di 
koeboerkan djenazahnja njonja C 
Meister Van Taalingen, jang kemaren 
lantaran soeatoe ketjelakaan, soedah 
Men doenia. Perhatian ada besar 
sekali, karena jang meninggal ini ialah 
isteri dari resident jang terkenal me 
megang rol penting dalam mengetahoei 
pemberontakan kaoem koeminis dita 
hoen 1926 boelan November Peg wai2 
Negeri dan pembesar2 Bestuur, Dagang 
dan partikoelir banjak jang toeroet 
kekoeboeran. 

ea pam 

“Ketjelakaan kreta api. 

Tadi pagi djam 7.35—di emplage- 
ment station Manggarai soedah kedja 
dian Locomotief djatoeh dari rail. 

Waktoe lanceer melaloei wissel rich- 
ting ke Bogor, pendjaga signaal ada 
salah raba sehiagga itoe locomotief ke 
loear dari rail. A 

Lantaran kedjadian ini. maka trein 
no, 58 Bogor—Betawi djadi terhalang 
begitoe djoega trein 134 Betawi—Bo: 

Oentoeng tidak ada ketjelakaan ma- 
noesia, "an He 

: : mop 

- Penggelapan f 40.000 

Pesakitan dihoekoem 
“2 setengah tahoen. 
Raad van Justitie Betawi kemaren 

soedah bersidang memoetoeskan hoe- 
koeman atas dirinja pesakitan CH, van 
Velthuys bekas Opzichter pada Visch- 
veilingbedrijf Gemeente Batavia, jang 
terdakwa menggelapkan oeang kira2 
f40000. Eisch atau permintaan hoe- 
koeman dari Openbare Ministerie dalam 
persidangan jang laloe, ialah soepaja     Pasar Gambir tahoen jang soedah la- 

Pembatja tentoe Weloem loepa, Pn an, Tetapi Raad kemaren poe- 

Patahtangannjaj 
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setengah tahoen, dipotong selama ia | 
dalam preventief. 

Terdakwa akan beremboek doeloe 
dengan ia poenja advocaat Mr. Van der 
Tas apakah ia akan mintak appel atau 
menerima sadja hoekoeman terseboet. 

3, Lita 

. Doea perampokan 

Di Salemba OetanKajoe 
dandi Bronbeek, 
Seorang mendapatkan 
batjokan. 

Semalam kira2 pada djam 7.30 pen- 
doedoek di Salemba Oetan Kajoe telah 
dibikin terkedjoet dengan kedatangan 

lakoekan perampokan disalah satoe wa 
roeng Tionghoa dikampoeng terseboet. 

Itoe waroeng masih terboeka dimana 
masih banjak orang2 jang berbelandja 
poen diitoe djalanan masih ramai 
djoega orang jang berdjalan. 

Itoe perampok terdiri koerang lebih 
dari 12 orang, jangmana sebagian dari 
itoe rombongan telah menoenggoe di 
loear oentoek mendjaga, sedang jang 
sebagian masoek kedalam oentoek meng 
geratak. 

Mereka masoek kedalam itoe wa- 
roeng berpoera2 hendak berbelandja 
oentoek membeli rokok tjap boeroeng 

Waktoe itoe orang Tionghoa pelajan 
hendak mengambiinja barang terseboet 
kemoedian diantjam soepaja serahkan 
dan dimana tempainja ia simpan oe- 
ang soepaja dikasih oendjoek, dengan 
masing2 memegang seboeah golok dan 
diangan sampai ia berani berteriak 
oentoek meminta pertolongan, 

Tetapi seorang boedjangnja itoe toe 
an roemah Saini bin Kasminta' loepoet 
mendapatkan batjokan didjidatnja ka- 
renaia telah berteriak2 meminta per 
tolongan sehingga mandi darah, dan 
C.B.Z. terpaksa ambil bagiannja. 

Orang2 jang berdekatan dengan itoe 
waroeng jang masing2 tadinja masih 
mengobrol diserambi moeka roemah- 
nja segera masoek kedalam dan toe 
toep pintoe, karena ketakoetan dari 
antjaman2 dari perang jang telah me- 
noenggos diloear perkarangan itoe 
warceng dan seorang pendjahat anta 
ranja berteriak: . 

“Saudara2 djangan ambil poesing, 
kalau maoe simpan djiwanja. Kita se- 
msea orang werkloos dan saudara2 
mendapatkan gadjih“. 

Menoeroet keterangannja jang kita 
dapat wang contant sedjoemblah koe- 
rang lebih f 90roepiah telah dapat di 
gondolnja. 

Politie jang diberikan tahoe kemoe 
dian datang ketempat terseboei, tetapi 
ternjata tinggal mendapatkan bekasnja, 

Dengan segera mereka - poetar 
telefoon ke beberapa politie posthuizen 
dan detachementen oentoek melakoe- 
kan pendjagaan dibeberapa djoeroesan. 

Menoeroet pengakoeannja itoe toe- 
kang waroeng ia telah kenali sebagian 
pendjahatnja dan kabarnja terdiri dari 
orang orang jang tinggalnja masih di 
bilangan itoe djoega, 
"3 orang jang telah tersangka tjam- 
poer dalam 'ini hal tadi malam kira 
djam 11 oleh politie didjalanan Tjem 
paka Poelih telah ditangkap jang ke- 
moedian mereka digiring ke Politie 
Posthuis oentoek didengar pengakoe 
annja. 

- Mereka mengasih tahoe bahwa me 
reka tinggal di Selemba Oetan Kajoe 
dan lainnja di Gang Solutide. Ia ber 
djalan pada itoe malam katanja hen 
dak mengintip djangkrik. 

Waktoe. dilakoekan penggeledahan 
ternjata tidak kedapatan barang apa 
poen melainkan seboeah baterij oentoek 
menjoeloehinja itoe djangkrik. Tetapi 
mereka bertiga itoe malam telah ditahan 
teroes. 

Poen pada malam itoe djoega kabar 
nja di Bronbeek telah dilakoekan pe- 
rampokan di roemah seorang Belanda 
pensioerian di itoe Kampoeng, dan 
jang telah digondol wang contantnja 
koerang Mebih seratoes roepiah jang 
terdiri dari wang lembaran kertas dari 
f 50—. 1 dari f 5— dan jang lainnja 
terdiri dari wang perakan dan talenan. 
Penganiaja'an tidak dilakoekan. 

Sementara politie sedang melakoekan 
penjelidikan lebih landjoet. 

oa jaran 

Familie siapa ? 

Matiteraniaja 

Kemaren sore telah diketemoekan se 
orang majit orang lelaki setengah toea 
ditengah hoetan Tjisalak (Bogor), 

Itoe majit ternjata telah teraniaja, te 
lah mendapatkan bekas batjokan2 di 
sebelah koeping kirinja sehingga sem 
poak. Siapa jang mempoenjai familie 
beloem diketahoei poen siapa penje- 
rangnja. Dan dalam-ini hal didoega 
lantaran hati dendam, Sementara jang 
berwadjib sedang melakoekan penjilidi 
kan lehih djaoeh. 
p Na kemoedian diserahkan ke 

v   oeskan dan kenakan hoekoeman doea 

, 

  
ewean 

nja sekawan pendjahat jang telah mel 

    
Lotery Club Pemandangan. 

Penerimaan anggauta boeat lotery 
jang akan diboeka tanggal 27 Jul 

depan ini, soedah ditoetoep sedari 
Senen 22 Juli jbl. Mereka jang mengi 
rimkan oeang aandeel seliwat itoe 
tanggal, tidak akan toeroet dalam lote 
try jang akan diboeka tanggal 27 Juli 
terseboet. 1 

Djoemblah penerimaan ocang boeat 
L.C.P. kelima ini ada f 215,25 dan 
dibelikan let seperti berikoet : 

3 dari 1/4 harga f 9. No. 25008, 
17873,25117. 

2 dari 1/2 harga f 12 No. 38653, 
SOLO EA bima 

1 dari 1/1 harga f 11 

5 dari 1/1 harga af 11,25 
6 dari 1/1 harga 4 f 11.50 
1 dari Iyt harga f 12. 
4 dari 1/1 harga 4 f 11,50 

Semoea Ioten dari 1/1 ini, nomer2nja 
sebagai berikoet: 

14098 14216 15680 
17713 20292 25013 
30199 35342 35347 
36495 38902. 36078 

15682 15698 
30193 30196 
35347 36081 

& 

Dari lotery jang diboeka boelan jg. 
laloe, seperti soedah dioemoemkan, 
L.C.P. mendapat 3 prijzen dari f 100, 

f 244.20. $ 
Dari oeang ini, dipotong boeat ong 

sanja f 241,25 semgeanja dibelikan 
dengan loter, tefbagi seperti berikoet: 

1 dari '/, lot No. 14210 harga f 6,—. 

22 dari 1/1 lot No. 11166 11168 

11169 11446 14184 14185 14188 

14732 20251 20387 21428 21431 

21433 21438 21442 21443 21444 

21897 23914 25326 35279 39386 

Harga dari 22 loten 1/1 ini dibelinja : 

ba I- 105 

ga Eh 

Me aa 

Ke 1350 
Ini loten tidak semoea dibeli dengan 

harga f 10.— satoe lembar, sebab 
menoenggoe koempoel oeangnja, se- 

Escompto. 

Tapa 

Pemboenoehan di Pedoerenan 
Tjimanggis. 

Pemboenoehnja beloem 
tertangkap. 

Kemaren di Kampoeng Padoerenan 
Tjimanggis, pendoedoek diitoe tempat 
telah dibikin riboet dengan terdjadinja 
pemboenoehan atas dirinja seorang 
boeron nama Entong jang itoe hari 
hendak membikin ramai2 oentoek me 
njoenatkan hari soenatan anaknja. 

Entong telah terkenal sebagai seor 
jang oeloeng oentoek melakoekan ke- 
djahatan seperti merampok dan mem- 
boenoeh, tetapi ia dapat boeron dari 
sekapan.. 

Entong telah mendapatkan poekoelan 
dengan sepotong barang keras jang be 
gitoe sengit dilehernja, sehingga pada 
itoe waktoe djoega ia rebah dan meng 
hemboeskan napasnja jang penghabi- 
san. Si pemboenoeh. ada seorang ka 
wannja jang kemoedian telah melarikan 
diri. Sementara jang berwadjib telah 
melakoekan penjelidikan, 

itoe terdjadi perkara boenoeh lantaran 
bertjektjok moeloet dan itoe kawan jg. 
tidak sabar lagi telah menggoenakan 
itoe sendjata, 

seoaponeran 

Boedjang jang tjerdik 

Karena takoet pada 
madjikannja? 

Seorang djongos dari Restaurant 
Soewarno 'sedang ia. mengandarkan 
spedanja dengan membawa rantang 
jang berisi makanan didjalanan Gang 
Holle ia telah djatoeh dari spedanja 
jang tentoe sadja makanan terseboet 
mendjadi berantakan. Oleh karena ia 
takoet terhadap madjikannja akan men 
dapatkan tjomelan ia mengadoekan 
pada politie ini hal, bahwa ia telah 
terlanggar oleh seboeah taxi. 

la telah tjatat taxi jang telah melin 
tasi itoe djalanan dan soepaja jang 
berwadjib melakoekan penoentoetan. 

Dalam ini perkara Landgerecht Be- 
tawi telah periksa sopir jang telah 
dioendjoek oleh itoe boedjang, jang 
mana telah langgar padanja. Tentoe 
sadja ini sopir tidak mengakoe lanta- 
ran tidak perboeat soeatoe apa dan 
tidak merasa sama sekali. Achirnja 
karena keterangan tidak tjoekoep, sopir 
tersb. dibebaskan.   
  

tetapi dipotong sebab tidak terdjoeal” 
habis sehingga L.C.P. menerima bersih 3 

kos djalan (transport) f 3.05, dan 'si-: 

hingga kehabisan boeat membeli di: 

Jang mendjadi pokok pangkalnja. 
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g “pada 'waktoe jang paling 

doenia itoe. 
“kabur »Le Petit Parisien 
bitjarakan sociale tek 
ekan oleh kabinet Colija,| 

- tetapi perboeatan Men 
pemimpinnja, 

edahnja membitjarakan djedja- 
ja cresis doenia kepada kemak- 

KOsaA " negeri Belanda, soerat kabar 
Figaro” tan bahwa kea- 

ja oecang di negeri Belanda ada 
« begitoe djelek. 

Apa jang menjoekarkan penggantian 
| Minister Colija, jalah bahwa peng 
apan oentoek satoe persatoean par 
2, barangkali tidak bisa terdapat. 

— Paling achir soerat kabar terseboet 
berpendapatan bahwa seloeroeh negen 
Belanda tidak menjoekai devaluatie, 
dan atoeran2 jang pertama dari Peme 

| rentah jang akan datang, akan mem 
' boektikan pendapatan ini. Sehingga 
kita orang tidak boleh mendoega bah 
wa oeang roepiah ada dalam bahaja 

—. Soerat kabar , Ercelsior“ mengatakan 
“bahwa Nederiand tidak mengetahoei 

. salah satoe kesoekaran crediet, seperti 
apa. menjebabkan djatoehnja oe- 

ang di Belgie. 

Jannaa publieke opinie di Neder-| 
land ikoet 
land. tidak akan terdjadi salah satoe 
avonfuur (pertjobaan) ta oeroe- 
|san ogang. 

  

   

    

    
    

    

     
   

      

    

     
   

   
    

   

   
   

     

    
   

    

: Nederland. 

Soerat kabar .De Standaard” dari 
. partij Minister Colijn, mendoega bah- | 

wa roepanja Kaoem Roomsch Katho-| 
— heken itoe maoe berpisahan dengan 

| kabinet, dengan tidak memikir lagi 
tanggoengan apakah jang akan dipe- 
gang oleh mereka dengan perbocatan 
demikian. Dan dengan tidak ingat lagi, 

|. apakah akan artinja perpisahan dimi. 
E. kian itoe oentoek t dan negeri. 
|. #Soerat kabar ini, takoet bahwa con 

2 ale? ini, hanja akan membawa keroe- 

Rakiat, 

  

     

    

      

pendapatan bean kita se 
: . menanja lagi siap: 
E pena an karena | Zat 

. ini singkat atau lambat, 
mesti terdjadinja. Sebs ana Ia 

tangan ini, tidak “beralasan sala | 
|. dari itoe doea soal, devaluatie 
| conseguente deflatie, 

dasar perbedaan pemandang 
dalam sekali tenta: oeroesan aa 
tahan di dalam oeroesan 00 eneng 

 pereconomian. 3 

Jang boleh di setoedjoei, 

Amsterdam, 24 Jali (Aneta) 
Aigemeen Handelsblad” mendoega 

bahwa kita orang boleh pertjaja bahwa 
nerentah tidak akan meng'zinkan| 

bahwa ada satoe doea golongan Kaoem. 
ulanten akan meng-kajakan dirinja 

   
   

    

   

  

   
   

    

  

    
   

     
      

      
        

  

       
      

      

iA rentah kenakan keoentoe 

  

               
   

hapoeskan itoe politiek | 
akan Men oper Ianahatan per 

, maka di Neder-| . 

Lain2 pendapatan di Ta 

Kardan 24 Juli Gua 

gian oentoek harta dan kebathinan Pa 

“Soerat kabar ,De se Hi 

1 Be segenapnja. Rakjat. is 

angnja, maka diharap | 
em . Speculaaten itoe de- 

| Senja mempoenjai sedi| 
ra dalam Tweede Kamer 
mana tidak ada lain dja 

aripada pergi, dan berhenti 
Colijn akan bisa diganti de 
ra oleh satoe pemerintahan 

eat bisa berboeat, djikalau kita 

tkannja. 
Soerat kabar ,,Maasbode“ masih ber 
dapatan bahwa hanja ada satoe 

a jang sekarang diperloci, jalah 
oedahannja dengan segera“ (zoo 
TG mogelijke Neloesing). Selat 

   

   
    

i Pera Ng boekan | ep apaan 
Soerat kabar terseboet kata bahwa 

1 . Itldak adil djikalau crisis ini dipersalah 
Ikan dengan segenapnja atas namanja | 
(R.K,-Fractie, oleh karena pertentangan 
nja soedah timboel di waktoe Minister 
Colijn bitjara oentoek pertama kali. 

» kala : 

AZIA 
Kebandjiran di Tiongkok 

Dengan terees meneroes, 

Shanghai, 24 Juli (Aneta-Havas) 
Bendoengan dari Danau Tuchan, di 
sebelah Selatan-Barat dari  Chatung, 
telah poetoes dan menjebabkan keban 
djiran jang amat mentjelakakan, 

400.000, orang melarikan diri dari 
desa2nja. 
'Sesoedahnja moelainja itoe keban- 

djiran, Reode . Kruis .mendapatkan 
30.000. majit, akan tetapi didoega 
bahwa djoemblahnja korban2 ada 
lebih “dari 100.000. 

Keroegian di Hupeh 

Hankow, 24 Juli (Anetay Pembe- 
sar2 menaksir djoembiahnja keroegian 
itoe kebandjiran di Hupeh, ada 200 
millioe dollar banjaknja. : 

' 

Gempa boemi di Japan 

Tokio, 24 (Aneta-Iwaki) Pada tang 
gal 24 Juli prekoel1 tengah hari, Dis 
trici2 Kobe. dan Okayama, diserang 

heibatnja, tapi jang tidak menjebabkan 
salah satoe keroeg an. 

EUROPA 
Nana. sch Kathol:eken di 

. Duitchland 

'karteralis, 24 Juli (Aneta Havas). 
Minister oentoek oeroesan dalam ne- 
geri Dr. Frickt, melarang perhimpoenan 
Kaoem Roomsch Katholieken ,Deut- 
|sche Jugendkrafi" dan semoea organi- 
satie2 jang lainnja. Harta kepoenjaan- 
nja itoe perhimpoenan, dibeslag. 

Di Keulen dan di beberapa lain 
tempat di sepandjangnja Soengai Riin, 
telah terdjadi beberapa kali perkelahian 
diantara anggauta2 ,,Deutsche Jugend- 
kraft“ dan Hitagonare, 

Ka 

— AMERIKA 
- Amerika Merdeka 

'Poetoeskan segala perhoe 
| boengan dengan Duitsch- 

and. 

