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aktoe Wakil Pemerentah, Mr. Pee | 
ma, djawab anggota2 Volksraad pada 
nija pertama, hari Djoem'at sore, di 

ada beberapa perkata'an dia- 
pada anggota Otto Iskandar 

“Nata, oetjapan mana jangsebeloem| 
beloem pernah terdengar. 

— Pada wakil2 lainnja, padat. Thamrin 
.sekalipoen disertakan poedjian atas pi 

- datonja, satoe ,knap stuk werk” me- 
. noeroeto pikiran pemerentah dan oe- 

BNN MAA nina sn 
— Terhadap lid Otto Iskandar di Nata 

- dioetjapkan di antaranja ini: | 

  

s1 

Zie, de Regeering beijvert Zich steeds 
om bij de #oelichting en verdediging 
van Haar beleid bevattelijk te zijn, en 
Zich bij Hare witspraken zooveel mo-, 
gelijk te verplaatsen in den gedachten- 

| gang van hen, voor wie zij bestemd 
zijn. Maar kan U de Den Pa 

- AAN tusschen Zich| 
zeif en-den heer Iskandar di Nata, dat 

F Zi er ditmaal niet aan denkt om te 
: trachten daarover heen te komen en| 

    

  

  

     

00 Tich in een dergelijkengedachtengang | 
| Ca 3 Ka Men £ ana er zich 
0. slechts over, dat hij uit cigen bewegingj 
2 iergelijk millieu niet te-, 
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B1 
De Ida 'Hoba salin merdeka da|satoe kabinet jang mesti mempoenjai 

    
    

    

  

   
     

     

   

: asa Naa F »Liha 

2 rentah selaloe mentjoba an Ea 

pati din pendeta Maa 
   

  

kepastian pada toean bah 
rang di sini melihat 

JASA na pertjaja antara ia| 
Ii aa | o Iskandar di Nata, 5 sendisi jam togah ORO Iekandar di Nata, 

jang In MEMEAAa dan pindahkan | 
diri pada tjara memikir begitoe. Orang banja heran kenapa ia dari maoenja 

| sendiri tidak tarik diri dari milieu be- 

    

    

     

    

  

  
  

    
   

Pan 

3  peroe ada keperiaa'an 
| diantara anggota Volksraad seoemoem: 
an Baen Djikalau itoe keper 
tjaja'an soedah terbatas dengan tembok 
jang kokoh, tentoe sadja kerdja bersa- 
ma akan tersia-sia. i 

s5 Sebagaimana djoega kita anggap 
bar aan Iskandar di Nata, 
sengadja madjoekan hal-hal jang tidak : 

benar dan hanja sengadja mendjelek- 

kan pemerentah. Djikalau Wakil Peme 
— rentah benar mentjoba pindahkan diri 

Boekankah 

2 an tidak lain akan dirasai apa madjoekan pada ini anggota 
-soal jang mengenai kepen 

at. Sebagai orang jang terpi 
jat doedoek di Pedjambon, 
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dak apa, tetapi 
ntrouwen, . kita 

          

   

    

   

apa jang ia rasa perloe dikatakan ter- 
adap pemerentah dan oemoem. 
Djikalau ia dengan perkataan boclat 

  

   

  

Jini, tidak terdoega sekali (verrassend) 
| Itoe perintah oentoek mendirikan 

|dasar dengan seloeas loeasnja. mengoen 

:. ikoet doedoek di dalam itoe kabinet. 

tItie sendiri, akan ambil poetoesan di 

dirikan satoe kabinet lagi, maka oeang 
Ao oepiah mendjadi tegoeh kembali di 

ibat itoe perkata'an an- | pasar oeang 
dan salah satoej 

“pada pikirannja toean Otto Iskandar | 

en djak masoek | goekannja sebagai wakil rakjat, dan 

  

  

Crisis politiek di Nederland 

Dr. Colija Kabinets-Formateur 
S.D.A.P. akan ikoet 
Merintah? 3 

Aneta kawatkan kemaren sore dari 
Den Haag, Sri Ratoe memberi perintah 
kepada Dr. Colijn oentoek mendirikan 
satoe extra-parlementair kabinet jang 
mempoenjai dasar dengan seloeas2nja. 

Dr. Colijn minta . tempo oentoek 
memikirkan perintah ini terlebih doeloe. 

Sri Ratoe minta soepaja Dr. Colijn 
ambil pbetoesannja djangan terlaloe 
lama. : : 
“Tadi pagi Dr. Colija mengadakan 

pembitjaraan dengan beberapa politici 
jang paling terkemoeka, diantaranja 
mana Rrof. Aalberse. 

fjaraan dengan Minister2 (jang baroe 
meletakkan djabatannja) di kantoor 

Ministerie van Kolonien. R3 

Soerat kabar »Maasbode” m engata 
kan bahwa perintah kepada Dr. Colija 

@djoekkan bahwa djoega Kaoem Seciaal 
Democraten (S.D.A.P.) akan diadjak    

Didoega bahwa S.D.A.P.-kamerfrac 

dalam persidangannja dari ini hari, 
oentoek melawan dengan keras kemba 
linja Dr. Colijn, Mereka berpendapa- 
tan bahwa kembalinja Dr. Colijn itoe, 
hanja akan membawa keoentoengan 

cist. 2 

kembali. 

 Sesoedahnja terdengar itoc kabar 
bahwa Minister Colija jang akan men 

di Londen dan Parijs, 
- Correspondent oentoek oeroesan oe- 
ang dari “Algemeen Handelsblad“ di 
Londen, mewartakan, Londen mesti 
mengakoei bahwa serangan2 terhadap 
oeang roepiah soedah berachir dengan 
hasil baik, dengan itoe pemberian pe- 
rintah kepada Dr. Colija. 

  

tidak lain karena risico dari djabatan 
nja sebagai wakil rakjat. 

Padahal sebenarnja tidak soesah 
orang bisa tjari poedjian. Tetapi apa- 
kah orang dikirim ke Volksraad oen 
toek tjari poedjian, ini ada lain perkara. 

Conflict antara Wakil Pemerentah 
dan anggota atau anggota dengan ang 

gota memang biasa ada dalam tiap2 
dewan rajaf, tetapi lebih baik djikalau 
di tiap2 perselisihan itoe sama2 bisa 
menahan dendam. 

Toeah Otto Iskandar di Nata sebagai 
voorzitter Hsofdbestuur perkoempoe 

belakang ia banjak pengikuetnja jang 
penoeh kepertjajaan padanja. 

la tidak mase menggeser dari kedoe 

djikalau sekarang tidak dipertjajai lagi 
oleh Pemerentah, tidak Jain dari sebagai 
koyban atas kewadjibannja .,.! 

» Ss,      
    

  
ibentji“ oleh fihak pemerentah, inilah | 

Nanti sore akan diadakan pembi- | 

oentoek golongan? Koeminis: dan Fasj 

Oecang roepiahtegoeh 

Ikin dengan pidatonja, 

lan jang berarti di Djawa Koelon, ten | 
iftoelah boekan orang sembarangan, Di 

5 
nh 
il 

— Selasa 30 Juli 
Pemandangan loear 
negera : 

Pacific dan lain2 Persbureaux, dari 
mana Aneta mempoenjai copyright 
oentoek Indonesia, tentang kedoedoe- 
kannja oeang roepiah berhosboeng de: 
ngan itoe pemberian perintah oentoek 
mendirikan satoe kabinet baroe kepada 
Dr, Colijn, KAN 

Kepertjajaan dengan sepenoehnja| 
kepada oeang roepiah, soedah balik 
kembali di pasar Londen dan Parijs. 

Pers loear negeri mendoega bahwa 
itoe kabinet jangakan didirikan oleh Dr. 
Colijn, akan mempoenjai kedoedoekan 
jang lebih merdeka dari partij2 politiek. 
Roepanja Roomsch-Katholieken akan 
minta beberapa concessies (perdjandji 
an) tentang. economisch programma. 

. Kalangan2 ocang tidak menjangsikan 
lagi bahwa Dr. Colija akan mendapat 
hasil oentoek mendirikan kabinet. 

Sesoedahnja itoe perkabaran tentang 
perintah kepada Dr. Colijn, tersiar, 
maka dengan segera“ berhenti poela 
itoe angkoetan emas ke loear negeri, 

Lt NG 
Pers-comentaren, 

De Tijd mengatakan bahwa diikalsu 
Dr. Cotija tidak akan mendavat hasil 
oentoek mendirikan kabinet, perintz! 
itoe barangkali akan diberikan kep-d: 
Jar. De Geer (bekas-Minister van 
Financien). Eun 

    

   

bahwa Dr. Colijn menerima satoe ke 
wadjiban jang soekar sekali. 

De Telegraaf mewartakan Dr, Co- 
lija mengadakan pembitjaraan loear 

roesan ocang). Djikatau kabinet-Colijn 
jang .baroe djatoeh itoe, akan didixi 
kan lagi, maka ruepanja  Minister 
Deckers dan Van Schaik (Katholieken) 
akan dikelocarkan. 

aj 

Perselisihan italia — Eth opie 
. Dalam kemarahan 

Kemacean orang Ethiopie 

DariLonden Aneta-Transocean 
mengabarkan dalam rapat — oemoem 
jang diadakan tadi malam oleh , Perhim 
poenan Internationaal boecat sobat? 
Afrika dari Ethiopie“, jang beloem Ia 
ma ini didirikan, dan rapat oemoem 
jang mana teroetama dihadiri oleh wa 
kil2 ra'jat hitam dari berbanjak negeri 
maka telah dinjatakan, bahwa mereka 
dari segenap ra'jat Hitam akan bersa 
toe hati. 
Semoea  spreker 

kan politiek Italia. 
- . 

Seorang dari padanj 

mengeritik a- 

a telah membi- 
publiek jang 

amat banjak, mendjadi amat sangat 
gembira. Ia katakan, semoea orang Ne 
ger Afrika ada mengharap, djika Ethio- 
pie kalah dalam perlawanannja oen- 
toek mereboet kemerdekaan, maka 
orang Ethiopie akan bikin binasa sadja 
inegeri, tanah airnja, Sebeloem mereka 
terpaksa mesti menjerahkan dirinja, se 
moeca soember air akan ditaroehinja 
doeloe ratjoen. 

Kepada kaoem sprekers, ada terma- 
soek djoega IGezant Eihiopie di Lon- 
den, jang berkata bahwa Ethiopie per 
loe mendapat sokongan dari bangsa 
Hitam, dan iapoen menghormati akan 
persetoedjocan dari spreker jang tadj 

Tentara Ethiopie me- 
j noedjoe keoetara, 

Dari Cairo Aneta mengabarkan. bah 
wa telegram dari Addis Abeba ada 
menjatakan sate afdeeling tentara jo. 
terdiri dari 13000 serdadoe Ethopis, 
setelah diperiksai oleh Negus, lantas 
berangkat kevetara. Ini afdeeling, ada 

sato€ bagian dari tentara militte. 
Kabaran tadi ada menaribah poela, 

Italie sampai kepegovnoenyan 
:Menoeroet telegram tad'. 'entara   2 hasi Beji tin yeah D 4, 

jang bergerak keoetara itoe, teroetama 

Reuter, Transocean, Havas, Indo-| 

    

tjis model koeno, dan beberapa mitrail 
leurs dan afweerkan on 

Dilain pihak, tentang boedi-pekerti 
nja tentara ada terpoedji. Misalnja 
mereka teroes berdjalan madjoe sam 
bil menjanji, walaupoen toeroen hoe 
djan Jebat. Demikian poela pada me- 
reka tidak nampak sedikitpoen tanda 
merasa tjape meskipoen mereka telah 
berdjalan beberapa hari lamanja. 

Didoega, dalam 17 hari mereka 
akan mengambil kedoedoekan jang 
ditoendjoekkan kepada mereka. 

Menoeroet kabar dari Ethiopie Oe 
tara, tentara Italia pada minggoe ber 
achir soedah memadjoekar voorpostuja, 
sedang anak-negeri Ethiopie soedah 
moendoer- ke provincie Ogaden dar 
tanah Somali djadjahan Inggeris. 

Pertempoeran 
Adaterdjadi kematian 

Aneta-Reuter mengabarkan da 
ri New York, menoeroet correspondent 
dari ,New York Times“, di Addis 
Abeba, di Walkait telah terdjadi per- 
tempoeran dimana tentara Italia ada 
40 jang mati dan tentara Ethiopie 20 
orang, Ada dikatakan, bahwa tentara 
Italia soedah menjerboe masoek ke- 
wewengkon Ethiopie, 

Teniara Eihiopie lantas memindah- 
kan djalan air, boeat memaksa tentara 
Itaka moendoer oentoek mentjari air, 
Dan pada malam hari mereka menje- 
rang tentera Italia, 

Nieuwe Rotterdamsehe C sat kata 
— ““Diiebih-lebihkan, 

ITOC pertempoeran di 
Walkait. 

Aneta Havas mengabarkan dari 
biasa dengan Mr. Oud (Minister oe- Rome, bahwa kalangan pemerentah 'i- 

dak menjangkal akan terdjadinja per- 
tempoeran di Walkait, akan tetapi me 
nerangkan itoe banjaknja tentara jang 
Inali, soedah dilebih2kan. 

Anti pertjampoeran Italia. 
Demonstratie di Malta, 

Dari Malta Aneta mengabarkan, 
bahwa politie disana soedah memboe 
barkan sekuempoelan orang banjak ig 
bikin demonstratie, sebab tidak soeka 
(bentji) akan per'jampoerannja Italia da 
lam perkara2 Malta, Leider dari mere 
ka, lantas ditangkap. 

Potitie telah berlakoe sabar, berhoe 
boeng dengan kedjadian, bahwaorang 
banjak itoe selaloe berseroe-seroe : ,Hi 
doepiah Inggeris“, 

Consulaat italia'didjaga dengankeras, 

Menghadiri Dewan 

Aneta-Reuter mengabarkan dari 
Rome, bahwa dengan officieel telah 
dima'loemkan, Italie akan menghadiri 
persidangan Dewan pada 31 Juli 
(besok Pem.). 

Mendjaga keamanan di 
Djiboeti. 

Aneta-Transocean  mengabar- 
kan dari Parijs, banwa Pembesar 
Perantjis di: Djiboeti telah bersiap 
mengadakan peratoeran2 ioear biasa 
bocat mentjegah terajadinja keriboeian 
antara rakjat dan imenijegah poela 
segala demonstratie anti lialia serta 
boeat mempertahankan Djibocti, 

Soedah datang ke Djiboeti 4 meriam 
ketjil, banjak sekali sendjata, obat se- 
mapan, kawat berdoeri, jaitoe pada 28 
Juli ini, Lain dari itoe, dikabarkan Je 
bih djaoeh, bahwa garnizoen2 Perantjis 
di Somaliland boleh djadi akan diper 
koeatkan dengan teniera Hitam dari 
Senegal. 

Membitjarakan perkara 
Eihiopie — Italia, 

Dal Londen Aneta Havas me- 
ingabarkan, Minister van Buitenland- 

bahwa angkatar' jang teratuer, jang fsche Zaken Hoare berbitjara dengan 
boeat sementara ada di hefdsiad, bo: |Balawin tentang perselisihan antara 
leh djadi akan bergerak, kolau tentara yo Eimopie. Roepanja tetap 

Esgelana ancsvubang, kalau tidak di 
dapat Compromis antara kedoea belah 
pihaknja, lantas segenap perkara akan 

kata Hi   Gipersendjatai dengan senapan2 Peran disoeroeh garap sadja oleh Dewan, 

kene banar Ker hama kloe asean inna 

"7 Diterbitkan oleh! 

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

HARSA LANGGANAN | 

ladonesia satoe kwartaal f 450 

Loear Indonesia, 4» , £ 5,30, 

Bv'eh dibajar boelanan, tetap! 

brenti haroes diachir kwartaal, 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie, 

menata 

Ki 

Kadin nummer 10 Cent   
boear djago 

kesehatan dalam 

badan. 

Bikin bersih gin- 

djel dan perdja- 

lan air kenfjing,    

  

Pengharapan baik pada 
persidangan Dewan. 

Aneta-Reuter mengabarkan dari 
Parijs. orang poen mempoenjai peng- harapan bagoes, bahwa Dewan akan 
berachir dengan baik, dan setelah itoe, 
baroelah Italia dan Ethiopie berbitjara sampai 25 Augustus tentang peratoeran jang akan Giadakan oleh masing2. 

Orang2 jang mengawasi ini perkara, 
ada pertjaja, bahwa perselisihan toe akan diserahkan kedalam tangan Komisi perdamaian. Didoega bahwa orang jang akan mendamaikan itoe, ialah Eden 
.dan-Layal, 

Eden bertemoe dengan Laval pada 
30 Juli ini, djika ia meliwati Parijs, 
dalam perdjalanannja ke Geneve, 

Pikiran dalam, 
Kalangan Volkebond 

| Aneta mengabarkan dari Geneve, bahwa dikalangan Volkenbond, orang 
berpendapatan, hasil dari persidangan 
Dewan akan bergantoeng pada sikap Inggeris, dan roepanja Inggeris tidak 
dengan begitoe Sadja akan memperke- 
nankan hal dioendoerkannja pemetjahan dari itoe soal, perkara perselisihan itoe akan diberikannja lagi kepada ta- ngan Komisi Perdamaian. Pasti Peran- tjis akan menahan parkara itoe seming goe lagi, tapi kalau pimpinan ada dalam 
tangan Inggeris, nistjaja Perantjis akan 
toeroet sadja. 

Mena UMR 
Toeroenan Soenan Palembng 
Dari Digoel dikembalikan 

. ke Ambon, . 
Toean R.S. Hassanoessi bin .Raden 

Abdoerachman Hassanoessi, “seorang 
ketoeroenan Soenan Palembang dan 
sedari ketjil mendapat didikan Barat, 
kelahiran Ambon (sebab orang toeanja 
adalah tjoetjoe dari Soenan Palembang 
jang di interneer ke Ambon dan Ter- 
nate). 

Setelah dewasa RSH, terseboet per 
nah mendjabat pekerdjaan pada Gou- 
vernement dibilangan Medan, kemoe- 
dian dalam tahoen "25 ia kembali ke 
Palembang kota, tinggal pada pernah 
pamannja R. Nangtiing jang ter- 
kenal dalam perkara tanah dengan 
Gem. Palembang. 

Di kota Palemoang R.S.H, bergerak 
dalam lapangan economie, sehingga 

ditjintai pendoedoek dari koeli sampai 
pada hartawan dan kepala2 anak negeri. 

Beberapa hartawan kota Palembang 
bersepakat derigan RSH, mendirikan 
N. V. »Boemi Melajoe" sehingga dida 
lam beberapa boelan' sadja soedah 
terkoempbel kapitaal f 30.000 gestort, 

Ini organisatie economie jang mes 
mang keliatannja akan besar dan ber 
arti mendesak concessie atau firma2 
loear negeri jang'ada di Palembang 
achirnja kena tjap Communist, dan 
RSH. dimasoekkan dalam pendjara, 
N.V. Boemi Melajoe boebar dan RSH 
diboeang ke Digoel, 

Kini ia dibolehkan kembali ke Am 
bon tempat kelahirannja kembali |Z). 

“   LA Bmlkota metibaiai moomenetaetan 

dalam sedikit waktoe namanja populair , 

Kdi sak &. 5 
A “bi Aan bada Sang semau SEM TAA 
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—. Perkelahian dengan seeko 

2 andjing gila 
T Pipinja hilang se 

 rempoean nama Naisem tinggal di kam 
AA CPR PMA Arah -bilangan Tamboen, | 
- telah riboef dengan adanja seekor an- 
.djing gila dalam roemahnja dan djedje 
iritan minta pertolongan oentoek oesir. 

|. Ata soeami dari itoe perempc 
| waktoe itoe soedah tidoer diat: 

balai didalam roemahnja waktoe ia 
mendengar riboet riboet mendjadi ka 
get dan bangoen: tanjakan ada apa. 
Waktoe ia bangoen dari balainja ter- 

  

   
   

     

  

   

  

     

   
Nu ss Ina. itoe-balaiZz Pap sonata telah) 

lontjat menggigit dibagian pipi kirinja, 
sehingga mendjadi pergoeletan. 

