Pembatja
manakah tempat keadilan ?
ang toehs
baga1mana telah disi rkan di
In
otang kero sakan ta
m n p d1 d1 desa Karanggendang
eki rnja. sekarang d pat
jataan k.I. 100 baoe, di, ntark I 0 baoe hilang sama se01 kanan kirinja, de a Ke
1 k l l 00 baoe, Noesawoengoe
0 bao mendjadi korban. Meroet 1 eterangan dari orang
sa Karanggedang jang tjoekoep
ngerti keroesakan terseboet
babkan dari air bah bengan Dietl jang loempoernja mepa d1 sawah kanan kirinja.
d.,, n begini lamanja telah 3
ho n k.l. 400 baoe t1dak mengo t has1lnja. Dalam tempo
tahoen 1toe Ojetis tidak men~
p t rawatan jang semestinja
i l ng wadjib hingga keadaana 1t
b
awan lebih tinggi
sa ah kanan kirinja. sedang
ggoeln1a habis dimakan bah.
Dalam tempo 1 tahoen itoe
ang orang desa sering - sering
ngadoekan permohonan k<!pada
ng w djlb. soepaja itoe bengan d1da mkan dan diberi tang! 1ang koeat. T itapi roepapan1a pihak ata tidak soeka
mperhatikan. bot"ktm)a sampai
e ran tidak ada perbaikan apap

Da am tempo 3 tahoen itoe
ng - orang desa dalam keloeh
h j ng amat sangat, karena
nantlac;a t<l gan koson-J. mendekeroegian boekan sedikit.
1 ema padjak jang senanttdsa teoe
Tiap uap ada peperiks'1an sawah
ro dan poeso oleh pemerintah.
1toelah tentoe timboel pertjekan antaran pihak ata dan
ah hal pesoedan padjak
Do loe telah pernah perselisiantara Beheerder Landrente
n seorang koeli sampai kemoeb
n~ad1lan, kamoedian mendapat
erangan:
. Mesk1poen sawah-sawah dam daerah itoe tidak mengeloekan hatsilnja sama sekali, tetapi
isti dianggap keloear sedikitnja
pikol jaitoe menoeroet pertoengan l 0 tahoen jang telah
sebelo.em klaseer; dan penpatan ini boeat menghitoeng
tahoen 1ang akan datang.''
Tetap1 djika oenggoeh kedja,_ _ .

-
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oear basil .sama ~ekalt) wang
dal'\lllanakah goena membajar paak ' Sedangkan keroegian dalam
empo 3 tahoen 1toe, jang saban
tahoennja tiap bouw menelan ongo t1dak koerang dari f 70 m1sti
d1deritan1a poela.
\Vet alam menentoekan jang
1 o
sawah tidak bisa mengeloearkan hasil dan mesti bebas dari
padjak.
Tetapi wet perhitoengan menoe1a menentoekan mesti keloear
basil dan mesti bajar padjak . .
ManakJh jang betoel ? . . . .
Sedang be5ekti wet alam, jaitoe
idak keloear has1l, tetapi menoe ia menakloekan mesu bajar
padjak.
Kemoedian kita orang - .orang
desa mengharap akan lekas datangnia perbaikan dari jang wad)lb tentang bengawan Ojetis,
oepaja kita bisa memenoehi
d1oega pengharapannja jang wadj1b.
~ekianlah keadaan dalam desa

adjakan Mo-.bammadijah, dan apa
jang disoearakannja. Pen ing.
3. Had Minggoe soren1a djam
4. diadakan Coer'an • lezing clan
opeluch-vergadering, betempat di
Aloan - aloon pasdr Labakkang.
mengharap kedatangan segala
golongan.
4. Malam Senin tanggal " Aug.
I G3 I, diadakan rapat tertoetoep,
bertempat di madrasah Moehammadijah, moelai djam 8. Hanja
boleh dikoendjoengi oleh sekalian
oetoesan - oetoesan Moehammadijah jang memba •a tanda pewakilan.
5. Hari Senin tanggal 3 Aug.
meneroeskan rapat tertoetoep,
bertempat di madrasah djoega,
moelai djam 8 pagi sampai djam
12 tengah hari, kemoedian pe
noetoep Konperensi.
Sidang Aisijah.
1. Malah Minggoe tanggal 2
Augustus 1931, pertemoean bertempat di Pondokannja, moelai
djam 8.
2. Had Minggoe paginja, diadakan rnpat tertoetoep, bertem•
pat di madrasah Moehammadijah
moe!ai djam 8 pagi sampai djam
12 tengah hari. I Ianja boeat
oetoesan-oetoesan Aisijah.
3. Malam Senin tanggal 3 Aug.
diadakan openbaar Aisijah. bertempat di Pondokan Aisijah, moelai djam 8 malam. Mengharap
kedatangannja sekalian kaoem
perempoean.
4. Ha i Senin tanggal 3 Aug.
rapat pertemoean penoetoep Konferensi.
Si d a n g H i z b o e I w a t h a n.
1. Malam Minggoe tg. 2 Augustus 1931. diadakan pertemoean
boeat sekalian oetoesan-oetoesan
pandoe Hi~boelwathan, moelai
djam 8 malam. bertempat di mana
pondokann1a.
2. Hari Minggoe sore, moelai
djam 3 mengadakan barisan berkeliling Labakkang.
3. Hari Senin, pertemoean pe
noetoep Konferensi.
Programma ini kalau perloe
bisa dirobah.
Bandjir besar _di Boekit
Tinggi.
Dari sana
pembantoe kita
.. M. Td. " beritakan, bahwa pada tg. 22 menghadap ke~23
boelan jl. di daerah Boekit Tinggi
terserang oleh baneljir besar dari
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jj~;;;
e ;1tlieJ;h~B~~ki;B~;~:
boeh dibatang agam. (Soem.
Ba rat).
Sawah-sawah, kolam - kolam
ikan teroeroek dengan batoe
dan pasir. Oentoenglah, padi
felah dipotongnja. Dinding dari
salah satoe soerau di sana roentoeh clan masih banjak keroesakan
lagi jang diderita oleh pendoedoek
di da1?rah terseboet.
Esok paginja, datanglah 3 matjam pandoe-pandoe dari Alhilal,
S. I. A. P. dan K. I. M. oentoek
mengasih pertolongan. Sesoedah
itoe diadakan tabligh agama di
roemah penghoeloe disana dan
diterangkannjalab bahwa agama
Islam itoe boekannja tersimpan
di dalam sembahjang lima waktoe
itoe sadja, melainkan djoega masih kewadjiban- kewadjiban jang
mesti dipenoehi. Diterangkan poela, bahwa segala pandoe-pandoe
itoe datang, djoega menoeroet
perintah Allah dan Rosoelnja.

ttot>

PEMALANG.
kjahmja djika mendapat propagandanja boleh djadi toeroet maoek.
Sekolahan diatoer setjara H.I.
S dines dengan
pembajaran
lebih moerah.
Konferen. i Dairah Moe ham
madijah Selebes.
Konferensi - Dairah Moehamwadijah Selebes jang ke-5 tetap
kan diadakan nantJ pada tanggal
1 sampai 3 boelan Au~ustus 1931
.1tau tg. 17 sampai 19 Rabi'oelawal 1350 bertempat di Labbakkang (Pangkadjene}. Programma
dapat k1ta bentangkan .sebagai di
bawah ~
Sidang Moehammadiiah.
I Pada malam Mfoggoe tg. 2
Au9u tus 19 31, diadakan pertE'moe-an, boeat . ekalian oetoesanoetoesan Moehammadijah clan
tamoe tamoe jang d1oendang. !:-ertempat di madrasah Moehammadijah. moelai c;i1am 8 malam.
2. Pada hari Minggoe tg. 2
Aug dmdakan Openbaar verya·
dering. bertempat di lospasar
Labakkang, moelat 9 pag1. Diha....
rap kalian saudara-saudara dari
gala golongan. ternetama kaoem
Moeslimin. soeka memperloekan
datang d1 dalam Openbaar itoe.
boeat menjak~1kan ' bagaimana