Washington, 

  
2 Jati (Aneta 

u|Reuter). Senator King, wakil Kaoem 
'Democraten, sedang mempersediakan 

Isatoe resolutie didalam mana dipinta 
soepaja diperiksa itoe so'al apakah |, 

oentoek memoetoeskan Nm cu 
diplomatiek dengan Duitschland, oleh 
karena negeri itoe menindas bangsa 
Jahoedi dan Kaoem Roomsch Katholie 
ken dan tidak memenoehi kewadjiban 
1 PA Mieke, 
  

2nan 4 aa PAK TOT 5 
A 2 KAN     aa Mm KS 

  

Pemimpin: PN sakit Mela: 
: pendjara, 

Pembantoe kita dari. 
|ngabarkan : 

Toean Basri, Ialah seorang anggauis 
|P.O.P.N.I, jang beloem berselang lama 

Djokja me- 

persalahkan telah melanggar atoeran 
|vergader-verbod, sekarang dipendjara 

.Delia sedang sakit. Dan berhoeboeng de 
ngan itoe beliau terpaksa dikirim ke 

| Petronella- Hospital.       
      
      

ja, meskipoen aga 

. mempekerdjakan oentoek men |- 

oleh gempa boemi jang boleh djoega| 

Amerika Sarikat tidak mempoenjai hak || 

|ADMINISTRATIE ini 

|masoek dalam pendjara lantaran dill 

tema Pap? di Padang 
Sidemposan 

Aneta kawatkan dari Padang Sidem 
poean, bahwa ada 2 orang soldadoe 
dan 2 Agenten dari Veldpolitie telah 
dikirimkan kedesa Pargaroetan oentoek 
memperlindoengi pendoedoek kamp, 

dari metan matjan. 

snapaman 

Tamoe dari Japan 

Aneta kawatkan dari Solo, pada 
tanggal 25 Juli, Admiraal Takoshita 
dan Schout bij Nacht Sosa dengan 
pengiringnja jang terdiri dari 10 orang, 
diterim oleh Sri Soenan, dan kemoe 
dian ambil santapan di perkoempoelan 

bangsa Japan 'di Solo. Sesoedahnja, 
barangkat ke Djokja. 

Pada hari Saptoe diadakan perdja 
moean tengah hari di istana. Wali 
Negeri di Bogor. 

Tamoe dari Japan ini sampai di 
Soerabaja pada tanggal 23 Juli dengan 
kapal ,,Johore Maru“, Perdjalanan me 
reka diatoer oleh perkoempoelan per 
dagangan ,Osaka Chamber of Com 
merce and Industry“, dari anggauta2 
perkoempoelanmana tamoe2 itoe djoe 
ga terdirinja. 

Maksoednja mereka poenja perdjala 
nan itoe, jalah oentoek mendapatkan 
sedikit lebih pengetahoean tentang 
negeri kita dan oentoek mempertegoeh 
kan perhoeboengan2 persahabatan de 
ngan negeri ini, jang soedah 500 ta- 
hoen toeanja diantara Nederland dan 
Japan. 

Negeri Indonesia sebagai moetiara 

dari Laoetan Kidoel dan Japan sebagai 
negeri Industrie, tergantung Satoe sa 

nomiannja. Dan dengan perdjalanan 

ini, mereka mengharap bahwa penge 

doca negeri ini, 

  

aksn mejelangkan: 

Beberapa zitje, kapstok, lampoe 

kroon listrik, medja, korsi, patoeng, 
vaas, piring tembok, lemari katja, 

lemari pakasan, lemari makan, dan 

lemari padjangan, satoe penggilingan 
kopie listrik, satoe branakast, djam 
tembok, medja makan, medja toelis, 
rak, kompor areng, tiga lampoe gat- 

— Itoeng Petromax, lemari toko, pekakas 
dapoer, dan sstoe partij provisien en 
'dranken, diantaranja: beskoeit, boeah 
air, port, sardin, zalm, corned beef, 
kembang goelz:, melk, thee, sirvcp. 
ketjap, air mawar, creolin, spiritus, 
politoer, saboen, limonade d.I, 1. 
Dan lagi satoe partij blok tjita kem- 

bang, kain pijama, soetera kunst, 
hospitaallinnen, popelin, klamboe tule, 
Pzlm beach, gabardine, soetera crepe, 
dril, dil. 

Satoe partij perhiasan, jaitoe: arlodji 
dari emas, perak dan nekel, peniti 
kebaja dari emas, kaloeng mas bermata 
berlian dll. 
Barang-barang itoe masoek kepoe- 

nja'annja boedel Ch. H. Logeman dan 
V. Durand almarhoem dan boedel 

Haill. Lay Soen Hie, Tjia Boen Ie merk 
Toko Soerabaja Kwat Njoet Sian, 
Hiap Hai Njan merk Kong Njan Hin 
“Tang Wat, C. de Jong dan K.T. Wirney, 

Orang boleh melihat pagi-pagi se- 
beloem lelang. 

WEESKAMER 

AI Kiper katikan 
Oentoek mengentengkan pekerdjaan 

administratie bila toean-toean mengirim 
wang langganan fjoekoep dengan adres 

koran sadja, 
djangan diadreskan pada orangnja. 

| Djoega diharap dengan sangat me- 
noelis aizender biarlah terang. 

  

R Soekarti 
“ARIS. 

Alg. practijk 

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

1 —8 pagi 

  

Djam bitjara 
5-6 sore   'Dioega boeat bersalin ian soenat,     

ma lainnja di dalam perkara pereco| 

tahoeannja jang akan terdapat tentang 

negeri kita, akan menambah memper 

tegochkan perhoeboengannja diantara 

Lelang Weeskamer| 
Pada.hari Saptoe 27 Jul! 

1935 poekoel 9 pagi dalam tempat 

pendjoealannja di Mo.enviier Oost 
no. 7, Batavia-Centrum, Weeskamer 

paloa STAN POLEKAT « DAN” 

tentoe beroentoeng, 

,TOKO SU 

   
   

        

  

     
       

           
     

      
   
    

   
      

  

    
       
     

  

      

         

    

  

     

    

  

“SEMOEA MAPAN 

Toean-toean dan Nonja-nionja jang berlangganan sama ini toko 

Menoenggoe dengan hormat 

MATRA" 
Pasar Senen 185 Batavia-Centrum. 

  

  

  

APOTHE EK,BAN AN” 
  

Senen 83 — Telf. WI. 314 — Batavia-Centrum. 

Terima Recept2 Dokter Boleh 
ambil dan anterken diroemah 
franco' Recept2 dari Apotheek 
»DE VYZElx« bisa diambil lax 
gi sama Apotheek »BAN ANe 
Senen 83. 

  

  

1fleseh Obat Mata Jupiter 

montjor.) 

1 fl. Hoestsirop Dr. Von Kuipe 

batoek dingin, banjak reak, 
10 pakjes Obat Demem panas 

(Obat tjatjing jang terkenal 
jang tjatjingan) 

DROGISTERY       
Pasar aroe 

Simpenlah dalam roemah tangga 

OBAT-OBAT INI: 

(Sanget terkenal betoel kemandjoerannja boeat semboehken 
segala matjem sakit mata meram klosar banjzk kotoran) 

1 flesch Venkel Water met magnesia 
(Toeloeng orok jang tjerewet MIE malem, berak-berak, 

1 fl. Heofapijn Eau De Cologne. » 
(Bikin ilang poesing-poesing, sakit kepala,) 

(Sanget moestadjab bceat semboehken segala roepa penjakit 

(Toeloeng orang jang demem dengen 10 minit) 
1 pakjes Santonie Koekjes (Chocolade) 

SEMOEA OBAT - OBAT TERSEBOET TJOEMA F 1.99 

Pesenan minta dikirimken oewang lebih doeloe. 

JUPITER 

Boeat mendjaga soeatoe tempo ada keperloean 

dan pilek) 

amat disoeka oleh anak - anak 

    
atavia-Centrum 8 

  

  

         
   

ANDALAS -STUDIO 
PASAR BAROE 99 

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

kerdjaan jang modern. 

Spesial reklame sampai 
penghabisan Juli, 

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

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

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

. Studio, 4 

g Buitenopname ' onder 
leiding dari toean A. 

| Mendur ex fotograaf 
Java Bode dan Actueel 

Wereldnieuws   Ketjap Tjiamis toslen 

  

Soedah terkena dari semoea pembeli di- 
mana-mana tempat, rasanja enak, kentel   dan goerih dan pembikinannja sea oe 
didjaga sampe resik dan bersih. 
Diharap toean dan njonja pembeli sak- 
sikan sendiri joba bei satoe kai tiada 
berboekti oeang kombai. Ini kefjap 
oedah banjak dapat poedjian dari toean- 
toean dan njonja njonja jang ternama 
di antero tempat. 

Menoenggoe toean dan njonja 

ampoenja pesenan 

Hoofdagent: 

Njonja MOH. NASIR SANIP 
Gg. Abdoeradjak No, 6 Boengoer Senen 

Batavia-Centrum   
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Xx, tai materai dan malem. 

8: A T € R | -brikoetnja    
     
    

    

  

   

   

  

The Silver Lining 
Ma . HET RAD VAN AVONTUUR) 

. dengen 

     

       
   

      

Maureen O'sullivan (da Betty Compson 

Satoe tjerita jang menarik hati tentang kota New York, kotase- 
' x 

. loeroeh doenia, dengan pertentangan-pertentangannja jang hebat. 

  

  

( INEMA PALACE 1 
— Ini malem dan malem berikoetnja 

Fox Productie besar loear biasa.. 

| YOU'VE-BEEN WAITING TO SEE HER 
INA PICTURE LIKE 72 

    

   
    

  

      

    

Pn NATA 
A FOX Picnwe with 

3 — JAMES DUNN 5 
Produced by Sol M. Wurtzet — Directed by David Butler 

  

      

   

     

  

       

  

      

  

    
    
  
     

        

      

       

   
    
      

  

       
     

  

      

    
          

            

  

        
    

    
   

  

   

SHIRLEY TEMPLE. satoe bintang shlin jang beroemoer 6 taon, 

| tertjinta — disoekai oleh sekalian penonton didalem Doenia 

sebagaimana. . . , Dangsa — Njanji loear biasa — Ia me- 

: 'megang rol seperti orang toea. 

IN nBRIGHT EYES" 
HI dibantoe oteh : JAMES DUNN—JUDITH ALLEN dan beberapa 

bintang2 film jang terkenal. 

'ANAK2 BOLEH NONTON. 
: DARA KP     

  
Lau Ta ah “ s » 
Tyet Tpak mn. : g 
Na 

: Eentrale Holl Tni na Hol. Chin. School na Internaat 
|Roelosaren No, 50—54 2 Kenapa . Cheribon. 

5 LA, Disjahkan dengan Bestuit dari Directeur dari O. NG tanggal 11 

Juni 1935 No. 14608/A . 
“B. Moerid2 iang bertempat tinggal disitoe 100 pCt mendapat examen 
—oentoek- Gowv. en sebagian moerid2 jang diloear tinggalnja mendapat 

| examen oentoek Mulo le klas. . 
€ Djoega moerid2 dari lain sekolahan aiterlma di Internaat kita. 

DD. Dengan goeroe Belanda jang berdiploma Lager dan Hooidacte. 

| BE. Penenerimaan moerid2 baroe oentoek diloear dan didalem Internaat 
.Cursus jaar 35/36 moelai sea disekolati Nan diatas. 

  

  

    

   

X 
  

  

“6 Augustus meli di boeka 

i »PERGOEROEAN Rakgjar 
Nan Pa Oo OEDIK No. 25 boeat moerid' moerid: 

@ Voorklas Ikl, oj:dan 

3. 'Pergoeroean Rendah Oemoem' Jenar ta, T SJ 

| Bagian Sore : Hekgakaran bahasa, adan Lal Man, : 
handwerken, dil. 

1 su Dar: 3 Bendusak jang 'sekoerangnja tammaf A M.S. atau H.T. K. 
“Kena  boeat goeroe P.R.- locar Djakarta.   

Ii | Bogel Conversatis & bahasa Djepang : 
| Clublessen dengan pembajaran kab jaan wa F 2.50. 

"4 $ Haroes soedah faham bahasa Belanda, 

“ Boeat poeteri akan diadakan ctub' be onta   NA NAN PAP io ih P.R. Petodjo. 

      

     

    

    

  

     

     

    

      

      
       

    

    

   
   

    

  

speciaa senter Mur koelit 

Bi Djam. bitjara : 6—7 sore|i 

IHari Saptoe' dam hari besar toetvep|| 
Salemba 71 Telf. 23 Mc. 

  

  

140 

IKLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
|Sawah Besar 2—0 Batavia-Centrum 

“Telegram-adres: BAKRI 

Berkenalaniah pada kita. Selamanja 
Ikita ada sedia dari matjem? kain dj 
seperti: Wol, Paimbeach, lenen, dril, 

en djoega kita poenja potongan terhi 
dapat” poedjian segenap bangsa apa 
dan  netjis. Potongan serjara modern, 
pekerdjaan rapi—tjepat. Djoega dasi 

148 
wol tropical. 

as 

  

  

    

(GLOBE TARATER 
  

  

Ini malem dan malem berikoetnja 

"THE MYSTERY OF EDWIN DROOD" 
menoeroet roman dari CHARLES DICKENS 

dengan pemain-pemain jang achli : CLAUDE RAINS— DOUGLAS 
MONTGOMERY—HEATHER ANGEL— DAMD MANNERS d.L,I. 

Satoe tjerita jang penoeh dengan keta'djoeban kegaiban dan 
keheranan jang menggemparkan. 

Sebagai voorfilm ketjelakaan dari : 

» V8. Kwikstraa”       

MINTALAH SELAMANJA 
ROTI 

Soerat poedjian tentang enaknja 
soedah tjoekoep. Selamanja di- 
periksa oleh Gezondheidsdienst 

Pertjobaan dikasi gratis 

Sumatrasche 
Broodbakkerij 

Tromplaan 13, atavia- Centrum 

Telefoon No. 4976 WI. 

  

  

Kleermaker 

MOEDAHAM 
ex toekang ditoko Oger Freres 
Petodjo Binatoe No, 13 Gang! Batavia-Centrum 

  

Djikaloe toean2 ingin potongan jang 
'bagoes enak dipake. Boektikenlah saja 

poenja pekerdjaan dikleermaker jang 

terseboet diatas. 

Harga pantas menoeroet djaman. 

MOEDAHAM 39 

  

  

Ini Bap keloearan cooperatie , Boedi 
Manondjaja, j jang soedah ter- 

Pa se mana-mana tempat. 
Rasanja boleh saksiken seadiri tjoba 

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

tentoe akan menjenangken selama-lama- 
nja, 

: Djoega mendjocal dodo arbem dan 
belingb 
Djoega djoeal Minjak Tjiamis jang 

'oelen Na 100 pCt. tida tertjam 
poer, 

M. RAMIN 
Tanah Tinggi Gang Bantam 

.Roemah No, 5 A 303 
(Batavia“Centrum 

Djoega bisa beli pada: 
Moechtar Kebon Katjang Gg: 2 
No. 38 Tanah Abang. Bat-C. 

'Djawa koelon No. 27 Batavia 

Lamirin p/a Lamiran 'Vasscherij 
. binnen no. 5Gg Chass€ Bat-.C. 

Mendoeat' ketjap Tjiamis tjap Kem- 
| bangs Rasanja tidak oesah dipoedji lagi. 

. Bolehlah Toean. dan Njonja ambil per. 
2 tjobaan« 

' Djoega dian dodol Belingbing, 
tape, pala dan arben, 

'Wasalam kita jang menoenggoe Toean 
dan Njonja poenja pesenan. 

Adres: .. (Moh. NASIR   Batavia- Centrum. 

  

Abd: Hamid Gg: Kampoeng: 

G. Adoelradjak roemah No. 6 - 
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Boeat hari Rebo 

dan Kemis 24025 

Jali 1935 

| Sawah Besar: — Bat.-C. 

“SES WAR EINMAL EIN MUSIKUS" 
  

Penoeh dengan lagoe-lagoe jang bagoes dan merdoe. 

Konon adalah seorang toekang PEMOESIK 

Diambil dari karangan jang kesohor dan dihadiah dengan me- 

daille dari FRIEDERICH SCHWARTZ..... 

Ini film beban sadja muziek dan ketawa, tetapi djoega tida 

ketinggalan kesedihan, apa lagi Hoofdrolnja dipegang oleh 

RALPH ARTHUS ROBERTS jang memang specialist 

boecat memegang tjerita jang seroepa ini. 

ANAK2 BOLEH NONTON 

  

TAI PEMER IOK NTT IE HENNA Oa nano 

  

  

&| CENTRALE BIOSCOPE 8 
Mr, Cornelis 8 

Boeat hari REBO 24 dan KEMIS 25 Juli 1955. j 

- 
LANNY ROSS s 

Satoe pemoeda toekang -njanji jang sanget tjakep terpilih dari Pa 

antara 227 toekang-njanji, dalem iapoenja film jg. paling djempol - e 

MELODY IN SPRING 8 s 
Terang tjoeatja, Lagoe merdoe. € 

dengen terbantoe oleh - 

CHARLIE RUGGLES — MARY BOLAND — ANNA SOTHERN. e 

Moelai hari DIOEMAHAT 26 Juli 35 :- 

Olever Hardy dan Stan Laurel & 

(Si Gendoer) (Si Tjengengl 

dalem iapoenja film jang kotjak sekali 

Babes in Toyland 
aan OTT fugEIuE KTT NTN IUD 
  

  

  

  

? 