Oleh karena tetap menantjap itoe 
gigi binatang dan tidak maoe lepaskan 
dari gigitannja achirnja oleh Ata itoef 
andjing dengan sekoeat tenaga ditarik 

. nja. Apa maoe betoel dapat terlepas, 

tetapi ia poenja pipi sebelah kiri men 
djadi sempoak sehingga kelihatan gi- 
ginja dan darah banjak -mengoetjoer. 

|. Dengan ini Ata kembali. toebroek 
| itoe binatang dan dibantingkan, tetapi 

itoe andjing teroes menjerang sehing- 
| ga Ata mendapatkan lebih banjakloeka2 
—nja jang achirnja perloe 'ia meminta 
“pertolongan dengan tetangga2nja. Seo 
rang diantara tetangganja kemoedian 
berikan ini pertolongan dan dapat bina- 
tang terseboet dibikin binasa. 
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Dengan tidak berpikir lagi waktoe 
Naisem lihat lakinja dengan pipi sebe 

“dah serta berloemoeran darah 'a peloek 
soeaminja dan isap itoe darah jang 
masih mengoetjoer dengan maksoed 
soepaja dengan lantas berhenti mene- 

| tesnja dan tiada diketahoei bahwa itoe 
| darah mengandoeng bisa itoe andjing 

| “dengan segera diangkoet ke C.B. Z, 
.poen Naisem tak loepoet terpaksa d 

- diperiksa lebih djaoeh, sedang kepal: 

sakit Chewan Goenoeng Sahari, 

—. David Copperfieid 

600 Di Globe-bioscoop. 

Atas oendangannja Direclie dar 
— Globe-theater, kita kemaren menjaksi 

kan pertoendjoekan film terseboet d 
atas, jang moelai ini malam akan di 
spoetar teroes di gedoeng bioscoop 
“Globe, Film ini ada satoe koetipan 
dari itoe boekoe jang terkenal dari 

| "9 Ohartds Dimesaan ra 
Ko David Copperfield ditinggalkan oleh 

— bapaknja, sebeloem waktoe dilahirkar 
“nja dan di waktoe oemoer 7 tahoe: 
ia ditinggalkan oleh mamanja, di da 
“lam keadaan jang lebih dari sengsara. 

. Apa lagi ia diserahkan kepada bapak 
tiri jang seperti setan boeasnja, 
. Tapi lambat laoen, makin toea ma 

|kin mendjadi senang kembali pengh: 
| doepannja, sehingga achirnja mendjadi 

  

  

  

seorang ternama. 
Demikianlah p ja tjerite ranja 

   

  

   

    

  

    
gembirakan hati. 

Teroetama Ister . perempoean 
' Indonesia, tidak boleh meliwatkan ini 

— film Sebab masih ada satoe film dari 
— “djaman koena dan penoeh dengan ge 

. Voeligheden. Ditanggoenglah bahwa 
akan menarik hat.” 
. Dan selainnja, ini film pantas djoe 

“ga oentoek dilihat oleh Kaoem Psy 
— Chiaters. Roepanja, waktoe doeloe di 

ia jang 'semoea dimainkannja oleh acteurs 
terkenal seperti Madge Evans, Maureer 

“1 0" Sullivan, Lionel Barrymore d.L.t 
Ta & des Not sh Sa - j 

  

(000 Mandoer koeboer diserang 

aa Mendapatkan loeka2 

(000 Kemaren sore didjalanan koeboeran 
| Oetan-Kajoe seorang Indonesier Miin 

ebagai mandoer koeboer dari koeboe 
erseboet sedang ia menoedjoe ke 

mpat oentoek mengoeroes pe 
ja, dengan sekonjong2 telah 

kan serangan dari seorang 
dengan barang keras. 

poekoelan datangnja dari bela- | 
€ en, ibagian djidat 

oearkan banj ik darah 
atkan logka2. 

1 melarikan diri, 
4 orangnja dan 
satoe hal pem 

nnja ia telah 
otong besi teta- 

sebagai boektinja 

  

    

     

      

        

   

tie sedang oesoet da 

   

    

   

    
   

       

  

Iboenan 

58 r-|diberikan tahoe ini hal dan 
. njata itoe andjing soedah ada dibawah 

Tjempaka Poetih, Tanda penganiajaan 

| Dalam keadaan jang merintih Ata 

nja itoe andjing diserahkan di roemah| 

. David Copperfield, tentoe sadja tersef 
lang oleh  banjak kedjadian2 jang 

at menjedihkan .dan jang meng-|) 

in perempoean | 

Engiand ada banjak orang jang aneh. | 

Ked jzdian jang meniedihkan 

0. Ketemoekan s 
PUN MA gu 

haren sore kira djam 6 di Tjem- 
 Poetihi seorang. anak ketjil jang 
ng bermain-main dibelakang pe 

orang toeanja jar $ 

  

        

    

    

erdekatan dengan sawah I 
kendak mentjaboet tanaman singkon 
“Dibelakang itoe keboen telah mengi 

ir 'seboeah solokan ketjil dari sawah, 
poen airnja hanja dapat menoetoepi 
mata kaki, dimana itoe anak telah me 
lihat seorang toea menggeletak dengan 
moeleet jang berboesah. 

Pertama ini anak doega bahwa orang 
terseboet sedang tidoer jang kemoedian 

  

'lia soeroeh bangoen lantaran soedah 
ai|sore, meskipoen sampai digoeling2kan 
dafbadannja, tetapi orang terseboet tetap 

diam. SN 
Seorang jang melintas kemoedian 

lantas 
berikan rapport kepada Politie Posthuis 

tidak didapatkan. 
. Dengan adanja itoe mait pendoedoek 
kampoeng terseboet mendjadi riboet 
Siapa adanja itoe maif, dan ternjata 
tidak lama kemoedian seorang perem- 

djoega telah kebingoengan oleh karena 
soeaminja, jang katanja pergi mentjabit 
roempoet oentoek sapinja dari lohor 
sehingga sore beloem djoega poelang 
'sedang 4 orang anaknja jang masih 

ajahnja. 
“ Bagaimana tiba hati perempoean 
terseboet waktoe dikasih lihat mat 
terseboet ternjata ia poenja soeami, 
sedang anak2nja dengan sesoegoek 
ikan dan tersekan menggelantoengi ba 
paknja jang tidak bergerak lagi waktoe 
diangkat di auto roemah sakit oentoek 
diperiksa lebih djaoeh, 

Menoeroet keterangan dari familie 
aja itoe orang nama Tadjeri memang 
:a telah mengandoeng penjakit ajan. 
(Dengan penghidoepan jang tidak ke- 
tentoean sehari harinja sebagai koeli, 
ia menanggoeng roemah tangga dengan 
4 orang anak. 

Sehingga dengan ditinggalnja sang 
soeami kita boleh bajangkan bagaimana 
ikan nasib isteri terseboet dengan 
anak2nja, 

mem Ju 

Pentjoeri jang sial 

Mendapatkan bogem 
mentah 

| Tadi pagi seorang di Pasar Paal 
Merah jang telah mendagangkan daga 
agannja di itoe pasar seorang pendja 
bat telah bisa sembat boeah menti- 
Imoennja. Tetapi perboeatan mana te 
tah diketahoei pada jang poenja jang 
dengan segera diteriaki maling dan oe 
oer pendjahatnja. Itoe pentjoeri achir 
aja dapat tertangkap dan dapat poe 
Koelan2 di kepala dengan pikoelan se 
ningga mengeloearkan darah, 
Oentoeng sadja jang berwadjib sege 

ira tjampoer tangan sehingga pengani- 
jajaan lebih djaoeh dari orang2 pasar 
dapat tertjegah. 
Dengan kepala botjor Ripin diang- 

Ikoet ke.C.B.Z. oentoek dirawat loeka- 
loekanja. . 

Itoe penggerebekn anggauta2 Par 
tindo dan Peng ..eroes 

Besar KA.MI. 

Korban2-nja masih dita 
“han dalam pendjara 
di Gang Tengah, 

| 'Orang masih ingat bahwa tanggal 
27 December 1934 j.I. oleh jang ber- 
'wadjib “telah  didjalankan penggela- 
dahan2 dan penggerebekan terhadap 
anggauta2 Partindo, poen pada Pe- 

Mlarhaen) Indonesia). 
Sebagai  kesoedahan  itoe razzia, 

hingga kini masih ditahan djoega da 
lam pendjara di Gang Tengah, nona 
Datsirin Siti Soewarni dari Mataram 
(Pengoeroes Kepoetrian Indonesia Moe 

Ida), Saleh. Rais, ketoea Partindo ija- 
bang Djakarta dan toean Salam. 

“ Menoeroet keterangan jang didapat 
hahwa mereka ini masih akan teroes 
ditahan sementara menoenggoe poe 
toesan dari Wali Negeri fini keterangan 
'didapat dari tocan Hoofddjaksa). 
-. Mereka boleh . dikoendjoengi oleh 
'xaoem keloearga (familiel sadja, asal 
lebih doeloe mendapat soerat dari 

Keadaannja masih dalam sehat wal 
'afiat sebagaimana biasa. 

Landraad Bet. wi 

soedah dilepasi. 
Itoe perkara penggelapan barang2 

boekti pada kantor Landraad Betawi 
hingga sekarang masih teroes dalam 
penjelidikan jang berwadjib, Sementara 

Landraad itoe Klerken W. dan G. jang 
tinerang soedah dilepaskan dari dja   | batarnja masing: Masing. 

eorang 

| 2 nja| 

ah bermaksoed| P3 

-|Perkara pelanggaran hoekoem ber- 

poean pendoedoek di itoe kampoeng 

iketjil' menangis menanjakan dimanaj - 

ngoeroes Besar Kfepandoean) A(nak) 

Da x $ $ ng : AN I 

Itoe perkara penggelapan d'kantro 

Jang tersangkoet 

itoe dengan beschikking President | 

Tentang tindakan apa jang akan di 

hingga sekarang beloem ketahoean, 
Ketiga mereka jang tersangkoet itoe 

(sekarang soedah dimasoekkan dalam 
8| preventief. 

sodara 

vergadering 

Sebagaimana soedah dikabarkan bah 
wa pengoeroes Congres Perempoean 
Indonesia jang mengadakan rapat oe- 
moem di Gang Kenari dengan menda 
pat. perhatian loecar biasa banjaknja, 
soedah di verbaal oleh P.I, D. karena 
waktoe mereka mengadakan rapat di 
salah satoe gedoeng di Salemba, ma- 
ka dalam rapat itoe ada hadir anak2 
jang beloem dewasa (dibawah oemoer 
18 tahoen). 

Ketoea njonja Mangoensarkoro soe 
dah didengar keterangannja, dan men 
dapat keterangan doedoeknja kedjadian 
jang terang, bahwa benar ada anak2 
jang hadir itoe waktoe, tetapi boekan 
boegat mendengar bembitjaraan2 dalam 
Vergadering, hanja mentjari mereka 
poenja iboe. Selandjoetnja nj. M. me- 
nerangkan bahwa sebeloemnja vergade 
ring djoega soedah diperingatkan soe 
paja djangan kedjadian demikian roepa, 

mie 

— Pasar Betawi 

Keadaan pasar dari kemaren sam 
pai ini hari ada sepi tidak ada ka- 
baran dari loear Negri, dari harga2 
hasil boemi kebanjakan ada lembekan 
na sedikit jang masih tinggal 
etap, 

Goela: Pasarnja ada sedikit lem 
bekan jang sedia partij ketjil f 5.27'/ 
sampai f 5.30 per picol, i f 

Tepoeng terigoe: Harga beloem 
berobah seperti hari Saptoe. 

pe 2 1 . 3 'Dioega pasarnja masih te 
a ering Europa kel 

Bantam 1 3,50. pa keloearkan 

Minjak klapa: Haganja partij 
ketjil dari O.F. Hap Guan, Archa Nu 

“Hf210 dan O, F. Rankas Betoeng 
f 2.07'/z: minjak Pontianak f 2,— per 
biik dari 24 kati, 

.. 
Rubber: Pasarnja tingogal teta 

seperti hari Saptoe. aa 3 

Koffie Robusta Palembang 
beloem kedengaran djadi E,K, Telok 
vetong 15 pCi, Iv. Juli-Aug. pembeli 
f 6,60, pengjucal f 6,30 dan jang 35 
pCi t6— nom: di Betawi paniij ketjil 
jang sedia f 6,45 sampai f6.50 p. picu 

Lada item Lampoeng: Pa- 
sarnja ada lemberau &. K. Terux be- 
toeng lev. Jul/bept. f 7.195 nom: E, 
K. Betawi Contract extra pendioeal 
gang harga i 8—. Ne "3 

Lada poetih Muntok: Harga 
nja f 16—nom : 

“Citroella Olie: Contract A be 
rikoet drum pasarnja beloem kede 
agaran djadi sampai ini kabaran ditoe 
lis harganja lev. Augustus pendjoeal 
pegang f 0,65, Aug,-Scpt, pendjoeal 
f0.65 lev. Oct-Dec, f 067, Jan 
Maart'36 f 0.69, Jan./Juni f 0.71, 
Jan/Dec. f 0.73 nom : 

Bawang Merah Cheribon: 
Harganja masih tetap partij ketjil f 2.22 
sampai f3. — 

Katjang kedele: Gendjah Te 
gal parrij ketjil didjoeal f 3,60 sampai 
#370 perpicol. - . 

5 

djalankan terhadap Adj. Griffier S,| 

Deutsches Nachrichten Buero, Herbert 
Mueller, dan djoega seorang Correspon 

  

Bi apn 

    

DERLAND 
"3 “in de Jordaan. 

waktoe salah satoe keriboetan lagi di 
dalam itoe perkampoengan jang ter- 
kenal 
maka ada seboeah gedoeng koemidi 
(cabaret) jang sama sekali diboebarkan 

Seorang kena tertangkap dan seorang 
lain lagi mesti dirawat keroemah sakit. 

Fascisten di Nederland 

Nijmegen, 29 Juli (Aneta). Land 
dag dari Nederlandsche Nationaal So- 
cialistische Arbeiders Partij (Partij dari 
Majoor Kruyt, seperti Kaoem Nazi dari 
Duitschland), dikoendjoengi oleh bebe 
rapa riboe orang Belanda jang tinggal 
di Duitschland. Mereka datingnja de- 
ngan kapal melaloei Soengei Riin. 

Beberapa kali terdjadi -perkelahian 
sehingga politie mesti ambil atoeran, 

Djabatan modern 

Schiphol, 29 Juli (Aneta) Moelai 
dengan tanggal 1 Augustus. itos Ste- 
wardessen dari K. L, M. (pe lajan perem 
poean didalam pesawat2) akan ditem 
patkan di dalam beberapa pasawat 
Douglas, Fokkers F-36 dan F-22, di 
dalam perhoeboengan ke Malmoe, Lon- 
den dan Berlijn. 

AZIA 
Bandiet di Tiongkok 

Melarikan Journalisten 

Peiping, 29 Juli (Aneta-Havas) 
Kaoem bandiet di Tiongkok telah bisa 
menangkap seorang Correspondent dari 

dent dari soerat kabar Inggris, Gareth 
Jones, . bekas- Secretaris dari Lloyd 
George. 

Mereka ditangkapnja disebelah Ti- 
moer dari kalgan, waktoe Mueller dan 
Jones sedang ada didalam perdjalanan 
naik auto dari Peiping ke Dotonor. 

Soepir bangsa Rus dimerdekakan 
dan memberitahoekan di Kalgan per- 
mintaannja Kaoem Bandiet itoe, jalah 
bahwa Mueller dan Jones akan dimer- 
dekakan kembali djikalau mereka dibe 
rikan 100 000 dollar. 

Ambasadeur2 dari Duitschland dan 
England telah melakoekan roepa2 tin- 
dakan di Nanking dan kepada pembe 
sar2 di Chahar. 

Barangkali akan dipinta pertolongan 
nja Japan djoega. 

pemaparan 

Kebandjiran di Tiongkok 
Shanghai, 29 Juli (Aneta) Voor- 

zitter dari Watersnood Steuncomite me 
nerangkan keroegiannja jg disebabkan 
oleh itoe kebandjiran di Tiongkokada 
500 millioen dollar banjaknja. 

10 millioen orang2 melarikan diri 
dan sekarang menoenggoe pertolonganj 

anak pena 

  

   

      

   

    

   

  

Amsterdam, 29 Juli (Aneta). Dil! 

dari Amsterdam, De Jordaan, 1 

      

Dengan berdoekatjita kami 
menghabarkan sekalian ahli 
familie dan sahabat, bahwa 
pada hari Rebo taggal 24 
Juli “35 djam 4 pagi, telah 

“ berpoelang ke Rachmat" 
toellllah di Kediri. 

Mas Martosentono 
Ketika hidoepnja Gepen- 
sioneerd Conducteur S,S. 
Garoet di Poerwokerto, 

     

      

Mohon dima'afkan kedo- 
sa annja dohir dan bathin, 
moga-moga di lapangkan 
arwahnja. 

    

    
    

  

      

Atas nama familie 

SOETOMO 

Laan Tegalan 28 
Meester-Cornelis 

         
       

     
  

  

  

Toean Soerjopranoto. 

Akan mengarang boekoe2 
pengadjaran, 

Beloem lama ini soedah "tersiar ka- 
bar, bahwa toean Soerjopranoto jang 
terkenal, akan pergi bertani di Djawa 
Timoer, 

Menoeroet Mataram niatnja itoe 
sekarang dioeroengkan, Sebabnja tidak 

-|dikabarkan. Dan beliau akan' menga- 
rang sadja boekoe-boekoe pengadjaran 
boeat anak-anak. : 

meonyparanan 

Bandjir delict 

“  Soedah pesan'roemah 
di.... Digoel? 

M.J. Red kita kabarkan dari Solo : 
Tentoe pembatja ada jang beloem 

loepa, bahwa doea redacteur dagblad 
Adil, tosan Firdos dan tocan Soerono 
hingga kini masih berada dalam taha- 

boelan Februari dan toean Soerono 
pada boelan Juni jtl, t 

Jang terseboet pertama karena 4 
persdelict dan jang kedoea hanja satoe 
perkara. Tetapi kabar belakangan ada 
membilang bahwa djoemblah delict itoe 
ada bertambah, Toean Firdos kena 
satoe lagi. Karangan berkepala , Toerki 
dan peperangan jang akan datang” 
dinjatakan melanggar randjau, Toean 
Soerono ditoentoet oentoek satoe ka- 
rangan vertalan toelisannja Dr, Chalid 
Sheidrake. Delict jang kedoea jang 
ditanggoeng . olehnja jalah karangan 
berkepala ,,Jahoedi dan Islam.” 

Dengan doea randjau baroe itoe, 
maka djoe nblah perdelict- Adil semoea 
ada delapan, jaitoe tocan Firdos 5, 
toean Soerono 2, dan R.M Soegiatto 
jang telah berenti, 1. Ditambah lagi re 
dacteur jang baroe,. toean Moh. Isa, 
diadoekan oleh seorang Tionghoa ka 
rena saioe perkabaran jang dimoeat 
dalam dagblad Islam itoe. 

Perkaranja toean Soerono jang per 
tama terkabar akan dipegiksa dalam 
boelan Augustus depan, boleh djadi 
doea perkara itoe sama sekali. Delict 
Soegiatto beloem ada kabarnja, sedang 
toean itoe tidak ditahan preventief, ' 
Kiranja agak ringan.     

  

    

  

    

Minoemlah saban hari 

  

'Soesoe Entjer ,,IJAP NONNA" 
Simpen etiket dari blik boeat dapetken barang: 

barang persenan jang bagoes dan berfaedah! : 
' Mintalah boekoe tentang barang-barang persenan pada 

— NESTLE, Koningsplein Noord 13, Batavia-C. ' 

   
    

boekannja meloeloe ada oeroesan training. Makanan 

. jang benar poen ada penting. Oepama soesoe jang 

| baek ada perloe sekali boeat toeboeh. Maka djoega 
' Soesoe Entjer ,,IJAP NONNA" ada perloe sekali boeat 

orang-orang jang jakinken sport dan boeat semoea 

orang jang ingin mempoenjai kasehatan baek. 
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nan. Toean Firdos ditangkap pada 
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dja oentoek 
| oentoek perkara2 
rticulier. Ini 
Ih pandjang, kare 

oem soedah mengetahoei belaka, 
kalinja poela terdjadi, seorang 
toelis oempamanja, sekalipoen 

uitblinken) dalam perkara 
pi kalau koerang bagoes da 

particulier, maka ia be-| 
| bisa bikin promotie..., 

| “Lebih dari itoe, isteri dan anak djoe 
000 ga, toeroet deradjat soeami atau bapak 

(000 ja. Seorang R. Ajoe Regent, kalau 
| rada di lawan perentah atau kemaoe 
—....annja oleh pegawai sebawahan soea- 

. minja, maka pegawai ini mesti tahoe 
| sendiri! Seorang isteri djoeroetoelis 

mesti .koemawosla” kepada mevrouw 
|... Ass. Wedana (chefnja) oempamanja. 

000 Jang dibitjarakan oleh Sipatahoenan 
jaitoe tentang bagaimana ,,repotnja” 
isteri-isteri prijaji - dibawah, kalau 

| #doenoengan” - (heer),. mengadakan 
. sedekahan atau keramaian, misalnja 

    

   

   

      

  

    

      

& di... Kaboepaten. 
o . Isteri-isteri prijaji, karena hendak 

— menolong kepentingan soeaminja, se- 
kian hari dan malam lamanja bekerdja, 
banting toelang, diroemah doenoengan. 

