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jang tidak tertjampoer oedara j 

a kendara'an. 
pergi ke pegoenoengan ! 

Alangkah. bedanja keada'an dalam 
dan di loear kota. Ada persama'an- 
jalah tentang crisis jang sekarang 

sampai di desa2, tiap2 orang 
ai ini, malah orang tani jang| 
sai lebih-lebih. '- 

desa sekarang djarang 
Sela di Djawa Tengah dan 
r sg telah ada ang ana djoeal 

beku deka” tanah" Nana jang 
00 boer, Tn terdjadi. Oentoek 1 menoe 

Kabah dan terpaka sandi ke 
g jang djaoehnja ada 4 k.m. 

doea berkah Allah jang tidak 

kg langka ocang 
karena hasil boemi keloear: 
tidak poenja ceang tetap 
ad makan. Dan Siapa) 

entar menjingkiri menderoengnja aa 5 

-mesin, pergi ke locar kota Yani: Ph 

  

  

e dun terlepas “dari boenjinja| . b 

Verlof beberapa! 

  

ke derwiis di Volksraad. 
Dalam vergadering Votksraad kema- 

rem hari Rebo 8 Augustus, waktoe: 
pembitjaraan begrooting 1935 boeat 
Gepdrtement ag: Onderwiis €n Eere- 

'Angehino, Ng. “directeur Onderwijs te- 
lah memberikan -pendjawaban atas pi- 
|dato pidato anggauta Volksraad da- 
lam termijn kesatoe. 

'Spr. katakan bahwa critiek jang 
"Isoedah dilakoekan oleh toean2 ang- 
Igauta ada doea sifatnja: Pertama ada 
dimadjoekan: keberatan atas tindakan 
jang tertentoe jang soedah dilakoekan 

dengan critisch dikatakan tentang po 
litak onderwijs oemoemnja dari Pe 
merintah, dengan. mana dinjatakan ke 

a|sangsian apakah Pemerintah benar 
tjoekoep insjaf (mengetahoei) atas ke 
pentingar jang besar—dari- onderwijs 
oentoek kemadjoean ini negeri. 
Spr. . bermoela mendjawab ini so 'al 

jang kedoea. 
Pemerintah merasai dari berbagai2 

“pertimbangan Disaga “bocah fikirannja 

  

  

ja cabul sama “toetoep pintoenja bocat 

P solicitanten, pemoeda2 kita jang terpe- 

api tengah hari atau bantoean amal: dari 
Kn pada poelang ke desa. 

| acap zonder pekerdja'an lebih soeka 

| moendar-mandir. sebagai werkloozen 
| dalam .kota ' menoenggoe emboen di 

Ini boleh . djadi disebabkan karena 
tiap2 orang jang terpeladjar tidak lagi 

bisa 'kembali hidoep dengan sederhana 
t seperti :paman-pamannja di desa. Pa- 

al kedoea jang ae djaul 

'soesah ini, jalah barang Japan 

moerah harganja. Orang kira se- 
jaman soesah ocang begini 
dengan pafjeklik dan tidak 

barang moerati, orang desa selain 
elapatan tentoenja poelang asal, ber- 

akaian setjara-Adam. bapa. manoesia 
. pertama! 

Barang Japan soedah sampai ber-: 

kar di desa-desa, roepanja pemerentah |j 

india Belanda sedikit laat mendoe- 

nja. Baroe sekarang ada conferentie, 

tingenteering mendjadi oesoel, dan 

jikalau memang barang Japan betoel 

cetoel 'poetoes sarana sx sn 

    
     

   

    

   

   

      

     

    

  

: toelis, An bai? japan 

yganannja memang rajat jang seka- 
9 dalam kemiskinan oeang ini wak | 
: Be sr Maman masih Tebih 

kaian 'moesti netjis, kaki moesti ber- 
sepatoe dan .minoem air tawar soedah 

lagi. Sebab, djikalau soeka 
hidoep sederhana. sadja, meskipoen ta" 
bisa : | dapat oeang, makan didesa soe- 

dah tentoe ada. Tas 'oesah dengan 

membawa modal apa2, asal bisa sopan 
santoen dan hidoep tjara itoe desa, 

  

orang. jang bisa membatja dan menoelis 
akan dapat tempat dan kehormatan. 
Dalam being ada Nur Tn orang 

. boleh di 
pertiaja?" 

Diatas Bogor sebelah Kidoel PU 
meskipoen orangnja vredig, damai dan 

tentram, ada penjakit ,ngidjon“ jang | 
bikin orang tani tidak bisa ambil ke-: 

| oentoengan dari tanamannja. Digoe- 
|noeng-goenoeng waroeng2 Tionghoa: 
bisa soeboer sebab ta' ada pendidik 

oentoek adakan waroeng sendiri. Orang | 

jang. tierdik. keloear masoek pintoe di 

|pegoenoengan. djoeal kain dari Djohan | 

Djohor pembelinja hanja f 0.60 satoe 

ks Ilembar, digjoeat tidak koerang “dari 

  

     
           

     

  

     

   

       
       

     
     

ne 4 ki dekarang' Tb soesah: “In 

. aa Sa b Hari barang | 

     
   

  

alau bisa ada) as ta? bisa. timboel 
ang Twente ta" .oesah pan HAN 

pe gawai2 semangkin toe- | 
ah padjak semangkin naik. :.:1/| 
et “nampak lagi pada kita jalah 

    
  

Pa 12 — dengan. bajar barang ir na- 

"Itura lebih dari itoe atati penitjilan 

| berangsoer-angsoer. : 

Ini penjakit2 tidak dilakoekan oleh 

panah. 3 |bangsa Arab atau Tionghoa, tetapi 

oleh sesama Indonesier, dan ada hadji2 

jang kaja tidak. koerang kedjamnja 

dari toean oeang lain bangsa. 
al “Werkloozen jang tjerdas 

asa niat ja dan boleh dipertjaja sama 

'Ipoelang ke desa, soenggoeh masih 
(banjak lapang terboeka oentoek bisa 

dapat makan sekalian goenakan te 
ganja oentoek. toeloeng bahgsanja . 2   ahwa napa kantearik Shovveraes Titamiang 1 Aug, 1934 

3 

Kemis 9 'Augustus 1 934 

oleh Pemerintah oentoek menoeroen-! 
kan perongkosan Onderwijs. Kedoea 

  

" gan tentang berhati2nja anggauta 
“|dalam hal onderwiis ini, bahwa soeng- 

goeh baiklah bagi oesaha 'anggauta2 
terseboet dalam hal memadjoekan ini, 

— |dimana mereka sendiri ada memegang. 
rol penting. 

Oleh sebab itoe Pemerintah poen 
mengerti akan maksoed ini critiek2 dan 
menghargakannja. 

Pemerintah akan selandjoetnja men- 
djaga peilnja onderwijs, dan Pemerintah 

#tidak “akan tinggal diam sadja djika 
disebabkan 'itoe penghematan2 dalam 
onderwijs akan menjebabkan! peilnja 
onderwiis itoe terantjam. 

Boekan hendak me 
djoekkan keadaan 
bihi darijangada. 

Lain dari pada 'itoe kata spt., orang 
lihat dari kedjadian dan angka2 jang 
akan dimadjoekan oleh Pemerintah 
kepada Volksraad 6entoek- 3 Tea 
bahwa 'alirannja “Pemerintah ada di 
toedjoekan oentoek mengongkosi per- 
sediaan onderwijs jang begitoe besar, 
dengan oeang jang sedikit: didapatnja 
'seberapa "boleh dengan “baik bisa di 
lakoekan. “Artinja 'boekan-aliran oen- 
toek menoendjoekkan bahwa keadaan 
ada lebih baik daripada apa 'jang se- 
benarnja. Daripada “aliran demikian, 
tindakkan ada diharapkan keoentoe- 
ngan.” 

noen- 
mele- 

  

Pemerintah aj oega 
tjinta onderwiis. 

Bahwa Pemerintah djoega ada tjinta 
dengan onderwijs sebagaimana Volks- 
raad, ta" oesah ' “dioeraikan dengan 

(pandjang lagi kata spr. 
Pemerintah itoe boleh: disama dengan 

— Fseorang bapak dari kaoent Keloearga 
jang - besar, jang. didalam : zaman 
soekar beriati2 dalam pengeloearan 
oentoek pendidikan, dan jangmana 
orang - moesti - mempertjajainja djika 
ia menerangkan bahwa hanja lantaran 
keadaan sangat terpaksa maka. ia djoe-. 

  

|ga terpaksa melakoekan penghematan. 

Tidakadaitoe perten- 
, tangan. 
Didalam pokok-pokok maksoed da- 

ri keterangan2 dan pidato2-anggauta2 
dalam . Raad ini,boekankah ada me- 
noendjoekkan  sesoeatoe - kekoeatiran 
bahwa Pemerintah tidak sepenoeh-pe- 
nocehnja insjaf dan mema'loemi (door- 
drongan) atas kepentingan jang besar: 
dalam hal onderwijs oentoek kema'- 
moeran ini Negeri. 
'Berhoeboeng dengan hat inilah maka 

ada poela dikatakan politiek memetjah 
dari Pemerentah dalam hal onderwijs ini. 

Keadaannja tidak benar seperti apa 
jang digambarkan seperti berikoet: 
bahwa disatoe fihak Volksraad jangi 

| menghendaki banjak onderwijs, sedang: 
dilain fihak lagi Pemerintah, jang oen- 
toek memakai “apa jang digambarkan 
oleh toean Koeseemo Oetoyo, katanja 
Pemerintah ingin melakoekan restrictie 
dan contingenteering (pembatasanj atas 
|kaoem intellect, dan speciaal poela pada 
bangsa Indonesia, 

Ini perbedaan sama sekali tidak ada. 
Benar poela seperti jang dikatakan toe 
an De Dreu, bahwa departement on- 
derwijs. (Pemerintah) lebih mirip dika- 
takan golongan senasib (lotgenoot), da 
ripada dianggap sebagai partai moe- 
soeh (bertentangan). 

Membitjarakan penghimatan dalam 
begrooting onderwiis spr. katakan bah- 
wa banjaklah atoeran jang soedah di 
djalankan oentoek berhimat, dengan 
tidak menggangoe keadaan onderwijs: 
Penoeroenan gadji pegawai2 onderwijs 
ialah post jang penting, boekanlah ber 
arti memboeroekkan keadaan onder- 
wijs atau mengoerangkan oeroesan on 
derwijs. 3 Di : 

Tentang itoe pemboenoehan 
—. bentoek merampok. 

"“Sheri bertoeroet- 

oleh Landraad. 
Menoeroet kabar Aneta dari Padang 

Sidempoean ini hari, Landraad disini 
Tagi pada tanggal 6,7 dan 8 Augustus 
telah periksa itoe pemboenoehian hebat 
goena merampok di. Pagaran Batoe, 
sebagaimana kita telah: kabarkan selang 
berapa lama.   5 orang jang ditoedoeh soedah me- 

. toeroet diperiksa 

HARGA LANGGANAN.” 
an 
"EA3G 

ladanesia satoe kwartaal 

Loecar Indonesia”... 

Boleh dibajar boelanan, tetapi 

brenti haroes diachir kwartial. 

Tarief advertentie, “ketrangan pada 
4s 'administratie, 1 

  

  

  

    

lakoekan itoe kekedjaman dihiasdkan 
dimoeka pengadilan. Tiga diantara me 
reka itoe tetap menjangkal berboeat 
demikian, akan tetapi jang 2 lagi telah 
mengakoe teroes terang, 

Oleh karena'satoe dan lain hal baran 
kali, maka Landraad terseboet tidak bisa 
poetoeskan itoe perkara, dan pemerik- 
saan “akan dimoelai pada tanggal 10 
Augustus besuk: 
Bagaimana pemeriksaan itoe dapat 

animo loear biasa dari Pang ena ini tidak 
bisa disangkal lagi. 

Hoofdwerkplaats S S. di Madioen 
dihapoeskan. 

Menoeroet kabar: Aneta dari Ban- 
doeng Hoofdinspecteur dari S.S. moe- 
lai tanggal 13' sampai 23 Augustus 
jang akan datang ini, akan melakoekan 
perdjalanan ke bilangan sebelah Ti- 
moer, dimana diantaranja akan diada- 
kan. pembitjaraan tentang perighapoe- 
sannja Hoofdwerkplaats di Maidoen. 

—O— 

Pengamoekan hebat di Makasser 
5 djiwa melajang 'Po- 
litie tidak dapatlain 

. djalan lagi, 

Menoeroet kabar Aneta dari Makas- 
ser ini 'hari, dalam Kampong Pisang 
seorang entah bagaimana setelah me- 
ngamoek, hingga 4 orang perempoean 
dan ' 1. orang laki2 tiwas nina masing2 
pada saat itoe djoega. 

Soedah : tentoe pendoedoek2 dise- 
kitarnja itoe kampoeng tatkala melihat 

dengan iantas djoega tiba disitoe. 
Oleh karena si pengamoek tadi ma- 

sih sadja pegang pisau blati jang me- 
rah lantaran darah itoe, maka orang2 
tidak berani tangkap padanja. Poen 
politie tidak dapat lain djalan lagi dari 
pada gertak dengan revolvernja. 

Akan tetapi ketika si pengamoek itoe 
djoega tidak maoe ambil perdoeli sama 
perintahnja politie, maka jang terseboet 
belakangan terpaksa lepaskan 2 tem- 
bakan. 

Tembakan ini soedah mengenai ke- 
palanja hingga tidak lama lagi ia me- 
ninggal doenia. 

“. Diantara 4 orang perempoean terse- 
boet diatas, terdapat istri dan mertoea 
dari | orang laki2 jang djoega telah 
mendjadi korban. 

Jang. mendjadi lantaran itoe penga- 
moekan sampai sebegitoe djaoeh be- 
loem dapat dipastikan. 

—Oo— 

£  Perhoeboengan Communist. | 
Sebagaimana kita 

telah kabarkan ten- 
| tang penggeledahan 
| diroemah hoofdre- 
| dactewr dan dikan- 

toor redactie Sinar 
Deli“ Deli Crt.me- 
wartakan - sebagai 
berikoet, Recherche 

| disitoe soedah da- 
| patkan Soerattoean 

Arif Fadillah dari 
Digoel dan copy da- 
ri artikel jang di- 
moeat di Sinar Deli 
tanggal 10 Mei, jang 
mana teroes dibe- 

slag dengan lain2 soerat2 fagi, Selan- 
djoetnja  Recherche beslag diroemahnja 

   

    

    
Rbestam Effendi 

soerat dari dan oentoek anggauta In- 
donesier. Tweede Kamar tocar Roestam 
Effendi, Dari ini soerat2 ternjata, bahwa 
diantara toean Roestam Effendi dan 
tocan ' Hasan Noel Arifin ada' perhoe- 
boengan, tetapi beloem diperiksa, be- 

|rapa djaoeh-adanja ini perhoeboengan 
politiek, tetapi soedati tetap, bahwa 
hoofdredacteur Sinar Deli doeloe kenal 
betoel pada" toecan Roestam Effendi, 

anggap, bahwa toean Roestam Effendi 
jang salin artikel dariSinar Deli : Jam- 
merklacht van een “Geinternelrde dan 
kirim pada ,/Tribune”, Sinar Deli dike- 
losarkar dengan verslag pandjang-le   
bar tentang penggeledahan di 'roemah 
H oofdredacteur dan dikantoor redactie, 

Ii 

itoe kedjadian jang ngeri laloe mendjadi| 
'ketakoetan dan bingoeng. Sementara 

'borttie jang diberi tahoekan “tor hal kabarkan tentang keriboetan antara 

toean Hassan Noel -Arifin beberapa 

Walaupoen beloem ada boekti2-orang!. 

“Losse nummer 10 .Cent 

  

dimana Tenan ok Miturodhhah Borinet 
toean Hassan Noel Arifin. 

Selandjoetnja "“datain “itoes artikel, 
Soerat dari'tocar: Fadillah, berhoeboerig 
dengan - “penggeledahan “di: tjitak lagi 

g|sama sekali: Pemeriksaan Gewestelijke 
Recherehe, jang dilakoekan'atis perin- 
tah P:G, 'soedah “diberentikan Dengan: 
ifoe hasil, proces-verbaal ditgeat: 

— Oo— 

Bahaja kebakaran hebat di 
Singapore. si 

Beratoes-ratoes roe- 
mah mendjadi abuve. 

Singapore, 9 Aug. (Aneta-Reu- 
ter, Pada tanggal 8 Augustus kemaren 
dalam jalanan dimana terletak roe- 
mah2 kepoenjaan bangsa Indonesia 
entah bagaimana telah terbit bahaja 
kebakaran hebat sekali. 

Dalam sekedjap mata sadja beratots 
rators roemah mendjadi aboe. : 
.Meskipoen api tadi soedah mendjalar 

sampai 2 mijl locasnja brandweer 
ang bekerdja dengan sedapat dapafnja . 
achirnja toch kesampaian tjegah bahaja 
jang lebih djaoeh, hingga itoe kota 
sendiri tidak dapat keroegian apa2. 

Djoemblahnja korban lantaran: itoe 
kedjadian sampai - sebegitoe . djaoehi 
beloem dapat dipastikan, akan. tetapi 
apabila dilihat “dengan sambil laloe 
adja tidak bisa diragoekan beriboe 

riboe orang soedah tidak. mempoenjai 
roemah pondokan lagi. 

—0— 

Tentang itoe keriboetan kacem 
. Moeslimin contra Jahoedi, 
Jang mendjadi tantaran. 

Bertoeroet' toeroet kita kemaren telair 

. 
# 

bangsa Moeslimin dengan bangsa Ja- 
hoedj.di Constatine, dalam, pertempoe 
ran mana 23 dari” bangsa jang tsb. 
belakangan telah tiwas djiwanja, dan 
70 orang lain lagi mendapat loeka. 

Sebagaimana diketahoei merroeroet 
kabar Aneta tertanggal 6 Augustus 
ibi. dari Algiers, keriboetan. diatas ja- 
lah disebabkan dari seorang bangsa 
ahoedi Zouaaf jang memang ada di- 
dalam keadaan maboek. 

Menoeroet penjelidikan jang lebih 
djaoeh, itoe orang Jahoedi entah ba- 
gaimana soedah masoek didalam mes- 
djid | dimana kaoem Moeslimin sedang 
bersembahjang disitoe, dan maki tnaki 
mereka. Soedah tentoe sadja mereka 
disitoe laloe mendjadi naik darah, hing- 
ga melakoekan penjerangan dalam 
kampoeng bangsa Jahoedi tadi. Keri- 
boetan keriboetan itoe soedah dilakoe- 
kan sampai djaoeh malam. 

Oetoesan dari kedoea belah fihak 
laloe . datang berkoempoel didalam 
Stadhuis. goena melenjapkan itoe per- 
selisihan. Akan tetapi baroe sadja me- 
reka' bertjakap-tjakap, kembali itoe 
kariboetan. dimoelai. 

Satoe afdeeling jang koeat terdir 
dari kaoem Moeslimin melintasi iboe 
kota sembari membakar roemah?: 

Didalam itoe pertempoeran orang2 
soedah menggoenakan revolver pisau? 
dan  pentoengan-pentoengan. 

Pembesar: mengambil 
atoeran: jang keras. 

Belakangan dari. Algiers dikabarkan 
poela bahwa pembesar-pembesar telah 
mengambil atoeran dimoeka jangloeas - 
goena mentjegah timboelnja keriboetan- 
keriboetan' jang lebih hebat lagi, jaitoe 
apabila itoe 23 peang hendak dikoe- 
boer. 

Oepatjara pengoeboeran dari bang- 
sa Jahoedi dan kaoem Moeslimin ha- 
roes dipisahkan dan pasoekan2 poen 
telah dapat perintah agar: bertindak 
dengan kerasapabila seorang sadija: 
berani menerbitkan hoeroe-hara.- 

Sekarang “boleh: dikatakan Consta- 
tine itoe termasoek didalam wet pe- 
perangan. 

Pasoekan mendoedoeki station dan 
kampong2 Arab. 

Diharap kedatangannja Gowverneur 
Generaah dari Partjs akan. membawa 
ketentraman itoe daerah. 

Gerakan antisJahoedi terseboet dari 
fihaknja kaoem Moeslimin soedalndi-.. 
perkoeatkan poela -oleh perhoetangan 
kacem tani Arab kepada kaoem, en 
darat bangsa Jahoedi, t 
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ida Ne 

| Oleh. sebab masih patin didengar 
keteranga inja Ong, pon Tjie, e          

va dir AN Ganga 
ilan, maka Lanipang oendoerkan pe- 

riksaan ini perkara Najapai| tanggal    

      

: Mat Ta “kembali felah Nan 
Mia djoemblah itoe ditoeroenkan 
kembali Nan "25,40 cent per 100 

  

— O— 

Korban djalanan. 
  

   
RDI 'Ambonweg, Priok, telah Kedjadi- 
lan penoebroekan diantara deeleman 

  

aa dan Sepeda. Penoenggang sepeda pa- 
tah iganja dan dibawa ke C.B.Z. Ke- 
-salahan ada pada penoenggang sepeda, 

a-l|jang tidak lihat sana sini dan toebroek 

irin, en bagan £ 
Bagian “kedoea: | 

| Panik. jang sedang berenti. 
—0 —. 

Mantri C.B.Z. oentoek Kamran. 
. Sebagaimana tiap tahoen oleh peme- 

S1 'rentah disini ada dikirim dokter dan 
'Iseorang mantri verpleger dari C,B.Z.     

Sa pemeaa ian 
soe ada berlangganan dengan seorang | 

— Tionghoa: di Asemka Batavia, 
Biasanja toekang2 soesoe (kalau ba- 

wa soesoe pada langganannja : ajat 
hanja. taroeh. sadja didepan. pintoe, 

  

  

  

terima dan tentoe sadja jang poenja 
soesoe djadi heran, tetapi ia tjoba tja- 
ri akal, siapa jang soedah mainkan 
dagangannja, 
Betoel. sadja . toe ia “tinggalkan 

'itoe soesoe: MPN PNG, “biasa, dari 
nti kesi ada datang    seorang. jang. laloe il ito 

Dengan lekas jang poenja 'soesoe Ke- 
djar dan dapat itoe orang ditangkap. 