  

MALAISE TINGGAL MALAISE 
Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

      

I- TABIB S.S. MOHAMMED ALI jm 
Matramanweg No. 39 pinggir djalan tram ' — telefoon 536 Meester- Cornelis 

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, lakislaki 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 : 
dibawah djari-djari kaki. 
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan' koerap' ongkos me- 
ngobati. dalam seminggoe. boeat Indonesier f 0,50, de an 
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djari: 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder | 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. 
ada sedia poeder' ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 
20 gram f 2,— 

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

    

   

Nieuwe Rotterdamsche Courant“ 
itjar “ini kedjadian bahwa 

ng ini poetoesan mesti di 
s Kaoem Roomsch-Katho- 

   

baroe sadja menolak permintaan ja 
dja bersama2 dari Kaoem | 

   
   
    
    

   
    

       

       

  

    
   

       

     

     

           

     

   

  

   
      
    

    

    

   
   
   

    

   
    

benan harga oeang. 
0000 Beloemmeletakkan 

ta djabatan. « "3 

Regeerings-Persdienst mengoemoem 
kan pai aa sebagai berikoet di 

“ ,Berhoeboeng dengan keterangan 

    
   
   

g tadi malam dioetjapkan oleh Mi 
er Colijn atas nama kabinet, di da 

y Tweede Kamer, dan oentoek men 
ah roepa2 pendoegaan jang salah, 
a dioendjoekan bahwa kabinet- 

n beloem boleh dipandang seba 

   

   

   

   

ai demissionair (soedah meletakkan) | 

baroelah bisa 

Ihnja per 
nerimakan 

Pe pa nana 

    

ers-Comn 

Ka : (Samboengan kemaren). 

   

   

|Albarda. 

nentaren 
memanen amanda 

Tentang itoe F e selis h in pemerentah Colijn dengan Tweede Kamer 

  

, 

Nw. Rott. crt.IDan tidak mengerti apakah Minister 
Colijn mengetahoei bahwa Kaoem 
Roomsech-atholieken tidak maoe be- 
kerdja bersama2 dengan SDAP. dan 
Koeminis. Apa jang boleh dipikirkan, 

lah bahwa satoe ministerie jang soe 
dah berpendapatan bahwaia tidak mem 
poenjai lagi kepertjajaannja Tweede 

|Kamer, akan mendjadi adviseur dari 
Sri Ratoe sehingga bisa djadi merinta 
ngi bahwa Sri Ratoe akan minta lain2 
advies. 

ai “De Telegraai" 
Soerat kabar ,,De Telegraaf” ber- 

'eIpendapatan bahwa Kamerontbinding 
tidak bisa akan terdjadi, Negeri Be- 
landa tidak memperloei roepa2 ma- 
tjam pergerakan nafsoe politiek, di 
'waktoe sekarang. 

Jang paling banjak mempoenjai 
pengharapan dari apa jang bisa ter- 
djadi, jalah seperti advies dari Minis 
ter Colijn jang boleh ditoenggoe da- 
tangnja, jalah bahwa Prof, Aalberse 
akan diberikan perintah oentoek men 
dirikan satoe kabinet, di dalam mana 
Roomsch-Katholieken akan bekerdja 
bersama2 dengan S.D.A.P. dan dengan 
lain2 revolutionnairen dan orang2. 

— Oentoek sementara waktoe ini boleh 
ega bahwa Christelijik Histeri 

hen, Vrijzinnig Democraten dan Li- 
ralen tidak maoe bekerdja bersama 

sama dengan satoe kabinet Aalberse 

joega, Prof, Aalberse 
nerima itoe perintah 

Barangkali | 

“35k Igemee n Handelsbiad. 

berpendapatan bahwa R.K. Fractie 
Im, menerima satoe tanggoengan jang be 

rat. Betoel kabinet itoe tidak didjatoeh 
kan dengan teroes terang, akan tetapi 
iterhadap itoe serangan dari R.K, dan 

ra|Kaoem Merah, Pemerentah mempoe- 
   
    
      
    
    
    
   

  

     

  

   
    

  

   

    

   
    

  

   

        
    

i bersikap tetap 
bah dari apa jang 
h Minister Colija 
seroesan oeang, 
g baroe laloe. 
ke 

   'olija akan me an $ egala roepa2 

pertjobaan, ada satoe satoenja hal jg. 
membawa keentengan didalam hari 

.gelap ini. ani HER Ag        
    

     

    

  

     

Vooruit (S,D.A.P) 

| Soerat kabar vooruit "kata bahwa 
Pemerentah tidak bisa balik kembali 

. (mesti meletakkan djabatannja), oleh 
karena perbedaannja ada terlaloe be- 

“ Djoega Kamerontbinding tidak bisa 
can terdjadi. Keadaan pereconomian 

     

     
   

   
   

     

  

    

    

    
      
      

isis ini ada terlaloe lambat. 

a, maka dengan tentoe po 
omian kita bisa dirobah 

membawa hasil baik oen- 
loeran ra'jat. " 

. Maasbode (R.K.) 

derland, tidak bisa mengizinkan) 

lau betoel2 berani mentjari 

Pinjai hak oentoek menaroeh tanggoe- 
Ilngan oeroes negeri kepada merekajg 

menjerang itoe. Prof. Aalberse mesti 
'mengakoe bahwa Pemerentah soedah 
menemoei kemaoeannja R.K. Fractie 
didalam perkara politiek perdagangan 
industrialisatie dan penoeroenan be- 
ban2 jang: tetap. Akan tetapi Kaoem 
R.K. minta semoeanja di toeroet, 

»Nader beraad“ (peroendinganm) oleh 
kabinet-Colijn hanja berarti bahwa min 

Ctita berhenti, atau advies oentoek mem 
-Iboebarkan Tweede Kamer. 

. Tidak ada satoe lain Pemerentahan 
jang bisa mendapatkan satoe persatoe 
an seperti dari jang sekarang ini, Di 

en dalam kalangan2 mereka jang menolak 
ada satoe kekatjauan tentang soal so 
ciaal-economische politiek. 

Kabinet-Colija ada satoe hasil dari 
persatoean pergerakan nationaal sesoe 
dahnja kedjadian kapal perang ,,Zeven 
Provincien”. 

: »Ontactischs 

Didalam satoe artikel jang pakai ra 
ma ,Ontactisch”, soerat kabar De Tijd 
mengoendjoekan bahwa meskipoen pe 

hingga kadang2 kalangan sendiri mes 
ti dikorbankan, selamanja pimpinannja 
Minister Colijn di-critiek dengan tjara 
jang haloes sekali. : 

. Roepanja Minister Colijau marah se- 
dikit (geprikkeld) dan dengan sengadja 
ia tidak mendjawab R,K.-Fractie de- 
ngan baik, Na 
 Beloem pernah terlihat bagaimana 

(Prof. Aalberse jang biasanja lemas Idan baik, kemaren mendjadi keras dan 
pedis, an Mn 

Minister Colijn tidak mentjela Ka 
oem Christelijk-Historischen dan Vrij- 

- zinnig Democraten, akan tetapi hanja |. 
Kaoem Roomsch-Katholieken jang di| 

|tjela dengan keras. 
Sama pedisnja seperti permintaan 

ijin. IR.K,-Fractie soepaja Minister Colijn 
          

      

        
     
      

     

       
   

    

ang oleh 
kenjeboetkan 

sc-Katholieken disam 
P. dan Communisten. 

    
       

  

          

  

il menjerahkan dirinja. Regeerings-Pers- 
Idienst menerangkan bahwa kabinet 
tidak oesah dengan tentoe meletakan 
djabatannja. Sebab djoega Tweede 
Kamer bisa diboebarkan. - 3 

Theoretisch Tweede Kamer masih 
'bisa diboebarkan, akan tetapi sesoe- 
dahnja datang ketangan kembali, Mi-   

t Propaganda Sepakraga Nasional 

Djawa Tengah pesisir| 

Ita ada beberapa orang boeta jang ber 

nemoeannja ada demikian besarnja se| 

Oetara, 

tanggal 9 Augustus jang akan datang, 
pengoeroes Persatoean S Makraga Se- 
loeroeh Indonesia, terdiri dari toean2 
Ir. Soeratin Sosrosoegondo sebagai 
ketoea dan R.M. Soedarjo Tjokrosis- 
woro sebagai propagandist, akan mem- 
boeat perdjalanan propaganda .dise- 
pandjang pesisir Oetara. Kalau moen- 
kin, djoega tempat2 di Djawa Tengah 
akan dikoendjoengi. | 

Pada tanggal 9 Augustus itoe akan 
berkoendjoeng ke Pekalongan. Satoe 
dan lain atas permintaan perhimpoenan 
H, W. di .Pekadjangan,jang pada hari 
terseboet akan mengadakan perajaan 
memperingati berdirinja akan genap 10 
tahoen lamanja. Oleh toean Ir, Soe- 
ratin. akan diadakan pidato tentang 
kepentingan . oelahraga dimasjarakat 
kita dan oleh toean Soedarjo pidato 
tentang azas dan toedjocan P.S, S. I. 
dan sikap dan atau perhoeboengan 
organisasi sepakraga nasional ini de- 
ngan doenia loear. , ! 

Perdjalanan akan dibocat dengan 
berkendaraan auto. Dari Mataram tocan 
Ir. Soeratin berangkat ke Soerakarta, 
mendjempoet tocan Soedarjo. 

Dalam pembitjaraan tertjatat : Blitar, 
Kediri, Poerwokerto, Pekalongan, Tji- 
latjap, Garoet, Bogor,  Wenosobo, 
Koedoes, Pati dan Tjepoe. 

Opisil masoek  mendjadi anggauta 
jadalah Garoet, Tjiandjoer dan Poer- 
Wokerto.. Sehabis perdjalanan itoe, 
djika terboeka kesempatan akan moe- 
lai poela perdjalanan Djawa Barat dan 
Djawa Timoer. 
Moedah-moedahan berhasillah kiranja. 

6 : —d— 

Blinden-orkest 
' Monopoliesiaran 

“ Radio lndonesia, 

M.J. Red. kita mengabarkan : 
Blinden-orkest atau orkest jang se 

moea pemainnja terdiri dari orang boe. 
ta, itoe jang ada dan jang pertama,me 

'Blinden-orkest ini - “ig 
di mana2, Sering serombongan pema 
in ini dikirim ke beberapa tempat ka 
rena dimohon oleh komite pasar-ma- 
lam jang diadakan. Karena hanja itoe 
jang pertama ada, maka djika ada Blin 
den-orkest, tidak oesah diseboetkan na 
manja tentoe dari kraton. . 

Dan jg dapat menjiarkan. dengan per 
antaraan radio hanja SRI. sadja, Tida 
ada lain radio-zender jang dapat me- 
njiarkan Blinden-orkest itoe. Kalau 
ada lain zender jang katanja menjiar 
kan blinden-orkest ,,zonder meer“, de 
ngan maksoed soepaja orang mengang 
gap itoe jang orisinil dari kraton, itoe 
adalah tidak benar. Benar di Soerakar 

kepandaian demikian, dan meroepakan 
rombongan” tetapi rombongan ini 
boekan hamba golongan kesenian ke- 
raton, hanja pemain biasa jang dapat 
dianggap |disoeroeh main dengan baja 
ran) Blinden-orkest jang disiarkan o- 
leh SRI. tidak dapat ditanggap, se- 
bab meloeloe kepuenjaan kraton dan 
bermainnja keloear hanja oentoek me 
noendjang keperloean osmoem, seperti 
baroe2 ini bermain pada malam resep 
si Congres Perdi di Habiprojo. 

Keterangan ini ditoelis soepaja peng 
gemar radio djangan sampai verward 
'anggapannja.  Ketjoeali zender SRI. ti 
dak akan ada lain zender jang dapat 
menjiarkan Blinden-orkest itoe. 

mem yanet 

Japan menangkap kapal 
Belanda lagi 

Aneta-Iwaki kawatkan dari Yokoha- 
ima kapal pengangkoetan minjak Be- 
landa jang pakai nama ',Semiramis" 
besarnja 5.792. ton, jang sedang ada 
didalam perlajaran diantara Yokohama 
dan Kobe, soedah kandas di dekat 
Yokosuki. 

Kemoedian kapal itoe bisa mene- 
roeskan . perlajarannja dengan tenaga 
sendiri, akan tetapi mendapat perintah 
dari Yokohama oentoek poelang kem 
bali oentoek diperiksa oleh pembesar2 
'dari benteng di teloek Tokio. 

nister Colijn akan mempertimbangkan 
dengan baik terlebih doeloe sebeloem 
nja ia akan berboeat demikian, oleh 
karena partijnja sendiri akan mempoe 
njai kalahan jang paling besar. 

Bagaimana ini pertentangan diantara 
pemerentah dan Tweede Kamer djoega 
akan dipandangnja, tapi bahwa Minis'! 
ter Colijn soedah berboeat tactisch, 
tidak bisa ditetapkan oleh salah seo-   

M. J. Red, kita di Solo. mengabarkan : | 
| Kita mendapat kabar, bahwa moelai 

     

  

ngadakan hanja sn  Soerakarta.| 
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Perdjamoean agoeng 

Di-astana Mangkoe- 
nagaran, 

| M. J. Red. kita dari Solo mengabar- 
an : 
Pada hari Djoem'at pagi jl. di-astana 

Mangkoenagaran telah diadakan pera- 
jaan berhoeboeng dengan di-islamkan 
nja poetera dari K.G.P,A.A, Mangkoe- 
nagoro. Halir adalah toean goepenoer. 
beberapa bangsawan “dari Soerakarta 
dam Mataram. 

Pada malam harinja, Djoem'at malam 
'Sabtoe tg. 19/20 Juli, dipendopo besar 
dari astana Mangkoenagaran diadakan | 
perdjamoean besar, dimana hadiir djoe- 
ga Baginda Sri Soesoehoenan. 

Soepaja terang bagi pembatja oeroet 
nja tempat doedoek, ada baiknja kita 
djelaskan, jaitoe : : 

. Ditengah-tengah bersemajam Baginda 
"Sr Soesoelioenari, SA AAA 

Disebelah kanan Radja itoe bertoe- 
roet toeroet: njonja goepenoer, Dr. 
Hoesein Djajadiningrat, lid Raad van 
Indie, dan Z.H.P. Mangkoenagoro. 

Oeroetan disebelah kiri Radja : toean 
goepenoeg Kandjeng Ratoe Mas, per 
maisoeri Radja, K.R, Pembajoen, poe- 
teri mahkota, KR. Timoer dan Raden 
Ajoe Hoesien Djajadiningrat. 

Dibawahnja itoe tingkatan ada doe- 
doek Z.H.P. Hangabei disebelahnja 
Z.H.P. Mangkoenagoro,  kemoedian 
Rijksbestuurder K,P.A..A Djojonagoro, 
Z H.P. Koesoemojoedo dan beberapa 
Pangeran lainnja: disebelah kirinja 
R.A, Hoesien Djajadiningrat beberapa 
bangsawan kaoem poeteri, 

Z. H, P. Soeriohamidjojo toeroet doe 
doek ditingkatan atas, dibelakangnja 
Baginda Sri Soesoehoenan, : 

Pada malam itoe dipertoendjoekkan 
kesenian molek, jaitoe serimpi, bedaja 
dan wireng, perang antara Gatotkotjo 
dan Kanantoeseno, dimainkan oleh poe 
teranja Rijkbestuurder dan R.M.H. 
Djajengwinoto, tjoetjoe dan tjitjit Ba- 
ginda Sri Soesoehoenan. 

Lebih djaoeh jang halir diperdjamoe 
an itoe hanja jang berpangkat regent 
dan majoor keatas, 

Pada djam doea malam perdjamoe- 
an baroe boebaran. Semoea pertoen- 
djaekan hadia dari kraton. 

Tentangan hidangan jang diedarkan, 
perloe ditjatat bahwa oentoek bangsa 
wan ke-atas, tjangkirnja berbeda beda. 

Tjangkir emas oentoek Baginda Soe- 
soehoenan berserta K. R. Mas, Edel- 
heer Dr, Hoesein Djajadiningrat ber- 
serta Raden Ajoe, toean dan njonja 
goepenoer dan K. R. Pembajoen. Jang 
bagi Z.H. P, Mangkoenagoro .berserta 
K.R. Timoer dan golongan Pangeran, 
tjangkir dari pada perak. 

Lainnja biasa.. Demikianlah peratoe- 
ran kebangsawanan kalau ada perdja- 
moean agoeng dan opisilr jang doenia 
loear tentoe baroe mendengar sekarang 
ini. Tjangkir emas berserta bakinja 
jang djoega dari emas itoe semoea da 
tri kraton, 

yui 

“ Palembangsche-Bovenlanden, 

Rapat oemoem Moeham- 
“'madijah, 

Pada nanti hari Minggoe 28 Juli 35 
dihadap, Moehammadijah tjabang La- 
hat akan mengadakan rapat oemoem 
openbare vergadering di Edison Thea 
ter pasar Lahat. 

Diantara lain? rapat ini akan mem     rang. 

a. Kewadjiban mentjari pengetahoean 
b. Kinder oorsprong 
c. Pendidik tahir batin 
d. Keichlasan 

Sprekers2 terdirj dari toean2 Ibra- 
him Mara Soetan, Waskam Oetih dan 
H.M. Zainalarifin, 
Moga2 sadja vergadering itoe akan 

mendapatkoendjoengan ramai teroetama 
dari pendoedoek Lahat dan sekitarnja ! 

Kalau adjal soedah datang! 

Seperti soedah teradat ditanah Oe- 
loean Palembang, bahwa apabila 
seorang beroleh anak, maka seboelan 
soedah itoe oleh familienja. Pantas 
diadakan sedekahan mentjoekoer nama 
nja, Sedekahan mentjoekoer ini anak 
ramainja dikoendjoengi oleh ahli fami 
lie begitoe djoega sahabat kenialan jang 
patoet2. Begitoelah- baroe2 “ini seorang 

karena beroleh anak laloe meadakan 
sedekahan poela, Tetapi apa akan di 
kata, . . . , kekoeasaan Allah memang 
diatas dari segala2nja, sedang alat 
tengah ramai menghadepi djocadah 
jang enak2 sedang orang alim memba 
tja do'a selamat ., .. diwaktoe itoe 
poelalah sang anak jang diperalatkan 
itoe, telah mengemboeskan nafasnja 
jang penghabisan, 

Althans tetamoe2 jang dioendang, 
tadinja akan pergi makan2, sekarang 
pergi poela mengoeroes dan mengoe- 
boerkan djenazah poela. 

| Begitoelah kalau adjal soedah datang, 
tidak memandang tempat dan keadaan 

Satoe tragedy dalam 
perkawinan. 
Sehari sesoedah ka- 
win. lantas tjerai lagi, 
Gara2nja wang divse- 
djoer, 

Baroe2 ini seorang pemoeda nama 
R.. didoesoen Djati bilangan Lahat 
soedah bertoenangan dengan seorang 
gadis didoesoen itoe djoega. 