Ketjilakaan.
Ahli tachajoel • menganggap
bahwa boelan Sapar ,itoe boelan
sial.
Entah tachajoel itoe betoel,
entah bagaimana, ataupoen entah
termasoek .. toeval" (kebetoelan
tjotjok). dalam Minggoe jang baroe laloe. ada beberapa ketjilakaan
telah terdjad1 jang kita kabarkan
di sini:
Seorang anak perempoean dari
seorang pensioenan prijaji, telah
kesal hidoep dan menelan sebidji
pil soeblimat dengan pisang, lantaran mana ia di dalam keadaan
jang mengoeartirkan sekali, ]aloe
lekas dibawa ke roemah sakit.
Asalnja, ia sekolah di normal
Solo, tapi lantaran tidak naik
kelas, ia min ta . pada orang toeanJa soepaja pindah ke huishoudschool di Ambarawa, Permintaan itoe ditolak oleh papanja, kabarnja lanbran tidak setoedjoe
dengan haloean Srani d1 sekolahan Ambarawa terseboet. Kemoedian, oleh karena kesal lantaran dipermaloekan sebao tidak
naik kelas. poeteri itoe mentjoba
menghapoeskan cljiwania
Lagi djalan sial
Pada hat i Sabtoe jang !aloe
adminl tratoer pas<1r ikan Pema-

lang bernama B. berkendaraan
autonja akan poelang dari kotcl
ke Tandjoen_gsari. Ketika pada
simpang djalan ia membelokkan
PORSTELNJA HOOVER.
autonja kearah oetara, maka datanglah sekonjong-konjong auto
Pa r is 7 Juli. Transoceaai:,.
lain dari djoeroesan T '"'gal jdng
Antara Frankrijk dengan Ametentoe sekali menjebabkan taka Sarikat telah diperoleh perbrakan jang arnat heibatnja. Autoedjoean jang sedjel nja tento toean B. roesak sama sekali tµng porstelnja Hoover.
tapi heran bin adjaib ketjilakaan
Derita opisil tentang hal ini
badan tid.ik. ada.
adit tengah malam diterima deHari Senin tdah dipoetoes per- ngan banjak sorak oleh poeblik.
kara itoe oleh landrechter. Sopir
erita itoe disiarkan dengan bulTionghoa itoe didenda f 75,- Jetin poekoel setengah doea belas
( f 25.- karena tidak mempoenjai malam, sesoedah berhentinja konrijbewijs clan 50 roepiah karena ferensi poekoel 11 malam.
djalan di sebelah kanan sampai
Menoeroet berita opisil toenmenjebabkan ketjelakaan). (Alto.) Clakan hoetang itoe moelai ber- lakoe pada 1 Juli 1931 dan ber-- - echir pada 30 Juni 1932 di depan.
DJAWA TIMOE9.
President Hoover menjatakan
persetoedjoeannja tentang perdjan-.
djian dengan Frankrijk itoe akan
provinsi.
etapi dengan perdjandjian bahwa
Moelai l Juli jl. oleh College lain keradjaan-keradjaan jang bervan Gedeputeerden dari Provin- pentingan dalam ha! itoe misti
si Oosr Java telah ditetapkan setoedjoe djoega.
\Vas hi n g ton 7 Juli. Reuter
atoeran, seperti jang didjalankan
oleh goepumen, jaitoe atoeran speciaal.
baroe fatsal memakai auto oleh · President Hoover berpendapatan, bahwa sekalian perselisihan
arutenar-amtenar provinsi.
Berhoeboeng dengan hal itoe antara Frankrijk dengan Amerika
oleh Mr, Dr. Groote dalam ver- akan hilang kerena perdjandjian
gadering Pro ·incialen Raad baroe- baroe dari Amerika jang telah
baroe ini soedah ditanjakan itoe dimadjoekan p<:d::i Franh1jk.
W d. Minister dari oeroesan
oeroesan, sebagai soe<1toe pemborosan oeang. Dari bestir Pro- .oeang Castle dari Amerika Sarikat
vinsi ada dikasih tahoe, lantaran berkata malam tadi : Saja tidak
tidak ada atoeran sendiri fatsal sangsi lagi, porstelnja Hoover
deklarasi atau oeang djalan bagi akan diterima dengan baik.
~:mtenarnja,
makanja Provinsi
lakoekan ·apa jang oleh goeper~
men tclah didjalankan.
·
BURMA.
lni djawab membikin orang djaSatoe pemberontakan.
di bingoeng, karena orang lantas
Rago on 6 Juli Anta Reuter.
mengira tentoe menoeroet atoeran
Dari pada 1 50 orang pemauto - regeling lama dari goeberontakan di djadjahan Sjan di
permen, jang moelai I Mei jl
soedah diganti oleh satoe atoeran mana pemberontakan mendjalar,
telah hertempoer dengan milibaroe, jang ada lebih himat.
Provinsi lakoekan itoe atoeran taire polisi. jang berachir 40
goepernemen, jang pada 1 Mei orang mati sebanjak itoe djoega
jl. soedah tidak didjalankan lagi dapat loeka berat.
Lagi poela telah dapat ditangoleh goepermen, itoe sebab. makanja ditjela. bahwa itoe atoeran kap 21 boeah senapan dan ba~
ada seolah-olah memboroskan njak pedang.
oeang lebih dari mestinja.
Sementara orang telah oesoet
SPANJE.
itoe oeroesan dan moelai 1 Juli
telah didjalankan atoeran peraDi mana - mana pemotoeran auto menoeroet seperti
gokan.
atoeran baroe dari goeperme
M ad r i d 6 Juli. Reuter loear
jang oleh goepermen diJjalanka11
sedari 1 Mei jl. jang mana bisa biasa.
Penjakit pemogokan telah moe
mengoentoengkan oeroesan finan ·
lai
mendjalar ke mana-mana atas
cien dari Provinsi Oest Java.
pt...LUuc.cu.cu..1ujo. p.i.hok l~ot:nocniotc-n
1rn1a11 aua LJt:n::r u, Jdng tm:tag
tetap boeat auto naik dari f 65 jang bermaksoed dengan djalan
djadi 80 clan djadi f 90, tapi harga clemikian akan timboel perselisihan
kilometers jang didjalan toeroen sekerdja.
Hari ini sekalian pegawai tedari 10 a tau 11 sen djadi 6 sen.
Perloe diterangkan di sini, lepoen pada mogok.
Djoega di Cordoba dan Coruna
dengan daja oepaja itoe bisa ditelah
petjah pemogokan. Di
dapatkan soeatoe perhimatan dari
Coruna poeblik bertempoer def 6000 a f 7000 seboelan.
ngan polisi ketika hendak membakar satoe klooster
Satoe koempoelan orang jang
DJAKARTA.
tidak mempoenja kerclja telah
Merajakan hari Mauloed.
serang Ritz Hotel clan Colon
Dari Djakarta ada dikabar~an, Hotel di Barcelona, di mana
bahwa di sana pada tanggal 12 mereka minta makanan. Jang
Rabi'od-awwal didepan akan di- empoenja hotel kasih makanan
adakan peS'ta merajakan hari
Mauloed. Oentoek merajakan hari
jang moelia itoe telah didirikan Tan Tik Sien berenti sampai 62
satoe hoofdkomite jang mempoe- punt sadja.
Dalam ini partij Fujiwara main
nja di bawahnja berbagai subdari tadinja. Betoel ia
komite. Boeat melawan sekalian 1 ·
ampai bisa bikin serie 81,
ongkos merajakan hari jang moea sering bikin serie tinggi
lia itoe hendak dikoempodkan
oeang banjaknja f 1500,-. Oen- -bbm~mt10en dan djarang bikin
toek itoe disiarkanlah beriboe ~
sirkoelir akan mengadjak orang ,..\ZJl_ivedabnja ;,ni, lantas Fujiwara
boeat membant0e m?ksoed itoe. ~
demonstrasi sama iapoenja
(IUl•tJ~ooten jang disohorkan dan
. . . ~lab ditoenggoe o]eh orang
Biljart.
wjak dan pantas djoega orang
Demonstratie dari
h poedjian padanja.
Fujiwara.
apoenja matjam-matjam stoot
g aneh dan loear biasa, ia
Pada minggoe malamnja k
kin dengan m e e s t e r l y k
pioen biljar itoe dari Japan,
an mengagoemkan. Iapoenja
Fujiwara, telah bikin bebe
oesoekan dengan zonder melihat
pertandingan sebagai demo
bisa bikin karambol via ampat
si di So iteit Gili Koe Lo
lima band lebih doeloe
Ojoemlahnja poeblik tero
roepanja boeat ia ada seroepa
orafl-0 Tionghoa ada banja d I
dengan toesoekan biasa. lapoenja
Lebih doeloe di oikin fr GtlflJ
masse tidak pernah gaga!. Kita
game melawan Lie Boen bi
lihat seperti semoea bola menoe
clan kemoedian melawan
Sien, semoea djago biliml~"M'lil roet iapoenja perintah. Bola bisa
langgar band dan !aloe membiloek
tidak asing lagi.
Fujiwara bikin ~00
dengan satoe effect jang keras
boeat tjari bola jang ke tiga.
Boen Thong 100.
. Bffectnja itoe bola jang poeterin
Kesoedahannja Lie B~ihtJll~
setengah kalangan ada seroepa
beroentoeng bisa biki
djalannja orang mabok arak !
lebib doeloe, di wakt.~MfSJ
Ia bikin karambol dengan kasih
wara masih sampai
lompat bola lebih dodoe, ia bikin
Dalam ini pertandin ndi#
karambol dengan soeroeh bolanja
poenja stooten tidak M1ii
menolong. Satoe ~ er
ja ia lompati satoe bantal jang diberdi
bikin serie dari 81 afld9'b sajang rikan di medja. la bikin karambol
pada bola jang disemboenjikan di
sekali ia bikin ded( l!He )
Serie paling ting da Lie Boen dalam topi. Ia bisa soeroeh bola
nja djalan dengan berombak clan
Thon\) ada 19.
jak poe- baroe karambol.
. Kedoea fihak
Pendeknja betoel-betoel ia ada
dd.
ntoe achli d·1lam ilmoe toesoekan.
K1:moedian datang gilirannja
Tan Tik Sien Jang toesoek l 00 Ia poen b1sa bikin karambol bola
jang ditaroeh d1 atas gelas, soeroeh
punt clan Fujiwara 300 punt.
Kasoedahannja, jalah waktoe bolanja langgar doea belas bola
Eujiwara soedah bikin 00 pnnt, jang diharis. enz. enz.
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itoe, akan tetapi sedang mereka
makan jang empoenja hotel telepoen polisi minta pertolongan.
Di tempat itoe djoega telah disernng satoe kantor lolerij, di mana
bisa dirampas 20.000 pesetas.
Kaoem petani di Andalasie sedang dalam kesoesahan, sebab
men~ka dipaksa mengambil kerdja
pegawai jang tidak per!o dan
perkakas mesin tidak boleh digoenakan, soepaja kaoem penganggoer bisa kerdjakan pekerdjaan
jang mesti dikerdjakan oleh mesin itoe.
Di mana-mana orang dalam kebingoengan . jang tidak ada watasn ja.

