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Indonesier. 
skoetipan dan kom: 

'foeangan artikel ta      

ta'an kita tentang hal ito. ' 
Sekarang hampir semoca soerat-kabar 

jang berbahasa Melajoe bitjarakan itoe 

| hal, di antara pembatja “kita, ada jang 

' maoe tahoe tentang pikiran kita g. C.|. 

» Pemandangan”. ' 
Terhadap ,,Mata Hari" sendiri sebe-|. 

|. toelnja-sikap melihat “doeloe ada jang) je 

paling baik. Satoe artikel, meskipoen | 

“di. nomer” penerbitan, pertama) 

beloem bisa — digoenakan sebagai 

pegangan oentoek mengeloearkan per-| 

njata'an (oordeelt). Sepak-terdjangnja 

seteroesnja di' beberapa sa'at perloej 

“ diboektikan, dan nanti baroe orang) 

bisa tahoe betoel rail (mana jang diin- 

djak oleh 'itoe koran di Semarang. Zon- 

der kita sangsikan ketetapan haloean 

hoofdredactie “Mata Hari“ “dengan 

  

    
stainja, kita ingin menjatakan bahwa 

— beoordeelem sifatnja koran. sering tidak | 'jockoep dengan hanja beberapa lembar 

“nomer pertama sadja. | 

' Sebagaimana djoega, boeat kita, kita 

Lingin masih akan toenggoe, oentoek 

menjatakan bagaimana baik dan boe- 

roeknja ,,Mata Hari“ oentoek pergera- 

Kan eka Andakh ok uan lal 

|. Tentang S ja2 Indo Tionghoa 

'mendjadi Indonesier telah sering kita 

njatakan. Sebetoelnja ini. keinginan 
“tadinja asal dari fihak kaoem perge- 

raka inationaal kita, disetoedjoei dan. 

| diandjoerkan oleh bapa pergerakan ke 

5 |. bang sa'an Indonesier jang sampai se- 

| karang namanja didjoendjoeng, jalah 

— Dr, Tjiptomangoenkoesoemo: 

| Gagalnja itoe tjita2 dilihat dari prak- 
| tijk, boekan theorienja, jalah bahwa 

— terhadap kepada Indo's itoe beloem 

| bisa bangsa “kita menaroeh /kepertja- 

    

   
      

jaran sepenoehnja apa jang mengenai 

pergerakan nationaal Indonesier, Lihat 

erapa di antara pemoeka bangsa kita 

jang telah mendjadi korban pergerakan, 

: “dan lihat berapa kaoem pranakan Be- 

landa dan Tionghoa jang tadinja giat 

belakan pergerakan ra'jat, kemoedian 

engan laia djalan apa sadja, bisa ter- 

as dari pengorbanan dan diantara- 
ja malah ada jang dapat. kedoedoe- 

kan baik sekali, sebaliknja dengan 

:man-temannja kawan berdjoang In- 

ssiers jang tadinja sama2 merasa- 

pahit-getir. NN 

jadi, boekan 

ndonesiers menolak pranakan bangs 
sadja menjampoerkan dirinja pada 

gsa kita, hanja sadja karena terlaloe 

g bangsa kita ketjel€ oleh soeara2 
kan jang tadinja disangka tentoe 

hak kita, berboekti lain di sa'a 

annja. Dari itoe sebab i 

ega m ja nationalisme Tjipto 

“ganti oleh nationalisme Soekarno ja 

“hampir ta” ada bedanja, ketjoeali lebih 
“terang batasnja, lebih tergaris dengan 

ih mempoenjai tenaga lebik baik, 
lebih koeat lebih baik: maka, ta" akan 

ada seorang kaoem. pergerakan Indo- 

  

nesier menolak pranakan dari fihak| 
.membantoe ben-| : S' "mana djoega toeroet 

   

  

      

kaoenr pergerakan 
   

  

  

    

   

  

    
      

   

“ngan. 
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hacboeng 
“ pemboen 

garan Batoe, 
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-Dikiri bapa Tere dan-kanan pembantoenja - 