Perkawinan pemoeda dan gadis ini 
telah dilangsoengkan pada hari Ming- 
goe 21 Juli '35 jbl. 

| Tetapi 
ngah penganten soedah siap dengan 
pakaiannja akan diarak Iagi, diatas roe 
mah orang kedengaran riboet2, 

Sebabnja berhoeboeng dengan oeang 
djoedjoer, jang didjandjikan oleh pihak 
penganten lelaki sedjoemlah f 150.— 
(zegge seratoes lima poeloeh roepiah) 
roepanja ada koerang sedikit diberikan 
Hal ini roepanja tidak menjenangkan 
bagi famili sigadis, dan lantas timboel 
pertengkaran moeloetjang sengit djoega. 

Penganten tak djadi diarak. dan be 
sok paginja oleh pihak lelaki didjatoeh 
kan ,tvalak". 

' Begitoelah hari jang beseri2 bagi ke 
doea penganten moeda remadja itoe, 
sekarang berachir dengan toempahan 
air mata. 

Maksoed akan me- 
minta tetapikehila- 
n gan, 

Seorang perndoedoek nama H baroe2 
ini pergi sembahjang dimesdjit pasar 
Lahat Dengan hati jg choesjoe' sesoe 
dah sembahjang lantas mendoa (memin 
ta) pada Allah soepaja ditambahi rez   bitjarakan : 

  

ki jang halal. 

pendoedoek nama M A. dipasar Lahat ” 

malang akan toemboeh, te-- 
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mennntnbinn wae tan 

Nasib kaoam. baeroah par empugan. 
. Dibitjarakan dalam rapat oemoem.—  Kaoem iboe 

|. koeli contract jang djoega sebagai ,Iboe Bangsa". 
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jang tinggal di Pajakombo (Soematera 
Barat). Disitoe ia dengan singkat me- 
ngeloearkan perasaan hatinja, ialah pe 
rasaan tjinta kebangsaannja Indonesier 
Djawa, melihat nasib perempoean2 
Djawa ada 45 orang banjaknja dikirim 
orang sebagai koeli kontrak boeat on- 
derneming Halab an. Betoel peman- 
dangannja itoe sebagai , moment-op- 
name“ sadja (pandangan sekali liwat 
waktoe melihat koeli2 diangkoet dari 
station ke autobus2). 

Tetapi djika ia dengan sekali liwat 
melihat nasib'boeroeh perempoean itos, 
soedah menjinggoeng rasa kebangsa- 
annja Djawa, maka akan lebih pedih 
lagi rasa hatinja kalau melihat sendiri 
segala keadaan2 dan nasib boeroeh pe 
rempoean itoe di onderneming2. 

Wakil ,Isteri Sedar” didalam rapat 
oemoem kongres Perempoean Indonesia 
hari Minggoe jbl, ada membitjarakan | 
»So'al kaoem boeroeh perempoean In- 
donesia”. pada kesimpoelannja mak 
soed ,Isteri Sedar“ boekan sadja mem 
propagandakan merdekanja perem- 
poean bogat bekerdja, akan tetapi : 

a. oentoek melebarkan lapang pe: 
kerdjaan boeat kaoem perempoean 
dan mendjaga djangan sampailah 
djabatan2 tertoetoep baginja : 

b. menambah kesempatan2 dimana 
kaoem perempoean bang membesar- 
kan ketjakapannja boeat bekerdja: 

c. mendapatkan atoeran-atoeran 
pekerdjaan jang baik dan adil baginja: 

d. memadjoskan sarekat sekerdja 
perempoean. | 

Apa isinja jang bisa dipandang boeat 
memperbaiki nasib boeroeh perem- 
poean Djawa (rakjat- djelata) jang 
soedah mendjadi boeroeh-koeli di 
onderneming2 oempamanja? Jang 
njata hanja boeroeh perempocan dalam 
arti kata boeat kerdja dikantoran, nasib 
perempoecan kaoem tengah, kaoem 
sekolahan, kaoem perempoean jang 
maoe merdeka, inilah jang tersimpoel 

— dalam segala pembitjaraan jang dipi- 
datokan oleh wakil , Isteri Sedar“ 
terseboet dari a sampai d. Artinja ha- 
nja jang mengenai segolongan kefjil 
boeroeh perempoean Indonesia jang 
terpeladjar. Itoepoen beloem tentoe 
sesoedah kongres akan kelihatan diker 
djakan dalam praktijk, karena beloem 
tentoe poela ikatan ,roemah tangganja" 
kaoem jang hidoep senang itoe akan 
memberi kemerdekaan boeat memikoel 
atau bekerdja bagi kepentingan perem 
poean rakjat djelata. 

Apalagi ,Isteri Sedar” soedah me- 
| ngoendoerkan diri poela dari itoe 

kongres Perempoean Indonesia jang 
kedoea, karena betentangan kejakinan 
(taham) dengan lain perkoempoelan 
perempoean jang djoega mendjadi 
anggauta kongres Perempoean tsb, 

Tegasnja, meskipoen dalam so'al 
nasib boereeh perempoean Indonesia 
sadja, Isteri Sedar tidak bisa bekerdja 
bersama2 lain perkoempoelan perem- 
poean. Tentang pertikaian faham ini, 
sebagai hasil direct dari kongres Pe- 
rempoean Indonesia jang kedoea ini, 
besok kita teroeskan mengoeraikannja. 

Memang nasib boeroeh perempoean 
rakjat djelata seperti koeli2 kontrak, 
TIDAK DAPAT dioekoer-oekoer, dira) 

sa2 dan ditheoriekan dalam vergadering | 
meloeloe (semata-mata) oleh segala 
perempoean2 kaoem bordjoeis, peremi. 

kan so'al boeroeh perempoean itoe 
hanja hasil dari wetenschap (dari boe- 
koe-boekoe, soerat-soerat kabar dll.) 

Kami lebih jakin dan pertjaja kalau 
'nasib kaoem boeroeh perempoean ra'- 
jat djelata teroetama, akan bermanfaat 
dan lebih sempoerna dibitjarakan dan 
mendjadi oesahanja P.S.LI. bagian Is- 
teri seperti njonja Soemadhi oem 
pamanja, karena “dalam pidatonja pada 
malam penghabisan. rapat oemoem 
kongres Perempoean di Gang Kenari, 
antara lainnja ada kesimpoelan seperti 
berikoet: . 

Pemerintahan negeri haroes mem 
beri perlindoengan dan pendjagaan 
setjoekoepnja atas kaoem boeroeh 
perempoean. Dimana dapat ternjata 
bahwa kaoem peroesahaan oleh ka 

peroesahaan' mempergoenakan ka- 
oem perempoean boeat pekerdjaan 
jang boekan semestinja dilakoekan 
oleh kaocem perempoean, jang sede 
mikian itoe hendaklah dilarangnja 

Artinja, meskipoen Isteri Sedar ke- 
loear dari Congres Perempoean terse- 
boet, tidak mendjadi keroegian 
atau keoentoengan boeat so'al 
kaoem boeroeh perempoean. Ini di 
pandang dari djoeroesan kepentingan 
jang mengenai massa ra'jat djelata, 
jaitoe ra'jat jang mendjadi poko” kita 
membitjarakan disini teroetama jang 
berkenaan dengan ,,poenale sanctie", 

Kita ingin soepaja perselisihan dan 
pertentangan faham diantara perkoem- 
poelan2 perempoean (anggauta2 itoe 
kongres), djangan meroegikan dan bi- 
kin telantar kepentingan boeroeh pe- 
rempoecan seoemoemnja, Disini mesti 
so'al ra'jat jang diperloekan. . 
Apakah artinja kalau hanja segerom- 

bolan ketjil boeroeh perempoean Indo- 
nesia terpeladjar jang diperlindoengi 
dan diperbaiki nasibnja, sedang ber- 
poeloeh riboe kaoem iboe jang terlantar 
dalam segala hal (nasib hidoep dan 
moraainja| orang abaikan (sia siakan). 

»Iboe Bangsa” tidak berarti pada 
itoe segerombolan ketjil kaoem iboe 
jang terpeladjar sadja !! 
"Kalau orang maoe mempraktijkkan 

sembojan bahwa perempoean Indone- 
sia sebagai ,,Iboe Bangsa“ berkewadji 
ban loehoer, jalah menimboelkan bangsa 
Indonesia jang baroe, jang tegoeh dan 
koeat, lahir serta batin, maka teroetama 
sekali itoe kaoem Iboe bagian jang ter- 
besar (rakjat djelata) wadjib disedar- 
kan wadjib mereka itoe ditolong dan 
diperiindoengi dari kemiskinan doe 
niawi, dan kemiskinan djiwa 
(seperti jang dimaksoed oleh Nj. Ma- 
ngoensarkoro). Oleh sebab itoe poela 
maka Kaoem boeroeh koeli pe- 
rempoecan jang dengan Kontrak. 
mesti ditolong .dari pada lembah ke 
hinaan, ketjemaran dan keroe 
sakan boedi pekerti jang moeng 

ondernemingen, jalah sebagai consegu 
enties dari Poenale Sanctie, 

Koeli2 kontrak perempoean Indone 
sier Djawa djoega sebagai ,,Iboe Bang 
sa“ berkewadjiban loehoer, jalah mela 
-hirkan bangsa jang diharap tegoeli dan 
koeat boeat mendjadi toelang belakang 
Indonesia jang baroe.,.! 

. Poenale sanctie“ tentanglah djoega 
oleh pergerakan perempoean, 

Si | Zain Sanibar. 
  

Dengan moeka jang berseri2 ia poe 
lang keroemah. 

Tetapi apa latjoer. Wang contant| 
jang terletak dalam sakoenja sedjoem- 

“lah f 15.— soedah terbang dibawa 
.sipentjopet... 

Dionslag dengan monde- 
ling sadja? : 

Hadji W. ada seorang pembararab 
jang terkenal di-Soengai Pinang bila- 
ngan Ogan Ilir. 

Soedah lebih 2 th. lamanja beliau | 
mendjadi anggota jang setia dan actief 
dari Moehammadijah disana. 

Sebagai jang telah tersiar djoega 
— baroe2 ini di Sei Pinang terseboet, ada 

kedjadian seorang pemoeda Moeham- 
madijah melarikan seorang gadis. 

Oleh karena sang ipembarab, dikira 
ada tjampoer tangan dalam hal terse- 

oleh Pangeran ia telah dionslag 
dati djabatannja. Kabarnja pengonsla- 

ani ini, er pengoesoetan apa2 poen 
tan seng tungkai 

   

— Begitoelah kalau djaoeh dari... Bogor! 

Dames kring ,Medan 
| Pamitran. 

Oleh sedjoemblah koerang lebih 30 
orang poeteri2 di Lahat pada tanggal 
14 Juli jtl. telah dilangsoengkan op- 
richting vergadering dari perkoempoe 
lan jang terseboet diatas. 
'Adapoen maksoed perkoempoelan 

'itoe, jalah akan menoentoen dan mem 
beri peladjaran bagi anggota2nja, se- 
perti dengan mengadakan cursus2 ten- 
tang : 

a. keradjinan tangan, 
b. masak memasak. 
c. mengogroes baji. - 
d. pendidikan.. 
e. agama dan lain2. 
Soesoenan bestuur ada terdiri dari: 

1. Voorzitter: rangkajo Sofjan, . 
2. Vice , .: rangkajo Dr. A. Aziz. 
3. secretarisse: njonja Salam, 
4. Penningmeesteres: njonja Soetisna, 
5. Adviseur 1 mevr. Korte. 

2 mevr. Sugeng 
6, Beschermvrouwe, mev. Wijnmelen 

San (controleur) 
7. Commissarisse: 1 njonja Djajoesman 

2.» Soedirman 
3... A Kadir.   

rena oentoek menghemat belandja| 

kin ditimboelkan oleh keadaan2 di 

Moga2 sadja perkoempoelan kaoem | 
iboe jang tjoema satoe?nja di Lahat 
itoe, akan sampailah tjita2nja dan ber 
oleh succes | : , 

Peladjaran bahasa Ing- 
peris. 

Atas initiatief tocan Abdullah Kadir, 
pada permoelaan boelan ini, telah di 

Tia na : (00 #boeka satoe pergoeroean bahasa Ing- 
Hari Selasa jbl. dalam rubriek Ko-i posan2 terpeladjar jang mengemoeka- 

mentaar soedah kita moeatkan toelisan | 
pembatjakita seorang Indonesier Djawa 

geris di Lahat. Pergoeroean ini ber- 
tempat di Pasar Lama, dengan nama: 
sInistitute of English Education”, 

Cur sus boeat orang dewasa diadakan 
malam hari, tiga kali seminggoe sedang 
oentoek anak2 pagi dan petang hari, 
Perloe kita terangkan bahwa t. Abdullah 
ada poeteranja toean H. Abdoel Kodir 
slachterij dipasar Lahat. Ia telah bela- 
djar pada The Y,M,C.A, school of 
Commerce di Singapore dengan di 
ploma I.C.C. London. 

Goeroe pembantoenja ialah seorang 
pemoeda doorloopend dari Methodist 
Mission school Palembang, 

Aa 

Regent Bandoeng dengan penjam- 
boetan di District? 

Setelah. R.A. A. Wiranatakoe- 
soema, Boepati Bandoeng, moelai 
mendjabat pekerdjaan keboepatiannja 
di Bandoeng ini, setelah beliau dengan 
penjamboetan ra'jat diseloeroeh Ban 
doeng mengindjak lagi gedong Kaboe- 
paten Bandoeng, soeatoe penjamboetan 

“Idisertai dengan keramaian jang loear 
biasa, keramaian jang keloear dari hati 
sanoebari ra'jat jang soetji, sesoeng- 
goehnja penjamboetan itoe boleh di 
kata beloem habis sama sekali, sebab 
sekarang timboel penjamboetan Boepati 
jang ditjintai ra'jat itoe, di district2, 

Begitoelah R.A.A. Wiranatakoe 
soema ini soedah  mengoendjoengi 
district-district Tjimahi, Tjililitan 
Oecdjoengberoeng, Tjiparaj, 
Tjitjalengka dan ini hari Bandja 
ran, sedang diantaranja district-district 
ini ada poela district-district jang 
mengadakan penjamboetan jang diser 
tai dengan perarakanatautaboeh 
taboehan, sekalipoen ketjil, seperti 
Oecdjoengberoeng,  Tjiparaj, 
Tjitjalengka d.s.b., hanja di Tji- 
mahi kita tahoe sendiri, bahwa penjam 
hoetan itoe, tidak disertai dengan 
keramaian apa-apa, tetapi biasa sadja 
orang-orang datang ke  kewadanan 
Tjimahi, dan disitoelah mereka me- 
moendjoeng sesalaman dengan K. Boe 
pati itoe keadaan mana soedah tentoe 
termasoek perboeatan jang pan- 
tas terpoedji. 

Dengan perkataan jang paling be- 
lakang ini, kita tidak bermaksoed men- 
tjela itoe keramaian, samasekali tidak, 
hanja kita mempoenjai kejakinan, bah- 
wa K. Boepati poen (berhoeboeng! 
dengan perkataan beliau sendiri dalam 
intervieuw di Pemandangan) akan 
setoedjoe dengan kita, bahwa lambat 
laoen penjakit senang dan soeka be- 
ramai2 itoe. beramai2 atau selamatan 
jang tidak perloe, haroes linjap 
dari kita. 

Bahwa beriboe2 orang datang, di 
mana K, Boepati ini datang mengoen 
djoengi district2, jang mana maksoed 
nja ingin menekan hampa-tangannja 
Boepatirja, itoelah masing2 orang di 
Regenischap Bandoeng bisa menjaksi 
kannja, 

Teroetama djika beliau datang dan 
berdiri ditengah2 orang2, jg beriboe2 
djoemblahnja itoe, ditengah2 laki dan 
perempoean, toea dan moeda, maka 
laloe beliau melepaskan soearanja mem 
beri nasehat kepada mereka, soeatoe 
nasehat terambil dari firman2 Toehan 
dan Nabi kita s.a.w., nasehat jang ber 
hoeboeng dengan igama, pendek kata 
soeatoe nasehat jang seolah2 hendak 
atau menjoeroeh membersihkan keba- 
thinannja orang2 itoe. 

Dengan begitoe, djika kita memper 
hatikan benar-benar pidato-pidatonja 
K. Boepati ini dan kalau kita tidak 
salah faham, maka kita mempoenjai 
pengertian, bahwa jang dimaksoed dan 
diperbocat sebagai pekerdjaannja jang 
dimoelai sekarang" ini, ialah beliau 
moela-moela bekerdja dari dalam, 
ertinja diihtiarkan soepaja kerohanian 
nja, atau ketegoehan bathinnja dan 
perasaan-haloesnja si rajat itoe, terta- 
nam. benar2 dalam hati sanoebarinja, 
sehingga dengan begitoe gampang dan 
moedahlah membawa mereka dalam 
oeroesan penghidoepannja, oeroesan 
economienja, pendek kata oeroesan 
loearnja, oeroesan kelahirannja. 
Ini djoega ada soeatoe langkah baroe 
dari seorang Boepati, socatoe langkah 
jang mengandoeng pengharapan jang 
baik dikemoedian hari. 

Programma jang begitoe pandjang 

tervieuw beliau itoe, soedah tentoe ti 
dak laloe habis dan terdjadi dalam sa 
toe hari, poen dalam satoe boelan, dan 
djoega soedah tentoe tidak akan bisa 
lantas tertjapai semoeanja itoe dalam 
satve tahoen, tetapi kita pertjaja, bah 
wa itoe semoea, Satoe persatoe, lambat 
laoen orang akan bisa merasakan apa   boeahnja pekerdjaan K. Boepati ber- 
hoebosng dengan tjatatan beliau jang 

Idi kota Betawi. 

lebar jang telah kita toelis dalam in- |, 

telah diketahoei oleh orang banjak itoe' 
Kalau kita menilik gambar Regent- 

schap Bandoeng jang seoiah olah dita 
ro dalam lijst jang penoeh dengan tjita2 
dengan kehendak, dan ketjintaan serta 
kesoetjian hati R.A.A. Wiranatakoesoe- 
mah jang moelia itoe, terhadap pada 
rajatnja, maka terasalah oleh rajat se- 

nadinja itoe mengalir darah jang baroe, 
darah bersih, sehingga seloeroeh toe- 
boehnja terasa poela olehnja kesehatan 
dan kesegaran badannja mendjadi ri- 
ngan, ajem dan enteng pikirannja. Te 
tapi ini semoeca perasaan dan peman- 
dangannja dari rajat regentschap Ban- 
doeng jang baroe ini, adalah soeatoe 
badan soeatoe pikoelan jg berat, maha 
berat bagi Kandjeng Boepati terseboet, 
tetapi sekalipoen berat dan soesah ba 
gaimana djoega, tetap pekerdjaan atau 
pikoelan itoe moelia maha moelia. 