- 0... Oleh hakim jang periksa 'itoe per 
kara, berikan pada-“itoe pentjoeri soe 
soe dengan - Teen oa a “Minggoe 
Pena an TR 

e HE $ 

' Sado poenja gara-gara. 

an : C.B.Z. sementara. 
“Di Angkee Batavia telah terdjadi 

perkelahian. antara doea. orang bang- 

. sewakan sado. 

hebat, hingga “soedah dapat 
loeka-loeka dikepala dan tangan dan 

hari lean, dan Dien Le jang. me- 

  

. wa Papa oeang “har PM elenini 
contributie dan | 'Derma dalam boelan 
An ada f 227.41 dan oeang keloear 

Bg entoek sokongan kematian, mengem- 
0 balikan elengan, anggauta jang keloear 

|. dan onkost, tjitak ada f 299.15. Djadi 
dengan ini oecang jang sekarang ada 

0 4 852,945 lini djoemblah djoega masoek 
25 terhitoeng Ogan, jang digelapkan 1348. 

845. 
Tetitang 'banjaknja kematian Kana 

   

  
   

— isteri anggauta, 7 anak, satoe isteri 

: dan satoe anak auggauta'c andidaaat. 

— pai tanggal. 31 Juli ada 3483. . : 
—0— 

' Lezing tentang needs 
Di Meeter Cornelis, 

Nanti pada malam Minggoe tanggal 
ar ini boelan moelai djam 8 digedong 
H.IL.S, -Pasoendan Pasarstraat 145, 

— Meester Cornelis akan diadakan lezing 
tentang onderwijsstelsel. 
penak. Aa Tanpa ini 
        

     
   
   
   
    

  

   
    

   

  

: Cat An ea 
dengan gelap. 

clan Januari jang laloe 
“nama “Oei Tiam    

  

     
     

    

   

    

    
   

    
   

   

   
   
   
   
    

      

liantar “100: Kenkaga 
it didalam dedi “dedak 

ak th 
oleh politie, 

tas ditahan. 
Betawi telah 

1 perkara, dan 
tamengirim 

  

     
   

    

   
   

     
     
    

   

    

   

  

   
    

    

   
    

    

   
   

   

      

   

  

   

  

   
     

    
   
   
    
     

    

   
     

   

   

  

   

   
   
   
   

    
      

   

Itoe-langganan selaloe terangkan pada| . 
jang dagang soesoe, ia tidak pernah : 

ra -g Moestifinggaldil! 

sa India, seorang dari mereka ada| 

Itoe erkelahian roepanja adabegitoe| 

. perloe tinggal diro mah sakit beberapa | 

boelan itoe ada satoe anggauta, satoe | 

“Djoemblah tanggoengan djiwa sam- 

Itoelis Aria Sineer.: 

o e. | oentoek memberi pertoeloengan kepada 
- (bangsa Indonesier jang pergike Mekkah 

Poen ini tahoen di C. B. Z. soedah 
ditanja diantara mantri2 verpleger jang 
soeka pergi kesana oentoek sementara 
|Iwaktoe dan siapa jang akan pergi ke- 
sitoe beloem diketahoei, 

— 0— 

Perkara pentjoerian2. 
Landraad tadi pagi telah bersidang 

memeriksa: (perkara seorang. perem 
poecan nama Kasih. terdakwa dalam 
boelan. Juli.j.L. mentjoeri barang ke 
poenjaan seorang Belanda. . 

Terdakwa moengkir dan terangkan 
tidak tahoe apa-apa, tetapi keterangan | 

“Isaksi saksi memberatkan, dan achirnja 
Landraad djatoehkan hoekoeman 6 
boelan voorwaardelijk (dengan. proef 

tyd berapa lama 2 Jen 

Kemoedian diperiksa suja terdak 
wa Oesman, tidak poenja tempat ting 
gal dan werkloos, sebab didakwa men 
tjoeri barang2 kepoenjaantoean Meyer 
beberapa hari berselang. 
Sebab kesalahannja terang, Landraad 

djatoehkan ' hoekoeman 9 boelan 
pendjta: : 

ena 

W arta Pergoeroean Rakjat. 
. Djakarta. 

studenten Djapang. 
Moelai. tanggal 7 Augustus j.b.I. 

Pergoeroean Rakjat telah dikoendjoe- 
ngi oleh seorang. prof. dan beberapa 
studenten Djepang jang maksoednja 

loentoek mendengarkan pengadjaran2 
IPergoeroean terseboet, dari pergoe- 

roean rendah sampai tinggi memberi 
perladjaran bahasa Indonesia dan akan 
matang tiap hari. 

ingadjar2 membawa mereka bertjakap 
dalam bahasa Inggeris hanja inginkan 
bahasa Indonesia sadja. 

Pergoeroean Roemah 
Tangga Nasional. 

Moelai hari Senen j.I.. Pergoeroean 
Roemah Tangga Nasional ini diboeka 
di Kramat 174. 

Pemboekaan ini Tian oleh 
Komite Pendirian dan Badan Penga- 
wasan dari. .pergoeroean. terseboet, 
jaitoe Njonja2 Dr. Asikin, Dr. Hardjono, 
Soepomo,...Soeparto dan: njonja -Dr. 

| Moewardi. : 
'Tempat jang. tadinja hendak dise 

Litakan dalam kelas, kiranja- tidak |: 
mentjoekoepi sebab itoe dipindahkan |. 
diaula. tempat . mana kebiasaannja 
orang2. bervegadering. 

Dari permintaan jang 35 banjaknja, 
30 moerid jang datang. 
Jang .tidak datang memberi soerat, 

menerangkan tidak djadi melandjoetkan, 
'Ikarena.. ketidak sanggoepan orang 

| - |tocanja mengongkosi. 

Ad | Pergoeroean Rakjat 
pt Malam, 

“Dindin An an saudara Soewirjo, 
Pimpinan doea “dari pergoeroean Rakjat 

| Kramat 174, maka di Tanah Abang dan 
Sawah -Besar diboeka tanggal £ 6 Augus- 
tus Pergoeroean -Rakjat bagian Malam, 

if Disana diadjarkan bahasa Djerman, Ing 
Igris,. Belanda. dan : “pengetahoean oe-| 

moem: Di Tanah Abang bertempat di| 
aa G a An kan tjatjar itoe ternjata ada influenza, sekolah P.R,O:B.I. Gang Karet 41 dan 

Hi Hn Sawah Besar disekolah P,R O. BI. 
| NO BN Karanganjar No.xisr 

'Moerid jang masoek tidak koerang. 
Soedah moelai P.R. mendatangi bagian2 
kota Djakarta roepananja, MOnaA 

amp 0 am 1 3 

Djangan sembarangan kasih obat. 
Pada landgerecht soedah dimadjoe- 

|kan pengadoean oleh seorang njonja 
Europa sebab ia soedah datang kerb»e- 
mah seorang. bangsanja nama G. dan | 
minta obat sakit gigi. Tetapi itoe obat 
jang diberikan boekan sadja: djadi baik, 

Itelah didorong oleh bangsa 

Ikoet ke C.B.Z., 

Koendjoengan Prof. dani 

Itoe tetamoe tidak soeka kalau pe-| 

  

  

| paksa lagi perg pat la dokter B. Me- 
'noeroet pemeriksaan Dr. B, itoe orang 

22 |boekan dokter dan hanja toekang bi- |. 
kin gigi palsoe. Dengan ini keterangan | 
itoe Sr : ag gi pada | : 
hakim. 

  

Tan 

Bermain orang Ita at 
Di Gang Songsie : seorang Indonesier 

t|moela2 'aniaja isterinja, kemoedian ia|- sms " 
serang pendoesdoek kampong disitoe 

| dengan bamboe. Ternjata, bahwa itoe 
'lorang koerang beres MATANYA dan 
Uap 

Itoe verpleogsters Indo, 
Tentang menerima oentoek djadi 

leerling verpleegsters bangsa Indo 
Belanda sebagaimana doeloe pernah 
dikabarkan, menoeroet keterangan di- 
dapat beloem ada ketetapan siapa di- 
antara mereka jang diterimai hanja 
2 tempat mereka soedah disedia- 
an 
Djadi teranglah soedah, bahwa da- 

lam. tempo belakangan ini 2 tempat 
penghidoepan jang biasanja dikerdja- 
kan oleh bangsa Indonesia, sekarang 

Indo, 

jaitoe pertama pekerdjaan roemah 
sakit dan kedoea sebagai palifie: agent. 

Apa lagi? 2 
3 uYU 

Perkoempoelan Kaoem Middenstand. 
: Hendak madjoekan 

protest. 
Bestuur dari perkoempoelan Kaoem 

Middenstand tjabang Betawi soedah 
terima baik satoe motie dalam mana 
dimadjoekan protest terhadap toedoe- 
han2 jang Ungeapaa atas voorzit- 
ternja. 

SA 

Perkelahian. . 
Didepan astana di. Rijswijk kemaren 

malam soedah  diketemoekan seorang 
Indonesia jang mempoenjai loeka-loeka. 
Pemeriksaan menjatakan, bahwa iatelah 
'dianiaja dengan golok oieh seorang 
|djago jang tinggal di gang lontar. la 
dapat loeka2 jang hebat dipelengan kiri 
dan dengkoel kiri. Itoe korban diang- 

sedangkan itoe djago 
ditangkap. 

Di Gang Kepoe soedah terbit per- 
tjektjokkan diantara doea orang Indo- 
nesia. Jang satoe: “dapat poekoelan di 
moekanja, sedang jang lain dapat toe- 
soekan didadanja. 
Begin dgeardoea dipngkosi ke 

—0— 
Klerk Kantor post Gondangdia: 

: Dihoekoemsebab pe- 
nipocan. 

Dalam boelan December tahoen 1933 
il pernah dikabarkan dalam ini soe- 
rat kabar tentang seorang klerk Indo- 
nesier dari kantor post di Gondangdia, 
nama Agoes Moehammad, telah meni 
poe nama Moehammaddjen, dengan 
djalan memberikan soerat keterangan 
palsoe, 'ketika jang terseboet belaka 
ngan ini,” memasoekkan: oeang keda 
lam  postspaarbank, dan boekoenja ti 
dak dikembalikan pada jang poenja. 

Kemaren Landraad dibawah pimpi 
nan Mr. J. Darty van Hoeften sebagai 
voorzitter telah ' bersidang memriksa 
perkara terseboet. 

Atas pertanjaan hakim terdakwa me- 
nerangkan bahwa ia pada tanggal 15 
dan 22 December dan pada tanggal3 
Januari jl. telah terima oeang sedjoem- 
blah f 150, serta berikan soerat ketera- 
ngan palsoe pada sipemberi. 1 

Kemoedian dipanggil 'saksi2 dalam 
ini perkara, antaranja chef dari kantor 
terseboet didengar. keterangannja. 

Kemoedian - sesoedah -raadkamer, 
Landraad berikan vonnis hoekoeman 2 
'tahoen pendjara dan dipotong: selama 
ia dipreventief, Terdakwa tidak terima 
ini hoekoeman dan mintak appel. 

sy 0 — 

Penjakit tjatjar di Poelau Seriboe? 
Dienst Volksgezondheid dikabarkan, 

bahwa di Poelau Seriboe timboel pe-. 
njakit tjatjar, Toekang djaga 
Poelau bawa ini kabar ke Priok. 

Sebab itoe poelau2 terletaknja ter- 
asing dan pendoedoekanja semoeanja 
lekas seboet seroepa penjakit ,tjatjar”, 
ini pekabaran soedah diterima dibawah 
reserve jang perloe, tambah lagi, sebab 
itoe pendjaga tidak dapat berikan kabar 
lebih landjoet. Tetapi tindakkan2 telah 
dilakoekan dan poekoel setengah tiga 
kapal 'Simaloer berangkat dari Priok 

(dengan Dr. Hardjono dan membawa 
banjak obat2. Kalau apa jang dinama- 

disitoe Dr.  Hardjono akan tinggal 
loentoek merawat orang2 jang sakit, 
tetapi kalau berar ada penjakit tjatjar, 
Dr. Hardjono kembali lagi dengan lekas 
ke Betawi, soepaja: bisa. diambil tin- 

. Idakan2 lebih tandjoet. Kita toenggoe 
(kabar sampai ini hari, 

ST 0— 

Polygamie poenja gara-gara ? 2? 
Tadi pagi soedah terdjadi perkela- 

hian antara 2 orang Indonesiet dikam- 
poeng baroe Sawah Besar. 

Idjo ada mempoenjai doea isteri dan 
seorang dari isterinja soedah dilarikan     hanja bertambah sakit, hingga ia ter- oleh bangsanja djoega, Dengan hal ini, 

  

itoe |: 

  

     
   

  

Harap diperhatikan 
  

     

        

   

      

   

  

     

   

    
   

    
   

  

    

   
   

Boeat toean2 diantara 

    

Moclat hari Saptoe tanggal Il Augustus 1934, da- 
“lam 'ini koran kita akan oemoemkan namanja beberapa 
abonnes jang menoenggak lebih dari 4 boelan. 

Selain itoe kita akan lakoekan penagihan dengan 
djalan via 'Chefnja atau hakim jang tentoe sad a Ong- 

-kosnja terpikoel oleh jang ditagih. 

menjitjil atau dengan alasan jang bisa masoek akal 
minta tempo, tidak-akar- namanja “kita-toeroet-siarkan. 

mereka jang sementara itoe 

   

   

  

ADMINISTRATIE. 

   
    
           

  

  

tentoe sadja Idjo tjari dimana itoe so- 
bat kental lari dan soedah bertemoe 

tanjakan kemana lari ia poenja isteri. 
Dalam pertanjaan itoe soedah ter- 

djadi perbantahan dan kemoedian Idjo 
mendapat tikaman dengan belati di 
belakang dan pada dadanja. Loeka jang 
dibelakang ada besar, tetapi tidak ber- 
bahaja bagi djiwanja. - : 

—0— 

Berita dari Pedjambon. 
Tentang oeroesanonder- 
wijs, 

Dalam pembitjaraan tentang oeroesan 
Onderwijs, toean 'De Kat” Angelino, 
regeeringsgemachtigde memberi tahoe- 
kan bahwa pemerintah bersedia  ber- 
.hoeboeng dengan keadaan  financien 
mengadakan - terugstellingen " moelai 
tanggal 1 September j.a.d. oentoek me- 
moedahkan bagi moerid2 dalam soa! 
kenaikan klas, 
Memang dalam oeroesan onderwijs 

ini, pemerintah djadi kapiteinnja jang 
hendak memberi rantsoen dan mem- 
bikin permoesjawatan sama anak boe- 
ah kapalnja. 

  

  

EUROPA 
Oetjapannja Hitler, - 

Tentang perloetjoetan 
dan balik kembalinja 
Duitschland pada: Vol: 
kenbond. 

Londen, 6 Augustus (Aneta- 

itoe correspondent terkenal dari ,, Daily 
Mail”? Bei Ga telah diterima oleh Kan- 

selier - Hitler, 
siapa dalam-sa 
toe. interview 
jang memakan 
tempo 1 djam 
lamanja mem- 
beri djawaban 
atas - pertanja- 
an - pertanjaan 

. jang dimadjoe- 
kan  padanja. 
Permoela'an- 

nja correspon- 
Adolf Hitler. dent terseboet 

oeraikan tentang kedjadian2 jang paling 

    

kedjadian2 itoe ada sangat hebat toch 
paras moekanja Hitler tidak berobah 
sedikitpoen djoea. 

Interview ini ada begitoe dengan 
| mendadak sekali, hingga Hitler sendi- 

ri tidak mengetahoei pertanjaan2 apa- 
kah. jang akan dimadjoekan. 

Tatkala  dimadjoekan pertanjaan 
tentang persendjataan -oemoem dan 
perhoeboengan2- internationaal maka 
Hitler .djawab bahwa tidak nantinja 
Duitschland akan tieboerkan dirinja lagi 
dalam satoe peperangan jang baroe, 
oleh karena tidak seorang poendjoea 
dapat mengetahoei bagaimana achirnja 
peperangan tadi. 

Duitschland . hanja akan "berperang 
apabila ada satoe negeri melanggar ke- 
pentingannja hingga boleh dikatakan 
peperangan itoe hanja goena membela 
diri. 

» Stanley Baldwin beloem. selang 
berapa lama katakan bahwa tapal wa- 
tas Engeland jalah terletak disoengai 
Rijn. Boleh djadi djoega nanti seorang 
politicus bilang bahwa tapal watas de- 
fensie Frankrijk akan terletak ditepi 
soengai Oder atau Rusland nanti bisa 
katakan bahwa garisan pembelaannja 
terletak disepandjang soengai, Donau. 

Dalam ini keadaan orang tidak boleh 
sesalkan Duitschland apabila ia mem- 

gah segala hal, 
Tatkala dimadjoekan pertanjaan lagi   apa Duitschland tidak mempoenjai 

dengan teman dari. Oeng, jang laloe ' 

Transocean N.D.). Ward Price, 

belakang di Duitschland. Meskipoen| 

ingatkan balik kembali pada. Volken- 
bond, maka Hitler djawab ingin sekali 
apabila hak sama rata diberikan padanja 

Achirnja ia berpendapatan bahwa 
niatan berperang diseloeroeh doenia ini 
haroes dilenjapkan dengan segera. 

»Sajang -sekali, kita poenja maar- 
schalk toean marhoem Von Hindenburg 
telah meninggal doenia. Kalau tidak 
dalam beberapa tahoen ia tentoe men- 
tjari. djalan oentoek menoendjoekkan 
kepada seloeroeh doenia bahwa me- 
mang Duitschland tjari perdamaian.“ 

Ge 

Von Papen letakkan” djabatannja, 
Sebagai Vice-Kanselier. 

Berlijn,. 8 Aug. fAneta-Reuter) 
Dengan officieel sekarang Von Papen 

Vice-Kanselier: ketika ia terima docu- 
menten oenfoek Be ara di Wee- 
nen itoe, 

—0O— 

Sri Ratoe Wilhelmina di 
Noorwegen. 

Membikin perdjalanan 
denganauto danprahoe., 

- 

Wilhelmina jang sebagaimana kita te- 
lah kabarkan mengoendjoengi Ndor- 
wegen telah membikin  belbagai-bagai 
perdjalanan dengan: auto prahoe, di- 

—py— 

recteur keamanan. 
Weenen, 8 Aug. |Aneti-Havas| 

Directeur dari: Keamanan di Stiermar- 
ken mengeloearkan 

na 

Ta kahr djadi korgannja Hitle: ? 
Dioemoemkan dalamsoe 
raPf kabar Munchen. 

. Munchen, 8 Aug (Aneta) Kabar2 
angin jang mengatakan bahwa Von 
Kahr bekas premier dari Beieren, jang 
mempoenjai tanggoengan menindas Hit 
ler .poenja Bierkeller Putseh jang ter- 
kenal, dan telah mendjadi salah satoe 
korban dari Hitler: poernja actie pem- 

itoe bekas premiers, kabar: mana telah 

soerat2 kabar. di Munchen. 
Kabar terseboet mengatakan bahwa 

telah “meninggal doenia dengan 'men- 

2 aboenja dikoeboer, 
—0 53 

NEDERLAND 
Meninggal. doenia 

Jhr. Mr. EL. Elias, 
Driebergen, 8. Aug.: (Aneta).   

persendjatakan dirinja goena mentje-| 

Elias . secretaris dari Nederlandsche 
SPOgTW$SPeN. 

SI 

| Diangkat sebagai pendita, 

Oentoek-daerah Dija- 
wa Timoer. 

Den Haag, 8 Aug (Aneta). Telah 
angkat sebagai pendita oentoek dae- 

Bruine.. 
Didoega ia akan berangkat 

permoelaan: tahoen 1935. 
—0— 

Officieren tangsi Koloniale Reserve. 

-pada 

soempah. 
N ijimegen, 8 Aug. (Aheta) Tadi 

pagi 55 officier#n dari tangsi Koloniale 
Reserve, di Nijmegen jang pada tgl. 29 
Juli jbl..telah diangkat sebagai officie 
ren balatentara “darat di Indonesia, 
soedah mengangkat soempah masing2. 

Sapag Ian 

Tentang itoe toebroekan :kreta-api. 
Sebab2nja diperiksa 
“oleh Justitie   

toebroekan kereta api 

  

   
   

telah meletakkan djabatannja sebagai . 

Ulvik, 8 Aug (Aneta| Sri Ratie : 

#jantara mana ke Gaga dan Hardanger 
-'Fjord. 

Wet peperangan minta ditjaboet. 
permintaan dar rda 

perintah . soepaja -.- 
wet peperangan sekarang mesti di YA : 

bersihan, dapat kepastian lagi dari se- . 
bab. satoe kabar tentang meninggalnja . 

dioemoemkan . oleh .djandanja dalam 

Von Kahr pada tanggal 30 Juni jbl.: 

dadak dan selandjoetnja dengan djam. 

Telah meninggal doenia Jhr. Mr. EL- 

rah Djawa-Timoer C. Slotemaker de 

Telah mengangkat 

Amsterdam 8 Aug. (Anetal. Itoe 
antara diesel: 

  

   

      

  

   

          

   
   
   

     
   
     

     
   

   



   

  

   
    

  

   
    

    

   

          

    
    

  

rapa. hari jang laloe, 
kin  Justitie tjampoer 

neriksaan itoe soedah- memberi 
'jalah seorang opzichter perron 

i bahwa ia soedah berikan 
angkat akan tetapi pada ke- 

'itoe djoega ia bertjakap tjakap 

  

itie sedang tjari pe- 
telah berboeat demi- 

LA AZIA 
san2 Tiongkok di Europa. 
“- Goena menghadiri 
Essemblee Volken- 
bond jang ke15. 

