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-«Aneta mentjatat dibawah perkabaran
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roepiah
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mesti diberikan oleh
Ned. Bank itoe, maka toch masih ada
tanggoengan dari 70 pCt. dari oeang

roepiah kertas jang

diselebarkan, Se-

dang, mestinja jang sah, paling sedikit 40 pCt.
Aneta dari Londen kawatkan, soerat

kabar ,,Morningpost" mendoega bahwa

standaard emas di Nederland, masih
bisa dapat ditetapkan oentoek sementara waktoe didepan.
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Dari Padang seorang pembatja kita
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karena pada hari itoe soedah dimasoek
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Dikabarkan
bahwa
Prof,
Aalberse
jang telah dikemoekakan oleh wakil2
pada
sorenja
hari
Sabtoe
jbl.
telah
Ethiopie kepada Komisi Pemisah, akan
Sekalian mereka ini diterkam atau
semuea
pemimpin2 Fractie mendjadi korban vergaderverbod
tetapi kepoetoesan tentang menerang- panggil
wakkan hal perdiandjian2 diserahkannja oentoek berkoempoel dan mengoerai- toe membitjarakan Ma'erad Nabi Besar
isadja kepada Volkenbond atau dima- kan programma,
Moehammad s.a.w. pada tahoen jang
Semoea pemimpin2 Fractie itoe ti- berselang dalam boelan Radjab, djadi
djoekan kepada Hakim Pemisah. Nota
jitoe membenarkan
permintaan dari dak maoe menerima itoe programma, 8 boelan soedah laloe.
wakil2 Ethiopie soepaja diberikan ten ketjoeali Ir. Albarda pemimpin dari
Tabligh itoe dilangsoengkan disoetang pekerdjaannja Komisi Perdamaian. S.D A,P. Kemoedian Ir. Albarda mem rau di Sago atas andjoeran t. Noerdin.
Ethiopie menjangkal bahwa ia telah voorstelkan oentoek mendirikan satoe Banjak pendengar jang. datang dari
memperkenankan pembatasan dari ke kabinet dari Roomsch-Katholieken dan segala tempat.
wadjiban2nja Hakim Pemisah, dan me S.D.A.P., voorstel mana soedah ditolak
Sekoenjoeng-koenjoeng Kepala Neoleh toean Goseling atas nama geri dengan pegawai
nerangkan bahwa Volkenbond mesti
P.ILD. soedah
memberi kepoetoesan tentang alasan? Kaoem Roomsch-Katholieken.
datang menggeledah, karena didakwa
jang dikemoekakan oleh masing2 goAneta-Transocean kawatkan mengadakan rapat,
longan dari Hakim
Sekian lama perkara terpendam,
Pemisah, Nota dari Amsterdam,
bahwa Sri Ratoe
itoe boeat Geneve
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' Tetapi boleh djadi lantaran ada pe- ipengaroeh

II Duce perang tidak sempat

akan kedjadian djoega.

Nota dari Eihiopie
"
Dari Geneve Aneta- Reuter kabarkan

entoe banjak jang rang hasil boemi- bisa lakoe, perdaantaranja malah gangan bisa dapat harga sebab jang
gan

laoen
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Colijn Kabinet.Formateur lagi millioen roepiah.

Menoeroet s.k. Maasbode, maka
tiap2 pasoekan boeat melakoekan
Radja Haile Selassie dari Ethiopie.
roepanja
Prof. Aalberse mase mentjara2 jang modern, tetapi regimendapatkan
poetoesan
dengan segara.
vlieg-escadron. Ethiopie tidak poenja
ten akan ditoendjang oleh banjak
berdiri difihak kami. “Tidak satoe
Pada sorenja hari Sabtoe ia mengaini alat boeat papak moesoehnja di | poen concessie per-ekonomian atau
pasoekan2 ahli peperangan, jang bo
oedara. Tetapi ada satoe factor jang
leh dibilang lahirnja oentoek pepe- 'dakan pembitjaraan bersama2 dengan
concessie lainnja akan bisa diberi
rangan dan menanggoeng sekalian semoea Fraciie leiders jang dikoen
tidak boleh diloepakan jalah bahwa | kan kepada Itali8,
“peperangan boeat membela fihak djoengi oleh ia.
Djika timboel perdjocangan per
memang sangat berbahaja penjerangan
Sociaal Democratische Fracties akan
moesoehan atau peperangan, maka) kami. Apa jang saja teroetama akan bersidang
oedara oentoek kota2 dan tanah datar,
pada hari Senen.
sebagai serdadoe jang pertama darij- mendapat rintangan, ialah disebab
tapi Abessinie kebanjakan tanah peAmsterdam, 28 Juli (Aneta) Prof,
kami poenja balatentara, saja akan . kan kekoerangan alat pelor d,LI.“
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Opname tahoen 1935 jang ternjanji
oleh artisten seperti terseboet di
bawah ini sekarang soedah sampe:
Mr. S. Abdullah
Mr. Gadjali
Miss. Eulis
Miss. Jacoba
Miss. Soepia
Lekaslah pesen djangan sampe

mesti mengeloearkan
emas oentoek
sedjoemblah diantara 100 sampai 150

meskipoen:
kemerdeka
Aneta kawatkan dari Den Haag, bahperintah2 wa padahari Sabtoe pagi, Prof, Aalera
berse telah mengadakan pembitjaraan
Keadaan jang masih rendah (ma- dengan Fractie-leider Bierema dari
sih sederhana) dari Ethiopie dalam Kaoem
Liberalen dan Fractie-leider
hal persendjataan, menjebabkan kami Joekes dari Vrijzinnig. Democraten,

satoe Italie lawan Et-
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bahwa
Italie tidak akan mengambil tanahnja

interview sebagai berikoet:
Mengoeraikan
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soesoenan
balatentara Abessinie, maka 1 Radja ter).
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| djaoeh tidak ketinggalan, menilik soeara| “|
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poenja bangsa sendiri.
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sedikit sekalian kota2 jang dibikindan
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sini, poen tentang itoe menjetopan
mendadak dari contract2 Abessinie de
ngan firma firma
di Belgis, Czechi

nja binasa djiwa manoesia jang boekan

|.
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larangan pengiriman sendjata ke Abes

|? mengharap adanja perang. Perangarti- |.
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Italie jang
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lang pasti, apa
ia akan
menghadiri
3e, Apalagi di padang pasir di persidangan itoe.
daerah Abessinie itoe tidak ada sel
Kewadjiban tinggi
kali bisa didapatkan air oentoek mi
dari Italie.
noem, dan.

an uh

baik,

ada menerbitkan
dan dipandang memberatkan

Dr. Colijn

lagi

dengan

tjoekoep pentingnja, lagi poela tidak kewadjiban oentoek mendirikan satoe
Ne
suggestie soepaja dibi- 'Pemerentah baroe. Oemoem berpenkerdjakan tanah- tjarakan perkara-perkara
dibelakang dapatan bahwa Dr, Colijn dengan sege
kelir, Oleh karena itoe ada diharap.
ra akan mentjari sokongan oentoek

nasib malang bahwa
segala

Dewan akan

bisa

membatasi

achirnja oleh

Controleur B.B, soedah

didjatoehkan itoe hoekoeman.
Disini perloe dioemoemkan

bahwa

sdr. Timat dan Tjiani (doea poetri
jang toeroet dihoekoem itoe) ada mem
poenjai anak ketjil, sedang anaknja
Timat masih menetek, tetapi oentoeng

ana
atau
pembitjaraan pada segala jang mendirikan satoe buiten-parlementair dibolehkan toeroet masoek pendjara.
itoe seben: 'djoega sering menjelip dalam pepe- | mengenai sadja perkara2 perdamaian
kabinet jang akan mempoenjai kewa- Korban2 vergaderverbod ini boet dae
Mussolini oen rangan, poen seperti jang kita katakan dan pengamatan, oleh hal mana orang djiban-kewadjiban dari Parlement,
rah Bandar Sepoeloeh memang soedah

membelokkan perhatian orang diatas, kemaoean Toehan,
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hari ,...! Tawak 1
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itoe,
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dari keada'an dalam negerike loear
Biarlah kita toeroet perhatikan sadja,
Oecang roepiah.
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ini, sehingga
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negeri.
da
bagaimana kesoedahannja itoe conflict baannja boeat
menghasilkan peratoeran
waktoe
mendjalankan
hoekoeman
poen
Aneta
kawatkan
dari
Den
Haag,
| Keadaan Europa sendiri beloem be antara Poeti dan Hitam. ...!
peratoeran jang bisa memperdamaikan soerat kabar ,Maasbode” mewartakan ta" ada jang kelihatan| ersedih hati.
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“terdjadi perang, pertjaja pada poetoe- |.Paris Soir“, Radja Abessinie
san dari Volkenbond. Tetapi djikalau nerangkan sebagai berikoet:

pada 31 Juli ini,
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Britsch Somaliland,
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2e. Oleh sebab pasoekan2 balatentara Italie akan mendapat kesoe kabarkan, kahwa Persidangan Dewan
karan2 jang tidak terdoega ditanah telah di tentoekan pada 31 Juli ini.
pegoenoengan jang tinggi2 di ne- Tapi Italia beloem memberi djawaban

Selassie,
ja Hailatau:e pemoeka
.dRemimpin
jang

. Satoe verklaring penting dari Radja
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lainnja, tetapi dengan terkedjoet bahwa socatoe. anggota hendak keloear dari

ada seorang anak jang perhimpoenannja,

Kemaren pada malam

“'majoran

telah dibikin

gasasmita
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salah

seorang

de

T. War

pengoeroeS

kaget dengan anggota A.A. di Pisangan Baroe Mr.
C. telah dilangsoengkan rapat Bestuur
vergadering dari ,,Annahdhotoel Ilmijah

kedatangannja auto's brandweer sedang
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kemoedian telah riboet dan
z

Minggoe

ngan bertempat diroemahnja

ndoega bahwa ada kebakaran jang Al Islamijah” dengan mendapat perha

menoedjoe kedjalanan Kemajoran
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Inang ada mempoenjai seorang Soe-

lagi
sehingga — kiranja — soedah
sampai dipoentjaknja ia oentoek me-

nahan

dendam hati jang kemoedianj

seboeah
padanja.

sendjata tadjam boeat oesir
Inang tak loepoet mendapat

Setelah itoe diadakan soeara oentoek
memilih Toean Sayid Hoesin Alhabsi
sebagi ketoea goeroe dari A.I,A. goena
menjelidiki Leerplan peladjaran dalam

d

bt

kan darah, dan spedanja dapat

ke

cf

Kebenarannja Toean
djoengi Toko kami.
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Sebagai Extra sadjas kami vrijkan mobil, tiap2
tanggal 1 sampai tg. 15 saban boelan,,Wegen vrij“
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boeat selama-lamanja.
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ambil

dalam
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Pemotongan sapi gelap
Politie telah

tjioem

di roemah seo
pendoedoek

baoe

bahwa

' Indonesiers Saari

di

Kp. Poelo

Goendoel

Dengan

| — Tamoe

Admiraal

kir dan

ini ia soesah

tak

boeat

Takeshita dan Schout bij

sore dikampoeng Kwitang |

di Bogor di mana mereka djoega am kira2 djam 4, hampir terdjadi pertembil santapan tengah hari, bersama de poeran hebat diantara pendoedoek kam

Krishna Sudama. atau artinja Kresna

meminta djiwa negeri Maralaja, ialah

ngan Consul-Generaal Koshida. Adi poeng tsb. dengan pendoedoek dari
satoe film Hindoestan jang 100 pCt viseur Lovink dari kantor oentoek lain2 kampoeng,. doedoeknja perkara
bitiara, menjanji dll. menggembirakan, | oeroesan Azia Algeemene Secertaris. Isebagai berikoet :

akan dipoetar di Alhambra bioscoop
Sawah Besar.
0

Perhimpoenan Roekoen Oesaha.
ran soerat kabar kita boeat bagian kota.|.
pa
| Di Mr. Cornelis
Dipersilahkan memeriksa.
Bulletinnja ini hari mendjadi lampi-
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Oentoeng pertempoeran dapat ter
tjegah lebih djaoeh. Seorang mantr,
dari mariktmeester berikan ini nasehati
sehingga pengaliran darah tidak terdjadi.
. Kiranja diantara pendoedoek Kwitang masih ada melekat darah dari
pak Koeasa jang terkenal, dalam ini
hal kiranja ketoea dari itoe kampoeng
tidak akan lalaikan dan soeka mem
perdamaikan sehingga oeroes-oeroesan
t€k-tek bengek bisa dihindarkan men
djadi tentram di itoe kampoeng.

Perdebatan didalam Volksraad.

Kapitein

EIP

marechaussee Tanggerang
melindas 2 orang

Seorang
nia
dan
pat

meninggal,doe”
lainnja 'menda”

loeka

hebat,

Kemaren sore, Kapitein dari marechaussee Tanggerang telah melindas 2
orang perempocan jang masih moeda,
disatoe tempat :11 Kilometer dari Tangerang djaoehnja.
Seorang dari perempoean itoe teroes
meninggal doenia, pada saat itoe djoe
ga, sedanglainnja mendapatkan loeka
hebat.
Pemeriksaan jang teliti sekali oleh
jang herwadjib sedang dilakoekan,

koetsier2nja, seorang di

AZIA
Kebandjiram

litiek dari Rakjat, ditjaboet atau paling

lagi di Tiongkok,

S millioen
rikan diri.

sedikit dirobah.

orang
|

mela-

Selainnja ia minta soepaja Drs. Moh.

Tn

Shanghai,
28 Juli (Aneta-Havas)
Hatta dipindahkan dari Buven-Digoel
Bendoengan2
dari ,Keizers-kanaal“
ke lain tempat.
jang besar sekali, soedah petjah dan
Djikalau gadjih mesti ditoeroenkan
mengheibatkan keadaan
bebandjiran
lagi, maka paling baik soepaja diadakan
di Tiongkok,
penoeroenan
oentoek semoea Kaoem
Ditaksir bahwa hanja di Shantung
Ambtenaren dan djangan regionale kor-, sadja, soedah ada 5 miilioen.orang2

'Hadji Sairin diitoe kampoeng telah
terkenal mempoenjai beberapa deele- ting,
man

kami

E

di lagi itoe pemandangan

darah.