    Transportkosten ,ta' dapat, “malahan 
—.0 kadang2 makanpoen bisa terlantar, 
: Roepanja kehabisan boeat hidangan. 

Digolongan Europa tidak demikian 

D0 Maranehanana teu boeroeng bisa 
hadjat raramean tapi zonder dirioeng | rioeng koe golongan sahandapeuna 

    | na. Bangsa-bangsa biue teh njalog- 
| kan togkang-masak (broepskokl, noe 

memang pentjaharianana. Ari eta 
| |beroepskok tea biasana digarawena 

  

— Hotel kelas hidji tangtoe beroepskok 
na oge kelas satoe. Kelas satoe pa 

| ssakanana, kelas satoe ngatoer-nga 

. Tah, lamoen seug eta teh ditaroe 
| roetan koe bangsa oerang sakoemna 

    

| bae! 
| Katanja, digolongan Europa bisa 
| diadakan “keramaian zonder dilajan! 

0.2 oleh golongan sebawahannja. 
8” Sebab digolongan itoe, telah mem- 
0. binasakan memanggil beroepskok dari 

restaurani2 atau hote2 
D0 Iboeat dikaboepaten atau sekoerang 

| koerangnja di ka     
    | Digolongan jang merasa 
00 kesitoe kekoeatannja, apa : 00 memanggil toekang masak jang leb imoerah oepahannja. | Biarlah kiranja orang2 dibawah itot ' dioendang djika patoet, dan datang djika sempat membantoe.. 

    
   

     

semoea ,hamba" tjoema mesti me 
5 dpn  pekerdjaan, boe: a 

digadji. Aaw. 

— di hotel-hotel, restaurant-restaurant. | 

kawedanaan, djika me-| 
manggil ,beroepskok“, memang pantas:| . 

nakal | Soedah beberapa haf: t 
»Ibekas klerk roemah gila di Bogor ada 

 Idalam tahanan. 3 
»e! Menoeroet keterangan dari pada 

lorang2 jang tersangkoet, bahwa 4 boe 

   
    

    
    

     

    

1 Sibolga te 
leh pertempoeran 

, boekan hanja antara 
ca orang melainkan sampai 
poeloeh orang jang toeroet 

sehingga agak meroepakan 
erangan ketjil. Sementara ba- 

telah terbit pertempoeran2 jg 
tara pendoedoek bangsa In- 
atak dan Indonesier Padang 

oeng dengan satoe perkara ke 
a, ja'ni binatang lemboe jang 

meroesakan djaring2 ikan maka 
ekarang diperoleh kabar oleh Sumat 

n|ra Post bahwa soedah sampai tigakali 
bertoeroet2 terdjadi pertempoeran an- 

Itara pendoedoek bangsa Tionghoa dan 
|Indonesier Batak jg berasal dari Toba. 
| Perdjoeangan jang pertama terdjadi 
dilapangan voetbal di Sibolga, dimana 

an |seorang Tionghoa, verkooper dari Bor 
Isumy. jang sebagai seorang penonton 
lada hadir mempersaksikan satoe per- 
tandingan voetbal telah dikerojok be 
jramai ramai oleh beberapa orang Batak. 

Selainnja dia, djoega ada beberapa 
orang lagi jang diserang. 

Pada malam harinja perdjoeangan 
diteroeskan ditengah pasar, akan tetapi 

  

tjoekoep memoeaskan, sehingga pada 
| besok malamnja kembali berpoeloeh- 
poeloeh orang djago berkelahi menga 
doe tenaga dimoeka gedoeng Tek 
Hong bioscoop. 
Akan tetapi Politie segera tjampoer 

tangan dan telah dapat melerai mereka 
jang berdjoeang itoe, sehingga akibat2 
jang lebih hebat sempat lagi terhindar. 

# —— 

Bogor 

Seorang djandakebong 
karan lebih dari 30orang 

jangnginap, 

barkan : , 

malam hari pasar diitoa tempat, seo- 

rang djanda nama Anisah dikampoeng 

Djampang, pekerdjaan memboeka wa 

roeng djoealan nasi. Itoe malam-ber- 

hoeboeng dengan hari pasar, banjak 
jang menginap diroemahnja itoe, jaitoe 
orang2 jang sama maoe dagang. Pada 

waktoe itoe, kira poekoel 3 pagi telah 

'kemasoekan pendjahat. Boekan sadja 
'barang2 dia poenja, tetapi djoega da- 

gangan2 orang2 jang sama menginap 
toeroet digondol, . 2 

'Begitoe banjak orang, tetapi Sipen- 

djahat ada begitoe berani dengan le- 
Togasa. - 2 

Banjak tanaman 

TAN padi kering, : 

|. Oemoemnja orang2 dikampoeng. ka- 
lau maoe tanam padinja itoe, hanja 
mempergoenakan hitoengan boelan Is- 
Ilam sadja, jaitoe pada tiap2 boelan 
Silihmoeloed soedah hampir sama se| 
lesai menanam padinja. Lebih poela 

'mereka itoe sama ketakoetan mosesim 
patjeklik lekas datang. Dari itoe boeroe2 
tanam padinja. sa, 
| Tetapi apa latjoer, hoedjan jang di 

toenggoe2, soedah sekian lama tiada   

maoe toeroen, Tentoe sadja tanamannja 
Lam Aa me sn an aa 

“B3 Moedjeran beras klerk 

»— Roemah gila ditahan, 

t. Moedjeran 

"PItan ji. tt Moedjeran soedah minta be 
renti dari pekerdjaannja, dan kemoe 

Ser dian ia bekergja di Betawi, 
'Tiba2 dalam beberapa hari jl. snedah 

Idatang ambtenaar dari Inspectie Finar 
Cien boeat memeriksa keadaan admi 
nistratie (kasopname) sebagai biasa 

  

    

   

  

   

  

     
    

   

  

    

    

    

   

    

    

  

    

    
   

  

   

    

   

  

warta tidak akan ditoentoet didepan 
hakim, Ia sebagai seorang ex-Digoe- 

| Iist akan dikirim kembali ke Digoel. 
— Kabar diloearan bilang, bahwa toean 
Firdos berkirim soerat ke Digoel, ka- 

|lau moengkin minta roemahnja jang 
| lama, jang ia tempati doeloe. 

eadaan doea toeanitoe dalam pre- 
ntief tidak koerang soeatoe apa. Me 

a ada sehat dan tinggal tenang, me 
kkan ketegoehan iman mereka. 

erono malah kelihatan ' ge- 
Dengan keloearganja diloear 

Mereka menanggoeng 

    

Adapoen toean Firdos, menoeroet : 

agan tenang dan hati| 

pada tiap2 tahoen. 

jang sakit, jang mistinja soedah di 
Mon ad € ke ontvan er, k.I. banjaknja| 

f 160, akan tetapi kenjataan beloemj| 
distorkan. Tentoe sadja Chef dari itoe| 
'oeroesan merasa heran. Serta achirnja 
dia ingat bahwa itoe perkara, kedja 

lantas serahkan ini oeroesan sama 
politie, kemoedian dia ditahan. 

mengoeroesnja. 

“piawa Barat 

kota Bogor, diadakan Djambore dari 

toes anak pandoe dari tiap2 tempat       

     

djoega ini dirasa mereka beloem lagi 

'Pembantoe kita dari sana mengcha-| 

“Pada malam Djoem'at jbl. kebetoelan | 

(Kidoel) dari Bandoeng dan letaknja 

la tjita2 beliau akan tinggal boeat se- 

Dalam itoe pemeriksaan maka dian | 
taranja terdapat beberapa biljeten dar'| 
inkomstenbelasting dari orang-orang | 

diannja waktoe T. Moedjeran mendja-|I 
bat pekerdjaan di itoe kantoor, danj 

. Bagaimana akibatnja, masih menoeng |j 
goe poetoesan hakim jang berhakj| 

Djambore K.B.I. g ew estIl | 

| Soedah berapa hari di Bondongan| 
KBI. bagian Djawa Barat. Beratoes-ra| 

sama datang dikota Bogor dan bebe-| 
rapa matjam kewadjiban sebagai anak | 
pandoe diperlihatkan. 4 1 

Ini hari Senen pertemoean Djambore || 
'litoe baroe diadakan dan malam tadi| 
beberapa prijs telah dibagikan kepada| 

: Imasing2 jang berhak menerimanja da 
“Iri tiap-tiap ploeg. : | 

am. Anak2 pandoe jarg-kena sakit ber- 

hoeboeng dengan hawa Bogor ada di 
'dalam koerang baik, sama diantarkan 
'kenegrinja masing2 dengan rawatan 
jang amat rapih.— 

—da 

Ma TA Tan Aan Berita ”, Pendidikan Islam” (Pendis 
Tn BAR 

. Atas soesahnja beberapa toean2 ka 
oem Moeslimin, maka di Bogor telah 
berdiri sekolah ,,Pendidikan Islam” 
afd. H.I.8, dan Schakel, jalah tjb. dari 
» Pendidikan Islam” Bandoeng. 
Gedoeng sekolahnja selain besar 

dan sempoerna boeat soeatoe roeangan 
pendidikan, poela letaknja adalah di 
Centrum kotta benar, jalah di Museum- 
weg No. 5 Bogor. 

kan, sehingga ada harapan oentoek ke 
madjoeannja. Geeroenja soedah sedia 
compleet, semoeanja keloearan ,,K week 
school Pendidikan Islam” Bandoeng. 

Sekolah moelai diboeka pada tang- 
gal 1 Augustus 1935, 

song pnaa 

Journalistiek 

Toean Soetopo ber- 
henti dari K.R. 

M.J. Redacteur kita kabarkan dari 
Solo : 2 

Kita diwartai, bahwa t. Soetopo Wo 
nobojo, voorzitter H.B. Perdi, akan me 
letakkan djabatannja sebagai hoofdre 
dacteur madjallah Koemandang Ra'jat. 
Ini waktoe pihak direksi tengah men- 
tjari siapa jang sejogia oentoek men 
diadi gantinja. 

“ Toean Soetopo selandjoetnja akan 
pegang pimpinan madjallah baroe, jg. 
akan diterbitkan oleh Intellectueelen 
Club besok pada boelan September. 

x my 

Madjallah ,,Bangoen” 
Seperti almarhoem 
»Timboel", 

MJ. Redacteur kita kabarkan : 
Intellectueelen Club di Soerakarta, 

kalau tidak ada halangan, besok pada 
boelan September depan akan mener- 
bitkan madjallah dalam bahasa Belan- 
da dan Indonesia, dengan nama Ba- 
ngoen. Madjallah ini kiranja seperti 
almarhoem Timboel doeloe jang dipim 
|pin oleh Mr, Singgih dan Dr. Wedio- 
diningrat dan kemoedian oleh toean 
Sam Koperberg. 

Pimpinan redaksi Bangoen kabarnja 
akan diserahkan pada toean Soetopo- 
Wonobojo jang akan berhenti dari 
Koemandang Rakjat dan toean Soete- 
djo, secretaris hoofdbestuur B.O, 

. Kita harap sadja itoe maksoed tidak 
akan terdampar. 
“. Intellectueelen Club itoe adalah per 
himpoenan kaoem terpeladjar dibawah 
pimpinan Mr. Wongsonagoro sebagai 
voorzitter dan toean Soetopo sebagai 
seeretaris, : 

menapak 

Sanggar pamoedjan dan 
Mardihardjo . 

Regent Bandoeng jang sekarang, 
ocean R.A,A. Wiranatakoesoema, se- 

perti boleh djadi oemoem mengetahoei 
ada mempoenjai seboeah gedoeng di 
Goenoeng Pontang sebelah Selatan 

di loear kota, Gedoeng itoe ialah se- 
bocah pasangrahan oentoek tempat ber 
istrihat (biutenverblijfl, dan disitoe poe 

Penerimaan moerid sangat memoeas | 

“Ibeliau dengan senang hati, sehingga 
dengan begitoe Sositeit ini tidak heran 

. makansiroomt1f 
Jaitoe bola | 
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Toeanmacetahoe 
bola jang betoe'' £ 
baling hemat 

        
        

   

  

    
     

  

      

    

Bola-Osram-Psil-makan stroom 
lebih hemat sampai 204 dari 

" bola - bola matjam doeloe! 

    

       
     

   

     

  

  

Gedoeng ini satoe roemah jang se- 
pi keadaannja, djaoeh dari keramaian 
dan pendengaran2 jang .riboet, tentram 
dan aman, baik sekali boegat tempat 
oentoek semedi dan tafakoer. 

Gedoeng ini moelai dari sekarang 
dinamai Regent ,Sanggar Pamoedjan“, 
jug artinja tempat memoedja, 

Atas permoehoenan voorzitter dari 
Sociteit Mardihardjo, maka R.A. A, 
Wiranatakoesoema, dimintak 
dengan hormat agar soeka mendjadi 
beschermheer dari Sociteit terse 
boet permohonan mana diterima oleh 

djika semangkin hari semangkin tam 
bah madjoenja. 

  

  

  

  
  

Pendjoealan obral akan dibatas. 

Rgeeringsgemachtigde oentoek oe- 
roesan Justitie berdjandji di depannja 
Volksraad, oentoek mengambil tindakan 
oentoek mengatoer itoe roepa-roepa 
pendjoealan obral.   lamanja dikemoedian hari. 
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.TAMAN PENGA 
GANG KENARI SATOE NOMOR 7 — 

DJARAN ISLAM” 
DJAKARTA 

  

  

Lelang di Batavia. 
$ 
Rebo 31 Juli '35 

Lelang -diroemahnja tocan Mr. L.M 
Schoorel di Museumlaan 13, oleh Joh 
Pryce, 

— M.H. Klein di Bandoengweg 5 
oleh John Pryce : 

— A, Slierendrecht di Keb. Sirihpark 
6b, oleh Weltevreden. 

Kemis il Augustus'35 
Lelang diroemahnja toean A. L.J. 

Vos di Koningsplein West pav. 11, 
oleh John Pryce : 

Lelang diroemahnja toean E. v/Voort 
huijzen di Mampangweg 21, oleh Wel- 
tevreden. 

Djoemahat, 2 Augustus '35. 
Lelang di roemahnja toean W. Th. 

Shelling di Bontiusweg 1, oleh John 
Pryce. 

Saptoe, 3 Augustus '35. 
Lelang di roemahrja nona E.J. v/d 

Oord di L, Halkema 1: oleh Welt. 
| Lelang di roemahnja toecan G. Re- 

paron di Tjioedjoengweg 8, oleh Ed 
Franzen, 5 

  

Sa
 

Goeroe2 jang mergadjar jan 
(Bekwaam) dan ada hak (bevoegd) 

'Diadakan djoega cursus Agama     AG. 
MASOEKKANLAH ANAK2 TOEAN DAN NJONJA !!! 

BERASAS ISLAM dan MENOEDJOE ke PELADJARAN. 

Diberikan pada anak-anak: 
PENDIDIKAN Agal (Verstandelijke Opvoeding) 

. PENDIDIKAN Boedi Pekerti (Zedelijke Opvoeding) 

MOELAI. 1 AUGUSTUS 1935 

. Diterima moelai sekarang 

Diterima anak2 dalam , Taman Pengadjaran Islam 
Pagi” jang Berbahasa Belanda dengan Agama Islam Bahasa Inggeris 

(setjara H. I. S. m.d. Ooer'an met Engelsch) 
Kita sanggoepi dengan bajaran jang paling rendah soepaja anak2 kita 

1 —. itoe rata2 boleh dapat peladjaran dengan baik, 
Wang sekolah anak jang pertama F 1,50 

Wang sekolah anak jang kedoea dan seteroesnja F 1,— 
Moelai masoek poekoel 7.30 pagi sampai poekoel satoe. j 

Goeroe jang mengadjar Agama Islam jang soedah lama dalam 
pengalaman dan soedah lama dalam praktijk. : 

Orang jang memang dengan sesoenggoehnja tidak mampoe boleh 
berdamai! Pertanjaan lebih djaoeh di ,, Taman Pengadjaran Islam” 
“Gang Kenari satoe nomer 7 Djakarta, 

Diterima moelai sekarang djoega!! 

dan soreh 

g soedah lama dalam pengalaman 

dan Belanda pada waktoe malam 

PENGOEROES   

merem emeea 

ANDALAS -STUDIO 
PASAR BAROE 99 

Ma 

Satoe2nja fotograaf Indone- 

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 

Studio. 

Buitenopname — onder 
leiding dari toean A. 
Mendur ex fotograaf 
Java Bode dan Actueel 

Wereldnieuws 

Andalas   
  

sier di Betawi jang poenja 
studio inrichting dan pe- 

kerdjaan jang modern. 

Spesial reklame sampai 

# 

“ 

aga 

KAA aa ds 

   
        
    

    

   

     

    

   
     

  

   
   

              

  

P
A
D
 

b
a
n
 

SE
N 
N
S
 

».
 

: 
£ 

T
E
 

Na
 

N
N
 

Ta
 

te 
D
a
a
n
 

N
a
a
 

M
N
 

SE
L 

M
M
 

Se
 
T
n
 

SA
 

NN
 
K
A
R
N
A
 
T
E
 

A
e
k
 

SA
I 

Pel
 

Ra 
AA 
a
k
a
 

  

   

 



  

         

         
    

    

tu 

  

     
         

7     | dengen 

I GLOBE THKATER 
Ti malem dan salon berikoetnja 

DA vi D 

COPPERFIELD" 
Kiopsi Ni more 

menoeroet roman dari CHARLES DICKENS 

mevsarem ape An ABON Aa 

    
  

   
   

  

    

    

  

Ke-satoe : 

  

P aan 

Ma Sh 
an) Haa 

Ke-doewa : 

| Rustlers of Red Dog | 

| (OT ONOMNOP EA AA5 

I"CENTRALE BIOSCOPE 
Mr, Cornelis 

Boeat hari SENEN 29 dan SELASA 30 Juli 1935 

PROGRAMMA BESAR 

Doewa serie-film jang ditanggoeng ramee dan membikin poeas 
pada sekalian penonton. 

Serie ke 7 dan 8 dari: 

3 PIRATE TREASURE 
(HARTA BADJAK LAOET) - 

dengen 

RICHARD TALMADGE 

“Serik ke 7 dan 8 dari 

KAWANAN BEGAL DI RED DOG 

JOHN MACK BROWN 
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RK SA TOE HA TE 
(Cooperatie Tenoen. Boemipoetra »Sau- 

| dara Oesaha" Madjalaja Bandoeng). 

  

“2 C. T. B. Saudara" Oesaha” Madjalaja Bandoeng dengan djalan ini 

memberi tahoe pada sekalian pembeli, langganan2 dan kenalan2 jang 

| terhormat bahwa dihari kemoedian merknja "Satoe Hati” akan di- 

: ganti oleh ,,A. D. A/” Meskipoen merknja ditoekar, Cooperatie kita 

menanggoeng jang barangnja tinggal tetap AN ETRIA dan harga- 

nja tetap ea Sa : x 

Dengan segala hormat.   HOOFDKANTOOR S.O. | 
Ag | Regenisweg 42, Tif 17222 — BANDOENG. 

      
    

    

  

   

   

      

   
   

   
    

   

      

   

   
    

kering, 

   

  

    

  

  

| MALAISE 
kn Kesehatan bagan ada Jebih bean Sae pada wang 

TINGGAL 

  

ce PT TABB s s. ' MOHAMMED aki 
Nan Ro. 2 Png" djalan tram — telefoon 536 Meester-C ornelis 

Saja bisa inedooWal 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 Gigi, sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau 

e Napas sesak," oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 
| tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 

tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini.  . 

'Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 
|. dibawah djari-djari 'kaki. 

| Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan kcerap ongkos me- 
| ngobati dalam seminggoe bueat Indonesier f 0,50, orang asing 

0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 
BI Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam j & 

8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder | 
| ongkos asal sadja bajar onkost transport, r 

sakit Kentjing, sakit Prampoean, | 

ada sedia poeder ramboet poetih, bikim itam ramboet per fesch 

T 3 gram f Ma 

. Dilocar kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal 
Aa dan adres tjoekoep terang, 

MALAISE 

Aengi, Medjen, 

    

Hn
 

1 VERT TEN ” T GK sea 
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malem dan malem 
brikoetnja 

Big 
yan het 

Regiment 

  

  

    

Sawi Besar 

Boeat hari Anin 

dan Selasa 29230 

“1 1933 

Bat.-C. 
  

Lou 
JOSEPHINE BAKER 
Seb »gai Ex'ra akan dipertoendjoekan: 
besar, antara HOLLAND — ENGELAND dengan kepoetoesan 

1 — 0 boeat Engelind 
ANAK2 TIDA BOLEH NONTON. 