   

   

   —0— . 

diserang. 
aoem co      

mmu 
     

B8 
     

"Fransch di Foochow | 

  
  

    
    

  

  

  

dari Bogor, 
itoe pemboe- 

  

n Nieuw Guinea, . 
al ,de Weert" boeat 

on dan Riouw : 
gan kapal ,,Speelman“ boeat 

ngan kapal ,,van Spil- 
uritius dan daerahnja, 
dari Afrika-Selatan, 
Zuid-West Afrika, 
Nyassaland dan 

Rhodesia.. 
ang paling belakang 

ekend di Batavia 
am 6 sore dan 

a-Cen | hari Djoemahat 
10 jam 8.30. 
dari soerat biasa di kantoor 
AN | Djoemahat-10 Aug. 

in di Batavia-Centrum 

    

   

        

   
   

   

      

    

    

    

     

   

   
   

  

   
   
   

  

   

    

   

  

   

   
    
   

   
   
    
   
   

| Penghapoesan Heerendiensten di 
(jawa dan Madoera. - 

“Serta perobahanatoe- 
ran Heenrendienst di 
daerah loear tanah 

Begawan 5 
| Oleh Wali Negeri soedah dimadjoe- 

  

-Ikan kepada Volksraad, satoe rentjana | 
ordonnantie oentoek menghapoeskan 
Heerendienst ditanah Djawa dan 
Madoera dan oentoek merobah atoeran2 
teerendienst didaerah loear Tanah 

dan . Madoera, disertai poela 
t,| dengan: memorie van toelichting (pe- 

nerangan alasan oentoek ordunnantie 
terseboet) Te 

Directeur Binnenlandsch  Bestuur 
    

jalakan memberikan keterangan tebih | 
landjoet sebagai wakil Pemerintah 

: 7 hal ini diwaktoe College van 
1 akan memperbintjang- 

ja soedah ada petanjaan 
dak bisa djadi atoeran Hee- 

t didaerah Gouvernement di- 
Djawa dan Madoera, dilenjapkan 

ri Oendang Negeri, satoe per- 
| jang sekarang ini agaknja di- 

d oleh Pemerintah: benar! 
— Menoeroet Memorie van Toelichting. 
Pem h . poen mengakoei bahwa 

  

    
    

    

     

  

    

   
   
    
   

    

     

     

      

  

   

   

  

   

2 2 “fat ordonnantie) jang ditentoekan 
oom sebagaimana kita telah | lam hal Heerendiensten ini, 

dalam itoe praktijknja tidak lagi ber- 
lakoe menoerbet sebagaimana ditentoe- 
kan dalam itoe ordonnantie. 
“Tentang -heerendienst boeat 

didaerah daerah loear tanah Djawa dan 
Madoera, dianggap oleh Pemerintah 
tidak bisa dilenjapkan, karena didalam 
sewaktoe2 ada perloe dimadjoekan ini 
pekerdjaan heerendienst. 
'Djadi boeat ini daerah loear Djawa 

ini atoeran heerendienst akan masih 

dan menoeroeti 
atoeran heerendienst jang berlakoe di 
itoe daerah2 serta artikel 525 dari 
Wetboek van Strafrecht. 

EN Ba x 

. Djika so'al ini nanti soedah diterima 
'baik oleh Volksraad dan tetap, maka aa 

   
  

'Iboeat tanah Djawa dengan Madoera 
  is dihapoeskan ini atoeran heerendienst 

dan ordonnantie atoeran heerendiensten 

        

eloe2 akan ditarik kembali. 
daerah loear tanah Djawa akan      

    

     

     
   

   
   

  

   

    

itie 27, November 1914 
-boeat daerah Sumatra 

919 (Stbl. No. 51) 
Djambi. 
9 (Stbl, No. 407) boeat 

gsche Districten, 
ber 1919 (Stbl. No. 641) 

mbang. 
920 (Stbl. No. 779) 

koelen      
    

   
   

art 1922 (stbi no 168) bocat 
Bali dan Lombok, ketjoeali 

Karang Asam. 2 
er 1926 (stbl no 408) 

' Districten, Benkoelen| 

tetap adanja, katanja pertama oentoek 
Imemadjoekan perbantoean kalau ada 

. Ikebakaran  hoetan, 

kembali ordonnantie2 seperti | 

920 (Stbl. No. 32)1 
ton 2e. 29 December| 

9. 11 Mei 1927 (stbl no 202) boeat 
daerah Sumatra Timoer. 

10. 11 Mei 1927 (stbl no 203) boeat 
daerah Borneo Selatan dan Timoer. 

11. 11 Mei 1927 (stbl, ne 204: boeat 
daerah Gouvernement Molukken. 

12. 11 Mei 1927 (stbl, no 205) boeat 
(daerah Menado. 

13. 11 Mei 1927 (stbl,no 206) boeat 
daerah Atjeh dan daerah ta'loeknja. 

14. 11 Mei 1917 (stbl-no 207) boeat 
daerah Celebes...» 

15. 11 Mei 1927 (stbl,no 208) boeat 
daerah Timor. 2 

».  Minggoe P.S. 
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Bagaimana hasil dan ramainja per- 
bintjangan ini so'al dalam Volksraad 
|kemoedian akan kita oemoemkan lagi 
seperloenja. 

Oleh sebab sekarang een in aal ti- 
dak bisa hilangnja heerendienst ini dari 
daerah loear tanah Djawa, sebab masih 
perloe bagi Pemerintah, maka perhatian 
kita hanja ditoedjoekanlah kepada pe- 
robahan atoeran2 jang akan ditentoekan 
kela', soepaja teroetama poela apa jang 
terseboet dalam ordonnantie2 terseboet 
dipraktijknja poen-ditoeroeti oleh me- 
reka jang berwadjib melakoekannja. 

  

  

  

Toean Z. langganan 6199 
Tegal: sp 

Soembangan toean kita soedah mue- 
atkan beberapa hari berselang, 

Toean Kemas Abdullah Pa- 
lembang: j Hn : 

Harap toean toenggoe sementara 
waktoe. Kita lagi mintak keterangan 
pada toko terseboet. Ah 

Persbureau LP. PPAsParia- 
Inah 2 : 

Dalam warta redactie. boelan jang 
aloe soedah diberikan djawab atas 
isoerat toean2 terseboet. 

toean2 itoe, oeritoek sementara ini be 
loemlah dapat dipenoehi, karena pem 
bantoe2 kita di Sumatra Barat poen 
soedah ada. : 

Toean Wasa, Tjirebon, 
Soekalah toean berhoeboengan de- 

ngan agent kita di tempat toean ? Agent 
kita toean tahoe tentoenja: T, Hoesein, 
Moeka Bong, Poelosaren. Tjatatan 
abonne- baroe 32 orang dari toean, 
beloem saja kirim sebeloem ada ke- 
pastian dari agent ,, Pemandangan“ 
terseboet. g 
Empi, Bandoeng. 
Soerat kiriman tidak kita moeat. 

diaman toean sangat perkara tjektjek- 
Ibotjek tidak ada kepentingannja boeat 
oemoem. Kita djaga halaman ini koran 
djangan sampai sembarang sampah 
masoek, Lebih baik toean berhoeboeng 
dengan pemimpin doea koran itoe, 
peringatkan bahwa koran oentoek 
publiek tetapi boekan oentoek mereka 
persoonlijk. eng 

Palembang. 
Lain kali kalau kirim  postwissel 

soekalah -adreskan pada administratie 
atau biarlah redactie, tetapi djangan 
adres Kampret. Semoea pegawai 
Indonesier postkantoor Bat. Centrum 
kenal Kampret, tetapi handteekening 
»Kampret” tidak ada di controlekaart   Tapanoeli, kantoor P,T,T. di Batavia Centrum. 

dingan Voetbal Hebat ! 
—|LjMesster-Cornelis Dilapangan Kehon Pala “— 

  

  

Sajang soenggoeh atas kesangkoetan | Ef 

Pertjektjokan doea soerat-kabar di ke- | kg) 

Toean Kiagoes Abd. Rani,| 

  

  

Hari Sabtoe P.S T.S (Tasikmalaja) contra s.v. Jong Manggarai 

P,P.V.I.M. 

Apa sebab pertandingan ini diadakan kembali??? 

Tidak lain sebabnja adalah Penasaran. Penonton penasaran lihat 

P.S.T.S. kalah tempo hari jang madjoekan alasan sebab hoedjan 
dan P.P.V,ILM. djoega sebab penasaran dikalahkan di Tesikmalj 
dengan 3—0, sedang V.I.J. djoega tidak beroleh kemenangan di 
Tasikmalaja !! ! 

19 95 

Sebab itoe tidak sadja penonton akan lihat pertandingan hebat pada 
tanggal It dan 12 ini boelan, djoega sebagi Toendjangan besar 
kepada peroesahaan bangsa jang hendak fimboel keatas ! 

Perlihatkanlah, bahwa bangsa itoe akan naik deradjatnja oleh sebab 

bangsanja djoega!!!! 

rs. 

  
  

TJILEGONWEG 36 Ha Tel No . . . SERANG 
DARI STATION LIMA MENIT DJALAN KAKI 
  

Soeatoe hotel jang terkenal banjak poedjian dari. tetamoe segala 
bangsa. Pemandangan loewas rawatannja bagoes dan sedia djoe- 
ga waterleiding djongos djongos radjin dan tjepet mengoeroes 
-tetamoe tentoe menjenangkan. 

Tarief kamer X 
l orang 1 malem f 1,50 2 orang 1 malem f 2.50 

Sedia tempat auto 
Pagi-pagi dapet roti, telor en kedjoe sele menoeroet harga tarief 
Bawa anak atawa Boedjang Tambah f0.50 seorang. Kalau maoe 

sama makan di harap bestel lebi doeloe 

Memoedjikan dengan hormat 

De eigenaar 

MAIDIN       

Na 

POMPA AIR 8 
  

"na NA 
PRACTISCH dan ECONO- HJ 

MISCH : Ai 
MOELAI HARGA : E 

F5— .F 750 F 17.50 e 

compleet sama papan de- |) 
ngan boutnja zonder pipa- $ej 
Lain ongkos kirim Prijscou- FeJ 

8 rant boleh minta gratis. El 

      

BG Sebagaimana telah diketahoei bahwa didalam tanah ada me- 
B ngalir soember-soember air jang djernih dan bersih. Pada tiap- 
BH tiap Soemoer perloe moesti dipasangkan Pompa, karena oentoek 

. membikin gampang dan tjepat bekerdja, mendapat air jang no- 
4 mor satoe dari lapisan tanah, seperti dari waterleiding sadja. 

- 
# 
EF 
Ej 

3 | 2 El E  Kaloe soedah ada mempoenjai pompa air sematjam i:i,men- El 
djadi soeatoe keoentoengan jang besar oeritoek jang mempoe- Fl 

B njainja, karena tiada ada ongkos apa-apa lagi boeat bajar koeli 
BE toekang timba air menoeroet setjara atoeran koeno jang dengan F 

pakai kerekan atau dengan lain-lain pekakas mengambil “air. FE 
Kerdjanja tidak berat, orang perempoean atau anak-anak dapat 
mengerdjakannja dengan senang. Ini pompa bergoena boeat di- B 
pakai tiap2 roemah, kebon-kebon boeat menjiram tetanaman, 
boeat membagi air kepada sawah-sawah jang kekoserangan air 
dan lain2 sebagainja. 

5 

- Air dalam kali dapat djoega dikasi naik dengan keroeatan ini 
pompa. Kekoeasaannja menoeroet atoeran air jang biasa bisa 3 

(Bl diangkat sampai 8 meter tingginja, djika dikehendasi lebih dari 
itoe, moesti dipakai samboengan pompa, sampai berapa poelceh 
atawa ratoes Meter pen dapat dikasi naik air itoe dengan di- F 

5 tambah samboengan pompa. Lain-lain perkakas pormpa kita ada 

FE 
djseal, melainkan pipa dan voetklep jang tidak toeroet, pasang- 
nja gampang sekali. : 

El Ada sedia semoea perkakas pompa, seperti pipa" dan lain- 
- lainnja. : £ 

Boeat di Kota Batavia, Soerabaia dan kita ada sedia monteur 
jang mengarti bocat memasangnja dengan tambah sedikit origkos 
pasang. 

AGENT: S. Harada, Setaran No. .3 — Semarang 
K. Fujii Toko Speed — Djocjakarta 
T. Matsumoto Kapiteinsweg No. 11 Medan 
Tohkai & Co. Handelskade No. 5 Padang 
Kawasaki & Co. — Tandjong Karang 

Yamato Packing Co. — Gg. Abad No. 22 Bandoeng 

Importeurs :   SENEN 56 Tel. No. 1489 WI. 
BATAVIA-CENTRUM 

Doewet No. 33 

SEMARANG 

NIPPON SHOKAI 
SLOMPRETAN No. 33 (Chi- 
neesch Buitenweg Djalan Depot) 
Telefoon 3704 N. SOERABAIA 

A 

8 
Fl 
B 
— Nabaromoto & Co. — Palembang 
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bikin sedia toeroet bersama dengan pompa-pompa jang kita & 
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Satoe hasil loear biasa dalem tahoen 

1934, dan film jang paling besardari 

| The screen's most amazing 

in the screen's most amazing rai aa 

Be Oa Nuh 
AJesse L. Lasky : 

Production 

      

Parijs.....,.! satoe kota jang terang dan kota jang 

s.omenarik aa. 

Satoe pertoendjc ekkan Unigve Italiaansche Marienetten 

dal:m Parijsche Theatre de Piccoli. 

Siapa loepa dengan -itoe bintang film Lilian Harvey . 

s jang et 2 

  

  

ALHAMBRA BIOSCOPE | 

  

   
      

Pn Bicat Kari Rebo& dan Kemis 9 
(Augustus 1934 

      

    

Mempertoendjock- 

- kan sate film jang 

locar biasa keba- 
goesannja dan ke- 

adjaibannja. “S5    

Membawa lari 7 
anak gadis dengan 

- amat kotjaknja. 

  

(Nona-nona hilang dengan adjaib) $ 

Ahakinak tidak boleh nonton. 

  

MORGENROT'   
  

      

Djika Toean-tocan dan Njonja-njonja ingin tahoe hal 

kehidoepan, kasenangan dari diri sendiri, jang soedah 

laloe dan sekarang atawa jang aken dateng, datenglah sama 
    

    

' Handlijnkundige 
Astroloog Horos- - 
coop Trekken - 

aa “Prof. S. S. 
MOHAMMED ALI     

  

  

  

Pn ta 

Matramanweg No, 39-pinggir djalan Tram Mr.-Gornelis 
Tarief boeat : 

Fiandiijukundige f1.— Horoscoop 2 ftahoen f Da       
  

   
    

Astroloogie 230 " Be atu ai Tanda 

an : " : 5 19: 8 

Li , : : 8 2 
  

    

     

       
        

  

   

       
     
   
   
     
           

  

   

  

Sawah Besar ——  Batavia-Centrum 

  

DAN MALEM BERIKOETNJA 

“HAR 

  

  

RY PIEL 
Dalem Ijerita 

  

Bin Unsichtbarer geht 
durch die Stadi 
  

Manoesia jang bisa mengilang dan litjinnja sebagi 

lindoeng 

Maskipoen di kedjer dan di kepoeng soesa boeat pegang batang 

lehernja, tida heran apabila ia soeda membikin iboek dan ribc et 

kalang kaboet pada banjak orang. : 

larohan dan oepahan jang -besar !! 

Orang-orang soeda goenaken, tapi tida berhasil, kerna apabila'ia 

memake topi wasiatnja lantas laen-laen orang tida bisa meliat 

padanja. Dari itoe djaga ati-ati tocanstoean poenja roemah de- 

ngen menggoenaken koentji-koetji jang koeat sekali. 
B : 
Gadai ll bb l lab IA nb ND 

   

1 ratie ketjantikan) dan stralentherapie 

J. E, VAN DER KAADEN 
HUIDARTS 

Kramatiaan 14 Telf. WL 3738. 
Specialist centoek: penjakit koelit, Fe 

Injakit djalanan kentjing. Satoe pendirian 
loentoek penjakit koelit kosmetisch fope- .. 

—— 

Djam bifjara: hari-bekerdja 7 —9 dan 2 PI 
——— 

Hari Saptoe sore, hanja setelah bitjaral Bbak 

doeloe. ' 
ye 

  

            

  

ha. KOERDI 
Rijstpellerij ! 

  

& Produc:enhandel 

KETANGGOENGAN S.S. 

Telegram adres: KOERDI  Ketanggoengan 

Saban 9 

Ada sedia roepa-roepa beras ke- 

leearan HULLER. Djoega hasil boemi 
seperti: Katjang, Kedel€ d.| 1. 

Monster dikirim graties kepada si- 

apa jang minta, TA 
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RIAL TO BIOSCOOP 
Bat-C. 

  

Ini malem pengabisan 

  

Tgat . Kiam Pat Hiap 
ATAWA 

Delapan Pendekar Pedang Resia 
  

  
ILoterij 
| an 

  

      
Djoega barang 
f 100.000. Siapa taoe boekan? 

Asal kita beli selimanja ada kans (harapan) 

Rembours fida kirim, Sen 

SAMLOENGAN DARI TJERITA 

PAT KIAM HIAP 
Satoe tierita Tionghoa dengan seanteronja 

bitjara Melajoe jang terang den. gampang 

dimengarti 

Delapan orang-orang gaga moesti toeroen targar bcest 

bela satoe prampoewan. jang telah dikeniaja oleh satoe 

orang pertapahan jang roepanja seperti satos moniet. 

F 400.000. 
Maoe lekas kajaF 100.000, 

ga 

  

F 50.000, F 10.000. F 5.000 Ii 

-Dan 269 prijs-prijs jang lain, moelai: djoeal 5 Aug. 1934 

Lekas. kirim: oeang per postwissel, djangan sampe keha- 

bisan | let f 1i.35... Ve lot £6:— 'elotif 3.50. 

Ongkos vrij. : 

Trekkinglijst dikirim gratis, Pembeli lot dari kita soedah 
banjak dapat prijs Toean-toean pembeli lot, biar bebe- 

rapa kali tida dapat, djangan menjesal. Jang dapat prijs 

besar-besar selaloe ganti-ganti orangnja, dan toean boleh 

pikir, sekali sadja dapat prijs besar, seoemoer hidoep 
ta' perloe tjari ocang. V ta 

kali tocan poenja giliran ini kali Haasi 

Menoenggoe dengan hormat 

D: 'SIHOMBING & Trading Co. Ltd. 
Afd. Loten debitant . 

Tamah Tinggi 1 no. 42 —- Batavia-Centrum. 

NB. Onze firma bestaat vit meer dan 10: afdeelinger. 

    
va. 

      
Boeat sesoeatoe Cooperatie ada Kiat 

baik goena mengikat hatinja langga- 
nan-langganan 2 “Ga - 

K. WE: KARTAATMADJA — 
O, Tamarindelaan 220. - Bat: C.. 
  

  

  

APA'U SOEDA BOEKTIKAN 
Tentang kemoestadjabannja BEDAK 
sORCHIS LATIFOLIA"? K'LOE BE- 
LON, tjoba pake ini hari djoega, sesoe- 

dahnja 'U- pake dalem 1 minggoe U aa 

nanti akoeh bedak OrchisLatifoliaada 
sanget besar faedahnja boeat penjakit 
koelit. 

nur u 
THUNG: TIANG GOAN 
GENEKS,: HEEL- EN VERLOSKLNN IE 

Molenvilet Oost 123 
Telet. 257 Batavia. 

DIAM BITJLAA: 
T-91 MA. EN I-B RR 

an 

3 “nge bb Baya Mnled pejkrn 

Shkava? bakuh deler bat fp. 
Oi Ingh pe Untk yang onta maAal, 

ferelar asa pbnjaperig dag 
Tn (an L AKA hiu A kol, 

4 (1 

op as 5 5 

2 La : 5 

TIDA OMONG KOSONG. Sesoedati-. 
nja U pake dan tida “berfaedah, 'U 
djangan kenal lagi, begitoe tanggoe- 
ngannja bedak Orchis Latifolia jang 
soedah di keur oleh Analyse Labora- 
torium, Dr, THUNG TIANG GOAN 
pan poedjian dari Mevrouw H,'E, 
LUNENBURG enz. : 
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— FIRMA 
TJOA TJENG SIONG 3 

Molenvliet West 182, Telf. 302 Batavia 
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— Iketemoekan mesti digambari, Pada 

  
  

   
   

  

    

   
   

    

  

    

   

    

    

   

     

      

— Pidato Ki 

  

  

kaan pergoeroean terseboet disaksikan | 

2 

    

    
    

     

                

  

oemoer6a7tahoen" 

Dewantara dinjatakan, bahwa wa- 

    
     

        

   
   

— Ki Hadjar Dewantara 

I yra“, jg. mana berarti menambah 
erdjaan kaoem Taman-Siswa. Agar | 
gan  mendjadikan was-wasjangka 

doenia loear akan pekerdjaan 
, perloelah diterangkan disini, bah- 
pendirian Taman Indrya itoe mes- 
soedah lama ada, jang hingga 

en bedanja, T.I. soedah mem- 
oenjai pendirian jang tetap, sedangkan 

voorklas kita kini kita hoeboengkan 
dengan bagian pergoeroean kita Taman- 
Anak (Kindertuin). 
. Faedahnja djika dihoeboengkan de- 
:gan T. Anak seperti sekarang ini kita 
yoesah mengeloearkan biaja jang me- 
»eloe, sedangkan djika berdiri sendiri 
ebagai T. Indrya haroes. lebih banjak 
ngkosnja. Kedoeakalinja jang terpen- 
ng ialah djika anak2 sebeloem oe- 
loer toedjoeh tahoen soedah diadjar 

agai anak2 biasa adalah bisa mem- 
Ihajai bagi djiwa sang anak. Ja me- 
ang senjatanja voorklas kita sekarang 
! soedah berbeda dengan voorklas 
isa, kita soedah mengadakan pela- 
'aran2 jang berwoedjoed. nasional. 
1ka itoe adanja T. Indrya kita kini |. 

    

T dikan sang anak. : 
, 

4 mendidik anak2 sebeloem oemoer   jardig, rasa-rendah, bisa menim- ! 