FRANKRIJK.
Tentang kebakaran pertoendjoekan tanah djadjahan.
Pa r is 6 Juli. Reuter spesial.
Komite pertoendjoekan djadjahan dalam kesoesahan, sebab telah terbit satoe perselisihan antara
mereka dengan kongsi assoeransi.
Pertoendjoekan tanah djadjahan
bagian Nederland hanja dimasoek
assoeransi sebagai bar!!ng afbraak.
Maksoed boeat mendirikan geclong paviljoen Nederland itoe
dengan tidak memakai sajap lagi.
Dengan kong&i assoeransi telah
diboeat perdjandjian, bahwa komite boleh mengambil oeang di
atas nama kongsi assoeransi oentoek keperloean memboeat roemah jang terbakar itoe.
Orang berharap paviljoen Nederland itoe akan siap nanti pada
tanggal 31 Augustus di depan.

KOREA.
Peroesoehan.
Tokio 6 Juli. Aneta Reuter.
Ada berita, bahwa pada pertempoeran di Pingjang tdah terboenoeh 28 orang Tionghoa clan
300 orang jang dapat loeka.
Pembesar militair dan 'bidsa
telah memboeat satoe peratoeran
mendjaga keamanannja bat.gsa
Tiong,hoa.
Di daerah Tsjemoelpo keadaan
tenteram, tetapi pada kemarin
malam di Gensan sebelah Timoer
dari Korea ad<t 20 orang Korea
icmg bertempoer dengan orang
Tionghoa.
Kemoedian diberitakan, bahwa
sekalian podjok tempat di Korea
dilakoekan propaganda anti-Tiong
hoa dan di mana-mana ada keadaan jang membingoengkan, seperti berita - berita mewartakan
segala kedjadian itoe.
Di Seoel dan Pingjan tidak ada
dagang. Di Seoel ada 4000 orang
Tionghoa jang pada lari di gedong
konsol Tionghoa boeat mdindoengi diri.
Oetoesan Tiongkok di Tokio
telah koendjoengi departement
· oeroesan loear negeri clan di sini
diminta soepaja pemerintah Japan
ambil atoeran boeat beri pelindoengan pada orang Ti~nghoa
di Korea.
Satoe kawat, op1sil dari kantor
oeroesan loear negeri memberitakan, bahwa di Pingjan ada djatoeh
37 orang mati dan jang dapat
loeka 93 orang.
K e m o e d i a n. Di pihak pembesar negeri orang pada sangat
terkedjoet setelah mendengar peroesoehan oleh orang Korea me
lawan orang Tionghoa. Orang
pada sangsi bahwa nanti di Mansjoerija clan Mongolie orang Tionghoa setelab mendengar kedjadian di Korea itoe, mereka akan
memberontak dan mengamoek pada orang Korea jang berada di
sana itoe.
Ojika ini terdjadi bisalah akan
mendjadi pemberontakan oemoem
jang akan habiskan sekalian orang
Korea di Mansjoerija dan Mongolie. Bagi bangsa Japan (Korea} amat soesah boeat mentjari
tempat melindoeng nanti.

M.

JAPAN.
(Bt:rit.i dari kantor OerMs.111
Japan).
Hoetang kebangsaan.
T o k i o Juni.
Pada achir boelan Mei depar
tement oeroesan oeang bel'i keterangan. bahwa hoetang kebangsaan banjaknja ">.971.057.000 yen
jang mempoenja rente 291.745.000
yen.
Pimpinan pemerintah di
negeri loear.
Tokio Juni.
Pada tanggal 23 Juni jl. ada 6
anggauta jg. paling ternama dari
partij Kenkyukai clan Koseikai
(kedoeanja besar koeasanja dalam
Hoogerbuis} telah koendjoengi
minister dari Oeroesan Loear Negeri baron Shidehara. Pada minister ini dipering:itkan bahwa
tindakan dari pemerintah terhadap pada Roesland sangat lembek
dan nanti akan memberi keachiran
jang tidak enak. Karena kelakoean
jan~ lembek itoe oesaha penangkapan ikan Japan dilaoetan Oetara
akan berbahaja.
Minister Shidehara tidak akoei,
bahwa oesaha penangkapan ikan
itoe dalam bahaja. Pembitjaraan
jang dilakoekan dengan Sovjet
bermaksoed akan
memperoleh
satoe persetoedjoean dalam perdjandjian Roesland-Japan jang
doeloe, soepaja dikemoedian hari tidak terbit lagi soeatoe perselisihan. Pembitjaraan
antara
6 anggauta terseboet dengan
minister
Shidehara lamanja 2
djam setengah.
Ti ak lama poen djoega oleh
party Kenyukai !aloe diboeat sa·
toe peroendingan jang mengambil kepoetoesan boeat bersik 1
menoenggoe sadja te;itang hal
ini. Akan tetapi party Koseikai
bersikap keras. apakah s1kapnja
itoe beloem lagi tetap. (Java
Nir,po).

