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Boleh dibajar boelanan, tetapi 

brenti haroes diachir kwartaal, 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie. 

  

  

  

  

   
    
    

   
    

  

            

1 dekat so'a 

  

banjak sekali pemoeda2 kita 

      

   

  

   

   

II Pengetahocan oemoem itoe jang di| 
jari di sekolahan pertengahan, di | 

'Nederland sangat soesah tertjapainja, 
ljoega oentoek satoe Nederlander oleh 

an (karena kebanjakan stofnja, sekarang di 
pompa kedalam kepala Indonesier jang | 

Ibeloem begitoe getraind didalam mo- 
|derne exacte wetenschappen itoe. 

| Tidak heran kita, bagaimana soesah 
Inja akan mendapat diploma sekolah 

da|dan tidak heran kita bahwa banjak 
dari pemoeda2 kita melawat keloear 

tengahan dan zonder basis jang baik. 
| Sebab-sebabnja ialah: 1, Boleh dikata 
disini tidak ada Universiteit sedang 
sekolahan Tinggi (hoogescholen) jang 
djoemblah sangat sedikitnja, mempoe- 

'k Injai pengadjaran sangat tingginja poela, 
j | 2. Tidak ada sekolah pertengahan jang 

0... pantas oentoek otak kita, jang bevre- 
ai 12 |digend,- dengan djalan mana kita bisa 
itei' |mempeladjari satoe vak. 

“| Dari itoe hanja “sedikit sekali dari 
bangsa kita jang betoel-betosl achli 

| didalam. pekerdjaannja. 
— Di tanah Hindia (Britsch-India) dari 
doeloe soedah banjak Universiteiten 

in|dan banjak orang achli2 didalam pe- a- |kerdjaannja, f 
    

  

en soedah ada satoe Universiteit, 
5 sekarang banjak Phillippino's jang ke- 
h|loearan Universiteit dan poenja peroe- 
sahain sendiri didalam mana ia ada 
mempoenjai satoe keachlian. 
| Di tanah kita, djika ada satoe In- 

e-|donesier jang toevallig (kebetoelan) 

satoe negeri, dimana 
ertengahan sebegitoe 

an sebegitoe algemeen ont- | 
di negeri Belanda. 

an satoe moerid 
atau English 

sional, djarang 
i “dari Nederland. 

t dari mereka jang 
Di Universit& 

lederland, selamanja 
g dan membatja 
didalam bahasa 

   
   
   

   
   
   

  

   

   
   
   

Ikeloear dari Universiteit nomor satoe|: 
ia geschikt (tjakap) oentoek bekerdja 

Idi Gouvernement, oleh karena pendi- 
dikannja tidak begitoe aansluiten op 
het praktische “leven (tidak begitoe 
bertjotjokan atau sepadan dengan ke- 
hidoepan sehari-hari disini). 

Kembali ke pemoeda2 kita jang me- 

'atau berdasar mereka berbocat demi- 
kian. Kita djawab: ja betoel. Pendidikan 
disini baik sekolah2 pertengahan maoe- 

pendidikan pertengahan terlaloe soekar 

pendidikan tinggi, jang mana mendjadi 
sebab poela soekarnja oentuek men- 
djadikan seorang achli dengan lekas. 

Kita kira moestinja: I. soepaja se- 
kolahan pertengahan direndahkan pe- 

ladjarannja soepaja gampang tertjapai- 
nja dan 2. djika boeka lebih middel- 

siteiten atau Hoogescholen jang pela- 
|djarannja djangan begitoe dipenoehi   

“- Iseperti Rechtshoogeschool disini, se- 
(perti di semoea lain2 negeri, dan kita 
'tanggoeng bahwa tidak kita akan 
ketinggalan didalam pengetahoean, dan 
oentoengnja, lebih banjak dari Rakjat    

      

    

| Selamanja beloem begitoe kita tidak 
akan men ela pemoeda2 kita jang pergi 

     

: 1 beladjar eloear negeri zonder deugde- | 
“ Hijke basis. Disana mereka akan dapat 

“ Isatoe Universitaire vak studie jang me- lihat dan lebih geschikt oentoek per- 

'gaoelan hidoep, dimana mereka bisa 
bergerak dengan succes didalam per- 

“Idjoangan kewoedjoedan.... Asal, ada 
longkosnja jang tjoekoep, satoe perkara | 

“-Ipenting djoega jang kita akan bitjaras 
“Ikan Jain kali barangkali,   
    

pertengahan itoe, jang perloe (vereischt) | 
mar |oentoek bisa masoek ke Universiteit, If - 

negeri, zonder diploma. sekolah pzr- 

lawat ke loear negeri, apakah gegrond, | 

poen sekolah2 tinggi, tidak geschikt 
loentoek - Rakjat djelata, disebabkan! 

sehingga tidak bisa didapati satoe 

bare vakscholen lebih banjak Univer- | 

Mena 

  

   
   

   
   

    
    
     
    

     
      

  

   
   
   
   
   

  

  

  

Ir. Wellenstein mi ggal doenia 

- Istrinja masih ada 
didalam perdjala- 
ka 3 

: | Menoeroet ka- 
“0 bar Aneta da- 

2 pi Bogor, Wali 
Negeri telah teri 

|. ma berita bahwa 
Ir. Wellenstein 

“pada — malam 
8 1 Minggoe kema- 

ren djam 9 telah 
meninggal doe- 
nia. 

“Setelah mende- 
Ingar itoe, maka 
engan segera 

  

    
      Aa 2 | djoega — Wali 

| Ir. Wellenstein Moga kirim 
: menoe-   

roet berdoeka tjita kepada istrinja 
marhoem Ir. Wellenstein tadi jang 
sedang ada didalam perdjalanan ke 
Europa menoempang kapal mail ,In- 
drapoerat $ 

Kawat daritoean Van 
Ketwich, 

Pada malam Sabtee jbl. Algemeene 
'Secretaris soedah terima kawat dari 
Ikepala kantoor pendjoealan Lands Mijan 
Ibouwproductea toean Van Ketwich jang 

sekarang berada di tanah Europa de- 
ngan permintaan soepaja Wali Negri 
beri tahoekan bahwa keadaannja Ir. 
Wellenstein ada sangat mengoeatirkan. 
Ini kawat jang telah dikirim pada 
tanggal 3 Juli jbl, jalah hanja oentoek 
imemberi tahoekan Wali Negeri ber- 
hoeboeng dengan keadaan familie dari 
si sakit. 

Hari Minggoe pagi kembali satoe 
kawat menjoesoel dari toean Van 
Ketwich, jang mana boenjinja : , Malam 
Minggoe djam 9 Ir. Wellenstein toe- 
toep kedoea matanja.“ | 

Djoega disini diminta soepaja dja- 
ngan dibikin pengoemoeman terlebih 
doeloe, sebeloemnja familie jang ber- 
dekatan dengan Ir. Wellenstein itoe di 
beri tahoekan tentang itoe kedjadian. 

Sebagaimana kita telah toetoerkan 
diatas Wali Negri dengan segera djoega 
mengirim kawat toeroet berdoeka tjita 
pada isirinja Ir. Wellenstein jang se- 
dang ada didalam perdjalanan ke Euro- 
pa menoempang kapal “Indrapoera" 

Ambil bagiandalam oe- 
. patjara pengoeboeran. 
Selandjoetnja Wali Negri memberi 

perintah soepaja seorang Gecommit- 
teerde dari Indische Zaken di Den 
Haag menghadliri itoe oepatjara pe- 
ngoeboeran atas nama pemerintah In- 
donesia. Poen karangan boenga roepa- 
nja tidak akan ketinggalan, 

Keterangan lebih dja- 
| oeh, £ 
Den Haag, 5 Aug. (Aneta) Me- 

noeroet penjelidikan jang tebih dalam, 
maka marhoem Ir. Wellenstein itoe 
telah diserang penjakit hersenvaat- 
kramp. 2 

Setelah ia dirawat dalam roemah sa- 
kit, njata bahwa keadaannja tidak be- 
'gitoe dikocatirkan, akan tetapi pada 
minggoe jang baroe laloe ini nampak 
keadaannja semangkin hebat. 

Hari masoek hari badannja semang- 

toeboehinja diserang penjakit loempoeh. 

Dirawatoleh spe- 
cialisten, 

Pada tanggal 2 Augustus jbl. Ir. 
Wellenstein diperiksa oleh specia- 
listen, dimana setelah selesai itoe 
semoeanja, diberi tahoekan kepada 
familienja bahwa si sakit itoe tidak 
mempoenjai kans lagi oentoek balik 
ke Indonesia. 

Pada tanggal 3 “ug. keadaanja si 
sakit semangkin dikoeatirkan, akan te- 
tapi pada tanggal 3-nja dan tanggal 4 
Augustus pagi tiba-tiba la mendjadi 
sedikit baikan,   

» 

jang soedah taloe, tidak mempoenjai 

kin lemah, dan achirnja sebagian dari | 

.sangkoetan dalam industrie katoen Ja- 

Malam Minggoe telah njata otaknja 
Semangkin lemah dengan tiba2 sadja 
dan kira2 pada tengah malam achirnja 
itoe. 

Djenazahnja akan 
dibakar? 

Barangkali djenazahnja Ir. Wellen 
stein itoe akan dibakar pada tanggal 
10 Aug, j.a.d., akan tetapi poetoesan 
jang lebih djaoeh akan ditoenggoe dari 
istrinja, siapa pada tanggal 8 ini boe- 
lan akan tiba di Marseille. 

Peringatan. dalam 
Volksraad. 

. Ini hari dalam Volksraad soedah di 
adakan oepatjara peringatan atas dirinja 
marhoem Ir. Wellenstein, dengan di- 
hadliri oleh semoea ambtenaren jang 
memegang kembali dalam Departement 
var Economische Zaken, begitoe djoega 
poetrinja Wali Negeri, vice-president 
dan anggauta2 dari Raad van Indis, 
pemimpin2 dari Departementen, Re- 
ceringsgemachtigde dari Algemeene 
ken, pembesar2 dan kaoem particu- 

lier dari perdagangan. 
. Mereka jang hadlir dengan berdiri 
mendengarkan pidatonja voorzitter, 
Siapa mengatakan, bahwa Wellenstein 
itoc adalah seorang jang pintar, mem- 
poenjai otak jang tadjam dan halbes, 
dan lain-lainnja. 

Ir. Wellenstein itoe memang sangat 
disoekai di ini negeri, dimana djoega 
kebanjakan dari penghidoepannja ia 
telah mendjalankannja, dan bahwa ia 
mengetahoei dari desa sampai kotanja, 
dari bawah sampai tingkatan jang paling 
tinggi, sebagaimana sedikit orang jang 
bisa berboeat demikian : sebagaimana 

oeroesan apa-apa dan senang, dan se- 
bagaimana sekarang ini : mempoenjai 
penoeh oeroesan dan djatoeh dalam 
djoerang kemiskinan. 

—g— 

Akibatnja dari itoe aardewerk 
Crisis invoer verordening. 

Apakahakan terdjadi 
dikemoedianhari? 

pada tanggal 4 Augustus jbl. di Osaka 
soedah diadakan vergadering antara 
»Special Joint Committee of Japan Cot- 
ton Spitfters Association“ Cotton 
Yarn and Piecegoods Exporters As- 
sociation” dan ,, Federation of Cotton 
Textile Association in Japan“ dalam 

mana telah dimadjoekan alasan2 de- 
mikian :- 

Menilik bahwa selama ada confe- 
rentie di. Betawi, conferentie mana 
mempoenjai toedjoean mengatoer soal 
perdagangan antara Japan dengan In- 
donesia dengan tidak meinberi kabar 
terlebih doeloe pada delegatie Japan 
soedah mengadakan restrictie jang 
hebat sekali atas pemasoekan barang2 
dari tanah made in Japan,  barang2 
mana dipergoenakan oentoek keperloe- 
an roemah tangga, oleh karena indus- 
trie-industrie katoen Japan mempoe- 
njai kepentingan besar sekali atas 
hasilnja dari itoe conferentie, oleh 
karena comite dari itoe 3 perkoempoe 
lan diatas sangat menjesalkan actienja 
dari pemerintah Indonesia ini, oleh ka 
rena selandjoetnja ia anggap pertjo- 
baan2 bersama sama dari Federatie Ja 
pan, Export Association atas pot2 kem 
bang, dan Importeur2 Japan atas ba- 
rang2 dari tanah, di Indonesia hendak 
tjaboet itoe atoeran pambatasan, me- 
mang ada ditempatnja, maka kepoetoe 
San dari comite jang digaboengkan dari 
3 perkoempoelan diatas adalah sebagai 
berikoet, 

1. Minta pada pemerintah Indonesia 
soepaja ditimbang kembali itoe atoe- 
ran atas pembatasan pemasoekan ba- 
rang2 dari tanah. 

2. Apabila pemerintah Indonesia tidak 
mempoenjai fikiran berboeat demikian 
dan tetap tinggal menghebatkan “ruasti- 
ge atmosteer" dari conferentie di Be- 

tawi ini, maka semoea orang jang ber- 

pan, akan bersama sama hoeboengkan 

dirinja dan mengambil segala tindakan2 
jang perloe dan jang akan membawa   

Menoeroet kabar dari fihak Japan, | 

  

  

  

PLAAT - PLAAT 
HIS MASTERS VOICE 

FL. 2.20. PER STUK 
Dengerlah opname2 jang paling 
baroe dari Miss Jacoba, Abdullah, 
Sapulity dan lagoe Djawa dan 

Soenda. 

  

Mintalah prijscourant dari 

Importeurs. 

N. V. Handel Mij v/h C.M. Luyks 
Batavia- Centrum. - Noordwijk 31 
Bandoeng. '' —  Bragaweg 40. 
Ditjari Agent2 di mana2 tempat.     
  

berdiri tegoeh terhadap keadaan seka- 
rang ini jang ditimboelkan dari itoe 
atoeran jang terkenal. 

—0 — 

Hitler contra toeroenan 
Hohenzollern. 
Siapakah jangakan 

berolehkemenangan? 
Kembalinampakmen- 
taliteinja Hitler. 

Parijs,3 Aug, 
(Aneta-Reuterj, 
S.k. ,, Parissoir” 
terima kabar da 
ri. '.correspon- 
dentnja di Pra- 
ga bahwa Hitler 
jang pada awal 

ke poetoesan 
oentoek pang-     koe djabatan 

ae. 8 Reichs fuehrer 
Adolf Hitler dengan tidak 

pakai permoe- 
sjawaratan lagi sama pemimpin2 
dari . Rijksweer,  achirnja membikin 
seroepa perdjandjian dengan itoe chef2, 

Hitler mengadakan 
vergaderingrahasia. 

Pada malam tanggal 30 Juli jbl. 
Hitler soedah mengadakan vergadering 
dimana ia djadi presidentnja. 

Vergadering terseboet soedah di 
koendjoengi diantaranja oleh Goering, 
Frick, Lutze dan Himmler, dalam ma 
na permoelanja diambil kepoetsesan 
oentoek mengatoer tentang pengganti- 
annja Von Hindenburg atas 'initiatief 
sendiri sadja. 

Pesanannja marhoem 
Von Hindenburg. 

Goering mengoemoemkan bahwa me 
noeroet politie marhoem Von Hinden- 
burg soedah meninggalkan pesanan 
jang bersifat politiek,. jalah djabatan 
president itoe haroes diserahkan sadja 
kepada toeroenannja keloearga Ho- 
hensollern. : 

Copy tentang ini hal dengan diam2 
telah dikirim ke Doorn, dimana bekas 
Keizer Wilhelm II tinggal disitoe, 

Goering doega, textnja jang origi- 
neel barangkali ada didalam tangannja 
kawan toea dari Von Hindenburg, 
jaitoe Generaal Oldenburg Januschau. 

actief. 
Hitler menerangkan bahwa ia menge- 

tahoei bagaimana ia mesti ,,toetoep 
moeloetnja general Oldenburg Jaru- 
schan”, Ka 

Achirnja ia ambil atoeran2, oentoek 
memegang tegoeh kesentausaan- dise - 
loeroeh Duitschland dengan  pertolo- 
ngannja kaoem Bruinhemden, kaoem 
mana pada tiap2' waktoe bekerdja   hasil poela, tidak lain hanja oentoek 
dengan actief sekali, apabila bisa terbit 
sedikit kekatjauan sadja. 

nja telah ambil . 

Kacoem Beruinhemden 
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Clie enja dikabaran 
narnja berkepala roep: 

| Dengan ini dibetoe 
   

  

   

      

       
   
   

    

   

  

   

    

     
   

  

   
    
    

    

    

   
    

  

   
   
   

     
   
     

      

     

  

   

  

    

     

   

  

   
    
    
    

   

   

    
    

     

    

    

    

  

   

  

   

     

  

    

   
   
    
   

  

    

     

  

      

  

   
   

    

  

    

     
    

   
   

  

   
   

    

   

Lampiran ini har 
Damar 1 

Oentoek abonne bagian kota, ini 

ada dilampirkan soerat sel 

tang pertoendjoekkan tooneel jang akan 

| diadakan di Schouwburg | atavia de-| 

- ngan tjerita ,, Damar Woelan”, jan di 
mainkan oleh-moer 
»Princes Julianaschoo: 

Pendapatan da: 

  
   

        

   

  

    

   
di 

itoe akan diberikan pada peladj 
penganggoeran dan roemah jatim In-| 

peladjar2 

donesier. 1 

Tentang pembikinan kertas karet. 
—..Ada ditangannja proef- 

“station Pasoeroean 

Pertjobaan2 tentang pembikianannja 
kertas karet sekarang boleh dikatakan 
ada. didalam tangannja proefstation 

Pasoeroean, dalam mana advies oentoek 
itoe keperlocan diminta pada 
station West-Java. 

Oepatjara pengoeboeran von | 

Hindenburg. 
- Programma officieel, 

Consul-Generaal Duitsch di ini kota 
soedah terima programma officieel ten- 

tang pengoeboerannja marhoem Von 

Hindenburg jang mana boenjinja ada- 
lah sebagai berikoet: 
— Pada tanggal 6 Augustus djam 12 

(djam Duitsch) akan diadakan oepa- 

tjara perhoeboengan di Rijksdag. 

Tanggal 7 Aug. 1934, djenazahnja 

akan dikoeboerkan dekat patoeng Tan- 

nenberg. . 
000. Pada djam 

J 

11.45 semoea, perhoe- 
'boengan kendaraan dan pemboeroe- 
han poela akan diberhentikan 1 menit 

lamanja. SR 

D0 Pasar Malam Penganggoeran 

Me pan ee Bone 
0. Pengoeroes Pasar Malam terseboet 

—.. kabarkan, bahwa pendapat.n kotor 

“dari pasar malam itoe ada f 4817.32 

     

  

   

  

    
  

| dan oeang keloear oentoek onkost ada 

- 4 3617.32, hingga dengan ini terdapat 
tan. be £ 1200. Oeang ini endapat 
    

  

Pa an ma TE 
kan kepada pengoeroes 

“3-2 pa perkoempoelan jang soedah 
| ditetapkan an 

— Lain d (5 ri pada itoe djoega dioetjap- 

D0 kan terima kasih atas semoea pertoe- 
00000 Ioengan kepada Burgemeester, hoofd- 

5 - commissaris van Politie, tuean2 Zonder, 

|. Alhasani dan kepada pengoeroes 

restaurant Soerabaja, Poerworedjo dan 

| Gjoega kepadapers. 
La 4g ag. pa 

Pekelahian. 
Besar telah terbit perke- 

ara doea orang perempoean     

  

dipipi dan 
—. moesoehnja dz 
|. dibawa ke C.B.Z. - 

Nee Nansho Maru 

- Pada kapal ikan Diepeng ,Nansho 

. Maru", jang pada hari . oem'at sore 

berangkat dari Pasar Ikan, dilakoekan 

M0 pembeslahan oleh deurwaarder dengan 
— bantoean politie. — 

| beslahan — atas 

— permintaannja mereka jang mempoenjai 

Ra Pn ga. 1 

— Korban djalanan. 