Kemaren

:

poeng

loepoet kemoediania

Hampir terdjadi laoetan

dari Jzpan

dapat : kalau Toean koen-

:

Menoenggoe

fi

INacht Sosa, diterima oleh Wali Negeri

BA
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A

Tadi pagi Volksraad membitjarakan
tentang pimpi
Penoebroekan hebat
lakoekan penoentoetan—
nan oemoem, sekarang didalam 2 de
2 penoenggang speda berbagi-bagi tjabang di kota ini, demi
Ini hari Saari telah dihadapkan di termijn dengan mendjawab keterangan
,
dapat loeka.
ni
kian dengan stemnja sekalian leden moeka Landgerecht Betawi oentoek nja Pemerintah jang dioetjapkan oleh
Semalam kira djam 10 liwat di Van Comite atas candidaatnja Toean voor- menanggoeng djawab
jang ia akoei Mr. Peekema kemaren doeloe.
Heutzboulevard telah terdjadi satoe zitter itoe telah di terima baik. Lain dengan teroes terang kesalahannja, .
Toean Soeroso maoe teroes memper
penoebroekan hebat, seboeah auto tax: dari itoe.oleh voorzitter di bitjarakan
pergerakan nationaal dan
Achirnja boeat
pelanggaran mana lindoengi
jang di kendarai oleh Chauffeur Indo tentang -pendirian tjabang di Menteng- Saari didjatoehkan hoekoeman denda menetapkan sikapnja dari waktoe doe
nesier dari djeeroesan Villa Laan, telah Poelo.
oentoek sebesar f 35 atau 35 hari ma loe, didalam perkara perbedaan per
3
menoebroek doea orang penoenggang | Sesoedah lain-lain spr. angkat bitjara soek boei
hoeboengan
diantara Volksraad dan
speda bangsanja. Di mana kedoea dan diadakan sedikit djamoean, rapat
Pemerintah.
HA
penoenggang speda itoe telah terpen| ditoetoep dengan selamat djam 8.30.
Ia minta soepaja semoea atoeran2
tal dari kendaraannja
dan masing2
Maoe pindah ke Acherat ?
Politie
jang merintangi pergerakan po
dengan mengeloear 2

mendapat loeka2

e

Solo, Djocja, Pekalongan, Tjiamis dll.toeroenkan
harganja: lebih dari separo biasa.

kan loeka2 ditangannja sehingga C.B.Z
poen

Wijk.. Tanah Tinggi telah dilakoekan
poel di oedara sehingga dengan ini itoe dulmadjid seorang goeroe dari sekolah pemotongan sapi gelap, sehingga deALA.
dibatjakan
alfatehah.
Kemoedian|
brandweer Tana
dengan tangan ham
ngan ini jang berwadjib telah melakoedengan dibawah
pa, karena telefoon jg ia terima hanja vergadering diboeka
kan pengintipan.
semata2 oentoek kelaboehi, bahwa pimpinannja voorzitterschap t, . Mah
Dengan berhasil baik waktoe kem
, katanja di Kemajoran telah terdjadi moed. Sebagai spreker toean Mahmoed bali Saari melakoekan pemotongan di
kebakaran. Kemoedian brandweer ter- oeraikan tentang keadaan sekolah A.LA. roemah telah didatangi oleh politie
seboet membalik poelang dengan ke- di Pisangan Baroe dan pemboekaan dan ternjata ia sedang melakoekan pe
tjele.
PIA
aa Tan
|
3 |sekolah pagi oentoek kanak kanak.
kerdjaan terseboet.
3
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sa
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:

jang

— Ia mengoendjoekkan beberapa kedja-

melarikan

,

l

1

diri.

Dari 71 Districten di Provincie Ho
pei, ada 49 jang soedah kebandjiran.
Taksiran2 jang officieel dari keroegian

mas '1e, memadjoekan peroesahaan pendoe
Beberapa ratues majit mengalir di
Di dalam minggoe belakangan, sim
lasan dengan beramai2 sehingga pada
doek, seperti roep:2 barang jang nja poen tidak ketinggalan poela men panan emas jang ada di Javasche Bank Soengai,
Itoe kendara'an telah berpapasan -sa U
matan
(dari kajoe, bamboe dan lain2,
'Iijari diantara kawannja jang setia, soe soedah mengoerangi dengan 4 millioen
toe diantara lain dengan sekonjong2, | 2e, mengadakan tempat djoeal beli pe paja mengikoet membantoernja,
roepiah.
"3
— sehingga masing2tidak bisa terboeroe| —
roesahaannja pendoedoek desa se — Begitoelah kemaren sore jang terdiri
maan emn
Koeminis di Japan.
poenakan remnja lebih djaoeh se . cemoemnja.
Ga
jantan
dari 4 orang dengan bersendjata tadjam
djadi.
Kis
Pendjocalan Lotery baroe
Akan dibasmi sama sekali.
boeat mendirikan peroe dari fihak jang belakangan telah menBerichtiar
3e.
ang dari itoe aus- KT
'sahaan baroe Seperti saboen, mi- datangi di Kwitang tapi orang jang di
Ini hari Senen 29 Juli soedah di
Tokio, 28 Juli (Aneta-Iwaki). Mi:
austinette dan seboeah taxi jang

sing2 dikaridarakan dengan tjepat.

(|

maksoed

masih ada

di Bogor.”

moelai pendjoealan lot lotery baroe.

Ini kali lotery oentoek kegoenaannja
begitoe ini hal tidak ha
Perhimpoenan terseboet tidak me-| bis'Meskipoen
Algemeen
Armen- Fonds di Indonesia,
diitoe
sadja
dan
lain2
pendoedoek
kan
diwadjib
hanja
e,
Inarik -contributi

jang sangat dikoea- | tiap2 anggotanja menjimpan paling ke kampoeng jang menaroeh perhatian pa
yja si korban terse-| fjil f 0.10 pada tiap boelan, sehingga da itoe koetsier jang sedang ada di
: Bogor, merasa koerang senang terhaB:Z.
Poen kej tjoekoep 10 boelan lamanja.
et mendapatkan | Adapoen
keadaannia wang itoe di dap itoe 4 orang dan bermoefakatan
simpan di Postspaarbank atas nama oentoek lakoekan penjerangan pada me
reka, Ini rombongan terdiri dari koe
perhimpoenan terseboet.
erhimpoenan itoe sangat menarik | rang lebih 15 orang bersendjata roepa2

perhatiannja pendoedoek desa dan adal sendjata tadjam.

Steun Fonds, Reclasseringsfonds, Cen

traal' Comite voor Steun aan werklozen, St. Vincentius stichting di Bogor,

Batavia St. Vincentius Vereeniging dan

Hoofdbestuur

.Mohammadijah”

dari

perkoempoelan

di Djokjakarta.

ewe

permana

nisterie oentoelk oeroesan dalam negeri
mempoenjai perniatan oentoek menindas sama sekali pergerakannja Kaoem
memperlocaskan
Koeminis,
dengan

Politie-resia diseloeroeh negeri.

Ocang jang diperloci oentoek ini
didalam
ditaroeh
soedah
maksoed,
ba1936,
tahoen
begrooting oentoek

njaknja 400.000 Yen.
Pn all

En
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antaranja itoe koetsier telah mendapat dian di dalam mana Wachtgelders
kan poekoelan dari seorang lain koetsier tidak mendapatkan
atoeran dengan
.
— Berselang beberapa hari telah didiri entah lantaran apa.
j'ng ditimboelkan,
soedahi
melebihi
semestinja.
Pan
ikan soeatoe perhimpoenan oleh pen
Jang terseboet doeloean kiranja tidak
Austinet e contra taxi...
200
miliioen
dollar.
Drs. Herman Kartowisastro sangat
tni
ng mendapatkan 'doedoek desa Djatinegara jang dinama sanggoep oentoek melakoekan perla- menghargakan djawabannja pemerintah,
“.loeka
seorang dalam van ,PERHIMPOENAN POEKOEN wanan dengan. sendiri dan pergi ke jang moeatkan kemaoean jang tegoeh
Majit mengalir di Soengai
OESAHA” bertempat di desa Djatine Bogor oentoek mentjari kawan boeat sekali.
:
““ keadaanpajah.
“pa
Peking, 28 Juli (Aneta). KebanRe”,
lakoekan penjerangan. Tetapi itoe koet
. Semalam kira-djam 7.30 di djalanan gara Kaoem.
sena
djiran jang baroe lagi timboel di DisAangga Besar telah terdjadi satoe toe |. Azas dan toedjoeannja perhimpoenan sier jang telah memoekoel koetsiernja
rict Liang Shsih, disebelah Timoernja
H.
Sairin
telah
mentjioem
baoe
bahwa
boa
e:
Oeang
emas
Javasche
Bank
seboeahjito
Pa
diantara
hebat
jang
'broekan
Provincie Hopei.
moesoehnja akan melakoekan pemba

njak2 dan lain.

»,

orang Indonesiers Inang dan Soehimi
masing2 pendoedoek kampoeng terse-j
boet, Doedoeknja perkara seperti berikoet :
Hp

SATOE KEBEROENTOENGAN BAGI PUBLIEK
Kami sediakan satoe partij toempoekan batik

Sie
Seda
KASI

Semalam di Gang Pedati, Kampoeng
Melajoe - Mr. Cornelis telah terdjadi
pertoempahan darah - diantara doea

e
-

INN SN ESERL

konde

si

Lantaran
litjin,
V

:

Al

Pertoempahan darah

de tian jang memoeaskan dari Comite Ie

ngan soeara lontjengnja jang berisik. den terseboet, dalam mana djoega ada
— Orang telah doega, bahwa dengan) herhadir oetoesan tjabang dari Menteng
ini moengkin telah terbit kebaka- Poelo dan dari Gang Beloentas Salem
ran, tetipi sampai begitoe djaoeh ter ba. Sebeloem vergadering dimoelai
njata tak kelihatan asap jang bersim- terlebih dahoeloe oleh Toean H. Ab

7—8

dipindjamkan selain. dari keperloeannja
perkoempoelan itoe.

roet keterangan dokter itoe mait soe- kaan perempoean, djanda di itoe kamoleh karena loeka2nja jg sangat hebat
dah kira2 satoe minggoe lamanja telah poeng dan itoe djanda masih tersang.
Kepala orang terseboet telah terpetjah | mengambang diatas air. Didoega dalam koet familie dengan Soehimi. Ini orang
sedang tangan dan moekanja menda- ini hal ada boeahnja orang jang telah jang terseboet belakangan ada koerang
senang pada Inang atas tingkah lakoe
patkan bekas tjintjangan dari sendjata bikin perhoeboengan resia.
tadjam.
|
Orang jang berlakoe kedjam itoe nja sehingga dengan ini perhoeboengan
Didoega bahwa didalam ini hal ke beloem diketahoei siapa orangnja poen nja ada terganggoe poen sering djoedoea orang terseboet diatas telah be- anaknja, sementara jang berwadjib se a terbit perselisihan diantara mereka.
etapi kiranja ini hal tidak akan sele
reboet tjabang atas jg achirnja masing2 aing. melakoekan
penjelidikan jang
sai
“ dengan pertjektjokan sadja, dan
goloknja mendjadi hakim dalam itoe telitih,
1
begitoelah semalam itoe ketjektjokan
pertempoeran.
npjeran
jang sengit timboel kembali,
Kedoea korban terseboet kemoedian
tidak
Soehimi
kiranja
soedah
Gdiangkoet ke roemah sakit.
Besiuur Vergadering Annahdhobisa
boeat
.
tahan
terlebih
lama
toel Ilmij:h Al-Islamijah
Dikira ada kebakaran.
Brandweer dibikin
ketjele.
Kemaren Johor pendoedoek
di Ke-

B.R,V,

»

pa

Itoe mati diserahkan ke C.B Z. Menoe
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poela. Tetapi ini korban jg belakangan
ternjata soedah tidak bisa bergerak lagi

dalam
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hain
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Mangga

aa

datan

'Ingah2 itoe kali di bagian moekanja
dan badannja beloem roesak, tetapi
mandi darah di Idari poesar kebawah ternjata itoe mai
die”
bagian belikatnja sehingga hampir ter- soedah hantjoer sama sekali.
./ Tali jg. oentoek mengikatnja telah
di
—
pisah dari anggauta badannja.
Menoeroet pengakoeannja jang kasih | gantoengi dengan barang berat dengan
. ocendjoek namanja Soebarta, sedang ia| djalan soepaja itoe mait bisa tenggememakan nasi, dengan sekonjong2 te- lam teroes kebawah sehingga itoe ralah mendapatkan serangan “dari bela hasia dapat tertoetoep,
kang dengan seboeih golok dari seo- | Tetapi kiranja itoe barang telah !oNa los dari ikatannja, sehingga dengan ini
rang jang tidak dikenal.
| Dengan. ini keterangan
politie 'itoe mait mengambang lagi.
Jang berkewadjiban kemoedian telah
mentjari keterangan jang lebih djaoeh
dan ternjata tidak djaoeh di anta- diberikan tahoe dan angkat itoe anak
ranja korban pertama, telah dike- jang telah mendjadi korban dan dalam
000
temoei seorang jg berloemoeran darah keadaan jang soedah boesoek.

pat dapatkan diteng
seorang jang sedang

Wang perhimpoenan itoe tida boleh
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tetap mengambang
di te
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lambat2nja dalam 3-boelan.
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8—11 pagi:
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rami jang pandjang,

Moelai SAPTOE

nannja itoe tidak boleh dibajar contant
tali melainkan. dengan dibajar meniijil se-

£ 0.75

Ga

terikat di' lehernja dengan seoetas

Maha.

maka wang simpa-

dengan

—

di Schouwburg
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masih ketjil oemoer 3 boelan
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Harga tempat: f 2—

tadinja b mgkai andjing atau binatang tjoekoep 10 boelan-lamanja maka se-
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| Ternjata waktoe dilakoekan peme- meninggal doenia. iksa'an ada satoe bangkai jang dikira . Apabila perhimpoenan itoe soedah

Miss

BAB
pend

Lt:

2 AUGUSTUS

STADS SCHOUWBURG

iptikio Jagat dengan bahoe jang:
kepada perhimpoenannja,
it boesoek dan didoega bahwa di 'boelan
'Saban2 anggota tida boleh mengam
oe kali telah ada menganjoet| bil wang simpenannja itoe sebeloem

reka binatang

1 & DJOEM'AT

Ht

“

|kans boeat menoemboehkan hasilnja I
soedah lebih koerang dari 140
Boeahnja perkoeboe-| 'karena
anggota jang telah masoek dalam pergan rabsia.
Senen
himpoenan itoe,
. djam 6 tadi pagi seorang jang
Sedang jang kebanjakan dari i 0,50
berdjalan didekat kali Antjol| atas simpanannja anggota2 itoe tiap2

:

er lRaden$ Ajoe- Wiranatakoesoema-Sang
kaningrat
kan kembali dari Holland

)

Djabatan tinggi pada B.B,
'Meskipoen

masih

beberapa

doetan' "

lagi akan ada perobahan-perobahan da

(| Seperti orang makloem, Raden Ajoe lam djabatan tinggi pada B. B. Euro-

Manchuokuo akan mengirimkan protest

dari Crisis ini

sok, Karena pangkal

Saling protest
Harbin,
28 Juli (Aneta) Tidak
iselang berapa lama lagi, Pemerentah

Tentang penoeroenan gadji ambte- jang baroe lagi kepada Suwjet-Rusland,
'boekan devaluatie atau deflatie, tapi naar dan penggawai Negeri dengan 3 di dalam protest mana akan dipinta
| pertentangan keras hal koeadjiban pe- procent. menoeroet ,,Vereenig Pers- Soepaja itoe persediaan2 militair jang
merentah terhadap pada ekonomi (peng bureau" beloem diambil kepoetoesan- diadakan di daerah Soengai Amoer dan
Soengei Sussuri, di batasnja sebelah
nja oleh Pemerentah.
hidoepan) ra'jat."
Baroe poetoesan itoe akan diambil Timoer dari Provincie Sanchiang (Man
“ Menoeroet De Tijd a.m. demikian:
»Tijara keras jang dilakoekan oleh oleh Pemerentah, kalau angka2 pengha Chuokuo), diberhentikan dengan segera
yana
Dr. Colija soedah menjebabkan Crisis silan dan keloearan wang pada tahoen
djelek.
tidak .bisa ditjegah. Sikap Minister 1935 ini, berboekti
an
Memboenoeh, mentjoeri teroes lar"
— Colijn, tidak tjerdik. Kaoem Katholiek
merasa soedah berlakoelebih dari
Aneta kawatkan dari Tjirebon, pada
T
:Kabar keliroe
lembek terhadap pada Minister Colyn
malam Minggoe ada seorang pendoejang lantas goesar, djika dikritik
Menoeroet Aneta, kabar tentang doek bangsa Tionghoa di Tjirebon,
meskipoen dengan tjara hormat.“
ditangkapnja toean Hoogenboom direcseorang18 keloear
Toelisan De Tijd itoe ada bersa teur dari N.I.K. O. di Cheribon ada telah
ganja diboenoeh
jang baroe oleh
beroesia
tahoen.
maan dengan apa. jang dioetjapkan berdasar pada kekeliroean.
Si pemboenoeh melarikan diri de-

—

F
K
—..