ITALIA.
Paus versus Mussolini.
Vat i k a an 6 Juli. Reuter loear IYiasa .
Dengan perantara'.an soerat dari
Paus perboeatan bersoempah setjara Fascist di mana namanja
Mussolini diseboet, perboeatan
itoe sangat ditjela.
Selandjoetnja Paus membela
satoe
organisasi katholik jg.
bernama Azzione Cattolica. Sekalian toedoehnn pada ini perkoempoelan ialah boeat memetjahkan
perkoempoelan - perkoempoel~n
organisasi dari geredjanja.
Faus minta soepaja sekalian
orang fascist - katholik djangan
bersoempab setjara fascist itoe.
Rome 6 Juni. Reuter Aneta.
vValaupoen dil.::alangan fascist
orang poera - poera tidak maoe
ambil perdoeli.dengan andjoerannja paus itoe, akan tetapi bisa
dipastikan, bahwa orang Fascist
poenja tidak kesenangan hatinja
pada Pa us mangkin bertambah.
Ojika nanti keloear djawabannja Mussolini tentoelah perselisihan antara doea pihak itoe semangkin bertambah besar.

SERBA PENDEK
T e m p o p e n s i o e n d i D j ep a n g menoeroet kepoetoesan
rapat komite spesial pada tg. 13
jl. telah diperpandjangkan ; boeat
anggota kabinet dari 5 sampai
20 ~ahoen dan boeat pembesarpembesar marine ditambah dari
11 sampai 16 tahoen
Oeroesan tambangan
S o e r a b a j a boeat tahoen 1932
akan meringankan bagi pendoedoek oemoemnja. B. clan W. soedah ambil pertimbangan oentoek
membebaska!! semoea orang jang
menambang, maski atoeran mi
bererti satoe keroegian bagi penghasilan geminta sedjoemlah f 24000
setahoennja.
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Marmer Graveur
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Adres jang terkena
clan paling moerah
•
Ojoeal dan trima
segala pesenan , pakerdja'an Jari KIDJING
MARMER. KID JING
TERASSO clan lainlain.
Pakerdja' an di tanggoeng amat rapi, clan
menjenengken.
Harga melawan en
bersaingan.
Mintalah katrangan
atau harep dateng go ·
na men1aks1ken adan:u.
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Terhiring d ngan
bornwt,

SOERAT'."SOERAT DARI
ME SIR.
Oedara politik di Mesir sesoe#
dab pemilihan parlement baroe.
Oleh
Special correspondent .,mustika"
di Cairo.

(Samboengan artikel)
sedang ke 8 orang itoe, semoeamoeanja djadi penoendjangnja
jang maha oetama.
T etapi sekarang 7
Dalam segala tindak langkah
jang akan dilakoekannja, lebih
dahoeloe mesti dipersembahkannja
di bawah atap parlement dimasak
matang-matang oleh 150 kepala;
anggauta mana tidak boleh djadi
akan-akan sepakat semoea kepada
sepak terdjangnja itoe. Pepatah
ada menjeboetkan : kepala sama
berboeloe, tetai)i pikiran berlain#
lain!"
Berbintjang dengan 8-9 orang
jang sehaloean clan seperasaan dalam satoe kabinet atau madjelis,
soenggoeh amat gampang dan
moedah sekali. T eta pi sesoedah
adanja 15C.. anggauta dalam parlement jang kesemoeanja wadjib
diadjak bermoesjawarat memperbintjangkan apa djoega-sedang
di antara mereka acla jang kawan
clan ada poela lawan jang paling
ganas jang membawa soearanja
ra'int clari pelossok - pelossok tanah Egypt.-menilik itoe sesoeng
goehnja pemerintahan Shidky
boekanlah akan menghadapi ke
senangan, tetapi akan berhadap,
dengan kesoekaran jang maha
besar sekali.
Menoeroet berita jang tersiar
bahwa pada tg. 20 ini boelan,
kelamboe parlement baroe itoe
akan diboekalah adanja ; clan dalam seboelan-boelan itoe kerapatan akan dilangsoengkan ber
toeroet-toeroet, kemoedian akan
mengaso beberapa lamanja sampai
penghabisan moesim panas ini
atau sampai boelan December
depan.
Dalam perdjcangan selama
toe, tak kan semoea anggauta
parlement itoe akan mengamin
dan menoeroet sadja kepada apa
jang tersemboer dari moeloet
Shidky Pac1ia.
Dan terhadap party Wafd dan
Liberal, t~roetama terhadap kepada
ketoeanja Moestafa Nahas Pacha
clan Moehamad Mahmo<:d Pacha
tampak kepada kita jang kedoea pengandjoer ioi merasa letih
clan djemoe karena oesahanja tang
begitoe keras mempertahankan
hak ra' iatnja berhasil sia,sia belaka.
Karena demikian, dimana poela
kedatangan moesim panas ini seakan-akan mendjadi waktoe mengaso poe!a oentoek mengembalikan kekoeatan clan tenaga baroe,
keras persangkaan kita bahwa
ketenangan jaog sekllbang, sebagai
tanda-tanda kehebatan perdjoangan di masa jang akan tiba.
Mari kita sama persaksikan !
'Ab du 11 ah 'Aid i cl.
Cairo 16 Juni 1931.

loean Islam, clan akan berhoeboengan lansoeng dengan kom!te Al-Islam lainnja di Indonesia;
4. anggauta komite terpilih dari
toean-toean Oeddin Rahmanij,
S. R. Jacub D. B.. Soetan Ma'
aroef. Dusci Samad, Dr. Besar,
Dr. M. Lebih, clan M. Joenoesis.
Baroe diboeka A.M.S. Moehammadijah.
Oleh oesahanja Moehammadijah groep Bajoed Manindjau, pd.
l Juli ini diboeka satoe sekolah
A. M. S. bertempat di Bajoed.
Kabarnja sekolah ini dipimpin
oleh t. S. S. Djama'an bekas goeroe pd. H.l.S. Moehammadijah
Manindjau.
Tenaga baroe,
Dalam sa'at jg. silam, di Pa,
njinggahan Manindjau ada seboeah sekolah jg. dinamai Thawalib school Kaoem Perempoean, sekolah itoe di bawah pimpinannja t. Oeddin Rahmanij clan
t. Soetan Ma'afroef.
Tenaga baroe bekerdja !
Baroe-baroe ini telah kita lihat
ma'aloemat jg. menoendjoekkan
bahwa itoe sekolah akan dipindahkan ke Pasar Manindjau dengan pimpinannja E. Noerima clan
R. Rabiah jg. mentjoekoepkan keempat kalinja berisi kamoes bartgsa kita dengan boedjonggo kaoem
perempoean di Soematera Barat
jaitoe :
R. Rahmah El Joenoesijah di
Pd : Pandjang, R. Darwisah A.
Moe'in goegoek Soeliki, Safiah
A~Abbas Pd: Djapang. Sekarang
di tambah E. Noerima clan r. Rabiah Maoindjau.