. Itoe. pem 

   
   

  

   

  

   
   

   

     

  

    ek 
itoe korban ke C.B.Z. | - 

— Didoega kesalahan ada ada dipihak- 

nja penoenggeng 
loem pandai betoe 

Ae nan aa ea 
200000 Pemerintah | 

  

  

           

| cepatjara perkaboe- 
na La et Pa Dak 

—.. Pemerintah soedah terima oendangan 
| oentoek menghadliri oepatjara perka- 

ia 

  

    

  

   

  

   

erk jang akan diatoer oleh 

  

4 Von Hinden- 

  

2 njatakan bahwa ia tidak dapat koen- 

pada 

Ta serat tinggal kepada saudara2- 
. nja. Oemoernja ditaksir 20 tahoen dan 

Iwerkplaats SS. Manggarai. Itoe ketji- 
“2 Hakaan disangka boenoeh diri. : 

| Sesoedah terdjadi hal 

" |C.B.Z. oentoek diperiksa. 
| Apa jang mendjadi sebab beloem di 

| Bikin riboet diroemah makan, 

li Soe caboe L 

pertoendjoekkan| 

(perkelahian antara doea orang bangsa 
(Belanda nama L.M. Gilles dengan ZG. 

Imelaberak lawannja, sehingga satoe 

proef-| 

-Iroemahnja seorang Indonesier Padang 

“jdi Tanah Abang telah terdjadi satoe 

(hal jangmengoeatirkan, jaitoe beberapa 

“stand Balai Poestakan, Posoendan Isteri, | 

“liang berikan makanan pada anak2 de- 

ng satoe dapat loeka-loeka | 
leker dan ini telah gigit) - 
dan tangan kiri. Doea2nja) 

dilakoekan atas 

sore didjalanan Nieuwe- 
telah terdjadi pelanggaran 

atoe sepeda jang dinaiki oleh 

Indonesier dengan satoe vracht 

1g dikemoedikan oleh seorang: 
ingga penoenggang sepeda 

hebat dikepala, politie | 

sepeda sebab iabe- 

oel naik sepeda itoe. 

Indonesia dapat 

0 @entoek menghadliri 

disini berhoe- | 

    

  
Ijoengi itoe oepatjara, dan minta ke- 

. vice-president dari Raad van 
soepaja ia ini akan menggantikan- 

h atas nama Pemerintah Indo- 

Ha NO TR 
Korban kereta api. 

aoe. boenoeh diri? 
station Manggarai Minggoe di station 

rnelis telah mendjadi ketji- 

  

         

     
     

       

  

     
   

   
  
  

     
feester Cc kk 

lakaan kereta api, hingga seorang pe- 
moeda Belanda djadi korban dan tidak 
bernjawa lagi. Badannja hantjoer. 
| Menoeroet pemeriksaan, dalam kan- 

| soerat jang mengata- 

  
pakaian. rapi. .la. bekerdja pada| 

2 itoe, itoe 

orang jang djadi korban, dibawa ke 

ketahoei, 
——— 0 — 

Perkelahian Belanda 
dengan bangsanja 

5 djoega, 
. Beberapa hari jang laloe disalah satoe 
'roemah makan di Glodok telah terdjadi 

jang mana berkesoedahannja masing- 

'masing menggoenakan botol bier boeat 

diantaranja mandapat loeka di kepala. 

“Perkara ini t:di pagi dihadapkan 

pada Landgerech: dan masing-masing) 
|dihoekoem 5 roepiah denda. 

2 —0— : 

Sepeda poenja gara-gara. 

Kepala djadi berdarah. 

Hari Sabtoe jang 'baroe laloe di 
Kelender Meester-Cornelis terbit satoe 

pertjektjokan antara seorang Indonesier 

dengan seorang Tionghoa. 
Itoe orang Indonesier soedah soeroeh 

betoelkan sepedanja pada itoe orang 

Tionghoa dan waktoe itoe sepeda maoe 

diambil kembali, jang poenja terangkan 
beloem dibetoelkan dengan baik, hing- 

ga sebab ini mereka berbantah dan 
kemoedian ditoetoep dengan perkela- 

hian dan itoe orang Tionghoa soedah 

mendapat loeka dikepala jang perloe 
'ditoeloeng di C.B.Z. Hee Pn 

Kena ratjoen boeah dalam kaleng 

“ Beberapa hari jang baroe laloe di 

orang anaknja soedah mendapat sakit 
peroet dan panas. : 

|- Menoeroet keterangan, bahwa itoe 

tiga orang anak telah dibawa djalan2 

oleh orang toeanja dan pada satoe 

tempat mereka minoem ijs jang di 

tjampoer dengan bocah anggoer dalam 

kaleng jang biasa didjoear orang keli- 

ling. $ : 

.Sepoelangnja keroemah, itoe anak2 

soedah mendapat sakit b€rtoeroet toe- 

roet dan ada disangka dengan keras, 

'bahwa itoe penjakit disebabkan itoe 

bocah anggoer tjampoeran anggoer 

soedah  tertjampoer ratjoen kaleng. 
Oentoenglah pertoeloengan dokter le- 

kas didapat. 
Satoe peringatan oentoek orang toea 

ngan itoe boeah2an dalam kaleng, 

makanan mana sekarang ada banjak 

(terdapat dengan harga jang loear bia- 

sa moerah. 2    
Korban auto. 

| Autonja djalan teroes, 
Di kade Manggarai seorang sedang 

djalan talah ditoebroek oleh vrachauto. 

Itoe auto teroes djalan dengan tjepat 

dan korbannja dengan loeka2 hebat di 
kepala dan tangan kiri dirawat di 

1|C,B.Z. Kesalahan ada .pada sopirnja 

jang belokkan autonja dengan tjepat 

dari sebab itoe djadi slip. 
—0— 

: Raden baroe : 

Diperkenangkan pada Mas Senah, se 

karang bernama Mas Djojosoewongso, 

'hoofdmantri-opnemer pada Kadaster di 

Batavia, oentoek memakai titel »Raden" 

namanja : Raden Djojosoewongs0. 
0 —0— 

| toe pentjoerian diroemah gadai. 

Seperti doeloe telah dikabarkan, 

pada tanggal 10 Juni telah ada ke- 

hongkaran diroemah: gadai Pasar Baroe. 

Seorang Indonesia, tidak mempoenjai 

tempat tinggal jang tetap, tetapi soedah 

tidak asing lagi pada politie dibilangan 

Ilbjawa Barat, soedah ada harapan 

boeat mentjoeri beberapa barang ga- 

daian digoedangja roemah gadai, jang 

ditaksir harganja ada kira2 15 riboe, 

"Tetapi pekerdjaannja soedah diketa- 

hoei oleh doea tjenteng dan pengoeroes 

itoe roemah gadai. pa 

Hari Saptoe pagi itoe pentjoeri Tjaja 

bin Santoen, lantas terkenal oleh karena 

Imatanja tjoema satoe, soedah dihadap- 

9 Juni, ia dapat perasaan, bahwa roemah 

'kali: bocat dibongkar. Sebagai saksi 
didengar itoe doea tjenteng dan pengoe- 

loe. Landraad anggap itoe kesalahan 

|djara 4 tahoen, 

8 ini boelan dan haroes menoengg oe 

dan seteroesnja menjeboet dan toelis: 

    

  

Ba unnanea taat gpen Maan 

tidak bisa moengkir lagi sebab ada 
banjak boektinja dan ia ditangkap se- 
dang melakoekan itoe pentjoerian. 

Tjaja menerangkan, bahwa ia datang 
kemari boeat tjari pekerdjaan. Waktoe 
ia djalan di Pasar Baroe pada tanggal 

gadai Pasar Baroe ada tempat baik se- 

roes itoe roemah gadai jang menerang 
kan pandjang lebar, bagaimana itoe| 
telah terdjadi dan keterangan2 ini tjo- 
tjok dengan apa jang ditoetoerkan doe- 

sjah dan terang dan itoe maling mata 

satoe soedah diberi hoekoeman pen- 

ea aa 

Berangkatnja Hadji Sanoesi. 
Berhoeboeng dengan kabar tentang 

kepindahannja toecan Kiaji Hadji Sanoe- 

si.dari kota ini ke Soekaboemi, lebih 
djaoeh dikabarkan, bahwa beloem ten- 

tve toean terseboet berangkat tanggal 

doeloe kepoetoesan Gouverneur. 

Rapport penjakit. 

Dari 22 sampai 28 Juli 
19 34.» y0 

Typhus Abdominalis tadi 

nja 29, tambah 6, semboeh 9 sekarang 

26. 
Para-Typhus A tadinja 7, sem 

boeh 4, sekarang 3. 
Bac. Dysenteri tadinja 16, tam 

bah 6, meninggal 3, semboeh 5, seka 

rang 14. : sena 

Diphtherie tadinja 1, tambah 

I, sekarang tidak ada. 
SI 

Perkara toean Pohan, ' 
Minggoe depan diha- 
dapkan dimoeka pe- 

ngadilan. 
Minggoe depan moesti mengadap 

pada Raad van Justitie disini goeroe 

zendeling seorang Batak nama Pohan 

berhoeboeng dengan penipoean2. Se- 

perti diketahoei ia soedah beberapa 

kali ada oeroesan dengan politie, tetapi 

sebab ia selaloe tidak datang pada 

Justitie, persidangan tiap-tiap waktoe 

moesti ditoenda, sampai Justitie bisa 

tangkap padanja. Perentah boeat tang- 

kap padanja sampai sekarang tidak ada 

hasilnja, sebab adresnja jang pastt 

beloem ketahoean. Apa minggoe depan 
ia akan datang kepengadilan masih di 

sangsikan sebab ia beloem diketahoei 
meskipoen soedah tentoe ada di Poelau 
Djawa. PA 3 

  

Seo 
Persatoean Pegawai Pabean 

Indonesia. 
Tjabang Djakarta. 

Kemaren hari Minggoe perhimpoenan 

terseboet telah mengadakan rapat ang- 

Siswa Kemajoran, rapat mana oentoek 

membitjarakan oesoel2 boeat Congres- 

nja jang akan diadakan nanti tanggal 

30 Augustus sampai 3 September 1934 
di Soerabaja. 

Rapat dipimpin oleh tocan Hardjono 

ketoea tjabang, perhatian dari jang ha- 

dlir ada koerang di sebabkan soerat se- 

lebaran ada terlambat datangnja. 

Tapi soenggoehpoen begitoe itoe ada 

berhasil bagoes. Dalam rapat ' itoe 

djoega dipoetoeskan memilih oetoesan 

boeat wakilnja ke Congres dan terpilih 

toean Hardjono. po 

Melihat keadaan reorganisatie jang di- 

oesoelkan oleh tjabang Djakarta, per- 

himpoenan terseboet akan lebih madjoe 

dari pada'tempo jang soedah laloe. 
— 9 — 

Pembongkaran jang aneh. 
Pada kamar2 bekas hotel S.S. soe- 

|dah dilakoekan pembongkaran dan 
jang di tjoeri ada boekoe2 jan dike- 

Tocarkan oleh Koninklijke Bataviaasch 

Genootschap, tetapi boekan boekoe2 

nja itoe Genootschap, jang berada di 
sebelah belakang museum. Selandjoet- 
nja dikabarkan bahwa pentjoerinja se- 

Orang perempoean, jang soedah di 

hadapkan dimoeka politie. Atas perta- 

njaan2 ternjata, bahwa pikirannja ini 

orang ada koerang beres, sebab ia 

tidak tahoe namanja dan tempat ting- 

galnja. Atas pertanjaan, mengapa 'a 

bongkar goedang boekoe, ia djawab 

bahwa ia maoe djadi pin'ar. 
A0 : 

“Dari roeangan Pengadilan. 
Perkara 'pertjobaan 

'mentjoeri f 800. 

| Tadi pagi pada Landraad Betawi 

soedah dihadapkan seorang Tionghoa 

'nama Tan Oe Tjoe, tinggal di Tangkie 

dan tidak mempoenjai sekerdjaan. 

telah mentjoba hendak menijoeri di 

toemah sekolah H.C.S. Tangkie di- 

waktoe malam. 
'Padamalam Kemis tanggal 10 Mei 

terseboet pesakitan telah masoek dalam 

pekarangan itoe sekolah dengan ambil 

djalan dari pintoe belakang. 

Waktoe ia hendak memboeka pintoe 

sekolah, ia soedah bertemoe dengan 

boedjang. sekolahan terseboet nama 

Rasib, sehingga berachir politie di- 

kasih tahoe dan pesakitan ditangkap. 

  

Tionghoa jang bisoe (tidak bisa bitjara 

masih 
pesakitan mendjawab jang Loekan- 
boekan berheeboeng pertanjaan Hakim. 

'djalankan Tjelengan2 Derma jang pen 

gauta oemoem, bertempat di Taman) 

laterdakwa pada tanggal 10 Mei jkt 

Setelah didengar keterangan saksi2/. 

    

  

kolah itoe ada disimpan ocang banjak- | 
nja f 800, maka hakim" djatoehkan 
hoekoeman 4 boelan pendjara. .. 

Pesakitan seorang 
jang bisoe. 

Landraad tadi pagi dibawah 
nan Mr. Dr. Imadi| 
bersidang memeriksa perkara seorang 

pimpi 

nama Tan Kiat Siong jang terdakwa 

mentjoeri satoe speda kepoenjaan se-: 
orang bangsanja nama A. Jouw ting- 
gal di Tandjoeng Priok. 

Didepan Hakim pesakitan tidak da- 
pat memberikan keterangan soeatoe 
apa sebab ia tidak bisa bitjara #bisoe4, 
tetapi beroentoeng ia bisa menoelis, 
sehingga so'al djawab antara pesa- 
kitan dengan Hakim  dilakoekan 
dengan soerat menjoerat, Hal ini poen 

sangat menjoesahkan karena 

Setelah didengar keterangan saks- 
saksi-saksi maka Hakim moendoerkan 
penGukaAn sampai tanggal 23 Aug. 
jad. 

Membelispedatjoerian. 
Kemoedian Landraad periksa perkara 

nja Hak Lan jang telah beli satoe speda 
pada seorang bangsanja nama Gouw 
Kim Leng pada beberapa hari berselang 
dengan harga f25. dengan tidak di 
ketahoei bahwa speda itoe tjoerian. 
Beroentoeng jang mentjoeri Gouw Kim 
Leng tadi mengakoe teroes terang, se 
hingga Hak Lan terlepas dari toentoetan 
tetapi hanja mendapat roegi ocang f 25. 
Sesoedah didengar keterangan saksi2, 

Hakim djatoehkan hoekoeman 6 boelan 
pendjara pada Gouw Kim Leng, sedang 
ocangnja Hak Lan hilang pertjoemah. 

—0— 

Penoeloeng Bahaja Kebakaran 
Batavia. 

Pengoeroes terseboet diatas toelis: 

Tjelengan2 derma jang P.B,K, simpan 
dalam pertandingan Voetbal di Brand- 
weer di Gang-Ketapang ketika ddo 15, 
22 dan 29 Juli 1934, telah diboeka dan 
pendapatannja ada f 48,40,—. 

Pada toean2 Bestuur Voetbalolub : 
»Brandweer”: ,,Internationaal, B.B.V,: 
P,LV,C.: T.L.V.C, 5 s.v. Revoe s.v. Bim 
dan s.v. de Zwartkat, jang telah saling 
bergantian bertanding ditanggal2 ter- 
seboet diatas, dengan ini P.B.K. atoer 
kan banjak terima kasih. 
“Moelai hari Minggoe, tanggal 12 

Augustus 1934 dan seteroesnja saban2 
hari Minggoe antara 5 sore hingga ber 
achir sampai ditanggal 28 October 1934 
akan dibikin poela pertandingan2 
Voetbal-amal, dimana kembali akan di 

dapatannja sama sekali oentoek kas 
nja P.B.K. ini, 

Pertandingan2 diini kali ada dise- 
diakan medaille2 oleh P.B.K, 

Diharapkan sangat publiek nanti 
soeka datang saksikan itoe pertandi- 
ngan-pertandingan jang bersifat amal. 

— g— 

Kedatangan toerist2 bangsa Fransch. 
Dengan kapal ,,Baloerar” dari Rot- 

terdamsche Lloyd jang akan tiba di 
Tandjong Priok pada tanggal 30 Aug. 
sekoempoelan toerist bangsa Franch, 
jang dari Marseille akan adakan per 
djalanan di Poelau Djawa dan Bali toelis 
J-B. Ini perdjalanan dilakoekan dibawah 
perlindoengan dagblad ,,Le temps' 
di Parijs, sedangkan koendjoengan di 
Djawa dan Bali dioeroes oleh 
Nederlandsch-Indisch  Touristenburen 
(Nitom) disini. Diantara anggauta2 itoe 
perkoempoelan, menoeront kabar ada 
markies De Sanvagnac de Rubar, baron 
dan barones J. teiliere, graaf S, de la 
Ronchefoucault, gravin F. de Beanchamp 
dan graaf Shilippe de Montaigne itoe 
pekoempoelan akan kembali ke Europa 
dengan kapal Baloeran djoega dari 

Koesoemaatmadja telah |. ' 

pada tanggal 29 April jang laloetelah | 

  

NEDERLAND 
Ketjilakaan kereta-api. 
12 orang dapat loeka. 

Amsterdam, 5 Aug. (Aneta), 
Kereta-api diesel jang berada dekat 
station Weesper Poort soedah ditoeb- 
roek entah lantaran apa oleh kreta-api 
stoom dibagian sampingnja, 

Dari sebab ini toebroekan 12 pe- 
noempang, dari.kreta-api. jg..terseboet 
terlebih doeloe soedah mendapat loeka. 

7 diantara mereka itoe jang loekanja 
tidak begitoe berat soedah dikirim ke 
roemah sakit oentoek dirawat. 

Materiaal kreta-api diesel jang koeat 
itoe soedah mentjegah ketjilakaan jang 
lebih hebat. 

mn DE 

Tentang soal pembelaan negeri. 
Dalam daerah Ne- 

derland-Selatan. 

amsterdam, 5 Aug. (Aneta). S.k. 
De ',,Telegraaf” soedah madjoekan 
enguette pada orang2 jg terkemoeka di 
bilangan Nederland-Selatan tentang soal 
memegang tegoeh pembelaan negeri. 
'Kepoetoesan2 (sampai sebegitoe 

djaoeh oleh burgemeester dari Maas- 
tricht van Oppen, ass-directeur Bank 
Tilburg, Schut dan voorzitter dari com- 
missie defensie (pembelaan) di Tilburg, 
Krugers,) sampai sekarang masih sadja 
toendjoekkan bahwa semangkin lama 
semangkin banjak timboel pertengka- 
ran terhadap kelemahannja balatentara 
didalam daerah terseboet. 