“Satoe foto “jang tjantik sekali dari kesajangan doenia didalam 
filmrolnja ,Zou Zou“ jaitoe JOSEPHINE BAKER - 

Zou | 
Satoe.film jang loear biasa mengagoemkan penonton dari 

JEAN GABIN 
Pertandingan voetbal 

dan 

  

Moelai 31 Juli 1935 
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written in 3 

.hecri's blood! 
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FILM HINDUSTAN 

| KRisHNA SUDAMA 

| cinema INEMA PALACE | 
Ini malem 

"Film jang tersohor menoeroet 

karangan TOLSTOI 

Recsurection 
(Opstanding) 

(Nasibnja satoe prempoean) 

Nasehat boeat kaoem prempoean, 

teroetama kaoem lelaki, djangan 

pandang kaoem prempoean 
seperti permaenan !!! 
  

Seet kit heri lagi 

(RUMBA 
RUMBA 
RUMBA 

VARIA-PARK : 3 Augustus 1935 

Goeletan Besar 

  

Zonder Pangan 

  

  

  4 kuki " NO dana meanaMeM Ma a 

di Djati Petamboeran No. 3 

«Nanti 15 Augustus di boeka tjabang 

»PERGOEROEAN 
| Sekarang moelai menerima moerid : 

@& Voorkias (kl, ol dan 

. € Pergoeroean Rendah Oemoem sefjara (H. 1. S.| 

Bagian Sore: pengadjaran bshasa, costuum - nadien,. 
handwerken, typen dil. 

RAKJAT 

Engeisch Conversatie & bahasa Djepang : 

po Clublessen dengan pembajaran sekoerangnja F 2.50. 

Haroes soedah faham bahasa Belanda, . 

Bocat posteri akan diadakan club speciaal, 

IK Ketet anga n? lebih djelss di P.R.- Petamboeran atau P.R.-Kramat : 

  
  

  
  

   

0G 4 djudadi No. 

Djam bitjara ! 

Djoega bocat bersslin dan soenat, 

ARTS, 
Alg. practijk ame 

IL Tel, Wi. 2062 

1 —8 pagi: 

    

5 - 6 sore 

  

  

DOKTER senumaa 
  

  

h. 
Speciaal oentoek mengobati pe- 
njakit: Idoeng, Koeping dan ko- 
rongkon,an, 

Djam bitjara : 

Hendarmin 

6 — 7 sore   Salemba 71 pav. Telf. 46 M, C. | 

  

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

Pertjobaan dikasi gratis 

Tromplaan 13, Batavia Centrum 
Telefoon No. 4976 WI, 

      MINTALAH SELAMANJA 
ROTI 

Sumatrasche 
Broodbakkerij 

BN 

  

kain 

kain 

kain 

kain 

kain 

Harga malaise 

Semoea kwaliteitnja 

siroeng Samarinda f 1.60 f 1.95 

saroeng Donggala 

saroeng Garoet 

saroeng Cheribon 

saroeng Poetih polos f1,50 f2! 

Tjorak dan Warna roepa2. 

Batik en Tenoenan Handel 
  

lgrisepuraat 

Cratis 

0 

pandjang Banjoemas f 1.20 
f 1.65 per lembar 

pandjang Solo Djonas f 1.— 
f 1.35 per lembar 

pandjang Tasikmalaja f 1.10 
f1.45 per lembar 

pandjang Djokdja f 1.15 " 
f150 per lembar tg 

pandjang Tjiamis f1.20 f 
f145 per lembar 

bagoes dan model. 

e
n
d
 

An 
e
a
 
N
A
 

per lembar 
11.75 f250 
per lembar 
f1.80 f2125 
per lembar | 

f175 12.35 1 
per lemba, | 

S
e
l
o
 

Na 

per lembar | 

Kwaliteit poen No, 1 
ADRES 

TOKO. MOEDA 
Pasar Senen No.159 Be,-C.   
  

  

“IG 
1. 

Iv. 

“ 

Iv, 
VII. 
vii, 

Di   
SOEDAH TERBIT” 1 

» Krisis Economi 

dan Kapitalisme” 

MOHAMMAD HATTA 

PENERBIT t. LEMBAO TOEAH 

Pesanlah 
banjak, harga tjoerma f 0,60 -|- . 
f 0,10 ongkos kirim. 

REMBOURS TIDAK DIKIRIM, 

Toean Soemanang, Kramat 174, 

Administarie Pemandangan. 

126 2 

OLEH 

tebalnja XII -I- 90 moeka 
formaat 16 X 24-c. 

ISI KITAB: 

Indonesia dalam krisis. 
Dari ha! pengertian ,,krisis". 
Tingkat- tingkat zaman per- 
ekonomian, 
Soesoenan 
dan krisis. 

. Keterangan kunjuktur ah 
“cyklus, 
Depressi sekarang. 
Politik kunjuktur, 
Penoetoep. 

e
n
a
 

“D
ee
na
n 

ia 

perekonomian 

Gg. Kebon Djeroek 37 
Batavia-Centrum. 

tekas, ditjetak tidak 

       
     

        

Betawi boleh dapat pada: 

    

  

  “Senen 107 , 
  

          



  

  

    

  

  

  

Gemoeknja padi di sawah, beloem mendjadi oekoeran kemakmoeran | 
- itoe desa. 

  

On 

| Djika kita masoek kedesa, kita me- 
lihat disana tegal dan persawahan jang 
tidak ada oedjoengnja dipandang mata. 
Ini, seperti menoendjoekkan, bahwa 
rang desa mandi dalam telaga ke- 

makmoeran. Tapi orang sama menge 
. tahoei, bahwa dimasa ini, orang desa 
. Gjatoeh dalam soemoer kemelaratan. 

| (Oleh: A, H. WIGNJADISASTRAI. 

tani jang loeas tanahnja. Tapi sekarang 
antara mareka jang bisa mempergoena 
kan koeli tjara biasanja, djarang sekali. 
'Djika mereka mempergoenakan koeli, 
kesatoe: dengan oepahan jang ketfjil se 
kali, kadang2 tjoema dikasih makan sa 
dja, kedoea: banjaknja koeli amat di 
koerangkan. 

Diheberapa desa bawahan Bogor, sa 
ja kenal orang2 jang padat loemboeng 

. Pada beberapa tempat seperti teroear|Inja, althans dimoesim baik. Sekarang 
— dalam pers, orang tidak makan, me- 

nanggoeng kelaparan. P 
»Karena malaise”, kata orang. 

—. Tapi bagaimanakah doedoeknja per 
“kara jang sebenarnja ? —— 
| Pendoedoek desa, bisa dibagi dalam | an 

|. Tentang koeli, pedagang dan toekang 
tocan2 pembatja telah sama ma'loem, 

| bahwa. sebagian besar dari mereka, 

| pada waktoe ini kehilangan penghasilan 
. nja. Koeli diberhentikan dari peker- 

djaannja, pedagang dan toekang ter- 
paksa menoetoep peroesahaannja, sebab 

00. tidak lakoe, djadi menanggoeng ke 

1 roegian. Dengan begitoe, kaoem ngang 
i goer didesa amat banjak, walaupoen 

seperti tidak kelihatan mina AS 
| altbans oleh siapa jang tidak tinggal 

 “Kaoem petani tidak kehilangan per vesahaannja. Tegal dan sawahnja ma 
'binasakan oleh omo dll. bentjana alam, 
nistjaja mereka mendapat hasil tanah. | nja itoe, Kalau dilihat sekelebatan, ti- 
dak pantas mereka djatoeh kedalam 

| kesoekaran. Tapi toch mereka terse- 
ang djoega oleh kesoesahan, ta' ada 

| bedanja dengan golongan pendoedoek 
| jang lain2. Hal ini ta? oesah dibikin 
| heran, sebab satoe kali ocang ta' ada 

rasakan oleh seloeroeh anggauta dari 
. masja fr akat. da 3 : Bei i 
— Sebeloem malaise, kaoem tani an | 
'poenjai matjam2 soember pentjarian. 
Bari kebon dan sawahnja, mereka 

naman jang kalau di 
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ki 

   

  

   
   

        

  

    

    

   
    
   
   

  

     

|... mendapat hasil: 
|. djoeal, bisa menda 
| tas. Dari binatan: 

djoega mere 

       

  

          

    

loemboeng mareka kosong belaka, bi- 
:larpoen moesim potong padi baroe sa 

dja berdjalan 2-3 boelan. Verslag2 jang 
sering nampak dalam pers serta me 
'Ingatakan bahwa di Somewhere tana 

man padi ada baik sekali, boekannja 
'mengandoeng arti: bahwa disitoe akan 
tjoekoep makanan sepandjang tahoen, 
dari moesim potong padi sampai ke 
moesim potong j.a,d. 

Sebab boektinja sekarang, begitoe 
'habis padi dipotong, begitoe lekas di 
djoeal boeat keperloean2 mereka se- 
perti telah ditoelis diatas. Nampak 
poela didesa2, adat Timoer jang amat 
terkenal : besar gastvrijheidnja, soeka 
kasi makan (soegoehan) pada tetamae 
atau sanak saudara dan kenalan, seka 
rang soedah  djadi loentoer. Kaoem 
nganggoer di desa soekar mendapat 

sesocap nasi, sebab orang rata2 tjoe- 
ma memikirkan peroetnja sendiri, 

djangankan boeat orang lain, meskipoen 
boeat roemah tangganja sediri, b e- 

bisa mendapat perlindoengan dari pa 
milinja didesa, saja rasa ada menjim- 
pang dari kebenaran! £ 

rhoeboeng dengan  merosotnja 
harga padi dan palawidja, lantas Pe- 
merentah insjaf akan beban keberatan 
ra'jat, Soedah beberapa tahoen lama- 
nja landrente dikoerangkan. Mes 
kipoen tindakan ini mesti menerbitkan 
poedjian pada tiap2 orang, akan teta 
pi beloem djoega memadai. Karena 
kebanjakan pa” tani dewasa ini rada 
tidak sanggoep membajar landrentenja 

jang soedah dikoerangkan itoe. karena 
soedah koerang benar penghasilannja 

Djikalau mereka itoe sanggoep djoega 
Oa matan Jang pan endjelaskan landrentenja, boekanlah 

Ls Ikarena bisanja. tapi karena me-   jang ada faedahnja, 
— Tani jang lebar sawahi 
merangkap djadi rentenier, mer 

kan wang dan padi dengan kec 
ngan bagoes. ani jang lel 

sawah ataw kebonnja, pada wakto: 

   

        

  

    

  

     

    

   
   

    

   

  

lantas pergi djadi koeli kekota atau 
onderneming, jang kehasilannja bisa 
'menjamboeng teroes akan kehidoepan 

mereka seroemah tangga. 
Tapi sesoedahnja malaise mendjelma 

semoea hal itoe lantas berobah. Harga 

| padi dan hasil tanaman jang. lain me 

rosot barganja atau tidak lakoe : Per 

koelian tidak ada.  Sehinggaa mereka 
— terpaksa, kesatoe mendjoeal padi 

dan membelandjakan wang simpanan 
| nja, kedoea bikin hoetang. Ini hoe- 

tang bertambah tahoen bertambah ba 

injak: achirnja boecat menoetoep hoe- 

tangnja itoe, mereka terpaksa mendjoe 

| al kebon, kerbau atau sawahnja 
Make dota JARAN ot ana 

| Sesoedah soember pentjarian jang 
lain lain mendjadi moesna, polowidjo 
tidak lakoe, perkoelian tidak bisa dida 

pat, maka pa' tani tjoema mempoenjai 

: penghidoepan, padi. 
€ dibajar dengan padi (oe- 

1 an padi): oeroenan 
) dibajar dengan pa 
Volk-dan  desabank 

entenier particu 

  

  

    
     

       

   

     

  

          
   
   

  

     

  

   

    

    

  

meradjalela, mareka pa” tani adz 
'madjikan djoega. Orang2 jang 
 poenja tanah, dan ini tidak sedikit djoem 

       

   
    

pekerdjaannja bisa ditoenda, mereka|koep bo 
koeli kekota atau |tangga, 

nasi maksakan dirinja. (Beberapa 

k perempoean jang mesti menang 
goeng hidoepnja tiya orang pemilinja 

padi dari sawahnja tjoema tjoe 
ocat makan meloeloe seroemah 

moesim ke moesim. Ninik 
esti membajar landrente- 

nj lau ia mendjoeal padi, nistjaja 

persediaan makannja mendjadi koerang, 
cat, mendjoeal sadja 2 

Apa : bo 
Uk “4 4 Aa e 

oentoek pembajar land 
1 boleh 

kotak sawahnj 
rente, : AA On La una 

Orang orang lain dalam peri keada 
an seroepa, terpaksa beroetang atau 
menggadai boeat pembajar landrente 
nja. Lain orang lagi, mendjoeal sadja 
padi jang sebenarnja oentoek makan 
anak-beranak. Tn 

Dalam dessa begitoe, boekoe prdjak 
dikantoor Kepala desa, beres tak ada 

  

—
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djatoth kedalam kesoekaran. 
Apa dibiarkan sadja, mereka itoe tak 

mereka dalam kesesakan ? 
“Tak moengkin Negeri perloe wang. 

toekangan didesa. na! 
' Seperti dikatakan diatas, harga pala 
widja dan hasil pertoekangan (anjaman 

' Kesoesahan pak tani, karena tidak 
'poenja ongkos oentoek pertaniannja 
jaitoe oepahan pekerdjaan dan wang   blahnja, dimoesim mengerdjakan tanah 

“Imeloekoe. matjoel ih) bia mendapat 
Teneecajaan dari pa” tani, apa lagi pa” 

          
kebanjakannja tidak bisa pergi sendiri 

loem keroean. Djika orang masihj 
2 Aa AR bahwa “kaoem “ngang goerj PA SALA 

kosongnja, penagihan padjag ditjap de| 
ngan perkataan bagoes, tapi pak tani | 

oesah membajar landrentenja, selamal melainkan bersendi djoega kepada hal 

Sampai disini. marilah kita kembali | 
pada hasil tanahnja pak tani (palawidja 
d.I.L,) demikian poela pada hasil per- 

Ipatjoel, barang dari kaleng, d.I,l.J soe- 
'Idah merosot betoel, Tapi oleh karena 

- Torang masih perloe memakainja, barang: 
s Ibarang itoe masih lakoe djoega, sekali 
ilpoen dengan harga2 moerah, 

pembeli bibit, Lain dari itoe, pak tani|awaskan lebih doeloe, djangan sampai 

'Toekang-toekang nianji jang populair 
dari seloeroeh Indonesia 

ai 
sa
ga
 

kepasar, tapi haroes mendapat perto- 
longan dari pedagang (tengkoelak). 

Sedang mereka ini, kebanjakannja 
sekarang soedah tidak mempoenjai 
modal lagi. Dengan  begitoe, 
timboellah doea matjam kedjadian 
Pertama, hasil pertanian tidak bisa ditoe 
kar dengan oeang, lantas habis dima- 
kan sadja. Kedoea, terpaksa hasil itoe 
didjoeal seperti kemaoean (tawaran) 
pedagang, djadi dengan harga semaoe 
maoenja, djaoeh lebih moerah dari har 
ga jang memang soedah terlaloe ren- 
dah. Semoea inilah jang membikin pa 
jah toekang tani, dan akibatnja jang 
lebih landjoet, jaitoe menghilangkan 
kemakmoeran dalam desa. 

Hasil pertoekangan itoe, sama hal- 
nja dengan pelaw:dja. Kebanjakan toe 
kang, tidak berdjalan sendiri, tapi ber 
gantoeng kepada pedagang (opkoopers) 
"Lebih tjelaka lagi, karena sitoekang ti 
dak mempoenjai modal, dan sipeda- 
gangpoen tidak berbeda dengan itoe. 
'Hal jang belakangan ini. menjebabkan 
koerang baiknja pedagang. sehingga 
persaingan jang bisa memperbaiki har 
ga, tidak ada. Tag 

'Apa sebabnja didesa ta' ada lagi 
kapitaal (modal) ? 

Djaman baik, poeloehan, ja barang- 
kali djoega ' ratoesan riboe roepiah, 
ocang Volkskredietbank disebarkan 
'disaban desa. Setelah timboel malaise, 
dan kenjataan orang desa tidak beres 
memenoehi koeadjibannja kepada Volk 
credielbank, lantas bank ini menoetoep 
pintoenja rapat sekali ! 

' Memang tindakan demikian itoe, ti 
|dak salah. Siapa orangnja jang soeka 
'menanggoeng roegi teroes-teroesan ? 

Tapi azasnja Volkscreditbank, saja 
rasa boekan semata2 Commercieel, 

"pertolongan soepaja ekonomi ra'jat 
mendjadi madjoe. 

. Djika sekiranja diatoer, orang desa 
boleh lagi memindjam oeang, dengan 
Aa hoetang lamapoen mesti 
ditjitjil (tidak sadja menjitjil hoetang 
baroe), barangkali bisa ramai lagi per 
tanian dan pertoekangan orang desa, 
pendeknja ekonomi desa bisa berse 
mangat lagi. , 

Soedah tentoe tidak semoea orang 
desa boleh diberi hoetang. Tapi mesti 

tanggoengan dan apa betoel ia beroe 
saha, artinja bertani, berdagang dan 
'bertoekang. Demikian poela mesti di 

Iditilik, apa ia mempoenjai tjoekoep | 

dan krontjong-orkest jang bagoes dipoelau Djawa, 

menjanji dan main boeat toean. 

Dan toean mendengarkan dia seperti djoega merika itoe 

ada doedoek dikamar roemah toean sendiri: ini semoea 

maka bisa terdjadi ialah lantaran terang kedengarannja 

soeara dengan : 

ERRES K: Y. 110. Semoea orang sekarang bisa Mmem- 

poenjai radio. Tjoema f 140,— boleh djoega dibajar 

menjitjil, compleet dengan lanypoe Philips, snoer, steker 

dan sebagainja. 

  

  

Regentschapsraad Bandoeng 
bersidang 

Nanti pada tg, 6 Augustus Regent- 
schapsraad Bandoeng moelai lagi ber 
sidang terboeka, ialah Vergadering per 
tama jang divoorzitteri oleh R. A.A. 
Wiranatakoesoema, setelah t, 

Na Soemadipradja pindah ke Beta- 

Vergadering ini akan di adakan di 
gedong persidangan di Balonggedeweg 
10, dan moelai djam 9 pagi, sedang 
agenda jang akan dibitjarakan ialah: 
1 Mengoerangkan padjag hak tentang 
Inah Hrargu moingsreobt), 

erobahan-begrooting jan edoea 
dalam tahoen 1935. : (Benda 

Memberikan tambahan  gadjih jang   soedah ditentoekan kepada boekhouder 
M. Nawawi, 

Voorstel tentang mengambil pegangan 
tentang djalan2 desa oleh Regent- 
schap: Gang Wedana, Krommoweg, 
Gang Soekahadji, dan Junghuhnweg di 
kota disdrict Lembang. 

Pembelian hak milik atas sawah2, 
oentoek dikeringkan terletak didjalan 
NN AG dekat km 46 
1- ' & 

Tentang pengloeasan koeboeran oe- 
moem bangsa Europa (algemeene Eu- 
ropeeschbegraafplaats) di Leuwigadjah 
(Tjimahi). 
Perobahan . Peratoeran belasting ke 

ramaian |(Vermakelijksbelastingverorde- 
ning) 

Perobahan tarieven Reclame veror- 
dening. 

Pendirian tjipanas di Marabaja Lem 
bang. 

'Tentang penoekaran halaman Mes- 

djid dari Batoedjadjar dengan sebagian 
dari tanahRegentschap disana. 

Subsidie oentoek pembasmian tikoes 

dalam Regentschap Bandoeng. 

  

itoe dipergoenakan boeat bikin roemah 

bagoes, mengawinkan, bikin pesta. Ini 
semoea tidak pooductief, wadjib di 

tjegah.     nanti oeang dari Volkscredietbank kesbjomkkan 

Voorstel tentang pengoerangan tarief 
penjewaan dari Ios ios (loodsen) dipa 
sar Tjiwidej dan pasar Antri (Tjimahi). 

Tentang pindjaman oentoek perse- 
diaan air-minoem di Lembang. 
Menarik kembali haknja tentang verlof 

keloear .negeri dari reg. ambtenaren 
karena soedah bekerdja lama. 

—D— 

Hendak bersenang2 

Achirnja djadi saksi 
ketjelakaan. 

Hari Sabtoe jbl. seorang pembatja 
kita dengan teman-temannja naik auto 
Morris dari Djakarta ke Bogor. 

Ditengah perdjalanan soedah kedja 
dian ketjelakaan, jang mana ditoetoer 
kannja sebagai berikoet: 

Didjalan kira2 3 atau 4 K, M. dar 
Bogor, kita melaloei seorang Belanda 
naik motorfiets B 737. Roepanja ia 
senang dan hendak mendahoeloei kita 
dengan tersejoem. 