Kita pertjaia bahwa, R.A.A. Wira- 
natakoesoema ingin dan akan hi 
doep sama2 merasakan pahit manisnja 
keadaan dengan rakjatnja. 

Kita pertjaja, bahwa R.A.A, Wir a- 
natakoesoema itoe akan mengarti 
dan jakin benar, bahwa kesedjahtera- 

"lan dan ketentraman regentschapnja 
serta rakjatnja itoe, banjak tergantoeng 
dari kemoedi, dari stuur jang beliau 
pegang, 

Sebab itoe, kita pertjaja, bahwa be- 
liau dalam mengerdjakan programma 
jang terkenal itoe, djoega oleh beliau 
akan didjaganja, soepaja tidak ada 
perboeatan beliau jang bertentangan 
dengan, kehendak beliau jang moelia 
itoe, hal mana sampai sekarang me- 
mang terlihat didjaganja betoel2, dan 
moedah-moedahan begitoelah 'akan 
terdjadi selandjoetnja. 

Sampai sekarang dalam waktoe vrij, 
petang atau sore (malam) djoega tidak 
berhentinja orang orang dari matjam 
matjam golongan atau perhimpoenan, 
dari kelas sirendah, kelas pertengahan 
sampai kelas tinggi, datang di Kaboe- 
paten jang mengandoeng maksoed 
moendjoeng, ialah maoe ketemoe, maoe 
bersalaman, dengan Boepatinja, jaitoe 
boedjoednja atau gambarnja dari ke 
tjintaan dan kesetiaan mereka kepada 
Boepatinja itoe. 

Bagi orang2 Islam, ialah tamoe Is- 
lam, djika mertamoenja itoe kebetoelan 
datang disaatnja waktoe sembahjang, 
maka roepanja dengan senang hatilah 
K. Boepati itoe mempersilahkan tamoe 
nja itoe bersembahjang disitoe djoega, 
socatoe kelonggaran dan kesempatan 
jang banjak sekali dipakainja oleh ta 
me tamoe itoe. Dan disinilah kita bisa 
menjeboet baiknja atau loecasnja agama 
Islam itoe, jaitoe bahwa bagi kaoem 
Moeslimin dimana sadja, bisa mendja 
lankan perintah agamanja, dimana sa- 
dia orang bisa sembahjang, sehingga 
dengan begitoe orang tidak oesah sem 
bahjang dalam tempat atau mesdjid 
jang telah ditetapkan itoe sadja. 

Maka berhoeboeng dengan keadaan 
ini semoea, keadaan sekarang diantara 
rakjat dan Regentnja, seperti mertamoe 
centoek moendjoeng dan lainnja, soea 
toe keadaan jang sebenarnja tidak ter- 
masoek dalam dienst, tetapi hanja par 
ticulier sadja, pada satve waktoe akan 
mendjadi koerang, dan diganti dengan 
koendjoengan kepada Regentnja itoe, 
koendjoengan jang tidak akan koerang2 
banjaknja, koendjoengan jang disertai 
dengan pengharapan jang penoeh de 
ngan kepentingan masjarakat hidoep, 
ialah sebagai membitjarakan atau me 
remboegkan peri penghidoepannja, 
peroesahaannja, soeatoe keadaan jang 
semakin hari semakin pahit terasanja, 

(M.S) 
—9w 

Congres Moehammadijah 

“Tahoenakan datang di 
Betawi. 

Menoeroet poetoesan Congres Moe- 
hammadij ah di Bandjermasin pada tang 
gal 20 Juli ibl. maka congres Moe- 
hammadijah jang ke 25 tahoen depan 
(atau jang akan datang) akan kedjadian 

menaponam 

Algemeen steunfonds boeat tolong 
Indonesier jang melarat 

Didirikan atas ichti i 
Njonja G,G. Pn 

Njonja A. C. Jonge geb. Baronesse 

boeat oeroesan amal dalam kalangan 
loeas akan goenanja ,orang2 pekerdja- 
an jang tidak membitjara di antara jang 
paling miskin dari jang miskin”, se- 
bagaimana jang ada dibilang didalam 
satoe circulaire jang sympathiek boe- 
njinja. 

nToeloenglah kita poenja orang2 
soesah jang berbangsa anak negeri”, 
demikian itoe circulaire seroekan kita, 

Ini semoea akan. dilakoekan oleh 
algemeen Steunfonds voor Inheemsche 
Behoeftigen. jang dengan pendek akan 
diseboet ASIB, goena mana akan di 
tjiptakan satoe Eere comite, satoe Ui- 
voerend, Comite dan gewestelijk dan 
locaal comite. 

Karena loeasnja so'al werkloos di   

kaliannja, terasa seperti dalam oerat-. 

yan Wassenaer soedah ambil initiatief 

'antara anak negeri, A.S,I.B. akan mes 
ti mewataskan pekerdjaan pada pem-: 
berian pertolongan indirect, jaitoe de 
ngan berikan toendjangan oeang pada 
'semoea comite dan orang-orang, jang 
soedah bekerdja atau akan bekerdja 
didalam ini... 1 

. Njonja De Jonge oendjoek, bertam- 
bahnja mendjadi miskinnja banjak pen 
doedoek Indonresier ada terlepas dari 
perhatian banjak orang, oleh karena 
ini kesengsaraan ada dipikoel dengan 
diam dan sering didalam sekali dari 
kampoeng dengan perasaan menerima. 

Masih beloem diketahoei tjoekoep, 
apa jang ada dilakoekan oleh ambte- 
naar-ambtenaar koelit poetih dan In- 
landsch B.B, dan oleh orang-orang 
particulier di dalam kalangan pengoe 
roesan orang miskin, dan bagaimana 
mereka poenja pekerdjaan bocat mem 
perbaiki -nasibnja orang-orang soesa' 
Indonsier sering dibikin soekar lanta- 
ran kekoerangan fonds. 
Penjediaan kekoerangan barang ma- 

kanan jang saban2 terbit (pada sebe 
loemnja panen masoek- atawa kalau 
panen gagal) kita bisa serahkan pada 
pamerintah, tapi pada initiatief parti- 
Culier muesti diserahkan toendjangan 
oemoem boeat orang2 jang tidak ada 
mempoenjai apa2. 

Di banjak district di Java maka djoe 
ga dengan betoel sekali keadaan ada 
dinamakan mengoeatirkan oleh ambte 
naar2 B.B. dan orang2 particulier jang 

didalam waktoe paling belakang warta, 
didalam pers tentang orang2 loentang 
lantoeng jang kelaparan dan anak? is. 
tidak ada dapat makanan tjoekoep ada 
membikin orang berpikir. 

. Dengan pemberian pertoeloengan'in- 
direct ada .jimengertikan penegoehan 
fonds2 dari organisatie2 jang soedah 
ada dan jang masih akan diberdirikan 
poela (djoega dari fihak particulier). 

Oleh ini penegocan di dalam ressort 
ressort lokaal akan bisa ditoeloeng ter 
lebih banjak orang bersengsara dari pa 
da sekarang, antara lain? dengan ong 
koskan atau adakan tempat pengemis 
makanan anak2 sekolahan dan peng- 
loeasan pekerdjahan. 

Pemberian toendjangan indirect itoe 
akan moesti disediakan, dilakoekan dan 
ditilik oleh ambtenaar ambtenaar koelit 
poetih dan anak negeri, jang soedah 
berbneat banjak didalam in! kalangan. 

Eere-Cormite dan Uitvoerend Comite 
akan ada dibawah pimpinan Njonja 
A.C. de Jonge geb. Baronesse van 
Wassenaer. Ki 

Di dalam Eere Comite ada doedoek 
njonjo-njonja jang ternama dari segala 
bangsa, antara mana ada njonja-njonja 
Th. N, Kan — Lie dan Khouw Kim 
An — Phoa Tjie Nio. 5 

Uitvoerend Comite terdiri dari : Pre 
sidente, Njonja A.C. de Jonge, dan 
leden njonja2 Kuneman (boeat Ovst- 
Java), Matray boeat Midden Java), Bij- 
leveid (boeat Vorstenlanden), Fievez 
de Malines van Ginkel boeat West- 
Jzva, Westra-Mertens secretaresse dan 
Ritmeester G.A. de Stoppelaar (adres: 
Laan Van der Wijck 10, Buitenzorg), 
Penningmeester. 
Dibawah ini Uitvoerend Comite ada 

lima Gewestelijk Comite jg dikepala ' 
kan oleh njonja. Kuneman bogat Oost- 
Java, njonja Matray boeat Midden Java, 
njonja  Fievez de Malines van Ginkel 
boeat West-Java dan njonja Bijleveld 
boeat Vorstenianden. 

Wali Negeri soedah berikan toendja 
ngan f 1000.—, sedang pada penning 
meester soedah masoek beberapa soem 
bangan. (Aneta) 

—-— 

Goeroe Moehammadijah 

Tidak boleh mengadjar 
agama Islam didalam 
Sekolahan. 

Pembantoe Adil dari Manna (Soe- 
matera Selatan) mengabarkan seperti 
berikoet : 

Doeloean soedah dimoeatkan djoega 
berita tentang halangan2 jang menimpa 
kepada sekolah dan goeroe serta moe- 
rid2 pada groep Moehammadijah di 
Tandjoeng Sakti, hingga goeroenja 
A,K.C, Saidi didenda menoeroet adat 
f 40.— karena mengadjarkan agama 
(pada sekolahan terseboet dengan tidak 
mendapat izin dari Seri Padoeka toean 
Resident van. Benkoelen. sip 

Sekalipoen menoeroet Ordonantienja 
tidak disjaratkan memintak izin, hanja ' 
memberi tahoe sadja, akan tetapi karena 

telah memasoskkan soerat memintak 
izin itoe tanggal 2 Mei 1935. . 

Dalam doea boelan  ditoenggoe2, 
maka tg. 3 Juli 1935 telah datang 
pembalasannja dari toean Controleur 
van Manna dengan soeratnja tt, 15 
Juni, 1935 No. 202811 menjatakan bah 
wa permintaan goeroe itoe boeat me 
ngadjarkan agama Islam pada sekolah 
terseboet tidak dikaboelkan. 

Alangkah anehnja pada sekolah. 
Moehammadijjah jang dasarnja Islam 
tidak dibolehkan mengadjarkan agama 
Islam ? ana   

  

bisa menimbang, sementara teroetama 
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begitoe menoeroet kemaoeannja kepala ..' 
Daerah disana, maka goeroe terseboet “ 

Dalam hal ini boleh djadi jang di' 
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“Sekartip. ada. 
djadi  Maranduneagkan 
oet soeratnja jang ingin dipo 

'sebagai di bawah.ini:.... 

Telok Betong den 22 Juli 1935 
Padoeka Kiai jang moelia, 

    

     

    

    

     

  

   

    

  

    

  

   

    
    

   
   
   
    
    

   
    

     

   

      

     

     

  

   

a, pada kira2 tanggal toea di 
boelan Augustus dimoeka ini, 

mengoendjoengi padoeka ki- 
ari. Kebetoelan pada tanggal 

ang terseboet itoe ada poela saja 
anja oeroesan sedikit di Betawi ini.- 
a kiai ada diroemah sadjakah pada 

toe itoe ? Sebab saja menanjakan 
n, karena saja dengar kiai se 
bang sadja, takoet saja kalau2 

'diroemah poela, 

pertama saja hendak melihat li- 
empat keloearnja si tjantik manis 
selaloe mengoendjoengi saja. Ke 
mengingat toelisan2nja toean S.. 
mana beliau sangat mentjintai 

mbatja2nja : begitoe poela pembatja2 
lipat ganda sebanjak banjaknja men 

ai setinggi tingginja beliau itoe. Ter 
ih poela terhadap kiai, malah kiai 
a anggap sebagai seorang goeroe 
ngoendjoek djalan, pengnasehat, pe 

nerang dan lain2, jang ta' moedah 
saja loepakan segala jang kiai tjoerah 

5 itoe, AAN San N EA : 
Djadi perloelah rasanja saja mengoen 

joengi Kiai, toean S. serta togan2 

in2nja pemimpin Si Tjantik manis, 

Sekian 

      

5. JMEIOBE: 
| Langganan no. 10776 

di Bentengweg Telok Betong. 
| Welkom tocan Joesoef, tetapi kabari 
sebeloemnja dong kapan maoe datang 

| nja jang tentoe. Di na ng . . 

bedak “doeloe, alisnja 

   

   

  

. , lantainja maoe disapoei ! 

     

   

   

' 'Boeat Kampret tidak oesah pakai| 745 8” pMY, Potpowri 
bengkoeng dan pilisan, asal datangnja| g” 9 ” Concert malam 

  

        

    

   limaksoed goeroenja jang tidak 
 mengadjar disana, karena memang di 
daerah Benkoelen roepanja djikalau 

    

  

    
      

      

nja sekolah disana akan 
dengan langsoengnja. 

  

Bates 6 Juli 
jaran gijmnastiek . 

» Filmsehlager 

Perkabaran Nirom 

5 
330. 

6 

. disampaikan Toehan jang ma- | 

Maksoed saja mengoendjoengi kiai | 

tai, mendjoendjoeng dan menghar- | 

epaja saja kenali. Djangan saja hanja| 
ima boeah kalamnja sadja, orang-| | 

2 6.— 8 pagi Vroolijke ochtendmuziek 
NN Lena 

Pak 

5 '6.20 640 ,, Cello recital 

lebih pandjang, bibirnja dimerahi dan | 

Pa) g'10—10 », De verkorte Opera Ri 
Tn 10 At Naavondconkert 

jang dari Sumatra Barat soekar|. 

Totympia 11. — Poesaka (Sedang) 2—0 

| Vitdeaude doos 
Fa Ea k ochtendcon I|dapatkan, jang soedah mendapat ke- 

| | SN NN On | sympathiean besar dari publiek Garoet, 
“12, siang Penjiaran oentoekorang2| Sebeloemnja S.I.O.D. ditandingkan 

"Ng Ca | sakit|lebih doeloe: diadakan extra, antara : 

"Iohor Gevarieer “unchconcert gong stand 4—1. 

sore Barnabas van G8zy dan| 
MP0 

»  Cursus bahasa Melajoe 

120 ,, Muziek gramophoon 
130, . Het Trio Cortot, Thi- 

| baud en Casals 
Muziek gramophoon 
Radio tooneel ,De dier 
bare afgestorvene” 

13 Intermezzo dari muziek 
gramophoon 

— Tentang sport 
“ “Gevarieerd lachtig pro- 

gramma ' 
:5 Muziek dansa 

»  Penjiaran Timoer 
Penoetoep 1 

Penjiaran Timoer (V. O.R. 0) 

Djoem'at 26 Juli. 

sore Muziek Tionghoa 
Gamelan Soenda dengan 
njanjian Nji Mene 

» . Lagoe2 Melajoe dimain- 
— kan oleh Belloni's orkest 

6.30 malam Muziek krontjong 
FT »  Perkabaran Nirom 
TK Intermezzo dari beberapa 

—. Iagoe-lagoe Melajoe 
730 “,: Pemandangan pers oleh 

t. D. Koesoemaningrat 
8 » Gamelan Djawa dalam 

.. pendopo Praboewinatan 
10.30 ,, - Menjamb. gamelan Djawa 
111.30: Penoetoep 

“B. RV. 

Djoem'at 26 Juli. 

:1.01 “pagi Concert pagi 
830 ',  Tijdsein dan penoetoep 

1001 ,: Muziek gramophoon 
Ni »  Vacaal halfuurtje 
12.01 siang Lunchconcort 
2. lohor The four ace aud The 
230 ,  penoetoep 
4.01 sore Muziek krontjong 
501 ,”  Muztek gramophoon 
5.15 ',  Perkabaran pers 
"545,  Muziek gramophoen 
601. ,  Gevarieerd programma 
:7.— malam B. R. V. radiocursus. 
PN PN 

birakan 
Viool recital 
Wagner programma 

—. Gevarieerd gramophoon- 
Le platen concert 

— 1 n Muziek dansa... 
“5... “ Tijdsein dan penoetoep 

TI MR 
“..Djoem'at 26 Juli, 

8, Penoetoep 
8 03—1 lohor Revisie dari penjiran 

Lunchconcert 
3 »  Penoetoep 
5 . sore PM.Y: Klok 
5—6 » Een uurtje meezikale ver 

strooiing 
6 620 malam Gershwin programma 

'6.40— 7 ',, Perkabaran dari A.I.D. 
(0 de Preangerbode 

7. — 115 , Voorwaarts Marsch 
7.15— 7.15 , Boekbespreking 

9. — 910, Intermezzo 

|. goletto van Verdi 

| » Slamat malam 

  

  

- Voetbal di Garoet 
Bersama-sama dengan adanja ber- 

lomba koeda di Garoet, tiga hari ber- 
toeroet2 telah diadakan pertandingan 
sepak raga, jang sebahagian dari pen- 
dapatannja, ialah 15 pCt. didermakan 
kepada Consultatie-bureau Garoet. 