Mendirikan defensie 
|. Comites. 

Tilburg, 5 Aug. (Aneta) Semoea 
kota2 jang besar di Noord-Brabant se- 
aa Smp dirikan comites pem- 
elaan atau sedang dipekerdjak - 

foek didirikannja. Tn - PS 0agi 
.Maksoed itoe semoeanja jalah men- 

dirikan seboeah unie  f(perserikatan|, 
dari sebab mana. nanti akan timboel 
actie terhadap pemerentah dan pro- 
paganda ra'jat. 

—9— 

EUROPA 
Soedah balik kembali ke Berlija. 

Duitschland. : 

Berlijn, 5 Aug. |Aneta Transoce 
an). Oetoesan Oostenrijk di Duitsch 
land, jaitoe Tauschnitz soedah tiba 
d,iBer Hjin,centcehmelakoekan peker- 
d aannja kembali, 

—O— 

Peladjaran Nazis jang speciaal. 

sekolah2. 

Berlijn, 4 Aug. (Aneta-Reuter). 
Goeree-goeroe dari sekolah openbaar 
Duitsch selandjoetnja diperintah soe- 
paja mereka memberi peladjaran ten- 
tang ideaal-ideaal kaoem Nazis dan 

— 9 

AMERIKA . 
Djiwanja Roosevelt masih 

terpelihara. 

Dynamietsoedah di- 
sediakan. 

Spokane, 5 Aug. (Aneta-Havas). 
Pada tanggal 31 Juli jbi. seorang em- 
ploye kereta-api soedah dapatkan sa- 
toe dynamiet, dimana president Roo- 
seveit akan lakoekan perdjalanannja. 

Tatkala orang mengetahoei itoe hal, 
maka pendjagaan poen sangat diper-   Betawi pada tanggal 12 Sept. koeatkan. 

  

Staatssp 

Dari lijn-lijn djoeroesan 

Keterangan boleh     kan dimoeka Landraad Batavia. la me-   
    

ngakoe teroes terang, sebab ia toch jang menerangkan bahwa didalam se- 

didapat pada 

corwegen 

Penoeroenan tarief loear biasa e 

Oentoek pengiriman kadelt dengan wagon penoeh 

timoer ke 

Dioeroesan lijn-lijn barat. : 

SEPERTI 

Djember  -—-  Koetoardjo — f 1,25 
Djembers  — Poerwokerto f 1,60 tiap-tiap 100 k.g, 
Djember  — Tasikmalaja: f 1,70 berat jang sebe- 
Djember  —  Bandoeng-gs f 1,73 ? “ toeinja 
Sidhoardjo —  Tasikmalaja f 1,30 | atau sebagian 
Djombang — Bandoeng-gs f 1,29 dari itoe, 

"-Madioen — Soekaboemi f 1,31 

stationsohefs 

TJEPAT — SANTOSA — MOERAH 

Oetoesan.Oostenrijk, di 

Diberilakoekan atas : 

activiteitnja pada tiap-tiap hari Sabtoe. 

     

  

Gi
 

6 
| 

ME 
LA

S 

  

KN
 

r
r



      

         

     

       

     

  

     

          
    

            

       

            

  

   

    

   

  

    
   

  

II RIRMA 

         
     

    

  

       

         

             

        

- Kultuurhistorisch lebih baik djika 

as niat idii . 0.025 |sedjarah Minangkabau dibagi atas 3 

"1 Ban djogo 5 : pia 2 bahagian jaitoe: I abad pertengahan, 

| C4” boenfjis tkati — Olol!l zaman Islam, III zaman baroe ja- 

' kool (poetih) 1 bidji  O.lojitoe sesoedah roentoehnja keradjaan 

1. ketimoen : ” 001 | Minangkabau. 
“katjang kapri 1 kat ” O10l, Politiek historisch lebih baik pem- 

postelein (krokot) 1 iket " 0.01 | bagian seperti beriboet. # 
semena eaaaa eaaaaan! “bawang koetjaj ————,, ,,0:025 I Abad pertengahan sampai tahoen 

Marga ataerata barang | Sada Os On Panen Gd Bi 
| makanan di Betawi, bajem Tiket ,, 0.01 | NSSETIS. | : 

ea Ter Mau tk folat Y bidjf 20o2|!BIO. 
Ban Sana | bortol Liket 0.02”), Bara gka aan Sta pem- 

gian besar dikoempoelkanoleh pasar-| «span KAMPOEN 2 ahagian politiek historisch, 

bedrijf dari Gemeente gag dan | SAJOERAN KAMP OENG : Walaupoen cultureel lebih baik di 

sebagian ketjil oleh Centraal Kantoor| djagoeng moeda 1 iket — ,0-01”|pakai pembahagian pertama akan te- 

| voor de Statistiek. 000» toewa | 1 batang , 0.01 Jtapi: : 

PE 130 Jak » Ada an ena pandjang : Kai ? aa IL. Waktoe pemasoekan igama Islam 

Oo Penata Dn Hana-eMeneh | “Yobak Na on 4 Peta an : 
No. NAMA RERANG? | pete “10 papan, 0.15 II. Oentoek sedjarah Indonesia oe- 

Pa 2 Oiuda Dawet E Dare — 1 bidji 0.01 moem haroes diadakan pemba- 

Haa Banjaknja. 2 Na 2 ato : ” 001 hagian jang sama. : Ta 

| 1 DAGING 5 : Si tjabe 1 ta ca 0.20 III. Djoega sedjarah doenia dibagi 

kei Sapi : ee aaa tahu Haw Tana ” 02 atas 3 bahagian oleh djatoehnja 

5 bistik- 1 kati bu » BOEAH BOEAH AN ” aan keadaan en barat (476) 

2 Tenggat Pa KESL momeunmbarakati kira-kira 1 orang mendapat 

panggang - : ». » 0.30). ananas (Bogor) 1 bidji , 0.05 djalan ke Amerika (walaupoen 

2 PA 1 ap mn (Banten)... Nut oentoek cultuur historie lebih besar 

Te aa 0.50! — , (Palembang) m0...» 010 artinja tahoen 1517) dan pembe- 

: aa Sa naa Men 1 pi Bg -. rontakan Perantjis 1789. 

s f SIK. TK Pan : H0 MUI ” 5 - » 0.9 - 

: . haas aa Sg » 0420| » mase 10 3 » 0.15 na 

C5 mBnggae Tx me aa doekoeh 100,» — Abad pertengahan. 
: Tk na EP " 7 La “2 125 An Gani, L. hp TA Sampai sekarang beloem ada sesoe- 

5 Kang Ten AN Ne Ran Pn at — latoe penoendjoek oentoek: sedjarah 

Pi MN as “ea pisang radja E 5 aa 7 Oo. 15 koeno oleh sebab Pan Ta 

| 1 Me aa metana SR 3 Pa an Te an anta | Sisir oo» V19l negeri Asing djaoeh lebih lambat 

: tidak pake Jek 1 Kal ” Oi San San : bidji .” gps |berkembang dari" pada keradjaan Se- 

2 An Se Tani kehaetai Gnatjan) 1 Wat 75. Jriwigjaja oleh sebab letaknja diling- 

2 te Na mana anna Ea 5 7 'Ikoengi semoedra besar dan boekit 

     

    

  

5 —Lekor , 0.25 
nm. 30 

» Mba 
way it »1— 

dara uh ” 0.15 

10 bidji 0.22” 
3 Nae aa 

5 1 0.30 

|.a, Ikan lacet: , 
| “bawal, tengiri, tongkol d.LI. 

     

        

     

  

   

    

   
     

  

    

Pan Ten en Gea Ian Rr 

Menpan 2 : 

Ta aa Nah 
kakap RA MA» UNO  Setiaki— Andalasi — 3. 

teri Sg 7 3 £ & : P3 " $ s0.r2 8 LM,S, ta Rest 2e kl. 1 Mn 1. 

b. Ikan rawa: | Sebagaimana telah dikabarkan, di- 
0000 gaboes (besar) 1 ekor , 0.10 lapangan Laan Trivelli, soedah diada- 

Pa UARANN ».... G06|kan pertandingan terseboet diatas, 

5 leleh (besar 00,» 0098| Pada hari Sabtoenja Setiaki berhadapan 

Oa Geet Ka » 0.04|dengan :Andalas jang berkesoedahan 

200 Ikan aer tawar : Andalas dapat roeboehkan Setiaki, 

|. goerami 1 kati ,, 0.30) Permainan ada menarik berhoeboeng 

2 Ta emas pa aa , 0.30|dengan tenaga kedoea perkoempoelan 

4d. Ikan empang: .. litoe moelai kelihatan bertambah ma- 

| bandeng "OI kati , 0.35) djoenja. Pn 
@edang » 0.30 Pemilihan elftalcommissie dari An- 

(IKAN KERING (GEREH). 
jambal 1 kati 

..
 

” 39 3 

   

| — TOKO MAS — INTEN 

(PASAR BAROE 09” TELF 1535, 

      
     

f8. 

4. Kambing (dengan toelang) , 0.30| 

TJO1JOK BETOEL 
IVIA 

n pambajaran menjitjil, 

BATAVIA-C. 
     

SAJOERAN BELANDA : 

ai Ta (njonja) 1 1. 

sawoh 10 bidji 
Izuurzak (nangka blanda) 1 ,, Un | lai djelas sedikit sedjarahnja oleh sebab 

10. LAIN-LAIN BARANG : aset ada permoelaan pertalian de- 
emi 10 bidji » 0.09 |ngan keradjaan Seriwidjaja, keradjaan 
tahoe 10, » 0.10|mana pada masa itoe soeatoe kera- 
taoge 1 kati » 0,04|djaan jang mesti disegani keradjaan- 
arang 1 boengkoes » 0,03 |keradjaan seloeroeh Asia. 

  

Enkelkast f 15.— 

. Sedjarah Minangkabau. 
.Wahrheit. 

Dalam ,Pandoe.” 

Sedjarah Wahrheit, jaitoe sedjarah 
jang telah diselidiki oleh achli-achli 
sedjarah dengan djalan mempeladjari 
batoe-batoe bersoerat, karangan-kara- 
ngan orang Tionghoa dan Arab jang 

AN |datang berniaga kemari, djaoeh lebih 
isoesah oentoek tanah Minangkabau 
dan oentoek poelau Pertja seoemoem- 
nja, oleh sebab tiada banjak barang | 

Ibarang itoe terdapat. 3 
Oleh kami terasa poela soesahnja 

| Imengarang sedjarah ini, sebab tiada 
ada boekoe jang. dapat ditjontoh — 
walaupoen hanja systeemnja sadja — 
sebagai oentoek sedjarah tanah Djawa. 

- Jang kami bitjarakan pertama kali 
Jini jaitoe bahagian pertama dan abad 
pertengahan jaitoe sampai wafatnja 

JAditijawarman pada kira-kira tahoen 
1475. 

Pada madjallah boelan dimoeka 
akan kami teroeskan membitjarakan 
seteroesnja abad pertengahan. 

Sampai manakah akan kami ambil 
abad pertengahan beloem dapat kami 
tentoekan sekarang ini oleh sempit 
waktoe jang diberikan pada kami. 

£ 

      

” 

» 0.05 
,» 0.07 

rimba dan rawa. 

Jang paling djelas sedjarahnja da- 
  

  

     : EL x 3 

     

5 KAA 

| Pa SN IP "ai Kn 

UI " 

ATB 

lam abad ke tigabelas dan ke empat 
belas. 2 

Keradjaan Seriwidjaja soedah moe- 
Hai hilang dari petah boemi, diganti- 
kan oleh tetangga-tetangganja. Soea- 
'toe dari keradjaan-keradjaan itoe ia- 
lah keradjaan Djawa Timoer: Singa 
sari atau Toemapel namanja. (Sedjarah 

    
       n | 

  Soematera Selatan akan dibitjarakan 

namanja, dan seorang poeteri Tjandera 

Sampai sebegitoe djaoeh itoe orang 

Pada abad ke sembilan soedah moej 

daja sampailah kelereng goenoeg Me- 
rapi. : 

Roepanja tiada dapat Mauliawarman 
mempertahankan dirinja di negerinja 
jang baroe dan ia poen balik kembali 
kekeradjaannja jang lama. 

Adapoen Mauliawarman beristeri de- 
ngan Sendari poeteri patih Palembang. 
Demang Lebar Daoen namanja, dan 
berpoetera seorang anak Warmadewa 

Dewi. 
(Akan disamboeng:.) 

Ketoeroenan Basah Sentot 
Prawirodirdjo. 

| Beberapa hari berselang ini di hoofd- 
bureau van politie Soerabaja ada di 
tahan seorang jang roepanja tidak be- 
res otaknja. lapoenja pakaian ada se- 
bagai prijaji dan dengan sepatoe ke- 
locaran Japan. Ia mengakoe toeroenan 
dari Basah Sentot Prawirodirdjo, jaitoe 
doeloe dalam Java-Oorlog 1825 — 1830 
mendjadi penglima dari almarhoem 
pangeran Diponegoro I di Mataram. 
Kabarnja itoe orang akan dikirim ke 
Soember' Porrong. 
Tentang itoe orang, menoeroet ,, Pew, 
“b,“, ia soedah lama tidak bekerdja, 
sesoedahnja ia diberentikan dari pe- 
kerdja'an di Wasschery di Kedoeng 
Anjar. 

Beberapa boelan ia lantas mengem- 
bara di goenoeng Kendeng dan achir- 
nja ia kandas sampai di Bodjonegoro. 

tidak mengganggoe keamanan dan be- 
kerdja'annja ,,menjepi“ di tempat-tem 
pat pegoenoengan. Malah di beberapa 
tempat ia mertapa. 

Oleh veldpolitie di Bodjonegoro ini 
orang ditangkap, sebab dianggap tidak 
beres iapoenja pirkiran. Dari Bodjone- 
goro ia dikirim ke Soerabaia dan di 
sini ia lebih doeloe ditempatkan di- 
doorganghuis Pegirian, sebeloemnja di 
kirim ke Soember Porong. 

— 0— 

  
Consul negeri Zweden di Medan. 
Dengan besluit Gouvernement soe- 

dah ditjatat bahwa toean S.L. Coster 
diakoei dan dianggap sjah boeat se- 
mentara sebagai Consul negeri Zweden 
di Medan. 

LI 

Kemadjoean “Taman Siswa". 
Di Garoet. 

Seperti kita ketahoei dalam waktoe2 
ini djika menilik kepada kemadjoean 
sekolah2 jang dioesahakan oleh Ra'jat, 
jang hampak madjoe teroes dimana- 
mana tempat jalah “Taman Siswa", 
karena ra'jat makin lama makin me- 
ngerti bahwa (Taman Siswa itoe betoel2 
sekolah kepoenjaanrra'jat, 
darira'jat dan oentoek ra"- 
jat, jang hidoep matinja djoega ter- 
gantoeng kepada keinsjafan ra'jatnja 
ditempat-tempat itoe. 

Garoet djoega meskipoen seboecah 
kota jang ketjil, tetapi Taman Siswanja 
tidak ketinggalan kemadjoeannja oleh 
tempat2 lain, terboekti dalam tempo 
tiga -tahoen soedah mempoenjai kelas 
jang tertinggi, jang satoe tahoen lagi 
(tahoen adjaran jang berdjalan ini) 
akan moelai dapat mengeloearkan 

| moerid2. Keadaan moeridnja makin lama 
makin bertambah sadja, sehingga roe- 
mah Pergoeroean jang ada di Tjiledoeg 
weg karena sesaknja terpaksa diting- 

  

Ho. Chr. 
Gang Kernolong 

Chabar angin tentang voor- 
klas sekolah ini dihapoeskan, 
tidak betoel 

Moerid masih diterima boeat 
voorklas |       

kali sehingga tjoekoep boeat persedia- 

an 15 kelas. 
Tanggal 2 j.l, ini diadakan selama- 

tan ketjil di roemah Pergoeroean jang 

baroe itoe dengan memotong kambing, 
anak2 amatlah riangnja karena mem 
poenjai roemah Pergoeroean jang be- 
sar itoe dan lebar halamannja. Begitoe 

poela orang2 toea moerid jang meng- 
hadiri selamatan itoe, kelihatannja 

amat besar hatinja dan makin tebal 
kepertjajaannja kepada Taman Siswa 
sehingga banjak diantaranja jang minta 
soepzja ditahoen jang akan datang 
ini di Garoet Taman Siswa bisa men 
dirikan ,,Taman Dewasa" (Mulo Na- 
sional), sebab tempatnja soedah men 
tjoekoepi dan ditahoen moeka itoe 
dari Taman Siswa soedah ada jang 
keloear, 
Moedah - moedahan sadja tjita-tjita 

itoe bisa kesampaian dan dapat so- 
kongan tjoekoep dari ra'jat Garoet, 

mmm (Ja 

Tentang emas di Banten, . 
Soedah satoe boelan lamanja mijn- 

bouwmaatschappjj, jang bekerdja oen- 
toek menggali emas di Banten selatan, 
lakoekan pekerdjaannja. Boeat semen- 
tara waktoe, ini hal jang paling pen- 

ting jalah oeroesan transport, toelis 

correspondent B,N. Itoe lapangan ada 

terlaloe soesah, sehingga pengiriman 
barang2 jang ringan sadja soedah da- 

pat banjak halangannja. 2 

Pekerdjaan2 moesti dilakoekan boeat 
membikin satoe trac€ jang bisa dipakai 

ke Bajahdal, dan jang lainnja lagi di 

bawah pimpinan mijn-ingenieur Marge- 

rison mengoeroeskan tunnel2 jang di 

pakai waktoe pekerdjaan2 exploitatie 

oleh Dienst Mijnbouw pada berbagai ba 

gai tempat dipegoenoengan. Itoe tannel2 

sebagian ada dalam keadaan roesak. 
Beberapa tunnel soedah tidak ada 

bekleedingswerk, barangkali dipakai 

oentoek kajoe boeat masak oleh pen- 

doedoek disitoe dan disini ada tempat 

jang soesah didapatinja kajoe, Djoega 

ternjata, bahwa itoe tunnel2 ada sempit 

sekali, dan oentoek memeriksa soeng- 

goeh2 orang mesti bisa kerdja laloeasa 

dalam itoe tunnel2. Dan tempat mon- 

doknja mereka, jang bekerdja disitoe 
haroes dibikin baik. 
  

  

    
  

  

  

Tosca 5. 
Ngawen: 

Toean poenja penghargaan dan ke- 
sanggoepan, kami hargakan dan lebih 
doeloe terima kasih. Djika demikian 

abno.8217   galkan, pindah ke Regolstraat, Roemah 
pergoeroean jang baroe ini, besar se- 

maksoed toean, baiklah, 
—aa (y 

  

  

» ai 'moeda, sedang Setiaki djoega ambil 
5 Ng n Lina 

1 bidji , 2 ““ Pertandingan hari Minggoe, ada dapat 

1 kati 5 0.18 

,..» 090|club kelas Ibaroe dan bolelah diharap 
» 060|permainan mereka jang akan datang 

»..» @15|menoeroet competitie baroe, Itoe goal 
on Dae Sa hanja Li masoekkan 

.” .» 0.09| dengan djalan penalty. : 

au 30.90) : 5 —0— 

ska ga etjeran| ———  Lagi2 penggelapan. 