    

g $ Sk eta 1 s GR si : Aa , |mengadjar anak pada gevoelige penga- Tadjar Dewantara. 
Hal djiwanja anak moelai lahir hingga oemoer 6 tahoen. Pem- 

— boekaan Taman-Siswa bagian 

0 Oleh verslaggever » Pemandangan" 

n-Indrya“ di Mataram, 

| | Pada hari Minggoe malam Senen, (boelkan suggestie, pengaroeh, bahwa |: PN Pn an Aap . Tanggal 5 menghadap 6 Agoestoes ke|kita ini bisanja hanja djika tiroe2 sadja, | it0e sampai terlihat anaknja, inesti anak arin loesa, malam hari koersoes ba- | tidak dapat jasa, mengadakan sendiri, 
..roe akan diboeka, maka Taman|sedangkan hal ini kita kepoenjaan kita | 

iswa tjabang Mataram telah sendiri, hak kita. Sleur jang maoe me- 
elangsoengkan rapat kepyakan (in-|radjalela ini lebih doeloe haroes kita 
ijding) dari akan berdirinja bagian lenjapkan. Sebagai tjontoh: kain tjap Taman-indrya atau Nationalelitoe upoen 
robelschool. Malam pemboe-|toh masih lebih baik kain batik.— 
-t Arti T. Indrya ialah jang mendjadi eh wakil2 dari perkoempoelan2, pers | pokok peladjaran pendidikan pantja- 

'dan mereka kaoem tertoea di Mataram | indera, zintuigoefening. Indrya berarti 
ng mendapat oendangan, laki-laki dalam bahasa belanda zintuig, adalah 

perempoean. Tempat sidang dipondok | peralatan djiwa dan dapat kita oempa- 
Dewantaran roemah baroe, dan diba- makan sebagai pintoe. Pantja berarti 
wah pimpinan sdr, Soedarminta, dil lima. Djadi pantja-indera mempoenjai moelai djam 7.45. Sebeloem rapat diboe |arti zintuig lima, ialah penglihatan. ka, pimpinan mengoetjapkan -selamat pendengaran, pembaoe, perasaan (ge- 
datang kepada sekalian jang hadlir dan | voelzintuig) dan perasaan dengan lidah - menerangkan akan maksoed rapat itoe. (Smaakzintuig). Dan kita oempamakan . Sesoedahnja Ki Hadjar Dewantara la-|sebagai pintoe, oleh karena segala ba- . loe dipersilahkan madjoe kemoeka|rang dari loear jang akan masoek ha- 
oentoek berchotbah hal ,Djiwanja|roes dengan perantaraan indera lebih 
anak moelai lahir hinggaldahoeloe. Bolehlah djiwa kita kita 

oempamakan sebagai phototoestel dan 
Pertama kali oleh Ki Hadjar |indera adalah lensnja. | 

Djika lensnja koerang baik, walau- 
laupoen kini djamannja demikian ma- |poen fotografernja bagaimanapoen pan 'jamnja krisis meradjalela, dimana-mana dainja, 
diadakan bezuinigingen,Skita dari Ta- djoega koerang baik adanja. Djadi 

Hao Hang dalam Taman-Indrya teroetama jang 
2 : kita pentingkan mendidik pantja-indera. 

Djiwa orang moelai anak2 hingga de- 
teroes toemboeh, groei akan 

kwaliteit dan kwantiteitnja, Djadi djiwa | 
ilanak dan djiwa orang jang telah de- 
Iwasa adalah berbeda. Maka itoe ada | 
Ipembagian atas djiwa orang: anak, 

laupoen bagaimana baiknja 

woedjoed gambarnja mesti 

wasa 

moelai baji lahir hingga oemoer 7 ta- 
hoen, alam kedoea moelai 7—14 tahoen 

.Idan alam ketiga moelai oemoer 14—21 
itahoen, Alam pertama terseboet kita 
(namakan vitale periode, alim kedoea: 
iotellectueele atau schoolperiode dan 
alam ketiga: sociale periode. Dan ke 
tiga alam itoe - masih kita bagi2 lagi 
mendjadi beberapa tingkat. Oempama 
nja alam jang pertama, vitale periode 

3 tingkatan: 
moelai lahir sampai oemoer 2 tahoen 

baji-parigkon, 
oemoer 2—4 tahoen, 

moelai anak dapat merasakan alam 
AP f gevoelige periode dan 

iswa toh masih akan mengadakan oemoer 4—6 aa aa moelai dapat eroean bagian baroe ,Taman- merasakan. 

Baji-pangkon adalah. sama sekali 
mendjadi pemeliharaan sang iboe, ialah 
periode mati atau hidoep. Djika ta 
ada iboenja jang tentoe baji mesti mati, 
Djadi sama sekali tergantoeng pada 

itoe kita seboet vitale 
kita namakan ,voorklass.| Nana Pada Ta Ba Ne ag 

djasmaninja jang toemboeh dengan 
lekas, sedang badan ' rochaninjalah 

laoen anak moelai 
dapat melihat, mendengar dan merasa- 
kan. Oemoer 1 hingga 2 tahoen itoelah 
boleh dianggap sebagai perlandjoetan 
hidoepnja dalam kandoengan 
Oemoer 2—4 tahoen moelai terlihat 
madjoenja baji , waktoe itoe kita seboet 
periode meradjapoetra, gevoelige perio- 
de, dan oemoer 4 hingga 6 tahoen 
itoe waktoenja anak moelai menjoe- 
sahkan orang toea, anak moelai nakal. 
Dan sewaktoe periode jang pertama, 
Complex kanak2 itoe mereka ta' boleh: 
diberi pengadjaran fikiran s sewaktoe 
complex itoe djiwa anak djanganlah 
dianaliseer, dibagi-bagi, 

Dalam pergoeroean oempamanja pe- 
ah oentoek memperbaiki adanja ladjaran menggambar, djika anak meng- 
orklas kita kini. Memang kita ber-|gambar sama sekali ta' - bolehlah di 
wadjiban oentoek mementingkan | tjatjad. Goeroe jang mentjatjad gamba- 

jrannja anak itoelah goeroe jang tak 
rti akan djiwa anak. Gambaran 

Ih walaupoen bagaimana djeleknja 

kita 

biasa 
schootkindje, 

(dari  loear: 

iboe. 

itoelah “badan 

beloem. Lambat 

dapoen tjara toean Frobe!, Frobel- meng 
Ihode itoe boekanlah hanja dinegeri |itoelah walaupoen | 6 

.yman sadja adanja, akan tetapi atau hanja tjorak2kan sadja, menoeroet 
rnasional. Hanja toean Frobellah subjectiviteit anak itoe sendiri soedah 
,pertama kali menjelidiki dan me- | meroepai gambaran jang di t 
'dakan anggaran bagaimana kita ha- | Djika ditjatjad orang lain dar 1 

j tjonto, jang walaupoen bagaimana baik 
 joeh tahoen. Poen bangsa kita|dan men eroepainja, dalam fikiran anak 
lai doeloe kala soedah mempoe-|itoe gambaran terseboet adalah salah, 

— tjara pendidikan -ini sendiri. Maka samasekali ta memper, Djadi tidak 
,nama Frobelschool kita 'ganti| hanja boeat anak2 sadja, walaupoen 
Ijadi  ,Taman-Indrya",  karena|orang toea kalau menggambar djoega 

| memakai nama Frobelschool Manan naa Alah dari 
h bahajanja, dapat mendidik min-|si penggambar masing-masing. 
enda it Djiwa kita adalah-bersifat subjectief, 

'Djika anak jang baroe selaloe socka 
| menggambar2, apa sadja dimana dia 

'waktoe itoelah anak baroe mempoenjai 
aestethisch gevoel. Maka itoe baiklah 
anak terseboet diberi pemandangan2 
ig. dapat menarik,hatinja dan memper- 
baiki tabiatnja. Begitoepoen djoega anak 
jang baroe pada waktoenja gevoelige 
periode, anak moelai merasakan apa2, 
kemaoean oentoek mengelecarkan tji- 
ta2nja keras sekali, menjanji, moesik, 
menggambar dsb., maka perloelah dan 

Isoedah semestinjalah haroes dididik 
kearah terseboet jang akan dapat me-| 
injempoernakan adanja.. Djika orang 

djaran terseboet hanjalah akan masoek 
|sadja dan dapat keloear lagi atan akan 
tetap didalam.sadja. 
Maka perloe sekali pada gevoelige | 

periode terseboet anak menerima apa2, 
pendidikan jang oetama, sebab keadaan | 
terseboet adalah sangat mempengarochi 
sang anak, jang akan mendjadi dasar- 
dasarnja anak, Ingatlah djika orang toea | 
baroe kesoesahan dan -kesoesahannja 

toeroet mempoenjai dasar-dasar jang 
demikian. , 

Apakah sebab kanak2 pada waktoe 
vitale periode kerapkali sakit? Keloear 
giginja sadja sakit. Sebagaimana ter- 
seboet diatas anak ketjil lekaslah toer- 
boehnja badan djasmaninja. Kekoeatan 
anak semoeanja dipergoenakan oentoek 
keperloean toemboehnja badan terseboet 
dan oleh karena keloearnja gigi djoega 
haroes memakan -banjak kekoeatan, 
maka dari itoe kekoeatan boeat keper- 
loean lainnja haroes koerarg, jang laloe 
mendjadikan sakit peroet oempamanja. 

Demikianlah keadaannja, ini soedah 
biasa dan barang tentoe. Djadi oleh se- 
bab itoe, djika anak diberi pengadjaran 
fikiran, soedah barang tentoe salah sa- 
toe: fikiran atau rochani ataukah djas 
maninja haroes alah. Inilah jang koe- 
rang . baik.- Sebagai oempama sadja 
dan telah kedjadian moerid ttabang Ma 
taram sendiri, anak jang beladjar stroom 
itoe biasanja sangatlah moendoer penga 
djarannja dalam pergoerozan, soedah 
doea tahoen ini tidak dapat naik kelas. 

Ini perloe diperhatikan, jang berarti 
kita sama sekali boekan tidak setoedjoe 

    

   
   
   
   

  

   

  

   

      

3 
Sebab wangnja dan harta 

'bendanja mendadak litiin 
tandas. Semalam ketjoe-£ 
rian habis-habisan. Asal: 
kaja dalam sekedjab mata 
mendjadi papa. 

Menjimpan wang itoe baik, 
Tetapi orang mesti memilih 
tempat jang aman. 

Tempat menjimpan wang jang paling aman ialah di 
POSTSPAARBANK 

   Kftenerima wang 

  

simpanan moelai dari f 0.24 

    

  

  

Cercesan: incasso, belasting,   

Kantor Oeroesan Pengadilan 
| Rechtszakenkantoor| 
(Advocatenkan toor) 
Mr. MOHAMMAD YAMIN 

SAWAH BESAR 56, Karna 

Pada tanggal 1 Juni. diboeka kantoor oentoek mengoeroes perkara dimoeka pengadilan (Landgerecht, Residentiegerecht, Landraad, Raad van Justitie van het Hof): djoega oentoek 

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 imampoe hari Selasa dari poekoel 1—5 sore. 

BATAVIA-CENTRUM 

informatie, administratie, hak 

    

  dengan itoe ilmoe stroom, akan tetapi 
jang teroetama ialah boeat kepentingan 
sekolahnja, Kalau anak soedah toea 
terserahlah maoe beladjar apa sadja.- 

Demikiarlah adanja. Dengan ringkas 
pembitjaraan diatas: anak pada vitale 
periode perloe ada pimpinaz jang baik. 
Waktoe oemoer 3 —6 -tahoen anak 

  

  iterboeka djiwanja, perloe mendapat 
pengaroeh, boekan pengetahoean atau 
ilmoe, jang oetama. Dasar2 dari Taman- | 

nasional, akan tetapi woedjoednja jang 
nasional, berdasar kemanoesiaan Djadi | 
boeat Taman-Siswa jang nomor wahid 
kemanoesiaan, sesoedah itoe' baroe 
kebangsaan. Karena kita woedjoednja 
jang nasional itoe tidak lain oentoek 
memoedahkan djalan kita. 

nja, alamnja sang anak. 

boeahnja, orang dapat memasoekkan 

moerni, aesthetika, moesik dan se- 

banjak ocang. Dalam pergoeroean kita $ 

sadja.— 
Sebagai penoetoep diberitakan, bah- 

wa Taman-Siswa tjabang Mataram 
moelai tahoen-pengadjaran j.a.d. akan 
memboeka bagian Frobelkweekschool- 

memakan tempo.2 djam, 

wab, bahwa pada waktoe iloe, waktoe 

sangat hati2, pengamat-amatan haroes|h 
keras, sebab pada waktoe itoelah anak |d 

kabar ini doeloe.-—- 

dengan selamat bahagia serta sekalian       agaknja, 

   

  
MA Bi BE 

  

|. Membenarkan kesalahan. 
|Dalam lembar kedoea kemaren di- Indrya tidak berbeda dengan Frobel-|kepala artikel ada ditjetak : »Pengeta- School, karena 'internasional, -boekan|hoean atau blokkade“ ini mestinja nasional djiwanja. Taman-Siswa ber- | PENGEPOENGAN atau BLOKKADE. dasar nasional, boekan isinja jang| Harap dima'loemkan. 

Tidak boleh tinggal di daerah 
Ricuw. 

Oentoek mendjaga ke- 
amanan dan kesedjak- 
teraan oemoem. 

Dengan besluit Gouvernement serta 
|Dalam sekolah Frobel boeat anak2|dengan persetoedjocannja Raad van kita kini kepada” anak2 diadjarkan | Indie, menoeroet kekoeatan artikel 37 

njanjian2 dalam bahasa asing. Ini a-|dari Indische S'aatsregeling, maka ke- 
matlah bertentangan dengan keliendak | pada seorang Tionghoa nama Kho Khak Frobel: djika tocan Frobei masih hi-| Tjoa, 55 -tahoen, bekas Wijkmeester 
doep moesti akan marah2 melihat ke-|1 1 
jadaan jang seroepa “itoc. Maka itoe| galangit poelau Belat, onderafdeeling 
dalam Taman-indrya kita adjarkan se- Karimoen, residentis Riouw dan daerah 
gala apa jang sesocai dengan djaman- | ta'loeknja, dan paling belakang bertem- 

H : pat tinggal di Sebele, oentoek mendjaga 
Doeloe djika orang menidoerkan| ke-amanan dan kesedjahteraanoemoem, 

anak lebih dahoeloe didongengi dan|kepadanja dilarang boeat tinggal didas 
dinjanjiZikan. Inilah soedah: banjak lam daerah Riouw terseboet. 

ionghoa di Sebele, kelahiran di Sang- 

255 Gama 
pendidikan jg. baik, perasaan jang | Dilarang masoek daerah Tapanoeli. 

Toean Darwis Maaroef gedelegeerd bagainja. Dalam Frobelschool anak |jid L.T.P.S.LI, Sumatra Barat telah di biasa dipeladjari bikkelen. Disitoe orang panggil oleh Kepala Negeri (H.P.B) 
oeliki, dimana ia telah mendapat pe- cempatnanja 'joekoep kita peladjarilringatan tentang adanja satoe telegram gateng, soembar soeroe dsb., tioekoep/dari resident Tapanoeli, dimana dite dengan daoen2 dsb. jang tidak pakai rangkan bahwa toean Darwis Maaroef atau jang hanja makan sedikit ocang dilarang mengindjak daerah Tapanoeli. 

PAN O — 

Keberatan orang Lampoeng atas 
»paSirah-setelsel”, 

Beberapa hari jang laloe ada be- 
nja, dengan mengambil pengalaman berapa orang dari Lampoeng datang 
akan adanja Taman-indrya j.a.d. ini,|di Betawi akan mengadap mereka jang 
Sesoedahnja minta pangestoe akan ber- | berwadjib, boeat memadjoekan ketera 
hasillah madsoednja goena kepentingan |tan2-nja jang dikatakan mereka dise- 
Sang Anak.— babkan adanja ,,Pasirah-stelsel, Roe- 

Sekianlah chotbah Ki Hadjar jang |panja so'al ,,Pasirah-stelsel" ini kem- 
bali. hendak dibongkar, katanja orang 

Toean Sosrosoegondo minta ketera-| Lampoeng tidak soeka pada ini stel- 
ngan tentang. puberteitsperiode, jang|sel jang dianggap memberati beban 
dengan singkat oleh Ki Hadjar didja- | tanggoengan rakjat. 

Hanja sadja keberatan itoe beralasan 
anak laki dan perempoean birahi, wak-| dengan atoeran oelasan, jaitoe soeatoe 
toe jang amat soelit, orang toca haroes|atoeran djika pendoedoek lain marga 

endak memboeka hoetan berkeboen 
ilain marga dikenakan: ,sewa bcemi” 

akan mendjadi baik atati sebaliknja : | atau , Oelasan" oleh marga dalam da- 
djahat. Keterangan jang lebih pandjang |erah mana itoe keboen terletak, Ini 
telah pernah dimoeatkan dalan soerat|stelsel boeat di ' daerah Palembang 

soedah terkenal dengan nama sewa 
Setelah tidak ada jang bertanja lagi,| boemi”, Di Lampoeng hal ini baroe 

maka pada djam 9.45 sedang ditoctoep| beriakoe sedjak talioen kebelakang ini, 
Apakah alasan dari keberatan2 jang 

oelang dengan hati gembira dan poeas| dimadjoekam oleh beberapa orang dari 
& : : : " Lampoeng pada jang berwadjib di Be- 

  

  

| Itawi sampai pada Wali Negeri ini akan bisa. membawa hasil, atau bisa mele- njapkan , Pasirahstelsel“, masih disang sikan. Boleh djadi, djika benar apa jang kita dengar, keberatan tentang besarnja sewa boemi moengkin mendapat pertimbangan dari jang ber- 
kewadjiban. Z. 

— g — 

Pemboenoehan lantaran ocing 
50 sen. 

Salah seorang pem batja kita di Lahat 
mengabarkan : 

Dipekan Kemis Pagar Goenoeng 
(Lahat) pada hari Kemis jang laloe 
telah terdjadi pemboenoehan jang hebat. 

Doea lelaki anak negeri nama Djoe- 
Soerim dari doesoen Karang Agoeng 
dan nama Medjak dari doesoen Ge. 
mindar Oeloe telah tjektjok lantaran 
ocang 50 sen sehingga mendjadi per- 
kelahian '— menggoenakan sendjata 
tadjam. 

Medjak seketika itoe djoega mati 
lantaran mendapat tikaman dari Djoe- 
soerim dengan pisau stjap garpoe" 
mengenai ketiak dan lengan sebelah 
kanannja. Sementara Djoesoerim djoega 
mendapat loeka2 pada dadanja sebelah 
kanan dan lengannja sebelah kiri, se- 
hingga ia dirawat dalam roemah sakit 
Lahat. Sajang soenggoeh dipekan Ke- 
mis jang begitoe ramai, dimana ber- 
koempoel berbagai golongan bangsa 
Indonesia tjampoer berniaga, ta' ada 
sekali pendjagaan veldpolitie, sehingga 
perkelahian orang bisa landjoetkan 
semaoenja sadja. 

—— 

Oetoesan Indonesia ke Congres 
,Far Eastern Association of 

Tropical Medicine" 

Jang akan diadakan 
di Nanking 

Dengan besluit Gouvernement telah 
diangkat mendjadi oetoesan Hindia Be 
landa boecat menghadiri congres ke 9 
dari ,,Far Eastern Association of Tro- 
picaal Medicirie“ di Nanking pada tang- 
gal 1 sampai 15 October 1934 : 

1 Prof, Dr, CD: de Langen, Hoog- 
leeraar pada Geneeskundige Hooge- 
school, 

2. Prof. Dr. E.W. Walch, Hooglee- 
raar pada Geneeskundige Hoogeschool. 

Sementara prof. Dr, C.D. de Langen 
diangkat sebagai Kepala dari delegatie 
tersebaet. 

IK 

Djoega soedah dimintak boeat mens 
djadi sebagai oetoesan dari Hindia Bes 
landa akan menghadiri congres tsb, : 

1, Toecan O. Deggeller, wd. Inspec- 
teur dari Ziekenhuiswezen pada Kan- 
toor dienst Volksgezondheid. 

2. Prof. A.W, Mulock Houwer, hoog- 
leeraar pada geneeskundige Hooge- 
school. 

3, Toean Kwa Tjoan Sioe, dokter 
partikoelir, masing2 tinggal di Betawi, 

  

  

 



  

   

  

   
    

    

|. Minangkabau amat memoeaskan. De- 

| jat disana sedang asjik mengoesahakan 
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| Dienst Kesehatan.” 
(0000 Pindah dari Lahat. 

' Dipindahkan dari Lahat (res: 
lembang) ke Ziekenhuis Benkoelen 

  

      

    

'imoer roe- 
oebahan jg. 
mansiswaan 

“baik akan kedjadi- 

(. Onderwijsverbod 
5 berdjalan teroes. 

Onderwiisverbod jang moelai didja- 
kan dalam boelan October 1933 jl. 

gga sekarang beloem berhentinja, 

| Itelah mengenai beberapa poeloeh goe 

|roe dari bermatjam2 sekolahan jang 

telah mendjadi korban karenanja. Ba- 
'Igian besar atau boleh dikatakan ham- 

pir semoea dakwaan tak pakai alasan 

(res : Benkoelen) tocan ,,Bawi“ Mantrilatau djika pakai alasan adalah alasan 

Verpleger kelas 1— 

| ““Pofikliniek ditoetoep,| 
| Menoeroet chabar jang bo'eh dip 

aja, poliklinick di MoKko2 (re 
koelen|, beloem berapa lan 
ditoetoep Iditiadakan)— Sc 

     
      

   

afdeeling Mokko2. Aa 
$ SR OA Kan AO 

Madjallah ,4Imanawarah, 
Si Pama 

Dibeslagoleh politie. 
Beberapa hari jang laloe politie telah 

mengvendjoengi drukkerij Express, di- |. 
mana telah dilakoekan pembeslahan | 

| pada madjallah ,,Almanawarah“ jang| 
— terbit di Soelit Air dibawah pimpinan 
tocan Nihin Talib....”.... . 
| Djoemblah madjallah jang soedah 
dibeslag itoe ada 1000 exemplaren jaitoe | 

“igmer G gan den Ie 
Apa' jang mendjadi sebab sehingga 

politie melakoekan pembeslahan ini, 
' beloem lagi didapat keterangan. 