PONOROGO.
{Dari Pembantoe P.P. Sii'n.)
Perajakan pemboekaan H.I.S.
Mardi-Siswo Ponorogo.
Pada tanggal 5 Juli 1931 H.
LS. Mardi-Siswo, telah diadakan
perajakan pemboekaan sekolahan
terseboet. Bertempat ada roemahnja toean R. Prodjodarsono,
clan dikoendjoengi tetamoe-tetamoe sekalian prijaji-prijaji di Ponorogo. Di sitoe ada tamoe bangsa Tiong Hoa djoega.
Pada djarn 9 pagi, perajaan di
boeka oleh toean voorzitter ko- ·
mite, !aloe anak-anak moerid
njanjian lagoe clan pakai bahasa
Belanda. Laloe berdiri Boepati
Ponorogo, menjatakan dengan
segala senang hati adanja sekolahan H.1.S. Mardi-Siswo terseboet, jang akan memberi kemadjoean ra'iat clan adanja Kartinischool,
Laloe toean R. Prodjodarsono
Sekretaris komite terseboet, menjamboeng pidato. Hal bedirinja
H.I.S. Mardi-Siswo ini dari bantoeannja Boepati clan sekalian
toean-toean. Pada ini waktoe moerid H.l.S. Mardi-Siswo ada 65.
Anak-annk perempoean 16 anak
laki-laki ada 49.
•
Berita se~olah.
Sekolah partikelir jang moerah
sendiri jaitoe H.I.S. Mardi-Siswo.
a. H. I. S. Mardi-Siswo moelai
masoek tidak pakai entre. b. Bajaran tjoema f 3.- anak ke II
f 2, - anak ke III f 1.- Djadi
kalau seorang masoekan anaknja
3 tjoema bajar f 6.- kalau 4
tjoema bajar f 7.H. I. S. Moehamadijah djoega
ta' moengoet entre, dan kalalau
seorang masoekan anaknja 3 sampai 4, bajaran anak ke 1 £ 3.ke 2-3-4 satoe-satoenja £ 2.-.
Djadi kalau masoekan anaknja 4
bajar f IO.~
T a m a n-S i s w a moelai masoek f 5.- tiap-tiap boelan bajar
f 2,50 anak jang 2, 3. 4 satoesatoenja f 2.- Djadi kalau masoekan anaknja 4 anak 1 kali
bajar entre f 10,- bajaran sekolah
f 7.50 Djoemlah f 17.50.
P. H. I. S. moelai masoek 1
- anak moesti bajar f 5,- kalau
anak-anak Tiong Hwa f 7,50,
bajaran tiap-tiap boelan kalau
anak Indonesia klas I f 2.50. klas 2
3 selandjoetnja £ 3,- bangsa
Tiong Hwa tiap-tiap boelan f 5,Serikat Cauffeur Indonesia.
Di Djember ada poela.
Soedah beberapa lama ini di
Djeinber telah didirikan seboeah
perkoempoelan kaoem sopir jang
mana makin lama makin terlihat
kemadjoeannja.
Kita sajangkan sedikit, karena
beberapa kaoem sopir taksi dan
autobis jang djoega soedah masoek dalam S. C. I. itoe, hingga
kini masih sering melakoekan perboeatan jang agak koerang sopan
terhadap kepada penoempang isteri, lagi poela hingga sekarang
antara sopir clan sopir masih soeka
bertengkaran dengan sendirinja.
Baik toelisan di atas sebagai
peringatan. (B.)

-----

LAN GSA.
(Dari pembantoe kita. ,. Tjindoer Mato)."
Tjara keboen.
Pada bari Saptoe tanggal 27
Juni 1931 di Karang lnou Est;
{Peureula) Oostkust van Atjeh
terdjadi satoe penjerangan oleh
koeli-koeli pada administratoer
toean van Ditmars.
Polisi dari ~angsa, teroetama
Djaksa rol toean Soeleiman semerldjak tanggal 27 sampai 28
Juni 1931. datang di sana mengoesoet perkara itoe.
Kabarnja toean van Ditmars
mendapat hidjau-hicljau di moekanja.
MEDAN.
Taman Persahabatan.
Pembantoe kita toelis :
Di sini satoe kota jang gancljil,
dimana perasaan provincialisme
sangat bermaharadja leia. Tapi
pelahan-pelahan soedah dapat dilenjapkan itoe keadaan jang boeroek.
Kita di sini ada mempoenja
satoe perkoempoelan jang bernama .. Taman Persahabatan" bermaksoed soepaja diantara kita
sama kita djadi persahabatan.
Perkoempoelan ini soeclah menoekar bestir. Ketika melakoekan
penoekaran bestir itoe banjak
rewel ketewel. Bestir lama agaknja tidak maoe lepas pimpinann ja ; toean Abdoellah Loeb is jang
soedah berapa tahoen simpan
doeitnja penghasilan dari soeatoe
pasar malam jaitoe ada koerang
lebih f 3000,- banjak riboet dalam vergadering itoe.

Ia ini berkata dengan keras.1
jang oeang itoe goes dir~as
sadja dari tangannja, zonder. ja ''
zonder ...... banjak lagi kere- _ _ _ _ _ ___:._ _ _ _ __

Sport ~an Permainan

Mata ram

Oentoenglah toean dokter Soe
kiman jang waktoe itoe habis
mengobati seorang sakit tidak
djaoeh dari sitoe, terlihat oleh
orang toea simendjadi korban.
Sesoedah beberapa matjam per
tolongan pertama dilakoekan, atas
nasehat dokter tadi si-sakit !aloe
dibawa ke Petronella-Hospitaal.
Bagaimana keadaannja sekarang, beloem dapat kita ketahoei.
(Rep.).
Landraad.
. Empat boelan hoekoem pendiara telah didjatoehkan kepada
3 orang masing # masing, nama
Toeijo, Hardjosentono clan mbok
Kromowirjo semoea dari desa
Paitan o.d. Pijoengan Kota Gede,
dipersalahkan mentjoeri nila kepoenjaan paberik Wanoedjojo .