Mardan, ta 

Beloem selang berapa iama kita telah. 
abarkan-tentang itoe poetoaesan Lan-j 
draad Benkoelen atas dirinja terdakwa 
Mat “Amin jang soedah melakoekan 
pemboenoehan kedjam pada seorang 
iboe jang sedang hamil-dan. satoe anak 
ketjil. Poetoesan terseboet sebagaimasa 
'diketahoei jalah hoekoem , mati alias 
Malaikat Doenia (Bapa Tere) akan pergi 
kesitoe oenfoek . mendjalankan kewa- 

djibannja bersama-sama pembantoenja 
jalah Mardan, oleh karena permintaan 
gratie dari terdakwa telah ditolak oleh 
“Wali Negeri. alan 

. Poen pemboenoehan oentoek me- 

rampok “di Pagaran Batoe (Tapanoeli) 

ada terkenal. Pada tanggal 9 Augus- 

tus jbl. kita telah kabarkan tentang 

pemeriksaannja 5 terdakwa oleh Land- 
raad jang ditoedoeh soedah berboeat 

demikian “atau sedikit-dikitnja toeroet 
13 

  

teng pergerakan nationaal Indonesier. 

Hanja- sadja djikalau pernjata'an itoe ha 
nja disebabkan mengingat oentoengnja 

golongannja' sendiri(djadi boekan karena 
| kepentingan Indonesiers seanteronja) 

'kedoedoekan Indonesiers, soepaja..... 

|economienja  golongannja sendiri dja- 

Ingan terdesak (,.Mata Hari” ?), tjita- 

tjita akan menjeboerkan dirinja men- 

djadi Indonesier itoe tidak oprecht: 

Ini manoeuvre dasarnja boekan karena 

|maoe membantoe pergerakan Indone- 
Sier, tetapi karena mengingat. kepenti- 

Ingan golongannja sendiri, kaoem pra- 

nakan. 

' Condusie kita tiap-tiap pernjata'an 
maoe mendjadi Indonesiers dari kaoem 

pranakan, “asal - diboektikan dengan 

I 1 

   
   

  
ea risiconja, tidak mendjadi hala- 

| Tetapi semoea pernjata'an  maoe 

mendjadi Indonesiers karena soepaja 

conomienja sendiri djangan terdesak, 

onder. maoe memikoel beban jang 
berat sebagai “anak djadjahan jang 

ngin merdeka, pernjata'an begitoe 

kita anggap lebih membahajakan dari 

| 'mengoentoengan — pergerakan 

gsa kita. Dar,... kita tolak sebi- 

a-bisa aliran jang begini matjam ! 

  

    

     
seperti karena soepaja bisa mereboet | 

100 pCt, maoe lantas ganvaarden se-| 

    

oem ipat. dipoetoeskan. 
“Baroe. ini. harilah) menoeroet Aneta 

dari: Padang 

Seoemoer. hidoep 

pendjara. 

boenoeh Mat. Amin ini 
digantoeng oleh Bapa Tere. 

—0— 

“Tidak djadi di 
naikkan? 

“ Nolksyaad soedah' terima baik de- 
Ingan. tidak. mengadakan poengoetan 
soeara lagi atas moetienja toean2. de 
Hoog, Smith, Van Hoist Pellekaan, 
Wirjopranoto dan Sosrohadikoesoemo, 

-loentoek. mendesak pada pemerintah 
.Isoepaja. langganan “S.S. boeat anak2 

kesekolah tidak djadi dinaikkan. 
Ini motie seperti soedah dioemoem- 

kan, "tangga! 7 janglaloe diterima baik. 
Oa Lori : 

Mn crisis. 
(0 "tidak djadi ? 
Atas pemasoekannja 
djagoengindonesia. 

' Potongan poengoetan crisis atas 
pemasoekannja djagoeng Indonesia ke 
Nederland' tanggal 13  Augustus (ini 

kembali. 
|“ Apabila harga2 ujagoeng diseloeroeh 
doenia ini. kembali akan toeroen baroe 
lah potongan terseboet diatas akan di 
djalankan. ' 

| Tab kpant an 

Nederland (tidak toeroet dalam 
"perlombaan penerbangan. 
Dari Londen sampaike 
Melbourne. "3 

'Menoeroet kabar Aneta dari. Ban- 
doeng, ,A-l.D.“ mengabarkan bahwa 

ada sedikit harapan jang Nederland 

akan toeroet ambil bagian dalam itoe 
perlombaan penerbangan dari Londen 

ke Melbourne, oleh karena diantaranja 

segenap sajapnja Fokker 36 jang ter- 
kenal itoe terpaksa mesti dibikin baroe 
lagi. 