Tetapi roda moterfiets itoe berdjalani 
diatas asfalt dan batoe ketjil,2 laloe 
slip. la djatoeh dari kendaraannja, dan 
bergoeling2 diatas djalan ada tiga kali. 
Hampir djoega kena tiang dari beton 
didekatnja. Mendapat loeka didahi, 
hidoeng dan telinganja bertjoetjoeran 
darah. 

la ta' bergerak sedikitpoen, tjoema 
menggerang2, 
Kita toeroen dan menolongnja. Sesoe- 

dah kunstmatige ademhaling, matanja 
terboeka, 

Seorang Belanda laloe dengan mo 
bielnja B 5012, berhenti, oentoek toe 
roet. menolong. Korban diangkat ke 
mobielnja dan salah seorang dari kita 
mengantarkan dia kereemah sakit mi 
litair di Bogor. 

Dari mobiel kita angkat dia keda- 
lam roemah sakit. 

. Sesoedah ingat sedikit2 ditanja, bah 
wa namanja : Smits, bekerdja di John 
Pryce di Koningsplein, Bat,-C, 

Kita rapport ke Commissariat van 
Politie Bogor. 

Siapa dari kita jang tahoe betoel? 
ditanja oleh politie, dan penoelis ini 
jang ditanjai tentang ketjelakaan itoe, 

Dari sini kita tak bisa berpoetar2 
di Bogor dan teroes kembali ke Djakarta.   kerrd pe re 

23, Are in 
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Pembantoe kita dari Kalabahi (da- 
erah Makasser) mengabarkan : 
Soedah beberapa boelan ra'jat Alor! 

dapat perintah boeat menjediakan satoe 
| tempat Marine, jang letaknja sebelah) — 
“ timoer dari Kalabahi: Kl: 2 K.M.Se-| 

—. karang orang2 jang kerdja rodi sedang| 
mengerdjakan djembatannja s: 
tengah laoet KI: 25 M. dari d i daratan. | 

    

   
  

. dibikin diatas goenoeng. ' 

terseboet Kita melihat Kesebelah Koe- 
pang. Ambon dan laoetan jang begitoe 
besar, Bagaimana maksoednja Peme-|/ e.n5e 
rentah menempatkan Marine di Ka- tangan 
labahi, bagi kami ta” mengatahoeinja. 
Tjoema tambah ramai sadja Kota Ka 

  

Iris soedah datang kemari Pada djam 9 toean Th. Endoet ang- 
,menoelis proces-verbaalnja | 
nja Nona itoe dan beberapa 

si2 dalam perkara ini. 

— Kalabahi akan ditempati (armada 1 

. Hoofdbestuur Perdi 

|. Akan spoedpteno- 
“ Vvergadering 

N. 1 Red. kita kabarkan : , 
Mak RON Th Bertempat diroemahnja le Secretaris, 
Tegang Jempat minjeka ia MANA Nata da anna nat ti: Hoofbbe- 

djika Kita naik kepoentjak goenoeng2| dtang Commissarissen dari Semarang 
dan Mataram. Rapat baroe selesai pada 

ktoe djaoeh malam. Satoe dan lain 
. dengan pemborogrlan 

ocan H. Siregar dari Bandjar- 
masin, waktoe dibawa dari sana ke 

  

    

  

labahi djika soedah ditempati vleh ter 

A
A
 

    

| raad 'tapi zonder gyzeling. 

| gedaagde diaanmanning oleh deur- 

  

  

  

seboet, Kapan moelai datang ? Sampai 
ini hari poen beloem mendapat Kabar. 

 Ditoedoeh soempah palsoe 

Seorang Nona Belanda 

kara jangberboentoet pandjang, sing- 

katnja demikian: .
 TS 

Pada pertengahan tahoen 1932, se- 
orang Arab nama A. Bassalama, soe 
dagar dan beroemah di. Tegal ada 
mendjoeal seboeah kendaraan motor 
fiets merk Harley-Davidson 2 cylin 
ders kepada seorang toean dari bang 
sa Belanda jang bernama AJS. seba- | 
gai booropzichter di Tegal, harga 
i300(tiga ratoes roepiah) atas accept. 

Kemoedian, pada penghabisan boe- 
lan December 1932 si pemegang ac 
cept itoe laloe menggoegat kepada 
itoe A.J.S, lantarang tidak memenoehi 
djandjian itoe. Maka achirnja residen 
tie rechter disini telah memoetoeskan 

“ dengan vonnis uitvoerbaar bij voor- | 

| Pada tanggal 24 Februari 1934 itoe 

waarder, itoe waktoe masih adanampak 
kelihatan tetap naambordnja dimoeka 
roemah, sedangkan si Nona E. B. ada 
mondok disitoe djoega, jalah iparnja| 
toecan roemah, Setelah itoe aanmanning | 
diterima oleh A.J.S. lantas datang 
kepada itoe orang Arab boeat minta 
berdamai menitjil saban boelan. Per- 
imintaan mana telah diterima baik (di 
kaboelkan) oleh itoe toean wang ter- 
seboet tahadi. “ . 2 jadaan organisasi. 

—. Kemoedian itoe toean tjari akal boeat 
ganti nama lain orang dimoeka itoe| 

. roemah, maka nampaklah naambord 
jang baharoe jalah ,,Nona EB.“ (jang 
soedah lama menganggoer dan mondok 
sadj:|. Maka penifjilan oetang itoe tak 
dilandjoetkan lagi, oleh sebab itoe |bertempat diroemah toean Soedarjo di 

  

toean 

“Dari itoe laloe toean wang tsb. min 

diberhentikan dari djabatannja 

ta pada residentierechter soepaja me |dan lain membitjarakan adjakan 
nitahkan membeslag barang-barangnja: 
itoe t. A,J.S. meski ada jang menerang 
kan bahwa itoe barang-barang lain 
orang jang poenja. Tidak lama laloej 
dilakoekan itoe beslag atas pekakas2 | temoean lengkap akan diadakan poela 
rogmah tangganja. Achirnja Nona E,B, 
melawan (verset) dimoeka pengadilan ngoepas soal tjara samenwerking itoe 
residentie rechter dan dibantoe oleh 
seorang zaakwaarnemer nama Hadji 
Achmad, Akan tetapi versetnja itoe dil september jang mendatang, akan me- 
tolak (niet ontvangelijk) sekalipoen| rgadakan pertoendjoekan tonil seba- 

bantoe toe ada menoendjoekkan|gaj propaganda, Adapoen jang akan 
| acte van schen- | dimainkan jaitoe tjerita karangan tocan 

kakaS roemah|S, Tj. S. jang telah mendapat succes 
Pad AJ.S. besar waktoe dimainkan di Mataram, 

ialah ,Yayapattra.“ : 
| Bagian kesenian zang dan muziek 
diserahkan kepada IM. Maksoed per- 

Kn Jjaoi pada idissa' Vltoendjoekan itoe oentoek mentjari mo 
en Ana AN Penang e Ta Na “bagi pertoomdoekan2 jang: tebih 
bersih ditahan sama toean Notaris di- | djaoeh akan diadakan. 

pem -itoe 
sehelai onderhandch 

.king dari roepa-roepa : 
tangga jang asalnja kepo 
itoe dan actenja diberi ta 

    

   

  

| acten anggal boelan 
Februari 1933 . . . Maka ia teeke 
appel. Tapi lelangnja diteroeskan djo 
ga dan telah terdjadi pada tanggal 6 

        

    

    

sini ane 
'Baroe baroe ini Raad van J ustitie |dengan beberapa peroebahan, berdasar 

Semarang telah memoetoeskan nona 
E.B. menang oleh sebab ia telah berani 
angkat soempah, bahwa itoe barang2 
jang telah didjoeal lelang semoeanja 
betoel ia jang poenja, Maka penda-| 
patannja lelang itoe lantas diberikan) 

Kepadatijahk 2 bekas yna : 
Maka dari sebab itoe laloe toean A. 

Basalamah asjik- mentjahari keterangan 
dan boektinja, inaka dapatlah. sepoe- 
tjoek soerat hoetang (bon) satoe lon- 
tjeng tembok jang telah diambil danlitoe sampai pada ' 
diteeken. oleh. toean A.J.S kepada 
seorang “Arab disini ketika tanggal 4 
Juli 1934 : lontjeng itoe toeroet dibes- 
(lag dan terdjoeal djoega dalam lelang 

Pe MAN kena 
| Lagi poela ada terdapat satoe bufiet 
lemari boekoe, medja korsi dan lain2    

   
k     

   

   
   

   

      

      

   

  

     

. nja ke enjaannja seo: 

—. beroem isini dan sekarar 
—.. Salatiga, jang telah serahkan kepada). 

t. AJ.B. boeat didjoeal commissie poen | 
toeroet dilelang djoega. 

-. Oleh, sebab itoe. lal 

Nona E B. terseboet diatas ini, . 
Maka pada hari Selasa 

& 

  
      

    
v 

rang anggota terlepas dari Perdi. 

mandangan2 tentangan kongres jg ba 
diverbaal. 'roe laloe. poetoesan2 jg telah diambil 

Pembantoe kita dari Tegal menoelis:|dan tindakan apa jg haroes segera di 
Baiklah penoelis moelai sekarang | Kerdjakan, berhoeboeng dengan waktoe | 

membentangkan doedoeknja itoe per- |jang amat soelit ini, 

i ' Berhoeboeng dengan kepindahannja 
epada | Mas Soetadiwiria mendjadi Hoofddjak- 

  

kt. rechter'hatian dari pihak Tionghoa, 

diberitakan oleh Soecara Oemoem. 
Toean Siregar itoe kabarnja ada seo- 

Lebih djaoeh dibitjarakan djoeg pe- 

Kirm oetoesan ke 
: . “Djakarta, 

Dalam ini Minggoe, djika tidak ber 
halangan sesoeatoenja, toean2 Soetopo 
dan Soedarjo, masing2 Voorzitter dan 
le Secretaris H.B. akan pergi ke Dja 
karta oentoek kepentingan organisasi. 

. Pleno-vergadering jg kedoea akan di 
adakan didalam boelan Augustus de- 
pan. Terkabar, ketjoeali commissaries- 
sen di Djawatengah, Vice Voorzitter 
toean Saeroen dan Comm.di Bandoeng 
tocan Koerdi dan di Soerabaja toean 
Syaranamual, sama akandatangidirapat 
lengkap jang kedoea itoe, 

Pe ema 

— Doenia Pemoeda. 

Permoesjawaratan da 
erah IM. di Salatiga 

M.J. Red. kita kabarkan : 
Kita dikabari, bahwa moelai tg. 25 

sampai tanggal 28 ini boelan, di Sala 
tiga akan diadakan permoesjawaratan 
daerah Djawatengah dari Indonesia 
Moeda. Selama tiga hari akan ber- 
koempoel oetoesan2 seloeroeh tjabang 
LM. didaerah Djawatengah itoe mem 
bitjarakan soal2 jang perloe dengan ke 

Pimpinan oentoek itoe jang pegang 
tjabang Mataram. 

“ Samenwerking antara 
Permosi dan I.M. 

Pada hari Senen malam jl. dengan 

Soerakarta, telah diadakan pertemoean 
antara pengoeroes Permosi dan oetoe 
san dari Indonesia Moeda tjabang, 1 

LM, 

£ 

kat bitjara sebagai ketoca comite, dan 
sebagai wakil dari prijaji Anjer. fa 
menerangkan bagaimana kesedihan ha- 

. tinja akan ditinggalkan oleh Toean 
. .|Wedana jang dianggap sebagai orang 

“ Itoea jang baik boedi dan soeka ber- 
gaoel dalam kalangan apapoen. Djoe- 
ga diperingatkan pekerdjaan 

haja letoesan goenoeng Krakatau jang 
sangat mendahsatkan itoe. 
.. Ketika goenoeng itoe in werking, be 
berapa malam beliau tidak dapat tidoer, 
karena selaloe memperhatikan geraknja 
'itoe goenoeug jang terlaloe menakoet 
'kan bagi pendoedoek Anjer jang be- 
roemah dipantai. Pendjagaan gardoe2 
selaloe dikeraskan chawatirnanti ra'jat 
'terbojong. Hanja soekoer sampai seka 
rang goenoeng jang menakoetkan itoe 

Djawa oentoek mendjalani hoekoeman|soedah reda kembali. Tidak loepa poe 
persedelict dalam madjallah pimpiman 
nja, Panggilan Waktoe, seperti jang 

la dioeraikan samenwerking jang baik 
"2 personeel-personeelnja. . 

c moedian disamboeng oleh toean | 
A. W. Tjinangka dan beberapa toean2 
jang lain, jang maksoednja mengoe- 
tjapkan selamat berpisah, Dari pihak 
kaoem iboe dinjanjikan lagoe jang 
merdoe, 

Semoea itoe oleh tocan Wedana di 
djawab dengan oetjapan terima kasih 
dan diharapkan oleh beliau soepaja 
prijaji-prijaji di Anjer selamanja ber- 
satoe hati. Setelah selesai jang hadir 
semoea didjamoe makan dan minoem. 
Sementara itoe. diboenjikan moesik 
dari Serang dan ketjapi serta soeling- 
nja djam 5 pagi baroe orang2 itoe 
boebaran. 

bapa 

Muziek-instrumenten 
Indonesia, 

Dari toean Sarono, di 

Soerakarta, 

M. 2 Red. kita memberitakan : 
.Meskipoen tidak bertempat dipoe- 

sat kota, Muziek-instrumenten Industrie 
dari toean Sarono Singodiwirjo 
di Djogosoeran Soerakarta, moelai 
mendapat kemadjoean, dengan terima 
pesanan besar dari loear kota. Peroe 
sahaan ini sesoenggoehnja soedah lama 
berdiri, tetapi berhoeboeng dengan 
keadaan waktoe beloem djoega menge 
tengahkan oesahanja dipasar oemoem. 

Keadaan pervesahaan dan tjara beker 

industrie 

dja ada sederhana, mengingati keadaan 
djaman. Boeah pekerdjaan ada tjoe 
koep koeat dan bagoes, boektinja sebe 
gitoe djaoeh tidak ada tjelaan apa2 
atau perasaan koerang poeas. Gutaar 
biola, banjo, mandolines dll. keloearan 
dari toean Sarono itoe ketjoeali baik 
kwaliteitnja, djoega woedjoed dan wal 
nanja ada modern sekali, dilaraskan 
dengan kesoekaan orang djaman se 
karang, 

Makin lama makin terboekti kepan 
daian jang ada tersemboenji diawak 
anak Indonesia, sehingga djika ada ke 
sempatan dan ada lobang mengem- 
bangkan bibit kepandaian itoe, hatsil 
nja- akan nampak. Dan orang baroe 

oentoek bekerdja bersama sama dila| mengerti dan baroetahoe, bahwa dimana 
pangan perkembangan keboedajaan 
nasional. 5 
Principe samenwerking diterima, per 

pada achir minggoe ini, oentoek me- 

lebih djaoeh. “Hg 
Ditetapkan, bahwa pada boelan 

- Tonil ,,Yayapattra“ akan dimainkan 

pemandangan jangdidapat di Ma 
taram pada oemoemnja fjerita itoe 
mendapat poedjian, teroetama maksoed 
tjerita itoe. Waktoe dimainkan di Ma- 
taram, diantara penonton kaoem intel 
lectueelen telah kena contact begitoe 
keras, hingga toean-toean Mrs. Soe- 
joedi dan  Kasmat. Ir. Soeratin 
dan kaoem 1Eoe dari pergerakan perem 
poean dengan tidak terasa telah toe- 
roet djadi pemain. jaitoe waktoe tjerita 

  

Landraad jang diatoer sangat rapi, 

ada kesempatan dan tjoekoep sjarat- 
nja, djoega anak Indonesia dapat mem 
boeat apa2 jang mendjadi keperloecan 
masjarakat, jang tadinja hanja dapat 
ada, kalau ada barang masoek dari 
logar negeri. 

Disegala lapangan haroes ada anak 
Indonesia dengan menoeroet keadaan 
pasar, apa jang perloe bagi keperloe- 
an penghidoepan dan roemah tangga 
seseharinja, Dengan mendasarkan pe 
kerdjaannja atas kekoeatannja dan me 
laraskan itoe dengan kekoeatan jang 
beloem sentosa betoel, lambat laoen 
disemoea lapangan pentjarian dipasar 
oemoem pasti akan penoeh dengan 
boeah-oesaha anak Indonesia belaka. 

Kita poedji ketegoehan hati toean 
Sarono terseboet diatas dalam memia- 
ra dan mempertahankan peroesahaannja 
diwaktoe. moesim soesah jang maha 
hebat ini. Dengan perlahan, tetapi ten 
toe, kalau tjoekoep kepertjajaan, pasti 
tidak akan berhenti di tengah djalan. 

mama peran 

Kraton Soerakarta 

M.J. Red, kita di Solo mengabarkan : 
“Ke Militaire Academie, 

Seorang poeteranja Z H.P. Hanga- 
bei, jalah R.M, Soerjolelono, telah loe 
loes dengan baik dari oedjian penga- 

litoe w: bisan H.B.S. Bandoeng. Moelai dari 
agian persidangan sekolah rendah hingga di H.B.S., ia 

tidak pernah mogok, setiap tahoen se 
Moelai sekarang persiapan telah dillaloe naik klas. 

djalankan, Kita harap tindakan ini akan | 
berhasil. SAN ata 2 

Pesta malam dari Wedana Anjer 

Oentoek perpisahan. ng 

tah2. Demikian poera tidak sedikit per   
  

Terkabar atas kemaoean Z.P.H, Sri 
'Soesoehoenan, R.M. Soerjolelono terse 
boet akan melandjoetkan peladjarannja 
memasoeki Militaire Academie di Bre 
de, Holland. Bilamana berangkatnja, 
beloem ada kabar jang tetap, Dikira- 
kan pada boelan Augustus depan. 

Z.H.P. Poerbonagoro, Commandant 
| Soe j: pradjoerit kraton sekarang ini poen 

sa di Serang, pada malam Minggoejangjada keloearan dari sekolah tinggi di 
"0... Ibaroe laloe di pendopo Kawedanan 

'ebab itoe. laloe t. Basalamah |oleh prij iji kota Anjer soedah diadakan 
mengadoe kepada Officier, van Justitie Jafscheidsfeest jang dihadiri djoega oleh 
di Semarang, tentangan halnja itoe (beberapa prij Ni dari loear kota dan loe 

tanah dingin itoe, 

Siaran Radio Indonesia. 

Berhoeboeng dengan wafatnja K, P. 
Harjopanoelar sebagai jang telah dika- 
barkan . disini, sebagai penggantinja 

  

| n toean 
| Wedana boeat mendjaga antjaman ba- 

   
  

  

mendjadi Pengganti Ketoea S.R,I, ada- 
lah toean Mr. R. T, Kartodipoero, 

Sebagai Ketoca dan ketoea-moeda 
bagian programma diangkat toean-toean 
K, R.M. H, Wirjodiningrat dan K.P.P, 
Soerjodipoero. 

Lebih djaoeh diwartakan poela, bah 
wa moelai minggoe ini ,,Berita Sri“ 
tidak poela diterbitkan seminggoe se- 
kali, tetapi doea minggoe sekali. Lem 

Soos Habiprojo. 

Pengoeroes soos terseboet mem- 

akan diadakan cursus bagi anak-anak 
nja 
matjam kesenian dan oelahraga, jaitoe : 

1. Tari Djawa. 
2. Pentjak. 

wa atau djawaban atas beberapa per 
tanjaan2. jang 'akan di oeraikan nanti, 
Setelah disoempah lantas: 
perti berikoet ringkasnja : 

anggota soos oentoek pelbagai | diempuet 
bagaimana ? 

Hay 

V.: Djikalau ada 2 orang Taki-isteri 
hidoep roekoen dan damai dalami 
roemah, tapi achirnja Si lelaki soeroeh 
isterinja itoe soepaja lebih baik pisahan 
sadja dilain roemah, wadjib apa tidak 
itoe isteri diberi nafakah dan kiswah 

baran tambah banjak dan sampoelnja |setjoekoepnja .... ? 
| poen diganti warna, djoega loekisannja. S.: Kalau beloem betjerai (pegad 

Jav.) misti dikasihnja. 
V.: Dan djikalau isterinja poelang 

kepada orang toeanja dengan zonder 
boeat perma'loeman, bahwa sekarang |idzinnja si lelaki itoe apa masih wadjib 

diberinja, padahal soedah pernah di 
tapi tidak soeka kembali 

5.: Djatoehlah segala kewadjiban 
itoe, oleh sebab itoe isteri 'asi (ta 

      

3, Djioe-djit-soe. 
4. Boksen dan lain-lain. 

Satoe dan lain oentoek mempenoe- 
hi kepentingan sendiri, kalau sewaktoe- 
waktoe soos mengadakan keramaian 
anak-anak. 