Menentang sewa Aniem.
welan di sitoe. Akan tetapi lltteSOER.i\B.i\J A.
lah tjoekoep orang pada rew-elan
Dikdbarkan bahwa antara penCompetisi S. I. V. B.
itoe, bestir lama ditoekar dengan
doedoek Mataram clan Moentilan
L. E.G. 0. II - Andalas II 1 -0 sekarang sedang berdaja oepaja
jang baroe.
Pimpinan dari T.P. itoe djat h G. V. C. III - S.E.L.O. III 3-1 akan mengatoer satoe openbare
Radio I 3 -3 protes-vergadering oentoek medi dalam tangannja mr. Soenarjo Tj. Laoet I
sedang secretarischapnja pada t.
Pertandingan klas I antara Tjah- noeroenkan harga sewa lamoe
Djamaloedin alias Adinegara hop- ja Laoet versus Radio menarik Aniem jang taripnja sekarang
redaktoer Pewarta Deli.
banjak penonton. Soenggoeh poe- oleh mereka dianggap terlaloe
Pimpinan baroe itoe sekarang blik memang dapat menonton mahal apabila dibanding dengan
bertindak bikin perobahan baroe satoe pertandingan jang mengge- sewa lampoe listrik di tempat
dalam pembajaran
kontriboesi markan hati hingga pada tempo lain-lainnja.
clan sebagainja. Dahoeloe e ree permainan diboebarkan. Stand
Berita bahwa Aniem di sini
f 10.- moelai dari pada 1 Au- 3-3 itoe menandakan jang ke- djoega akan lekas menoeroenkan
gustus di depan toeroen ke f 5.- doea club sama koeatnja. •
tarip sewaannja, oleh mereka diKontriboesi l pCt. dari pada
Pertandingan dipimpin oleh minta ketetapan waktoe jang tengadji, tapi tidak lebih dari f 3.- referee toe2n Soenarjo. Sebeloem toe .. k a pan!". (Rep.)
dan tidak boleh koerang dari f . permainan dimoelaikan kedoea
seboelan,
Keramaian soos.
club masing-masing diambil porPentjoerian Sepeda.
T. P. mempoenja djoega satoe tretnja. Laloe pada poekoel 4.45
Pada malam Minggoe tg. 1
Kena tangkap seorang nama
biblioteek.
bola moelai dipasang tengah veld. menghadap ke~S boelan ini,
Serangan permoelaan dilakoekan soos P. A. H. Sleman mengada 0. Dh. L. tinggal di Bantoel,
""- oleh Radio tapi tidak sampai kan malam keramaian clengan terdakwa menggelapkan sepeda
MAKASS.i\R.
di tempatnja moesoeh. Tj. Laoet menanggap wajang koelit. Koen- kepoenjaan A. dari desa Bener
Oleh pembantoe M. f. ·M.
ganti menoedjoe k11 benteng moe- djoengan terhitoeng banjak jang jang dirapportkan kepada polisi
Protest pergadering.
soehnja jang dilakoekan oleh sebagian besar terdiri dari ang- pada tg. 9 boelan jl.
A. alias S. tinggal di kampoeng
Pada tanggal 1 Juli, B. B. am- linksbinnen clan centervoor, djoe- gauta-anggauta sendiri clan hebe
tenarenbond telah merigadakan ga serangan ini dapat ditahan rapa orang jang menerima oen- Sosrowidjajan kasih tahoe bahwa
sepeda toempakan laki-laki merk
portes vergadering bertempat di oleh back Radio clan bola diki# dangan.
gedongnja Sientje Bioscoop di rimkan kembali ke tengah veld.
Maksoed keramaian ini ialah .. Apollo" nomer paberik 23568
sini, berhoeboeng dengan toe- Centervoor Radio dapat bola soepaja soos jang dalam beberapa harga f 50.- jang ia letakkan
roennja gadji moelai 1 Juli ini jang !aloe dioverkan kepada te- boelan jl. kentara dalam kemoen dengan tidak dicljaga didepan paman linksbuiten clan ini speler doeran, dapat lagi menoentoet sar besar telah hilang, meroegitahoen.
kan pada toean S.S. ting gal seJang soedah berdongeng jaitoe selandjoetnja bisa bikin samen- kemadjoeannja. (S.p.)
kam poeng dengan dia.
di antaranja toean Kruijt dan spel jang rapi clan tjepat den·gan
Toean R. tinggal di kampoeng
Muhammad Saleh. Jang menon- teman linksbinnen hingga di
Vergadering P. P. P. H.
ton ta' seberapa, sebab orang- moeka goal Tj. Laoet.
Pada hari Minggoe jbl. (5 Juli) Djamboe kasih tahoe bahwa seorang masoek diminta bajaran
Dari serangan tadi timboel sa- P.P.P.H. gr. Tempel dan Sleman peda toempakan laki-laki merk
sepoeloeh sen seorang.
toe scrimage, tapi ta' bawa hat- mengadakan vergadering, bertem .. La Francaise Diamant" nomer
sil bagi fihak Radio. Centerhalf pat di Tempel, membitjarakan: paberik 8379; plombe 1931 No.
4239 harga f 100.- jang diletakTj.
Laoet dapat bola tero~s me_ Bekerdja keras.
1. Verslag kongres P.P.P.H.
dergan tidak didjagadi depan
kan
noedjoe ke djoeroesan moesoeh
2. Keadaan kaoem boeroeh
Moelai 1 hari boelan Juli ini, _dengan dibantoe oleh rechtsbuiten
salah
satoe toko di Patjinan tdah
P.P.R.S.. dari perserikatan Selebes, clan centervoor, taoi bola bisa djaman doeloe clan sekarang.
lenjap cljoega, meroegikan kepada
3. Adanja krisis doenia.
bekerdja keras hingga sekolahnja direboet oleh back' Radio jang
orang toeanja sendiri nama M .
4. Dan lain-lain ha! jang bersoedah dibesarkan clan diloeaskan mengirimkannja ke teman centerhoeboeng dengan kaoem boeroeh. tinggal dalam satoe kampoeng.
pengadjar.annja.
voornja. lni speler dengan links,
Seprekers : T. Martosoesrono
Normaalschool soedah moelai binnen kasih toendjoek samenspel
Sewa roemah haroes
clan T. Wignjosandjojo. (S. p.)
dengan 10 moerid.
ditoeroenkan.
jang kemoedian bisa bikin punt
Lain claripada itoe soedah ber- boeat clubnja. Radio menang
KP.A.A. Danoeredjo mengasih
H.l.S. dan Schakelschool
djalan dengan baik koersoes-koer- dengan 1-0.
tjontoh.
Moehammadijah.
soer Stenografie, Boekhouding,
Oleh beberapa orang pendoeDengan kemenangan ini Radio
Algemeene Ontwikke!ing, clan kelihatan tambah giat permainanPada tanggal 1 Juli 1931 H.I. doek Mataram sedang dipikirkan
lain-lain.
S.
clan Schakelschool M. D. di oentoek mendirikan satoe komite
nja daf'l selaloe dapat lakoekan
Sleman soedah diboeka, dengan menoeroenkan sewa roemah.
Achterserangan
beberapa
kali.
Ta' kedengaran soearanja.
menerima moerid 40 anak boeat
Maksoed ini tentoe disamboet
Mendesaknja malaise jang ta' hoede Tj. Laoet bekerdja keras Schakelschool clan 15 anak boeat
dengan
gembira hati oleh penoentoek
mendjaga
djangan
sampai
dapat ditolak oleh manoesia pada
H.I.S. Pada malam harinja diadawaktoe jang achir-achir ini maka kekalahan mendjadi tambah. Se- kan openbare vergadering, dengan doedoek di sini oemoemnja, sebab
mesdjid djami jang terkenal di- bagian banjak spelers dari Radio memanggil bapak anak-anak moe- berhoeboeng dengan adanja peoesahakan oleh orang oposisi, keliatan tampii ke moeka oentoek rid, membitjarakan tentang pen- noeroenan gadji masa sekarang,
ta' kedengaran lagi aksinja se- lakoekan serangannja jang lebih tingnja orang menjekolahkan anak- kaoem amtenar maoepoen kaoem
dang s. k. ,.Soeara Perdamaian" hebat. Dengan keadaan begitoe nja pada sekolah berdasar agama boeroeh partikelir toeroet djoega
merasakan koerang enaknja masa
jang doeloenja oentoek memban- < Tj. Laoet kadang-kadang bisa bi- Isfam. (S.p.)
sekarang.
tjatat
lagi
kin
doorbraak.
Kita
toenja soeclah cliserahkan kepada
Patih Kasoeltanan di sini, K.
samenspel Radio jang dilakoekan
Volksdrukkerij.
Ambil aspirin keliroe soeblimat. I'. A. A. Danoeredjo, jang djadi
oleh
centervoor
dengan
rechtsbinRoepa-roepanja P.P.M.D. toeeigenar dari beberapa roemah di
roet merasanja, tapi kalau begiA nen clan bola kemoedian dikasiL- Seorang anak moeda mendjadi
kampoeng-kampoeng baroe, telali
kap
kepada
linksbuiten.
Speier
toe apakah aksi bestirnja ta' ada
korban.
mengasih tjontoh pada eigenaar'lni
kirim
bola
itoe
ke
moeka
goal
lagi ?
Seorang anak moeda masih 0e- eigenaar roemah lainnja dan seMentjahari oeang f 75000 roe- moesoehnja dan dengan tjepat- ladjar pada satoe di anta._a sekolah
mendjak boelan Juli ini, sewa
panja terlaloe soesah djadi kita tjepat dapat direboet poela oleh Mulo di sini, tinggal di Panemroemah soedah ditoeroenkan de,
teman
rechtsbinnen
clan
dengan
tanja apakah oeang jang soedah
bahan {djero beteng), pada hari ngan 5 pCt. Apabila goepermen
tidak
toenggoe
lama
teroes
bola
ada itoe tidak baik disarahkan
Saptoe jl. roepanja terserang oleh akan toeroenkan gadji amtenarnja
sadja kepada Tamiroel Masadjid dapat dimasoekan dalam djala penjakit influenza. Ia soeroeh ke- dengan 10 pCt. beliaupoen akan
sedang kebetoelan T.M. kita lihat Tj. Laoet oleh rechtsbinnen. 2~0 pada kemenakannja, gadis ketjil
menoeroenkan harga sewa roeoentoek kemenangan Radio.
masih beloem selesai.
Radio dapat rasakan kemena- kira oemoer 6 tahoen, soepaja mahnja lagi dengan 5 pCt.
Baik mendjadi tjermin bagi
ngan soenggoeh clan ingin kasih mengambil aspirin. Gaclis mengamPasar malam.
tambah kemenangannja, maka dari bil clan diserahkan kepada anak orang jang menjewakan roemah
Dari jang dipertjaja kita dengar itoe kerdja lebih keras. Sebaliknja moeda itoe. Dengan tidak diteliti clan kemoedian baik poela ditibahwa di Makasar akan kedjadian pihak Tj. Laoet tidak lantas me- lagi, pil teroes dioentalnja. Tapi roekannja. (Rep}.
djoega pasar malam sebagaimana njerahkan cliri sadja pada moe- . . . . . . Ngeri ! ! ! Jang dioental
biasa nanti kira-kira penghabisan soehnja clan kerdja lebih keras. itoe ternjata boekan aspirin, meTentoonstelling porselein
boelan Augustus.
koeno.
Bola kerapkali dapat ditahan di lainkan soeblimat.
Oleh Handelsvereeneging mak- moeka goal Tj. Laoet, akan tetapi
Moelai Senin tg. 6 sampai
soed ini ditolak tapi,oleh lid komi- hingga pauze Radio tidak bisa
Minggoe tg. 12 boelan ini, dalam
tenja dimoepakati haroes didjadi- bikin tambah punt. Setengah mai- daan stand djadi 3...-2 oentoek hotel Slamet Malioboro diadakan
kemenangan Tj. Laoe~. Penon n
kan.
nan dengan stand 2 - 0 boeat soedah kira jang dengan stand lagi tentoonstelling beberapa matpm porselein koeno dari China,
Perserikatan Selebes mengem- Radio.
itoe permainan sampai boebar bisa Jade, brans koeno, Kajoe China
Sesoed.ah pauze Tj. Laoet ke- tinggal tetap. Akan tetapi dengan
bangkan sajapnja.
(oentoek almari dan lain-lain keA
lihatan lebih giat permainannja.
Kita dengar P.S. soedah berdiri Begitoelah tidak lama centervoor adanja kekalahan itoe Radio tidak perloean).
tjabangnja di Boetoeng. P.P.R.S. jang lakoekan samenspel dengan lantas djadi lembek, sebaliknja
Pertoendjoekan diboeka moe!aloe melihatkan permainan jang lai djam 7 pagi sampai djam 9
poen ta' ketinggalan.
rechtsbinnen bisa di moeka goal
Kita pertjaja ha! ini betoel sebab moesoehnja, clan kemoedian da- lebih tjepat clan rapi. Radio da- malam. (Mat.)
toean Nadjamoedien jang mendjadi patlah rechtsbinnen bisa bikin pat giliran oentoek menjerang.
Digoelier.
toelang belakangnja P.S. sekarang tegenpunt. Permainan baroe ada Bola dapat dibawa oleh centerDalam .. m" soedah diberitakan
voor Radio sampai ke moeka goal
berada di sana dengan verlop.
5 menit berlakoe stand soedah Tj, Laoet, tapi bisa dikembalikan tentang berapa djoemlah orang
bisa robah d1·adi 2-1 boeat Radio. oleh back. Lagi bola dapat drba- Digoelan jang akan poelang. AnA
Gara-garanja Pahlawan Islam
dan Pembela Islam.
Dengan -kembalinja satoe punt ini wa oleh fihak Radio ke djoeroe- tara 186 orang itoe, terdapat
Tj. Laoet kelih&ltan gembira, be- san moesoehnja jang dilakoekan djoega 4 orang jang asal dari
Terbitnja soerat kabar Pahla- gitoelah dapat Tj. Laoet ganti
wan Islam di Makassar, maka lakoekan serangan berkali - kali. oleh rechtsbuiten clan rechtsbinnen. Matatam, antaranja toean H.
'pihak tarekat jang maoe meroe- Voorhoede Tj. Laoet kelihatan Sesampainja di moeka goal Tj, Oemar Fakih di Pakoealaman.
Kemarin famili H. Oemar mesakan propaganda Islam toetoep giat melakoekan serangan hingga Laoet terdjadilah di sitoe freekick.
kawat dari Amboina,
nerima
Tj.
Laoet
dapat
straf
12
pas.
Demoeloetnja ta' kedengaran lagi. achterhoede Radio repot oentoek
Roepa-roepanja goeroe mereka mengembalikan serangan-serangan ngan 12 ini Radio' bisa kasih kem- bahwa H. Oemar dan kawanitoe soedah tahoe bahwa Makas- moesoehnja. Beloem lama dari bali kekalabannja mendjadi stand kawann,ja soedah sampai di sana,
sar ada satoe kota jang besar timboelnja tegenpunt Tj. Laoet 3-3, Tidak lama lagi per!!lainan dalam perdjalanan poelang. (X).
clan banjak orang jang berilmoe, tadi, maka rechtbinnen dapat ba~a !aloe diboebarkan.
Lagi film N. V. V.
Stand 3,.;...,3 ini memang soedah
tidak seperti Salajar satoe negeri bola dengan dibantoe oleh teman
Akan
dipertoendjoekkan lagi
sepantasnja
karena
kedoea
clubpoelo jang mereka gampang aboei centervoor sampai di depan goal
N.
V.
V. teroesnja film
film
ben
sama
koeatnja
.
mata ra'iatnja.
Radio, clan serangan ini djoega
dapat hatsil bagi pihak Tj. Laoet.
Stand
djadi 2~2.
SERBA PENDEK
Pertandingan djadi tambah
2000 toekang hitoeng menggembirakan poeblik. Kedoea
t j a t j a h d j i w ·a d i I n g g e- kloeb ganti berganti lakoekan
r i s d a p a t 1e p a s a n, sebab serangan. Tj. Laoet sekarang kesoedah melakoekan kesalahan be- lihatan lebih koeat sedikit dari
TE LAH TERBIT
sar dalam pekerdjaannja. Kesa- Radio, serangannja poen lebih helahan sematjam itoe bererti, bah- bat dari moesoehnja. Achterhoede
Dengan perobahan besar, maka keadaan
wa tiap-tiap 20 teller ada satoe Radio kelihatan mendjadi kalang
lebih molek dari jang telah soedah.
jang mengalpakan clan karenanja, kaboet sedang voorhoede Tj. La,
Harap dengan selekasnja mengirim peperhitoengan djiwa di Inggeris oet selaloe dapat menahan bola
sanan, djoega kepada Agent-Agent kita.
mesti didjalankan lagi. Kekeli- di moeka benteng moesoehnja.
Toko H. BUNING - Djokja.
roe.an itoe kabarnja djoega me- Permainan kira-k~ra koerang 1O
18 a
njangkoet pada beberapa pem- menit diboebarkan Tj. Laoet dabesar negeri dari beberapa tempat. pat poela bikin tegenpunt. Kea-