Apabila Nederland .ambil bagian 
djoega, maka luchtpost dikirim retour 

kembali pakai iranco zegel pesegi tiga 

dan jang ditjap dengan stempel speciaal. 

oleh . koelinja. 

tika itoe djoega. 

djaoeh. 

teroes terang. 
 — 

Menoeroet kabar Aneta dari Tegal 

tadi malam diatas kapal “Tjisedane' 
soedah terbit pengamoekan hebat. 

' Seorang Tionghoa jang menoempang 
itoe kapal sebagai dekpassagier entah 
bagaimana soedah dihantam dengan pi- 
Sau oleh seorang bangsanja jang se 
dang mergamoek.   

nan 4 Tegak kl Ka an 3 Mn Atik 
1 

enen 13 Augustus 1934: 

et, Landraad periksa itoe. perkara 
itetapi sampai sebegitoe djaoeh.be- 

Sidempoean, Landraad 
dah djatoehkan hoekoeman atas di- 

inja seorang Mn hoekoeman mati 
| oep satoe 20 tahoen, 

15 tahoen dan seorang lagi 4 ta- 

toe. orang jang dihoekoem mati trima 
'Ihoekoemannja,. 

Menoeroet kabar "Aneta itoe pem- 
hari :soedah | 

Langganan S.S. boeat anak2 sekolah 

hari) oentgek sementara waktoe ditarik |" 

'Seorang mandoer diboenoeh mati 

Majitnja dikoeboer 
dengan tjara gelap. 

Menoeroet kabar Aneta dari Padang 
'Sidempoecan ini hari, seorang man- 
doer jang bekerdja dalam tambang 
emas dekat Kota Nopan pada hari2 
jang belakangan ini soedah diboenoeh 
mati oleh seorang koeli dan selan- 
djoetnja jang terseboet belakangan de 
ngan tidak fikir pandjang lebar lagi 
laloe koeboerkan itoe majit pada 'ke- 

Oleh karena asap tidak bisa ditoe- 
toep, begitoelah itoe kedjadian kedjam 
soedah diketahoei oleh jang berwadjib, 

liang mana dengan segera djoega ang- 
kat itoe orang jang malang dari loe- 

bang koeboer oentoek diperiksa lebih 

Si. pemboenoeh tadi' tatkala dima- 
djoekan pertanjaan2 soedah mengakoe 

Seorang Tionghoa gila mengamoek, 
Diatas kapal ”Tjisedane”. 

- Tidak bisa dipoengkiri lagi lantaran 

itoe kediadian diatas kapal itoe poen 
sogdah terbit kekatjauan, Si pemboe- 

dapat ditangkap. 

diserang penjakit gila. 
—59 sd 

Lagi orang mati lantaran makan 
tempeh bongsrek.. 

Pembantoe "kita dari Poerwokerto 

11 Augustus jl. Kira djam 5 sore, 
seorang nama B Setradjaja desa Ke- 
initen, dengan mendadak soedah mati 
disebabkan ia soedah memakan tempeh 
bongkrek. Ig 

Ada kira2 10 orang jang toeroet 
nakan bongkrek itoe dirawat oleh 
dokter dari Poerwokerto. : : 

Orang jang membikin itoe tempeh 
bernama H. Doelmanan, tetapi ketika 
diperiksa dokter kebetoelan ia sedang 
membikin kedele jang antaranja di 
tjamboer dengan ampas2 kelapa- . 