'Pembeslahan ini dilakoekan djoega 
— oleh politie.di Pajoekoemboeh. 

— Dibeberapa tempat langganan. itoe 

madjallah suedah dikoendjoengi poli- | 

tie boeat membeslag madjallah2 jang 

Panedah tertar MOP. aa nan 
“Poen dibagian daerah Soeliki, di- 
kantoor P.S.! 1. Padang Djapang, oleh 

'politie telah didapat beberapa exem- 

   

    

   

     “plaar “dari madjallah terseboet jang 
| teroes dibeslag djoega.. 

Ma an Ana SK MAN IA 
2. Taman-Siswa di Minangkabau 

000 dan Pertja-Timoer. 
2... Togmboehnja T aman-Siswa didaerah 

     

| ngan diboekanja tjabang dari pergoe- 

—. roean terseboet di Matoer pada satoe 
tahoen jang laloe, kini “telah dapat 
mendjalar dilain2 tempat. Baroe2 ini | 

  

   

        

         

   

    

    

   
    

   
   

   

   

  

“pada boelan ini djoega di Pa- 

   
   
   — Pengharapan hidoep soeboernja dan 

— tebarnja doenia Taman-Siswa didaerah | 
   

LI ngkabau sangatiah besar. Di Ma- 

toer dam atau di Boekittinggi kini Ra'- 

— berdirinja' “bagian ' Taman-Dewasanja 

dan boleh djadi saat ini telah diboe- 

kanja: Oleh karena “dari pendoedoek 
Minangkabau sekarang masih beloem 
begitoe banjak jang telah faham akar | 

'ketamansiswaan, maka banjaklah goe- 

roe dari didikan di Mataram jang di- 
ddtaigkan Resaba 5 DEPO Ani 

Taman Siswa di daerah-Pertja Timoer, 
teroetama di Medan, sekeloearnja partai 

Moenar dari kalangan Persatoean P. 1., 

“#jabangnja di Boekitting- | 

jang tak njata dengan keadaannja. Dari 

Soember jang dapat dipertjaja dari ka 

“ Hangan 
“ |jangkena verbod tsb. ada 
 (37-orang goeroe. 

Taman Siswa hingga saat ini 
sedjoemblah 

Apakah boekan sepatoetnja fihak jang 

'berkoeasa mengoreksi dakwaan2 jang 

telah didjatoehkan kepada goeroe2 

.ksekarang. Kepada 
| waannja tak njata atau tak sepadan lagi, 

'bolehlah verbod. ditarik kembali, goe- 

roe diberi hak lagi oentoek mengadjar. el 

Ataukah verbod-verbodsan iri masih wakoe malaman Rasoelan, 

akan berdjalan teroes???!! 

itoe 
mereka jang 

—— O— 

Auto jang diserang oleh harimau 

| dari harimau. 

Seorang soepir auto jang beloem 

selang berapa hari laloe kembali dari 
Pakan Baroe (daerah Sumatra Barat) 

mentjeriterakan pada S.S. pengalaman- 

nja ditengah djalan dihambat oleh 

harimau, seperti-berikoet: — 
. Beloem lama ini ia membawa auto 
ketjil membawa beberapa penoempang 
dari Padang ke Pakan Baroe. Antara 

Pajoekoemboeh dengan Pangkalan pada 
satoe tempat jang soenji, dari djaoeh 

dilihatnja doea tjahaja datang dari 

moeka. Sebab ia menjangka bahwa 

itoe ada satoe auto lain, ia poen ber- 

henti akan memberi djalan jang di 

moeka itoe. Akan tetapi setelah tjahaja| 

autonja dipadamkan, baroe njata oleh 

-hnja bahwa jang 
'Inja auto itoe boekan satoe auto, hanja 

tjahaja mata harimau jang disertai de- 

.datang dan disangka 

ngan ngaoemnja. Dengan segera ia hi- 

doepkan auto kembali dan djalankan 

auto dengan kentjang jang mana de- 

ngan sekoenjoeng  koenjoeng terasa 

olehnja auto melamboeng dan harimau 

itoe mati tergiling, Autopoen teroes 

berdjalan. : aa : 

Besoknja ia terpaksa poelang ke Pa- 

dang. Malang baginja ditempat dimana 

' tempat-lekas menjoesoel. |ia menggiling harimau doeloe, Sesam- | 
painja disana hari soedah petang dan 

matahari akan masoek. Sebab ia me- 

'njangka tak-kan djadi satoe apa, auto 

didjalankan dengan seperti biasa sadja, 

tapialangkah terkedjoetnja, sekoenjoeng 

koenjoeng auto tadi telah di lompati 

oleh 2 ekor harimau lain dan oentoeng 

lompat harimau itoeterlampau keseblah, 
Soepir itoe dengan segera melarikan 

'autonja jang sebagai boeroeng terbang. 

tergiling itoe. 
| Kalau benar kabar   . jang kini diketoeai oleh Dr. Soegondo| 

  (0. Table: Sportman 

O E.M. MOECHTAR | 
makerij Noord Passerstsast 1. 

NDOENG 
chap: Djamoe "j-mpoer sari, Bedak Sari Poh sji den. 

hati-hati. 
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jang terkenal. $ : 

"Idjalan meroesak: 

dak- ' 

Pembalas dendam 

harimau itoe tak dapat naik sedang 

| Kata orang, harimau jang melompat 
'itoe adalah kawan harimau jang mati 

: ini haroes sekali 
'soepir2 jang laloe kesana akan ber- 

. Idilandjoetkan hingga ini hari. Menoe- 

“Iroet roman  moekanja, senjoem Sim- 

.Ingan hati sabar dan tawakkal. 

| |gaimana 

  

TEMANGGOENG. . 
| “Keadaan kota 
“ Dalam kota makin -roesoeh tjoeri- 

-kantoor2 - dimasoekinja. 

| Kemaren sore, toko, Goei, sekolah 

koelon: pasar, -didatanginja, dengan 
lot gan -menggasir. 

Pentjoeri dapat oentoeng banjak, sebab 

dapat. menggondol -satoe peti, isinja 

jang terang 3-oeang kertas 425, lainnja 

toecari roemah tidak dapat menerangkan. 

“Looper jang tjoerang. 
'Studiefonds afd. Temanggoeng, ka- 

rena anggotanja ada banjak, oentoek 

penarikan oeang entree diadakan 10o0o- 

per, Boeat penarikan boelan Juli. j.bil. 

angka2 diroebah diketjilkan hingga ia 

mendapat oentoeng. pat NG 

Karena sipembajar masih ingat be- 

rapa ia soedah membajar, maka terke- 

djoetlah serta mengetahoei bahwa angka | 

jang ia toelis soedah berocbah. 

Hari Senen 6/8-34 diadakan onder- 
zoek, maka looper mengakoe salahnja. 

Tetapi itoe looper hanja dioesir dan 

dia poenja gadji tidak dibajar. Sebaik- 

nja haroes diserahkan kepada politie, 

soepaja mendjadi kapok soenggoeh. 
en ag 

Itoe perkara melawan politie. 

Pembantoe kita ,,Kas” dari Tangerang 

mengabarkan: — , 

Seperti hari Selasa j.l. soedah di- 

kabarkan 'tentang. seorang nama R.A. 

dikampoeng Boeboelak jang bikin pesta 
dimana ada 

lorang berkoempoel main djoedi, hal- 

mana oleh veldpolitie dilakoekan pe- 

nangkapan. Dalam penangkapan itoe 

tidak jang seorang dikenal hendak 

menjerang melawan politie. : 

Sebab R.A. jang poenja roemah tidak 

maoe seboetkan numanja itoe orang 

jang hendak menjerang politie, maka 

RA. dibawa ketangsi veldpolitie. Me- 

noeroet kabar R.A. boekan sadja akan 

ditoentoet lantaran kasih tempat orang 

bermain djoedi, tetapi djoega ia me- 

ngadakan pesta itoe zonder izinnja jang 

berwadjib. Bagaimana kesoedahannja 

baiklah. pembatja teroetama publiek 

Tangerang. menanti. 

  

   

Berita dari Djokjakarta. 

'Pembantoe kita K. mewartakan : . 

Persdelict Obor Pemoe- 

da akan diperiksa. Besok 

tg. 15 Agoestoes j-a.d. 

Toelisan tocan.. Soetomo dalam 

risalah ',,Obor Pemoeda” soenggoeh 

sangat. diperhatikan oleh fihak. peme- 

rintah. Persdelict terseboet akan dipe- 

riksa dimoeka medja hidjau landraad 

di Djokja besokhari Rebo, 15 Agoes 

toenjadan arina 
Sekedar keterangan, risalah Obor 

Pemoeda dioesahakan oleh t. S oeto- 

Imo dan toean. Abdoel Soekoer, 

terbit kira2 dalam boelan October 

1933 jl. Isinja barang biasa -sadja, 

mendjelaskan tentang segala apa jang 

berhoeboeng dengan pergerakan pe- 

moeda, sebagaimana kita sekalian te- 

lah 'membatja dalam. pers, boekoe2 

atau mendengar dalam rapat2. Ba- 

toe sadja risalah dikeloearkan, poe- 

lisi dengan segera teleh ambil beslag 

Iboeckoe boekoe tsb. Dan sekarang 

Iperkara terseboet akan diadjoekan di- 

moeka hakim, sdr. Soetomo diperiksa, 

sedang, Abd. Soekiman dapat dibebas- 

kan dari oeroesan itoe. Toean Soetomo 

didjebloskan dalam preventief diboei 

tjoekoep 1 
tahanan, oleh landgerecht toean tsb. 

diperiksa perkaranja tentang oeroesan 

peringatan hari Diponagaran, jang di- 

ladakan oleh IM, tjabang Mataram, 

dimana dia pada waktoe itoe jang pe- 

|gang pimpinan. Disitoe dia mendapat 

hadiah” 30 hari pendjara. Dan setelah 

habis hoekoemannja terseboet, tahanan 

poelnja serta pembitjaraan2nja, kita 

dapat menjatakan, tocan. Soetomo ter- 

seboet masih tetap imannja dan te- 

goeh kejakinannja, — Adapoen bagai- 

mana akan kepoetoesannja hakim jang 

bersifat adil, baiklah kita toenggoe de- 

& 2 

Perkarapamfletmilitait. 

Masih dalam tahanan 

Toean2 Soekardjo, S. Tjipto 

dan Hardjowirjo, jang didakwa 

telah menghasoet kaoem militair, seba- 

ana 'termoeat dalam pamfletnja, 

'Idan oleh poelisi mereka telah ditangkap 

ketika hb. 21 Djoeli jl. hingga kini 

| kelihatan mereka beloem keloear, masih 

Imeringkoek dalam tahanan. Dan bagai- 

mana akan kedjadiannja kini kita beloem 
dapat mengabarkan. An 

seperti djamoer. 

Moelai tahoen-pengadjaran baroe ini, 

djika kita berdjalan-djalan keliling kota, 

dimana-mana kita dapat melihat bebe- 

rapa djoemblah sekolah partikelir se- 
perti djamoer dimoesim hoedjan, didiri 

Djekja moelai tanggal 3 Mei jl. Setelah. 

1 boelan 3 hari mendjalani/: 

Sekolahan partikelir 
'. Ipok sedang hiboek bertindak oentoek 

    

   

  

   

    

   

    

   

    

   
    
      

  

   

  

   
   

   

     

Hainnja. Entah sekolahan2 itoe mem-j' 
poenjai azas dan maksoed jang tertentoe 

'djadi diantaranja ada djoega jang me- 

ngadakannja sekolahan.itoe diboeat.se 

perti bedrijischool, goena mentjari Se- | 

soeap nasi jang dicetamakan, Begitoe- 
poen djika kita lihat djoemblah moe- 

sangat minim. 

“Taman Siswa Mataram 
Pada hari malam Senen kemarin 

loesa Taman-Siswa tjabang- Mataram 

telah melangsoengkan malam pemboe- | 

kaannja dari bagiannja pergoeroean 

Taman-Indrya atau Nationale Frobel- 

dangan. bertempat dipondok Dewan- 
taran, verslag mana jang agak pandjang 

dimoeat dilain bagian”s,k. in” —  . 

Dan esok paginja, hari Senen, koer- 

soes baroe dimoelai: moerid baroe 

jang masoek amat memoeaskan, ter- 

oetama bagian Taman-Goeroe dan 

'Taman-Dewasa, lebih banjak daripada 

tahoen jang laloe.. 
| i Pe BP. 

Diwartakan, konggeres ke Il dari 

perhimpoenan  Persatoean — Pemoeda 

'Ra'jat Indonesia di kota Soerakarta pa- 

da hb. 24 Djoeli jl. telah memoetoes- 

kan, sekarang jang ditetapkan mendjadi 

ketoea pengoeroes besar dari perkoem- 

poelan terseboet sdr.. Mantora “Tirto- 

nagoro dari Mataram.— Selain itoe 

ngan maksoed toeroet membasmi boeta 

hoeroef.  Begitoepoen djoega bagian 

pendidikan dan kesehatan. Badan2 ini 

semoea dibawah penilikan pengoeroes 

besar. Konggeres jang ke III beloem 

ditentoekan tempatnja dan kapan akan 

dilangsoengkan. 
Tak Ok 

Pjika kreta api Sumatra Barat 
dihapoeskan. 

“Ramalan fihak publiek. 

s.k. Pemandangan“ bahwa kalaw tam- 

bang arang batoe Ombilin djadi. ditoe- 

soedah sama dihapoeskan, apakah lagi 

keadaannja kota2 jang . dilaloei kareta 

Tinggi-Pajakoemboeh — Solok-Sawah 

Goento-Pariaman ... 
Lebih-lebih pasar-pasar ketjil jang ada 

poenja halte2 sekarang, tentoelah ke- 

adaannja akan mendjadi sepi dan tiada 

permai :Jagi .dipandang mata, seperti 

djalan kreta.api jang soedah dibong- 

kar. Pajakoemboeh-Limbanang dan ba- 

rang .tentoelah segala auto dengan 

senang hati. menaikkan sewa autonja. 

Demikianlah pertjakapan publiek di 

Sumatra Barat-waktoe sekarang ini, jang 

disampaikan oleh pembantoe kita dari 

Pajakoemboeh. 
$ EN 

Keberatan-atas perkataan desa. 

s3 PertemoeanP.K.M.N. 
dengan P.P.G.V. 

P.P.G.V. “adalah: Perikatan Per- 
koempoelan  Goeroe : Vorstenianden, 

'beroesaha akan -hilangnja perkataan 

desa“ jang melekat pada.: sekolah 

desa dan goeroe desa karena: 

1. “perkataan “desa itoe coemoemnja 

dan 'praktijknja mengandoeng: peng- 

hinaan kepada goeroe dan sekolahan- 

gan 2 
2. Perkataan sekolah. desa dan goeroe 

desa adalah pertalan (salinan) dari 

perkataan Volksschool dan volksonder- 

wijzer. Tetapi. pertalan-mana adalah 

tidak semoestinja, karena volks artinja 

boekan desa, tetapi rakjat (kawoelo Jav). 

P.P.G.V.. mengeloearkan ma'loemat 

mintak kepada sekalian perkoempoelan 

dan-pers akan bantoeannja, Djoega me- 

ngatoerkan permohonan kepada Peme- 

rintah Negeri Kasoenanan, Kasoeltanan, 

Mangkoenegaran,. dan Pakogalaman. 

Diantaranja — ampat 
itoe, baroe. Mangkoenagaran jang telah 
memberi keterangan, jang maksoednja 
akan mengaboelkan poela, 5 

Tetapi oleh karena Perentah Mang- 
koenagaran bersifat demokrati, maka 
memberi perintah, sebaiknjalah PPGV, 
beremboekan doeloe dengan wakilnja 

rakjat ialah perkoempoelan P.K.M.N. 

Bagaimana poetoesannja soepaja . me- 

ngatoerkan keterangan. 
Maka pada hari Ahad 5 Augustus ini 

telah dilangsoengkan -pertemoean itoe. 
1 Adapoen poetoesannjar: 
Perkataan: sekolah desa (Pemoela- 

tak diganti : .., Pemoelangan. Kawoelo 
Mangkoenagaran”.. Maka dengan poe- 
toesan ini tentoelah Perentah Mang- 
koenagaran mengaboelkan poela. Poen 
besarlah pengharapan kami, bahwa 
perentah di Vorstenlanden lainnja akan 
mengaboelkan djoega adanja, 

f Sa 2 

. Mentjegah Typhus di Depok. 
-Gouvernements-Indisch Arts di De- 

mentjegah penjakit typhus ditempat 
terseboet dengan segala roepa sjarat 
jang bisa didjalankannja, 

Soedah doea kali diadakan soentikan, 

  

serta tjita2 mendjalankan kewadjiban 

» |tjoerian, setelah roemah sekolah diroe- jang ichlas dan soetji atau tidak, boleh 

1S: Isak, Jaloe 
Sa: | Kemoedian menggasir roemahnja bang 

"Isa Tionghoa dan Belanda. 

ridnja pada masing2 sekolahan adaiah | 

School, dengan mengadakan rapat oen-| 

Perpri djoega mengadakan P.R. de-j, 

'Berhoeboeng, dengan -berita dalam 

toep dan djalan kareta Sumatra Barat 

api itoe seperti Padang Pandjang-Boekit 

Dengan djalan demikian dokter itoe 
mengharap bisalah kiranja- mentjegah 
berkobarnja itoe penjakit, 
Dengan bekerdja bersama2 goeroe2 

'sekolah  poen -soedah dilakoekan 
"soentik pada anak2 sekolah, 
Bt — 9 

| Pajakoemboeh (Sumatra Barat). 
: Bentjana panasterik 

dan hoedjan lebat. 
Lantaran Pajakoemboeh telah lama 

tiada ditoeroeni hoedjan disebabkan 
moesim kemarau, malahan hanja panas 
terik jang menjebarkan panasnja dise- 
loeroeh. boemi Pajakcemboeh dan se- 
kitarnja, hingga ni'mat Toehan jang 
begitoe, banjak poela merasakan bagi 
|tanam-tanaman anak negeri.. 

Sebaliknja,' pada hari Raboe 1 Au- 
Igustus' “34 djam 4,30 kira-kira sore, 
telah toeroen hoedjan lebat jang sebagai 
ditjoerahkan dari langit beserta angin 
toufan jang amat derasnja. : 
“Doea boeah batang beringin jang 

berada" ditengah “pasar telah ditoem- 

tempat . djoealan “kol. hantjoer dan 
sebahagian ketjil toko kena ketimpa 
djoega, 
Korban manoesia ialah seorang laki- 

laki berdjoealan goela enau telah toe- 
roet kena. ketimpa kajoe, hingga perloe 
dibawa keroemah sakit, tetapi oentoeng 
djiwanja masih dalam selamat. 

Penagihan belasting 
diKotanan Empat. 

Tiap2 'serombongan2 orang jang 
laloe lintas jang baroesan kembali dari 
kantoor kepala negerinja dan jang doe- 
doek diwaroeng2 kopi dan lain-lain di 
Kota nan Empat pada hari Rebo 1 Aug: 
34, semoea mereka itoe pada berde- 
ngoesan membitjarakan, bahwa belas- 
ting, rodi dan oeang negerinja diperiksa 
kembali moelai dari tahoen 1930. 

Barang siapa kartjisnja jang tidak 
ketemoe lagi lantaran soedah hilang 
atau lain2 dan pada register kepala 
negerinja poen tidak pvela ada tanda? 
soedah diterima, biarpoen mereka soe- 
dah bajar, disueroeh bajar lekas-lekas 
dan chabarnja "kalau tidak ada ocang 
boleh poela ditoeroet “dengan badan 
seperti pembajaran oeang rodi djoega, 
tetapi dengan gadji f 0,35-entah f 0,25 
inilah kita beloem dapat “keterangan 
jang pasti jaitoe gadji perharian. : 

Amat banjak diantaranja jang me- 
nzakoe Soedah bajar, tetapi katanja 
kaartjis Jaanslag biljet| soedah h.lang 
atau soedah robek lantaran .soedah 
didjadikan boea! tempat rokok, karena 
tidak disangka-sangka jang akan ke- 
djadian seperti ini, hoetang langsai— 
toenggoe tibo, 
kabau. 

bangkan angin, hingga seboecah loods .. 

kata pepatah Minang- 

pemerentahan 

ngan .,,doesoen") Mangkoenagaran min- | 

dimana tidak koerang dari 840 orang | 

Demikianlah “pemeriksaan ini dila- 
koekan satoe persatoe tiap-tiap se- 
orang anak bocah dengan amatteliti 
sekali, jang sampai pada chabar-ini 
kita toelis pemeriksaan 
berdjalan teroes. Bagaimana kesoeda- 

itoe masih 

hannja nanti akan kifa chabarkan le- 
bih djaoeh. — 

Pemeriksaan 'ini dilakoekan oleh 
manteri belasting dan G.a.i,b. bersama 
kepala negeri. 

  

  

  

Pia Ist, 

s.v. Lego—vuv, |. Krakatau5—1. 