ALMANAK H. BUN ING
1932
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•

ng • Mode MagaiEIJn

,,TOKO

S.A.R.E.K.

Ngqepasan No. 6

Djokjakarta.

COLUMBIA"

TEL.lF.
Malioboro t 3
Adres boeat :

COUPEUR jang soed@ teikenal dan paling toea. Sekali
tjoba tentoe berlangganan teroes.
Pecsediaan KAIN-KAIN sampai tjoekoep.
Memoedjikan dengan hormat.
20b
H. M. DJOENAID SIRADJ.

o. 546
-:-

Djokjakarta

Tjet duce, Band auto, Minjak
tpat()r, Bikin clan bekleeding kap
Auto clan lain..}ainja.

Ada sadla:

PENDOEDOEK

CMERIBON

DAN

DA'ERAHNJA.

SCHOOL

..-

Pada 1 Juli 1931 diboeka : _

·:

,,TAN. ING LIANG"

Ambengan 94

Telef. 474

SEMARANG.

(De Eerste Ned. lndische Spaar & Hypotheekbank}
Hoofdkantoor
Bandoeng.
1 Spaarbrief (soerat tjelengan) berharga f 500.terima koembali dalem sedikit tei;npo paling rendah
f 828.68 dan paling tinggi f 921.27.