2 AI Banjaknja Harga Oleh pegawai kehakiman. 

Ne ate TR Bai Menido An Bana 
Ma U... Iwa toean Awendato adjunct djaksa 

ikepala 1 gant. f 0.80idisitoe .telah dischorst berkoeboeng 

dalas ada pada tempatnja, jaitoe teroes- 
kan mempergoenakan tenaga-tenaga 

taktiek begitoe. 

'koendjoengan penonton lebih banjak, 
ini tidak lain, mereka maoe lihat itoe 

dengan toedoehan soedah menggelapan 
ocang denda, penggelapkan mana dike- 

    

» 040 |tahoei ada 6000 matjam denda jang | 
....... Iberdjoemlah kira2 f 12.000. Politie| nama-nama kampoeng dan soengai ada | 

4 |teroeskan penjelidikan. 

sesoedah Minangkabau ini). 
Keradjaan ini bertoeroet-toeroet me- 

na'loekkan sebagian besar dari kera- 
djaan Seriwidjaja dan moelai berseri- 
kat dengan soeatoe keradjaan ketjil 
DarmasjaratatauSigoentoer 
namanja. Adapoen keradjaan itoe 
letaknja dikeresid@nan Djambi sekarang 
diperintahi oleh seorang radja Tri- 
boewaradja Mauliwarma- 
dewa namanja. 

Dalam tahoen 1275 bertolak lengka- 
pan lasjkar jang besar dari bandar 
kota Toeban menoedjoe kearah 
Batang Hari. 

Lengkapan ini dikirim oleh Kerta- 
negara dan manterinja Aragani namanja 

dan didalam Nagarakartagama dina- 
makan Pamalajoe. 

Sebelas tahoen sesoedah ini dikirim 
oleh Kertanagara seboeah batoe ber- 
soerat oentoek menghormati Waswa- 

poera, barangkali anak radja Sigoen- 
toer. 

Batoe bersoerat ini telah didapat 

kembali di Soengai Langsat tiada 
beberapa djaoeh antara keresid@nan 

Soematera Barat dan Djambi. 
Jang menghantarkan batoe ini, ialah 

empat orang jang berpangkat tinggi 

jaitoe tiga orang berasal dari Sigoen- 
toer, Samayat Pajanam namanja. 

Tiada lama sesoedah peralatan me- 
nerima batoe ini dilangsoengkan maka 
bertolaklah angkatan darat tadi menoe- 
djoe ke Minangkabau melaloei soengai2 
Batang Hari, Pangian, Takoeng (semoea 

terdapat djoega didalam petah Gelder-     
  

   
sean (9 sasa 

Kereta api extra jang tjepat. 
WELTEVREDEN — BANDOENG ataw sebaliknja dalam tempo 2 

djam 3 perampat. 

    

Moelai tanggal 8 Augustus j.a.d, pada hari Rebo dan Kemis dja- 
lan kereta—api jang ditjepatkan Weltevreden — Bandoeng poelang 
pegi. 

WELTEVREDEN —BANDOENG BANDOENG— WELTEVREDEN 

Batavia-Stad V 9.46 pagi Bandoeng V 3.59 sore 
Weltevreden V 9.57 pagi An j v an Sore 
M 4 : 3 oerwakarta .23 sore 
dn Cornelis V 10.07 pagi Tjikampek V 541 sore 

g V 10.47 pagi Krawang V 5.59 sore 
Poerwakarta V 11.24 pagi 1 i .41 pagi Meester-Cornelis  A 6.38 sore 
Bandoeng A 1245 sore Weltevreden A 6.48 sore 

b Waktoe sampainja kapal mail (hari Kemis) ini kereta 
ke Bandoeng dari Tandjong Priok (dari kade). 

Berangkat dari Tandjong Priok poekoel 9.26 pagi 
Berangkat dari Batavia d.I.I, seperti terseboet diatas. 
Oentoek ini kereta bisa bitjara tempat lebih doeloe. Segala minoe- 

man2 panas dan dingin bisa didapatkan dalam ini kereta. " 

STAATSSPOORWEGEN:. 

TJEPAT SENTOSA Mo”. 

     
        Lekkerkerker| dan teroes kearah Barat     

         

Pa 
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ziek mer bawa 1 

: engabisannja NN O' 'eh. 

ama en yomam ta 
          

“betina ! 

   Satoe film jang : mengikdibelan “hati. 2 . dalam lagoe jang & 5 
menjedihkan: ega siberikorikat dnta Ta aa !      

     

   
   
   
     

  

  

| Ta Pa at “Hiap 
ATAWA 

  

    
    

  

    

  

  

      

( HIAP 
an dengan seanteronja i 

  

   
     

     

. dimengarti. 

  

    | Delapan: orang-orang gaga moesti toeroen tangan boeat 
bela satoe prampoewan jang telah dikeniaja oleh satoe 

. orang 'pertapahan jang Ne Pee satos Moana 
      

        
    
      
     

.Pergoerocan Rakjat” 
1 sat 5 

      

   
   
    

       

  

   

   

        

   
    
   

   
   

: Menerima: moerid noer: oemoer: 5 tahoen oentoek: Klas Perse- 
diaan Jha voor- dan ea “Ocang Tn f2,50, sampai 

  

Di klas 
H3 “| Tn jang akan menerseska 

g akan teroes masoek usa 
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TA 
LS Sawah Bear 

an 

  

B 
Jaan Naa Dl IongDupP 

PA BIOSCOPE 
Batavia-Centrum 

  

“Ini malem dan maler berikoetnja 

Oriental poenja actie Schlager 
Jang semoea penonton dari segala bangsa pada foenggoe dengen 

tida sabaran, 

'Samboengan dan tamatnja 

B 

: ) INI MALEM 5 
E £ Na 5 

Ia E 
B DAN MALEM BERIKOETNJA .E 

sa a 
f3 Kita poenja. Direotia kombali. pertoendjoeken satoe film B s1 
Ie besar: jang pasti aken bikin hati tergeter dan 8 
“Ia ee  kekedoetan. ea GG“ 

: si S1 

8 NONA TOEKANG DANSA 
8 (DANCING LADY) 2 
- -Siapa jang pegang Hoofdrol jaitoe satoe nona ! BE 

- JOAN CRA WFORD dan 3 
- ELARK GABL E 

KE! jang dalem apa film dari doeloe-doeloe hari soeda djadi 
B - bocah toetoeran dari sekalian penonton. 
E 

GB Ini Z3 anakeanak tidak boleh nonton, 
£ 

  

  

PE
S 

     

    

  

  

BUSTER CRABBE"! 
ar Sa 5 STORY 

JAC9UELINE WELLS 
EDWARD WOODS   

  

»TARZAN” 
  

Paling sampoerna, 

Kaloe makan muesti 

Lebih hebat 

  

esa 

IN SULINDE BAR 
& RESTEURANT 
Kramatplein 41, — Batavia-Centrum. 

Makanan dan Minoeman baik dan 
enak. Harga meerah, Persaksikan, 
Djoega terima. abonnement boela- 
nan, tarief boleh berdamai. 

“Dirawat nefjis dan sopan. 

|. Pengoeraes :     

  

   

  

ANDULLA H SAWAI 

SI IRANANAAAS 
(Advies Graties 

Kirim makanan ketempat jang pesan.     

  

JAN G TIDA KENAL TAKOET 
Tarzan de Onbevreesde 

Compleet, 

Menarik hati- Rame- Actie- Ngeri dan Gergetan — 
sampe kenjang. 
sampe pceas. 

Lebih dahsjad. Lebih kotjak Lebih asik Lebih 
maen Dan menarik hati dari film Tarzan jang soedah-soedah 

Anak-anak boleh nonton. 

Tjoekoep dan lengkap. 

Kaloe nonton mceesti 

Boeat 1 malam sadja, hari Selasa 7 Augustus 1934 
. 'Satoe tjerita jang soeda kedjadian 1 tahon sabelonnja Menang, 

'iongkok berdiri di Peking 

N YESTERDAY AT PEKING 

  

    

Siapa jang gkirim ini. goeitingan adver- 
tentie, kita kasih advies gratis, boeat 
tjari kerdjaan bagi anak atau familie 
tocan jang telah tamat sekolahnja atau 
jang werkloos. 

Tidak pandang sekolah, dan biar|. 
dimana sadja tinggal. Adres soerat : 
HAROS p/a postbox 39 Batayia-C, 

NY 

HUIDARTS 

Kramatlaan 14 — 

Manan 

Hari Saptoe sore, hanja setelah bitjara lebih 
doeloe. 

  

SINSHE 

NJIT KIOEN SHIE 
Gang Torong No. 17 — Batavia 

Specialist : 
Mengobatin penjakitnja prampoean 
dateng boelan fida fiotjok, (IPek 
Thay|- kepoetian, dan roepa penja- 
kitnja anak-anak, boleh panggil 

  

sembarang- waktoe, afawa dateng 
di kita poenja tempat tinggal.       

  

    
KETOEAHAN 
MANA 
PA LN 
KOEKOEL 

Pesenan wang lebih doeloe sedikitnja 
075, Rembours. f BeSOka Sana 

Hoofdagent: 
K. W,.£ : KARTAATMADJA 

O,- Tamarindelaan: 220. - Bat. C. 

PAUVAU AU AU VA UYA 
Bedak MUGUET 
Jang tida meminjak dan lengket. 

Tidak mengandoeng tima. 
BEDAK MUGUET -satoe- -satoenja 

BEDAK jang soeda ternama dan men- 
dapet poedjian dari Orang-orang jan 
soeda memake. WANGINJA HALOE 
sekali, djaoe bedanya dari bedak- 
bedak lain. 

Poedjian lebih djaoe tidak perloe, 
tjoekoeplah memberi boekti, apa kata 
»ACTRICES” - dari TOONEEL GE- 
ZELSCHAP »DARDANELLA", satoe 
TOONEEL GEZELSCHAP jang ter- 
kenal diseloeroeh Indonesia, jang ber- 
main di BATAVIA tentang kebagoe- 
sannja ,,BEDAK MUGUET"“, apa 
betoel Bedak Muguet jang paling baik 
dari semoea Bedak jang dibikin di 
Indonesia. 

  

Godio dimara 
- 

1281 134 Datarin-Centron € 

Kapata firus 

Sikrfans 4 Co. 
Batarin 

Dengan horsat, 

t 

Fosin poenja kirinan'bedak Mug et 

Indiseh #aojame en Advertentis Bureku SAJA Atgtart. 

2     Bagi-bagiken d1 antara aorrices "Darda 

  

Pendapetan @arika rata2 adalah 4 KAN LA 

skkalan Jang-psling baik dari senoen bedak Sa 2itn GL SAI 
  

Deniah nornat, 

Ia 
ing tan 

JUK FEN & “0, 
Malakastraat Telf 1456 Batavia 

  

  
  

    
  ANA Ti mang. 

3. E, VAN DER KAADEN 
Telf. WL 3738. 

Specialist oentoek: penjakit koelit, pes 
njakit djalanan kenfjing. Satoe pendirian 
'oentoek penjakit koelit kosmetisch fope- 
ratie ketjantikan). dan Stralentherapie 
Djam bifjara: hari bekerdja 7 —9 dan 

        

    

3 
:



       

     

  

termijn kedoea dari peman: 
oemoem di Volksraad jang ba 

| lagi mengoetjapkan poeas atas 
angan pemerintah dalam hal kea- 

n politiek sekarang ini, tetapi to 
lasih perloe memberi ingat kepa: 

T tah. R32 DN 

— diantara ra'jat, meskipoen 

e 

a lainnja pidato toean 

keterangan ten- 
merintah da- 

eroesan politie jang mengenai 
ntjangan Bank Nasional Sverabaja, 
toe klacht (pengadoean) terhadap 
at kabar ,,Soerb. Handelsbl.” di- 
neer (disimpan sadja) sebab re- 
ienja dianggap soedah berboeat 

k.bagi kepentingan oemoem lanta- 
In soedah menjiarkan itoe berita. 
'Spr. lantas terangkan apa sebabnja 
- tidak mengerti sama sekali dalam 

ini dan mintak keterangan lebih 
andjoet. TR Aa 3 
Kepada toecap Blauw spr. mendja- 
ab bahwa perhoeboengan L.E.V. de-| 
gan V.C. kepada spr. ada memberikan 

1 pendapatan (fikiran) tentang ali- 
1 politiek dari LE.V.. 2 

a im bekerdja menghalangi party- 
| spreker. : 

— ifoe merenggangkan IE. V. 
djoetnja dari rakjat Indonesia, dan 

oeroesan 

   
      

        
' tocan Wiranatakoesoema | 

memang ada ke tidak | 

| itoe boekannja kesalahan| 

ran pengaroehnja zaman soe| 
timboellah keadaan rak- | 

| mata gelap. Didalam ta-| 

“liang gelap bagi ontwikkeling anak 

  

      
cesakitan ra'jat tetap mem- 
Tentang Bank Nasional. 

nawaran I.E.V. oentoek bekerdja 
sama dengan partai2 Indone- 

sch bagi spreker dan kaoemnja ta' 
Idapat diperkenankan, jaitoe meman- 
dang jang IE. V. jang soedah berga- 
boeng : berhoeboengan dengan 

  

         

   
      
   

     

    
    

  

   

    

   
   

   

    

   
   

  

   

    
   

     

  

   

  

   
   

    

        

    
   

    

   

    

   

   

  

   

   
   

  

   
   

   

  

   

   
   
      

  

   

    

      

    

    
   
    
   

    

   
     
   

   

    

   

  

—-R,P, Soeroso 

jang disini dari hari kesehari 
ih dalam pertimbangan pe- 
pr. oeraikan antara lainnja 
soepaja sekalian djoemblah 

edah di storkan oleh Ned. Indie 
en 1876 kepada Schatkist 
Ispr. taksir ada 600 millioen) 

distor kembali kepada 
kesia. 
ering malamnja waktoe 

1 dilandjoetkan pemandangan oemoem, 
andar di Nata membitjarakan 
»Pasoendan” dan mengharap 

n memeriksa de- 
alian rapport2 tentang 

Xbdulrasjid menerangkan 
berapa penerangan dari 

    

  

'tnja 
djalanan sociaal menerangi 

negeri, 
— Toeai Mochtar membifjarakan reis- 
regeling dan anggap pendiawaban Pe- 
|merentah tidak memasoekan, Kedja- 
dian-kedjadian jang willekeur waktoe 
berlakoenja 
idjarang terdjadi. 

itoe reisregeling tidak 

| Toean Soeangkoepon menerangkan 
bahwa sedari termijn kesatoe ia soe- 
dah menerangkan kepada pemerintah 
tentang keadaan2 rakjat, dan sekalian 
soedah didjelaskan apa sebabnja hal 
ini mendjadi penting, 

Toean Koesoemo Oetoyo memper- 
ingati akan waktoe zamannja doenia 
pelajaran anak negeri di laoet? samoedra 
ini masih semerbak dan madjoe, dan 
spr. berpendapatan bahwa Vereenigde 
Oost-Indische Compagnie toeroet me- 
noendjang perdagangan 'perantaraan, 
dengan djalan memperbanjak immi- 
gratie (pemasoekan| bangsa Tionghoa. 

Orang Djawa sekarang ini tidak le- 
bih dari orang tani sadja. : 

Spr. oeraikan lagi“selandjoetnja ten 
tang ke-inginan, oentoek memperdaja 
kan kema'moeran bagi rakjat. 

Economisch program dari spreker 
ada ditoendjoekan oentoek pembangoe- 

  

   
      
    

     
       

    

    
   
     
      
      

    

    

dat istiadat pertoenangan di 
Rengasdengklok. 
ing jang asli pada tiap-tiap 

ala hal ada mempoe- | 

Inan Middenstand anak negeri jang baik. 

Isi gadis, dan 
sama pergi ,,derep“ (menoeai padi). 

an| Selama derep itoe kedoea merpati jang 
au|sedang asjik dan masjoek itoe tidak| 

berdjaoehan, dan disitoelah kedoeanja 

—. | memakoe hati 

| pendapata 

pkh |asa didjalankan pada moesira panen, | . 
dan waktoe panen jang lain dilang- 
soengkan perkawinan). Dengan hal 
jang demikian lamanja pertoenangan 
dalam tempo satoe tahoen, : 

'|. Dalam waktoe menoeai padi disi- 
. Itoelah beriboe-riboe orang bisa ber- 
'Ikoempoel, dan disitoelah diantaranja 

djedjaka2 dan gadis2 bisa berkenalan 
satoe sama lain. 

soedah mendapat seorang gadisjang 
disetoedjoeinja, malamnja si pemoeda 

(Imengandjang (mandjau)| ke roemahnja 
  dan esoknja pagi2 bersama 

kasih sindiran dang tadjam2 oentoek 
satoe sama lain. 

nja menoeai semoea ,,babon” 
pamili si gadis haroesdan 

   

ang|moesti dibawa sama si pemoeda. 
sitoelai si pemoeda bisa mem- 

tkan giginja, bahwa ia seorang 
ceat 

    

  -' beberapa babc 
dan gagah, sanggoep memikoel 

a babon2 jang basar2 . .... 
3 Et 

“ 

ada pembalasan dari si pemoeda, ke- 

Jiang beloem poenja toenangan. 

kelontong dari Soemedanglebih banjak 

-Imengetam dan jang memakai topi itoe, 

nan peta itoe akan diadakan oleh par- 

Kalau seandainja seorang pemoeda| 

'batannja sebagai Indisch Veearts (dok- 

'arts dengan kedoedoekan di Bandoeng 

Kalau moesim panen soedah selesai, 
perhoeboengan kedoea merpati itoe 

moesim panen, tetapi dalam hatinja 
kita tidak bisa doega. 

Sekarang tiba pada moesim mem- 

Sipemoeda kasih tahoe kepada ba- 
panja bahwa iasoedah poenjasi dia. 

Ibesar itoe seorang diri, Koeat atau 
tidak koeat moesti dikerdjakan. Ini 

tika ia disoeroch memikoel babon pada 
moesim panen. TIA 

Moesim panen soedah sampai wak- 
toenja lagi. Pergaoelan kedoea merpati 

litoe sebagai pada moesim panen jang 
laloe, hanja tentang pakaian si gadis 
'djaoeh berbeda dari lain perempoean. 

Selama menoeai mengetam si gadis 
haroes dan moesti memakai topi ke- 
poenjaan si pemoeda. Topi mana 
disekelilingnja dililitkan atau digan- 
'toengkan satoe atau doea loesin sapoe 

(warna. 1 
Itoelah jang mendjadikan kemegahan 

dan kebanggaan hati gadis? desa, itoelah 
selamanja jang dimimpikan oleh gadis2 

Dalam moesim panen itoe toekang2 

ketawa dari pada-masam sebab pada 
tiap2 hari bisa mendjocal berlogsin-loe 
sin sapoetangan, dengan dapat oen- 
toeng loemajan djoega, 

Kalau kita hampir gadis jang sedang 

kita dapat kenjataan bahwa dia poenja 
ani2 djoega berlainan dengan ani2 ke- 
poenjaan orang lain. Baroengboeng 
(tangkai ani2) si gadis itoe terbikin dari 
barang logam tembaga atau perak. Pa 
da papan dan tangkai ani2 itoe ditim 
poelkan beberapa mata oeang tengahan 
atau talenan. Ini semoeanja ada pembe- 
rian dari dia poenja toenangan (sipe- 
moeda). 2. 