Kembali kemaren sore di Lapang 
Penggorengan T..Tinggi BtC. soedah di 
langsoengkan pertandingan bola antara 
vv, J. Krakatau, ialah salah satoe ang- 
gauta jang terkoeat dikalangan PPVIM 

dari penonton tjoekoep memoeaskan ini 
boleh dimengarti, karena masing2 ingin 
mengetahoei, siapa diantara sebetoelnja 
jang akan menelan kekalahan, 

Soenggoeh ada diloear doegaan - pu- 
bliek, bahwa itoe sore difihak tetamoe 
mesti menggondol kekalahan dengan 

pan, ia ada lebih oenggoel. Ini dise- 
babkan dibaris penjerang Lego ada 
hampak itoe meriam , Hercules“ jang 
terkenal. Pertandingan terpimpin olek 
t, Roso, pimpinan ada koerang memoeas 
kan “banjak “kesalahan2 jang 'ia ta' 

fluitnja “kedoeca belah pihak menoe' 
roenkan pasangan : 2 

SV ukke 9 O. 
Arjono $ 

Darma — Madjekoer 
Gaer Achmad - Harsono 

Djoebaidi Besoes Soemo' Soeted 

Soewarno Singgih Tjipto Oedit ( 
( prap 

Pandi 
Djono 

Dipo Kosasih 
Rochimat 

Momon     kan oleh bermatjam-matjam golongan, 

seperti kongkoerensi antara satoe dan   
Hn engan 

  

Su Rn 
TA KN Mam NG 

pendoedoek laki2 perempoean djoega 
anak2 soedah disoentik, 

   

vv. J. Krakatau 

    
  

dengan sv. Lego dari PSITT. bocat ke / 
doea kalinja sebagai revansch. Perhatian 

angka2 terseboet diatas. Kalau ia me-' 
ngingat waktoe pertama kali berhada-. 

lihat. Ini boleh djadi karena 'ia koerang. 
lari. Sesoedah hakim pemisah menioep “ 

Abd. Rachma | 

  

5 2 F 

NN
OM
 
UR

L 
Ba
t 

n
e
k
 
m
i
 

Al
a 

A
n
.
 

F 
3 

 



    

    

     
   

   

  

   

   

    

   

  

      
    

       

       

    
    
      
        

      

   

  

    

          

    
    

  

: Ong baka 
Orang - disini tidak perdoei 

ang tidak :menggmhaKi dji 
   
   diboenoeh, | 

mbil poesing bahwa di | 
conferentie. Nederiand—)J 

h, meskipoen begitoe hid ai 
ihatan Tebih senang dari kita orang 
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|dengan 

n2|lama Moeklis robah stand djadi 2—0 

u dapat terkoeroeng, 
kalinja Besoes mem- 

tar kembali 4—1 bosat 

enoetoep, satoe voorzet dari 
achman jang berdiri di 

| ini koelit boendar 
| head jang manis, 
menggaroek kepala 
kemenangan Lego, 

ola ditaroeh ditengah 
mengidzinkan semoea 

—0— 2 

nnja bond Tasikmalaja 

Kalau dapat aka!" 
“dimainkan poela 

sam utengan Lego, 
hoeboeng dengan kedatangan 

bond Tasikmalaja jang nanti tanggal 
11 dan 12 akan bermain di Meester: 

   2) Cornelis, kabarnja oleh. pengoeroes 
IS.V. Lego, itoe elftal dari Tasik di- 

. (minta main .dengan  clubnja oentoek 

lan terseboet.. — . 
. Njatalah sekarang, bahwa permainan 
Tasik memang banjak diharapkan pe- 

tangan mereka jang pertama kemari 
x bermain dilapangan P.S L.T,T. 

Kalau ini maksoed kedjadian, 'itoe 

14 ini boelan dengan Lego, 
Man lal ata S.V. Lego kemaren 

,VJ.-Krakatau akan terdjadi 
rah |djoega nanti pertandingan jang baik 

    

    

     

  

   

    

   

   

  

   
    
    

  

    
      

     

    
   
   
       

ja tidak 
lantaran 

o malam diganti dengan 
-anak ngadji, membatja 
-pagi boekan toeter dan 

an kau, tetapi boe- 

berti di Pasar-boeroeng dekat 
Theater, tetapi dalam alam jang 

'Di Poentjak ada villa kepoenja'an 
an N. Metselaar directeur dari “Ja- 
sode“, di Tjimanglid ada villanja 

n P. Molenaar, directeur dari “Ba- 
viaasch Nieuwsblad“. 
Saja lihat pada hari Minggoe mereka 

sama ada di itoe tempat ambil hawa 
dingin. Dan,.... tidak lama lagi di 

sat Poentjak kiranja akan ada villa 

    

    

   

        

  

      
   
   
   
   
   
    
   

  

    

  

- So long, 

    

  

Sindang Moelja 7 Aug. '34. 

      

   

  

    

      
     

  

     
      
      
       

      
     

           

       
       

      

    
      

         

   

    

    

   

  

   

     

Pata. (Serang) 
Mo“ 1LVNM.— Serang 2—0. 

Sean ANA EV PER 

Lena den man | 

an nama “Sarang Kampret", insja-|  Kira2 : al 

"Bek -— 'Jjang keras dan djitoe masoek kepintoe 

(000 JIVNV.M. hingga keeper Misnen menoe- 

KAMPRET. |broek angin djadi 1—0 boeat, keme- 

01 Setelah bola diketeigahkan poela. 
“|taloe ditentang oleh pihak TV.V.M. 

n| bentengnja Serang, kemoedian diberi- 

as | nalty. 

a-|hingga keeper menangkap angin: djadi 

yg stand 1—0 bocat I.V.V.M, 

in-|dan | sportief, sebab itoe perkoempoe- 
lan Soemo memang terdidik dengan 
baik sekali, EN 
ana 0— 

Voetbal di Serang. 
KV,V.M. — Ster, 01. 

“ Telah diadakan pertandingan antara | 
club terseboet diatas, serta pendapa- 
ta   

  

“ Poekoel 5 petang IV.V.M. baharoe 
sampai ke veid pertandingan, jang 
'soedah ditoenggoe oleh penonton dan 
lawannja, en 
. Poekoel 5-10 menit pertandingan di 
moelai, Moela2 IVVM dikoeroeng tidak 
ada tempo lagi, dapat serangan jang: 

hebat, bola  selaloe ada" dihadapan 

      

   

pintoe benteng I.V.V.M. 0-0 
Kira2 6 menit LV.V.M. baharoe mem 

'boeat penjerangan, serta membahaja- 

itoe dapat dihindarkan oleh Scholte, 
sebagai back. Pertandingan makin lama 
'makin hebat tetapi sportief, selaloe 

menggembirakan penonton. Hingga se 
tengah main stand 0 — 0. , 

Setelah masing2 tenggorokannja ke- 
doea belah pihak, memperlihatkan ke- 

tangkasannja. Dan diiringi dengan-soe- 
raknja penonton... 

. Kira2 5 menit lagi satoe tembakan 

Inangan Ster. 

serta mereka memperlihatkan ketangka- 

Isannja dan rapih permainannja, hingga 

benteng Sterteroes dikoeroeng, sampai 

kim pertandingan. menioep fluitnja 
g penghabisan. Stand tetap 1—0 
PA na 

    

Iari jang kedoea Serang menoeroen- 

elftalnja jang koeat sekali, tetapi 

.M. elftalnja tidak dirobah, ketjoe 

| keeper diganti oleh Sjapei sebab 
fisnan dapat loeka diloetoetnja. 

.Bola moelai ditendang oleh pihak 
awan diberikan kepada kiri dalam, 

(dari kiri dalam direboet oleh Soleman 

serta teroes dibawa kehadapan pintoe 

  

  

kan kepada Basar, baroe sahadja Basar 
mengajoenkan kakinja diserang oleh 

back : -terpaksa dapat hoekoeman pe- 

Achmad. sebagai algodjo menendang 
Ibola dengan perlahan tetapi plaatsen, 

| dapat hoekoeman. penalty stand djadi 
2—1 boeat I.V.V.M. 

aidi(nja, tetapi hingga fluit penghabisan 
in, Istand tetap 2-2... 

ik | soedahi, toean Regent Serang sebagai 

il memboeat sedikit pidato, maksoednja 
SA SEperIE Nan 

i| sport, hingga menarik perhatian kepada 

meramaikan jubileum dari perkoempoe-|. 

nonton, ini terang sekali waktoe keda-| 

bond Tasik akan bermain pada tangga! | 

| Bola diketengahkan poela dan tidak 

boeat LV.V.M. sampai pauze. 

'koeat dan rapih. Karena kesahan back 

Kira-kira 10. menit lagi. ILV.V.M.| 
pintoenja kemasoekan, stand 2-2. 

Makin sore permainan makin hebat, 
masing2 memperlihatkan ketangkasan- 

10 menit setelah pertandingan ' di- | 

Voorzitter Comite Emmabloem colucte 

aa Menerima kasihkan LVV.M, 's0e- 
dah “memperlihatkan permainan jang 
'begitoe - rapih menoeroet kemaoean 

comite dan penonton seoemoemnja, 
b. Menerangkan penerimaan koerang 

sempoerna, sebab berhoeboeng dengan | 
waktoe jang terboeroe-boeroe : soepaja 
dima loem. | 

-c. Tidak loepa mengoetjapkan te- 
rima hasihnja kepada Serang elftaal. 

d. Memberi terima kasih kepala 
tocan Hasan soedah - mendermakan 
tempat pertandingan dengan gratis. 

e. Menjerahkan 1 faroka medali mas 
kepada I.V. V. M. dan medali perak 
kepada Serang elftal. 

Dan ia terangkan, maka Comite 
berani menjerahkan medali mas kepada 
LV.V.M,, boekan karena tetamoe, tetapi 
menarosh kejakinan, bahwa I. V. V.M. 
permainannja lebih rapi dan teratoer , 
meskipoen standnja 2—2. 

Medali itoe dipakaikan keleheruja 
Soleman oleh seorang njonja Europa, 
demikian poela kepada captain Serang 
elftal. (Penonton) 
  

  

  

| Perdagangan" boedak masih me- 
radjalela. : 

“Di Arabit danAbessynie? 
-Meskipoen pemerintah2 di Europa 

telah beroesaha dengan sepenoeh- 
penoeh tenaga, demikian toelis s,k, 
United Press”, oentoek  mentjegah| 
perdagangan manoesia, tetapi si Abes- 
synie dan Arabie ini matjam perdaga- 
ngan masih sadja berlakoe dengan ra 
mai sekali. 5 

Satoe perkoempoelan.pembasmi per- 

      

anak negeri di Londen, berhoeboeng 
dengan ini telah memberikankabaran2 
jang boleh dipertjaja pada Pemerintah 

Sesoedah. minoem “kelihatan makin | 

    
  

  

  

(toko xitaB 
16 ilir PALEMBANG 
  

— Atoerlah pesanan dari segala matjam kitab-kitab bahasa Arab dan . 

Indonesia jang bersangkoet dengan Agama Islam dan keperloean 

oemoem, 'dari harga kitab2 kita tanggoeng bersaingan keres (moerah). 
.. Djoega. kita mintak pada sekalian drukkerij2 jang menerbitkan 

boekoe-boekoe akan soeka menanam kami sebagai Agent, dari 

Toean2 poenja boekoe2 segala peratoeran terdjaga dengan rapi. 

Begitoe djoega kita mintak pada penerbit soerat-soerat chabar kami 

“ada soeka mendjoealkan sebaga: Agent dari segala mafjam-matjam 

s»erat chabar, boleh kirim boeat perf,obaan sekedarnja pada kami, 

Menoenggoe dengan hormat,     
  

  

Djatibaroe No. 85. Tanah Abang 

kl. 7 di Gedoeng Sekolah Djat 

KEMAJORAN No.7 —— 

Tk aa setan » ” 

boedakan dan -perlindoengan - rakijat |: 2 

Inggris dan mintak soepaja Pemerintah | € |... 

PARTICULIER LAGER ONDERWIJS 

'»DE UNIE” : 
—0— Batavia Centrum 

SEKOLAH BAHASA: BELANDA DAN INGGRIS 
PELADJARAN : Dipersamakan dengan GOUVT: H.I S ditambah 

IGAMA ISLAM dan MENOELIS MESIN KETIK 
dari klas 5: “PEMBAJARAN: f2.— f2.50. 

Cursus sore dan malam boeat: bahasa2: Belanda, Inggris, pembajaran 
# 1.50 dan Arab f0. 75 

Tida' mampoe? Boleh berdamai. 
BOEKOE2: Ditanggoeng oleh sekolah. 

Penerimaan moerid2 baroe tiap2 hari boeat klas O (FROBEL) sampai 
ibaroe 85 Tanah Abang moeka station. 

    Se Aa Pe IN 

VOORHEEN HOTEL KEMAJORAN 
BATAVIA-CENTRUM # 

Inilah satoe Hotel Pension letaknja dimoeka sekali Station 
Kemajoran, jang pertama sekali ada dikota atavia. 

Sedangkan tarief amat moerah sekali, bagi tetamoe harian 
atawa boelanan dan kamer-kamer tidoer ada loeas, bersih, 

hawa sehat, aman dan kesopanan didjaga dengan rapi. 

TARIEF “harian dengan makan f 2.— f-2,50 f 3,— 
tida ter oo el a0 

Masakan ditanggoeng menjenangkan 

Dan disediakan poela sewahan kamar-kamar boelanan de- 
.ngan meubels, lampoe, waterleiding, boeat 1 orang zonder 

makan - dari f 30.— f 20.— f 15.— f 10.— 

| Menoenggoe dengan hormat, 

De Beheerder 

M. SATAM & Co, 

  

AS Lan 

:ng Itannja didermakan kepada Emmab!oem (bagi nama Pemerintah 
AOkere en Peng Kg 

kan pintoe lawannja, hanja serangan2 |jang 'bekerdja .bersama- sama ia, maoe. 

Inggris akan moelai djalankan tindakan2 | Sa aa 
keras terhadap itoe perdagangan boe- 

  

  

dak jang banjak sekali dibawah dengan 
melaloei laoetan Merah dan “ melaloei 
djadjahan Inggris, halmana tidak baik 

Inggris, 
“Ini keterangan2 jang diberikan oleh 

perkoempoelan terseboet ada didapat- 
nja dari secrang  penjelidik bangsa 
Fransch, Joseph $Yessel, jang soedah 
'menempoeh daerah2 dimana dilakoekan 
itoe perdagangan boedak dan djoega 
soedah melihat sendiri bahaimana se- |.. 
orang perempoean ketjil toekang gem- 
bala domba soedah djatoeh kedalam 
tangan pemboeroe boedak. 

' Pembantoe pemboeroe.manoesia itoe 

tjeritakan padaaja, bahoea agent2 Asia 

TOKO TEMBAKO 
Dagang peroesahaan sendiri    

   

   
    

  

    

          

    

mintak kehidoepan 

tembaco ,JOESWO” 

“beli itoe anakperempoean dari padanja 
boeat “seharga 40 pond sterling dan 
seridirinja akan bisa dapatkan doea kali 
sebanjak 'itoe dari itoe anak. Tapi Yes- 
sel telah bisa beli itoe anak boeat se- 
harga 30 pond sterling jang kemoedian 
ia bebaskan kembali. 
“Satoe kabaran lain itoe perkoempoe- 

lan soedah dapatkan dari seorang of- 
ficier laoet, kapal siapa di Laoetan Me| 
rah soedah ketemoekan satoe kapal| 
pengangkoet boedak, jang kepatahan 
tiang. Kita bisa lihat dengan njata sekali, | 
begitoelah boenji soeratnja, bahoea itoe 
praoe. penoeh dimoeat dengan orang- 

orang regeri,, . Peta 
Mereka semoeanja diikatkan dengan 

tali pada bangkoe2 tempat doedoeknja | 
dan seketika melihat kita poenja kapal 

mereka mendjerit2 minta toeloeng. 
Anak2 kapa!nja jang terdiri dari bangsa 

Arab, boeroe2 betoelkan keroesakan2 | 

kapalnja, karena mereka ketahoei be- 

toel,. bahwa kita akan beri tahoekan 

tempatnja dengan perantaraan radio | 

pada pembesar-pembesar pelaboehan 
jang dekat-dekat sitoe. 

Begitoe lekas tiang praoenja sele 

sai dibetoeli, itoe praoe dengan pasang 

semoea lajar boeroe boeroe lari ke pan 

tai Arab, ke pasar pasar boedak, 

Perkoempoelan pembasmi pemboeda 

kan, dengan alasan ini keterangan ke 

terangan, desak pada pemerentah, soe- 

paja lebih lebih di Laoetan Merah di 

lakoekan pendjagaan keras pada pela- 

jaran di tepi tepi pantai dengan ka- 
pal kapal politie dan kapal kapal pe- 

rang boeat halangi sama sekali perda 

toean-toean  poenja  kemaoean 

diaan (setjara voor- dan frobelklas) 

f 2.— dan seteroesnja. 

listiek, perdagangan dsb. 

f (Mr. C.), Tdjg.-Priok dan Bogor,     
# 

  
  

Kramatplein No. 12 Senen Batavia-C. j O E 

'Pergoeroean Rakjat 
"3 berpoesat 

DI DJAKARTA YKRAMAT 174 Bt.-C) 

    

Menerima moerid moelai oemoer 5 tahoen oentoek: Klas Perse- 

SAMPAI 

Persediaan Oentoek Pergoeroean Tinggi (setjara AMS). Di klas 

tertinggi diadakan doea bagian : 1 boeat jang akan meneroeskan 

peladjarannja, Il oentoek moerid jang akan teroes masoek masjarakat « 

- dalam pergoeroean (mendjadi goeroe mulo-nasional), journa- 

Pengadjaran dan pendidikan berdasar kemasjarakatan Indonesia. 

N.B. Djoega memberi keterangan tentang »Pergoeroean Rakjat“ di 

lain-lain tempat, teroetama jang berdekatan jaitoe Djatinegara 

TR     

Oo ekannja kaoem penganggoeran sahadja jang mintak 

pertoeloengantetapi sebagian kaoem tani tak ketinggalan 

Menoeloengna kaoem tani jang kita maksoedkan diatas 

itoe, djika toean-toean, pedagang-pedagang cooperatie 

teroetama waroeng-waroeng membeli barang ditoko 

Ditoko ini kita leloeasa pilih (pesen)jang harga 11 deh 

sehingga mahal, begitoe poela rasa dan roepa tersilah 

Harga ditanggoeng memoeaskan pembeli. 

Hormat .pengoeroes 
: ba 

Oeang sekolah f 2.50, sampai 

X1 1   
  gangan, boedak,. .. ppkn 
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dat 

   



     

    

   

                

      

      

          
         

    
      

       
      
    
    

  

  

an arttet, erifieldoos 

Do 'boekoe-boekoe potlood .. 
Li mana | pena, gagang pena, tinta, 

kapoertoelis, garisan 

an Ne bk: 

Harep lele dateng djangan 
sampe kehabisan 

TEK HONG 
BATAVIA-CENTRUM 

   

  

toko" Tic | 
PASAR BAROE 

  

  

: Ki 

  

Trivia LO SAN“ 
Pedjagalan No, 53 — Batavia 

Selamanja kita 'sedia Java Kwafji, kli garing Irab| Senjata, 

goela dan asem krandji soedah terkenal antero tempat semoea 

barang? kita tanggoeng le kwaliteif srenta resik, masing2 terisi dalem 

doos ada persenan mainan voor anak2 jang menjesangkani, boewat 

djoewal lagi bole tanjak harga, dan monster dikirim franco. 

  

    

k pSOERAT POEDJIAN i 

Sedia djoega Copieboek kertas bagoes misih baroe tanggoen 

boecat copie sampe trang, kaloe tida baek kombali oewangnja. y 

  

  

SAWAH BESAR No 33 TELEROON 1361 WELTEVREDEN 

—LO— 

Satoe Cementtegelfabriek' jang soedah lama berdiri dikota 

Betawi jang mempoenjai banjak langganan di seloeroeh Indonesia 

bisa membikin roepa-roepa model Cementtegel kwaliteit nummer. 

satoe dan bikin Betonbuizen. Dikirim dengan lekas pada siapa 

jang minta, harga pantas.   
DE DIRECTIE 

  

DRUKKERI) 
     

    

    

      

  

   

   

  

   

   
    

    

   

    

      

   

  

   

    

   

  

   

   

  

   
   

    

    

   

     

     
     

Saja 'poenja Istri kena penjakit Kepoetian (Pektaij) lamanja 4 ta- 

hoen, berobat. lain-lain sinshe begitoepoen dokter itoe penjakit 

“moesti di potong, baek djoega Oom saia nama Kwee Si Soej 

- toko Keng Jat'di Pintoe ketjil Batavia. 

Kasi taoe, boleh berobat pada sinshe Tan A Sagu di Kongsi | 

besar no. 3 Batavia, di obatin tiga boelan lamanja hingga sekarang 

soedah baek betoel, dari ini saiapoedji pada sinshe terseboet 

dan bilangbanjak -banjak trima kasi. 

  

1 Di atas ini saia bilang sebetoelnja 

- Dari saia: — ni 

| w. a) Thian Fin Serkan : 
- Krandji apung Ta 

. | DiBEsARKAN 5 DD DIBESARKAN! 

TOKO OGA 
Hoofdtoegang Pasar No. 5 Teif. 459 

MEESTER- CORNELIS 

    

        

  

      
  

Berbelandja pada toko kita berarti menjenangkan sendiri 

dan “njonja? en toean? akan merasa girang melihat per- 

sediaan barang” klontong en roepa" “perabot dapoer   jang compleet dengan kwaliteit baik dan harga moerah. 

| Maki | SN sa 233 »   
dan sempoerna 

Ini ' zaman adalah Aitan kebenaran, zaman 'internationaal, ? 

KOENTJI oentoek madjoe ke moeka teroetama, ta' lain. 

- Bahasa: Inggeris 

1 Soepaja tiap tiap orang dapat mempeladjari itoe bahasa dengan. 

: ea" Tan sampoerna, telah diterbitkan boekoe: 

»Koentji bahasa Inggeris 

Eng Diterangkan dengan gampang sekali bagimana ditoelisnja dan 

| “dioetjapkannja. Di' karang oleh J. ZWARTHOED, leeraar bahasa 

|. Inggeris pada Gem. Midd. ,Handelsschool di Batavia-Centrum 

'dan B.Z. RASAD, leeraar bahasa Melajoe ' na Gem. Mid, 

Handelsschool di Batavia Centrum, 

| Harga hanja F 0,95 satoe boekoe, locar “Aduk Gak 

Ki Pesanan Kepada 

S. MOEHAM MAD 

  

"AI 

ii : 'adres: HOTEL MEDAN. 