Hari kesatoe, 

gkannja : 

Olympia 1 — Vidolig (Tasikm.) 0—0, 

Hari kedoea : 

Keadaan penonton hampir ampat 
kali “banjaknja dari kemaren, ternjata 
'banjak mendapat perhatian, sebab 
orang2 tahoe hari itoe S.ILO.D. jang 
akan dipertandingkan, jang soedah men 

Darana (Bajongbong) contra Taro- 

Soedah itoe baroe: 

Muziek jang menggem-| 

. Pada hari kesatoe ialah tanggal 19—7) 
35, penonton tidak begitoe banjak,| 
Kosaa ' mendapat perhatian. Jang dil 
pertandin 

oenggoelan, sebab bola hambir selama 
.45 malam Muziek gramophoon . Inja ada dibenteng Galoenggoeng sadja, | 

'Pekabaran Nirom tjoema tidak Kol berbutaga jang mem| 
bahajakan. Achterhoede Galoenggoeng 
bisa djoega menjingkirkan itoe bola, 
tetapi djarang sekali jang sampai di 

'Igoal, kebanjakan tjoema terkandas di 
back sadja. Oleh karena itoe sampai 
pauze stand 0—0, | 

Dalam ronde. kedoea, sesoedah ma- 
sing2 dibasahi tenggorokannja kelihatan 

ISIOD. makin baik mendjalankan sa- 
menspelnja, dan Galoenggoeng poen 
inoela2nja ' baik mendjalankan smen- 
spelnja, lebih giat dari tadi, bola 
bisa moendar-mandir kian kemari, se- 
hingga menoeroet persangkaan orang 
pertandingan ini akan mendjadi srie, 
tidak ada jang akan kalah, tetapi lama 
kelamaan Atjeng linksbinnen S.IL.O.D, 
dapat membawa sendiri itoe bola, dan 
dari achterhoede Galoenggoeng tidak 
ada jang bisa menahannja, bola itoe 
teroes masoek, stand 1—0. 

Tidak lama terdjadi satoe corner 
pada Galoenggoeng, jang dari tenda- 
ngannja Moestaram rechtsbuiten SIOD 
bisa, merobah stand mendjadi 2 — 0. 

Sesoedahnja mendapat itoe kekala- 
han Galoenggoeng bekerdja keras, 
membikin serangan2 tetapi tidak sam- 
pai berhasil, keeper Djohari menang- 
kapnja bola dengan senang sadja, 
sebab tidak ada serangan jang mem- 
bahajakan. Seteroesnja itoe bola banjak 
moendar-mandir dibenteng Galoeng- 
goeng sadja. Hampir habis main Na- 
wawi rechtsbinnen SIOD bisa meng- 
gelindingkan bola kesoedoet tihang 
goal, keeper Galoenggoeng maoe me- 
nangkapnja, tetapi tidak dapat, sehing 
ga menoebroek anak jang lagi menon 
ton disamping tihang goal itoe, djadi 
stand 3—0. Sampai fluit penghabisan 
itoe stand tetap tidak berobah, oentoek 
kemenangannja fihak toean roemah. 

Hari ketiga. 

Pada hari ketiganja, hari Minggoe, 
sebagai pertandingan penghabisan, pe 
nonton banjak lagi, lebih banjak dari 
pada hari kesatoe, Dan jang dipertan 

murafjomaa $ 

Berlomba koeda 

Hari Saptoe dan Minggoe j.b.I. di 
Garoet telah diadakan berlomba koeda. 
Seperti tahoen2 jang soedah laloe sa- 
dja, djarang kalau berlomba koeda di 
kota Garoet loear biasa ramainja, Dari 
kampoeng2, dari goenoeng2 jang dja 
rang pergi ke kota, waktoe itoe sama 
datang ke kota, karena pendap nja 
tjoema 'satoe tahoen satoe kali. Pagi2 

— #sekali didjalan djalan soedah berda 
joen dajoen menoedjoe ke Haoerpang 
goeng, 
kendaraan, taxi. delman, atax d.s.b. 
locar biasa banjaknja dan penoeh oleh 
penoempang, Djarang2 ditentang peng 
kolan pengkolan jang tidak biasa di 
djaga oleh politie, waktoe itoe di 
djaganja. f 

Keramaian di Haoerpanggoeng tjoe 
ma bangsa permainan sadja, tetapi 
pada malamnja sama sadja ramainja, 
banjak orang2 jarig datang boeat me 
nontonnja, 

Selainnja bangsa permainan, ada 
lagi tontonan jaitoe ,,ronggeng“, korsel. 

Pada hari Satoe- hari permoelaan 
berlomba koeda, ada satoe ketjelakaan 
inng. mengerikan,  doea orang anak 
adik kakak dibetoelan sasak Tjiloetong 
tengah sebelah timoernja, felah tergi 
las oleh mobil jang datang dari djoe 

  

Iroesan Tarogong, disitoe djalan me 
inoeroen. Itoe anak dari kampoeng 
Rantjabango, jang ketjil teroes mati. 
Jang besae tjoema mendapat loeka 
parah sadje, ketika itoe djoega ke 
doea korban itoe dibawa ke Roemah 
sakit. 

  

  

Pasar Betawi 

Keadaan pasar kemaren sore dan 
ini “pagi ada djoega jang kedjadian 
djoeal beli kebanjakan harga barang2 
hasil boemi masih tinggal tetap. 

Goela: Harganja beloem berobah 
partij ketjil f 5.30 per picol. 

loem berobah seperti harga kemaren. 

Copra: Flarga loear Negeri ada 
lebih koeat per ton doll. 11/2/6 pen- 
djoeal, harga disini masih tetap jang 
kering Europa keloearan Bantam f 3.50 
per pikol, 

Minjak kelapa: Pasarnja masih     »  Muziek dansa 
»  Penoetoep. 

  

     “ #sikmalaja) stand 3—0. 
S.LO,D. contra Galoenggoeng (Ta- 

Dalam pertandingan ronde ke satoe | 
ternjata mainnja SIOD, ada didalam kej II 

dingkannja Olympia 1 contra Bond 
. ISoemedang, stand 1 — 0... : 

ketempat berlomba koeda,| 

Tepoeng terigoe: Pasarnja bel. 

ABOEN TJOETJI 

  

| MAHARANI 

Saboen tjoetji jang paling bersih 

Paling hemat 

baek dipake boeat 

Mandi 
  

      

POETIH 
kleur 'koEeNING 

BLAUW 

12 cent 

Gus 

3. handels merk ande m 

2 Kan : 

4 aan 

Harga per stang (per stuk) 

| 'Semoea terboengkoes rapi, dengan 

MAHA'RANY soap factorij Batavia-C. Tel. 1434 Welt 

4 

MAHARANI 

| 

  

pada: 

c&.  Mulo school $ 
d. Iste HL S. 2 
po 2de HS. 21 
Ap 3de H.LS. 5 
& : Ade H. K 2 » 

h, 5de H.L.S. 5 

6de H. I 3 ” 

7de H l S 7, 

Onderbouw H.L.S. , 

Onderbouw H.L.S. , 
Iste Frobelschool ,, 

2de Frobelschool ,, 

3de Frobelschool ,, 
Sekolah Tenoen S - 

Cetnrum. 

diberi vergunning oleh  Directeur 

dienar#n) mendapat kindertoelage. 

KETERANGAN 

disamakan dengan itoe   
Rubber: Harganja beloem berobah 

Java Sheets f 0.12 Java std. Crepe 

f 0.18 nom: 

' Koffie Robusta Palembang: 
Pasarnja beloem berobah E.K. Lam- 

poeng lev. Juli/Aug. 15 pCt. pembeli 

f 6.25 pendjoeal f 6,40, jang 35 pCt. 
f 550 nom: jang sedia partij ketjil 

(625 sampai f 6.50 lebih koerang 
melihat kwaliteit, 

Lada hitam Lampoeng: Kema 
ren ada kedjadian E K. Telok Betoeng 
lev, Juli/Sept. f 6.75 jang sedia di 
sini contract extra f 7.70 dan jang 
contract biasa f 7.50 nom : 

Lada poetih Muntok: Pasarnja 
masih tetap jang sedia f 15,— nom: 

Citronella Olie: Pasarnja se- 
makin koeat contract A brikoet drum 
lev. Juli/Aug. soeda djadi f 0,63 bla- 
kangan ada tawaran lev. Aug,/Sept. 
f 0.63 pendjoeal f 0.64, Sept. lev, 
pembeli f 063, pendjoeal f 0.64, Oct 
Dec. pembeli f 0.65 pendjoeal f 0.66, 
lev. Jan/Maart 1936 soeda djadi f 0.67 
dan jan./Juni soeda djadi f 0.69, Jan/ 
Dec. f 0.70 nom: 

Bawang Merah Cheribon: Pa 
sarnja ada lembekan jang sedia partij 
ketjil f 2.20 sampe f 3,— lebih koerang 
meliat kwaliteit. 

Katjang kedele: Gendjah Tegal 
pasarnja belon berobah sepert kema- 
ren ditoelis.   ditoelis, 

“. 

tetap koeat. harganja seperti kemaren 

Penerimaan moerid-moerid pentoek sgko.- 

lah-sekolah Moshammadijah tjabang Betawi 
Moelai sekarang soedah dapat menerima moerid-moerid baroe boeat 

fahoen peladjaran 1935/1936, jang akan dimoelal pada 1 Augustus 1935 

ad. Algemeene Middelbare School Moehammadijah (Icerplan A, M.S. 

afd. B) (1) di Kramat 49 Batavia-Centrum. 

b.  Kweekschool Moehammadjjah (1) (leerplan H.I.K.) 

(2) di Kramat 49 Batavia-Centrum. 

Segala peladjaran, selain dari pada pengetahoean oemoem, diberi 

'poela peladjaran Agama Islam oleh goeroenja jang speciaal. 
Permintaan mendjadi moerid haroes disampaikan kepada masing2 

Kepala Sekolah atau Directeurnja jang dimaksoedkan, atau kepada Kan- 

foor Moehammadijah bahagian Pengadjaran di Kramat 97 pav. Batavia: 

Sekolah2 H.I.S. Moehammadijah terseboet di lefter D. t/m I. soedah 

Eeredienst: dan wali2 moerid jang mendjabat pekerdjaan negeri (lands- 

Djoega menjediakan roemah pondokan (internaat) bagi anak2 jang 

datang dari loear kota, dengan pembajaran t 17,50 tiap-tiap boelan. 

(1) jang diterima anak2 jang mendapat diploma, dari Muloschool, 
atau jang disamakan dengan itoe. '” wp 

2 jang diterima anak2 jang mendapat diploma dari H.YS, atau jang 

  

di Kramat 49 Batavia-Centrum, 

di Kemajoran 21 Batavia-Centrum 
di Kramat 97 Bafavia-Centrum. 
di Oude Tamerindelaan 134 Bi,-C. 
di Kerkstraat Mr,-Cornelis. 
di Drossaersweg 173 Tamansari 

Batavia-Centrum, 
di Laan Tegalan, Mr. Cornelis. 
di Buitenzorg. 
di Bekasi, Mr. Cornelis. 
di Kebonkafjang IV Batavia-C. 
di Kemajoran 21 Batavia-C.- 
di Kramat 97 Batavia-Centrum. 
di Kerkstraat 49 Mr, Cornelis 
di Kramat 97 Batavia-Centrum. 

dari Departement van Onderwijs en 

Wassalam PENGOEROES 

Warta Adm, 
Abn. No. 10412, Toean B. St. Saleh, 

Bandoeng, Ma'loemlah kita mengabar- 
kan tg. 19/7-35 sedang'itoe hari djoega 
Agent baroe mengirimkan itoe wang, 
djadi kita beloem bisa mewartakan 
itoe wang telah kita terima, Ioeran dari 

  
  

'toean f 1— telah sampai ketangan kita, 
dan masoek Loterij jang akan diboeka 
tg, 27/7-35, 

Abn. No. 11877, Toean: M, Hassan 
Masrap, Pekalongan. Pembajaran abon 
nement bagian  boelan Juni dan Juli 
'35, begitoe  ioeran Loterij jang akan 
diboekaig. 27 —7—35 f 0,50 telah sam 
pai ketangan kita. 

. Abn, No. 1546 Toean R. Somawidjaja 
Bandoeng. Sajang apa jang tocan te- 
rangkan di soerat briefkaart, tentang 
telah mengasih wang kepada Looper. : 
sampai ini saat kita beloem menerima- 

nja. « 

Abn. No. 8737, Toean Chr, Hetaria, 
Djatiroto. Toean poenja postwissel 
besarnja f 3.50 (f 2.— ioeran Loterij 
jang akan diboeka tg. 27/7-'35) telah 
sampai ketangan kita. 

Abn. No, 10651, Toean R, Pelenka 
hu, Meester Cornelis. Ioeran Loterij 
dari toean besarnja f 1,— jang dikirim 
kan dengan postwissel telah kita terima, 

Abn. No. 8732, Leesgezelschap ,Si 
mardalihan”, Sibolga, Pembajaran jang 
paling baroe dari Leesg. terseboet be   sarnja f 1.5 masoek bagian boelan 
Mei '35, 

maap 

    

        
          
          
    

     

  

   
   

  

 



      

| HAND-BORDUUR TOESTEL, 
Tn PRACTISCH DAN 'ECONOMISCH sh 

4 Ti TJEPAT DAN NETIJIS - 

” Tersimpan dalam doos moengil dan bagoes 11 oetas Lilian art Silk. 1 
stuk Patroon Gabardin 2 stuk Strijk Patroon. 1 stuk gambar tjonto kleur 
1 Raam kaioe boender 8 Briefkaart gambar kota Tokyo, dan toeroet 1 

| stel kembang dalam doosnja. PEN usa Pena 

TE | Harga dibawah ini, lain ongkos kirim. 
No, 13 p- stel F.1.50 
No. Il, F.1.60     

     
        

|Pakalipan No. 89” — 

    
| Tocan soedah 

dapat sepatoe 

"N Kembang Thurip | sepolipek wedi 

   
   

  

,KWALITEIT SCHOENMAKERI" | 

'Moh. SJARIEF 
Cheribon | 

Dengan wang TI voetbal jang| 

doewa roepiah K .. koewat kaloe 
beli satoe do- 

zijn dapat gra- 

  

       
    

  

     

       

    

     
   

    

   

| Kramat No. 10 .—  Telefoon 6077 Welt. — Batavia-C. 

KETOE OEDENG MAKERY 

E.M, MOECHTAR | 
Noord Passarstraat BANDOENG 

  
    

  

   
   

        

   
    

    
     

  

   
Satoe-satoenja toekang Ketoe Oedeng jang mendapat 2 Diploma, 
dari itoe tidak oesah heran, soedah mendjadi langganan besar 
dari 'achli2 pemakai ketoe-oedeng, jang: berpangkat tinggi dan 
rendah— 

ngarti bahasa Soenda. 

Djoega berdagang BATIK—POLENG—SLOFFEN, dan lain2, jang 
warnanja, tjoraknja, maoepoen Oualiteitnja menoeroet Zaman.— 

HARGA — “PASTI — MOERAH  —  MENJENANGKAN 

Pertjajakah ? Djangan ragoe2! Boektikanlah! Dan atoer pesanan populair. 

" dari sekarang. terbit 

|... Pesanan loear Java haroes kirim wang lebih doeloe '/: nja dari 
harga.— fa masoek ongkos kirim. 

       

Si 'Drie Kleurigvioollje No.18 ,, F.1.65 Iitis sepasang sepatoe voetbal djoega. 

Nina Cosmos No. HO F.1165 1 

,.. Apion | Na IE Rt.70 Menoenggoe dengan hormat 

»... Bakoeng (ANa Ie ETD Moh. SJARIEF 
« 3 Anjelier ' .. « Nor 188 tetu ruth 80 

:: Lilielje van Dalen -No, 39 ,, F.1.85 

? Dahlia La No, 02». F1 90 
» Cherijsemihemum No. 26 1F.2.20 

  

DITOENGGOE - TOENGGOE 

Oleh tiap - tiap orang jang me- 

,Waiang Poerwa' 
Boekoe karangan M. Winata Hardja 

Djilid ke 1 sampai ke VI lakoe- 
nja seperti pisang goreng. Sebab 

. ditoetoerkan dengan sangat me- 
narik hati, bahasa jang rapih dan 

Sekarang djilid VII soedah 

NB, Djoega bisa dibeli pada adminis- 
tratie ,,Pemandangan“ dengan 
harga f 0.75 satoe boekoe, Ter- 

Lekas pesan, djangan keabisan ! 

  

    

H.L.S. JULIANA. 
Moelai 1 Mei 1935 H. 1. S. ,JULIANA“ menerima moerid 

baroe. aa 

Goeroe-gveroe semoea “berdiploma. 

Mendidik anak-anak oentoek examen M. WU.L.O, K. W.S. dil. 
Wang sekolah moelai, 1 Augustus 1935 F 4.— boeat anak per- 

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

Dengan Besluit padoeka toean Directeur van Onderwijs 'en 
Eeredienst ddo.. 28 Juni 1935 No. 16309/a Julianaschool di 
Palembang di izinkan memakai nama H.I.S. terhitoeng dari 

1 Pebruari 1935, |     

  

    

   
   

    

  

      

  

  

SMIN 
dan ASMINKIU 

: Obat bengek (Asthma). 
Goena kamoe poenja kesehatan pilihlah obat jang soedah termashoer, 

| Toean-Tocan tentoe pada mengetahoci, bagai- 
Ijp. mana sengsaranja orang jang diterdjang penjakit 

III bengek itoe. ng sa 3 
il Memang obatnja jang terdjoeal dikoeliling 
Yaa .djoega ada banjak matjem, tetapi ke- 
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hawa, oentoek antero batoek, batoek lelah atau 
batoek sesek, ditengah malem keloear keringet, 
penjakit soeka kentjing diwaktoe malem, sakit 
Wasir dan boeat antero penjakit djantoeng jang 
membikin lelah. 

ASMINKIU 

Menoeroet keterangan Doktor - Doktor jang 
pandai tentang penjakit bengek. mengobati ini 
penjakit haroes menggoenakan 2 matjem obat, 
jaitoe ASMIN dan ASMINKIU sebab dengan 
begini boekan sadja bengeknja mendjadi hilang, 
djoega badannja djadi bertambah seger. 

    

'dahannja senantiasa ada membawa lain- 
| lain penjakit lagi seperti: berasa mabok, sakit 

  

       || kepala atau lain-lainnja, pendeknja tida sampai 
. memoeasken. ai 
. Akan tetapi dengan pakai kami poenja obat 
'kermandjoerannja nistjaja bisa memoeasken dan 

I-sampoerna, kesoedahannja sama sekali tida ada 
| berasa ketinggalan apa-apa. 