Waktoe sawah si pemoeda, jang di- 
tandoeri si gadis tempo doeloe soedah 
timponja ditoeai, maka si gadis di- 
panggilnja oentoek menoeai padi itoe. 
Si gadis tidak seorang diri, tetapi 
bersama-sama dengan beberapa teman- 
nja lagi, gadis2 jang lain. Maka me- 
noeai padi dimoelainja, gadis2 dilain 
pihak, dan si pemoeda seorang diri 
dipihak lain, Ketika si gadis dan si 
pemoeda bertemoe ditengah kotakan , .. 
adoeh dia tersenjoem iapoen mesem. 

moment jang hebat itoe tidak akan 
loepa sampai keloebang koeboer, 

Padi pendapatan gadis2 itoe tidak 

pat, boleh mereka bawak poelang, dan 
djadi mereka poenja milik. Systeem 
menoeai padi matjam begitoe dinama 
kan ,,maranj eng”. 
“Doea minggoe sesoedah ,,mara- 

njeng”, si pemoeda melamar, si gadis 
atau orang bilang ,,noekoek (asal dari 
noekoe Java). Beberapa hari kemoe- 
dian dari itoe si pemoeda pindah ke 
roemahnja si gadis atau ,,ngebroek", 
Dalam atoeran ngebroek ada doea ma- 
tjam. Ada jang si gadis dan sipemoeda 
itoe meskipoen satoe roemah, sebeloem 
mereka kawin, tidoernja tetap terpisah, 
tetapi ada kalanja tjampoer segala- 
galanja. 

' Kalau soedah selesai panen baroe- 
lah kawin dilangsoengkan, toelis M. 
Badama, 

—0— 

Tentang Nieuw-Guinea sidalam peta. 

Siapakah jang akan ram- 
poengkan? 

“Tentang membikin peta dari oedara 
atas tanah Nieuw-Guinea maka telah 
diminta advies pada bestuur dari ba- 
latentara dan Knilm, hingga sekarang 
beloem dapat dipastikan apa pembiki- 

ticulier atas Gouvernement. 
: —0— 

Kebakaran hebat di Bima / 
Keroegiannja beloem 
dipastikan. 

Menoeroet kabar Aneta dari Koe- 
pang, didaerah Goenoeng Ami Bima 
soedah terbit bahaja kebakaran jang 
hebat sekali, dimana 28 goedang tem 
pat menjimpan padi dan 128 roemah2 
lain soedah mendjadi aboe. 

Oentoeng pada ketika itoe tidak 
seorang penoedjoe jang mendapat 
ketjelakaan. 

Sementara assistent-resident di itoe 
daerah memberi toendjangan. 

—0— 

Keangkatan dan keberentian 
Pada pegawai Provin- 

| cieDjawa Barat. 
Diberentikan dengan hormat dari dja 

ter chewan) toean Soetjipto Hardjokoe 
soemo. 

Dipekerdjakan sebagai Indisch Vee 

toean Soesetio. 

|kelihatannja tidak begitoe rapat sebagai | 

| Ketika sampai waktoenja moesim tan- | 
doer bapanja si pemoeda menjediakan | 
sepetak sawah jang loeas, disitoelah | 
Isi gadis moesti menandoeri petak jang 

tangan soetra jang bermatjam-matjam | 

ena renibNOemamapaanamar MN ANAANa ha. mapan senin Sape saeaNEN 
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| Disri hadia premie sampe seharga f 500,— pada siapa-siapa MK 
J-ng dapet menebak tjangkriman diatas ini. 

Radja Pharao 2000 tahon doeloe tinggalken satoe Testament 
aneh, hoerocf-hoeroef jang tjcema bisa dibatja di hadepan tjer- 
min. Tjoba kau tekoek itoe gambar bagian tengah letter. tempel 
kenlah tekoekan itoe pada katja Tjermin, batjalah sebagian di- 
tjermin sebagian di gambar, nistjaja kau dapet I hat letter letter 
jing betoel, Kirimlah kau poenja soerat tebskan berikoet 2 Bon 

| A, atau 3 bon B aau 4 bon C dengansoerat jang diteeken dan 
tempat adres terang. on demikian bisa dapet dalem doos doos 
bedak Mei Lan Fang. Ini bedak dapet d beli dalem antero toko 
dan waroeng, dimana toko jarg blon djoeal, kas hlah adresnia 
soapaja kita boleh kirim persediaan di tempat itoe. 

Di bbekanja ini tebakan pada Se 
da dekat sekali djangan toenda. 

Bedak Mei Lan Fang terkenal dari keba kannja bagi roepa 
roepa penjakit koelit. Dipoedjikan oleh H. H. Doktoren dan di 

ptember 1934 temporja soe 

Laboratorium t'da beratjocn. 

Chemicalienhandel & Drogisterij 

»PROBITASs 
Molenvliet West 209 Batavia 

Pe AN ANE AAN ENAM 

  

Itoe toentoetan pegawai ,,Sinar Asia”. 

Atas toentoetan kaoem boeroeh, Sinar 
Asia, jang mengeloearkan dagblad O,I. 
sebeloem didjoeal pada PKN, sekarang, 
maka sekarang telah djatoeh ditangan 
Mr. Soejoedi, dan telah dioeroes. Tapi 
roepaZnja oeroesan mendjadi roewet, 
karena fihak P3B. menjatakan bila 
restant pembajaran jang mendjadi 
toentoetan .itoe, waktoe kaoem boe- 
roehnja dibajar jang sebagian dari ke 
koerangannja bajar, / telah bersama2 
nanda tangani proces verbaal jang 
menjatakan : bila kekoerangan bajarnja 
jang sebagian itoe ketinggalannja di 
dermakan peroesahaan terseboet. 

Akan tetapi di fehak kaoem boeroeh, 
NI Kata orangjang soedah mentjoba satoe |menjatakan itoe semoea tidak betoel, 

atas tanda tangan jang telah diberikan 
semoea, ialah hanja tanda tangan se- 
bagai penerimaan sebagian dari bajar 

diserahkan kepada jang “poenja atauliang ditrimanja. Sedang proces verbal 
si pemoeda, tetapi berapa mereka da-|jang ditjeritakan itoe, semoea tiada me 

rasa tahoe, atau menandai tangan. Salah 
satoe wakil letter zetter nama S. menga 
koe djoega, taoe itoe toelisan, jang di 
lekatkan dibawah tempat tanda tangan 
masing2, dibundel dengan djaroem, 
(barang kali sengadja soepaja tidak di 
ketahoei oleh masing-masing boeroeh 
nja) waktoe itoe wakil zetters akan 
ingin membatja tapi tidak diperkenan 
kan oleh toean D. Soekardi sebagai 
ex. Directeur .Sinar Asia. 

Serta fihak P3. B. menjatakan begi 
toe, pada toean Mr. Soejoedi, sebagai 
wakil kaoem boeroeh jang menoentoet, 
maka fihak kaoem boeroeh mendjadi 
amat marahnja, sekarang segenapnja 
bersama-sama repot pada pengoeroes 
perkoempoelannja, ialah P.B.T,I. begi- 
toe djoega P.B.T.I, serta menerima 
repotnja anggotanja, seakan-akan di 
petjoet batang telinganja, maka akan 
beractielah P.B.T.I. ialafi satoe organi- 
satie kaoem boeroeh tjitak Indonesia, 
akan bekerdja dengan sekoeat tenaga, 
oentoek melawan organisatie P3. B, 
setjara organisatie djoega. 

nanti, satoe peroesahaan dari vak-or- 
ganisatie, ditoentoet kaoem boeroehnja, 
dengan kekoecatan pengadilan, dan 
dengan organisatie dari boeroehnja 
djoega. (Oetoesan Indonesia). 

: — 0 — 

Gelombang Vergaderverbod. 
Di Sumatra-Barat. 

Kalau dilihat dalam notesboek se- 
moela maseeknja ini larangan bersidang 
bagi partij politiek. ,,Non“ ke Minang 
kabau, tidak salahnja kalau saja bilang 
kan. ,,Manindjau mengambil Record” 
dalam korban jang paling achir ini, 
toelis ,,Oetoesan Indonesia" Sekali- 
poen kita perhatikan djoega dalam 
pers dalam daerah2 lain ada djoega 
beberapa korban, seperti daerah Paja- 
koemboeh, Bandar X Paiman, daerah 
Fort de Kock dan lain2, semoea ini 
boekan meloeloe karena v.v., tapi ba- 
njak terdjadi pertentangan dengan 
kepala2 adat dan bermatjam ragam, 

Keterangan kita hanja kira2 mem- 
perhatikan pers Soematra Barat, apa 
jang tersiar dalam koran, lain dari 
v.v., kita kira, lain daerah ada melebi- 
hi, Dalam daerah Manindjau pertenta- 
ngan dengan ahli adat lawan partij 
politiek amat paling sedikit sekali 
persennja, walaupoen dalam ini tidak     diloepakan ,,Dalam koebangan ada 

Pen. akan tahoe, bagaimana djadinja | 

kodoknja, Dalam kemadjoean ada 
orthodoxnja“ Record jadg terseboet, 
idjangan poela mendjadi salah paham, 
bahwa Boleh djadi sengadja me- 
langgar atoeran“! Ini tidak, Hanja, 
ketahoeilah oleh sidang pembatia, 
bahasa: pendoedoek Manindjau pe- 
moeda dan pemoedinja didalam zaman 
perobahan ini amat soeka merobah 
"nasib, biar politiek, sociaal dan Eco- 
nomie. Partij politiek disini amat soe- 
boer beroepa warna, 

Setelah  datangnja vergaderverbod, 
segala sidang politiek terhalang, pindah 
kerdja pada sosial, , kebanjakan pada 
sekolah2 jang berdasarkan agama. Da- 
lam pada itoe keberesan organisatie ta" 
dapat tidak mesti ada kerapatan, atau 
berkoempoel, oentoek kekokohan pen- 
diriannja. Dalam lingkaran inilah roepa- 
nja dakwa v.v. berlakoe, keloeasan toe- 
doehan, sehingga soelit sekali lepas 
dari toentoetan, karena orang jang 
bekerdja dan berapat orang politiek, 
sekalipoen, diakoei, bahwa pada masa 
itoe, orang tahoe memperbedakan mana 
randjau dan pagar. 

Itoelah dapat diterangkan korban 
berkali-kali jang telah soedah poetera 
dan poeteri, adalah “karena bekerdja 
sosial dirinja orang politiek sampai ini 
hari masih ada djoega sisanja dalam 
boei Fort de Kock. 

Kaiau begini keadaannja, di kira-kira 
saban minggoe akan teroes korbanan, 
karena sipat manoesia itoe mesti ber- 
gerak. Dilarang politiek ia akan lari 
kesosiaal, larang kekiri mesti kekanan. 
|Dilarang kedoeanja ,,Djangan kekiri, 
dan djangan kekanan, dia akan terbang 
kenedara atau. . , lompati pagar. Ini, 
hoekoem Alam, sama sekali tentoe 
mengetjiwakan soeSoenan hidoep. Dari 
itoe dalam masjarakat lingkaran alam 
dapat ketentoean hendaknja aliran pe- 
doman orang jang doedoek dalamnja 
soepaja soesoenan hidoepjang dikehen- 
daki, selamat sedjahtera Aman dan 
bahagia. 

—(y— 

Bagaimana akibatnja bea penge- 
loearan karet, 

Berlakoenja bea pengeloearan karet 
didaerah-daerah loear poelau Djawa 
menoeroet rapport2 sementara waktoe 
tidak nampak satoe bantahan apa-apa, 
sedangkan pengoemoeman pemakaian 
itoe hak pengeloearan soedah :mem- 
bawa pengaroeh jang loear biasa atas 
daerah-daerah karet disitoe. 

Dari sebab ini djoega maka golongan- 
golongan jang permoelanja tidak me- 
njetoedjoei dan membantah itoe atoeran, 
sekarang agaknja berbalik, 

Pada oemoemnja, djika terdapat pe- 
mandangan jang lebih tegas dan tetap, 
maka conferentie diantara gewestelijke 
hoofden dari daerah2 karat akan di- 
panggil berkoempoel di Betawi, dalam 
mana dibawah pimpinannja directeur2 
B.B. dan Economische Zaken, akan 
San lebih djaoeh tentang ini 
soal.   can (j mana 

Anggauta Gemeenteraad Bindjai. 
Soedah diangkat mendjadi 

Gemeenteraad dari kota Bi 
D. Van Laren, Administrat 
derneming Timbang Langk: 
Batavia Maatschappij. 
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ang 
Jang paling boeroek. ana 

: - Jang paling singkat nafas : 
K at: Jang paling loetjoe : dan 
Kelima : Jang atjap kali djatoeh. 

Kampioen2 terseboet ditetapkan oleh 
“Madjelis Pertimbangan“ (Jury), terdiri 
dari djoeroe-nasehat kita, ENBROeA? 
“1. Marah Mohd, Jatim, 

2. Datoek Sinaro, 
3. Abdoellah, 

    

' 4. Djambil, 
. 5. Djohar, 

6. St. Pamoentjak, 
—T. Achir, dan 
- 8. Abdul Hamid. 
Oentoek kampioen2 1 sampai dise- 

  

  2 diakan prijs jang menarik hati dan akan 
bagikan sesoedah habis main. 

' Djadi moelai ini hari, (pertandingan 
: diantara pemoeda2 Andalas itoe dia- 

'.. Idakan dengan harapan jang besar se- 

ng 
£ & Li djalan sebabai 

: selatoerahim. gi : 

er Ikali oleh pengoeroes soepaja dapat |y 
perhatian, teroetama oleh mereka dari 
oelau Soematra. oentoek sebagai an- 
joeran kepada pemoeda2 tadi, poen 

memperkoeat 

peni —0— 

Ne ne 

Jubileum s.v. Lego. Wedstrijden. 

: —. Sabtoe Ss.v. Lego—lj 
v.v. JKrakatau 1 —1. 

| Minggoe s.v. Lego— 
Tv rupuer aU 

“Hari Sabtoe menoeroet programma 
3 |telah dipertandingkan kembali antara 
perkoempoelan diatas. Penonton ada 
lebih banjak dari pertandingan per- 

2 tandingan pertama, sebab s.v. Lego ter 
enal koeat dan mempoenjai Soemo 

  

larilitoe ,,meriam Hercules“. tetapi sebab | 

tjari setengah ba sekarang 

  

   
   

   
   
    
    

  

: . Dung mendjaat | Patih. 

sanjoewangi, provincie| 
er, Mas Prawotoadikoe- 

-soemo, di ictsfoofd dari Modjosari, | 
Tae "Modfokerio (Di. Tg 

  

     

  

   

    

   

  

   
   

  

   

      

   

  

   
   

    

a di ne Per aan 13 

gkat meridjadi Patih dari aa 

Soemo tidak dapat main, tempatnja 
diganti oleh lain orang. 

entang permainan  ternjata tidak 
skan, apalagi vv. J, Krakatau itoe 

hari tidak poela mempoenjai spelers 
—a jang tjoekoep seperti hari Kemis, soeng 

— Igoehpoen begitee v.v.J. Krakatau ada 
lebih koeat dari S.v. Lego, tetapi per- | 

—. mainan mereka ada lebih djaoeh koe- 
2 rangnja dari biasa. Mes itoe kantiil 

.. Ijang litjin djarang sekali sampai di- 
aa depan doel, 
. | Begitoepoen dari S.v. Lego tidak | 

"(kelihatan 
| Opstelling sebagai berikoet : 

: 5.V. LEGO 

permainan jang rapi. 

: Arjono 
Memet Soetarjo 

Hadiwinoto Saleh Soejono 
a(oioeoatar Darma Ab. Gaer Besoes 

Sajadi ' Kosasih ' Oewon 
Soedjono - Pandi 

Halir - : 

V.V. 2. KRAKATAU 

djam 5.20, satoe tempo jang tidak pada 
—. Itempatnja. Kira-kira permainan berdja- | 

"Han 10 menit, satoe serangan dariv, v.|. 
J- Krakatau Mes lepaskan satoe tem- 
'bakan keras, tetapi dapat dihindarkan 
oleh Arjono dan kemoedian kembali 

Idiadakan penjerangan oleh Oedit jang 
serahkan bola pada Mes dan ini mak- 
soed si Kantjil oentoek tjitak goal soe- 
ah dikeroeboeti oleh kedoea back 

.» tetapi apa tjilaka, itoe bola soedah 
|masoek kedalam benteng sendiri O—1 

  

oentoek Krakatau. 

tidak diadakan pauze lagi, beroentoeng 
Besoes dapat toeloeng perkoempoelan- 

5 hingga tidak berobah lagi. 
    

  

'Ringkasnja seperti diatas, 'itoe per- 
da tandingan tidak memoeaskan dan pim- 

     

  

    

        

   

      

   
   

  

I. Ace. & 

''Ipinan refree ada baik hanja sadja lebih 
bagoes lagi kalau semoea hakim-hakim 

: |pertandingan berpakaian setjara sport- 
— Imen betoel, jaitoe pakai pakaian jang 
Inetjis dan 'compleet dengan sepatoe. 

s.v. Lego—v. v. Jupiter 3—0, 
Kemaren hari Minggoe datang giliran 

nja antara focan roemah svLego berhada 
pan dengan v.v Jupiter, koendjoengan 

publiek lebih2 dari hari kemarennja, 

cin mengetahoei siapa jang paling 
loenggoel dalam itoe pertandingan. 
| Dari djaoeh orang soedah bisa me-| 
Iramalkan jang Jupiter tentoe akan kena 

|| digoeling lagi oleh lawannja, sebab |   

w.)ihari pertama ' 
“Iroeboeh oleh J. 

“Iberkesoedahan | 

Itoeroenkan pasangannja 2 

Iv.v. Tepiters! 

Ipertandingan dengan berkesoedahan 

ta: Tennis wedstryd. 

Soetedjo| 

egen £ 5 cha p B 9: |somarmg Mes Tjipto Oedit Besaran 

- Pertandingan dimoelai ada laat Isitor P 

Pertandingan bagian kedoea dengan| 

nja Idengan robah stand djadi tk : 

ni tidak mendjadi heran, sebab orang| 

ia pertandingan : 
soedah dibikin 
katau, sedang J. 

ga Lego 
| satoe drauw. 

misah toean | 
Huitnja, masing2 

diambil conclusie. 