Entree Sriwedari 

Kita mendapat kabar, bahwa moelai 
boelan Augustus depan ini, entree ma- 
soek ke dalam Sriwedari diwaktoe ada 
tontonan malam akan ditoeroenkan 
poela. Oentoek orang Indonesia kem- 
bali enam sen. Doeloepoen soedah se 
kian itoe, tetapi berhoeboeng dengan 
naiknja padjak tontonan dari 20 men- 
djadi 25 pCt. entree itoe bahkan di 
naikkan mendjadi toedjoeh sen. 

Roepanja djoemblah peronton ber- 
koerang, maka entree akan dikembali- 
kan poela seperti sediakala. Halmana 
tengah dalam pembitjaraan. 

Mr, Sawarno Pra- 
wirohardjo. 

Toean tsb. diatas jang telah semen 
tara lama mendjadi Ambtenaar terbe- 
schikkng pada kantoor oeroesan finan 
cien Zelfbestuur, moelai boelan Augs. 
akan berpindah tempat di Soerakarta. 

Sebegitoe djaoeh kalau ia pergi ke 

pagi-pagi hari, sebab ia beroemah di 
Salatiga. 

Akan kepindahan Mr. Sawarno dikota 
ini, berarti satoe keoentoengan bagi 
oesaha kemadjoean bangsa, 

Sampai ini waktoe kraton Soerakarta 
telah mempoenjai abdi-dalam (Rijksdie 
naren) academici sedjoemblah enam 
orang, jaitoe Mrs. Wongsonagoro dan 
Sawarno di Kepatihan,. Kartodipoero 
dan Poerbodipoero di' dalam kraton, 
Soelistio pada Bale Agoeng dan Boe- 
djodipoero dikantor oeroesan tanah. 

Kini masih beladjar di R. H. S. se- 
orang onder-regent, jaitoe toean Djak- 
sodipoero. Ketjoeali Mrs. Sawarno dan 
Soelistio, jang tiga telah berpangkat 
onder-regent, jang seorang regent. 

emapanen 

Porkua minta nafakah dan 
kiswah 

3 oelama partikoelir 
toeroettjampoer. 

Doea orang Arab, jalah laki isteri 
nama B. dan A. di Tegal sekarang da 
lam perselisihan tegasnja berpisahan, 
maka si isteri laloe minta pertolongan 
nja Raad Agama disini agar soepaja 
itoe lelakinja diwadjibkan memberi na- 
fakah dan kiswah oentoek doea orang 
anak2nja jang beloem sampai oemoer, 
sebanjak f 7,50 per boelan jang seo- 
rang anak, 

Maka pada tanggal 14 Sept. jl. Raad 
Agama soedah memoetoeskan B. mes- 
ti bajar wang makan tjoema 24 cent 
sehari dan f16.— pakaian dalam se- 
tahoen oentoek 2 anaknja jang telah 
ditaksir oemoer 12 dan 4 tahoen, di 
hitoeng moelai ini hari hingga genap- 
lah oemoer 15 tahoen masing masing. 

Kemoedian beroelang-oelang diminta 
nja nafakah dan kiswah itoe : kepada 
si B. akan tetapi sia-sia belaka. 

Oleh sebab itoe terpaksalah si A. 
memadjoekan sepoetjoek rekest kepada 
Landraad disini mohon soepaja itoe 

menghoekoem B. membajar itoenafkah 
dan kiswah terseboet bahagian boelan 
Sept. "34 hingga April '35 dan sete- 
roesnja. 

Landraad telah periksa ini perkara 
dan achirnja ditoenda sebab maoe 
panggil beberapa orang oelama parti- 
koelir boeat memberi fatwa lebih dja- 
djoeh tentangan itoe vonnis R. Agama. 
Maka pada hari Saptoe jtl. Landraad 

kembali melandjoetkan pemeriksaannja. 
Jang datang menghadap adalah 3 orang 
oelama, jaitoe S.M, Alkatiri, Mohamad 
Adnan, Bisri sebagai saksi, Mr. M. 
Besar dari fihak gedaagde dan S, 
Achmad Basalamah dari fihak eische- 
resse. 

Itoe pembela ada menjatakan kebe 
ratannja tentang hal itoe vonnis .Raad 
Agama. Laloe voorzitter mempersilah 
kan S.M. Alkatiri doedoek dan lantas 
kasih taoe bahwa landraad ada soekar 
dalam ini perkara minta nafakah dan   

      kan toean kemari goena memberi fats 

    

jaitoe sembarang oran 
ara itoe anak2 bolehlah ia lant takan kepoetoesan Raad Aca ha menentoekan 1toe nafekah dan kiswah dan achirnja itoe orang jang kedoedoe 
kan anak2 tadi boleh madi 
mintaan gantian dari djoekan per- 

soeka kepada lelaki lagi). 
V.: Sekarang hal anak2 jang telah 

dibawa oleh iboenja'itoe tas kemaoean” 
si iboe sendiri, Siapakah jang wadjib 
memberikan nafakah dan kiswah ke- 
pada anak anak itoe ? PN 
.S,: Bapaknja, kalau beloem sampai," 

oemoer 15 tahoen, 
V.: Kalau itoe. bapak tidak soeka 

kasih lantaran ia masih soeka piara 
sendiri sadja itoe anak2 bagaimana ? 

S.: Dengan kepoetoesan Raad Aga- 
ma jang mewadjibkannja. - 

V.: Menoeroet wet Belanda djikalau 
ada anak2 jang beloem sampai oemoer 
maka Raad van Justitie jang mengang 
kat seorang wali, dan kemoedian wali 
itoe baharoelah mengoeroesnja, Oem- 
pamanja t. maoe minta bantoeannja se 
orang zaakwaarnemer lebih doeloe toch 
bikin soerat koeasa. 

S.: Boeat Agama Islam ada bedanja 
g jang soeka pi 

Si bapa. : 
Lain2 Saksi hampir sama sadja kete pnea Naik dengan saksi jang pertama 

itoe, 

tempat pekerdjaannja terpaksa mesti as aja Landraad poetoeskan ge- agde misti bajar itoe nafkah dan kis Wah terseboet bagian Sentemb 
| er 1934 hingga April 1935, Dan beat lainnja jang bakal datang kalau ia tidak soeka bajar bolehlah masoekk sena ba an rekest goe- 

ses Jjemnan 

Pembelian lelang oemoem di 
batalkan 

Sipembeliwangnia” 
hilang(?) sapa 

Pembantoe kita dari Tegal wartakan: 
Soeatoe kedjadian jang baroe? ini 

terdjadi di kota Tegal Sini, jaitoe se- 
bocah roemah batoe telah didjoeal 3 
kali bertoeroet toeroet aChirnja diba- 
taikan djoega oleh pengadilan. Doe-: 
doeknja perkara dan Singkatnja kita 
wartakan begini: 

Permoelaan kedjadian, Dalam tahoen 
1930 seorang Boemipoetra nama Moek 
lis, saudagar dan beroemah di kam- 
poeng Panggoeng Tegal, soedah pang 
gil kepala kampoeng dan pegawainja 
sekalian, diroemahnja perloc membikin 
soerat djoeal 
batoe dan pekarangannja ada 165 roe 
pesagi dan beserta 55 pohon kelapa 
terletak dikampoeng itoe djoega didjoe, 

al kepada Seorang perempoean bangsa 
nja jang bernama B. Sarkamah disini, 
kedjadian harga boeat f 1040,— pen- 
djoeal mengakoe soedah terima dengan 
betoel, ia tidak lantas pergi meninggal 
kan itoe roemah tetapi akan 
disitoe dan sanggoep membajar sewah 
saban boelan f 20.— P 
wah menjewa ini dengan moeloet sa- 
dja oleh karena pertjaja sama pertjaja. 

beli seboeah roemah 

tinggai 

erdjandjian se 

Seringkali diminta agar soepaja itoe 
roemah dan pekarangan dibalik atas 
namanja pembeli, Pada maktoe itoesi 
pendjoeal ada menderita sakit kaki jg 
heibat hal mana didjadikan alasan be- 
loem bisa, : 

Kemoedian, dalam boelan Augustus 
1933 itoe roemah jang harga f 1040 

vonnis Raad Agama ditetapkan (dan |didjoeal lagi oleh Moeklisboeat tjoema 
f 200.— kepada iparnja sendiri jang 
bernama H. Margoebi, didepan t. No- 
taris disini. Kepala kampoeng dan pe 
gawainja itoe sama sekali tidak tahoe 
atas pendjoealan jang kedoea ini... 

Itoe B. Sarkamah dengar jang itoe 
roemah didjoeal, lantas dibikin rapport 
kepada t wedono. Dan achirnja: didja 
dikan perkara kepada pengadilanLand-: 
raad disini. Achirnje landraad memoe 
toeskan doea2nja djoeal-beli ini diba 
talkan. oleh sebab pendjoealan ke 2 
tjoema perloenja made bikin roegi o- . 
rang lain sadja. bela ia 

Maka B. Sarkamah'dan H, Margoe ie 
sama teeken appel. Lantas itoe roe 
dan pekarangannja dibeslag atas per- 
mintaannja toko Ruhaak & Co, disini 
lantaran 
kepadanja. Dalam boelan Januari 35 
itoe roemah jang djadi oeroesan laloe 
didjoeal lelang oemoem dan telah di 
beli oleh seorang Boemipoetera ber- 

kiswah maka perloe sekali Ga ban) nama Kramadimoelia boeat harga f 310, 
contant, 

itoe Moeklis ada hoetang 
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' Schouwburg akan ke lain tempat jg 

manja. 
Pn Djaman malaise memang petloe hi 

“Dari 'itoe Jantas Sarkamah mema- 

— kan itoe koentji2 2g djoega | 
-— sa Mann 

| balikan koe koe 
| pekarangan padi: 

  

LR.O,M. jang programn 
oeroes oleh. V,OR.0,” soeda 
Ki riboet, sabah TN 

  

plaatnja gramofoon tidak beda, 
sadja badannja sekarang katanja 
in Bana . tong ce- 

t atau boea ce. 
ar “ini tidak apa, sebab) 
di 'Amerikapoen sekarang ada mode 
Mae West, potongan' sapoe lidi dan 

in setrika'an soedah rada kedesak. 
mpat tahoen Miss Riboet mening 

galkan Java, dan kembalinja lagi ten 
banjak orang sama kangan dan 

  

   
   bh idapan. 

ga Kampret pekerdjaannja hiboerkan 
pembatja. toelisannja menoeroet grama 
tica atau tidak biar sadja. Bedanja ha 
nja Miss Riboet publieknja rhendata- 

ngi. tetapi Kampret datang pada pem 
batja, setiap hari. Dan ganti tempat 
bisa pert: 
tontonkan di lain tempat, tetapi Kam- 

- pret setiap hari moesti ganti program 
ma. Main dipodjok bertahoen tahoen 
tidak ada jang sama sadja atau per 
mainan dubbel,. 
Orang menonton Miss Riboet haroes 

membajar kartjis lebih doeloe, tetapi 
batja koran diantaranja . 'bisa masih ba 
tja meskipoen menoenggak. Ini beda-| 
nja lagi jang memang perloe boeat 
Miss Na sebab saban indah tem 
pat tidak boleh bajar dibelakang pada 

Boeat orang jang tidak biasa nonton 
gi Schouwburg tentoe.sadja Miss Ri- 

et tidak loepakan, sesoedahnja di| 

asik bocat oemoem bangsa kita. 
Miss Riboet pesan djikalau Kampret 

“ toelis tentang ia soepaja bilang padaj 
pembatja bahwa ia kepingin ketemoe 

“lagi, nanti akan tjeritakan apa jang di| 

alamkan selama keliling ampat tahoen 

  

  

      

     

  

2 ia | Gatot Dg beli da Kate Lema 

ek 'Tekest lagi kepada 
Lan ft i agar soepaja itoe t.| 
Kramadimoelia dimistikan mengembali | 

i "pembelannja 

ega        

  

   

Dan wangn 

  

Nata Ba si “ “ 

Riboet an dibanding 

Kampret kenal baik, sebab sesama 
' coliega, Miss Riboet tidak oetamakan| 

ara tetapi hiboerkan penonton, Djoe | 

oendjoekan apa jang telah di| 

An roemah: dan 
Bc 

   

» 

ihat serta: Gengari soearanja | '. 

Pada 

Has 

       

  

         

     

  

    

Ti 2 Ihatian terhadap s ort, lebih poela a ,.Sekarang par pemberi bila An eradap baka aan sebagian ne 
bana Hana P | moeda2 jang begitoe besar, ternjata 
Sela Tai 2 itoe ban Club2 sport teroetama da 

J € Ki 
0 Ruhaak & | men   

balikan wangnja itoe jang 1 310,— ka 
ongkos2nja. Ela IN 

       

5 tam kalangan Yo tbal, jang tidak koe 
dari 20 2 

5 lohor 

8. 10 2 

8. 30 5 
9.30 e 
(Ri 

Penjiaran Timoer (V.O.R.0) 

5 — sore Ketjapi dan soeling de 
. ngan njanjian dari Nji 

5.30 , 
6.— 
6.30 malam Muziek krontjong dengan 

Ta» 
Ti .20 » 

129» 

8 2 

1201 siang Lunch-concert 
2  lohor Muziek dansa 
2.30 “Tijdsein dan penoetoep ran, sebab djikalau selalos bersedih 

ati /'sang malaise (ng semangkin Lg sore Pen Babat 
3 eibat, bolehlah orang nonton 1 B15. 2. Peskabaran Mpg 

Heo Bikin ribet aloe “ai $ “ 5.45, Muziek gramophoon 
| Ban 6.10 ,  Gevarieerd programma 

Ma “G3 Vi Penjiaran oentoek anak2 
PRI 7,30 malam Vroolijke muziek 
Ga Bb ”. Pemandangan doenia 
“160182042? Murlek. gramophoon 
018.80 ,  Klassiek programma 
PP 950, “The four ace 
aart 1935/10,05 ,,  Muziek dansa 

ng soedah 1" 5 Tijasein dan Peogelocp. 
joealan jang | P.M.Y. 

pendjoeal| Rebo 2 ap 
an|6 — 8 pagi. amen conceert, 
ha- 11.30 2 - Patpourri's 

3 a1)10.30-11 Tan selections 
— nja itoe. Maka ro 'danpekaranangj11 — . ', ... penoetoep - 
sterseboet ini na -Pe el g bubu Muziek bij de lunch. 

. Sarkamat » ceraa 3 5 5 

  

.Sporibona Indonesia Bni 

-hari 
n | moelai poekoel 9 pagi, bond terseboet 

soedah done. pertemoean, ber 

   

      
   

    

roes kena a dalam sepak raga 
en ya boleh dikatakan hilang lenjap 
—. Isama sekali. Pada hal inssing2 Club 

— Jitoe ada membesarkan toedjoean per 
Isatoean, 

  

Perkabaran Nirom 
Muziek dansa 
Penoetoep - 

sore Len Fillis (hawaiian guitaar) 
Cursus bahasa Inggris 

5 malam Intermezzo dan muziek- 
gramophoon. 
Perkabaran Nirom, copy- 

— Tight Aneta 
» Intermezzo dari muziek 

gi gramophoon 
130. ,  Elek wat wils 
8 » 'Intermezzo dari muziek 

gramophoon 
Lezing tentan Electrische 5 5 : 

onzen , - verschijnselen in 
| damplering 
 Speciaal Concert 
Muziek dansa 
Penoetoep 

Rebo 31 Juli 

Resna 
Gambang kromong 
Muz ek Tionghoa 

soli dari Djawa Barat 
Perkabaran Nirom 
Intermezzo dari beberapa 
lagoe lagoe Melajoe 

Lezing tentan Islam oleh 
.t-H, Agoes Salim 
Penjiaran dari Solo, Game 
lan dalam Poera Mangkoe 

| negaran 
Ob Menjamboeng penjiaran 

dari Solo 
Il,” Penoetoep 

K3 B.R.V. 
Ta Rebo 31Juli. 

-7.01 pagi Concert pagi dan muziek 
—. gramophoon 

8.30 ,,  Tijdsein dan penoetoep - 
10.01 ,,  Militaire muziek 
10.307, Vtoolijk half uurtje 
11 » Op verzoek: Crock alis 

: 8  Yodler, Crock gift een 
& — Konzert Crock hort eine 
2. 43. Forrele,  Crock gibtein| 

|. zweiter Konzert 
1120 Piano voordracht 
1150 . ' Waltz. Memories 

NAN 

"he, 

Minggoe 28 Juli '35,| 

ong P.S. under ndbie 

3 keadaan Opera Kah 1 P3 | 
pendoedoeknja begitoe besar per 

  

Club sama berdiri di| 
apabila melihat senja 

agi “Peladjacan gymnastiek | 
gu. Mugziek. gramophoon 

St Penoetoep 3 
“».. Populair allerlei ! 

It hetram der virtuazen 
Muziek Weber en Ferdy 

Rauf mann 
Populair filmselectees | 

  

    
   

     
     

        

      

    

Pemandangan waktoe bereboet? (Kemis 1 Januari 1935| 

Boekan main Balon 

balonan 

DAN 

Boekan Omong 

Kosong 

    

  

  

dari PUBLIEK. 

Satoe Tanda keper- 

tjajaan paling besar 

    

  

  

Publiek jang menoenggoe diloear awak 6.30 pagi 

Sebeloem Toko diboeka (Kemis 1 Januari 1935) 

  

moertuai1 AUGUSTUS 1935 

Ani Dai HARGA S E N A N SAMPE HARGA Pp E R A K A N 

Rata-rata DITOEROENKAN HARGA 

Boeat memboektikan tidak perloe MOESTI BELANDJA 

Datanglah di Toko Batik DJOHAN-DJOH OR 

  

  

: 3 Djahit veij aa teroes berlakoe 

Be 
  

Sekarang atas kegiatannja Toean 
M.K. Wigoena dengan bantoecannja 
Toean Kalsih c.s. “soedah didirikan 
Sportbond Indonesia Bogor, dan sam 
pai ini hari soedah ada beberapa club 
jang soedah menjatakan persetoedjoe- 
annja, jaitoe : 

1, Siva Pasir koeda. 
2. J.O.P. Panaragan. 
3. S.V. J.L. Landbouw. 
4. LM. Kantinweg. 

Sinar Kota Mantarena. 
V.C. Boeboelak S.B.V.C, 

7. V.C, Sangkoeriang Tjiwaringin, 
8. V.C. Tjibogor Wetselcarsweg 53. 
9. Darmaga, S.V.D. 

10, L.V,P, Leuwiliang, 
li. TVC, Tjiampea. 

Pada hari Kemis 1 Augustus, poe- 
koel 4,30 di Tegalsapi, akan bertan 
ding antara SBVC. melawan Tjibogor. 

Pada hari Minggoe 4 Augustus, poe 

5 
6. 

'koel 4.30 dilapangan Darmaga, akan 
#bertanding combinatie SBVC. dan Tji 
bogor melawan Darmaga.— 

meme yama 

Voetbal di Poerwakarta: 

Minggoe sore 28 Julij.b,l. di lapang 
|Sindangkasih, telah dilangsoengkan pes 
Pa napa persaudaraan antara T.P. 
C.I—KV.C.2. 

Oleh, karena ini pertandingan tidak 
dipoengoet entree, maka soedah ten- 
toe sadja dapat banjak perhatian dari 
publiek. 

Stand sampai kepada waktoenja me 
ngaso 2—0 oentoek kemenangan K, 
VC. Biarpoen P,P.C. vereeniging ba- 
iroe, toch masih bisa membikin tegen- 
|punt. Stand sampai waktoenja boeba- 
ran 2—1 oentoek K.V.C. itoe pertandi- 
ngan telah di pimpin oleh t, Noenoeng. 

tef: n Pe akan hidoep lagi? 
Menoeroet kabar dari salah satoe 

'bondbestuur P V.B,, bahwa di Poer- 
'wakarta akan di adakan competitie 
lagi. Boelan mana ? Disini kita beloem 
bisa tentoekan, Dan djoega, sebeloem 
nja competitie di djalankan, bondbes- 
tuur akan mengadakan aa 
jamal lebih dahoeloe, antara K. V. B. I 
atau K.V.C. contra Serang Sari, 

Djika ini pengchabaran ada betoel, 
maka kita mengoetjap kepada bestuu: 
jang actief itoe, p.f. dan bertriak : Hi 
TN P. V.B.!!!   maya 

Voetbal Tasikmalaja 
S.V.C. — LM, 3—2. 

Indonesia Voetbalclub dari Solo hari 
Saptoe jg baroe laloe, telah mengoen 
djoengi Tasikmalaja. 

Oentoek permoeiaan ditandingkan 
sama Singaparna Voetbalclub, dengan 
pimpinan toean Patah. 

Sajang baroe sadja 5 menit benteng 
Maladi Solo, telah rebah 1—0 dan 
sampai pauze djadi 2—0 oentoek S.V.C 
Speltechniek tetap lebih bagoes. Solo. 