    

       

     

lih jang pilihan sadja, maka dari itoe boleh di- 
If minoem bersama-sama dengan lain obat, djangan 
II koeatir, maskipoen dipakai sampai lama djoega 

Ilh tiada mendjadikan apa-apa. 
LI .Ini obat bila dipakai sebeloem timboel pe- 
"njakitnja, bisa tertjegah datangnja  itoe pe- 
njakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada 

11! kesoesahan. Nanga 

    

Ill nja, bisa ternjata Chasiatnja seperti obat soentik 
| sadja, demikian poela boeat hilangken batoek 
“bisa dengan -. gampang: pendeknja dipakai 
:mengobatinja bisa sampai sampoerna menoeroet 

Il kita poenja kemaoean. 
Selainnja «dari penjakit bengek, djoega ini 

amat besar pertoeloengannja oentoek : 

  

       
    
   
   

  

   

    

   

     
   

    

   

  

ASMIN. . 
ASMINKIU . . 

m terhitoeng ongkos kirim. 
   

      

      

erna diperboeatnja ini obat dari bahan-bahan 

INI. Djika dipakai pada waktoe timboel penjakit- 

  kit bengkak pada koelit dalem tempat dijalan, 

“ASMINKIKI ada soeatoe obat bengek pendapatan 
paling baroe, ialah atas ichtiarnja Prof, Dr. T. 
SAKATA, seorang Goeroe sekolah Doktor tinggi 
di The Imperial University di negeri Japan, jang 
pahamken tentang penjakit bengek dengan soeng- 
goeh-soenggoeh. 

. Pertoeloengannja ASMINKIU amat besar dan 
sampoerna, jaitoe bisa mentjegah datangnja be- 
ngek, boeat jang terlaloe banjak angin didalam 
peparoe, berasa panas didjalanan napas (terg- 
gorokan), soesah bernapas, napas berboenji, riak 
nja berbaoe, soesah keloear riak, boeat antero 
batoek dan bikin koeat badan, 

Sebagai orang jang terserang penjakit bengek, : 
memang senantiasa badannja tjape, dari itoe 
djanganlah disia-siakan tentang pelihzraken ba 
dan paling teroetama haroes minoem ASMINKIU, 

| soepaja bisa tertjegah datangnja itoe penjakit. 

“HARGANJA: : | 
| "a.Der fleseh.t 1,75. 

11,85 ” » 

bisa: dapat beli dimana-mana Toko Japan jang mendjoeal obat. Bila tida ada atau ke- 
teroes pesen dikami poenja toko. : . 
wang lebih doeloe, ongkos kirimnja. bisa dapat moerah, jaitoe ASMIN boeat ongkos JII 

dan ASMINKIU tambah f 0,20, Nanti dikirim teroes sampai diroemah pemesan. JII 
gi, dikasi rabat bagoes, boleh berdami lebih dahoeloe, 

RANT obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH. 

TO can 
Molenvliet West No. 203 Batavia. 

Telf, No, 293 Bat, 37 
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   'Schoenenfabriek »TJAN FOE NG   

SAUDARA ! 

marilah ber- 

“ 'OESAHA! 
Toendjanglah Industrie sendiri !! , 

Sekarang waktoenja ber ,,SATOE HATI" 
Belilah saroeng tenoen ini Merk. 

  

z1 Pa Delta th COOPERATIE TENDEN BOEMIPOETRA | 

YA 

da 

  

    

   SeTtoe SAT 

Geoeponeero NS 21512 

MADJALAJA 
| BANDOENG | 

M0 el hayion gua 
lan Uh 

an ngnap ny, enay, am Guan, 
TN 1) ANN NUNYUK 
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Barang2 keloearan dari kita, ditanggoeng 100 pCt. moerah, baik 
tioraknja, koeat dan tida loentoer. Pendeknja: MENJENANGKAN 
Hoofdkantoor : Regentsweg 42 Bandoeng Telefoon 1722. 

    
       

       
   

    

BERHASIL ! 

     
         

  

  
  

                
      
      
    

      

  

       

         

     

    

   
   
   
   
   
   
   

KERAS SEPERTI MERIAM 

TOEAN POFNJA TENDANGAN 

Kaloe pake Sepatoe-Voetbal ,,TJAN FOENG” jang terpoedji 
oleh soeatoe voetballers jang terkenal    

   Harga moelai : 

Kwaliteit van : Prijs. 

le soort geolied Irer waterproof F 8,— 
2e soort gewoon leer |. » 5.50 
»Special leer", .. NT, » 450 
3e soort leer en zeildoek. . .. . ,, 3.50 

        
   
     

    

        

Selamanja ada sedia roepa2 sepatoe Toean — Njonja — Anak2 
Spike-en Hockey-Schoenen, Laarzer, Been Kappen, ' 

dan Sport-Artikelen. 

    Senen 75 Telf. 3313 Wi. 

       
   

  

    
   

Batavia-Centrum 

Pake Sepatoe-Voetbal ,.TJAN FOENG“ selamanja succes:      
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£ —.—..aa magang 

. Nasib dan keadaan 

  

Sekarang marilah kita melangkahkan 
emandangan kita pada kaoem perem 
oean jang tidak bersoeami. : 

Nasib golongan ini soenggoeh ta' 
| berbeda dengan jang bersoeami, bah- 

kan lebih2 dari pada itoe. Berapakah 
rasanja seorang perempoean jang soe 

| dah beranak beberapa orang tiba2 di 

tinggalkan mati oleh soeaminja, dalam 
an jang soekar ini? Tidak hanja 
nominja sadja jang djatoeh, tetapi 

— kehormatannjapoen mendjadi toeroen, 
karena manoesia itoe biasanja terha- 

| dap kepada seorang djanda, lebih2 

djanda jang melarat, sangat merendah 
| kan dan menghina, berani memperka 

| takan jang boekan2. Lebih dari fihak 
'kaoem lelaki tidak sedikit poela jang 

- soeka permainkan dan menghina-hina 
perempoean jang tidak bersoeami. 

.. Dalam hal ini hanja djanda djanda 
jang tegoeh dan tetap imannja sadja- 
lah jang bisa tetap memegang kehor- 

'matannja. - Dalam :oeroesan ekonomi- 
| nja teranglah ia jang haroes memikoel 

endjadi waris soeaminja 

   akan makanan dan 
   

    
   

  

    

  

      

  

    

pe-|        

ean jang tidak sesoeai 
stiannja, gadjihnja lebih 

da orang laki laki, pa- 

bocah pekerdjaannja dan 
erloean hidoepnja. . 
a peratoeran itoe, maka 

    

  

   

    

   
    
   

  

    
     

  

toe: Pertama, me- 

iat, ialah mendjoeal 

karena .perempoean 
e sedikit sekali men- 
ngga tidak tjoekoep 

itoek menoetoep 

  

   
     

    

   

            

ai 
an jang.sematjam ingan dalam doe 

——— Lembaran Ketiga 

berampacan Indonesia   

nh dalam waktoe jang serba soekar dan soesah ini. 

: Pidato Njonja Soemadhi. 
  

Au Kn Penoetoep. i ji | 

es dan mentfoekoepi ke |ta'dapat kaoem perempoean mendjalan 

tangganja. Ia sendi-Ikan kewadjibannja sebagai kaoemitoe, 

1 'jaitoe tentang mendidik anak, teroeta- 
Dalam keadaan | ma anak2nja perempoean jang kelak 

boelkan hal2 jg tidak) 

Kedoea, de-| 

banjak peroesahaan, perkeboenan2 dan 
matjam2 pendirian lagi jang djatoeh 

dan goeloeng tikar, karena terdorong 

dari malaise ini. Dalam keadaan jang 

sematjam itoe, tidak sedikitlah tambah 

nja, dan bertambah besarlah barisan 

kaoem penganggoer jang terdiri dari 

kaoem lelaki dan perempoean. Dalam 

hal inipoen perempoean jang mendapat 

seberat2nja 'pikoelan dan tanggoengan" 
- Begitoelah beratnja tanggoengan pe 

'rempoean pada zaman jang soesah dan 

soekar ini, hingga ternjata lebih berat 

dari orang laki-laki, karena ketjoeali 

'mengoeroes keberesan dan ketjoekoe- 

|pan roemah tangga, mengasoeh dan 

mendidik anak2, terpaksa poela ia 

'haroes toeroet memfikirkan hal pen- 
tjarian rezeki. "Ibarat seorang menister 

'dengan doea portefeuille, oeroesan 

,dalam“ dan oeroesan ,,loear“ negeri 

jang doeanja sama penting dan beratnja, 

Tidak moestahil minister itoe gampang 
roesaknja, entah otak atau badannja, 
entah boedi atau fikirannja. 

Dalam keadaan jang seroepa itoe,| 

      akan mendjadi Ib oe poela dan akan 
endidik anak2nja, 

Memang roepa2nja naSib jgsedjelek | 

tidak hanja mengenai kita perem- 

san jang telah dewasa atau toeasa-| 
ja, akan tetapi anak2 kita perempoe 

an poen tidak loepoet mendjadi koer-' 

  

     

    

  

a.|bannja keadaan jang sedjelek itoe. Apa 

nikah daja seorang perempoean jg soe- 

  

        

   
    

    

  

    

  

'dah mempoenjai anak banjak, didalam 

waktoe menderita kesoekaran' ketjoeali 
mengambil salah seorangianaknja perem 

poean oentoek didjadikan perantaraan 

Imengkoeboengkan diri dengan doenia 
locar roemah tangga, oentoek mendjadi 

perantaraan mentjari keperloean roemah 

tangga. Di kampoeng2 djoega di kota2 

ketjil bahagian besar jang mendjadi 

toekang mendjadjakan makanan adalah 

anak2 perempoean jg beloemlebih dari 

beroemoer 14 tahoen, bahkan terdapat 

'poela jang baroe 10 atau 11 tahoen. 
'Anak2 ifoe jg sedangnja mendapat 

pendidikan dan pengadjaran jang baik2 

baik dalam sekolah atau balai pendidi 
kan dan pengadjaran lainnja, soedah 

“terpaksa dalam hari jg sangat panasnja 

toe, berkeliling kota, keloear dan ma 

'Isoek kampoeng, oentoek mendjadjakan. 

erdagangannja jang harganja tidak 

na tebih dari 50 sen sadja. : : 
an! Sangat mendahsjatkan hati kita lagi, 

    

   
     
  
  
   

   

    

  

   

  

   

  

    

  

poean jang 
bekerdja di 

 toep, tapi kii 
- perempoean, sedang asjik beke 

keboen2 te opi, kina, tembakau, 
dan lain2 sebagainja, sedang 

matahz tjarkan. tjahajanja de 
. ngan seterik2nja, hingga | 

kan keringat pada toebo 
tara itoe perloe poela | 

... bahwa orang2 toekang 
| nan di gemeente Tega 
— hampir semoea orang. 

'Poen sepandjang berita ja 
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gkat dari roemahnja, dan dj 
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ng2 |ada modal oentoek berdagang 
is gilatau karena memang malesnja, maka 

nl Boleh dikata, diseloeroeh Djawa ini, 
. Idi kota2 kita dapat berdjoempa de- 

3 Ingan “teledek ketjil“ kata orang Djawa 

ng kita da | 

t, maka orang2 perempoean jg beker 

2. dja pada keboen2 dan goedang2 tadi donesia 

| poekoel lima pagi mereka soedah be|dan pendidikan j2 

| rangka jam 6|kan mendapat pendidikan dan 

s roelah sampai di roemahnjal djaran jang hina, rendah dan sesat soe 

kk2nja. Soenggoeh semoea | dah dipaksanja oentoek 1 

jak dan tidak pada tem-| oentoek k 

g bekerdja pada | djoeg 
ep sangat koerang 
agaannja, hingga 
jang sangat meren 

empoeanan ckse 

is. kita jang memang bodoh tidak berpe- 

ngadjaran dan berpendidikan jang se 
pantasnja itoe, hingga ta? berperasaen 

dan berboedi poela, karena soekar dan 

'sempitnja penghidoepannja, karena ta” 

: ketjil, 

dikirimkanlah anaknja perempoean jg, 
sama sekali beloem beroemoer, oentoek 

keloear mentfjari rizki dengan djalan 
jang sangat hina sesat, 

Tengah dan “doger ketjil“ di Djawa 
Barat sini dan “gendjring oe 

dalam daerah Tjirebon. Anak2 itoe           
akan mendjadi bibitnja an 

entjari rizki 
eperloean , . , roemah tangga 

iboenja, jang ketjoeali soedah melarat, 
ga karena soedah kehabisan 'akal 

dan djalan oentoek mendapat sesoea 
nasi dengan djalan baik. 

— Sedang oeroesan economi ini soe- 

hal2 memberatkan tanggoengan kaoem 

dohan atau berlaki isteri,      
     

I: 

"34 

mendjak beberapa tahoen jang laloe,. 

& 

Pa SATA n ane anaroocongoretenenmmaeroar 

dan per 

Ibanjaklah 

tadi, adalah pihak 
mendapat nasib jang sedjelek-djeleknja. |, 

jang ke Il ini. soepaja dapat diterima 

bagai pengharapan (motie) dari pada 
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oe jg 

    

   

  

perempoean jaitoe dalam soal perdjo-| 

Mengingat tabi'at alam dan djoega | 

diperintahkan oleh Allah S,w.T, bahwal 

  

. Tahoen ke 4 |'aki2 dan 
monas Sm : Pe aa 

BA Bh ai PAN ratoeran2 jg sesoeai dengan 
n. Tetapi dengan adanja 
hidoep ini, soekar poela 
k berdjodoh dengan. per- 

£ nja penghidoepan 

kawin”, karena 
eloem ketentoean 
lau ditambah tang 

es memelihara Orang 
ereka jang hanja se- 

pen inja dan sedikit poela 
keberaniannja, maka bertemoe poela 
kesoekaran dalam perkawinan, karena 

mahalnja t kawin dan beratnja 
pembajaran kepada. pegawai2. pendai- 

taran nikah. 
Dengan keadaan jang sematjam ini 

ng2 perempoean jang ber 
'berketentoean lagi, 

dohan diloear per 
dirinja terbit dan 

    

gelandan 
Tentoe sadja | 
kawinan dengan $ 
hidoep deng boernja. 

| Djoega keadaan dalani jang sematjam 

ini, sebagai jang telah kami terangkan 
perempoean jang 

    

  

     

   

Karena dengan adanja perdjodohan 

jang tidak sah tadi, dapatlah menim- 

boelkan kelakoean2 jang tidak pantas 

pada laki-laki jang kemoedian meng- 
hilangkan poela rasa pertanggoengan 

djawab jang ada pada lelaki tadi. 
Sebagai seorang soeami jang haroes 

mengoeroes dan memelihara isterinja 
dan achirnja poela kepada anak2nja. 

Tidak sedikit poela terdapat perem- 
poean2 jang sedang mengandoeng ig. 
ditinggalkan oleh soeaminja dan tidak 

sedikit anak2 jang Jahir tidak berke- 

tentoean bapanja. 
Dengan keadaan jang seroepa ini 

djadi teranglah, bahwa perempoean jg. 

menanggoeng maloenja, dan ia poe 
la jang memikoel beban mendjaga dan 
mengoeroes anak jang ia lahirkan tadi. 
Poen dalam hal jang seroepa itoe ber 
djangkitlah pelatjoeran dengan soeboer 

nja. satoe keadaan jang sangat meroe 

sak masjrakat dan mendjatoehkan dera 
djat. kehormatan dan djoega kemoelia 
an sesoeatoe bangsa. s 

Rapat jang terhormat ! 
Sampai disini tjoekoeplah kiranja 

pembitjaraan jang mendjadi kewadjiban 
mi. : 
Pemb'tjaraan ini kami koentji dengan 

memadjoekan beberapa stellingen Ike 

simpoelan) jang kami pertimbangkan 
kepada Congres Perempoean Indonesia 

sebagai kepoetoesarni (bestuit) atau se- 

Congres kita jang moelia ini.. 

Kesimpoelan kami atoer: sekali-kali 

tidak bersandar atas ideaal jang kami 

tjita-tjitakan, tetapi semata-mata hanja 

'bersandar atas keperloean jang dapat 

kita njatakan dan kita rasakan pada 

'waktoe ini, ja'ni sebagai. berikoet : 

“1, Dimasing-masing district atau 

'onderdistrict haroes diadakan Steun- 

| Comite Perempoean, jang terdiri dari 
pada lapisan ra'iat Perempoean jang 
mana poen djoega jang mempoenjai 
ketjakapan ocntoek mengawaskan peng 
hidoepan kaoem perempocan dalam 
(district itoe dan oentoek memberi so- 
kongan nasehat, pemberian makanan 

dan bakal hidoep jang lain-lainnja ke 

pada mereka jang memboetoehkannja, 

| 2, Pemerintahan negeri haroes mem 
beri perlindoengan dan pendjagaan 
setjoekoepnja atas kaoem boeroeh 
perempoean. Dimana dapat ternjata, 
bahwa kaoem peroesahaan mempergoe 
nakan kaoem perempoean boeat peker 
djaan jang boekan semestinja, oleh 
karena oentoek menghemat belandja 
peroesahaan, jang sedemikian itoe 
hendaklah dilarangnja: 

“3. Belandja perkawinan (bajaran ke 
pada pegawai pendaftaran nikah dan 

laih-lainnja) haroes diatoernja jang se 
laras dengan kekoeatan pembajaran 
ra'iat. Pendaftaran dengan pertjoema 

hendaklah dilakoekan pada siapa jang 
soenggoeh-soenggoeh tidak koeat mem 

bajarnja. Dalam hat ini djanganlah. 
'hendaknja kepala kampoeng atau loe 
rah desa mempersoekar orang 
minta soerat miskin: 

'hal nikah, thalag dan roedjoe', seba- 
jang berlakoe sekarang ini: jang 
-njata menggampangkan dan mem 

lakan memadoe, jang djoega menggam 
Ipangkan kaoem lelaki mendjatoekan|. 
thalak kepada isterinja oentoek dapat 
kawin dengan perempoean lainnja Ia 

1 Bi, begitoe poela memoedahkan kaoem 

he 
   lelaki mempermainkan kepada isterinja, 

sndaklah 'hendaklah selekas lekasnja - diganti, 

djanganlah 

nikah sadja. 

terima kasih kita oetjapkan ! 

isteri toe haroes berdjodoh,I t 
djodohan ini poen haroes-:me-| 

ai dengan kemanoej | 

ana banjak lelaki jg | 

jang 

4, Peratoeran Raad Agama dalam | 

h- (beri kelonggaran jang selocas-loeasnja |. 
kepada kaoem Jelaki jang bernafsoe 

3 nj semogeanja itoe semata- 

dah sekian berat dan soekarnja, maka|mata. seolah-olah. dipergoenakan oen 

iaan pada oe-| dalam oeroesan sociaal tidak. sedikit | toek mendjadi penghasilannja pegawai 

ernah terdjadi 
: 5 

k di Lasom 

Sementara itoe bertoeroet-toeroet se 

| Sekianlah pembitjaraan kami dan 

  

  

-BATIKHANDEL & AGENT 

dipake atau didjoeal lagi toean 

sampai f 30.— per codi. Kain p 

moerah sadja, k.I. moelai 13,50 

dan f£ 15,— per lembar. Kembang 

dengan rembours. 
#   

S.T. SJAMSOEDDIN 

  

Inilah adres kita jang toean toenggoe2. Boeat segala matjam2 batik 

keloearan DJOKJA-SOLO dan lain lain, tjoekoep. disediakan boeat 

bagoes - Seperti kain pandjang - saroeng - selendang - ikat kepala d.L.I. 