Orang banjak mendoega bahwa 
tempeh jang dimakan itoe ada tertjam- 
poer dengan ,bongkrek" jang terkenal 
berbahaja. Sa 

Sedangnja ini ' kabaran ditoelis, di- 
kabarkan poela bahwa seorang bernama 
B. Reben dari Kedoengbanteng dengan 
sekonjang-konjong djoega telah me- 
ninggal doenia, sedang sebab-sebabnja 
beloem lagi diketahoei. Akan tetapi 
menilik jang ini orang ada berdiam 
didekat pasar, sedang desa. Kedoeng- 

'banteng ada dekat dengan desa Keni- 
ten, maka politie tjoeriga atas kematian 
jang mendadak ini 

—o— 

Pergaboengan Regentschappen. 
f  DiDjawa Timoer. 

Baik didalam Volksraad maoepoen 

pergaboengan regentschap Soerabaja 
dengan Grissee. aa 

Kini “didapat kabar bahwa perga- 
boengan ini akan moelai berlakoe tang- 
gal 1 Januari 1935, sementara kedoe- 
doekan regent di Grissee dihapoeskan 
dan diganti Soerabaja, 

Menoeroet PS. jang akan diangkat 
mendjadi regent Soerabaja ialah regent 
Grissee jang. sekarang toean R.A. A. 
Soerjowinoto. | 4 

Se dek ah 

Pemboenoehan antara 
tjemboeroe ? 

ada 6 lobang dan sampai inatinja. 

“'Menoeroet kabar, 

kn mom 

Pengoeboeran djenazahnja 
| Ir. Wellenstein 

Meulen. 

# dari 

  

telah 

  

: 
23 

Ir. Wellenstein diwakilkan ' 
On. Welter,   

noeh tidak lama lagi djoega soedah| yg 

Dalam penielidikan njata bahwa ialj 

mengabarkan bahwa pada hari Sabtoe 

di-pers soedah dioemoemkan tentang. 

Pembantoe kita dari Tangerang me 
ngabarkan bahwa pada malam Sabtoe 
jang laloe seorang nama Agoes dari 
kampoeng Belingbing onderdisrtict Te- 
loeknaga soedah dibatjok oleh seorang 
nama Kemis kampeeng Belingbing djoe 
ga, hingga Agoes mendapat loeka-loeka 

Politie jang diberitahoe dengan se- 
gera telah menangkap Kemis, sementara 
majitnja Agoes dikirim keroemah sakit. 

hal ini ada ber- 
hoeboeng dengan oeroesari tjemboeroe, 
jangmana nanti akan kenjataan benar 
atau tidaknja' dari penjelidikan politie. |diangkoet kekoeboer' dan dimasoekkan 

Pidatonja Van Or 

Menoeroet kabar Aneta dari Den Haag 
ii hari, Oepatjara pengoeboeran djena 
zahnia Ir. Wellensteiti telah dilakoekan 

dari Eyken Duinen 
. dan'mendapat per- 
. hatian locar' biasa. 

| Selainnja oetoesan2 
Minister van 

“Kolonien dan Gou- 
" verneur - Generaal 

maka djoega nam-|P 

Zaken sebagaimana 
dikabarkan 

" tanggal 8 Augus- 
tus, diantara” mana 

0. @leh 
generaal 

.Swart, " chef. dari “Staf. Indonesia, 
Boerstra, bekas Schout bij Nacht 

.|Osten, bekas chef balatentara darat 

Cramer, Van Buttingha Wichers, Van 
'Zalinge, Damme, Woutercool, eetoe- 
san2 dari K.P.M. Brand dan Pronk, 
oetoesan2 dari Geo Wehry Weenink| 

Diterbitkan oleh : 
Drukkerit .PBMA N DANGAN: 

Dir. RL AL O, DIOENAEDI 
(Kanturi Seven 107 Bat Centrvm 

HARGA LANGGANAN . 

Inilonvesra “urae Kwartnat » f “39 

Locar Indonesia 0. 

Ruleh dibajar boelanan, tetapi 

brenti baroes diachir kwartdal. 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie. 

: Losse nummer 10 Cent 
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PLA A TE . PL, NA A NG 

FL. 2.20 PER STUK 
Dengerlah opname2 jang paling 

barae dari, Miss Jacoba, Abdullah, 

Sapulity dan lagoe Djawa dan. 

Soenda. 

  

Mintalah prijscowrant dari 

Importeurs, 

N. V. Handel Mij vih C.M. Luyks 

Batavia- Centrum. - Noordwijk 3t 

Bandoeng. Bragaweg 40. 
Ditjari Agent2 di mana2 tempat.     

dan. Groeneveldmeyer, dan oetoesan 
dari Internatio Baart de La Faille. 