       

     

   

Krakatau berh: 
  

      

    

Sesoedahnja 
Roso memboe 

  

  

Sk. 3. 3 

—Aspas . Memet 
MN Seejono 

Le Rachman djo asam Besoes 
Re Djoebaidi 

: TO 
|Acnmad P. Moedii Tabrani Moham- |j 

mad Arifin 
— Joesoef (Rais Gani 

Doelsamad 2 Soetarjono 

  

Dadi : 

Djalannja pert: indingan meskipoen 
di fihak Jupiter toeroenkan pasangan- 
inja dengan diadakan banjak peroba- 
han, toch hal ini tidak bisa membawa 
perobahan apa2, kalau maoe dikata, 
lebih koeat tatkala ia berhadapan de- 
ingan J. Krakatau, sedang di fihak 
L.e.g.o. ia poenja papa Soemo toeroet 
ambil bagian, pendek kata kalau itoe | 

  

dengan 3 — O boeat Lego, soedah pa- 
da tempatnja. Pauze stand ada 1 — 0 
boeat s.v. Lego. 
Berhoeboeng dengan kedjadian per- 

tandingan antara s.v. Lego - J.Krakatau 
berkesoedahan 1-1, maka atas perda- 
maiannja pengoeroes dari kedoea belah 
fihak, besok hari Rebo sore akan di- 
pertandingan revansch antara itoe 
kedoea favoriet, ini tidak bisa disang- 
kal lagi, tentoe pertadingan itoe akan | 
hebat dan seroe, tinggal siapa jang 
lebih beroentoeng. 

ag 

Kesoedahan2 dari itoe pertandingan2: 

2g 5 & 
s$ES053is$ v — 

ESSIKAKE 
L.e.g.o 2 Iiwetek 1 3 100 
LKrakatau2 1 - 1 6 2 3 1.50 
Jupiter 2 - 2 - 1 8 - —— 

Ea ena £ : 

Kemaren sore di Planten dan Die- 
rentuin Betawi telah dilangsoengkan 
pertandingan tennis jang mendapat 
perhatian besar dari publiek teroetama 
jang menggemari ini Sport.   

  

Banjaknja publiek tidak mengheran 
ikan sebab jang ditandingkan ialah dja 
go-djado tennis studenten Japan jang 
seperti orang ma'loem datang disini 
mengadakan beberapa pertandingan. 

Moelai tanggal 3 jang laloe ini per- 
tandingan tennis telah diadakan di Be 
tawi dan kemaren sore pertandingan 
jang penghabisan dengan programma 
seperti berikoet : 

| Pertandirgan Singles antara Kho Sin 
(Kian dan M. 
'6—3 boeat kemenangan jang pertama. 

Matsuda berkesoedahan 

Kemoedian ditandingkan poela an- 
tara Kho Sin Khie, itoe kampioen Java 
jang terkenal dengan Ismura seorang 
Japan pendoedoek Betawi jang djoega 
terhitoeng djago tennis. Kesoedahannja 
ini singles 6— 4 boeat Kho Sin Kie. 

Party ketiga singles antara T. Hirai, 
student Japan jang -mengendon dari 
Japan, dengan t. Samboedjo, kampioen 
tennis boeat Indon€Siers dengan ke- 
soedahan 6—1 boeat T. Hirai. 

Worstelen di Bandoeng. 

ZONDER (62 Kg.) 
(West-Java Kampioen) 

contra 
PEDRO 68 (Kg) 

Oud-Oost-Java (Kampioen) 

Pada malam Minggoe tanggal 4 ke 5 
Augustus 1934 di Oranje-Park (Ban- 
doeng| telah dilangsoengkan pertan- 
dingan goeletan besar (worstelen) antara 

  

itoe kedoea worstelaars, Zonder 
contra Pedro oentoek mereboet Java   

Kampioen dengan disaksikan oleh 
penonton, menoeroetkan taksiran, tidak 
koerang dari 8000. orang. 

Djoeroe pemisah (refree) toean 
Perry, itoe bekende worstelaar jang 
populair dari Bandoeng. 

Sebagai biasa sebeloemnja permainan 
terlebih doeloe 3 extra-partijen, 
(moelai djam 10), ja'itoe antara : 

I. Popon dari kampong Babakan 
contra Adi dari Astana-anjar (Ban- 
doeng). Keadaannja jang terseboet be- 
lakangan (Adil, meskipoen gesit dan 
tjepat, tapi koerang tenaga, sebab moe- 
soehnja ada sedikit besar padanja de- 
ngan kesoedahan Adi dalam ronde ke 
4 mesti mengalah fafgelegdl. Popon 
menang. 

2.Alop (kebon-Tangkil) contra 
Kemed (Tjibeureum) jang lebih tinggi 
keadaannja dari lawannja. Dalam ronde . 
kel, waktoe kikkeren Al op bisa me- 
ngalahkan moesoehnja Kemed. 

3. Bojong (Kebon Djeroek) contra 
Amarie dari Sasakgantoengs meski- 
poen jang terseboet belakangan (A m a- 
rie) ada lebih ketjil (koeroes), hanja 
dapat tinggi sadja, sedang lawannja 
(Bojong) ada pendek, tapi besar, 
dalam ronde ke satoe djoega Bojong 
mesti terima kalah -tjelentang oleh 
Amarie, 

Hoofdpartij mereboet Java Kam- 
pioen, Zonder versus Pedro. Pe- 
dro datang moela2 dimana ring jang 
ditoetoerkan tidak lama oleh Z onder. 
Sebeloemnja ini pertandingan dimrelai, 

oleh refreetoean Perry diberitahoe 
kan doeloe, jang ini pertandingan akan 
didjalankan 8 ronde dengan tel-systeem 
(2 tel.): dimana ring selainnja politie, 
directie dan dokter sebagai biasa, poen 
Zorro, itoe worstelaar dari Bandoeng 
kelihatan poela, jang mana, sesoedahnja 
refree mengoeraikan akan langsoengnja 
ini pertandingan, telah berkata bahwa, 
ia(Z orro) akan bertempoer (uitdagen) 
dengan winnaar dari ini pertandingan, 
tetapi tantangan itoe senantiasa tidak 
mengandoeng sportief, katanja-demi- 
kian-koerang-lebih : ,,Ini pertandingan 
(Zonder contra Pedro) ada mereboet 
Java kampioen, sedang ia (Zorro) be- 
loem merasa dikalahkan oleh itoe 2 
woorstelaars. sedjak Zorro ada dalam 
doenia worstelen.“ (Lebih djaoeh lihat, 
dalam pemandangan sportverslagever. 
Adr.) 

  

SAMPE 

ng : DIP ANDJANGKEN! 
AUGUSTUS 1934 

Boeat menjenangken kita poenja Langganan” s 

15 

  

  

Plaat-plaat COLUMBIA . , 
2 ODEON 

». PARLOPHONE . 
2 CROWN 

  

HIS MASTER'S VOICE 50 ,, 
ULTRAPHONE (Soenda) 75 , 

Gea pai baek soeara keras F 9.50 

Ak Alma & Odeonette MORENA R22 
LEKAS PESAN “mmm NANTI KEABISAN 

"2 cenf AN Plaat-plaat ODEON (Soenda| . 

DJAROEM (Keras). . . ... 

50 cent 

10 17 

  

nb 

N 9193 Tjap Djie Kie, 
Nona Manis. 

Bandendang Ambon 
N 9221 Merasa Melajang,. 

Lieveling 

Hati Berdebar. 
N 9223 De geborgen Liefde, 

Sinar Bintang 

'     N 9217 Sikap Orang Moeda, 

N 9222 Stamboul Pinggir Kali, Miss Toeti 

1 | 204457 Extra Oedjan di Deli . 
: Stamboel Tengah Malem. Leo Spell & Achmat 

bala: 

. 1 

Afdeeling Plaat Baroe 
“Biroe Trima Plaat-plaat ,,TJ AP ANDJING“ ,BEKA“ & ODEON“ Opname Tahoen 34 

Ternjanji Oleh ZANGERS & ZANGERESSEN“ jang ,DJEMPOL" 

Harga per plaat F 2.10 
  

“ S. Abdullah 1556 Krontjong T.T.G, Abdulatief 
id. Stamboel Monte Carlo, id. 

Miss Jacoba 1558 Djali djali Beka, Siti Zoebaida 
Ramp. | Doyong2. . Miss Tioe & Emil 
Louis Koreh 1557 Tjinta Java Siti Zoebaida 

id. Sinar Indonesia Abdulatief 
1556 Stamboel de Rai!, Toemina 

id Terang Boelan, Abdulatief - 
Leo Atjeh 1555 Menggigit Hati, Miss Brintik 

id. Krontjong Miss Brintik. id. : 

La 204453 Gebroken Liefde .....Jopie v.d. Mull. 
Stamboel Levenstragiek id. 

204451 Naga Larie........ Miss lem 
Kapal Kandas. ....,. Sarpin 

HOO FD-AGENT 1 

104 Pasar Baroe — 

. Miss Iem & Achmat 

GRAMOPHONE HANDEL 
Batavia-C. — Telefoon 6286 

N. B. KIRIM REMBOURS DI MANA-MANA   

    

  

    

  

  

  

  

     
      
    
      

        

       
        

  

       

    
      
       

  

       
        

         

        
         
       

      
    

   
    
   
   
   

  

   
   

  

    
   
   

     

    

   
   
   

  

   
    

  

   

      

       
   

    

  

   

    

   

  

   

  

   

  

   

   

  

   

  

   

    

    

    

   

    

    

    

     

       



    

   

    

   

   
   
   

   

    

   

    

   

   

   

  

    

   

      

   
   

wak- |tangnja Zonder kebawah lagi-lagi kike 

   

   
s2 a di 

   

          

   
   

Of, | diangkat oleh Pedro jang hasilnja nihil. 
kel Pedro selaloe maoe main dibawah sa- 

pada dja, tapi oleh Zonder ta' gampang di 
   

  

— | dari Sigarettenfabriek Tjitaroem” tidak 

    

    

   

    

   

    

    

    
   

  

    
   
   
   
   

  

     
   
   
     

    

    

  
er, sajang ta' hasil. Sete- 

ikker lagi dan dikoentji 

a, jang tidak lama di 

en ada sama, jaitoe ma- 
g2 mendapat 4 : 4.— 

“Ronde ke 5. Pedro bisa angkat 
nde ohnja pasang kikker : tidak 

“apa2 oentoek Pedro, 
n ini ronde teroes serang 

tidak lama Pedro misti 
kikker, tapi 4 bel 
ja, Pedro disini ada 

eid boektinja stand 
mn edro 4 dan Zonder 3, 

ke 6. Masing2 telah kop 
upzwaai, tapi kedoeanja nihil.    

Wakto ro € r 
Isoedah. dikoentji oleh Zonder, tapi 
Pedro poen is niet voor de poes, tidak 
berhasil boeat Zonder jang ta' lama ia 
(Zonder) dapat gentjetan leher, waktoe 
Ikikkeren, tapi bisa merosot berdiri 

en- | dikepala, djadi dipihak atas, nihil poela 
a|boektinja. : 

maksa Zonder soeroeh kikkeren lagi, 

esit dan lenig. Pedro main dibawah 
eroes dikoentji, tapi lepas lagi. Pedro 

“Ipasang lagi itoe stand kikker dan 
Siiwaktoe diaanval oleh Zonder, boenji 

ten 4:4: SI 
“ Ronde ke 7.- Dalam ini ronde 
Pedro teroes serang sadja, jang telah 
bisa djoega kena pegang Zonder, se- 
bab taktiek Pedro poen litjin, tapi da 

5 z bel: dus Pedro geholpen. Stand pun-| 

  : teroes Zonder diserang dan bisa 

  

a Zonder diangkat sedikit jang teroes 
     

ngatan, 
e 0 digentjet lehernja selagi kikkeren 

telah ditolong bel boenji “21 
- Punten ada sama 4:4. 

“ Ronde ke 8. —Penghabisan. - 
.Zonder menjerang lagi, tapi ia bisa 

itoeroet. Zonder kena dikoentji,-dan 
dapat bantingan jang mengoeatirkan 
dapat kekalahan, tapi bisa lepaskan 

a|dirinja dan teroes ia aanval Pedro. 

-|seroe itoe pertandingan, masing2 ban- 
ilting-membanting, masing2 merasa pa- 
Isang kikkeren. Tapi achirnja, sebagai 
jang pada mendoega, stand punten 

adan kesoedahannja serie Igelijk| pada 
djam 11,50 malam, sedang masing2 
mendapat satoe Lauwerkrans dari 
Bloemenhandel ,,Siantar“ Bandoeng, 

- Isebaliknja 2 medali jang dapat hadiah 

diberikan, sebab itoe wedstrijd onbe- 
“Islist (serie). 5 Aa ita 

0. Sedikit pemandangan 
2 ea, 
ni pertandingan memang ada pada 

djadi serie (gelijke punten), 
a' bisa ketinggalan keadain 

2 ada djaoeh lebih besar dan 
katanja-68 kg, tapi menoe- 
yapan sebagian penonton 

lebih dari 68 kg, 
annja dari Zonder. 
andingannja (ver- 

'gitoe salah dikatakan 
sebetoelnja boekan 

nnaar (djika ada 
koerang sportief, 

an, sebagaimana ia 
ng atau berarti 

u tidak menerima 
n sebeloem ber- 
ndiri, dan oleh 
a, tidak diperi- 

itoe tantangan : be- 
Zorro roepanja pena- 
roet tjampoer tangan 
chterschap, walaupoen   

ri diatas kepala, | 
sekarang Pedro djadi| 

i dari bawah, poen| 

e Pedro dibawah pasang kikker| 

Pedro menjerang teroes, jang me- 

tapi ta? hasil djoega. Zonder memegang| 

gkat, djatohnja kedoea lawan “itoe| 
| masing2 kikkeren. Waktoe Zonder pa-| 

e- sang stand kikker, oleh Pedro kepala- 

as, tapi oleh reffree diberi pe-| 
, jang itoe tidak boleh. Waktoej 

kl Dalam ronde ke 8 ini betoel2 adal 

  

      
  

  

      

  

   
      
    

     
      
      
      
      
     
     

  

   
     
     
    

  

     

      
      

     
    

   

     

        

    

  

     

  

        

      

        

  

     

   
Toean soeroehlah, dimana jang bisa, 
mempertoendjoekkan Philips 172 A 
— baroelah Toean bisa bandingkan 
dengan baik djasa-djasanja initoestel 
jang indah dengan harganja jang 
moerah. Bisa mendengar sesoeatoe 
golflengten antara 15 dan 2000 
meter. Apa poela pendengaran te- 
rang jang tida ada bandingannja dari 
Indische zenders, akan memboetti- 
kan kepada Toean kepoeasan jang 
Toean dapatkan saban hari bertaoen 

' taoen dari ini toesiel jang loearnja 
poen terawat indah. 

      

  

   

  

Baik boeat penjamboengan di se- 
soeatoe wisselstroomnetten jang 
normaal — didalamnja dipakaikan 
electrodynamische luidspreker — 
penjamboengan boeat extra luid- 
spreker dan gramofoonopnemer. 

       

  

    
        

      

     

  

  
- 

Ikan pemberi tahoean” reffree, toean 
|Zorro telah minta beradoe dengan toean 
Pedro, hanja waktoenja beloem bisa 
ditentoekan. La 

Inipoen sebetoelnja tidak menoeroct 
regeling jang semoestinja. Lebih djaoeh 
lihat atoeran2 sport dalam boekoe jang 
terpakai di Amerika of Europa. 

Reffree pimpinannja ada menjenang- 
kan djoega. & 

diperhatikan oleh directie, dikemoedian 
hari djanganlah sampai kedjadian banjak 
anak2 jang menonton naik ditiang-tiang 
besi diatas, koeatir ada tjelaka. 

. (Ade. verslaggever.) 
Kk 

Noot Red. : : 
Keterangan lebih djaoeh tentang 

Zonder dapat dikabarkan, jalah ja djadi 
kampioen Java ,lichtgewicht pada 
tahoen 1928 di Bandoeng dan Pedro 
ada sebagai djago kolot pada tahoen 
1924 jang beloem pernah kalah dan 
sebagai. Java kampioen ,,Middenge- 
wicht.“ 

ada pintjang jaitoe lichtgewicht contra 
middengewicht, tetapi tentang ini per- 
bedaan, oleh Zonder selaloe tidak 
poesing, sebab ada diantara pertandi- 
ngannja melawan moesoeh jang masoek 
zwaargewicht. : 

Ini oeroesan sebetoelnja oleh per- 
koempoelan worstelaar haroes dibitja- 
rakan dan diambil tindakan jang per- 
loe. Oentoek mengadakan pertandingan 
jang lain groep, djangan sembarangan, 
hingga nanti dapat cerdjadi keroesakan 
tetapi lain hal kalau kedoea worstelaar 
itoe soedah mengetahoei lebih doeloe,   ri koeasa, dan menoeroet- 

Sedikit, roepanja haroes didjaga dan 

Djadi sebetoelnja ini pertandingan | 

    

    
     
          

    
    
    
      
    
      
       

  

      
        

   

        

     

    

      

  

  

TOKO TEMBAKO 
Dagang peroesahaan sendiri Nor 2. 
Kramatplein No. 12 Senen Batavia-C. I F 5 W O 

“ag 

  

Boekannja kaoem .penganggoeran sahadja jang mintak 
pertoeloengantetapi sebagian kaoem tani tak ketinggalan mintak kehidoepan 

Menoeloengna kaoem tani jang kita maksoedkan diatas 
itoe, djika toean-toean, pedagang-pedagang cooperatie 
teroetama  waroeng-waroeng membeli barang. ditoko 
tembaco ,J0OESWO” , 

Ditoko ini kita leloeasa pilih (pesen)jang harga re ndih 
sehingga mahal: begitoe poela rasa dan roepa tersilah 
toean-toean poenja kemaoeait: 

Harga ditanggoeng memoeaskan pembeli.     
  

Hormat pengoeroes 

4 
3 
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Ban eta. 

  

   
KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 

pa Sawah Besar 2—0 Batavia-Cantrum 

Pee RN En Pee Telegram-adres : BAKRI 

TN TA - 1 Ka : Selamanja kita ada sedia dari matjem” 
eng y » 1 : . «$ 

APOTHEEK ,BAN AN 
|kain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen, 

| Senen 83 — “Telf. WI. 31 

  

    

  

dril, en djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian dari segenap bangsa rapi 
dan neljis, 134 

  

Batavia-Centrum. 
  

  

Terima Recept:recept Dokter Yan : 

Boleh ambil dan anterken| () | URSUS TA San 2 

: diroemah. 5 Il hana T 

Franco. 

  

  

  

Bandoeng Pr. Soemedangweg 97B 
Batavia-Centrum. Sawah Besar 21, dan 

Semarang Belakang Kebon No. 8, 

pembajaran ada djoega f 2.50 seboelan 

boeat Batavia-C. sadja. 

Kantor Oeroesan Pengadilan 
(Rechtszakenkantoor| 

(Advocatenkantoor) 
Vir. MOHAMNAD YAMIN 

| BANKET BAKKERI) 

ILAIR" 
ja 65 'Noord- Telefoon No 2148 

 BANDOEN G 

  

      

          
    

  

   

   
   

     

    

    

      

   

    
   
   

   

     
   

  

   

      

   

          

  

  

5 I Djika To ae 25 Njonja-Njonja mengoendjoengi kota 

'Bandoeng dan djika perloe pakai rdepa-roepa roti jang enak dan 

goerih rasanja dan moerah harganja, djangan loepa tanjakanlah 

adres jang terseboet 2 atas, tentoe memoeaskan. 

  

SAWAH BESAR 56, —0— BATAVIA-CENTRUM 

    
LIONG A TJOJ 
alias sinshe Boentoeng 

Batavia 

  

Pada tanggal 1 Juni diboeka kantoor oentoek mengoeroes 

perkara dimoeka pengadilan (Landgerecht, Residentiegerecht, 
Landraad, Raad van Justitie van het Hof): djoega oentoek 

incasso, belasting, informatie, administrat'e, hak 

— 29 Memoedj ikan dengan hormat Gang Torong 1! 