Kemoedian sesoedah pauze Solo 
dapat vrijschot dimoeka goal moesoeh 
nja, dan resultaatnja stand robah djadi 
2—1, tetapi tidak lama telah ditambah 
djadi 3—1, Oentoek penghabisan I.M. 
bisa robah stand djadi 3—2, 

Hari Minggoenja 
LM.—Vidotig 3-1. 

Esok harinja kesebelasan Solo ada 
perobahan, dan ditandingkan sama kam 
pioen Tasik, dengan pimpinan tocan 
Engki, moela2 I:M. mainnja onproduc 
tief, tetapi sesoedah Vidolig kelihatan 
lebih banjak ruwspel, tetamoe makin 
baik, dan kemoedian sebeloem pauze, 
bisa tjitak 2—0 jang satoenja dari 12 
pas, Sampai habis stand djadi 3—1 
boeat tamoe, Permainan tetap Soloy:. 
lebih baik. 

smacfy umma 

B.B. Batavia 

Single 

'Ladis Open Tournament. 
Orang masih bisa minta ikoet pada 

toean2 Pee Tek Hap, Prinsenlaan 18. 
Lim Soe Tjong Tanah Sareal Djemba 
tan Lima 222 dan Adri Gang Zecha 47. 

Derde klasse Open 
Tournament. 

Lantaran bestuur anggap perloe boeat 
djoega kasih ketika pada spelers jang 
beloem begitoe pandai boeat ikoet 
dalam satoe tournament, maka telah 
diambil poetoesan boeat adakan derde 
klasse open tournament jang bakal 
moelai dimainkan pada tanggal 25 

.|Augustus j.a,d. Ada diniat boeat minta 
pakai baan2 jang letaknja di Weltevre- 
den, jaitoe di Gang Toapekong, 

Inleggeid ada F 0,25 per persoon, 
Akan disediakan wisselbeker, beker 
boeat kampioen dan runner-up dan 2   troostprijzen, 

Jang boleh ikoet pada ini tournament 
jaitoe semoga spelers jang dalam sei- 
zoen baroe main dalam competitie der 
de klasse dari B.B.B. dan lain2 spelers 
ketjoeali djika ia orang soedah pernah 
main dalam B.B,B. poenja eerste atau 
tweede klasse open tournament. 

Fonds Kebandjiran di 
Tiongkok. 

BBB telah diangkat mendjadi Comite 
dari fonds terseboet, maka semoea pen- 
dapatan tjelengan. di Kedoea touran- 
ments terseboet diatas akan didermakan 
pada itoe Fonds. 

maragyea 

Badminton bond Batavia 

Testmatsch J.B:C. 1— 
TC Meta UN KA 

Singles: 1 Tan Eng Hong — Thio Tiang 
Tjioe 3—15, 10—15 

2 Sim Giok. Po—Lim Tjoan Seng 
1 13—13 (5—1)5 15—6 

3 Ang Wie Boen—Lie Yak Goan 
9—15: 3—15 

Doubles: Tan Eng Hong/Sim Giok 
Po—-Thio Tiang Tjioe/Ong Giok Eng 

18—21: 11—21 

2 Ang Wie Boen/Thio Kian Hoe— 
Lie Yak G»an/Lim Tjoan Seng 15—21: 

12—21 

Warta Adm, 
Abn. No. 11709 aan Makati Parig 

kalan Brandan, Toean poenja postwissel 
besarnja f 1— kita terima tanggal 29 
Juli 35. tentoe sadja kita tidak bisama 
soekan oentoek ioeran L.C,P. No 5, 
lantaran telah diboeka pada tanggal 
21/7-35. Djadi itoe wang sekarang ma 
soek ioeran LCP No 6, 

Abn. No. 6785, Toean Sd. Ah. b. 
M, Atik ff, Besoeki. 

Karena kesalahan zetter, tocan poe- 
nia ioeran loterij “di Warta Adm. tg. 
35/7-35 ada f 1.— jang sebetoelnja 
jalah f 2.— 

Abn. No. 8347, Toean Pawirosoe- 
karto, Solo. 

Koran jang tanggal 22 Juli kita telah 
kirimkan, Boekoe ,, Kepala Rampok" 
bila tidak mengirimkan oeang lebih 
doeloe .( f0.07 satoe boekoe) kita ' 
tidak bisa mengirimkannja, begitoe 
poen ,Doenia Islam" baroe bisa ke- 

  

  Ilogar kira2 abis boela Juli '35, 
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Kaoem Indonesiers ! IR. A. Siti Aminah 
3 1 an K3 Vroedvrouw d 

2 1 i "On Pn LavensuseM NAN Mastschappy “Ilit Keradjinan — Pangkalan baek — Kapftaal ketiil sadia soeda 1 PEKAROENGAN No.70 : 
1 3 0 1 bisa mendjadi oentoeng beat ena Dimoeka kapitein Arab Cheribon 3 "BOE Ma EA 555 
Tn tao hn TA 1 Mn felian dapanki heat bun IKU . Me Ma engen kitapoenja pangkalan dagang jang Na III KLEERMAKER AWI 
& 1 dat lb Na tanggoen € diwa Kepoenja'a Li Taja Nag ditambah dengen Kapitaal jang maski ketjil sadja... | na “Tami taoe 2 se- 

Stang 2 alian kami poenja  lang- 

MD anpangpa kd SN Hbon nokia Kentongan mon “AI 1 page Ma p e ge ppy I b bagi T Ku : | Jang di "aa no. 34 
Sada Poedjian tidak perloe lagi. Mintalah dengan gratis prospectus ar Ih sets atau Dea II an soedah pindah di 

pada Directie atau Agent2 #ibelopaka Mgovesia Sg) 50 5 Aan i . | ang Atjong No. 2 Bat.-C, | : : | Lea | Tanjalah kefrangan falsal PASAR MERAH (KRAMATPLEIN) pada. 4 depan Postkantoor Kramat, : 

2 SAP AT Sa Ga AA LAGI 2 Be en | 4 | Dan kita ada sedia roepa2 
aa na Neng : Pn , 2g N.V. KHONG "TIN | kain djas oentoek toean2, La 

BBI rONGKANGAN 12 — — TELEFOON 400 —” BATAVIA Pena Te x 
Paling moestadjab diatas doenja (aan | 

» HEM ne ANN NN NN BIENNNNNN UNESA GRESS GI 
.CRYPTA Lk, — Pemberitahoean 

  

YOFAN PERLOE KOENDJOENGI DRUKKERIJ PENGHAREPAN 

TOKO TIO TEK HONG PAN OnawD: 
Memberitahoekan dengan hormat ke- ri 
pada sekalian langganan kita, bahwa 
telah terdjadi beberapa orang jang 
mengakoe sebagi AGENT kita poenja 
Na Na AREPAN, sedang 

5 iantaranja banjak jang boekan : Harganja moerah agent, sehingga dengan begitoe banjak ya 
pesanan - pesanan jang salah, 

  

dalem roemah baroe sebla roemah toga soepaja bisa saksiken 

iapoenja barang2 jang kwaliteit paling baroe dan -   

      
CRYPTAL 

  

t | baik t : OBAT SAKIT RADJA HANDEL IN: 5 ai $ entang harganja, maoepoen | 

T3 JANG PALING DJEMPOL , 33 veraanja. NG DJEP : erhoeboen SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODICDHEDEN, HEEREN | Kepada sekalan engan AMA 
MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE |berlangganan kepada Drukkerij kita, 

djoega jang baroe akan pesan per- 
» KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN tjetakan, soepaja soeka berhati-hati 

dalam hal oeroesannja harga dan per- | ratie- i : s 7 Reparatie-atelier van Vuurwapens e1z., enz. atoeran jang dikehendaki oleh toean   itoe, 

) Gek TOKO TYIO TEK HONG 21 Bigenaar-Chet g 
Tek : | PASAR BAROE — BATAVIA-CENTRUM — TELF, 361 WI. Drukkerij PENGHAREPAN 
Basmikanlah penjakit kentjing dengan memakai obat , CRYPTAL“ Bandoeng.       Satoe satoenja obat jang paling mandjoer dan berboekti serta berfaedah 

Pas flesch isi 100 boetir f. 3.25 

p. flesch isi 50 boetir f. 1.85 Kas “| 

p. flesch isi 30 boetir f. 1.25 : | : ' 
RITAL boeat: membersihkan TAN kentjing 

beroepa djamoe p. pak. De AI 

: TERDJOEAL OLEH: 

1 row 0 Ko 1 ANNOSHITA & Co. 
Hai No. gua Besar Batavia-C. Telefoon 3328 Weltevreden 

an | Bisa dapat beli antero toko obat Japan. ' 

5 as .PRIJSCOURANT kaloe diminta kita kirim pertjoema. | 

Been MI ae nabi .201— 2218 

 GOEROE TYPIST()" 
(peladjaran mengetek zonder-goeroe) - 

Systeem: 10-djari (zonder lihat letters). g 

  

PEN BRA 

    
       

  

SAKIT KEPALA” 
SAKIT GIGI 4 

  

| Diterangkan dalam bahasa Indonesia, memakai gamrar gambar 
| seperti vingerzitting (letaknja djari), bahagian masing2 

|. letter & tanda2 kepoenjaan masing2 djari, roepa roepa tanda2, 
: beberapa peratoeran & peladjaran, snelsysteem, rocpa roepa 

keterangan onderdeelen-machines, di. 

KE Dikirimkan 3 x seboelan: tamatnja 3 boelan. a s 

Tg Baj aran dimoe it e: “Indonesia? Loear Ind : 

Clan 1 Boelan (3 pel. "24 pagina) ...... F 1.50 F1.60 
-: | Tjonto pel. ke 1 (proef) iranco... F 0.12”: F.0.15 

2 : 3 “3 Mintalah tjonto (proet) atau kita poenja programma ! Ana dan laen? penj jakit dan gang- 

k 0 .GOEROE BAHASA INGGERIS" : n | 
Bi (peladjaran bahasa Inggeris zonder-goeroe) an goean Zenuw, seperti sakit 

23 'Diterangkan bagaimana memboenjikan a-b-c Inggeris— salinan 6:3 "al i : 

Ng — kedalam bahasa Ma den kedalam bahasa Indonesia — koeping, catarrh di peroet, 
. karang- mengarang soerat — pertjak:pan hari-hari — batjaan 

dan lain-lain. 

. 5 ' ” | Dikirimkan 3 x seboelan : Batan 50 boekoe. 2 tida bisa tidoer, enZ. dalem 
"aa ajaran dimoeka jaitoe : 2 Indonesia: — Loear Ind. | 4 x ma SN Ta “nam ) . sakedjepan sadja dan dengen 

ut 13 Boelan. . «co oeseoeaaa 0 » 3— 23 ea Hi | 

, Mendjocat boekoe-boekoe pengetahoean seperi: Sis 1 3 3 ai mandjoer disemboehken oleh 

NN Ona Kana s5 Harga — Ongkos: an | 
| Bahasa Inggeris Wotetar Pasal Pon Ia Pen on Un 

| peta to Gone pe) Sl OBAT SAKIT KEPALA TJAP MATJAN 
Crisis oa Men wr ja NG B | . Yang belon perna gagal. Bisa terdapet di semoea roemah obat. 

 REMBOURS TIDAK DIKABOELKAN Tn ENG BUN TONG, Molenvliet W. 174, Tel. Bat. 1090 
1 Ket | Menoenggoe pesenan dengan hormat, | UI Pen TA Dag et : | P 

| TYPEWRITING — COURSE THE SPB Di 8 D0 mn Lau ti | 
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   - Ten-fingers (Invisible-System) 
Sluisbrugstraat No. 55 

 BATAVIA-CENTRUM. 

 Ditjari Agent oentoek , GOEROE TYPIST(e)" antero tempat 

NN 

TOKO OBAT TJAP MATJAN 

ENG AUN TONG KOW KIE 
MOLENVLIET WEST, No. 212 — TELEFOON, 1090, wu BATAVIA     

 



     
    
  

  

  

    

   

   

and. "Sebagai seekor koeda baik 
| atau boeroek menoentoe poekoelan”, 

' begitoelah perempoean baik atau boe 
|. roek menoentoet tjamboek kata Ne 

bahasa Itlie. 
Kong Hoe Tjoe bersabda: 

  

 ”Adapoen perempoean di Nat mei 
ngan orang laki2, tidak boleh mendja 
lankan apa sadja dengan sendirinja””. 

Paulus dalam soeratnja kepada b. 
“ Corintia menoelis: "'Sesoenggoehnja 
laki2 roepa dan kemoeliaan Toehan. 
“Adapoen orang perempoean hanja roe- 
pa dan kemoeliaan laki2 sadja, karena 

2: orang laki2 dititahkan oleh Tothan 
ae tidak dari perempoean tapi orang pe- 
00 rempoean dititahkan dari laki2. Dan 

|. lagi orang laki2 itoe tidak oentoek 
2... perempoean, tapi orang perempoean 
—. oentoek laki2”.. 

- Teringatkah sdr2. apa jang terdjadi 
pada tahoen 586 di Rome ? Soeatoe 

£ kerapatan seboeah perkoempoelan oen| 
— toek memperkatakan: “Apakah perem- 

| poean itoe.manoesia djoega PP &. 
— Sdr.2 dapat mendalami kedjadian ini 
Nasib perempoean! 

—.. Masih banjak riwajat jang mengge- 
| ramkan dapat kita tambahkan disini, 

tapi padalah ini dahoeloe bocat menja 
. takan pandangan doenia atas kaoem 

- perempoean, pandangan jang meren-| 
dahkan. 

Kegelapan zaman ketika Iiha meng 
hoekoem ,hamba Allah“. sebagai binaj 
tang, sebagai benda jang tidak manoe 
isia. Benar, sekali2 terkidjap sinar, 
maka perempoean di indahkanlah, di| 
Ta tapi kemoedian gelap kembali 

. perempoean djatoehlah deradjat 
ja 'poela kepada lembah jang lebih 

tetapi betapapoen bodohnja 
oeatoe ketika, kebodohan 

ang lenjap, ti 

  

    

   
   
    

   

      

     
    

    
   

      

  

    

  

   

   
   

  

   

        

    

   

  

ebenaran, Ho 1 doenia kepada 
ka .perempoean lama2 'berobah, 

an perbintjangan taho en 586 dikota | 
ome didjawab oleh 'seorang cemmi, | 

i Besar Moehammad s.a.w., di 
ah pada tahoen 632, bahwa : 
  

manoesia, tentoe i ial 

i. Kemanoesiaanj 

   
tidak La 

ja “Alam kian ia 
— pandangan doer kaoem perem 

poean bertambah tinggi poela, sehingga 
sampai kepada satoe zaman, jaitoe 
zaman sekarang jang mempoenjai 
anggapan bahwa perempocan ialah 

“ »Sajap kiri", 
adanja. Ini disebabkan oleh kedjadian | 
sehari-hari, bahwa dalam hal-hal apa 

laki-laki tidak sam pai 

ian madjoe, dan 

     
    

. poen sadja tena 

| doenia meminta tenaga jang ber- 
djalin doea, jani: Menag, poetera 
3 ka 2 

: ?    

    

      

    

  

    
   

    

  

    
    

   

   
   
   

angan c doanta jang 

imat Latah besar di 

ba laa, 

SANA kelimat2 jang dipasang 
orang atas perempoean: ,,Tjoema| 
“satoenjawa dalam sepoeloeh pe-| 
poean“ kata peri bahasa Roes| 

timboel tjahaja dan| 

dan tentoe iaj 
oesiaan jang| 

n dan dihormati, | 
dan dirampas!) 

»pembantoe” laki-laki 

atau tiada sedang. Segala mas'alah| 

eat. baiklah atas kaoem pe- ! 

annja telah tersim | 

   

  

1 ka njonja Dina Girapat oemoem kedoea dari 
aa Perempoean. Indonesia ke 1 di Gang Kenari. 

Be an 

memoeliakan, sebagai manoesia jang 
sama pada sisi Toehan, Ia (Islam) men 

— taklifkan kewadjiban-kewadjiban jg. 
mana antara poetera dan poeteri, ke 
fjoeali dalam beberapa hal. 

. Sabda Nabi : ,Hanja orang moelia- 
lah jang memoeliakan perempoean, 
dan hanja sihina jang menghinakan 

. mereka (dirawikan oleh Ibnu Asakir). 
Sabda Toehan: ,,Lelaki pendjaga 

perempoean (soerat Nisa” 33). 

' Sdr,-sdr. congressisten jang hadir ! 

Kembali kita sebentar lagi kezaman 
lama, zaman jang masih mengandoeng 
tanda tanja atas perempoean adakah 
ia manoesia?? Waktoe itoe panda- 
ngan orang atas kaoem perempoean 
dapat dibagi doea: 

1, Merendahkan, karena perem- 
pocan sampah doenia, pokok segenap 
bentjana dan malapetaka. Pandangan 
lini didendangkan orang Arab dalam 
seboeah sair, 

Djika engkau lihat hal2 jang meng 
. gontjang hati, selidikilah..., dan 
cakan toean peroleh datangnja dari 
— Pe aaran La : 

St M eh orma ti i, oentoek mendja- 
di santapan nafsoe,pelepaskan sexueel 

dan keberahiannja laki2. 
Doea pandangan diatas, Men 

kan dan menghormati, 
katja mata kita sekarang sama dengan 
penghinaan, Penghormatan tjara | 
itoe tak dapat kita hargai, akan tetapi 
ia tetap penghinaan jang sedalam2nja 
'meloekai perasaan kita. 
Alkissah, pandang penghinaan doe 

nia lama itoe, roeboehlah oleh kebe- 
naran2 jang dibawa Islam, oleh aa 
bang zaman Arabia pada abad ke 7 
Oetjapan2 kolot, nista nistan atas 

perempoean ditelan oleh goentoerin 
soeara ig. berombak2j ig. menjabdakan. 

Tiada jang memoeliakan perem 
poean hanja orang moelia dan hanja 
sihina jang menghinakan mereka. 

Semendjak ini terboekalah - mata 
doenia, dan insjaflah mereka bahasa 
perempoean itoe manoesia jang perkei 

jani manoesia dioega| (manoesiaan djoega. 

Sabda Terapan 

Hai sekatlan manoesia jkatni dja- 
“dikan kamoe Saripada laki-laki dan 
.p€rempoean. 

Djadi Toehan Batakan manoe 
sia terdjadi dari laki-laki dan perem 
poean, pahamnja ialah laki2 dan pe- 
rempoean sama-sama manoesia: 

Soepaja djelas dibawah ini saja toe 
roenkan beberapa dalil betapa panda- 

Orang jang paling baik diantara 
kaoem ialah siapa jang paling baik 
“kepada perempoeannja, dan antara 
“kamoe akoe inilah jang jamak baik | 

. kepada perempoeankoe 

Sabda Toehan: 

Pergaoeli perempoean itoe dengan 
baik djika kamoe bentji kepadanja 

) -bentjii seseorang jang didjadikan 
Allah banjak menaroeh (kebaikan. 

2 Sabda Nabi Besar : 

Siapa jang beranakkan dan ber- 
saudarakan doea orang perempoean, 
ia baik kepada mereka kedoeanja dan 

dalah akoe dengan dia (diachirat) se 
bagai ini dekatnja ena dengan 
djari! !) 

Sabda Nabi Besar: 

'Moe'min jang paling sempoerna 
ap ialah siapa jang paling ha 
es adabnja dan paling lemah-lem- 

boet terhadap kepada keloearganja.   
        

Sabda Rasoeloe'llah : 

terlihat dari | 

| Siapa tahoe barangkali kamoe mem| 

mereka senang poela kepadanja, a- D 

Wasiat berwasiatlah kamoe baik2 . 
kepada perempatan, 
kamoe! 

Tjoekoeplah dalil: itoe 
oentoek membajangkan agama Islam 
terhadap perempoean, 

Chattab r.a. ,Demi Allah dimasa dja- 
hiliah kami tak memandang sebelah 

Imata kepada kaoem peremppean. Se- 

an mempoenjai hak dan bagian poela 
daripada Allah. 

Dengar poela kata orang lain (And- 

semangat Moeslimin): , Moehammad 
membawa atoeran mengangkat derdjat 
perempoean. Dia berkata dengan me- 

Ireka, bersikap haloes dan beroesaha 
membaiki nasib perempoean” 1). (Dries 
man), karena Moehammad memberikan 
kemerdekaan jani Ma kepada pe 
rempoean, itoela 
madjoe pesat 2). 

dalam segala hal. 

Sabda Toehan: Laki2 itoe pendja 
ga perempoean, 

Kongres jang “moelia, Sebagai ,, 
noesia” maka laki2 dan bas egan 
pada sisi Toehan tidak berbeda2, tapi 

sama. Sama2 mempoenjai hak dan ke 
wadjiban. 