— oleh Prof, Mr, Aalberse sendiri, jang
ik toean Hoogenboom maoepoen ngan membawa f 300,
:
N.LK O. jang boekan bekerdja dengan
| angkat protest.
— »Kita menghormati kepandaian Mi kapitaal Japan, tidak tersangkoet deng
nister Colijn, tapi kita tidak moepakat an peperiksaan Justitie berhoeboeng
dengan tjara beliau bertoekar pikiran dengan ketjoerangan pada Douane di
dan bitjara, djika ditegor Jantas be Cheribon.
:
Pane TES
“Hau akan marah dan menepok dada.
Pertanjaan2 kita. tidak didjawabnja

2

en

6

sebagaimana

|

mestinja.

Kita

—.

Menoeroet

apa

jang

terseboet di

elftal

dari

Shanghai

dan

satoe elfta

dari Djokja dan Solo, jang diadakan
'pada
tg. 27 Juli jbl. telah berachir de
a. Minister (kabinet) Colija tidak
Ingan
6
goal terhadap 1 goal boeat ke
ra'jat
perdoelikan hal penghidoepan
menangannja
elftal Shanghai |Aneta).
scb)s
-economi

atas, sebabnja Crisis tjoema:

Isociaal

db. Ministar Colijn mempoenjai

0...

tjara

PASAR BETAWI
Pasar kemaren dan ini p agi, hingga
ini apain masih tidak
bah dan
ari

harga-harganja

ad

ng

lebih

|

berdebat jang tidak menjenangkan.

5.

ada jang naekan poela, tapi kebanja
Kemaren malam. poekoel setengah.
sekali kali tidak dikatakan mendjadi
jang masih tidak Daerah.
kan
dasar afaw alasan dari lahirnja crisis... 8, sebocah goedang jang baroe sadja
Te poeng Trigoe: Harganja

|
|

baikan lagi, sebab harg

. Goedang di bakar -

Dus perkara devaluatie wang roepiah,

selesai
di Bangak telah terbakar.
Roepanja ada orang jang membakar.

— Berbeda lagi dengan Sipatahoe“ran jang mentjap sebabnja timboel
crisis, karena , . . Geyaluatie. —

“Ir, Museert di Tjeribon

Sepihak hajang noeroenkeun pa-|

'ngadjina ,roepia”, soepaja bisa nga

Hari Minggoe sore, Ir. Mussert sam

bandingan keuna Japen ran inter-|
nationaal, tapi sepihak deui hajang pai di Tjirebon bersama dengan Alge
di Indonesia Seheu|meen gemachtigde
ngoekoehan.

(.

Irer dan Inspecteur De Jong, oentoek

Sakitoe ari ringkasna mah sedang.

beladjar kenal dengan golongan N.S.B,

di Tjirebon,

| setoe kabar kawat dari Den Haag Ili- PI
— hat Pem, kemaren doeloejada menga

Di Solo.

| dakan bahwa kabinet jang boleh djadi|

masih koeat, seperti
toelis pasarnja tetap.

ana

Prof.

f 7,60 lain lev tidak ada jang djadi.
Dan

ini

pagi

Lada
Poeti: pasarnja
beloem
lada jang djadi, harganja tidak berobah,

Lev. Sedia dan Juli nom f 16.
Koppie Robusta Palembang. Harga
nja masih
tidak berobah, tapi harga
di Amerika ada naikan lagi, pasarnja
masih tetap, Lev. Sedia dan Juli nom,
sedia menoeroe,
f 6,50 dan jang
kwahteit harga f 6,50 dan f 7.
Minjak tanah: Harganja masih
tetap, tjap Panah, tjap Crown dan tjap

f

2,05

dan

tjap

f 3,90.

makanan

dari export barang2 tidak bisa lakoe

| Dat men niettemin in dit verband

aan devaluatie denkt, komt door ge

heel andere factoren- wijl men de
mogelijkheid voorziet, dat een nieuw

Barang?

Artinja:

itoe

orang mengira akan diadakan devalua
tie, adalah disebabkan oleh factor2
TA AP rn
Na melihat lebih|

@oeloe akan boleh ajadinja, bahoea|

.

ra'jat di Holland dan In

:

Kita taroeh dimoeka, akan nasibnja

kaoem boeroeh. Djika ada devaluatie.

terlaloe pajah. Kekoea oepahannja mendjadi koerang hargania
ampir tidak ada, sauda dari apa jang terdjadi sekarang, Harga
makanan

onomie roesak

dan lain2 keperloean makin

naik, sehingga

bikin pajah mereka. Ta

barangkali 'pi djika hasil Indonesia banjak lakoe.

kipoen boeat

nistjaja

peroesahaan disini mendapat

s menoeroet kekoeatan baroe lagi. hidoep lagi.

ri Djoem

Kehidoepan

dari

peroesahaan

Ini,

'Imoengkin sekali bisa mengoerangkan
penganggoeran dan moengkin poela

dalam Matahari, demikian :

| Dalam satoe interview pada pers
Belanda baroe ini Toean Oei Tjong|

Lampoeng.

hargaf 7,15 dan

keadaan (waktoe), Ini soedah di

boektikan dalam masa sesoedah timboel perang doenia, Sebab itoe, djika datang djoega devoltatie, ta' oesah kita koeatir.
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an, moelai
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» 0.07
b. Ikan (rawa) :
gaboes (besar)
1 ekor , 0.15
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,, 0.30

Jati
3
5
Kh
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di nomer 43, di

dres kita sesoedah pindah

Pasar

1 kati
1
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8.SAJOERAN
biet .

1 gant.

f 0.85

kepala

keliwat moerah paling pertama,

1 kati

Batik tanggoeng, moerah terlaloe!

diadakan obral besar moelai tgl. 27 Julisampaitgl 26 Sept. 1935 #

djogo
boentjis

, 0.03
,, 0.12

1 bidji ,, 0.12”

ketimoen
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DO

katjang kapri

1 kati

postelein (krokot)
bawang koetjaj

1 iket ,, 0.01
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,, 0.15

seladah

1 bidji ,, 0.01

bajem
tomat

Tiket
1 bidji

,, 0.01
,, 0.02

Dara,
1 iket
SAJOERAN KAMPOENG:
djagoeng moeda
1 iket

,, 0.02”
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katjang
Taboe
lobak
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toewa
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1
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1
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bidji '
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(golek)
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9. BOEAH-BOEAHAN:
ananas
(Bogor) «1
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(Banten

»
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» 0.04
» 005

Tiket
I'kati

doekoeh

:
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BELANDA :
1 bidji ,, 0.025

djeroek (Garoet)
»
(Bali)

ni semoca boekan omong kosong meloeloe,

n 0.42,

BELANDA:

pare
terong
tjabe
tjabe rawit

i

0.65

» 0.52

2

pete

di itoe hari,

”

2

kool (poetih)

|,

pa jang sekarang ada di Senen didjoeal abis semoea,

ita Radja

:
Harga

kentang Ba

Ba

Baroe,

etjeran

”

7. KENTANG

, 0.25

» 0.01

., 0.17?

Harga

Beras merah

, '0.30

,, 0.015
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Krawang

katjang
»

, 0.35
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» 0170
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50:15
» 0.08
» 080
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,, 0.40
» 0.30
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banjaknja

koening)

BOEROENG:
Lekor

oeat menjenangkan sekalian poetera dan poeteri.

Tjiandjoer

20.30
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30.25
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(Indramajoe)
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BARANG?

6. BERAS:

c. Babi:
3
tidak pake gemoek
pakai gemoek
kaki d.LI.

2, BANGSA
bebek

No. NAMA

i
3

» ikan
troeboek

|
1d

1

tongkol d.LI.
1 kati

Pp

1 October djangan keliroe,

anggoeng harga

e | bisa menaikkan oepahan, tjotjok dengan

ian|peri

, 0.19

asin

bawal, tenggiri,

:

a. Sapi
' bistik

vrij dan tidak dihalangin oleh bea belakangan
orang
Tegal ada beli
extra, Oeang roepiah jang berharga
tinggi dalam pasar loear negeri se
perti sekarang ada menindas per
dagangan Indonesia, jang mangkin
hari dirasakan tambah berat.
oesak semoea harga fjita di pasar,
“ Boeat perdagangan, boeat fabriekant boeat antero rakjat Indonesia,
de valuatie akan membawa faeda
sal belinja di Radja Batik, djangan kesasar,

paksa djoega mengadakan devaluatie.| “besar.”
karena apa? kita tanja, |

hitam

soedah didjoea!

AKA

SAN Ga
SN

2

A

—. Ministerie baroe, achirnja akan ter|

10 bidji

5

bandeng

jang diadi. Lev. Sedia dan Juli
. di loecar negeri karena harganja ter ada
Augst nomf 8, Telok Betoeng, kema
laloe tinggi hingga tidak bisa ber ren pasar 'ada jang djadi lev Augst d. Kambing (dengan toelang)
saingan, kendati ada tjoekoep pasar

4

0.
P3

|

Djikalau . sementara

Lada

PUpLUpah

zij het uit nood, zal overgaan.

»1l—
» 0.53
» 1,75
» 2—
» 0.12

4, IKAN.
a. Ikan laoet:

jang soedah di

Harganja masih tetap, pasarnja tidak

Sept

Ministerie op den duur daartoe,

2
$
3
G
5

Harga-harga jang dibawah ini sebaoedang
2
Minjak Kelapa: Pasarnja tetap gian besar dikoempoelkan oleh pasar 5. IKAN KERING (GEREH).
koeat, harganja beloem berobah,
bedrijf dari Gemeente Betawi dan sedjambal
1 kati
Citroenella: Harganja masih bagian ketjil oleh Centraal Kantoor
gaboes
»
koeat djoega, tapi pasarnja beloem voor de Statistiek.
peda (poetih)
1 bidji
21—27 Juli '35
ada jang djadi. Contract A lev Sedia
» (merah)
2
dan Augst, Sept pendjoeal pegang har
selar
1 kati
|
Harga etjeren
ga f0,68 pembeli tawar f0167 lev Oct.
tjoemi? (besar)
3
No. NAMA BARANG?
f 0,63 pendjoeal ta
Dect pembeli tawar
2
(ketjil)
8,
Banjaknja
Harga
han f 0,69 lev Jan Mrt 1936 nom f075
teri 4
1. DAGING
dan lev Jan Dec f 0,77,
trasi oedang
2

dan goela

teroetam idoep

gangsa
ajam
ajam kebiri
kalkoen
boeroeng dara
3. TELOER:
teloer bebek

c. Ikan aer tawar:
goerami
ikan emas
d. Ikan empang :

di Betawi,

“sebagian besar karena tidak dibikin
dari ini negeri jang

Devoes

Tapioca Meel: Pasarnja beloem
ada,
Katjang kedele: Harganja ham
pir tidak berobah, pasar tetap. Thay
Lian. sedia harga 1 5.25 dan f 5,20,
jang keloearan Java, bidji ketjil f 3 39
dan f 3,55 jang bidji besar f 3,70 dan

anggang
Hi Tea
lidah
egoro
'Mangkoen
dari
Solo
(Aneta).
ea
dari devaluatie, tatkala ia)
Goela: Harganja masih tetap, pa b. Kerbau:
bitjara dalam internationale arbeids-| 2
sarnja
tidak beroebah. Jang sedia har|: bistik
an
ik 4
conferentie di Geneve.
N
ga f 5,30
2
haas
Soenggoehpoen begitoe, kita boleh 8
panggang
Rubber: Pasarnja beloem ada jang
Hauw soedah kata : — ,Perdagangan
bertanja, apakah sesoeatoe hal, pikiran)
sop
djadi,
harganja
tidak berobah,
atau perkataan tidak bisa berobah, | dan pengidoepan. economiseh dari Standaard Sheethhampir
toelang sop
dan Crepe levJuli
ini negeri sekarang seperti kandas
ada satoe waktoe ?
:
rawon tetelan
nom. f 0,18,

Antara mana, katanja:

beloem

ada
jang
djadi, -harganja
bc
Ion, berobah' Lev. seperti terseboet
di atas nom f 740.

'" Hargarata-rata

Mr.

| Teelisan dalam
Het Nieuws hari!
| Saptoe, ada menarik perhatian djoega. | devaluatie Hasil boemi

pasar

SA

C opra: Pasarnja beloem beroebah
Aalberse — Nanti malam, Ir Mussert akan meharganja
tinggal tetap karena di Longi
ngoendjoen
receptie
dari
satoe
pesta
n sama awasnja mendjaga oeang
den,
masih
tidak beroebah. Jang seHa
Pangeran
ja
diroemahn
n
pernikaha
epiah dengan
Kabinet
Colijn,
dia keloearan Bantam, kering Europa
diwidjojo,
dimana
ia
djoega
akan
ber
palagi karena Prof, Aalberse telah me
jatakan dirinja sebagai seorang ,te- temoean dengan Sri Soenan dan P. harganja f 3.50.

“dipimpin oleh

'

Koepoe2
f 2,42'/2.