J. M. van GANSWYK
T oegoe 6 - Djokjakarta.

22 b

Salam clan bahagia,
't Comite voor de oprichting.

7 d

Kalau Toean soeka minoem SOESOE jang TOELEN.
harap Telefoon SEMARANG 474.
Ditanggoeng HYGIENISCH dan tidal< ada tjampoerannja.
Boleh bestel per Telefoon dan kita antar sampe diroemah.

WI LLVS KNIGHT 66 D.

Memoedjikan dengan hormat.

202 i

D. E. N. I. S.

. Poelasaren
·
Boeat sementara bertempat d1 p k
No. 12. Menerima anake awatan
anak dari oemoer 6 tahoen. dan djoega anak-anak boeat klas II·
III dan Schakel. Apabila anak toean ta'mendapat tempat di Gouv,
H.I.S. atau Schakel. masoekkanlah pada :
HOLL. IND. SCHOOL
terseboet.
Pembajaran hanja f 2.50 boeat anak ke I clan f 2.- anak ke IL

17b.

Melkhandel

HOLL. IND.

- lOTERIJ OEWANG BESAR
I

1931.
SIE HOAY

SEDAN DE LUXE.

Goenoeng-Ketoer 80 - Tel. 700 - Djokja.

-·---

-

dari klas 1 clan kwaliteit atau contructie paling sampoerna.

Selaloe sedia roepa-roepa merk

HOOFD PRIJS f 100.000.harga 1 lot
., 112 lot
., 114 lot

r81~~~~~~~~~=

LOTERIJ JAARBEU S BAHDOENG
HOOFD PRIJS

,,A. VAN DEUTEKOM".

ORANJE HOTEL

216 f

14 a

Maliobore • Jogjakarta • Telef. No. 52.

c

I~

INGAT

-

Tarief sebagaimana Hotel jang lain.
Menoenggoe kedatengan,
Moh. ANWAR
Eigenaar.

bahasa

'Arab

''

~:

~<

'

'

·~ • c.)

Sedia sekalian matjam-matjam batik keloearan Djawa- engah teroetama SOLO
dan DJOKJA dari bermatjam ragi dan tjorak (babar) tjolok jang model-model. Harga percodi koerang lebih :
SOLO.
DJOKJA.
Kain pandj. 26 - 30 - 35 sampai 60 lebih Kain pandj. 18 - 20 - 30 ..
60 lebih
24 - 28 - 33 .. 50 ..
Saroeng
20 - 24 - 30 ..
45 ..
Saroeng
Selendang
20 - 25 - 30 ..
40 ..
Selendang
16 - 18 - 25 ..
35 ..
~n kepala
15 • 18 - 20
,.
35 ..
Kain kepala 20 - 24 - 28 .. 35 .,
Jang lebih haloes disediakan djoega, seperti kain pandjang moelai harga:
4 - 5 - 6samaif15.- per lembar - Pesanan banjak sedikit dikaboelkan. APALAGI
BOEAT SOEDAGAR-SOEDAGAR. Dan selamanfa dikirim rembours. Tapi sebolehnja diharap pemesan kirim oeang lebih doeloe 114 atau 115 dari besarnja pesanan.
Baik jang ta' disetoedjoei boleh kembali.
43 a
H a r g a t a n g g o e n g m e I a w a n.

Biasa toeloeng semboehken sakit prempoean, batoek, napas
sesek, salah oerat, pegel. linoe. merongkol dalem peroet,
prempoean dateng boelan tida tjotjok, tempat beranakan
kingser atau miring, kepoetian, prempoean jang ingin hamil
dan Iaen-laen penjakit.

e ££

Ojikaloe panggil tambab onkost tarief dan djalan.
Adres: desa Angin-Angin, Toeri. Steman, Djocja, Po§t-

Tarief satoe kali pidjet:

Djam bitjara:
8-12 pagi,
4.- 7 sore.
Soedah sedia tempat pidjet dan menginep.

Orang Europa atau asing f 4.Indonesier . . . . . . . . . . . 3.-

HINVVH ·a •y
i I NVSIHV:DI IVdWVS NV!JNVfG V(Vd30S 'NVSHd SV)J31
·6uo,iod ao:)es
3 JEdurns
-· i 3 1epom Jlep efeqa)f nl?:)e efpama)( )(30:)Uao uep •aofpeq ao:)es
-·5j .J 1edmes - .z .J Jlep repom J)ft?{ BueJO aofpeq :)eaoq eBrnH

Medari.

-·z

Dapat dipeladjari sendiri, terkarang oleh :

R. ABDULLAH.
Soedah terbit 4 djilid.
Harga satoe djilid f 0.75
franco
f 0.04
Boleh pesen pada :
R. ADURACHMAN b. R. H. NOH
Bantjeuj, Tjiandjoer.
iOa

N.B.

·ueao dmeJad BaeJo efeq<i)( :)e<mq uep •eueph uep aofpeq
ueuaoua:) ue<Jopada)f )(30:)030 6ue.rnq-.5ueJeq t?fP3S qepcios l?:)~)J

lSVM.V

I

BERITA ADMINISTRATIE.

dan Djoe~I . ~
GENT~NG · (atap roemah).
Membikin

~tjfmr.iaatjam

Dari
roepa· serta matjam-.matjam oe}we-ran harga per 1000 bidji moelai f 6.- sampai f 9.- lain
ongkos.
Keterangan bol~h minta pada

~

Kp. Ledok-Koelon - Bodjonegoro N.I.S.
~~~~

lSVMV

Pendoedoek
·Batavia Centrum dan Meestes:cornelis.

~~~

it c

• •

s. T. SJAMSOEDDIN INGAT

'eJ.IUl(Ufl[OfQ - U3fpe}I &re.tV}I

dengan keterangan bahasa Indonesia.

H. ASNGARI

•

BatikhaAdel & Batikkerij Kaoeman-Djokjakarta.

Sedia kamar besar, kamar ketjil clan kamar boeat familie.

peladjaran

."

BARANG BAIK HARGA SOEDAH MOERAH (TOEROEN)

Kamar-k;µnar bagoes, penerangan Electrisch, W aterleiding
clan Pekarangan lebar.

Kitab

ONG KHING IN
Lotenhandelaar Modjokerto.

Pagongan straat 21 - T elef. 77 - Cheribon.

Hotel lndonesier jang soedah terkenal.

f 3000.-

Tariknja bisa di adjoekan paling laat 11 Juli 1931harga1 lot
f 3.50, onkost aangeteekend
f 0.35 ..

Autohandel & Reparatie Atelier,

Kalau Toean-toean datang di CHERIBON; haraplah menginap di

f 11.3
f 5.85
f 3.35

-o-

Tanjaklah harganja dan bikinlah pe?tjoba'an.

2e. handsche auto's.

Soerabaia -

Tariknja lekas sekali:

Kreta 6 Cylinder (schuivenmotor).
Katja semoea tidak bisa petjah
Bangkoe moeka bisa distel sesoekanja sendiri
Krukas 7 kali gel~gerd
Benzine himat, lari keras
Compleet dari lotjeng diatas spionspiegel
Sigarenaansteker
Bumper moeka blakan~
Bagagedrager
6 Roda kawat, dan potongan carrosserie ada kliwat manis

G. M. C.

•••••••••••~8 b

Loterij oewang besar dari

,,DON BASCO"
Kre~

Pembajaran ~g QiYD~ng.

Lekas kirim postwissel ! ! !

Boleh mintak berlangganan dan berhoeboeng

UTHE RESTAURANT ,,IMRON"
PASARPON

Advertentie

,l\llUSTIKA" Dagblad lndol\esia 'Oemoem. pada :

6a

I

Pers- en Advertentie bureau
H.I.P.A.
Sawah besar 4a.

TELEF. 611

SOLO.

Toean-toean dan sekalijan poetri.
Ojika bepergian di Solo, harep djangan
loepa mampir di Restaurant IMRON.
Sedia makanan tjoek0ep dan di djaga kebersihannja.
30b

Memoedjikan dengan hormat.
IM RON.

., '