Sabda Toehan: Orang jg menger 
djakan kebaikan, biar laki2 atau pe 
rempoean, dan 'ia moe'min, mereka 
itoe masoek sorga, diberi rezki jang 
tak berhingga. 

Sabda Toehan: Maka memperke 
nankan bagi mereka itoe Toehannja 
bahasanja akoe tidak mensia-siakan 

— amal orang jang beramal dari pada 
kamoe, baik laki2 atau perempoean. 
setengah kamoe dari jang setengah. 
Sabda Toehan : 

Bahwasanja Orang Moeslim Poejm 
tra dan Moeslim Poetri, Moe'min 
pa-pi, Orang beribadat pa-pi, si Be 
nar pa-pi, si Sabar pa-pi si Choe- 
sjoe" pa-pi, si Penderma pa-pi, si 
Poeasa pa pi si Pendjaga kehorma- 
tannja pa-pi, papi jang ingat akan 

. Allah banjak-banjak, maka disedia 
kan Allah ampoen dan pahala besar. 

Sabda Toehan : 

Moe'min laki-laki dan perem- 
poean setengah mereka djadi wali 
jang setengah : sama mengandjoer- 
kan kebadjikan, sama mentjegah ke 
 engkaran, sama sembahjang, mem- 

- bajar Zakat, Tha'at kepada Allah, 
"dan Rasoel Nja, sesoenggoehnja 
Allah moelja dan hakim. 

Dari sabda-sabda jg saja koetipkan 
diatas, tergambarlah seterang-terangnja 
bahwa hak dan Taklif laki-laki dan 
perempoean pada sisi Toehan sama 
'adanja. Akan tetapi soenggoehpoen 
demikian, dan beberapa fasal perbe- 
daan. jang njata, dan itoe semoea 

.Imempoenjai hikmat dan rahsia jang 
|dalam-dalam jang soekar menjelami 
nja, dan sebagiannja karena perbedaan 
toeboeh dan kekoeatan laki-laki dari 
pada perempoean. 

Iperang, Isteri Nabi, Oemmi-Salamah, 
berkata: Hai Rasoeloellah laki-laki 
berperang, kamitidak .... ? Sebagai 
djawaban ialah sabda Toehan: 

' Djangan kamoe iri hati tentang 
. Allah soedah mendjadikan sebagian 
kamoe lebih dari jang lain, kaoem 
laki-laki dapat bahagian dari oesa- 
hanja kaoem perempoean dapat ba- 
hagian dari oesahanja poela, dah 

- pintaklah Koernia Allah, Allah tahoe 
benar akan segalanja. 

Stelling keempat 
Perkawinan ialah soennah Ilahi dan 

kehendak kemanoesiaan. Selain oen- 
toek beberapa kepentingan-kepentingan 

ngan Islam atas Kaoem perempoean, lain teroetama sekali perkawinan di- 
'sjariatkan, soepaja manoesia mempoe- 
injai ketoeroenan dan familie jang sah, 

Sabda Toehan : .Dan kami djadikan 
kamoe berpasang-pasangan (Amma, 8) 

Kongres jang moelia, 

“Tiap-tiap soeatoe dalam alam ini 
berpasang-pasangan, demikian djoega 
laki2 dan perempoean, Pasangan laki2 
dengan perempoean diikat dengan satoe 
tali, ja'ni perkawinan, 
(Pada waktoe dbeloe tidak ada per 

kawinan, tiap laki2 merdeka mengam 
Ibil perempoean jang disoekainja men 
djadi permainan nafsoe. Terkadang2 
oleh karenanja timboel banjak perke- 
lahian, peperangan dan pemboenoehan 
|Siapa jang menang itoelah jang dapat. 

jadi (perempoean tersedia, hanja se- 
bagai prijs atau hadiah Waktoe ini 
orang hanja ma'loem perempoean pa- 
sangannja laki2, dan hadiat atas ini 
njata poela kelihatannja, Orang moe- 
lai mengetahoei oendang2 milik, moe 
lai mmembagi-bagi sesoeatoe atas diri 
sendiri. Akan tetapi beloem mempoe- 
njai atoeran jang dikoei, jaitoe atoeran 
perkawinan jang tidak boleh dilanggar   orang lain, 

ia pembantoej | 

sekian || 

Dengarkan 'pengakoean Oemar Bin) 

karang tahoelah kami bahasa perempoe || 

rew Servet dalam: Agama Islam danji 

maka bangsa Arabj 

Dibalik penghargaan atas kaoem iboe| 

Sebagai tjontoh kita oempamakan| 
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BAKAL DJAS JJ 
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Pa 
&e KWAL. No.2 
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sa 
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Gabardine 100”o Wol f 1.— 
f 1.20 per el EF 

Tropical 1006 Wol f 1.60 
F1.75 f2.— f2.25 perel 

Serge 100” Wol £1.75 perel 

Palmbeach f1,— perel 
Imitatie Palmbeach roepa2 H 

warna f 0,50 per el 
Gabardine katoen f 0.40 p. el 

Sedia djoega roepa R 
roepa bakal djas dari: 

Dreel poetih 1001, Tjap kaki G 
ajam, Tjap serdadoe, Dreal 

koening, Drael donker blau, A 

Dreel hidjau, Kamgaar d.!.l.     
  

Agaknja pada zaman sekarang, ke 
insafan zaman tak perloe lagi di beri 
keterangan bahwa perkawinan itoe 
perloe oentoek mengikat doea djiwa 
jang hendak bergaoel. Orang tidak 
maoe lagi kembali ke zaman koeno. 
dimana nasib perempoean sebagi prijs 
jang dipereboetkan, pindah dari satoe 
tangan ketangan lain. . , ... 

Dalam stelling ini saja mengatakan 
perkawinan itoe ialah soennah Ilahi, 
dengan dalil2 jang moedah di tengok 
dalam masjarakat ini. Toehan telah 
menjabdakan. 

Kami djadikan kamoe berpasang pa 
sangan. 

Bahwa perkawinan" jaitoe kehen- 
dak kemanoesiaan tidak penting poela 
diberi keterangan, tiap2 orang dapat 
menengok bahwa tiap2 manoesia ha- 
djat atas ,Kawin” Akantetapi apa per 
loenja kawin? ?? 

Tiap2 orang boleh mengemoekakan 
fikiran. Oentoek mengebah tjinta jang 
kembang, oentoek menetapkan hati di 
dalam Strugle forlife, oentoek me 
menoehi hadjat kemanoesiaan, oentoek 
mehidoepi roemah tangga .... dan ber 
matjam- -matjamlah, -Akan tetapi- djika 
di periksa hikmah Toehan njatalah : 
pasangan laki2 dan perempoean ber- 
oedjoed ketoeroenan, dan kawin 
itoe tjap jg mensahkan! Dengan ti- 
dak kawin keto eroenan, terdja- 
di djoega, tapi tidak teratoer, tidak 
diakoei, oleh doenia sopan. Ketoeroe- 
nan jang didapat diloear kawin berna 
ma perzinaan jang di moesoehi 
oleh tiap2 pendirian jang sihat. 

Djadi kawin adalah ,pendjaga” pin 
toe persoendalan, pintoe kedjahatan2 
jang menjebabkan ,ketoeroenan2” ti- 
dak teratoer, tidak berfamilie. sebagai 
hewan2 dirimba raja adanja, 

Disini pantas orang berkata : Bah- 
wa oentoek teratoernja anak tjoe- 
tjoe perloe ada Systeem kawin. 

Dengan sabda Nabi s.a.w, ' 

Kawin itoe soennah saja, siapa 
ig membentjii soennah saja, tiada 
oemat saja. 

Perempoean jg beranak lebih di 
kasihi Allah dari perempoean tjantik 
jg tidak beranak (isteri) akoe bang 
ga dengan banjak kamoe. 

Sabda Toehan : 

Satoe dari pada pertandaan Toe 
han ialah bahwa Dia soedah men 
djadikan oentoek kamoe dari djinia 
kamoe (manoesia) djoega isteri, soe 
paja kamoe tetap padanja. Allah 
djadikan antara kamoe tjinta dan 
kasih. 

Djadi dengan ringkas: systeem ka 
win menolak perzinaan jg mengatjau 
masarakat, 

  

  

  

Loear tanggoengan redactie 

Hati-hati oentoek publiek 

Terhadap boedjoekan 
dantipoean. 

'Ada satoe orang bangsa Arab jang 
beloem lama tinggal di poelau Djawa, 

Ia poenja pekerdjaan adjar Igama. 
dagang ketjil dan ia satoe orang baik 
Di satoe waktoe ia djadi kenal kepa- 
da satoe orang nama Sech Abdoer- 
rachman bin Oemar Djawas jang ting   

Djawas ada orang jang pinter sekali 
hal bitjara dan kalau ia ada maksoed 
ja poenja tjerita sebagai madoe. 

Ini Djawas beli barang? dari itoe 
orang jang kita seboet sadja Sech 
Achmad dengan maksoed soepaja nan 
ti dapat kepertjajaan dan nanti di achir 
soepaja dapat beli barang2 dan dapat 
barang2 atoeran amanat. 

Djawas poenja atoeran sampai djadi, 
karena Sech Achmad djadi pertjaja hal 
itoe omongan Djawas jang begitoe ma 
nis. 

Diwaktoe beritoengan Sech Achmad 
mendjadi kaget kerena Djawas tjoema 
akoe sedikit hal itoe barang2, hal me 
ngakoe barang2 jang ada saksi waktoe 
Djawas terima. Sedang barang2 jg tidak 
ada saksinja ini Djawas moengkir sama 
sekali kerna Djawas tidak bikin bon 
atau laen matjam, waktoe ia terima 
itoe barang : ada sebagai amanat ada 
boela sebagai beli, Lantas Sech Achmad 
pergi ke sobat2 Djawas dan Sech Ach- 
mad minta pertoeloengan kepada ia 
orang hal ia poenja hak soepaja ia 
orang kasi tjerita kepada Djawas dja- 
ngan ia — djalan-—-itoe—-matjam, 
Ini sobat2 dari Djawas kasi keterangan 
kepada Sech Achmad jang ia orang2 
sendiri djoega soedah tidak pertjaja 
lagi kepadagDjawas dan ia orang poe 
nja pikiran jang Djewas tida maoe de 
ngar hal ia orang poenja omongan, 
djadi dibilang dengan pendek pertjoema 

Saja merasa kesihan sekali kepad? 
Sech Achmad dan saja harep ada o” 
rang laen jang bisa bikin beres ini 
o€roesan antara Sech Achmad dan 
Djewas. 

Karena Djewas soedah djadi djahad 
dengan roepa2 boekti, sampai Djawas 
di kasi berenti oleh Toean Sche Fap 
wil bin Abdoellah Arfan jang tinggal 
di Terim Arab di ini boelan dan di 
ganti oleh Toean Sajid Aboebakar bin 
Abdoelah Alatas jang tinggal di Bata 
via-Centrum, hal ocroes roemah2. 

Djoega Toean Sajid Abdoelah bin 
Aboebakar Alhabsi jang tinggal di 
Tanah-Abang Bat.-C. djoega soedah 
kasi lepas Djawas hal pekerdjaan 
oeroes boekoe2, 

Saja teroesa ferangkan lagi hal itoe 
lepas2, soedah pasti hal pakerdjaan 
tidak baik. 

Ada lagi hal satoe perkara besar 
oeroesan boedel dari almarhoem Sajid 
Abdoelah bin Moeksin Alatas di Em- 
pang Bogor, jang Djjawas dan Sech- 
Salim Basalamah di dakwa cremineel 
kerena ia orang sebagai Tastementeur 
soedah bikin hilang wang dan bikin 
palsoe staatverantwoording. 

Ia orang merasa soedah pintar be 
toel, ia orang bikin soesah kepada 
Politie. Ia orang sampai sering moesti 
menghadap di Hoofdbureau Politie 
dan di kantor Hoofd- Djaksa karena 
ia orang maen poetar omong, 

Ini waktoe itoe perkara boedel soe 
dah ada di Landraad Betavia dan 
hari menghadap soedah ditetapkan 
tanggal 13-8-1935, hari Selasa. Saja 
rasa perloe sekali toean2/ datang me 
nonton hal ini perkara sebab : 

1. Toean2 mendjadi kenal betoel 
terhadap ia orang. 

2. Toean2 bisa lihat ia orang poenja 
kedok terlepas dari ia orang poenja 
moeka. 

Jang bertanda tangan dibawah ini 
menerangkan hal isi jang tertoelis di 
atas semoea betoel, 

SECH ACHMAD BIN 
OEMAR ALASER 

Empang — Buitenzorg,   gal di Tanah abang Bat.“Centrum, Ini 

    

meh parent 

Ni 

  

    

  
1 Aa Ea 

NA PA ena | Ke SR BNN Pa 
ea NM ak BEA Di AAN Saha DO GAS AAN Ma HA 

       

    
    

  

        

  

      

  

      

  

    

  

          

  

      
       
   
     

  

      

      
      

        

     

       

        

 



          
   

  

  

  

   

  

             

  

     
         

  

     
    
   

     

      

     

  

     

    

     

       

        

    

   
    

  

       

         

        
      

   

        

  

     

       

  

   

  

    

    

    

  

   

             

            
   

      

    

  

  

  

  

  

   

      

      
  

  

  

   
    
   

                    

    

    

  

   
  

  

  

  
    

  

  

    

Electrische Drukkerij 
2) SPENGHAREPAN" 
aa | Oude Kerkhofweg 36. —  Bandoeng Te 

T$ | Menfjitak. dari pekerdjaan ketjil | RN BATAVIA-C, 8-7-'35 

Mn Reriiaran 1. “na Jang bertanda "tangan dibawah ini, bahwa saja beberapa fahoer' 
aa mma nama ana . telah menderita penjakif bengek (asthma) dan sekarang lelah dapat 

(Gi Teng ngan Pi UAN NN semboeh sama sekali oleh obat-obat dari Tahib Z. A. FACHROEDIN 

1S OLD AGE AN OBSTACLE Sawah Besar 14 Batavia-Cenirum. 

$ TO  WIDER KNOWLEDGE ? Maka “dari iftoe saja berseroe' kepada pembalja ini soerat kabar 

Ba ke 5 mela" Na bahwa mareka jang menderita penjakit asihma dengan lekas soepaja 
dat : 0. Lea ah data da tabib terseboet. Obatobatnja dij akainja "dengan 

. Pa segala penyakit “ CERTAINLY, NOT. Come, ihen, An Ta lah - La Paula - 3 a : 
s1 | ND “Z0NDER opERaTi 3 Ta an Saja membilang banjak terima kasih padanja, dan sekali lagi 

Ha Tg 5 Engliseh Night School, 10 School saja seroekan pada orang jang mengandoeng penjakil asthma, djika 

4 ng 1 ob), Kendjing Manis BB weg Noord. Phone 3835 WL. memakai obat-obat dari tabib terseboet ditanggoeng. baik dan sehat 

3 Len 0 ha TN stok, | Peladjarilah bahasa. Inggeris j| kembali. : . 
0.1 Kepo 1 ! waktoe malarn, oentoek mendjaga 4 Wassalam 

S0 bisa kirim dengan rembours B8 | Para hari. 5 | Goesti Bagoes Oku 
KO | Ah DIRECTOR IRega. teacher? Ig. 

:h PN aa : Mana Maen ai 

He RA K3 B. SAWARANDASS 2 i an Ka HN KOK KO nga || (Sra year LI..B.) L EDIKANTE N FABRIEK N AN YA ANG'" 
Na ON an Ns  NATUURI UKe GENE ESWIjZE: Yaa ag : Ta » 

21 - “. Molenvliet West 83 ea Telf.No. 1009 ——. Batavia BH Tabib Abd, KARIEM Aseli AWAS 
& “1 nett behandeling ven 3imbeien, Interne en Geheime Present F1000(seriboeroepiah)| IN” Pa “yi  Djangan pertjaja lihat 
E “aka un BN Ziekten et. etc. zonder opetatie. : “ kaji jade “bisa MO keterangan dot : doeloe barangnfa 

KA UT TT — " “3 1 obat-obat tjampoeran dari apa? One A akan edl 
SI Ini Tabib jang “t dan Bun di seloeroeh Hindia Neder- el 1 T BEAAN Pt ain 

G — Iand, boleh dibilang bapanja dari semoea Tabib2 Hindustan jang Ws Tabib Prof. Mn Ne 
s3 ada disini, Dan soedah bekend di Kota Batavia specialist boeat : Ak Ae ya Be ak 
8 penjakit Ambeien, blindedarm : dan lain roepa2 penjakit zonder | M. IBRAHIM. Sabah 3 menga Ka . 

MI operatie (potong). 'Dan baroe2 ini soedah bikin semboeh pada a Kalla beaat NO ban Biosetor PN TU ag Nan an 
EA Toean2 seperti berikoet: Toean H, Tarbin Moedjilin toean tanah . FE Rialto P - 3 Tn ni Hae D Ana Ta: Pan 
BI Pintoe Besi, Toean Nio Tjeng Soei Petodjo, Toean Bey Batjan ASat Na RI leh Pa 

: Seng orang bangsa Sikh di Gang Doea Tandjong Priok dan lain? Garanted mengobati segala roepa pe- 

SI banjak orang dari roepa2 penjakut. Dan sedia riboe riboe soerat, njakit seperti impotentie Ipeloe) bawasir Poedjian tidak perloe 
- " i in2A 

| kepoedjian Cerlificaal) dari sagala bangsa. Boleh kita kasih liat 2 Aambeien dan lain? dengan zonder ope- ar bara Wetan 
'"  kaloe perloe, dan siapa siapa jang maoe minta dikirim rembours ratie. Kalau tidak baik wang kembali. Rp : & 
5 | haroes kirim wang terlebih dahoeloe f£ 5.— (Jimah roepiah.  Djoega mengobati segala penjakit saksikan 

3 TABIB ABDULKARIEM Beren dan Bemakit anak9. sampa Ketrangan lebih djaoeh, boleh 

- . Molenviiet Oost No. 15 sebelah Weeskamer Bt-C. 5 Roemak obat boeka dari djam 8 tanjakan pada adres diatas 2 
1 bi ras Ginga Maen rana pagi sampai djam Nan. F Agent beeat Palembang 

PA NS , : | TOKO EXTRA 
2 Aa £ ia Selai 25 : 

3 

SA Me an NA Il Baojak minjak ramboet tetapi jang 

  

irma a TJ ONG x Co” ) : | mandjoer djarang 
ana Awas selamanja liat merk se- 

ngan Sawah Besar No. 13-15 Teli. W. PON Ba ai Gi : belah, kepala djadi enteng tida 
Kian . Kramat Wa 3 Telefoon Wi. 1632) 5 : koreng, ramboet djadi gemoek, 

Le Mg Bean 1g 3 item, lemes, matiken koetoe dan 

ilangken ketoembe,    ' sedia Sape angin » RALEIGH, HERCULES, STER, MARAS, PRESIDENT d.LI. merk 

| Perkakas angan dari. ka 0, aan TEMPAT TIDOER, DJaAM2 GRAMOFOON dl tr: 
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Ea e hi 

Tn Kenapa mat : pa matanya : 
F 1.60 Djangan “didjawab, lebih baik. diam-diam pergi Sadja ke 

Vi : se Ah Kliniek Dr. Koetjing Pasar Senen 214 Batavia-C. bawa wang h 
3 "of tidak sama sadja ditanggoeng moesti dapat obat, tidak pilih ta 

AA | || Orangnja semoeanja diterima dengan hormat, dioeroes beres 
10 TAHOEN Mt doeloe dan nomor dibelakang sekali baroe bitjara per- | 
SA "kara wang. 1 
GARANTIE — | Ilesch IO gram AF 0.50 sekarang boeat reclame f 0.25, : 

los 20, As, I.— boeat sakit mata lama, Ra 
Low 90. B., 1,50 boeat sakit mata lama dan lamoer, ii 
lm 301» GC, 250 boeat trachoom dan sakit mata berat, 
djoeal lagi rapat aa Tjari Agent di mana- inana tempat. Ke 
Koepa-roepa penjakit koelit, 1 flesch 10 c.c. Taulin olie f 0.25, SN 
1 pot 10 c.e, taulin zalf f 0,25, 1 pot 20 Et Cc. 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 bocat mempertahankan roesianja prampoean 
1 fleseh f 0,50, 
Obat sakit kepala digosoken, 1 flesch 5 c.c. The Cat Balm 

"#05, pot 10 c.c. f 0,25 dan 20 c.c. f 0,40. Boleh kirim 
Rembours. Kliniek diboeka saben hari katjocali hari besar, 
Preksa penjakit vrij. Hoofdagent West Java Roemah obat TAY 
AN HO Glodok Batavia, ENG HO TONG Cheribon, Toko DE 
Aa SADJOESI Buitenzorg. 

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

KLINTEK DOKTER:KOETJING. 
The Cat Medical Hall Pasar Senen — Batavia Centrum, 

Moelai 28 Juli 
tan 15 Augustus 
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