Shanghai-Elftal di Solo
Pertandingan voetbal diantara itoe

ada hak

bikin Critiek, dan kita ada hak poela
boeat berpikir dan bitjara.“

ENYA

gadji

oentoek djabatan Directeur B,B

RAWA

Penoceroenan

kan

DL AN

ega, toch pertempoeran

Minister- Colijn dan Tweede
akan terdjadi, hari ini atau be-

karang boeat semantara mewakili Gou
verneur Djawa Tengah akan dimadjoe

IA

kesini,
merana

pekerdjaan Gouverneur Djawa Tengah,
Toean Drossaers sebagi Resident se-

ae,

ia akan sampai

berlakoe.
. Toan van der Plas Resident Cheribon katanja akan dimadjoekan oentoek

KI

Indonesia

ba

itoe akan

AA

ke

bisa meng:barkan

ijara perobahan2

UI

tj

ini, kerena walaupoen

Kamer

kembali

gaimana

LI

1935 ia akan

Idengan memakai kapal Johan van Ordebarneveld. Kira-kira boelan October

hpa, J.B. soedah

bel We

lan soedah berangkat ke Hollah berhoeboeng oentoek kese
ja. Redacteur kita di Bandoeng
rang mengabarkan bahwa karena
'kesehatannja Raden Ajoe terseboet bo
Ia |leh dikata soedah menjenangkan, pekabi- njakitnja soedah banjak semboeh' ma
minta ka nanti pada tanggal 27 September
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THEATER
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dan malem

Ini malem
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brikoetnja
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Speciaal

oentoek penjakit koelit

Djam bitjara: 6—7 sore
Hari

Saptoe dan
Salemba

3 |

hari

besar toetuep

71 Telf, 23 Mc.
40

1

malem dan

Whom the Gods Destroy

malem berikoetnja

" .THE MYSTERY OF EDWIN DROOD”"
menoeroet roman dari CHARLES

DICKENS

WALTER

ang, Mean

keheranan
Sebagai,

vooetilm ketjelakaan

CONNOLLY
dan

seorang

perempoean,

Kebenaran

pengakoean

INN

PN

Tromplaan

Boeat

Doewa

SELASA

PROGRAMMA

BESAR

30 Juli 1955

|

jang ditanggoeng ramee dan
pada sekalian penonton.

|

” (Ke- -satoe:

Serie

membikin poeas
.

ke 7 dan 8 dari:

PIRA LE

TIRBAS URE

(HARTA

BADJAK

LAOET)

dengen
RICHARD

|. Ke-doewa:

TALMADGE

Serie ke 7 dan 8 dari 6

:

F Rusrlors
of
Red
Dog
KAWANAN BEGAL Di RED DOG
BE dara

MACK

BROWN

s Aoa AAA SALA Sae

Senen

Selasa

29230

Sawah

Besar
foto

jang

binal
tjantik

Bat.-C.

sekali

ex

dari kesajangan

No. 100

,

Batavia-Cenirum.

“

Heeren

Kleeding

Satoe film jang loear biasa

JOSEPHINE BAKER

mengagoemkan

penonton

dan

ANAK2

TIDA

BOLEH

Harga

NONTON,

Moelai 31 Juli 1955

KRISHNA SUDAMA
cinema PALACE

kain

“Nienwe

000

written

Recsurection

in.

heart's blood!

(Nasibnja

klas coupeurs.

AC. overhemden per stuk 12,80
Polo shirts per stuk f1i—

Ka

DO

:

tropical serges

en flanel.

satoe prempoean)

EL

A love story:

Ng LA HEMANA LA

menoeroet

(Opstandinsg)

collecties

Steeds in voorraad

tersohor

karangan TOLSTOI

Maat

Biltijke prijzen, Prima Snit en afwerking. Eerste

jang

Banjoemas f 1.20
f1.65 per lembar
kain pandjang Solo Djonas f 1.—
f1.35 per lembar
kain pandjang Tasikmalaja f1.10
f1.45 per lembar
kain
pandjang
Djokdja f1.15
f150 per lembar
kain
pandjang
Tjiamis f1.20
f1.45 per lembar:

Semoea kwliteitnja
bagoes dan model.

saroeng

baik boeat (celistudie

lagi

Terkarang oleh:

Lai

“Oei

eling

pandai

megenalkan

petisi habakan

saroeng Cheriton

jt

elok,

Zonder

—

Besar
Soekamanah

berbahasa asing, socatoealat

oentoek arti-mengarti dengan

tiba waktoenja

bagi Toean-Toecan dan

jang mangkin terasa goena keperlceannja, K:mi sangat me moe“ djikan boekoe ini boecat Toean2 dan Njonja2 jeng ingin maoe.
mempeladjari keadaan Nippon, dan.djoega boeat oreng jarg berniaga dengan
Nippon. Boekoe ini sangat baik boeat oentoek
| mempeladjari bahasa Nippon dengan tid:k oesah pakai goeroe,
1 Tjobalah beli

boekoe

ini: Toean

dan

Njonja

akan lihat, bahwa

boekoe ini: sSoeatoe nasehat jang sangat bergoena sekali"
Oekoerannja

per lemba,

Obat bikin hiteam ramboetdan mengkilst
Ona

Toea, kombali mendjadi Moeda, seger boeger.
Tepoeng (Pouwder|
. » TJAP BINTANG BOELAN“
Tepong (pouwder) jang pake merk seperti diatas ini, bikin ramboet
hitam dan mengkilat. Pendapatan jang paling baroe iatas Doenia.

Lain

ongkos

Hi ROSHI

b.Tepoeng
tjampoer

kirim

tu
Sirih ana

1 R.

toko

B,

Japan,

Administratie

dan disemoca

Molenvliet

1062

—

sampe loeka kepala,

(Pouwder) di taroh
dalam dish atau glas.
dengan air 2 x sebanjak itoe pouwder, poetar

d.Sesoedah kering betoel kira-kira 3 djam, tjoetji itoe
.ramboet dengan saboeri biasa: Itoe ramboet lantas

bagoes hitam dan mengkilat,

Batavia.C.

Administratie

Bintang

Pemandangan

Senen,

Oost

disisir dandibersihkan betoel, didjaga waktoe

dengan sendok lamanja 5 minit si mpe djadi seroepa,
c, Ambil sikat gigi dengan itoe sikat g0sokkan pada
ramboet,

UENO

| Telef Bat.

soedah

njisir djangan

' Keterangan lebih djaoeh boleh mintak kepada
se

jang

a. Ramboet

berhoeroef airmas

f250

Djeroekweg 2 E:

toko boekoe e jang terkenal.

:

1,

Pasar

Senen No.159 Bt,-0.

TERBIT

OLEH
MOHAMMAD

HATTA

tebalnja “XII -f- 90 moeka
formaat 16 X 24 c.

ISI KITAB :
I. Indonesia dalam krisis.

19x13 cm. Tebalnja 248 moeka Koeliknja. Ta

| Harganja

f2.35

saroeng Poetih pclos f1.50 f2.

dan oentoek

Njonja-Njonja di Indonesia oentoek mempeladjari bahasa Nippon

Pe

AKSISTS

f175

per lembar

berpengaroeh Cultureel, perloe sekali kita 'mengarti dan

orang asing. Sekarang
(4

Goeletan
u UNITED

f2.25

per lembar

» Krisis Economi
dan Kapitalisme”

VARIA-PARK: 3 Augusrus 1935

Mr. H, UENO Japansche Journalist.

f1.80

saroeng Garoet

Cratis

RUMBA

beladjar sendiri)

f2.50

Batik en Tenoenan. Handel
prijscourant
TOKO
MOEDA

-

paling

f1.75

Kwaliteit poen No.
ADRES

'RUMBA
KITAB PE NO ENTOEN
JAPAN — MELAJOE

Donggala

f1.60 f 1.95
per lembar
per lembar

SOEDAH

Japan

malaise

Tjorak dan Warna roepa2.

Nasehat boeat kaoem prempoean,
' teroetama kaoem lelaki, djangan
pandang kaoem prempoean
seperti permaenan!!!

Sedikit hati

39

pandjang

|

Ini malem
Film

djaman.

MOEDAHAM

dari

JEAN GABIN

Sebagai
Extra akan dipertoendjoekan: Pertandingan voetbal
besar, antara HOLLAND
— ENGELAND dengan kepoetoesan
1 — 0 boeat Engeland

5

naar

ingin potongan jang

terseboet diatas.
6
Harga pantas menoeroet

Telf. No. 4599

:

Lita

adres voor

, Het beste

toean2

saroeng Samarinda

—

Oger Freres

BAKER
Djikaloe

Kleeding Magazijn

—

ditoko

bagoes enak dipake. Boektikenlah saja
.poenja pekerdjaan dikleermaker jang

Wasscherij & Pt
. Chemisehe
'INSUL
)
IN DE
| Kramat

toekang

Petodjo Binatoe No, 18 Gang 1 Batavia-Centrum

doenia didalam

filmrolnja ,Zou Zou" jaitoe JOSEPHINE

TE

Ban

Ia

MOEDAHAM

1935

AAN AA

:

Batavia Centrum

Kleermaker

ama

—.

13,

KAYANYAN pauYAEY

-

Maan

&

hari

Juli

Satoe

di

serie-film

29

den

an Daan

Cornelis

SENEN

Broodbakkerij

sendiri.

menjaksikan

tjoekoep. Selamanja dioleh Gezondheidsdienst.

Telefoon No. 4976 WI,

Menanam

Boeat Kan

Pa

Sumatrasche

| Ea

CENTRALE BIOSCOPE |
Mr,

:

Pertjobaan dikasi gratis

badan dan kemaoeannja.

Pr
DaseBi

soedah
periksa

ini kita persilahkan toean dan

oemoem

: sg Awikstaart”
Tirai

2

Soerat poedjian tentang enaknja'

YOUNG

— Tetapi ketjintaan terhadap

melemahkan

njonja

dari:

ROBERT

1
DORIS KENYON

mengakosi keberaniannja

Oemoem

hegaiban dan

keta'djoeban

tjerita jang penoeh dengan

:

. MINTALAH SELAMANJA
2.
ROTI

dengan pemain-pemain jang 'achli : CLAUDE RAINS—DO UGLAS
MONTGOMERY— HEATHER ANGEL— DAVID MANNERS dl.
Satoe

4

Ka

“Ini

)

IMPORTEURS
Sporthuts R O KK O H:
| Kramat, 10. Tel. WI. 6077.
. Batavia- Centrum.
Tin

C. HIRAI & Co.
. Asemka, 24. Tel, 1773
Batavia.

1. Dari hal pengertian ,,krisis".
1. Tingkat- tingkat zaman perekonomian.
IV. Soesoenan — perekonomian
dan krisis.
V. Keterangan kunjuktur dan
cyklus,
IV, Depressi sekarang.
VII. Politik kunjuktur.
VIII. Penoetoep.

PENERBITt. LEMBAO TOEAH
Gg. Kebon Djeroek 37
Batavia-Centrum.
Pesanlah

banjak,

lekas, . ditjetak

harga

tidak

tjoema f 0,60 -|-

f 0,10 ongkos

kirim.

REMBOURS.

TIDAK DIKIRIM,

Di Betawi boleh dapat pada:
Toean Soemanang, - Kramat 174.
» Administarie Pemandangan
126
Senen 107

PANEN

— Senen

eepamnenam em

empaemeraga

Nana

hingga

mandjadi

bersaudaralah

maka Allah
apaan kamoe dari|
nja, begitoelah Allahfmanjatakan pada
tanda2 (ajat2) Nja kepadamoe, moe-|
dah2an “beroleh ' pertoendjoeklah |
Set

sikap

menjatakan
merdekaan,

ini

jang halal dan patoet. Akan
tiap2 kemerdekaan berbatas,

batasnja

0

ialah

jang

kenamaan—tapi tentoe akan me

makan banjak tempo, Akan tetapi s'
apa jang tiada boeta dalam sedjarah

ber-lomba2

Islam

cong

| jang hadir !!, saja tariklah

| keterangan,

salah.

jaitoe:

redla

mendjadi

landasan

siapapoen

djoega.

Sabda Toehan.
Ne
Djangan kamoe tjertja orang2 jang
memoedja

me- — Jang kita seboetkan diatas ja'ni boek
ba2 atasboedi pekerti. ti jang ditoendjoekkan sedjarah, sekadiatas,

tidak

persimaradjalaan

Ja poentjak kemadjoean
saja

menjerang adalah|

jang sesat dan

terhadap agama l-in, tetapi dibalik itoe

n badan. dan bila lebih jakan: melihat Islam itoe sebagai sinar
ikit lagi mereka ber-lomba2 Soerya jang meniwaskan gelap goelita
Ag
hoecan, dan manakala sam jang kelam,

tamsil

jang

oemoem

Didalam roekoen Islam, sehoeroef
itoe dan pengakoean2 ahli pikir, historici2 poen tiada didapati ,permoesoehan" |

nbool kemadjoean kemanoesii kata achli Sociologie:
bangsa2

keamanan

Kemerdekaan

kemerdekaan

dab

Islam

artinja

senantiasa mentjari laba diatas

djalan
tetapi

Kongres Perempoean Indonesia ke II di Gang Kenari. .

Saja

diatas Islam memberi kedan kemerdekaan berpikir

tjara2 propagandanja,

Islam

kedoea dari

bermoesoeh.

tidak disoembingkan oleh

dalam

pekerti dan achlak

dari Allah, nanti di

lain

tjertjanja Allah, soeatoe kelantjangan
karena tidak tahoe, (An'am 108)

rang soeatoe orintatie didalam Islam
tentang memperbaiki, menjela-

Didalam

Islam

tidak ada permoesoe

betapa| hatkan dan mempermadjne han, jang ada tjoema soeatoe kewa
ga gelapnja hari betapa
djoega (dapat kita perhatikan dalam sabda2 djiban menoentoen orang kepada keper
rasijaldlanja keroesak an —, tetapi!
ai
tjajaan jang sah kepada djalan jang
| diachirnja timboel tjahaja dan per- jang berikoet..
loeloes dan tak ada paksaan.
, indoengan Toehan,
:
perse
Tidak ada atti kebanjakan

Toehan (5. Ibrahim 1,). |
Sabda
' Satoe kitab, jang kami toeroenkan
e (Mochamad) soepaja
kedapamo
engkau keloearkan manoesi dari kege

Le

|

00

—

Tidak ada paksaan

soenggoeh

“Sebagai seorang

'baikan. (Hoed 87).

| ngartikan tjahaja dan perlindoengan|

|.

Djangan

(KRAMAT 174-BAT.-C.J

moerid bagian.

1 Pergoeroean

Persediaan

2 Pergoeroean

Rendah

(Frobelschool) f 2.50

Oemoem

«

berboeat keroesakan di

| itoe dengan Islam. jaitoe agama jang
atas boemi setelah baiknja,
kejakinan saja dan kepertja| 8 mendjadi
jaan kira kira
350 millioe

(Setjara

HS)

S
W

3 Perg. Rendah Oemoem Penambah (Sehakelschool) N
4 Perg. Roemah Tangga

(Huishoudschool) f 4.-

3. tahoen. Ditambah dengan bahasa Indonesia,
pengetahocan oemoem, ilmoe pendidikan dll.

:

Belanda,

Inggeris

Djoega menerima boeat vak-vak r oemah tangga sadja.

5 Perg. Rendah
6 Perg.

Oemoem

Oemoem

Loeas (Mulo) f 5.—

Pendidik

(Kweekschool)

f 5.—

2 tahoen sesoedah Mulo. Djoega di adjarkan economie, ilmoe bangsa dil.

7 Persediaan

Oentoek : Perg.

3 tahoen.
Dengan petjahan
Sociaal-Economie,

Boeat Orang Dewasa:

Tinggi

(Ams)

Wiskunde,

f 7.50

Litterair,

Seteroesnja Typisten-cursus, "Auto riischool,
lessen, Kursus-handwerken dan Internaat

N.B. Djoega memberi

keterangan

tentang

Privaat— F 1250,

P. R. Mr.-CORNELIS
lain lainnja.

dan

T. PRIOK, BANDOENG,

BOGOR,

dan

pengadjaran bahasa dll,

dalam agama, |

kebodohan.