— Defensieliin van den Bosch 62 Batavia-Centrum han" 

Ng 

— 

Beladjar bahasa laa Jne sampang TI 

  

Ben 

Mi TURUN 

  

| UNA AMA AAA NRP 

'GALOENGGOENG 
BANDOENG 

Pangeran Soemedangweg 63A 

sampai paling besar. 

3,- Menerima pekerdjahan bikin lijst. 

Semoea pekerdjahan ditanggoeng tjepat dan japih. 

njenangkan, boleh saksikan. 

Menoenggoe pesenan 

Z
a
m
a
s
n
a
m
a
a
w
a
w
 

n
e
 

N. B. 
Djoega menerima toe- 
an-toean jang hendak 
berlangganan Dagbiad 

- Pemandangan. 

KAA KANAN EN/MUTAR NUN ANA 

“TI, Menerima pekerdjahan tjitak dari paling ketjil 

2. - Menerima pekerdjahan bikin Cliches dan Stempels. 

Begitoepoen harga ditanggoeng accoord dan r me- 

Drukk. GALOENGGOENG 

Li Mau 1 Belia lewatin 

Oogarts 
Raden Salehlaan 45 Telf. 6176 WI, 

Spreekuur van: 7.30 — 8.30 v.m. 
5—6 n.m. 

  

  

IKLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
Sawah Besar 2—0 

Telegram- adres : 
Batavia-Centrum 

BKRI 

Selamanja kita ada sedia dari matjem? 
kain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen, 
dril, en djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian dari segenap bangsa rapi 
dan nefjis. 154 

S.D. MOESTAFA ALAYDROES 
Kp.Bali Gang T. Abang Ketjil 6 

Batavia - Centrum 

  

  

  

Djoeal roepa-roepa Minjak wa- 

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

boet dan Aer djedjamoe Madoe 

tjap , TAWON“ 
Dan djoega bisa membikin mi 

njak jang soeda hilang har oem 

nja, kombali mendjadi wangi,         
  

  

Khoe Tandmeester 

Pintoe Besar No. 89 Batavia 

Kita bisa bikin dan pasang roepa2 
gigi dari perak, mas dan porcelein di- 
kerdjaken sampe rapi ditanggoeng enak 
pakenja, sebab kita doeloe pembar. oe 
(ASistent: dokter gigi Europa sehingga 
15 taon dan mempoenjai banj:. « soe- 
rai2 poedjian. Boeat orang tida rampoe 
boleh berdame dapet har-a sampe 
menjenangken. Gigi2 palsoe jang tida 
enak dipakenja terbikin dari lain beng- 
kel (toekang), saja sanggoep betoelin 
sampe senang dipakenja, 

Djocal obat sekit gigi tanggoeng 10 
minuut bisa semboe per botol 5 Gr, 
f 1,25. Poeder gigi bikin koeat d.n 
mengilapken gigi per botol 20 Gr. f 1,25. 

Obat mata orang toea oesia 50-70 
taon mata tida awas pake ini bisa terang 
per botol 5 Gr. f 2,50.— 

Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 

    25 Momnamamwmwwwan 

mas doekat atawa Dobble garantie 
1-5 faon. 

ea LET EPA DIA 3     

    

Khoe teng Hay, Gebroeders 

  

  

oeat djaga kesehatan sanak familie stiap hari, 

da obat jang paling kesohor dan mandjoer 

aen tiada tjoema Obat Balsem jang soedah 

egala roepa penjakit bisa ditolak dan disemboeni, 

n warnanja obat ada jang mera dan jang poeti, 

asing-masing orang perloe lekas sedia dan beli. 

  
jerita dan reclame kosong tida goenanja, 

ang publiek bisa pertjaja kaloe ada bcektinja, 

  

naa 

terpoedji, 

        
  

  

was sama segala obat tiroean jang palsoe tjapnja, 

wage djangan kena pake obat tirocan jang berbahaja, 

atjan ada tjapnja obat jang Eng Aun Tong kelocarken, 

ntero bangsa diseloeroe negri scedah poedjikan, 

olak segala penjakit jang bisa timboel mendadaken, 

ang kemandjoerannja ditanggoeng dan tentoe menjenangken, 3 

toer pesen dari sekarang boeat dj:ga kewarasan, 

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

Toko Obat Tjap Matjan 

ENG AUN TONG 
Molenvliet West No. 174 Tel. No. 1090 

Batavia 

#3 2 
"2 

      
   



  

  

  

adalah satoe onderwerp jang tidak 
asing lagi pada kita, maka tidak ada | 

halangan, djika sekiranja disini dibi- | 
tjarakan tentang artinja dan pengaroeh-' 
nja muziek. Kita sekarang moedah 
sekali dapat mendengar roepa2 matjam | 

. muziek, maoepoen gamelan, kerontjong 
atau jazz-stukken dan bioscoopschla- 
gers dengan perantaraan gramophoon, 
bioscoop dan tambah lagi radio. Tidak 

  

    

   
   

| dapat bertoekar-toekar perasaan dalam 
hati sanoebari kita dimasa kita men- 
dengarkan “dan perhatikan muziek: Ba- 
njak matjam muziek jang menggembira 

  

      
   
    

   

  

| jang mempengaroehi kita dengan sifat 
| jang begitoe tingginja dan agoengnja 
“sehingga kita berdiam! doedoek terme- 

noeng beberapa djam lamanja oentoek 
. mendengarkan soenggoeh2poen begitoe 
djoega ada muziek jang mendjadikan 

      
| Boeah fikiran 

Bahwasanja dizaman kita ini, muziek | 

.oesah ditanjakam lagi, bagaimana kita 

kan dan menjenangkan kita, ada poelaj 

  

2000 FEMINISME, 
. Oeraian tentang maksoed dan 
azas dari pergerakan kaoem isteri 
di benoea Barat serta fahamnja 
istandpunt) kaoem lelaki terhadap: 
pada masallah ini, teroetama se- 
kali bersendi atas alasan2 (argu- 

..menten) jang termaktoeb didalam | 

.L Ulusion feministe” oleh Th. 
“ Henusse “diterbitkan di Brussel 

oleh Librairie Albert de Wit, 53 
. Rue Royale) : 

(oleh Roro Marhaeni), 

Didalam rentjana ,, Neo Feminisme" 
soedah saja oeraikan sedikit tentang 
maksoed dan perbedaan dari Feminis- 
me dengan Neo Feminisme, 
“Didalam artikel” itoepoen ternjata 
bahwa pergerakan ,,Neo Feminisme” 
'itoe jalah tjabang moeda dari Femi- 
nisme dan boecat waktoe dewasa in! 
baroe lokaal sadja, jani baroe dine- 
geri Belanda belaka, 
“Apakah kelak gelombang baroe ini 
akan mendjadi. universeel, men- 
djadi internationaal, jani men- 

    

“Ike 19, teroetama se 

. kita sedih, dan terharoe sekali. . “Igjalar keseloeroeh doenia, itoe beloem 

hanja  bikin2an - (uitvindin 
dewasa ini sadja. 

Akan tetapi feminisme jang berwoe- 
|djoed organisasi, ja'ni perkoempoelan 
jang mempoenjai anggaran dasar jang 
injata, werk dan strijdprogram jang 
concreet, boleh dibilang timboelnja di 
benoea Barat pada Mp enga han abad 

kali sebagai boeah 
dari tjita2nja Voltaire, Rousseau, dll. 
Encyclopaedisten di France, tegasnja : 
sebagai conseguentie (kelandjoetan da- 
ri Fransche revolutie pada abad ke 18. 
Karena Fransche revolutie, selakoe 
verzet, selakoe oppositie, selakoe ke- 
marahan dari kasia ke 4 (tiers €tat). 
jani lapisan jang paling dibawah, 
jang paling terhina dan terimpit, terha 
dap pada kaoem feodal, golongan 
ningrat plus kaoem grootburgers, mem 
bikin sedar poela kaoem isteri, jang 
selama itoe hanja mengoeroes ,,roemah 
tangga“ oentoek ajah boenda, atau oen 
toek soeami dan anak sadja. Membi- 
kin insjaf kaoem perempoean, bahwa 
mereka poen anggota dari masjrakat 
ergo: bahwa mereka djoega mondig, 
'akil baligh, dan wadjib serta berhak 
oentoek menoentoet hak, serta menen- 
toei nasibnja seperti kaoem lelaki. 

Kesedaran, bewustwording ini me- 
nimboelkan keinginan akan emancipa- 
tie, akan kemerde'kaan didalam lapa- 
ngan hidoep, akan kemerdekaan me 
milih pekerdjaan  menoeroet aanleg, 
menoeroet watak masing2, ringkasnja 
hak sama dengan kaoem djantan, baik 
tentang kesekolahan (onderwijs) ma- 
oepoen tentang perboeroehan. Punt 
jang paling penghabisan (perboeroehan| 
perempoean bisa berboeroeh dikantor2, 
sebagai typiste dll.— maka martabat- 
nja kaoem lelaki prestige si djantan 
mangkin toeroen. A 

Sebagai boeah2 dari segala kema- 

djoean jang terlaloe pesat, maka exces- 
sen, hal2 jang liwat batas, tiada moes- 
tahil. ie 

Soeatoe boekti, jalah pergaoelan 
perempoean modern “di benoea Barat 

dimana segala kebebasan pada kaoem 
isteri. Tiada heranlah, bahwa vrouwen- 

emancipatie dari pihak sang soeami 

mangkin lama mangkin menimboelkan | t 

g) djaman 

   
   

1 
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Masakan 
Soep kentang. 

kentang 1 kati. $ 
.1 roti goreng jang dipotong ampat 

pesegi ketjil, bawang prei 3 bidji. 
4 mangkok thee air reboesan daging. 
IL mangkok ,, soesoe. 
3 sendok makan mentega. 
2 mangkok room. 

sedikit peterselie di-iris haloes 

Mengerdjakannja: 
Kentangnja, sesoedahnja dikoepas 

  

dan. ditjoetji dibelah belah, bawang 
preinja diiris haloes, sesoedahnja di- 
boeangkan bagian jang hidjau dan go- 
reng sebentar dengan mentega “dan 
adoek-adoek. | 

Kemoedian masoekkan kentang dan 
fair reboesan sampai kentangnja matang, 
tekan hingga haloes diatas ajakan. 
Sesoedahnja soep itoe dimasak di bara- 
bara, lantas tjampoerkan soesoe, sajoe- 

'ran jang di-iris-iris dan djoega 2 mang- 
kok room. Kalau soedah maoe dimakan, 
baroe. di masoekkan menteganja dan 
roti,   
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Saudara2 koe, insjaflah. 
Saudara2 semoea telah ma'loem bah- 

wa hari nitslag saudara2, jaitoe hari 
dimana saudara2 tahoe tentang nasib 
saudara2 (naik kelas atau tidak) telah 
lama laloe. Djadi sekarang saudara2 
telah tahoe naik kelas atau tidaknja. 
Saia harap saudara2 semoea naik kelas. 
Akan tetapi harapan tetap tinggal ha- 
rapan, oleh karena jang tidak naik kelas 
itoe tentoe ada. Sajang sekali, boekan! 

Kepada saudara2 jang ta' naik kelas, 
saja harap djangan lantas keloear, akan 
tetapi beladjarlah teroes, selama ada 
jang menanggoeng ongkosnja, djangan- 
lah berpoetoes asa atau berketjil hati, 
dan lagi djangan sekali2 merasa maloe 
terhadap saudara2 jang menjoesoelmoe 
akan tetapi saja harap dengan sangat, 
agar soepaja lebih radjin dan lebih ke- 
ras beladjar dari jang soedah2 soepaja 
dapat menoendjoekkan kepada sdr2 
jang baroe datang itoe, bahwa sdr2 
walaupoen ta' naik kelas ada boeahnja 
djoega dan djoega agar sSoepaja sdr2 
a“akan ketinggalan lagi. Sdr2 tentoe 

  

   

    
     

  

    
    

     
   

    

    

     
   
   

    

    

|. Karena itoe boleh dibilang bahwa | 
 pengaroeh muziek: itoe besar. sekali 
.pada diri kita dan ahli2 ilmoe penge- 
tahocan di zaman poerbakala, dianta- 

. ranja banjak.jang mengatakan, bahwa 
“sanja- muziek itoe dapat mengagoem- 

| kan beberapa matjam perasaan dan 
-kalau dipeladjari atau didengar soeng- 
goeh-soenggoeh-muziek jang tepilih, 
bisa menerbitkan perasaan2 jang 

toteles,. seorang terpeladjar bangsa | 
(Griekseh, bahwa muziek bisa mendir- 
-kan dan menjempoernakan fi'il (karak- 
ter) kita, Teroetama Plato boleh dise 
boetkan dalam kalangan muziek jang 
angat mengandjoerkan muziek itoe di| 

| pergoenakan sebagai satoe sjarat pen- 
ena Aa 4 

.. Orang doetoe2 hanja mempoenjai 
| muziek jang sederhana sadja soedah 

| dapat pengaroeh jang besar sekali, 
Ihli2 muziek diwaktoe jang ahir soe- 
dah mempeladjari pengaroehnja mu- 
ziek jang lebih keras atas diri kita. 

»...Berdenis, van Berlekom 
h mengatakan bahwa muziek 

e dapat mengeloearkan perasaan, 

ang kita tidak dapat oetjapkan dengan 
perkataan2 moeloet dan muziek mem- 
beri kekoeatan jang banjak artinja dari 
perasaan batin jang setinggi-tingginja. 

ie Sebab besar artinja muziek, banjak di 

antara kita jang beloem kagoemkan, 
. menggemari, memperhatikan atau me-| 

. mang beloem insjaf. 5 
“Pada kita memang diberi sedikit 

  

: Jadjari. muziek, karena memang boe- 
kan ada satoe kebiasaan kita boeat . mempeladjari muziek. Ini 

   

  

   
pain tt Bahwa .muziek “jai “baik dan terpilih menjempoernakan 

. Karakter kita jang bersangkoetan “de- 
. ngan kita Becak amanat 

(akan | 

— Apa lagi kalau kita menilik pada 

— kebanjakan roemah2 Belanda, dina Soedah ada gramophoon atau radio, 

poela piano, djadi mereka | 
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| diadakan 

pi dapat djoega memboeat mhuziek, 
Bagi kita dimasa ini, poen soedah 

asal sadja mendengarkan derigan per- 
Na dan pilihlah muziek jang se- 

— baik-baiknja menoeroet pendapatan 

& seroepa muziek jang haloes dan baik 
sekali, tetapi sekarang banjak kaoem 

kita. jang gemari jazz-stukken dan bios- 
obpschlagers, Ini.re - 

“sekali kesempatan oentoek mempe- |. 

'kan sadja bisa mendengarkan, akan | 

tjoekoep oentoek mendengarkan sadja, 

orang jang mengartinja. Gamelan ada 

li roepa muziek mem- | 

lah kita bisa pastikan. Akan tetapi 
boecat sementara waktoe segala 
apa jang timboel di Neder- 
land masih tetaptz' diindah 
kan negeri loearan di Euro 

nisme jalah satoe aliran 
pengaroeh diantero kerad   

djoega Djepeen. 
Siapakah penimboel (oprichter) per 

gerakan perempoean ini dan dimanakah 
moela2 timboel pergerakan ini, beloem 
bisa ditentoekan dengan sah! 

sSDetfeminisme,” kata meneer 
Th. Henusse. I(l.c:, p. 9 en eifet, 
estumproduit degalite (spa 
tie dari saja, Roro Mh), et Fidee d'ega- 
lit€, vous ne Vignorez sans doute pas, 
date exactement, sur tiotre plantte du 
moment ou se leva Ia lumitre du Christ 
(Sic! Pr. Mh.) Maksoednja- sependeh2| 
nja :.,, Ferminisme, sesoenggoehnja ada- 
lah boeah dari semangat persamain, 
roh sama rata, sama rasa, dan semangat 
kemanoesiain  ini-adalah seperti kita 
mesti mengefahoei semoea, adalah 
toemboehnja diatas boemi kita ini se- 
soedah tjahajanja' Kristus menjinari 
doenia ini ! Hi Maki 

Tetapi bagi kita, jangboekan digelapi 
oleh hawa nafsoe, sektegeest, seperti 
meneer Henusse ini, tentoe mengetahoei 
bahwa semangat kemanoesiain timboel 
di benoea Asia sebeloem Kristus, se- 
soedah adanabi2Boeddha, Kong 
HoeTjoe(Tiongkok) Zarathus- 
tra (Persia), K 

Tegasnja njatalah dari pada koetipan 
diatas, bahwa feminisme itoe boekan 

bawa kita djadi vroolijk, tetapi berpe- 

ngaroeh besar, tidak dan bagoes boeat 

'Sedikit sadja. | 

Alangkah beroentoengnja, kalau kita 

bisa memboeat dan mempeladjari mu- 
ziek, sebab, djika kita ada kesempatan 
|oentoek mempeladjarinja, tidak soesah 
 boeat didapatkan menoeroet banjak 

nama2 orang2 perempocan Europa, 

ig. termashoer dalam kalangan muziek, 
| Herman Rutters toelis diantaranja: ,,bah 

wa' seorang perempocan tidak hanja 

mempoenjai muzikaal-productief talent, 

tetapi bisa keloearkan perasaan jang 

loear biasa, jang tidak dapat dikeloear- 
Ikan oleh orang laki-laki” Kita harap- 
lah, soepaja kita insjaf dan kita per- 
hatikan kebaikanja muziek, jalah mu- 
ziek jang haloes dan tinggi sifatnja jang 
djaoeh lebih berharga dari jazzstuk- 

ken dan bioscoopschlagers jang uda 

ketjemboereean dan kedjengkelan, jang tahoe sendiri apa sebabnja sdr2 ta naik 

memang ta' pada tempatnja belaka, me kelas. : 

mang kadang2 ada keharoesan (logisch). Ta' lain dan ta' boekan hanja ketja- 

Salah soeatoe boekti dari kedjengke- | kapan sdr.2 koerang2nja ketjakapan itoe 

pa, Amerika dan Australia, diterbitkan oleh lelaki. Europa, 

hanja tjoema menarik mata danjtara mana karangan Henusse terseboet 

pikiran sependoedoek di Indonesia, | diatas : Didalam boekoe ini—bersendi 

tegasnja di Nederland Oost-Indi&. jatas theorie ? 
Sebaliknja,. maka pergerakan FemilBiolologisch, ph 

ang telah ber| dan S 

. ain modern : | mentjoba menjatakan bahwa kewadji- 
. Begitoelah perkataannja Aris-| Europa, Amerika, -Australie, malah|ban (roeping) dari.si perempoean se-| 

lan ini, jalah beberapa boekoe2 jang 
an- 
oet 

ysologisch 
psychologisch. Henusse 

mata-mata ke iboean, moederschap. 

»Tota mulier in utero,“ kata 

nir Henusse Ini dengan lafal Latin: 

»Seloeroeh keperempoeanan itoe ta'lain 

ke iboean. Paing, 2 2. 

Dan dengan alasan psychologisch ia 

ingin menoendjoekkan bahwa sang Is- 

teri ta' boleh tidak mesti lebih 

bodoh dari pada sang soeami. 

sMussi longtemps gui la 
femme sera productive de 

viehumaine, elle sera cecre 

bvalementsterile" kata beliau 

ini (lc. p.-35) artinja : selama perem 
poean itoe mesti melahirkan anak, 

selama perempoean mesti mendjadi 
iboe, selama itoepoen, diadakan bodoh 
lintellectueel oOnvrucht- 

baar). : 

Kitab ketjil ini — tebalnja hanja 63 
halaman — ada penoeh ,,boekti” jang 

mentjoba menjatakan, bahwa kemer- 

dekaan kaoem perempoean itoe tiada 
logisch dan bahwa kewadjiban si isteri 

ta? lain melahirkan anak sadja. 

Kalimat penghabisan dari boekoe 
jang reactionair ini adalah demikian : 

»SPour ma part, je mhesite- 
rais pas: notre mere 'est 

toujours plus grande gue 

nous:, la Mereest plus gran- 
deguetout! Etvoila pour- 

Guoi le feminisme radical 

estvoue davanceaPe€chec 

(p. 63). , 
Artinja: ,,Bagi saja, saja ta akan 

ragoe-ragoe lagi: boendakita ada lebih 

moelia dari pada kita, sang iboe ada-, 
lah jang maha moelia! Ini sebabnja, 
maka feminisme akan gagal". 

Jang mengherankan, jang para doxaal 

dalam hal ini, jalah bahwa Henusse 
sendiri seorang pastoor, ja'ni .... orang 

jang ta' boleh beranak dan beristeri. 

Achiroe kalam: 

Saja sendiri didalam hal femi- 
nisme ini beloem merasa perloe mengam 
bil standpunt, karena boeat di Indo- 
nesid kewadjiban (scope) dan toedjoean 
pergerakan ' perempoean . boekanlah 
|hendaknja bersaingan dengan kaoem 
lelaki, tetapi sebaliknja berdamping dan 
menoendjang pergerakan kaoem lelaki. 

Karena » Bande Mataram. Iboe kita 
jang moelia, Indonesia Raja, adalah 
socatoe negeri jang diperboedaki oleh 
bangsa asing. Selama Iboe itoe men- 
djadi hamba (slavin), selama itoe kita 
poetera dan poeteri Indonesia mendjadi   lin demode di kalangan kita.   D,     

   

anaknjaslavin. 
9 

sdr.2 sendiri jang menjebabkan. Boleh 
djadi karena sdr.2 ta" begitoe memier 
loekan kepada peladjaran sdr.2 ber 
hoeboeng dengan ganggoean, jang 
melipoeti sdr.2 oempamanja kerojalan 
ini dan 'itoe atau oleh Jain lain hal. 
Moerid2 itoe sdr.2 boleh dioempamakan 
boeah2an. Kalau toekang bocah me 
metik boeah oentoek diimboe, tentoe 
memetik jang toea sedang jang moeda 
dibiarkan. Apa sebabnja ? Sdr.2 tentoe 
telah ma'loem. Kalau boeah moeda 
diimboe tentoe ta' akan matang, tetapi 
boesoek dan keboesoekan ini akan 
menoelar pada boeah2 jang lain. 