Harga kain pandjang en saroeng koerang lebih moelai dari 

f18,— f20.— f 25, — f28,— f30.— f 35,-— 1 40,— sampaif50,— p. codi, 

Ikat en slendang moelai dari f 14,— f18,— 1 20,— f 25.— 

digemari sangat oleh kaoemperempoecan Indonesia, harga sekarang 

Tjobalah toean atoer dan toelis soerat pesanan 

Pesanan banjak dan sedikit kita perkenankan dengan senang hati. 
Mana jang tak senang boleh ditoekar kembali. Pengiriman selamanja 

: Harga melawan-oenfoeng tipis,asal banjak lakoe. 

Prijscourant dikirim pertjoeme pada jang minta 

COMMISSIE DJOKJAKARTA 

  
  

akan dapat moerah dan oentoeng 

andjang haloesan jang amat 

TA MN 6501 SO 
nja model model, 

  
  

   

   
       

    
Pem 

ndonesid 
  

Kongres Ahmadijah 

Rapat sembilan kali, 
M.J, Red. kita kabarkan dari Soe- 

rakarta, ai 
Moelai tg. 24 sampai tg. 28 Juli, 

dengan bertempat di Soerakarta, Ab- 
dijah akan mengadakan kongres, de 
ngan sembilan kali memboeat rapat. 
Semoea rapat tertoetoep diadakan di 
roemah toean Koesban dikampoeng 
Panoelaran, Dari rapat sembilan kali 
. jang tidak tertoetoep tiga kali jai 
ve, : : 
Tg. 25 Juli, sore djam 8.30 di Ha 

biprojo, rapat oendangan. ' Hanja jang 
menerims ocendangan dibofehkan meng | 
haliri rapat ini. Agenda: ah, 

1. Sebabnja gerakan Ahmadijah (Cen 
trum Lahore) didirikan. 48 

2, @oer'an Soetji dengan Tafsirnja 
jang didalam bahasa Belanda, oleh ra 
den ngabai Djojosoegito. 

3. Toedjoean dan pengalaman, oleh 
tocan Mirza Wali Ahmaa Baig, oetoe 
san Ahmadijah di Lahore. Pidato ini 
poela sebagai permintaan diri (pami 
tan), karena ia akan poelang kembali 
ke India. 

biprojo, rapat oemoem, Dengan agen 
da beberapa pidato tentangan, 

1. Keadaan doenia Islam, oleh r 

den Prodjodarsono, bekas goeroe H, 
IS, di Bonorogo dan kemoedian di: 
Madioen. (Toean ini waktoe masih 
mendjadi goeroe di Kratonan Soerakar 
ta bernama Poerwodihardjo, pangan 
djoer serekat Islam, toean Prodjodar 
sono adalah seorang spreker jang 
djempol dan djenaka, tetapi leloetjon 
nja selaloe ernstig dan mempoenjai 
maksoed, djadi tidak asal meloetjoe). 

2. Tentang tjita2 Gerakan Ahmadi 
jah Indonesia (Centrum Lahore) bar 
hoeboeng dengan keloearnja @Goer'an 
Soetji serta tafsirnja dalam bahasa Be 
landa, oleh Raden Ngabei Djojosoegito, 

3, Tentang Tafsir Yoer'an Maulana 
Moehamad Ali. 

Tg. 28 Juli rapat terboeka oentoek 
kaoem perempoean bertempat dipedo 
ponja Raden Toemenggoeng Djaksodi- 
poero di Pasar Kembang. Moelai djam 
8,30 sore. 

  

  

C 
  

Commissaris P.S.S.I. 

Jang di Soerakarta 
“tidak bekerdja. 

Dari Solo W. toelis kepada kita : 

- Kita perdengarkan kritik ini oentoek 

'keberesan. Pernah ditoelis disini oleh 

tocan S. Tj. S,, bahwa pekerdjaan da 

lam P,S.S.I. tidak boleh diboeat sam- 
bilan dan haroes 100 pCt. tenaga di 

Tg. 26 Juli, sore djam 8.30 di Hal 

toempahkan. Setidaknja mesti hidoep 

sedjalan dengan organisasi. Toean itoe 

berseroe, soepaja kaoem P.S,S.I. bere 

hati 100 pCt., menelad sepak-terdjang 

boeng dengan passieinja toean S., 
Commissaris P.S.S I. di Solo. 
“ Persis waktoe Kongres pernah me- 
ngoesoelkan soepaja Commissaris di 

| ISolo itoe diganti : soedah 5 tahoen'ia 
|Imendjabat pekerdjaan itoe, dan kenja 

taan hanja sebagai ,gambar“ sadja, 
sebab tidak ada pekerdjaannja. Lebih 
'nenjedihkan lagi sebab kalau ditanjai 

“ “Iapa-apa ia tidak mengerti. Begitoepoen 
waktoe Persis adakan rapat anggota, 
sebagai wakil P.S.S.l: ia ditanja ten 
tang maksoed mengadakan “anggota 
loear biasa dari kloeb bangsa Asia, 
'ia tidak dapat memberi djawaban. 

Ini memboeat indruk jang tidak baik. 
" Lagi poelaia soedah terlaloe koeno , 
kita kira t. S. merasa sendiri, bahwa 
beradanja lebih lama dikalangan P.S. 
S.I. hanja menjoekarkan' dirinja sendiri, 
sebab tidak dapat melaraskan dirinja 
dengan keadaan. Dalam perkara jang 
|baroe2 ini timboel, jaitoe waktoe P.S. 
S.I. mendapat serangan dari lain fihak, 
ia tidak-maoe ambil tahoe. Jang be- 
'kerdja kedjoeroesan ifoe boekan ia. 

Kita harap oentoek kebaikan toean 
itoe sendiri, dengan perasaan hormat 
soepaja meletakkan djabatannja sadja. 
Daripada hanja mendjabat ,,eere baan- 
tje“ lebih baik merasa kalau dirinja 
tidak dapat mengikoet aliran baroe da- 
lam kalangan persepakragaan. 

Kita harap pengoeroes P.S. S.I. di 
Mataram perhatikan ini. Di Solo ada 

kandidat jg boleh diharap, jaitoe toean 
Mr. Kartodipoero, 

Sofa 

Studenten Tennisser Japan 

Dioendang oleh Z.H.P. 
Soeriohamidjojo. 

.M.J. Red. kita kabarkan: 
Seperti di ketahoei, doea student- 

tennissers Japan, Kinoshita dan Tsu- 
'kada, telah berada di Djawa, Kita 
mendengar kabar, bahwa atas oenda- 
ngan Z.H. Prins Soeriohamidjojo jang 
terkenal, mereka itoe akan. datang ber 
main di Soerakarta, jaitoe di baannja 
itoe 'Prins sendiri. Mereka akan ber- 
main doea kali, pada hari Sabtoe dan 
Akad tg. 27 dan 28 Juli. Adapoen 
programma sebagai berikoet : 

Sabtoe siang djam 3: 
Kinoshita—Tan Tjwan Tjay 
Tsukada—Samboedjo Hoerip, 
Kinoshita/Z H.P. Soeriohamidjojo — 

Ni Abendanon/ Bryan. 
Takagi— Soemadi Hoerip. 

Akad pagi djam 7.30: 

Samboedjo Hoerip—Kinoshita. 
Takagi—Tan Tjwan Tjhay 
Tsukada —Soemadi Hoerip.. ' 
Kinoshita—Takagi 
Tan Tjwan Tjhay Abendanon 
Ong Soen Ham . Bryan 
Kinoshita Samboedjo 
Tsukada  Soemadi Hoerip 

Akad sore djam 3: 

Tsukada—Tan Tjwan Tjhay 
Kinoshita— Bryan 
Tan Tjwan Tjhay 
Z H, P. Soeriohamidjojo Ong 

Takagi 
Soen 
Ham 

Kinoshita  Abendanon 
Tsukada Bryan 
Kinoshita—Tsukada, 

Telah doea kali Z.H.P. Soeriohami- 
djojo menggembirakan kaoem tennis- 

sers dengan mendatangkan bermainnja 
di Soerakarta, tennissers terkenal dari 

loear negeri. Dengan jang akan datang 
itoe mendjadi jang ketiga-kalinja,     Ap 

u 

pengoeroesnja. Kita moepakat. Maka, 

| kita perdengarkan ini kritik, berhoe- 1 mingguan 
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“Bateinnaya kata Feb ketjz bisian dah. an no. 1 
dan no.2, keloearan C,B, 

  

  

kita teroesah 'seboetkan lagi. 
| Harga boeat djoeal lagi, direken harga jang pantes, 

Atoer pesenan selamanja dengan REMBOURS. 

5: onkos kirim, Djoega kita mendjoeal minjak klapa, 
jang tida kalah sama minjak Tjiamis. 

dengan hormat Njonja2 dan Toean2 | — Moenoenggo g0e 
i . poenja pesenan. 

n C,B.I. Manondjaja jang na | 
- terkenal dimana-mana tempat. Rasa: ja dan maroemhja Ta 

Ma djika diminta, dikasih pertjoema, ketjoeali 

  
     Pengoeroes C. B. I. Aoi Oragik 

  

     

    

  

  

si 

  

   

   

    

   
dari persatoean Priaji 

tera di Hindia Belanda 
'Maandblad Berg 

"Bestuur Boer      
       
   

Tan xemplaren 

Dikirim pertjoemah kepada ledi 
segala bangsa dan Ambtenaar2 

Harga abonnen 
f 5— setaon atawa 12 nomer, f 
bajaran doeloe: berlangganan palin| 
Lapangan bagoes dan loeas « 
Menghadepi hasil besar dan menj 
ganan dapet rabat banjak berhoeboe 
Ingetlah, kalangan Regentschapsraac 
oleh Regenten, jang kebanjakan me 
djadi lapangan advertentie djoega. 

. Perminta'an langganan atawa pei 
bana alawa tarief, serta mayoak: lid. F 

     
       

      
boeat Hindia 

  

   

      

   
       

       
    

    

  

    
     

igan 'djaman soesa. 
       

   
   

      

   
   

      

    

  

toelis pada. 
   

  

   
inistratie.          

46 

2,P.B. B. dan dibatja oleh langganan2 

engah taen aftawa 6 nomer, pem- 
dek setengah taon atawa 6 nomer. 

ek reclame dan advertentie. 
5 tariefnja rendah dan berlang- 

Werken jang terkemoedi 
ang P. P. B. B. bisa men- 

smimpin, mocat adver- 

: Telefoon No. 3071 WI, 

  

R. A. Sia Amien!) 

Wetan Saja 
- PEKAROENGAN No.70. 

vn Dimoeka 'kapirein Arab Cheribon 
  NE PIN Pe 

  

  

  

  

| KLEERMAKER £ Awi. 
| Kami kasih taoe ke 
- kalian kami poenja 

ganan-langganan, - 

| 
| 

.lang- 

— Jang di Kramatplein no. 34 

I 

| 

    

3 Sekarang soedah pindah di 
| Gang Atjong No.2 Bat.-C. 

depan Postkantoor Kramat. 

| Dan kita ada sedia roepa2 
| kain djas oentoek toean2, 

potongan- tanggoeng netjis. 9 

ada se- El 

  
  

itoe,       

Uu IR. TA Pa 

  

  

Pemberitahoean 

Eigenaar-Chef 

Drukkerij PENGHAREPAN 
Bandoeng. 

  

DRUKKERIJ PENGHAREPAN! 
'BANDOENG. 

Memberitahoekan dengan borma ke- 
pada sekalian langganan kita, bahwa 
telah terdjadi beberapa orang jang 
mengakoe sebagi AGENT kita poenja 
Drukkerij ' PENGHAREPAN, 
diantaranja banjak jang bo ek an 
agent, sehingga dengan begitoe banjak 
pesanan - pesanan jang salah, 
baik tentang harganja, maoepoen 
peratoerannja. 

Berhoeboeng kasa ini, diharap 
kepada sekalian toean - toean : jang 
berlangganan kepada Drukkerij kita, 
djoega jang baroe akan pesan per- 
tjetakan, soepaja soeka berhati-hati 
dalam hal oeroesannja harga dan per- 
atoeran jang dikehendaki oleh toean 

sedang 

  

    

   
    

  

   

      

    

    

    

OBAT SAKIT KEPALA TJ 
jang belon perna gagal. 

  

     MOLENVUET WEST, Pi 212: bi 0 TELEPOON, 1090. 

“Toko OBAT TJAP MATJAN 

D0 ENG AUN TONG KOW KIB 

SAKIT KEPALA 
| SAKIT GIGI 

dan laen? penjakit dan gang: 
goean zenuw, seperti sakit 
koeping, catarrh di peroet, 

0. tida bisa tidoer, enz. dalem 
Dikun Dedy sakedjepan sadja dan dengen 
PAN . mandjoer disemboehken oleh 

  

Bisa terdapet a semoea 'roemah . Ha 

NG AUN TONG, Molenvliet W.174 Tel. Bat 1090 

  

BATAVIA 

  

  

ea Oeroesan Pengadilan 
IRechtszakenkantoor| 

vr. MOHAMMAD YAMIN 

SAWAH BESAR 56, Tel. Wel. 3799, BATAVIA-CENTRUM 

“Kantoor oentoek mengoeroes perkara dimoeka pengadilan 
oentoek Merken, Faillissement Overschrijving: djoega oentoek 
oeroesan: incasso, belasting,. informatie, administratie, hak 

tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomie: djoega salin 

menjalin kedalam berbagai-bagai bahasa. 

Satoe-satoenja kantor Indonesia di Djakarta. Diboeka tiap hari 
“dari p. 8—1 pagi dan p. 3.50—5 sore. Oentoek 2G Ngak 
mampoe hari Selasa dari poekoel 1—5 sore. A7   
  

  

  

    

Mentjari Oentoeng 

di ini Moesim Malaise ? ? 
Soeda tentoe bisa, dan tambah boelan tentoe moesii semingkin tambah 

' oentoeng, djikaloe Toecan boeka peroesahan di: 

PASAR — MERAH 
KRAMATPLEINJ 

Boekalah Toko fjita — Toko spafoe enz. enz. drintok: Dengen, kapifaal 

ketjil, asal sadja radjin, tentoe bakal mendjadi semingkin besar, sebab 

pangkalan No, I, paling tjotjok & oewang sewahnja djoega pantes. 

Tanjalah advies lebi djaoe, fjara bagimana bisa mendapet 

oentoeng lebi besar di ini moesim Malaise pada : 

N.V. KHONG TIN 
TONGKANGAN 12 — .  TELEFOON 400 —  BATAVIA     

  

  

  

  

TOEAN PERLOE KOENDJOENGI 

TOKO TIO TEK HONG 
  

dalem roemah baroe sebla roemah toea soepaja bisa saksiken 

iapoenja barang2 jang kwaliteit paling baroe dan 

HANDEL IN: 

SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN 

MODE —— ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 

KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

Reparatie-atelier van Vuurwapens cx1z., enz. 

IOKO TIO TEK HONG 
PASAR BAROE — BATAVIA-CENTRUM — TELF, 361 WI,     

    

           

  

  

Kenapa matanja ? 
Djangan didjawab, lebih baik diam-diam pergi sadja ke 

Kliniek- Dr. Koetjing Pasar Senen 214 Batavia-C. bawa wang 
of tidak sama isadja ditanggoeng moesti dapat obat, tidak pilih 
orangnja  semoeanja diterima dengan hormat, dioeroes beres 
penjakit doeloe dan nomor AKAN sekali baroe bitjara per- 
“kara wang. 

1 flesch 10 Ta F 0.50 Sekdibng boeat reclame f 0.25, 
Wo » 1.— boeat sakit mata lama, 
1 kung Aa » 1,50 boeat sakit mata lama dan lamoer, 

1 ». 30, €, 250 boeat trachoom dan sakit mata berat, 

Roepa-roepa penjakit koelit, 1 flesch 10 c.c. Taulin olie f 0.25, 
“1 pot 10 cc. taulin zalf f 025, 1 pot 20 c.c. taulin zalf f 0,40. 
Cattaulino, koentjinja tenaga laki-laki reclame prijs f 0,50. 

“ Panau zalf 1 pot garantie f 0,50. 
Catapodi, speciaal boeat mempertahankan roesianja prampoean 
1 flesch f 0,50, 
Obat sakit kepala digosoken, 1 flesch 5 c.c. The Cat Balm | 
f 0,15, 1 pot 10c.c. f0,25 dan 20 c.c. f 0,40. Boleh kirim 
'Rembours. Kliniek diboeka saben hari katjoeali hari besar, 
Preksa penjakit vrij. Hoofdagent West Java Roemah obat TAY 
AN HO Glodok Batavia, ENG HO TONG Cheribon, Toko DE 
ECHT SADJOESI Buitenzorg, 

AWAS dan DJAGA!!!! Moelai Hari Minggoe 3 Februari 1935 
Dokter KOETJING Melontjat Ke Soematra Lampoeng—Palembang 
Bangka— Djambi—Soematra Westkust—Tapanoeli—Medan Deli 
dan Kotaradja V. V, 

KLINTEK DOKTER KOETJING. 
The Cat Medical Hall Pasar Senen — Batavia Na 

   

| 

Harganja moerah 

djoeal lagi rapat bapoee! Tjari Agent di mana-mana tempat. | 
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