:

ini saja oelang berkali2 maka terbajang
lah dihadapan saja gelombang2 riwajat
Sabda Toehan kepada Moehammad :
jang bersangkoet dengan doenia perem
.
Eogkau hanja toekang mengingat- poean dizaman-zaman jl. .... Riwajat
Pa
engkau boekan memaksa me-: jang ramai oleh tragedie dan airmata.
- reka.
Agaknja tidak ada hati perempoean di
abad
ke 20 ini jang tidak akan geram
Kongres jang moelia!!
dan loeka, apabila kepadanja ditjerite
Di dalam seboeah staat Islam jang rakan: Bahwa bangsa Arab dizaman

Tiada akoe kehendaki, selain per

Moeslim, saja me

di

telah terang ketjerdikan

dari pada

. siapa jang melakoekan itoe karena
“mengharap keridlaan Toehan, akan

Sel Aziz el Hamidi,

Menerima

Sabda Toehan:

koetoean mereka itoe, ketjoeali jang
beramal)
berderma,
4 | capdran
' (berboeat kebadjikan) dan memperbaiki pergaoelan manoesia, barang

Japan kepada terang. dengan izin
Toehannja menoedjoe djalan Toehan : kami (Toehan) koernia pahala besar.

',

-DJAKARTA

Soeatoe kebangsaan pagi saja, djika
pada achir stelling saja jang pertamaj
ini saja berkesempatan mengabarkan
keloehoeran dan kesoetjian - Islam) :
bil

oe

berpoesat

r

dengan kata2: Terhadap
lain
agamalsiam tidak mengam-

—.

Vai

$

Rarsar

Kongres jang moelia,

|

— Asi pidato njonja Ratnasari dirapat oemoem

MAPAN PENA

rPercoeroran

ka

moe karena rahmat Nja.
Kamoe soedah ditepi loebang api,

kamoe.

TANI

Sa

maka Allah menjoesoen hati kamoe,

29 Juli 1935 1

Pan

Berita

dari

Tanah

Rakjat

Partikoelir

tertoeloeng

Rembantoe kita dari Bogor mengabarkan bahwa pemboekaan pekerdisan
baroe sekarang ada menoeloeng kepada
rakjat, memberi oentoeng poela pada

toean

tanah,

sedang

kaoem

pengang-

goeran ada harapan.
Sebab orang hendak membikin kali
dari
kampoeng
Tjilangkara
sampai
kekampoeng Tjitarik pandjangnja ada
17 K.M. sementara beriboe-riboe bouw
tanah darat akan bisa dibikin sawah.
Ini satoe tindakan jang benar-benar
economisch.

merdeka, orang jg tidaklslam terbagi bodohnja (term jang ta" kita goenakan
n kaoem Islam|
ampat:
NS
N
2 “Lurg
ganti zaman Djahilijah“) memandang
. Tiga sabda jang terseboet menggam
“Zimmy
orang
jang
dibawah
per- isterinja sebagai 'boedak belian, seba
'barkan kepada kita bahwa Islam itoe
lindoengan, orang Islam wadjib melin gai
harta (Isilah) dan satoe kehinaan
“Dalam stelling saja "jang pertama didjelmakan dan mengandjoerkan per G7
Hn
tara lain2 saja berkata: Islam ja'ni baikan doeniaadanja.
atas
mereka kalau mereka dihadiahi
6
anjanak perempoean.
soeatoe agama jang ditoeroenkan Toe| Sedjarah kebangkitan
Eropa berawal. “Moe'ahad antaran
Sebab itoe terdjadi pemboenoehan2
baiki. menjelamat dari revolutie Prantjis, kata orang, orang Islam terkebat olet
ta
perempoean dengan tjara jang amat
latas
"
'kan masarakat. | tapi pokok pangkalnja ialah setelah an perdjandjian. Perdjandji
#5 Ikedjam, mengoekoerkan hidoep2 (adat| —
|
eboengan pedato saja seka| terboekanja pintoe kemerdekaan diri boleh diroesakan,
Pe Tag Wad Tsmenggo
Pegoslingkan dariatas boekti, Katjang kedel€eboeat
makanan sapi"
1 Saatnja saja menerangkan dari berfikir dan ilmoe di Eropa (ingat :

“ Boekti jang sedjelas-djelasnja atas

kebenaran kalimat stelling saja Ta

da

pat dilihat diatas lembaran sedjarah

eroetama tanah Arab sesoeda timboel
ama Islam.

lamanja, Siapa jang biasa mempertjer
min sedjarah doenia dapat mengambil
conclusie: dimana ada kemadjoean di
sana ada kemerdekaan, sebab ,,kemer
dekaan ialah soember tiap2 kemadjoean
kemanoesiaan“, kata Basja, dan ,ke
merdekaan itoe seindah-indah kesena

merintah. Tidak
mereka,

EPerbandingkan bentoek masjarakat| ngan

Harby—
sendjata

boleh

chianat atas

orang

terhadap

jang mengangkat
orang Islam,

ati bahwa Islam memboeat soeatoe

angan, £ soeatoe repoloesi . Setjara” singkat tioekoeplah, aja'2
ar sedoenia, mentjapai pero itoe kita kemoekakan, dan baranh
besar dalam

masjarakat.

irah Arab sebagai

Isiapa jang mempertjermin sedjara Is

proef!

— Dari (lam

dizaman - nabi. Chalipah dan

sar,
alschbiaddaabn, ka
tidak
mm oerja, ng anartechrkisenti

di

Spanjol terboekalah matanja bahw:
Islam soedah sampai kepoentjak ke
lama sebeloem Europa
al dalam riwajat, dari bangsa Ben
engkar dan moenafik, sebagai mendapat kemadjoean, Waktoe .itoe

da Toehan

dalam

soerat: (B ingsa

Europah terpendam dalam gelap goe

blah jang sekafir kafirnja dan se' ita ta” kelihatan tjahaja selain dari
nafik moenafiknja), dari sarang |dari tjela2 kain, tiba2 terpatjar sinar

|keras dari pihak Islam tentang adab,
sakan boedi dan rohani...
sa Arab naik setinggi tingginja filsafat, pertoekangan, kerdja,. tangan
djadi bangsa, negeri jang teratoer, @.LI, sehingga adalah kota Bagdad,
joe dan tinggi peradabannja boedi Basra

dan gedoeng

Samarkan, Damsjik

@irwan,

ilmoe. Satoe repoloesi Parsi, Mesir, Granada, Gardova, Marok

besar jang dibangkitkan Islam dalam Iko, mendjadi besat oleh daerah we
empo tjoema 25 tahoen, adalah satoe teischap. Dari sanakah tertetar Islam

“““keta'djoeban dalam perpoetaran riwajat. pada
Doenia

6

kembali..,! Demikianlah

|

Islam memasoeki

|

$

wafat berdjiwa

Pekan

'

gerbang

bagai sabda Tochan :

bangsa2 dan dari padanjalah

Europah mengoetip

beberapa

Uitvin

mena'loekkan soe'

kamoe

Apabila
atoe

ini: .

kota, akoe mewasiatkan

baik2

hati2 dengan pendoedoeknja! kare
na diantara mereka itoe ada orang

semenda kamoe dan
perlindoengi.

orang2 jang di

dapat

menahan penjerboean

orang

Setelah

Hadiah jang mahatinggi sekali, seki- |

dalil . Sing
singkat dan terang

sabia

Bila seseorang diberi tahoe : poeteranja perempoean, beroebalah air
moekanja, moeram, menahan amarah.

itoe. kedalam tanah ?—

Moehammad
(Islam) di)
2

. toek penoentoen oeminat dari sesat|
kepada pertoendjoek,

dari ge

| lap kepada terang dan pantas Toe-

Alachlak wal Wadjibat, Abd Kadir, |
dan 3. El Islam roehoel Madaniah

La

.padamoe masa kamoe bermoesoe2an
AN puan aa

1" Islam Roeh Madanijah 39,

di Duitschland

orang soedah

matjam2

kedele,

jang bisa soe-

katjang

roep denganlhawajEuropa. Disana'orang

akan

mempergoenakan

kedele

katjang

1

Kerapatan daerah I.M. Djawa
ngah

Perempoean apa jg tidak akan perih ha
tinja membatjai riwajat Mesir sebeloem
setiap

tahoen

dihadiahi

soe

gen

di Salatiga

Malam

Te-

resepsi.

' Malam Djoem'at 25 Juli 1935, soedah dilangsoengkan Receptie dari con

ferentie Kerapatan Daerah Djawa Tengah jang diadakan di kota Salatiga,
dengan mendapat
perhatian tjoekoep.
Dalam tjerita lama, dongeng atau ti
amat.
2
Wakil perkoempoelan jang datang
dak kita dapati perempoean
tersedia jalah: B.O. PSISa
, KBI. Pemoeda Moe
Tentoe engkau dapati jang paling bagi santapan Djin, Dewa, Toehan, dil.
hammadijah2, tjabang Salatiga, PPKD.
dekat simpathienja (Iratinja kepada Lihat oempamanja bangsa Griekenland
Lea Siswa, Comite Penjoengkau). diantara orang2 itoe, jalah setelah Athene kalah oleh Creta, me- any
ong Taman Siswa, Moeda
Katholi
jang berkata : kami ini Kristen! Itoe ngojak 7 djiwa gadis2 hidangan tiap ta
RR
H.W. dan Aisjiah.
.sebabnja karena diantaranja ada pen hoen. (2),
Wakil pers diantaranja , Pemandadeta2 dan rahib2 dan karena mere' Tidaklah terbit kemarahan kita djika ngan”.
j
tidak terkeboer.
perempoean dianggap seperti harta ben
Tjabang jang mengirimkan oetoesan
kemari,
. Menilik keterangan2 ini maka njata da jang diperdjoealkan kesana
nja jalah dari: Mataram, Tidar, Bageseorang
gadis
berharga
doea
poeloeh
len, Pemalang, Semarang, Solo, Keboe
lah bahwa: orang Islam wadjib dengan baik dengan orang2 jang boekan atau 40 pondsterling (Br. Colombia), men dan Salatiga.
han-ketjoeali pada tempatnja, seperti
mendjaga
diri. Islam tidak mentjari
permoesoehan, tetapi djika orang me

nentang

atas

tjara

bermoesoeh, wa

djib mempertahankan diri.
' Nah sekarang njatalah apa sebabnja

orang2 Jahoedi
banjak
njak

lari

dari Eropah dahoeloe

kenegeri
:

disana

Spanjol.

berharga 1 sadle koeda dan sebagai
Receptie dimoelai djam setenah sem
nja (Oregon), 5-10 atau 20-30 sapi faf- bilan. Sesoedah T. Slamet, sebagai ke
rika Tengah| (3).
Conte
toea dari Panitya penerimaan
rentie mengoetjapkan

Sabda
lah

Malik 4—5,

“1

3. Masjarakat,

perempoean.

ialah

wikan

penolong

oleh

(awwan)

Imam

Tr. Djaja 13.

2

A2

laki2 Dira

Aboe

Daved. Tir-Mizi, dari Aisjah r.a.

. Kongres jang moelia!!
Djika

kalimat

AOA

SAYA

UN

onesid.:

stelling jang kedoea

Perajaan

Kolonisatie Gedong

Tataan

Tjoekoep

beroesia

30

th.

Nanti tanggal 7 September
1935 di
Kolonisatie Gedong Tataan (Lampoeng)
akan diadakan peramain dan pesta ia
lah berhoeboeng dengan tjoekoep oesia

nja 30 th. dari itoe

menda

kolonisatie,

pertjoema, laloe pimpinan Rapat diserahkan kepada Pedoman Tjabang, jang
kepada
penjerahan laloe diteroeskan
Pedoman Daerah,

Dalam pidato pemboekaannja toean
Agoes Djas, ketoea pedoman daerah,

mereka,

Ahmad,

kasihnja:

terhadap langsoengnja ini kerapatan,
lebih2 kepada tocan roemah jang soe
dah mendemrakan roemahnja dengan

Lain ti

Nabi Besar: Berboeat baik

kepada

terima

1 2 Agama dan perempoean H,A. kepada sekalian jang soedah menjokong

ada kemerdekaan

pembantoemoe.
| han: mengingatkan dalam Gur'an be | ,adalah
Dirawikan
oleh Boechari & Moes
Na
:
lim dari Abi Hoerairah.
. Berpegangiah dengan tali Allah)
. Sabda Nabi Besar: Perempoean

(kamoe) sekalian, djanganlah bertjeri
' berai dan ingatilah rahmat Allah |

1935.

Hai, soeng-

goeh kedji sekali anggapan mereka!
Nahl, 58,59.

Stellingkedoea.l
sisi Toehan “ialah 2
(Islam, (0
Dua
ta | Perempoean ja'ni manoesia saja kira,
Islam soeatoe rahmat tersedia oen dan teman pembantoe bagi laki2.

| Gjalan2 jang tegap dan|

Mei

berhasil dengan pertjobaannja bertanam

njak karena boeroeknja kabar jang menghasilkan soesoe,
Demikian poela di Nederland orang
sampai kepadanja itoe: Akan dihi- |
mentjo
ba bertanam kedele, dan didoedoepinjakah pada hal begitoe hinanja
atau akan dikoeboerkannjakah anak ga akan berhasil.

| Agama" pada

di Eropah ..., (2),

Menoeroet toelisan A.M. Frens dalam
»Landbouwkundig Tijdschrift“ boelan

ia dari pada orang ba- itoe bocat makanan binatang ternak jang

Mendjavelah

Barang siapa jang menjakiti seo ngai Nyl dengan anak perempoean, oen
rang zimmy. akoelah moesoehnja, toek memoedja Izir (I). Ingat poela
— dan barang siapa jang akoe ini moe pantasie film King Kong, memangkai
soehnja akoe moesoehi dia dihari ki perempoean fjantik.

pikirr dan ahli sedjarah, se- diatas tadi, tiadalah salah saja pedat|dak karena
stave Le Bone, berkata: ikan pidato saja dengan sabda Toehan, agama.

lantaran ter-

Sebagai

Islam—

kesaktian dingen, pertoekangan dan beberapa
doenia se- vak2 besar...., oedjar Do zy 1).
Demikianlah sekalipoen Karel Martell Islam, tidak boleh bermoesoeh-moesoe

Tengoklah bekas2 kemoerahan Islam atas centraal Europah dipegoe
Toehan. Betapa ia mehidoepkan boe- noengan Pyreneean pada 732 tapi siapa
poen djoega tidak dapat menahan ke
mi jang telah mati.. Soenggoeh Dia- madjoean
Islam memasoekan gerbang2 |
dan
ati
lah jang
«
menghidoepkan sim
jang menghidoepkan
doenia ini, istimewa lagi Europah.

jang mendjadi

5

Kepada mereka, orang2 jang boekan
Islam itoe, orang Islam tidak boleh ber
lakoe pintjang, mehinakan tidak adil,

'

da-sabda:

ditempat

dll.
Tochan
meriwa-

jatkannja :

doenia", oedjar D. Pue poela ').
— sebeloem Islam dengan sesoedah Islam!) Kemerdekaan berpikir dalam per- bersimara lela dan lain2.
a kita akan mendapati perbeda- 'oemahan Islam tergambar dalam sab
Lihatlah sabda2 dibawah

jang njata, nistjaja kita akan men

memboenoeh

membentangkan tentang keadaan per,
gerakan seoemoemnja di Indonesia, jg.
pada ini waktoe mendapat kesoesahan,
poen IM djoega tidak loepoet dari keIsoekaran2 tadi.
Sampai ini waktoe, tidak sedikit rin
jang diderita oleh IM., baik
2
dar
keadaan, maoepoen dari kaoem '
intellect bangsa sendiri, sifat keprovin
bapa2 jang beloem insjaf, de
cialan,
iboe2 kita, kata spr.
djoega
mikian

Diseroekannja

semoea

#
8

oleh

pembitjara, agar

bapa2 dan iboe2 jang sesoe-

3

22
MN P3 LD
Lana Pake aan
bea SN ANN
PEN

Ah

membenamkan,

pe tempat jang sepi ......