2 k | 2 Na Te BIRECTIE : oeroesan: 
N. B. Djoega kita bisa menerima pesenan icepa-rdepa koeweh 

baeat Kpenan Pesta dan Slametan. 

. TOKO UMENO 
“ TOKOOBAT JAPAN 
“ SENEN 183 TELEF. WL. 5828 

“ BATAVIACENTRUM 

Saja di Batavia djalanken praktijk lebih 
10 tahoen, boewat obatin segala penja- 
kit kotor prampoean dan lelaki, orang 
prampoean dateng boelan tida tjotjok. 
kepoetian, dan peroet atawa pinggan 
sakit semoewa tanggoeng baik betoel, 
priksa oerat? dan djalanken oesoet, 
kemoedian baroe diobatin dari kemoes- 
tadjabannja banjak orang poedji, sedia 
pil dan poejer boewat obatnja jang 

sakit terseboet diatas. 

tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomie, djoega salin 
menjalin kedalam berbagai-bagai bahasa. 
Satoe-satoenja kantor Indonesia di Djakarta. Diboeka tiap hari 

dari p. 8—1 pagi dan p. 3.50—5 sore. Oentoek orang tidak 
mampoe hari Selasa dari poekoel 1—5 sore. 

          

  

   

      
      
    
     

   

  

  

  

Kwaliteit Concurrent: 
- Siapa iang tida kenal 

Ijan Foeng's 
SCHOENEN 

Koeat enak di pakenja, 
. Bagoes modelnja, 

Ag Pantes harganja 

    

          

    
“Dap" laindain sia Japan. 

    Boleh pesan. dengan rembours. 
na 

TERBIKIN DI FABRIEK 
TJAP DEWA 

BATAVIA C. 

  
  

— 
1 ea 

  

  Papreksahan Bedak 
'Menjamboeng pembrian taoe jang E 

dioewarken di boelan December 
ddo. 15 j.I. Dr, Kwa Tjoan Sioe ki- 1 
rimken Tagi Ijst dari pendapetan pa- 
preksahan bedak jang telah dilakoeken 
di Laboratorium dari Professor de 
Langen boeat disiarken goena kepen- 
tingan publiek dan pendjoeal2 Bedak. 

Jang TIDA mengandoeng TIMAH: 
No. 1 Bedak DEWA dari Lauw 

"jeng Joe. 3 P3 
No, 2 enz. enz. ' 
Jang mengandoeng Ratjoen timah 

dilarang oleh wet boeat didjoeal, dan 
pendjoealnja bisa dapet hoekoeman 
DENDA atawa HOEKOEM BADAN. 

  

  

  

  

        

   

   

  

   
    
   

      

   

   
   

   

  

    

           
      

  
TOKO 
KRAMAT 14 

  

RENANG KENANGAN 
Ole Met 

Dr. R. S an Oo. 

    

No, 61, 

Wak To jang bermoela pekerdjsan 
- nja hanja memomong saja, lama ke: 
—.. lamaan hidoepnja dalam roemah iboe 

bapa saja sa ga terhormat, apalagi 
“bila masanja adik-adik saja baroe di 
lahirkan, Pada waktoe itoe kerapkali 

—. benar Iboe saja meminta pada ajah, 
|. Soepaja ajah soeka melajani kopi 
— boeat Wak To, begitoelah seteroesnja 
. sebeloem iboe merasa koeat kembali | 

dan sehat, Wak To didalam roemah | 
orang toea saja itoe mendapat kedoe- 

. doekan jang terkemoeka sekali, 
1 Haa tempat, tante saja 

# 

   

   

AGENT BESAR 

—  BATAVIA-CENTRUM 

    

        

  

  

ORION 

Imerasa terperintah olehnja, apa bila 
'ia sedang menolong bajinja. 

— Adapoen Bik Djah. anzknja Wak 
'To itoe, adalah salah satce dari toe- 
kang mendoekoeng saja, ialah ketika 

| #saja masih dipelihara oleh Embah dan 
1|Ejang saja masih di Ngepeh. Kesetiz 
an pada saja sampai sekarang beloem 
'poetoes, sedang anak-anakrja djoega 
ada jang melajani adik saja. £ 

Kalau saja datang didesanja, biasa 
Inja setahoen sekali oentoek menjekar 
leloehoer saja, dengan gembira hati, 
'Bik Djah itoe mengoendjoengi toean 
nja, dan beloemlah poeas Bik Djah 

(dan soedah mempoenjai tjoetjoe itoe, 
bilamana saja beloem datang dan ma- 
soek dalam roemahnja, 

Oleh karena itoe, tiap - tiap kali 
saja datarg disana, maka isteri saja 
'marhoem tiada loepa moesti mengisi 
apa-apa didalam kopor saja, goena 
'Bik Djah dan anak tjoetjoenja. 

MAN SOETO dan MAN TIR, 

Man Soeto dan Man Tir, kedoea   aja abdinja Embeh saja di Ngepeh 

| 

ini 

jang kini soedah nzmpak boengkoek | 
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Bea Eta 
jang mendjadi woeloe tjoemboe fisis 
djang dikasihi) dan didalam hal-hal 
jang loear biasa adalah mendjadi ke- 
pertjajaan Embah saja. Dalam peker- 
djaar sehari-hari, Man Soeto men- 
djadi toekang koeda dan koesirrja 
nenek saja, sedang Man Tir mendjadi 
mager sari (toekang mendjaga tana- 
man dal:m halaman dan keboer|. 

Man Soeto telah meninggal doenia 
sedang Man Tir kadang-kadang masih 
menjambangi saja. Moelai saja di 
lahirkan sampai tempo jang terachir 

masih banjaklah djasanja pada 
saja. 

Di waktoe sala dipondokk:n di 
"Bangil, Man Soeto dan Man Tir se- 
ringkali menjongsorg saja kalau Em- 
bah saja merasa rindoe pada tjoetjoe 
nja, dan bila begitoe maka sekolahan 
laloe ditinggalkanlah, dan hidoeplzh 
saja di desa dengan dipermandjakan. 
Saja laloe tiada boleh berpakaian 
lagi, hanja dikenakannja pada kedoea 
belah tangan saja: gelang sepasang, 
diberinja kaloeng dar dibedakinja 
poela, sedang h'doep saja penoeh de- 
ngan kesenangan belaka. 

  
Lain-lain keperloean boleh dateng banjak di kita 

poenja toko. 

Schoenenfabriek sTJAN FOENG' 

Telf. 333 WI. 
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Maka BEDAK DEWA kita berani 
f3 Idjocal di koeliling Negri. 

1 doos f0.80, f0.30 dan f0.10 

Beli boeat djoeal lagi dapet Rabat 
bagoes 

irma ,'(JAP DEWA" 
Batavia-Centrum, 

  

Man Soeto dan Man Tir djoega 
menjongsong saja, b:la masanja li- 
boeran telah datang, dan merekzlah 
jang mengantarkan saja berkoer- 
djoeng kemana-mana sempai mzsanj2 
kembali kepondokan lagi. Kedjadian 
begini ini sedikit-dikitrja doea kali 
setahoer, Dari Bangil ke Embah saja 
di Ngep£h, dan dari Ngepeh pergi ke 
ajah boenda saja, dan dari sini teroes 
berkoendjoeng keroemah-mamak-ma- 
mak saja, teroes poelang kembali, dan 
bilamana akan dikirimkan kembali ke 
pondokan, maka haroes singgah lagi 
ke Ngereh, diroemah Nenek saja itoe, 

Di sana sini, saban2 mendapat be- 
kal. Hal ini“ menjenargkan. tetapi 
membahajai djoega, karena lalue me- 
pimboelk:n keinginan pzda oeang dan 
soeka membeli parganan. Tidak lama 
lagi maka Men Tir dan Man Sceto 
itce mendjadilah komplot saja. 

Kalau Embah saja bertanja apasaja 
soedah merdapat bekal dari orang 
toga den mamask-mamak saja, maka 
Man Tir dan Man Soeto menjocroeh   nja pada saja membilang : »Boten 
angsal!" (tiada dapat), 

Man Tir itoe kira - kira cemoernja 
sekarang ada 65 tahoen. Waktoe ia 
masih djedjaka, telah diserahi ia me- 

lah di Hoofdenschocl di Probolinggo. 
Mamak saja ini, pada waktoe ini telah 

Tir keadaannja masih sederhana sa- 
dja, meskipoen anaknja soedah ada 
jang berpangkat dan tjoetjoenja ada 
jang bersekolah Mulo, 

sendiri, adalah karena salahnja sen- 
diri, karena seorang anak moeda te- 
mannja jang djoega memomong toean 

Regent, 

Akan disamboeng.   

momong oom saja, diwaktoe disekc- 

mendjadi pensioen Patih, sedang Man 

Hal ini menoeroet keterangapnja 

nja disekolahan Hoofdenschool, ialah 
temannja mentjoetji pakaian toeannja, 3 
ada jang hingga kini berpangkat. (en 
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| Kemadjocan kaoem perempocan. 

—.... Moeslimin. — Hidoep seb 

cadaan kaoer 
     
    

M 

      

— 
1238 &: 

Ditjeriterakan bahwa Moeslimin di 
Balkan berasal dari tiga golongann ja- 
itoe Albanie, Biddavina dan Turkie. 
Doea golongan terseboet bermoela ter- 
kenal sebagai toean2 tanah, saudagar 
dan memboeka berbagai-bagai peroe- 

' sahaan dalam negeri , sementara golo- 
ngan Turkie lantaran mempoenjai lebih 

. banjak pengetahoean, ada jang mendja- 
bat pekerdjaan negeri dan sebahagian 
nja mendidik pendoedoek ke berbagai 
bagai djoeroesan ilmoe pengetahosan. 
Mereka ini kebanjakan berbitjara dalam 
bahasa Turkie, Perzie dan Arab, se- 
dangkan golongan Biddavina akoe 

| dirinja sebagai Moeslimin jang berasal 
sedari zaman poerbakala disana : se- 

bagiannja akoe poela berasal toeroenan 
Slavia dan berbitjara dalam bahasa 
Nae Pas na Da 

Djoembiahnja pendoedoek Moesli- 
min di Roemenie 300.000 djiwa. Mere- 

| ka kebanjakan hidoep bertani dan seba 
'hagian ketjil berniaga. Toeroenan me 
reka katanja berasal dari Tartarie jang 

- sebahagian besar tinggal di Doproja, 
“ Konistan serta lain lain tempat. Oleh 

karena pertanian disitoe sangat soe — 
' boer, makanja mereka telah pilih dae 

rah itoe.- 213 
“ Dibilangan Griekenland djoemblah 

' nja Moeslimin sangat koerang (kira ki 

ra 185.000), dan ini terdjadinja lanta 
ran itoe peperangan jang atjap kali di 

ma'loemkan antara Turkie dengan 
“ Griek sebahagian lagi disebabkan ber 

pindahnja orang orang Turkie daerah 
ini ke Anatolie : hingga beberapa poe 
loeh tahoen dahoeloe pernah tertampak 
dinegeri ini, maka lain lain Moeslimin 

paksa toeroet pindahkan kedoedoekan 
MEN aa TE Pu nba Ya 
“bari pada lain2 keradjaan Balkan, 

| boleh dibilang pemerintahan Yugo- 
Slavie ada berikan lebih banjak kemer- 

| dekaan kepada Moeslimin didjadjahan 
| nja,sebab pada mereka ini dikasihkan 

| hak penoeh dirikan madjelis ,, Oelama 
jang saban2 adakan persidangan boeat 
memberi berbagai-bagai poetoesan da- 

era lam hal jang berhoeboeng dengan 

agama zonder perdoelikan pada peme- 

| rintah. Begitoe lagi pemerintatr Yugo- 
Slavie tidak tjampoer satoe apa dalam 
oeroesan mesdjid, madrasah, harta 

“wakaf, oeroesan perkawinan dan per- 
7: .tjeraian, pembahagian harta poesaka 

dan lain2 soal jang berhoeboeng de- 
ngan peratoeran ke Islaman, melainkan 

— sekalian itoe diserahkan dibawah pe- 
“ nilikan madjelis ,,Oelama" terseboet. 

—.. Bagaimana mereka dapatkan kemer- 
dekaan dalam oeroesan agama, begitoe 
poela segala golongan Moeslimin Sla- 
via diberi hak sempoerna .dalam so'al 

pemerintahan zonder mempoenjai per- 
— bedaan. Begitoelah sedjak beberapa 

— tahoen dahoeloe oleh Moeslimin disini 
ada didirikan satoe partai politiek jang 

    

    

— berpengaroeh dalamkalangan pendoe- 
doek. Selain anggauta partai ini sema- | 
kin hari semakin bertambah, maka di 
loecar negeri seperti Bulgarije, Berlijn 
dan lain2 tempat poen mereka soedah 

“ dapat mengadakan tjabang2nja. Leider2 
teroetama dari partai Islam ini ada 

doedoek sebagai anggautanja madjelis 
. Parlement di Yugo-Slavie. toelis S.Sum. 

Seperti. djoega peratoeran ke-Islaman 
|. dang tertampak dilain-lain negeri Islam, 

ak ai kaoem iboe dibilangan ini .poen 
—. sangat 

  

'berbakti atas perintah-perintah 

3 Naa an “kogboeko Pada Pora 

s0 Na Rara 
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loeslimin di Balkan: 

— Hidoep roekoen dan akoer sesama 

jang boekan berasal Turkie poen ter| 

da peradatan | 

    
         

  

          

     

  

        
              

   
   

       
    
      

     

   
   

      

Ketiga 

Hidoep sebagai saudara semoea menoeroet 
perkataan Nabi Moehammad s. a. w. 

rempoeannja tidak perdoelikan lagi 
sama toetoepan moeka, maka dilain- 
|lain daerah-di Balkan semoea kaoem 
|iboe Moeslimin masih kelihatan bertoe- 
|toep moeka. Anak-anak gadis djarang 
kelihatan laloe lintas didjalanan pada 
siang hari, kaloe poen ada mereka ten- 
toe memakai keroedoeng atau lain-lain 
pakaian jang menoetoepi seantero toe- 
'boehnja, hingga tidak ada jang terboeka 
selain dari kedoea matanja. 

Sebagaimana dilain-lain negeri Islam, 
kaoem iboe Moeslimin di Balkan poen 
kenal kepentingannja onderwijs 

Dengan begitoe sekarang sebaha- 
giannja soedah ada jang menoentoet 
peladjaran dalam berbagai madrasah 
tinggi tetapi amat sajang setelah tam- 
matkan peladjarannja, golongan ini tidak 
berdaja mengembangkan pengetahoean 
itoe antara sesamanja. Meskipoen ada 
beberapa poeloeh kaoem. iboe jang 
pernah dapat didikan bekerdja dalam 
kantoor-kantoor pemerintah dan kan- 
toor dagang, tetapi ini boleh dibilang 
sangat ketjil djoemlahnja. Hampir di- 
seantero Balkan sekarang terdapat 
kaoem iboe Moesiimin jang memegang 
pekerdjaan klerke, kassier dan seba- 
gainja. “an AN 

Kita pernah menjaksikan itoe golo- 
ngan perempoean Islam jang bekerdja 
dikantoor kantoor asing, singkirkan 
(boeka) toetoepan moeka mereka waktoe 
berada dalam pekerdjaan, dan pakai 
'kembali tatkala hendak poelang ke 
roemahnja. Begitoe lagi mereka ben- 
|tjikan pergaoelan merdeka antara laki 
laki dengan perempoean, selainnja di 
waktoe bekerdja. 

Diwaktoe belakangan ini di Balkan 
ada timboel gerakan boeat lenjapkan 
kebiasaan kawin lebih dari satoe, 
karena disini orang2 jang tidak mam- 
poe poen ada memelihara tiga sampai 
ampat isteri jang tentoe sadja mesti 
rasakan berbagai bagai kesengsaraan 
dalam penghidoepan dizaman soekar 
ini, Oleh sebab itoe dengan mengam-| 
bil 
'madjelis ,,Oelama“ senantiasa mem- 

alasan dari kata-kata @oer'an, 

berirfatwa boeat orang jang koerang 
mmampos djangan memelihara -isteri 
lebih dari satoe, Bagaimana fihak laki 
laki dapatkan hak kawin dengan lain 
perempoean diberi sesoedah tjeraikan 
isterinja begitoe poela golongan pe- 
rempoean diberi kemerdekaan penoeh 
beeat memilih atau kawin pada laki 
aki jang disoekainja. — : 

Tentang lain2 peratoeran ke-Islaman, 
seperti bersoenat Rasoel | berchatan | 
dan merajakan hari raja Islam | oem- 
pamanja diboelan Ramadlaa, 'TIdilfitri, 
'Idil-adha Asjoera, Maloed Nabi dan 
sebagainja | ada dilakoekan dengan 
sangat gembira dan lebih ramai dari 

Timoer. : 

Satoe hal jang sangat penting ditja- 

tatkan dalam penghidoepannja itoe go- 
longan, jaitoe persatoean dan bertolong 

tolongan antara sesama Moeslimin dari 

segala kaoem dengan zonder menoen- 
djoekkan soeatoe pertjideraan atau per- 
selisihan, baik dalam anggapan maoe 

'po€n dalam kepertjajaan, melainkan 

semoeanja kelihatan hidoep sebagai 

saudara, dengan toeroet betoel2 per- 
kataan Nabi Moeshammad s. a.w. ten- 

tang persatoean dan persaudaraan 
dalam Islam. Bia 

aa TN : « 2 
se x £7 

3m | Soedah tentoe perkara ini mendapat 
NAN  Iperhatian besar dari publiek, 

——— — — 
| Perkara isteri dengan soeami. 

0. Si isteri minta ganti 
| nafkah f:2800. 
“Pada eneng Pan jl. Kera- 

patan Padang di Tebing Tinggi soedah 
ersidang memeriksa perkaranja Teng- 

koe Tokoh, bekas Djaksa dari Kera- 
patan Padang jang diadoekan oleh 

  

“(Lebih landjoet ,,Pel. And.” kabarkan 
'Ibahwa madjelis Kerapatan itoe ada 

terdiri dari : : 

| Noorzitter Tengkoe Mahkota Kera- 

1 Idjaan Deli. djaksa Tengkoe Sjahboe- 
m|din, sebagai leden Tengkoe Temeng| 

goeng dan toean toean Datoek Hassan, 

lAlang Dari dan Datoek Zakaria dan 

'kadhi Hadi Sjafiie. : 
Controleur Padang & Bagai adviseur. 

' Poekoel 10 precies persidangan 
dimoelai. Pihaknja Tengkoe Safiah 

dibela oleh tocan Abdoel Malik, zaak- 

waarnemer dari Medan, Setelah pen- 

'dakwa, jaitoe tocan Abdoel Malik   — isterinja bernama Tengkoe Safiah. 

. 

| membatjakan toedoehan, jaitoe menoe- 

memberi 

. Isoeaminj 

daerah di Anatolie (jang golongan pe-| 

pada dilain2 negeri Islam disebelah 

iroet rekestnja terhadap Kerapatan, 
laloe Tea Tokoh dipersilahkan 

|Safiah mendakwa ia telah 16 tahoen 
'lamanja tidak mendapat nafkah dari 

ja itoe, dan lantaran ini ia 
meminta ganti keroegian sedjoemblak 
f 2.800.—. 