Jang saja oempamakan boeah toea 
ialah moerid2 jang tjoekoep kepandai 
annja oentoek.menerima peladjaran jang 
lebih tinggi dan jang saja oempama- 
kan boeah moeda ialah moerid jang ta' 
dapat toeroet sdr2nja dalam peladjaran. 
Kalau ia dinaikkan kelas tentoenja ta' 
dapat toeroet djoega, boleh djadi lebih 
soesah baginja. 

Akan tetapi ada kalanja, toekang 
boeah memetik boeah jang masih moe 
da tetapi kelihatannja soedah toea, 
toekang boeah djadi tertipoe. Bocah 
ini kalau diimboe achirnja boesoek 
djoega. Jang saja maksoedkan ini ialah 
moerid jang mendapat punten baik 
tetapi boekan pekerdjaannja sendiri. 

Anak ini boleh saja katakan penipoe 
terhadap goeroenja, orang toeanja,...4 
dan lagi anak jang ta'pertjaja kepada 
diri sendiri dan anak jang ta' meng- 
hargai diri sendiri. Anak ini kemoedian 
akan menjesal oempamanja pada wak 
toe examen, 

Saudara2 sekarang soedah masoek 
sekolah lagi. Saja harap sdr.2 pertjaja 
kepada diri sendiri dan beladjar dengan 
soenggoeh2 agar soepaja sdr2 kelak 
mendjadi orang jang ada harganja oen 
toek menolong Noesa dan Bangsa dari 
nasibnja jang diderita ini, 

  

Wanneer een malariamuskiet iemand 
gestoken heeft, “die aan malaria lijdt, 
dan krijgt zoo'n malariamuskiet een- 
malariaparasiet in z'n licdhaam. Komt 
diezelide muskiet bij een ander persoon, 
dan krijgt deze laatste persoon de 
malariaparasiet in zijn bloed, die zich 
daar gauw vermenigvuldigt,. waardoor 
die persoon de malaria krijgt. Op deze 
manier wordt de malaria overgebracht. 
Daarom is het raadzaam, dat we allen 
onder een klamboe slapen, die van 
onderen goed dichtgemaakt is, zoodat 
de muskieten ons tijdens onze slaap 
niet kunnen steken. Dit is ook een 
manier om malaria te voorkomen en 
om malaria te genezen moet men 
kininepillen innemen of liever naareen 
dokter gaan. 

Ingez. door Shafei, 

Petamboeran. 
—|G mi 

Mopjes. 

Verstrooidheid. 

»Professor", riep een grappenmaker 
uit, ,,er staat een raam voor U open.“ 

. Welk raam ?“ 
»Dat, van waar U uit kijkt.“ 
,Dank u“, zei de professor, ,,ik zal 

het onmiddellijk sluiten.“ 
Ingez. door N. Auria Bat. C, 

:R 

Zi weet.hetnogniet. 

Tante Minah: ,,Onze buurvrouw is 
toch verbazend ononiwikkeld, ze weet 
niet.eens, geloof ik, dat Pangeran Dino 
Negoro dood is.“ NN n 

Tante Sinah : ,,Dood ? ze wec 
eens, dat hij ziek is,“ 

Ingez. door Z.Z. Kemaja 

3) Raadsel. 

Mijin geheel bestaat uit 8 letters en 
is de naam van een plaats in West-Java. 

6 34 8 — Een plaats inZwitserland. 
17 3 8 —Een naam yan een beken- 

de persoon in de“ Ind: 
Geschiedenis "... 

2534 5 Niet.ver van de lezer. 
Ingez..door Slamet. Mr.-C. 

Oplossing raadsel van de 
vorige week 

“ A woont ten westen en:B ten oosten 
van de fabriek, Bijt naar huis gaan 
en naar zijn werk, krijgt A de warme 
zonnestralen altijd in het gezicht, ter- 
wijl het bij B niet het geval is. Dus 
krijgt A de loonsverhooging en B moct 
tevreden zijn. 

: — Y— 

Brievenhoekje. 

soedah mendapat banjak ' saudara2 
jang membantoe Kinderrubriek. Se- 
karang: saudara2  soedah  masoek 
sekolah lagi, akan tetapi saja harap, 
soepaja saudara2, disebelah peladjaran2, 
saudara2 tidak akan loepakan Kinder-   

sekian sadja, 

SRS. 
ang — 

Malaria, 
. De naam ,,Malaria" zijn jullie allen 

wel bekend. Ook weten jullie allemaal 
wel, dat deze ziekte overgebracht wordt 
door muskieten, de malariamuskieten 
of Anopheles. De muskieten voelen zich 
het prettigst op plaatsen, waar veel 
moerassen zijn. Een voorbeeld om de 
muskieten te bestrijden is, petroleum 
of Parijsgroen te doen in stilstaand 
water. Omdat petroleum lichter is dan 
water, komt petroleum aan de opper- 
vlakte van het water, waardoor de 
muskietenlarven stikken. Ja, want de 
muskieten leggen hun eieren aan de 
waterplanten in stilstaand water. Dus 
een ander middel om de muskieten te 
bestrijden is: de water planten verwij- 

salam dari saudaramoe 

deren en in dat water kleine vischjes 

rubriek dan teroes membantoe. 
Selandjoetnja saja peringatkan lagi 

pada saudara2, soepaja menoelis di 
sebelah moeka halaman sadja (djangan 
bertimbal balik). dan sebagai penoe- 
toep saja harap ,soepaja saudara dapat 
beladjar teroes dengan giat dan senang: 
hati. 

- L 

Shafei, Petamboeran, Dank 
voor je opstel. Zooals je ziet, heb ik het 
een beetje veranderd, Heb je de film- 
vertooning over ,,Malaria" al gezien ? 
Als lid van de Gezonheidsbrigade heb 
ik een paarjaren geleden opstellen over 
»Malaria'' gemaakt. Krijg ik nog een 
paar opstellen van je ? Dag Shafei, 

t 

N. Auria, Bat. C, Waar blijf jenu ? 
Ik heb steeds op inzendingen van je 

geen KE om wat op te schrij 
ven. Dag N, Auria, je mopje work     (ikan kepala timal, die zich met mus- 

kietenlarven voeden, laten zwemmen, 2 Oa 
vandaag. geplaatst, 

baba Ss kada 

Saudara2koe. Sangat senang hatikot . 

- 

gewac!it, maar waarschijnlijk heb jenog 

 



     

   

  

      
     

     

       
    

  

   
   

    
   
   

    

    

    

   
   

   

    

  
| Boleh dapat dikita poenja agent: 

NE 

    

1 ik oleh ' Dokter dari 'Genceskuntdige Pidogek 
Bat-C. Speciaal boeat menjega rontoknja 

et, melinjapkan gatel-gatel, ketombe,? mem- 
la penjakit. di koelit kepala, membikin 

ik, item. dan lemes. Adem di pakenja 

| ih haroem-jang 
haloes. 3 : : 

  

belon teritoeng onkost kirim. : 

   (Mamah Abang IA Bat Cu 
| Agent-Toko S. B. A.,. Kota-Radja.,” (Atjeh) 

| 0 .rindelaan 220 Batavia- Centrum 

penata tau Distributeur Kg 
LAS, Ss U V HAN JA M 

» 0 BATAVIA- CENTRUM. 
    
  
  N 

PALING MOESTADJAB 
DIATAS DOFNIA 

1 

  

Boeat keperlucan tita djika da- 

pat dihinggapi penjakit kentjing 

“baroe dan lama selaloe makan. 

: 9” 
: Basmikan semoea baccil2 kcetce2 

“akar? dan daging2 jg. biang dari 

“penjakit kentjing sampzi habis 

.tidak berdjangkit lagi. : 

“'CRYPTALSELALOEBEKERDJA 
"DENGAN 1JEPAT SEKALI 

SEBAB DJAMAN MALA SE 

: HARGA CRYPTAL 
DITOEROENKAN LAGI. 

Per flesch isi 100 :.... f 3.25 

abg Mer bareDO Ta oi 21.85 
ina aa Tu .1.25 

0 No. 9 Sawah Besar — Telefoon 3328 WI: — Weltevreden Java | 

M. OISHI 79-81, djalan trambaan Senen Batavia-C. 

TOYO, depan Rialto Bioscoop, Senen Batavia-C. 

. MATAHARI, TaoahAbang, Batavia-C. 

SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Suwatra) 

KANEKO, djalan tram No. 242 Mr. Cornelis. 

: 'ABE, Handelstraat Buitenzorg. 

2, 2 UZUKL vb NANYO, Groote Postweg 39, Soekaboemi. 

| TCGARL Tjiandjoer 1 P 
z 

OBAT NAKAMURA, Kanoman 40 Bandoeng. 
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ram Dalam Kota /0:30., Loear NM 

toekang gigi tapi pakerdjain tida. 

Pan 

PUEN EN TONG 
TOEKANG GIGI 

1 'Gg. Kenanga No, 22 Senen. Tiga pintoe 
dari toko LIE LIONG: HIN Batavia-C. ' 

| Dengan hormat, tosan2 kaloe maoe pasang gigi jang paling kgewat srenta 

'paling bagoes, moesti tjari toekang gigi jang. toelen, maskipoen banjak 

bisa di. samaken. :Saja soeda beker- ' 

| “dja gigi? lebi 20 tahoen, banjak dapet poedjian dari publiek, pasang gigi 

—.di tanggoeng pake makan seperti gigi biasa. tida brasa sakit apa? dengen .. 

bersi. Saja harep pada toean2 dari njonja? kaloe ada keperlogan gigi bole : 

| dateng di kantoor saja, atawa panggil, onkost saja rekend moerah srenta pantes. : 2g 
  

eni disekoeliling tempat dengen da pet 

ChemicaliEn - Handel ” ,GALENICA" 

“KW. E KARTANTMADJA - Oude Tama- || 

  

  

BOEKOE ,I- P-O.” 
ILMOE PENGETAHOEAN OEMOEM 

Karangan Toean M. J. SOEOED (Kantoor IBAC) 

Tengkoeroekkade No. 108 Telefoon 427 Pa'embang. 

Tiap-tiap orang dagang, kaoem tani, orang-orang toekang, 'toempa'an 

Commissionnair, agent-agent, djoeragan kapal, expediteur zaakwaar- 

nemer, administratiekantoor, perloe moesti menjimpan. 
Djangan sajang F. 1,60. Boeat mendapatkan satoe. boe 
memberi katrangan dan peladjaran dalam pergaoelan hidoep. 

BOEKOE I.P. O. ialah tempat kita bertanja: 
Isinja boekoe: I. PO. Peladjaran Boekhouding,  handelsrekenen “dan 

»rekesten : Peratoeran dan tarief kantoor-lelang, peratoeran dagang dan 

lain-lain : harganja tjoemah F 1.60 sadja: 2 
Kh Boleh dapat beli pada: 

Cooperatie Kita di Ladang Peladjoe. 
Coperatie Hidoep Himat di Ladang Peladjoe” - . 
Toko boekoe Raden. Hassan b. Raden Saleh Palembang: 
Toko kitab BAROE 16vilir Palembang. 
Hadji. Hassan Arifin doesoen Mendajoen dan lain-lain agent dimana2. 

koe jang banjak 
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BELANDA 

kita kirim saban 

. kepandaian toean, 
.. Langganan tiap 

N.B. Cursisten akan 
“4 dikasih hadiah 
“Uwaordenboek 

(kamoesy 

Koentji pintoe gerbang pengetahoean . 

5 BELADJARLAH BAHASA 

ATAU 

Dengan 'perantaraan boekoe: schriftelijke les), jang 

minggoe 4 kali seboelan, toean ada 

kesempatan mempeladjari salah satoe bahasa jang terse- 

boet diatas, jang diterangkan dalam bahasa Indonesia, 

Pergoenakanlah waktoe 

bahasa f 1,25 seboelan, : 

». Kirimlah pada: 

Adm. Pendidikan Oemoem 

fa | Tjarikan I, — 

INGGERIS 

tocan: oentoek. menambah 

. Soerabaja.   
&.

 

  

  

  Centrum. 
... MMENO, Senen djalanan tram No. 183 Batavia 

  

  

Dengan | officieel dipakai 

  

    

    

ROEMAH OBAT 
Tan Hong Lian 

    

  

ILiBAHASA - INGGERIS' Soerat poedjian 

Ang Kim Nio 

“BANDOENG 
me 

“Oei Hok Tjiang 
Pasar Senen, merk 

Toko Hokkian, Bat.-C. 

merk 

Tiong Hing . 

        

Pi ear 

  

Oleh JAPAN -—- BELANDA didalam" conferentienja J. b. |. 

2 — Kalau toean maoe madjoe didalam economie, on- 

| vi 0. derwijs, sport, kunst, dsb. en 

en Sun Tetapi tidak .maoe mempeladjari bahasa Inggeris! 

Toean salah ! 53 Kalau “tocan" maoe lekas pandai berbahasa dan 

: mengarang didalam bahasa Inggeris.. 

Kanan salah L 

—. dengan .goeroe2 jang tidak paham tentang “ilmoe mengadjar! 

-Toean beroentoeng!, Kalau toean maoe madjoe dan lekas pandai ber- 

Mo me berbitjara dan mengarang didalam bahasa Inggeris. 

». Soeka" beladjar :dengan perantaraan boekoe2 jang betoel2 practisch! : 

Ka Keboetochan toean itoe hanja dapat dipenoehi dengan 13, 

rat meta asha Sona “»Goeroe Bahasa Inggeris' 

karangan tt. Z. Arifin dan Z. Ef-: 

“8x boelan. : 

" Tiap-tiap, boekoe memoeat dengan 

compleet peladjaran2 tentang sifat2 

| menjalin dari bahasa Inggeris keda- : 

''Jam bahasa Indonesia dan dari ba- 

| hasa Indonesia kedalam bahasa Ing 

| geris,, bagaimana, menjoesoen kata2. 

' Inggeris, pertjakapan, bafjaan, dan 

' lain-lain. Keterangan2 memakai ba- 

hasa Indonesia toelen dan dengan 

) . peratoeran jang segampang2nja. 

| Harga langganan: 1 boelan (3x1 

“ “boekoe) £0.90: 2 boelan (6x1 boe- 

koe) f2.70. Pembajaran lebih da- 

foe-waktoe,. dan selamanja dimoelai 

.dari no. I.— 

““BOOK'PUBLISHER” 

makan obatnja Sinshe: 

| TAN HONG LIAN 

Tetapi. beladjar dengan perantaraan boekoe2 jang tidak practisch atau | 

Saja “dapat sakit ping- 

gang, sakit peroet, da- 

fang boelantidak tjofjok 
njakif, 

zonder 

lantas baek, sekarang 

saeda 1 taoen baek 

tidak "kamboe-kamboe : 

lagi. Bilang terima kasih 

pantes.   'baek. : 

Toko'3,no.li telf. 1503 Bt. 

Sinshe. pande' mengo- 

batin segala roepa pe- 
dateng. preksa 

onkost, 

panggil onkost :reken 

Sakit. tanggoeng lekas 

kaloe 

fida sakit-sakit lagi. 

Banijak trima kasi:   
“Doeloe saja sakit pe- 

roet sepoeloe faoen 
|saja minta. obat. sama : 

Sinseh: TAN .HONG Ii. 

LIAN 'satoe minggoe ' 

sadja soeda baek, seka- 

rang soeda sefenga laon 

  

A 

fendi. Diterbitkan boeat sementara | 

memboenjikan a-b-c-Inggeris salin |, 

..koel, 4 1.805.1 'kwertaal (9x1 boe- | 

hoeloe. Berlangganan boleh sewak- 1     Soeniaradjaweg achter No. 55 — Bandoeng. 

Pa. 
  

MEUBELS EN LEDIKANTEN- 

  

HANDEL : 

»ALLERBEST: 
Pasirkalikiweg Zuid 1 — Bandoeng 
minta — 3 , 

Selamanja sedia: 

'Boeat kota Bandoeng dapat dengan 

pembajaran menjifjil. :" 

' GELDLOTERIJ BAROE 

le priis F 100.000.— 

1/4 lot F 3:— porti (onkost kirim) 

Ihija Ym 3101 E 0,35, 
Silakanlah pesan disertai wang 

'postwissel, karena pesenan rem- 

'bours tida dikirim berhoeboeng 
dengan fjepatnja ditarik. 

Ledikantenhandel: Allerbest.       
  

BANDOENG 

Meubels dan Randjang besi " 

iler tot Firitow 1425 lot F.5/15 

Memoedjikan dengan hormat 

Residentsweg 8 — 

1'/s ma, djalan dari Station 

HOTEL JULIANA | 
Bandoeng 

  SK 

: Berdiri di Centrum kota 

'Menggampangkan keperlocan 
'tetamoe, Rawatan bersih, 

lajanan baik. 

N 
TARIEF 

KL 2 F 1,25 
Pagi dapat ontbiit dan sore 

'thee sama beschuit     
Iki, TE 150 2 orang F 2,50 

(2 orang F 2,— 

Memoeajikan dengan hormat     
  

  

PNG na Ta Hope Oa Ma aa P Ka yu au 
IOS en me Gb AR aa 

| dateng boelan tida fjofjok,” (Pek 

Ibi Moeka Station S.S" — 

  

sinsuE 
NJIT KIOEN-SHIE 

“Gang Torong No. 17 ka Batavia 

“Bpertalisest Du 
UE 

 Mengobatin penjakitnja prampoean 

Ji Pee 

  

Thay| kepoetian, dan roepa penja- 
kitnja anak-anak, boleh panggil 
“sembarang: waktoe, -atawa- dateng 
"dikita poenja tempat tinggal.     
  

  

  

  

NN ND
: 

MAYA
 Ui 1 

  

     

Bandoeng Pr. Soemedangweg 97B: “ . 

Balavia-Cenirum, Sawah Besar 21, dan 

Semarang Belakang Kebon No. 8, 

pembajaran ada djo2ga | 2.50 seboelan 

boeat Batavia-C. sadja. 
  

  

ha 2 2 5, 

TOEKANG GIGI 

| Thio Tjie: Kim 
Tg -Bintoe Besar:6 Batavia. 

Gigi bagi orang hidoep boekan sadja'-ada 
perhoeboengan besar sama kawarasan badan, 

tapi djoega ada ambil satoe kadoedoekan 
penting bagi kabagoesan, seande orang poe. 
nja gigi tjopot(ompong) atawa dimakan koe- 

toe dalem tempo bitjara, ketawa atawa ma- 

mah 'makanah nistjaja ilang sabagi 'kaha- 

poesannja dan rasanja jang enak: maka 

pasang dan tambel gigi telah djadi satoe 

roepa technick jang penting. Kita menjakinin 

ilmoe gigi soeda- berpoeloe tzon, dan, kita 

pertjaja jang kita poenja kapandean dalem 

ilmoe gigi ada tjoekoep sampoerna, boleh 

dibilang bagoesnja bisa metebihken gigi jang 

asal, ditanggoeng dalem doea poeloe taon ka- 

loediboeat makan tida merasa sakitsertating- 

gal koeat. : 

Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim 

jang bisa semboehken “sakit :dalem»-satos 
menit berhoeboeng sama malaise harganja 

ditoeroenken satoe botol f 1.— (satoeroepial. 

MN EA ME ERA AN 

  

-PENGINEPAN — SOEKAMAMPIR' 
" Cheribon. 

hanja 1 meniet- berdjalan, 
Mae BARRa Daan 

dan. dari Station 

Toean-toean. jang terhormat, 
Dengen -ini briefkaart, kita bertaoeken 

sebelonnja.tocan tinggal pada lain pe- 
nginepan, lebih' doeloe toean soeka me- 

| 'Injaksiken -di kita “poenja" Penginepan 
Metaknja di Station-S,S. Roemah model 
IBuropa dan. di rawat sampe bersiti 

serta. mendapet hawa jangnjaman dan 
sedia djongos tjoekaep boeat toean-toe- 
an poenja-keperloean, - ' 

 TARIEF KAMER 
ada 

dan ada 
Sel 2 orang f1,25 je sa £ 0,50 

Memoedjiken dengan hormat 

| Eigenar MOEH, SALMIN. 
  

Tw TANI, UI | pp Uu UI Uya 

Bedak MUGUET 
Jang tida meminjak “dan lengket. 

“Tidak mengandoeng tima. 

BEDAK- MUGUET satoe-satoenja 

  

  

dapet poedjian dari orang-orang jang 
Isoeda- memake. WANGINJA HALOES 
Sekali, djaoe bedanya - dari bedak- 
bedak lari “ten et 

“ Poedjian lebih djaoe tidak perloe, 
'joekoeplah memberi boekti, apa kata 
SACTRICES” dari 'TOONEEL GE- 

'main di BATAVIA tentang kebagoe- 
sannja ,,BEDAK. MUGUET", apa 
betoel Bedak. Muguet jang paling baik 
dari semoea Bedak jang dibikin di 
Indonesia. AN Ka 

Six | mena dah an P3 

tanana siaga 

bangan Arns1. $ 

Komen poonja tirisan badak Kudus deraha 04 Antara 

Wmniah thoino do Wvertanrte Torear sae Uasta tertag A4 Unoten 

bagi-bapikes 21 antara antrices I"Oair 36 y3 pak, 

eendopetan @arira Fatal Adalah Jang Getah KL MKAS-I." 

, dengan amat, 5 7 

"TG il 33 Loe” Kp 

IA Bulat ( "7 st g 
" ? L apaaar f 

(0 "anttarelis" 

| JUK FEN & Co.. 

Malakastraat Telf 1456" Batavia   Un "Ii 
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Kamer I-beeat 2 orang f2— “1 orang f 150. 

BEDAK jang soeda ternama dammen- 

|ZELSCHAP: .,,DARDANELLA", satoe 
TOONEEL GEZELSCHAP jang ter- - 
kenal diseloeroeh: Indonesia, jangber-