BN

:

orang jang masoek

dan minta keamanan

AN

masarakat.

amman

negeri Islam

3

F kan

tahoen

kan3

| penjelamatkan 'dan pemadjoe

Moe'

Voltaire dll), sesoedah ter

berpoeloeh-poeloeh

Meng kaka, Arok

“Islam sebagai pembaiki,|

Roussoau,

kekang

dah mengerti azas dan toedjocan IM:|

Begit

dan sebaliknja malahan menjokong |

'

«0.

pergerakan anak2nja,

0... Sesoedah

diadakann. Panembrom
»Kinanti“
dari salah seorang anggot
IM, Salatiga, laloe diadakan kesempa-: ” Pada soeatoe hari Jini kita dengar bawah.
:
dari penoetoerannja fd.H.pc. itoe senDengan daja oepaja itoe orang hoe
tan berbitjara dari wakil2 perkoempoelan, Ada 5 orang jang berbitjara|diri rasa2nja ada datang orang nama. 'koeman tjegah itoe binatang, setkor
| atas nama perkoempoelannja, jang ke- Ktoet Djiwa menanjakan, apa ada wis! diantaranja dapat tertahan tetapi jang
.simpoelannja mengoetjapkan selamat sel jdatang dari Amboeloe? Pegawaili ain teroes
'
menj eboer ke dalam itoe

tu

$

e poela djalannja wissel jang! - Pada

kira2 djam 4 sore Tionghoa
perkara ini, setelah tiba di: terseboet sebagai mana biasa ia giring
Kioe
1g lantas dikirim ke kantoor kerbaunja jang mana perdjalanannja
dimana ada seorang pegawai | telah melaloei kali Tjisadane.
i
ng ditentoekan sebagai fd. Hulppost| Itoe binatang jang telah melihat air
commies jang menerima.
rengalir dengan segera terdjoen ke'

soeka memberhentikan perintangannja,
|
mendjadi

0.
—.

— berconferentie, dan wakil B. O, sesoe post itoe mendjawab, ada, itoe wissel soengai.
dah memoedji atas ketinggian 'jita2 |diadreskan kepada Ni Poetoes Koemit

£

. Orang hoekoeman Ne aan ang £
jang 'soedah dapat mengadakan Ttoet Djiwa meminta itoe wissel,serta kebingoengan
sedang ia tidak bisa befusie antara bermatjam
matja jong” ia .sanggoep memberikan kepada Ni
“na ia telah ambil
— laloe memberi nasehat agar pemoeda2 Poemit adiknja itoe, Oleh fd.Hulppost Sanna an
kita dalam bergerak, djangan sampa commies dengan ta' menaroeh sjak wa poetoesan dan berpikir kiranja ia hisangka lagi laloe memberikanitoe wis

doep dalam kesoekaran poela lebih
baik menganjoetkan dirinja ...

kesempatan - berbitjara. Antaranja (bahasa antara Ni Poetoe Toemit dan
wakil Pemalang memperingatkan, bhi Ktoet Djiwa ada bersaudara kandoeng
wa pemoeda jang” mengakoe djad 'poen soedah sering poela menerima

moentjoel lagi dihadapan orang jang
dikogasakan pada itoe pesakitan dan

ini, semoea oetoesan2 dibe sel kepada Ktoet Djiwa, karena ia jakin

Tentoe sadja itoe Tionghoa

Cape

Likerol terhadap pilek.
Iboe-iboe!! Djangan loepa

pengharapan Bangsa, soepaja mem kiriman dari adiknja di Amboeloe. Apa dalam persangkaannja orang hoekoeboektikan dengan perboeatan2 jang lagi Ktoet Djiwa itoe memang mendja man terseboet telah melarikan diri.
.soenggoeh berfaedah oentoek bangsa di kepala kampoeng didesanja, itoelah Dengan ini hal orang jang terseboet
pada politie|

sjawaratan jang akan meremboeg hal2

(ini djoega

dari penoetoerannja fd. H.

Tetapi
doedoek

apa jang telah terdjadi penjang berdekatan dengan kali

P.C. itoe kepada kitay datang lagi
|Ktoet Djiwa ke kantoor Gianjar mem terseboet mendjadi riboet dengan ada
. Kemoedian oleh ketoea tjabang Sa- bawa selembar postwissel jang soedah nja seorang jang mengambang di kali
o latiga, toecan
Moesdiman, dioerai- berisi tanda tangan dengan hoeroet Tjisedane dengan tidak bernjawa lagi.
. kannja tentang Il. M. tidak ber- Bali atas nama Ni Poetoe Toemit, serta | Ini hal diketahoeinja pada hari
“politiek,”
karena dalam
ang- berisi poela tanda legalisatie kepala Djoem'at pagi kira2 djam 6.
Penjelidikan segera dilakoekan dan
:garan
dasar
dan
werkprogramnja, sekolah Vervolg Gianjar tetapi dengan

Ken
.

memang

|.

tidak ada,

wetboek

potlood

dan menoeroet

van strafrecht memang dila-

tinta,

| Dihadapan

sepertinja:

memberantas

pegawai

post itoe Ktoet

boeta hoe- legalisatie dengan potloet, dan sekarang

terseboet diatas.
mag

man

Lebih

n
2

Bagelen pengoeroesnja masoek teroeng

baik minta

.

&

NN

aa.

ye too”)

«

sadja

doeloe. soe

ini saja minta kepada

toe-

“

kan

pemoeda:

dari berpetjah belah

mendjadi bersemangat satoe, dan. .

(Tasmadi) telah pergi ke Solo memba

wa wang perk. banjaknja f50.— Ini
kabaran semoea tidak betoel, sebab sa

jar oleh hulppostkantoor Kloengkoeng ja pergi ke Solo berhoeboeng dengan

.liang sepandjang keterangannja adalah

pekerdjaan da “saja sama sekali tidak

dibajarkan kepada seorang jang ta' ia membawa
wang ' perkoempoelan, boleh
kenal,
tetapi
karena
ditanjakan
pada 'lain2 pengoeroes dan
ia
pertjaja
kepada
seroekan agar IM teroes berdjoang
oentoek mentjapai persatoean, dengan tanda tangan kepala sekolah Gianjar anggauta, seb b sampai sekarang ang
tidak melontjat dari rail jang soedah sebagai saksinja itoelah sebabnja iata gauta pengoeroes dan anggauta lainnja
merasa tjoeriga apa2 laloe dibajarnja. masih tinggal di Semarang.
difeliteekan,Jai 0.
uTal
Achir wissel tjelaka itoe dibeslag dil Terang sekali bahwa pembantoe toe
' Sesoedah Pedoman Daerah menje
sekarang timboel perpetjahan lagi, Di

2
:

—

roekan lagi agar pergerakan pemoeda2 |Denoassar,

kita goena membalas kebadjikan boedi

Iboe Rretiwi,

djanganlah sampai hen

dan

dikirim

ke Gianjar,

dan benarlah itoe wissel memang soedah dibajar di Kloengkoeng atas nama

daknja mendapat rintangan dari bapa Ni Poetoe Toemit dengan toelisan hoe

an dari

Semarang

dengan

itoe mengabarkan

tidak .objectief atau ngawoer

sadja dengan tidak diselidiki lebih doe

loe, Bisa djoega dari perkara persoon

bapa kita, djam sebelas koerang sepe roef Bali serta lengkap dengan legali lijk laloe mendjelekkan nama orang la
rempat resepsi difoetoep dengan sela satienja Kepala sekojah Vervolg Gia- in dengan djalan dioemsemkan disoeia

ANN

Nae
2m

TN

nan

aa

n

Mann ||Injar.

——Pemaisoean postwissel

Djadi

litoe, sepandjang penglihatan kita jang
sotdah dapat memeriksa sendiri, boleh

:

Kalau ta berani di'soempah

dapat persen

£

wissel jang dianggap palsoe

1 th: pendjara.

Idjadi benar palsoe, karena soenggoeh

'poen legalisatienja diatas nama kepala
sekolah itoe bangoennja percies me-

rat kabar,

:

postwissel besarhja f 15.— jang mana
doedoeknja perkara pemalsoean ini,
. pemb: kita kabarkan sebagai berikoet:
Seorang anak moerid perempoean
Vervolgschool di Gian
vernan
|

. Lagi poela

20

negeri

bons toean boleh

sepandjang keterangan

Kepala sekolah itoe sendiri,

“Ya

Kota-agoeng

jang

oendang V.V. O.V.C, dari

toekar

kita

dengan

ada

taroeh

satoe ,,doos

soerat2

programma

Dari

jang ditempelkan

di waroeng2 kopi dan di lain2 tempat
ditjaboet oleh satoe politie atas perintahnja Ass. Demang dan teroes proces

-9

-

“Iterseboet.

:k

Mereka

dari

dalam

mna

Merk
C.T.B.
Bandoeng
sekalian
nalan2nja

t

Sira. Hal ini telah kira2 'satoe boelan ta adalah Ni Poetoe Toemit
(berselang dari pengiriman wissel itoe, menanda
tangani dengan
tetapi Ni Poetoe Toemit sedikitpoen' hoeroef Bali, sebagai postwissel
tidak mendengar apalagi menerima jang telah mendjadi perkara ini, mekiriman saudaranja itoe.
aa Ilainkan selaloe dengan hoeroef Latijn.
Pada soeatoe ketika, seorang sau- Begitoe pengetahoeannja 'Kepala seko
daranja Ni Poetoe Toemit bernama lah Gianjar, jang tjotjok dengan pe
Ktoet Djiwa, datang di Amboelse, tidak ||ngakoeannja NiPoetoe Toemit sendiri.
Achirnja dalam perkara pemalsoean
lain goena menengok adiknja Man
posiwisse
l jg roewet ini sesoedah me
tri-Vergleger itoe. Maka dalam perte
.moean itoe, setelah mempertjakapkan ngadakan raadkamer, laloe voorzitter
satoe dan lain hal keadaan diroemahnja mendjatoehkan poetoesannja, jaitoe ke
| di Bali, maka bertanjalah Wajan Sira, pada Ktoet Djiwa dan tiga orang ke—. apakah kiriman wisselnja baroe-baroe wadjiban sekalian familie Ni Poetoe
ini jang diadreskan kepada Ni Poetoe 'Toemit sendiri, ketjocali seorang, jg

5

moerid

Bulletin
minta

voetbal
izin

boeat

ne

njebarkannja.

ka

soedah

mendjalani

cursus2

kita

dari

Kota
- agoeng

, Satoe hati” akan

ditoekar, Codperatie itoe me
nangoeng bahwa barangnja ting gal
tetap kwaliteitnja dan harganja tetap menjenangkan.
Lana

Pemimpin P.N.I, sakit ?
Keterangan
fihak tersangkoet.
Dalam ini s.k, hari Kemis 25 Juli
ibl. ada dikabarkan oleh
pembantoe

tadi,

dan soedah menempoeh eindexamen
dengan tjoekoep, mereka ditetapkan

dari Djokja, katanja tocan Basri ke-

toca P.O.P.N.I. jg berada dalam pen
djara soedah sakit sehingga
dirawat

lah sebagai Candidaat Volksonderwij-

zer. Tetapi agak malang, nasibnja Can
(Lampoeng) mengabarkan seperti be didaat2 goeroe tadi, karena hingga
kini masih berpoeloeh poeloeh sadja,
rikoet:
Kembali lagi kemoendoeran Sport di jang beloem mendapat benoeman. Apa
Pembantoe

Saudara Oesaha” Madjataja
minta dikabarkan tahoe pada
pembeli, langganan2 dan ke
jang terhormat, bahwa dihari

klas II: merknja

diharoeskan cursus 2 tahoen lagi. Dji-

moesti

Hati”.

diganti oleh merk ,,A. D. A,” Meskipoen

Oo

Seberang matjam,...!

2

pesan

, Satoe

goeroe | kemoedian merknja

sekolah2

“fjang telah tamat dari klas V, akan men

lah beberapa kali ia pernah memberi
kesaksian diatas wissel jang diterima

van

sg

Candidaat?

oentoek ditempatkan

betoel te

Vergadering College
Gecommitteerden

Dari vergadering terseboet jang diadakan tg. 26 jl. bisa kita memberiverbaal toean voorzitter dari B.V.C.
Boekannja itoe sadja tetapi hari Maja an orkan KNIN Mer ROA
Tentang oeroesan desa
nja dilarang lagi pendjoealan kartjis: Telah
diterima baik salinan letter E
dan hampir tidak djadi melangsoengkan
ea
:
desa
dari
pertandingan jang terseboet berhoePasirdjamboe, district Soreang,
|boeng larangan Ass. Demang, tetapi tg..
3 Juli 1935, tentang pendjoealan
dapatlah voorzitter Toean M. Hassan
boeat membongkar baledesa,
dan Secretaris toean H. Zoebaidi men
Tjiwaroega,
district Lembang,
dapat idzin dari tocan Controleur dan
tg. 15 Juni 1935, tentang pembikinan
teroes
dilangsoengkan
pertandingan
jang mana kesoedahannja 2 —0 keme- roemah sekolah desa, jangmana ongkosnja ditaksir f 650.— (schoolfonds
nangan oentoek tetamoe.
.
f 500.—
dan
oeroenan dari ra'jat
' Selandjoetnja pada hari Senen dd 22
f 150.—).
Juli 1935 djam 9 soedah
kedjadian
Tjibodas, district Soreang, tg. 11
Opas memanggil Voorzitter oentoek
35, tentang penjewaantegalan boeat
Juli
menghadap di hadapan
Hakim
jang
(hewa
n,
|mana soedahnja menanja dari hal soe
Idzi
nan-idzinan.
rat programa jang mana dengan
zonIdzin
an-id
zinan ini diberikan kepada:
der idzin dari H. P. B., toean VoorzitCen
Nam
oentoek mendjoeal ben-ter di balasnja bahwa ia lakoekan pekerdjaan jang terseboet menoeroet ke- zine dan Spiritus jang masih ada di
'tokonja di Barosweg (Tjimahi).
biasaan di Kota Agoeng jang soedah2
Tek Tjong Loen oentoek mentidak pernah
minta idjin
boekannja
Club B. V.C. sadja akan tetapi semoea djoeal spiritus jang ada ditokonja di
club2 jang ada di Kota agoeng, tetapi Soreang.
Lie Bo Tan oentoek mendirikan
Hakim mendjatoehkan denda f 2,50—
Kedjadian jang tersebot tentoe mem Soeatoe pertempatan bagi memperoesahakan
pinang, atji singkong dan
bawa kemoendoeran Sport disini.
ampasnja di Soreang.