Setelah diadakan Raadkamer, laloe 
— Ihakim memberikan kepoetoesan, jaitoe 

Tengkoe Safiah dianggap pergi dari 
roemahnja dengan tidak idzin soeami- 
nja, maka'ia tidak haroes menerima 
'itoe bantoean ocang. Dengan begitoe 
pendakwaannja ditolak. 

Dengan Tengkoe Tokoh soedah di 
soempah, karena ia menerangkan dalam 

'isterinja. Sebeloemnja itoe persoempa 
“Ihan oleh Tengkoe Mahkota ada dima- 

djoekan pertanjaan apakah ia akan me- 
melihara teroes itoe isteri atau maoe 
ditjeraikan. Moela2 Tengkoe Tokoh 
meminta tempo boeat berpikir, tapi 
Tengkoe Mahkota menasehati toeh ia 
soedah 16 tahoen lamanja berpikir, 
Setelah disoempah, Tengkoe Tokoh 
lantas mendjatoehkan talah doea pada 
isterinja dimoeka sidang Kerapatan. 

9 -— j 

Berita dari Poerwokerto. 
Djoega boeat kaoem 
penganggoeran. | 

Besok sore dalam lapangan V,P.O. 
akan diadakan pertandingan antara 
djago kapoek dari P.V.C. dan kaoem 
kantoran (belastingkantoor ?) jang pen- 
dapatannja goena menjokong kaoem 
penganggoeran jang roepanja kasnja 
semangkin kempis2. Patoet dapat per- 
hatian seperloenja. 

Doenia goeroe. 
Dalam permoelaan tahoen adjaran 

ini kota Poerwokerto mendapat banjak 
perobahan dalam doenia goeroe. Dari 
pihak jang bersangkoetan kami dapat 
keterangan seperti berikoet : 

1. Toean Sata m goeroe Ambachts- 
school Poerwokerto dipindah ke Pa- 
dang gantinja dari Semarang. 

2. Toean Samadi dari H.LS. II 
masoek Hoofactecursus-poen kepala 
sekolah dari itoe sekolahan pergi verlof 
kedoeanja beloem ada gantinja. 
-3. Toean Danoesiswojo kepala kl Il 

no. 2 dipindah tijd. Leerschool klas Il 
no. | gantinja tocan Tjitrosoedjono dari 
Klas no, I, terseboet. 

4. Toean Darmosoemarto kepala se- 
kolah kias II, no. 6 diberhentikan de- 
ngan wachtgeld gantinja toean Soekardi. 

Hardjowijoto dari Bandjaranjer, 
Kami kira masih akan ada lagi pe- 

robahan atau kepindahan goeroe, 
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djawaban satoe persatoe. Jang | 
' Imendjadi toentoetan itoe jalah Tengkoe |. 

itoe 17 tahoen ada djoega mendatangi. 

Pemimpin jang moe- 
loetnjakotor. 

pemimpin dari perkoempoelan N.O. 
satoe perkoempoelan. Islam jang terhi- 
toeng besar dalam rapat2 of koersoes 
kerap kali mengeloearkan perkataan 
jang koerang lajak,"meskipoen orang 
jang tidak terkenai kerap kali merasa 
koerang senang. Salah satoe boekti 
dalam mauloed Nabi ia berkata jang 
maksoednja orang jang tidak mengikoet 

seperti tjeleng. Poen kerap djoega me- 
ngatakan orang jang tidak sembahjang 
seperti andjing. Atas perkataan jang 
koerang sedap ini patoet kalau pihak 
pemoeka N.O, menaroeh perhatian. 

  

    

Djam berapa kebanjakan orang 
meninggal ? 

Kita rasa barangkali ada pentingnja 
djoega, kalau disini kita toeroenkan dja- 
waban atas pertanjaan, djam berapa 
kebanjakan orang meninggal dan djam 
berapa poela paling sedikit orang me- 
ninggal, Tentang ini kita ada batja dalam 
soerai2 kabar lain, jaitoe ialah satoe 
statistiek jang dibikin oleh Jusatz dan 
Eckardt di Marburg, Rostock, Kavno 
dan Schmalkalden. 

Ternjata di waktoe pagi antara djam 
ampat dan lima adalah jang paling ba- 
njak orang meninggal :dalam djam2 
pada tengah malam roepanja paling 
sedikit, 

Tentang ini soeal ternjata itoe ampat 
statistieken banjak sekali mempoenjai 
persamaan. Tapi selain dari itoe keli- 
hatannja djoega sekali perbedaan dalam 
tjatatan2nja. Orang anggap pertoekaran2 
dari tinggi tjtaatan itoe ada berhoeboe- 
ngan rapi sekali dengan geleiddingsver- 
mogen listrik dari oedara satoe2 hari. 

2 

Bola kilat satoe keadjaiban alam. 
Dalam soerat kabar Le Matin Gabriel 

Guilbert ada kabarkan bahwa di Fran- 
krijk baroe ini soedah toeroen kilat jg. 
sangat aneh. Hari Saptoe 23 Juni, pada 
sendja hari disekitar kota Versailles 
telah berhemboes angin topan jang 
dibarengi oleh hoedjan lebat. Tiba-tiba 
kilat soedah meledak di atas atapnja 
seboeah roemah. Boenjinja ledakan itoe 
sangat hebat dan keras, sehingga satoe   

Orang memberi kabar bahwa seorang 

fadjaran Nabi Moehammad deradjatnja | 

dah hantjuer. Dalam roemah itoe se- 

ling medja dan tiap orang menjangka, 

barang2 pinggan soedah habis petjah. 
Pada saat itoe kelihatan dalam ka- 

imar seboeah bola kilat jang sebesar 
kepala anak ketfjil. Bola ini meng- 
golong dibawah medja diantara kaki 
nja satoe anak ketjil, jang karena ini 
djadi djempalitan. Doea anak perem 
pocan oleh sebab jang tidak bisa di 
oendjoekkan soedah terpelanting dan 
bola kilat jang menakoetkan itoe, jang 
masoek djendela, hilang lenjap kem 
bali melaloei itoe djalan djoega ber- 
poetar2 beberapa kali disekeliling roe 
mah liwati. djalanan dan masoek da- 
lam satoe toko tembako, kemoedian 
dengan sigera tinggalkan tempat itoe 
lagi dan koendjoengi djoega tempat 
pengataman dari seorang toekang ka 
joe pada satoe roemah jang sedang di 
bikin. 

Biasanja dalam kedjadian seroepa 
itoe ia meninggalkan baoe belerang   

  batang kajoe tjemara jang toemboeh 

2 

BB oeat djaga kesehatan sanak familie stiap hari, 

AA da obat jang paling kesohor dan mandjoer 

aen tiada tjoema Obat Balsem jang soedah terpoedji,. 

egala roepa penjakit bisa ditolak dan disemboeni, 

n warnanja obat ada jarg mera dan jang poeti, 

Mi asing-masing orang perloe lekas sedia dan beli. 

jerita dan reclame kosong tida goenanja, 

ang publiek bisa pertjaja kaloe ada bcektinja, 

mas £zma segala obat tircean jang palsoe tjapnja, 

intdi Ciargan Jera pale cta" tircean jarg berbahaja, 

dari sekararg boeat dj:ga kewarasan, 

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

ENG AUN TONG 
Molenvliet West No. 

jang sangat keras, tapi ini kali tidak 
ada berbaoe soeatoe apa. Lampoeg 
listrik habis padam, tapi perkakas2 
Radio roepanja tidak ada dapat gan2 
goean sedikit djoega. 

  

  

  

  

Toean R,Ronggo Soeme- 
nep: 

Atas pengharapari dan kesanggoepan 
toean itoe, lebih doeloe kami oetjapkan 
banjak terima kasih 

Begitoe djoega tentang kesanggoepan 
toean akan menjoembang berita2 dan 
propaganda s.k. kita ini, sangat dihar- 
gakan dan harap dipertjobakan doeloe. 

Toean S.lid V.P/k Poer- 
wakarta: 

Kabar perkaranja tocan R. kita telah 
moeatkan. Soerat terboeka lebih baik 
toean kirim kepada orgaan V.P.L, 

Sesoedahnja motie diambil oleh ver- 
gadering, boleh toean kirim satoe copy 
pada kita. 

Raden Soetardjo Struis 
wijkstraat BtC. 

Melanggar artikel 303 atau 542 dari 
Wetb. v. Strafr., oleh karena tjapdjiki 
itoe terhitoeng dalam hazardspel djoega. Tn 

  

atjan ada tjapnja obat jzrg Erg Aun Tong keloearken, 

intero bangsa diseloeroe negri scedah poedjikan, 

olak segala penjakit jang bisa timboel mendadaken, 

ang kemandjoerannja ditanggoeng dan tentoe menjenangken, 

N 

# 

Toko Obat Tjap Matjan 

174 — Tel, No 

1090 Batavia 

'dalam kebon dekat roemah itoe soe- 

moea orang sedang doedoek disekeli- ta 

bahwa katja2 djendela, tjermin dan 
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pa Or Scheltema jelita 

Oogarts 
#| Raden Salehlaan 45 Telf. 6176 WI, 

aa! Spreekuur van: 7.30 — 8.30 v.m. 
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   . TELEFOON 1361 WELTEV REDEN 

Tana on n.m. 
  

    

    

  

po jai ba Dnetagan di Oa Finger - 

ae model Maa kwaliteit nummer 
  

  

     
  

- bisa membiki : 1 Pn : . 3 3 

La en S.D. MOESTAFA ALAYOROES 
Kp.Bali Gang T. Abang Ketjil 6 

Batavia - Centrum 

'Djoeal roepa-roepa Minjak wa- 

ngi jang tiada pakai alcohol, 
Minjak madjemoe, Minjak ram- 

Te 400. 000 SAB boet dan Aer djedjamoe Madoe 
2 tjap , TAWON“ 

Maoe lekas kaja F 100.000, | Dan djoega bisa membi kin mi 

F 50.000, F10.000.F5.000 mmm || Th Ia Aa dadi an” 
nja, kombali mendjadi- wangi, 

  

      

Ina 269 prijs-prijs jang lain, moelai djoeal 5 Aug. 1934 
Lekas kirim oeang per postwissel, djangansampe keha- 
bisan 1 lot f Ii 35. Ya lot f6.— Yi lot £ 3.50. 
Ongkos vrij. S w 
Trekkinglijst dikirim gratis, Pembeli lot dari kita soedah 

          
  

  

  

  banjak dapat prijs Toean-foean pembeli lot, biar bebe- menanat 
rapa kali tida dapat, djangan menjesal. Jang dapat prijs TOEKANG GIGI 
besar-besar selaloe ganti-ganti orangnja, dan toean boleh 2 
pikir, seka'i sadja dapat prijs besar, seoemoer hidoep £hio Tjie Kim 

ta' perloe fjari oeang. Pintoe Besar 6 Batavia 
Dj b kali t ili | t : joega barang ocean poenja giliran ini kali dapa Bea mat hidoin bokan Sadis nan 

f 100.000. Siapa taoe boekan ? : perhoeboengan besar sama kawarasan badan, 
Asal kita beli selamanja ada kans (harapan) , tapi djoega ada ambil satoe kadoedoekan 
Rembours tida kirim, penting bagi kabagoesan: seande orang poe- 

. Nan nja gigi tjopot (ompong) atawa dimakan koe- 
2 : 3 Menoenggoe dengan hormat toe dalem tempo bitjara, ketawa atawa ma- 

: (Oei Hok Tjiang mah makanan nistjaja ilang sabagi kaba- 
Pasar Senen, merk : SN D. SIHOMBING & Tradin Co. Ltd. goesannja dan rasanja jang enak: maka 

  

    meta : 2 : | Tipasang dan tambel “gigi telah djadi satoe 
Th Toko Hokkian, Bat. — - $ Afd. Loten debitant roepa technick jang pentiag. Kita menjakinin 
Bt Doeloe saja sakit pe- Fa Tanah Tinggi I no. 42 — Bafavia-Centrum. Jilmoe . gigi nan Berpggin Tayu, dan kita 
Na ES 2, : 2 ertjaja jang kita poenja kapandean dalem 

o- -roet sepoeloe taoen, N. 8, Onze' firma bestaat 'uit meer dan 10 afdeelingen. Be ti e ne taea Huta Boleh 
dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang 
asal, ditanggoeng dalem doea poeloetaon ka- 

H A A RO L I 8 loediboeat makan tida merasa sakitserta ting- 
: pa gal koeat. s 

5 & Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim 
A jang bisa semboehken sakit dalem satoe 

- A L M E B O O M menit berhoeboeng sama malaise harganja 
ab aa anana EA ditoeroenken satoe botol f !.— (satoe roepial. 

PN aan aa AA HA BASA BA | 

  : ten minta obat sama 

Sinseh TAN. HONG 

LIAN satoe minggoe 

1 sadja soeda baek, seka- 

    

  

         
      

            

   
   

  

    

          

    
   

    

    

  

      

    

rang soeda setenga taon 

tida sakit-sakit lagi. - 

I Banjak trima kasi. 
Pn . 'Terbikin oleh Dokter dari Geneeskundige Hooge- : 
ATAWA KENA school, Bat.-C. Speciaal boecat menjega rontoknja 2 

15 ramboet, melinjapkan gatel-gatel, ketombe,? mem- - 3 
baeken cedala penjakit di koelit kepala, membikin . PENGINEPAN — SOEKAMAMPIR” : 
ramboet gemoek, item dan lemes. Adem dipakenja|Di Moeka Station S.S, - —  Cheribon. 
dan mempeenjai haroem jang haloes. dan dari Station hanja 1 meniet berdjalan, 
Per Fiesch 50 gram Dalam Kota f0.30., Loear - mem. 

“ Kota f 0.35 belon teritoeng onkost Kana, Toean-toean jang terhormat, 5 
#| —- Di fjari Agent disekoeliling tempat dengen dapet) ' Dengen ini briefkaart, kita bertaoeken -. 

' rabat-baek. sebelonnja toean tinggal pada lain pe 

Agent- Chemicalitn -Handel '—,GALENICA” Inginepan, lebih doeloe tocan soeka me- 
nb Abbas 32 BataG. 3 njaksiken (di kita poenja Penginepan 

R3 . : letaknja di Station S,S. Roemah model 
Agent -Toko S.B. A., Kota-Radja., (Aljeh)lkuropa dan di rawat sampe bersih 

K. W,E KARTAATMADJA - Oude Tama- |serta pendant baya jang njaman dan 
: : sedia djongos tjoekoep boeat tocan-toe- rindelaan 220 Batavia. Centrum | 98 Kan Ia Oval 

IP P | 
3 PA At) S OUW HAN JAM ATA |. 

      
  

  

   SS BANDOENG 
2 png Kn 63A - 

  

   Kamer ! boeat 2 orang f2— orang f 150. 

BATAVIA- CENTRUM. dan ada 
Tas ueN ae AAN 

a pek 

, — Menerima sekerdjahan bilah Hit. 

    

  

  

                

     

  

    
    

    

   

   

   

            

   

  

   

  

   

      

       
      

   

  

      

  

  

  

  

5 s | nasa gaa ditanggoeng. tiepat dan rapih. SS 2 orng Teh ae KOSO 
es epoen harga ditanggoeng accoord dan me- ca : T 

an, boleh saksikan. 2 AE Memoedjiken dengan hormat 
PR laman padane Na Dengan officieel dipakai Eigenar MOEH, SALMIN. 
Ma Ca “ £. S1 e— f 

an Diwkk ukk. GALOENGGOENG BAHASA 1 INGGERIS AAA 
Aa «LI Oleh JAPAN — BELANDA didalam conferentienja J. b. |. Kan ore BK AN de 

2 Lon TA TI KAN id Pe: 5 : AU DAH BC K h 
-$ Toean salah! Kalau focan maoe madjoe didalam economie, on- Tentang kemoestadjabannja BEDAK 1 

2g Na na en Ton 2 anta t derwijs, sport, kunst, dsb. ,ORCHIS LATIFOLIA"? K LOEBE- 
Sen ek Be ee Tefapi tidak maoe mempeladjari bahasa Inggeris ! LON, tjoba pake ini hari djoega, sesoe- 

SIA BAN 2 Ea 2 25 Tana salah ! Kalau focan maoe lekas pandai berbahasa dan dahnja U pake dalem 1 minggoe U | 

Ha naga : mengarang didalam bahasa Inggeris. nanti “0 Pa aa HA an 
1 HN “| Tetapi datar dengan perantaraan boekoe2 jang tidak practisch atau | |sanget besar faedahnja boeat penjaki 1 ma Li en Tn taka aa Ku 2 Aman tt | Teo boudar dengan peranaaan otkoe2 Ing Kidak rasi Ka | 
  Tocan beroentoeng! Kalau toean maoe madjoe dan lekas pandai ber- 3 TIABAKA 

berbitjara dan mengarang didalam-bahasa Inggeris. TRUNG TIANG GOAN 
r N IBER IAN TA HOE P. Soeka beladjar dengan perantaraan boekoe2 jang betoel2 practisch ! Tn 

Keboetoehan toean itoe hanja dapat dipenoehi dengan : 

  

  

   
»Goeroe Bahasa Inggeris' 
karangan tt. Z. Arifin dan Z. Ef- 
fendi. Diterbitkan boeat sementara | 
3x1 boelan, 
Tiap-tiap boekoe memoeat dengan 
compleet peladjaran2 tentang sifat2 
memboenjikan a-b-c-Inggeris salin 

, menjalin dari bahasa Inggeris keda- 
lam bahasa Indonesia dan dari ba- 

| hasa Indonesia kedalam bahasa Ing 
geris, bagaimana menjoesoen kata2 
Inggeris, pertjakapan, batjaan, dan: 
lain-lain. Keterangan2 memakai ba- | 
hasa Indonesia foelen dan dengan 

peratoeran jang segampang2nja. TIDA OMONG KOSONG. Sesoedah- 
Harga langganan: 1 boelan (3x1 nja U pake dan tida berfaedah, U 2 
boekoe) £0.90: 2 boelan (6x 1 boe- djangan kenal lagi, begitoe tanggoe- 
koe) f 1.805 1 kwartaal (9x1 boe- | Ingannja bedak Orchis Latifolia jang 
koe) 2.70, Pembajaran lebih da- | Isoedah di keur oleh Analyse Labora- 
hoeloe. Berlangganan boleh sewak- | torium, Dr, THUNG TIANG GOAN 

toe-waktoe, dan selamanja dimoelai | pan poedjian dari Mevrouw H. E. 

Hg AHIOE TIAN heh Uaacang aan 
1934, saia hendak poelang ka Tiongkok 

soedanja itoe saia kombali. lagi mendjalan- 

1 

n Obat2 jang soeda terkenal ke- 
pergian bisa di beli pada saia poe- 

onghoa TAY HO TONG di Tanah 
Le bisa Tana beli pada, Koerana 

  

Ni. Thong San" 

“penjakit S si sakit peroet, matjem-ma- 

P djoekoeliling, Koeping Toeli, Entjok 

epa2 penjakit anak2 kena angin. 

PO HIAT SOH, 

“darah, koerang koewat, tida napsoe“ 

kaloet, banjak pengloepahan, Orang 

boeat tjoetji darah en tamba darah, 
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