adres saja, soepaja hiboek membikin
adanja,

maja

-

Dari Redactie:
:
2
djadi Candidaat terseboet lebih doeloe
Dengan dimoeatkannja berita diatas haroes menempoeh oedjian jang diada
oleh Ni Poetoe Toemit, tetapi bila itoe ini soedah berartilah keterangan mana kan oleh beberapa Schoolopzienrs.
Setelah loeloes dalam oedjiannja, se
Poetoe Toemit, ada dikiri
iwissel soedah ditanda tanganinja de- jang perloe dan perbaikan mana jang
paro dari nomer jang paling atas me
sebesar f 15.— oleh saudaranja jang ngan kesaksiannja sendiri. Lebih dja- dianggap tidak benar...
mendjadi Mantri-Verpleger di Amboe oeh ia menerangkan, sebegitoe djaoeh
-|reka diperbolehkan hanja cursus 1 taloe (Djawa Timoer) bernama Wajan wissel2 jang ia pernah beri legalisatie,
—
|hoen lagi, adapoen separoeh lainnja

|

panas

jang tida dapat pekerdjaan lain, oentoek menoenggoe mereka pergilah ke
lain tempat dengan maksoed barang
kali dapat tertolong hidoepnja.

programma

Tandjoengkarang pada hari Minggoe
jang telah laloe
(dd. 21 Juli '35.|

ag

oemoem dapat mengerti

bekasnja.

soerat2

Saja berani dan sanggoep berhada
pan moeka dengan penoelis itoe kaba' Nasib candidaat goeroe
ran,
5
Salah
seorang pembatja kita dari
Dengan
keterangan
saja sebagai
terseboet diatas maka saja minta de- Madjenang mengabarkan :
ngan hormat kepada toean, soedi apalah . Dibeberapa tahoen jtl, berhoeboeng
kiranja memboeat
rectificatie
atau dengan adanja beberapa volksscholen
penerangan lagi tentang kabar jang baroe, didalam Regentschap Tijilatjap

Baroe2 ini persidangan Rald van njeroepai tanda tangan kepala sekolah
Kerta di Gianjar (Bali), memeriksa se terseboet bagaimana jang origineel,
satoe perkara tentang
pemalsoean jakan tetapi djedjak2 potlood- tidak sedap oentoek
njamasihnjata

...,..,

V.V. B.V.C..

mana

Keterangan toean Tasmadi
Toean Tasmadi Malang, Taman. wi

Bersama

Sport

Fdari

paja ini tanda tangan kepala sekolah an, soedi apalah kiranja toean, memoe
Gianjar, diobah dengan tinta, saja kira at sedikit keterangan saja berhoeboeng

pembitjaraan Ja
hebat da poetoe Toemit sekali2 tidak menerima
jg dikirim saudarauja
lam bathinnja IM“ jang kesimpoelan wissel f 15—
nja menggambarkan keadaan pergera itoe. Seding itoe wissel soedah diba|

Tiap?

boeat

Lakeril Luxe“ jang indah.

an

koe, tjb. Poerwokerto terpaksa goeloeng tikar, berhoeboeng larangan dar:

B3

boengkoesan

disini melihat keramaian dan kemadjoe-

soedah tjoekoep dan nanti soeka dibajar dengan satoe kabaran disoerat- kabar
di Kloengkoeng, demikianlah. kata pe toean, jang mengenai diri saja. Tanggal
Ktoet Djiwa, dan harinja s.k. jang memoeat itoe ka
goeroe,
demikian
djoega
rintangan gawai post itoe kepada
|baran, saja soedah loepa haraplah toe
dari orang toea, dan soal keoeangan siapa kemoedian lantas pergi.
Beberapa
hari
telah
berlaloe,
djoega menjedihkan. Hanja tentang se
tahoe2 an tjari sendiri, kabaran dari pemban
ini
perkawa
toe Semarang jang memoeat tentang
soedah
sampai
ditanganmangat masih dalam keadaan tjoekoep.
Karena dari permintaan sendiri, wa nja jang berwadjib sebagaimana kita pergoeroean ,,Taman Oetomo“ dan pe
kil tjb. Keboemen soedah mengadakan toetoerkan dibagian depan, karena Ni mimpinnja, antara lain2 bahwa saja

0.

Bon,

$

roef, mengadakan Sompi dan lain2nja. jia minta agar fd.H.P,C, di Gianjar, soe|
Laloe penoelis Pedoman Daerah ka memberikan kesaksiannja (legalisatie
membatjakan verslag keadaan IM' Dja- nja). Pegawai post di Gianjar, tidak 'nangoen Semarang mintak dimoeatkan
memberi
voor de legatienja,, 'keterangannja sebagai berikoet :
wa-tengah selama 6 boelan | Januari- soeka
Juni '35 | dengan singkat, bahwa kea
daannja koerang memoeaskan. Tjabang

Didalam

ternjata itoe mait ada seorang hoekoe

5

rang. IM hanja mendidik pemoeda2nja Djiwa menerangkan, bahwa ini wissel
azas kebangsaan dan kera'jatan, apa ta? disa diterima (dibajar) di Hulpposkarena pakai
lagi bekerdja dalam lapangan sociaal, kantoor Kloengkoeng,

aa

:

f

jang gelap soepaja djadi terang.

dalam

roemah

sakit

Petronella.

“Officieel dari anggauta
P.O.P,N', |
terseboet dikabarkan selandjoetnja seperti berikoet:
Betoel djoega Salah satoe anggauta
POPNI, jaitoe saja sendiri (Moechtar)

Kota Agoeng (Lampong). Takoen jang lagi pada ini waktoe berhoeboengan
telah laloe boleh dikatakan ta' ada dengan candidaat candidaat goeroe jg.
lagi, nama sport disini berhoeboeng asal — dari
Normaalschool jang dapat penjak
it influenza dan oleh
dengan satoe rentjana wet dari Ambte wachtgelders
dan
goeroe karenanja terpaksa dirawat diroemah
naar Indonesier dari B,B. jaitoe ta' bantoe, althans Mantri Goeroe sakit straf
gevangenis Djokja (tempat
boleh bermain voetbal ditanah Japang jang maoe ditempatkan dalam volks kita angg. POPNI
boeat
. meringkoek
kalau beloem diloenaskan padjak- dan school,
lebih malang lagi 5 hari lamanja, Sekarang saja |.semboeh
Toemit besarnja f 15.— soedah dite- ditoedoeh melakoekan atau jsekongkol Mata-gawi (Herendinis). Karena pendi nasib si maka
candidaat terseboet, karena kembali.
- pemalsoean
dalam
wissel
ini,
rima? Ktoet Djiwa mendjawab tidak 'satoe
haknja
riaan
sport
di
ini
kota
dari
kaoem
soe
makin
terdesak olehnja,
.
tahoen
mendekam
dalam hoSaja berani menjatakan kehilafan
ada, poen Ni Poetoe Toemit sendiri
pir dan sebagainja ta" sanggoep me- jalah dari V.
Sers dan wachtgelders!
terseboet jjang dipandang geschikhei dnja
maka dari itoe hilanglah nama sport lebih dari pada mereka.
di Kota agoeng.
:
Baroe2 ini penoelis mendapat kabar
| Tetapi dari beberapa boelan moelai dari soember jang boleh dipertja, bah

“Goepernemen, Atau mereka bisa
ta” mentjeritakan dapat menerima se- fel
mendapat
kebebasan, bilamana mereka mohonkan
boeah wissel besarnja. f 15.—,
4

| Demikianlah oleh Wajan Sir:

.moedian laloe mengadoe kehila

.Iberani disoemapah, oentoek menegoeh

peratoeran

jang

,|kan bahwa dirinja soetji bersih, tidak
(sekali-kali berboeat atau toeroet tjam
.. Ipoer dalam : pemalsoean wissel terse
lagi sekarang orang mentjoba dirikan wa didalam Regentschap Tjilatjap ada
boet.

ee

3

“

|.

Tersangka

Boeron

Diketemoekan

|“ mendjadi

soedah

mait.

' Seorang hoekoeman bangsa Tionghoa

beberapa voetbal vereeniging serta di lagi lowongan jang memangnja- oenadakan beberapa pertandingan dengan toek goeroe2 Volksschool, tetapi dari
mengoendang peberapa voetbal club Inspecteur LO. lowongan terseboet soe
dari Teloekbetoeng dan Tandjoengka- paja djangan diisi dari V.O. ers lebih
rang jang mana kita soedah pernah doeloe sebeloem mereka dari N.S, ers
memoeat verslagnja dalam: ini soerat dan
wachtgelders habis. Begitoelah

ah Chabar. Senang rasanja pendoedoek di

sini melihat ta“ ada larangan lagi dari
telah mendapatkan perentah dari jang B.B.
:
ost | berkewadjiban soepaja mengembala
Tetapi roepanja moelai lagi membeberapa ekor kerbau.”
:
boeka mata ambtenaar Indonesier B.B.

data

pemoe-

sceroe

iaorang bawa Lakerol.

nja. Dan wakil Solo memperingatkan kebabnja pegawai post itoe menaroeh belakangan mengadoekan
jang
kemoedian
telah
lakoekan
penjeagar dalam ini Kerapatan, hendaknja kepertjajaan padanja.
|
3
lidikan.
Ta
djangan sampai djadi tempat komidij Beberapa
E
hari : berselang, rasa2nja
2r
omong kosong, tetapi sebagai

:
PE
lindoengken terhadap oedjan.

tidak

san

ri

Med aan

aa

27

Ne

adanja candidaat goeroe jang sedang
malang nasibnja: jang sebetoelnja ha
nja itoelah jang diharap harap. Amat
kasihan kelihatannja, karena perikehi-

doepannja djadi terlantar. Diantaranja

pembantoe t. terseboet, adalah oleh ka
rena, pada 25 Juli 1935 saja soedah
dilepas dan kebetoelan poela sama de
ngan keloearnja chabar sakit dari sdr.
Basri.

Djadi barang moestahil pembantoe
toean mengirim chabar tertanggal 25
Juli itoe djoega selekas-lekasnja chabar terseboet

dangkan

ditoelis pada 24 Juli, se

sampai pada tanggal 25 Juli:

1935 sdr. Basri didalam keadaan sehat
Sebeloemnja membetoelkan kesala-

han

terseboet, saja mengoetjapkan

njak terima
“

kasih.
pegaman

ba

7
“emg

—. Sehabis

——————-

£
2
2
sate
“20

melalaikan peladjarannja,

Penjiaran Ita

Vacantie soedah
ampir habis!

— PROGRAMMA NIRO.M.
— Archipel dan Djawa Barat.
Sel asa 30

D- pagi

Juli.

gymnastiek|

Peladjaran

Muziek gramophoon

|

5 Fa

dil”

Willemslaan, di Wilhelmina Park dan|12,30
BEA

BA

|

- banjak orang main bal.
SA

RN

RE

Penoetoep
sore Lichte opera Muziek

».

5

hormatkan ia sekarang, kalau soedah|830

Populair concert

,

“mati tidak sih tidak goena, sebab orang
| Soedah mati bisa apa2 lagi. Memang|850

,

' Kalong begitoe. Kalau ia sedang sakit|9.05
“soedara2nja datang, danemponjakirim|9.30

,,
,

makanan enak, ia malah marah-marah,

“katanja: ,Kalau maoe kasih makanan/9:45

"14

spreker
5
'
Wienerschrammel-muziek
Zigeuner-muziek
Het nirom-orkest
Marcel

»
,-

zingt

Dansmuziek
Penoetoep

patoeng oentoek menghormatnja. Hari

Selas

Mussert soedah taroehj5

Abdoellah
ana

Soenda

jang popu-

.
kromong

dan

gambang Yang Khim
Perkabaran Nirom

' Lagoe-lagoe Melajoe

3313

:

|

hitam tjelana hitam, tidak

8

pakai

abang-abang

koeatir gadjahnja|g.30- - ,

atau biang-monjetnja ada jang mati,
Si

— lantas

|

Kalong sebagi

|10,01

toekang protest,

Tijdsein dan penoetoep
Serieuze muziek
Vocal programma
Gevarieerd programma

,

NON? ai
11

Lunch-concert

mengomel. Pemimpin Belanda 1201 siang

|. sih taroeh kembang di patoeng boleh,|2
—.

tetapibar

a kita maoe dirikan patoeng | 2.30

,

Amerikaansche mu-f
zikale shows .

7.30—930

,,

concert malam

,,

930—945
:

Romeensche
ner

9 45—10.
10,”—10.30

»
,,

10,30—11.

,

:

melodieen

Nocaal
Kianken

nebak

pa bahwa ia gjoega boleh taroeh kem

sesoekanja, Dan hari Minggoej

fjoetji jang paling bersih

Saboen

kwaartiertj
de
van

Zee

Paling

Ellington
Duke
speelt
zija nieuwste
dansschlagers,

baek

di

He

1

1

To

11

Brothers and

Mills

- The

”

'The Boswel Sisters

Muziek dansa
Tijdsein dan penoetoep

6

SEM

Me
g| 9.30—10.30

.

Selasa 30Juli.

pagi Morgenklanken

,

Ben uurtje

stang

Harrga per

p

Iper stuk)

7.

Tn

2

Semoga
handelIs

rapi, dengan

terboengkoes
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krans di patoengnja van Heutsz. Abang).
abang sopir melihat itoe pemoeka N,
S.B. kata bakal gantinja G.G. de Jonge, 5.40 2
sebab waktoe datang djoega teroes ke
astana Bogor, dan sesoedah diketemoei 6.20malam
oleh G.G. boleh lihat2 astana, sepertil
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keras. Itoe sebab belikenlah boeat
Toean poenja anak-anak.
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Serieuze ,Wild

. Di orang
ing Barat banjak ada patoeng|4130
oentoek peringatkan orang-orang jangl
tadinja berdjasa. Di Betawi terkenalli2 — siang

ada patoeng di depan kantorpales,
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yan Heutsz.
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Penocetoep
Populair gramophoonprogramma —

genre

tanggal, 29 Juni dan 13 Juli jbl.
Pertandingan dipimpin oleh Engkoe

Abdoellah Gadang.
Moelai main poekoel & sore, Lama
bermain 2X20 menit: pauze 5 menit.
Oentoek elftal jang djadi kampioen
disediakan prijs jang aneh2,

Abas—Sapri

Crisiscompetitie V: B. O.

S,V. JA. — B.V.C, 5—2
Hercules — Oliveo-3—0
Hari Sabtos dan Minggoe kemaren

1-6.2-6.

Oening—Soeparman 4-6,5-7.
Moedjoko— Soekarno 3 6.0-6
Heerendoubles,

Abas-Atjoen— MoeljonosSapari 2 6,2-6
Selain dari itoe, elftal A. sampai D.
akan dipilih 5 matjam gelaran kam competitie V. B.O. bakal membantoe Atjoen-Amir — Moeljono - Soemarman
kas masing2 vereeniging jang kena go
0-6,2-6.
pioen 1935, jaitoe oentoek:
1. jang paling kakoe bermain, 2. jang

daan crisis, diteroesken.

Mixeddouble:

Lebih doeloe kita chabarkan, bahwa
Non -stop - dans -' singkat napas, 4.'jg paling loetjoe y5. jg cOmpetitie ini rasanja ta” akan memba Oening- Mevr, Moedjoeko—SoekarnoMevr-Seno 1-6,-3-6.
ka
- muziek
atjap kali djatoeh. Kampioen terseboet wa hasil seperti jang diharapkan,
Radio
— Sehat 5—2.
» Penoetoep.
| ditetapkan oleh Madjelis Pertimbangan". lau dilihat sedikitnjaperhatian publiek.
Dan dengan teroes terang poela kita Damessingle:
Tohor Lunchconcert
(Jury) terdiri dari djoeroe2 nasehat
w.o, voor Radio
bilang, bahwa mereka jang ta' oesah
“Ikita : jaitoe Engkoe2:
» Penoetoep
sore Kamermuziek
1.Marah Moh, jatim. 2. Datoek Si- menonton itoe ta? oesahlah menjesal. Heerensingles:
6-1, 8 6.
6 — 6.20 3 Pittige tang€s re naro, 3. Goeroe Saleh, 4. Moh. Satin Baik pertandingannja,hari Sabtoeja atau- Soewarnadi/Pane
,lem Carobertsinggih/Dr. Hoesin 6-4, 6 4.
kedoean
“sleperde
Bestons 5. Marah Abd, Djalil 6. Marah Moh, poen hari Minggoe
Singgih/Soetisno
6-4, 4-6, 6-2,
6.20- 6.40 malam Alexander Brailew Joesoef 7. S.M. Pamoentjak 8. M, A. bek“, tidak ada menarik perhatian.
Hari Sabtoe oempamanja BVC ke
| kypiano tooverklan Rais 9. Z. Arifin veearts 10. Datoek
Heerendoubles:
MA
Sati 11,” Hamid 12. Imran Loebis 13. loear dengan separo spelers klas 2 Soewardi-Carobertsinggih/Dr. Hoesin. Perkabaran — dari St. Iskandar 14, Abdoellah R.P.B. 15. Sadja. Tidak heran kalau mereka kena Pane
6.40—7.
3 6, 6-2, 5.7.
tioekoer oleh jong Ambon sampai
A.LD. de Preanger Djamil 16 Djauhar.
Tweede double w. 5. voor Sehat
. Mixeddouble:
Bode
Oentoek kampioen2 1 sampai 5 di sekian. ingan
veo
es-Oli
ke
Hercul
Pertand
dan
hati
menarik
Singgih - Carolinahsinggih/Tumbuanjang
Isediakan prijs2
marin ada mendingan” sedikit tetapi Mevr, Singgih
4-6, 6-2, 6-3,
-“Iberfaedah.
muziek

paling djelek tendangan, 3. jang paling
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Djati Petamboeran

No.

PERGOEROEAN

“

RAKJAT

:

Sekarang moelai menerima moerid :

| Voorklas (kl, Ol dan

2

ergoeroean Rendah Oemoem sefjara (H. I.S.|
n Sore:

20000

pengadjaran

cosluu - naaien, : 3

bahasa,

handwerken, typen dil.

| Malabar keloearkan elftalnja dengan
beberapa invallers.

:

3 Boeat poeteri akan diadakan club speciaal,

)

- Djalannja pertandingan hampir sama,
njerang menjerang.
Sebeloem toeroen minoem Malabar
soedah beroentoeng bikni voorsprong
'|2 goal dari kakinja Hamdani dan Sobri,
toeroen minoem
sementara setelah
Tjipto besarkan kemenangannja, akan

angan3. lebih djelas di P.R.- Petamboeran

atau P.R.-Kramat"

Sampai habis Stand tetap 3—1 oen

ahasa Djepang:
Haroes

lenga 1 pembajaran

sekoerangnja F 2.50.

soedah faham bahasa Belanda.

diatas,

dibawah

biasa,
maka

peil com-

Dengen

nan

.ke

Badminton Djatinegara

jang madjoe

S.V. Vriendenkring —
Juli
P,P.V,LM. tambah anggauta baroe Ia nanti di finale pada tanggal 31
Toembal
Karingrang.
|
1935. :
I-gi jaitoe wv. Paris.
Kemaren
pagi
soedah
dilangsoengS,V:J.A,— Hercules
Kemaren sore dilapangan Kebon Pala
kan
pertandingan
jang
sekian
kalinja
diadakan proefwedstrijd antara anggota
Tempatnja dilapangan B.V.C.
dari competitie Perbid antara kedoea
aa
baroe itoe dengan vv. Malabar dengan
perkoempoelan terseboet, dibaan S. V.
Ikesoedahannja 1—3 oentoek kemenaVriendenkring Laan Tegalan, dengan
SPS. LT”
Ingan Malabar,
4—1 boeat perkoempoelan
kesoedahan
“Spelers v. v. Paris terdiri dari
Pertandingan hari Saptoe antara terseboet dahoeloean,
loud spelers Oedaja, Sakadarna dan se MAS 2 berhadapan dengan Ind Ra 2,
Pertandingan menarik hati terlihat
bagian dari club Sparta IV.B.O| Per berkesoedahan dengan angka 4—0 'Idari beberapa Iongsets jang diboeat,
Imainan boleh diharap hanja sajang se boeat keoentoengannja MAS.
ternjata bahwa Toembal Karingrang
bagian spelersnja masih main kasar.
Hari Minggoenja itoe doea pasangan tidak maoe menjerah begitoe sadja.

3

Nanti
15 Augustus di boeka tjabang

masih djaoeh

petitie-wedstrijd

:

tetapi tidak seberapa lama v.v. Paris
bisa .mengetjilkan kekalahannja.

toek Malabar.

:

jang terkenal, S.i.o.s. I contra L.e.g.o. Es Pimpinan ada rapih oleh t, Waridjo.
masing2 sama tegoehnja dengan berMaka stand seperti dibawah ini: |
achir merasa poeas, poelang dengan
Singles:
membawa angka 2-2, djadi soedah Slamet I-N, S. Winata
15 0, 15-6.
doea- kali ini ia berhadapan dengan Soekarno—Soenarda 15-10, 15 11.

meroepakan

satoe draw.
pa maan
Kane

Preanger-Indonesichen-Tennisbond
Rapid —Semar 0—7,
Damessingle :
W,o

voor

Semar

Heerensingles:

Soekardi—Nataatmadja 15-7 9-15 15-7,
Doubles:

Slamet

I/Soemarsono—Moh.

Nasir/N.

S. Winata 14-21, 21-16, 21-14,
Soekarno/Soekardi — Soenarda/Nataat-

madja 15-21, 10-21.
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Kami kasih taoe kepada se- :

kami poenja langganan-langganan,
Jang di Kramatplein no. 34
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cursus baroe:

saban hari,

f 15.—

Besluit:

dari Directeur Dep.
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O. & E,
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LV. EV.O.
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Indonesia.
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Struiswijkstraat No. 25 akan dipindahkan kegedong sekolah

Poedjian tidak perloe lagi. Mintalah dengan gratis prospectus
pada
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R. A. Siti Aminah
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maa
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SJARIEF
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& Co.

-

Dengan wang
yvoetbal
jang
doewa roepiah
— Koewat
kaloe
Toean soedah
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beli satoe dodapat sepatoe
zijn dapat gratis sepasang sepatoe voetbal djoega.

MUZIEK-INSTRUMENTEN

TOKO TYIO

djalannja kentjing

187—-212

Moh. SJARIEF

HENGELBENOODIGDHEDEN,

ARTIKELEN

Senen

bisa saksiken
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Reparatie-atelier van Vuurwapens

ANNOSHITA
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Weltevreden
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JACHT-

MODE

,CRYPTAL“

f. 3.25

djamoe p. pak...

TERDJOEAL

TOKO

HONG

Harganja moerah

Satoe satoenja obat jang paling mandjoer dan berboekti serta berfaedah

beroepa

TEK

dalem roemah baroe sebia roemah toea soepaja
iapoenja barang2 jang kwaliteit paling baroe dan

penjakit kentji.g dengan memakai obat

RITAL

&

KOENDJOENGI

TOKO TIO

RADJA
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Japan.

kaloe diminta kita kirim pertjoema.
201—22E5

#
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|

B

Tr

—

GOEROE TYPISTIe)
(peladjaran mengetek zonder-goeroe)
Systeem:

10-djari

Izonder

Diterangkan dalam bahasa Indonesia,
seperti vingerzitting (letaknja
letter & tanda2- kepoenjaan masing2
beberapa peratoeran & peladjaran,
keterangan onderdeelen-machines, dll.

lihat letters).
memakai gambar gambar
djari), bahagian masing2
djari, roepa roepa tanda2,
snelsysteem, roepa roepa

Dikirimkan 3 x seboelan: tamatnja 3 boelan.
Bajaran dimoeka jaitoe:
Indonesia:

Mintalah

tjonto (proef) atau

Loear

F 0.12”:

kita pcenja

Ind:

F1.60

1.50

F

1 Boelan (3 pel. 24 pagina).....

Tjonto pel. ke 1 (proef) franco...

#

F 015

program ma!

n

.GOEROE BAHASA INGGERIS"

(peladjaran

bahasa

Inggeris zonder-goeroe)

Diterangkan bagaimana memboenjikan a-b c Inggeris— salinan
kedalam bahasa Inggeris dan 'kedalam bahasa Indonesia —
karang-mengarang
dan lain-lain.

—

soerat

hari-hari

pertjakapan

—

Dikirimkan 3 x seboelati: tamatnja 50 boekoe. -

3G

m

Loear Ind.

Indonesia:

dimoeka jaitoe:

Bajaran

batjaan

ARen TTG ta AP Koba
OR
KA
NT 0 Tag Jeja
PE bai: SIG US PEN RDA Uk
Mendjoeal boekoe-boekoe pengetahoean seperti:

3

£
goeroe| ......
(zonder
Inggeris
Bahasa
goeroe). ....
(zonder
Pertjakapan Inggeris

Tangga Bahasa Inggeris.............
Crisis Ekononsie dan Kapitalisme
Oleh: Mohammad Hatta. . .........

Harga
F 3.50
, 0.50

Ongkos :
K10135
"019

. 0.25

» 0.06

, 0.60

» 0.10

8

3

REMBOURS TIDAK DIKABOFLKAN

|Menoenggoe pesenan dengan hormat,

TYPEWRITING — COURSE

SPEED"

Ten-fingers (Invisible-System)
Sluisbrugstraat No. 55
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“Ditjari
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TOKOIOBAT
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TONG
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MATJAN
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1090,

ta

Ato Panen Ba ANT Ip

|£

MUD ia

benni adas

la Jab Mbps lk ri»

“3|
Te Sa

BATAVIA
@sesasaa

gaa

TOEAN

|

IN

Tg

:
PERLOE

MAPAN Mamasa

digoenoeng goenoeng ia bisa hi
oen ke 4 Idan
doep dengan soeboer, tetapi di Borneo
lini... . adalah

lain sekali.

Spr, laloe mengoendjoekkan djoemIblah tjabang dan groep MoehammadiIjah ditanah Djawa, Sumatra, Celebes)
|dan Borneo. Dalam tahoen '34, ditanah Djawa djoemblah. tjabang dan
Igroep itoe hampir

400

boeah,

di Su

matra 286 boeah, di Celebes 77 boeah,

tempat ia soedah la-

tetapi di Borneo,

ma berkembang, hanja 29 boeah sadja

Ketika congres jang ke 24 ini hendak
Idilangsoengkan, .roepanja beberapaj
SN
groep baroe sama moentjoel.
adanja congres groep2

sebab

Kalau

itoe sama berdiri, saja tidak ridha, ka)
ta spreker lebih djaoeh.

Saja berdo'a

“Banjak orang2 desa Sanoer 'membe moga2 groep jang berfjita berdirinja
rikan pertolongan: sebentarnja lagi da karena adanja congres 'itoe lekaslah

Tetapi kalau dengan soenggoeh2,

dan

congres

menjoeboer-

telah

langan onderdistrict Tiimanggis,

Berangkat kedaerah diketemoekan karoeng jang berisi ma

—

jit jang soedah boesoek, sehingga soe
sah dikenali siapa orangnja.

| “'Djemberana.

Ba

|. Sebagaimana kita telah toelis dalam
ini soerat kabar bahwa didaerah Djem

Sekarang politie soedah

tang-

bisa

kap tiga orang2 pelarian, orang2

berana ada tersedia kira2 3000 H.A. memang ditjari politie berhoeboeng de
n jang semata2 disediakan

|
|

—.

|.

2
aa

Politie masih
“Maka kini adalah kira2 20 orang 'nja dari itoe perboeatan jang kedjam
Bak
dan
“dari bahagian desa Madangan
sekali.
bakan jang bermohon tanah kesana,
diHabis sembahjang
dan nanti pada hari Kemis tanggal 25

Juli 1935, mereka akan berangkatlah
ketempat tinggalnja jang baroe jaitoe

metangkap didakwa
an.
tjau
njabit keka
an ). 5 'Seorang-orang toea dari desa Kadihoetan PA
| dempandak district Tjibinong, sewakdiantar
akangga
peran ana
" 'teo
kanOlEN
dia habis menengok sawahnja, ke
3 bego iniban
Ta
moedian latos sembahjang asjar diping
Poenggawa kota Gianjar.
. Lebih djaoeh kita mendapat kabar, “Entah lantaran apa, baroe sadja si
2 itoe akan diberi
toea itoe memberi salam, maka
2 f 2,50 seboelan, orang ong2
datang tjenteng toean Tanah
sekonj
kas Gianjar, wang |
toea itoe, dipersalahtangkap
O
t

boeatan

itoe lebih dahoeloe,

baik

De-

Pasar

Senen No. 135

Menjediakan lagi banjak roepa batik keloearan seloeroeh DJAWA
Jaitce batik toelis Banjoemas, Materon. Pekalongan, Solo tiga negeri,

Djokja, Tegal, dan laiu-iain. (Semoea
Harga boleh dioedji,
Mahal

poen ta” ada harta benda jang diwaris-

pamili2nja jang diting-

kannja kepada

asli)

barang

oeang

kembali.
lebih moerah.

Beli boeat djoeal lagi, sengadja diatoer moesti

N,B.

DJANGAN LOEPA TANJA PERSENAN

Beliau adalah hormat dan sederhana

dan -seorang “jang soenggoeh2 soeka
didjalanan Allah. Hingga
berkorban
tatkala beliau meninggal doenia, sedikit

OEM & Co.

M.I. MAAS

jang

teroes

kita

sediakan,

:

kali Tjikeas, bi

bar, bahwa dipinggir

n sjara“ agamanja.

TOKO

jang gembira
malam.

itoe

pada

djam

11
meemaan

pemncoan BEA emo

Oetoesan.
Djoembiah oetoesan jang datang di
nja habis dikorbankannja.
PASAR BAROE 99
Beliau bertabeat berani menghadapi Bandjermasin via Soerabaja tidak koe
kebenaran, banjak halangan dan rinta rang dari 120 orang lelaki dan perem bnget messi mma
ngan jang telah diderita oleh beliau poean antaranja terdapat seorang oeMoehammadijah bangsa Djeas Satoe2nja fotograaf Indonetatkala mengembangkan tjita2nja. Ba- toesan
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njak antjaman orang boeat menakoet
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