.. Sedjoemblah, besar karangan boenga 
nampak dekat peti mati, dfantara mana 
berasal dari Volksraad, jang soedah dile 
takkan oleh toean Van Zalinge dengan 
perkataan2 diatas pita sebagai berikoet : 
»Rust “Zacht, “Chef vam het Departe- 
ment van Economische' Zaken,“ 
Sesoedahnja terdengar soeara muzick 

dalam roawkapermaka & Van der. Meu- 
len atas nama Minister van Kolonien 
soedah mengangkat bitjara, jalah sena- 
ta-mata memperingati marhoem Ir. Wil- 
lenstein bahwa ia dengan segala teraga- 
nja dan ketjintaatinja bekerdja didalam 
vak jang” dipertanggoengkannja, peker- 
djaan "mana boleh diseboetkan orang 
'digandjar oleh kematian. 

Toecan De Man atas nama Gouver- 
neur-Generaal disini memberi amanat 
bahwa G.G: tidak ketinggalan toeroet 
'berdoeka tjita pada familie jang diting- 
galkan “oleh dr. Wellestein,  teroetama 
mandanja. Negeri, dan raat tetap akan 
mengoetjap “diperbanjak trima. kasih 
atas djasanja itoe. . - 

Toecan Van Ketwich atas nama waar- 
nemend chef dari departement dan se- 
noea ambtenaren departementtersebosi 
memberi selamat jang penghabisan pada 
Ir. Wellenstein. 

Bekas chef dari Banka Tinwinning 
tocan Bijdendijk menghargai.!Ir. Wel- 
lenstein tadi dari sebab ia poenja pe- 
kerdjaan jang tinggi didalam soal tima. 

Achirnja Mr. Gertitsen lakoekan oe- 
patjara sembahjangan. 

Sesoedahnja' ini “baroelah: peti mati 

dilobangnja. 
Poen oetoesan2: dari I.E.V. telah le- 

'Itakkan berapa'karangan boenga. 
nee Ye 

Departement van Economische 
. 'zaken diperloeaskan? 
Goena industrie spatoe 
Nederland. ' 2 

Menoeroet kabar Aneta dari Den Haag 
inihari ,Vaz Diaz“ trima kabar bah- 
wa Departement van Econormische Za- 

ken. afdeeling Nijverheid di Indonesia 
akan, diperloeaskan oentoek memberi 
instructie2 pada industrie spatoe Nede- 
land dibawah pimpiriannja t. W.A.'Ga 
paline, Ne 

Kabarnja tidak lama lagi toean terse 
pak, Departement, : it sana PEN “tatboet akan pergi ke. Waalwijk oentoek 
yani Economische menjelidiki so'al2 jang penting, 

Pemimpin. dari voorlichtingsdienst 
dari industrie sepatoe di Indonesia 
jang sebenarnja tocan W.A. Cavalini, 
soedah balik kembali ke Bogor, di- 
mana ia sedang memberi keterangan 
dan penerangan kepada 10 moerid: 

Toean terseboet soedah menibawa 
mesin2 jang ketjil, Na 

Penerangan itoe boleh dikatakan 
meroepakan satoe onderdeel dari.Eco- 
nomische Werkplan.   em O) nan 

# 

P0. 

HIS MASTERS VOIGE 
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|. Malam Saptos: 

| Perampokan di Meester Corrs 
—.... Tadi .malam kira2 poekoel : 

—. telah terdjadi perampokan dikam 

. Bekassie , tiap 
- disitoe didjoeal. 

  

anak perempoean... 
lebih 4 tahoen dike 
Cornelis telah dik 
njak, sebab tern 

   

  

f 

perboeatan setan 
Tentoe sadja tocan Kar 

kedatangan orang tbea dar 
Boleh djadi itoe anak da 

ang toeanja.dan-takoet jang 
at 2 ti Kg K3 : 2 

        

      

      

Perhimpoenan ,,Peroesahaan Pendoe. 
doek "Dessa Ambon“ jang didirikan 
oleh foean Abdul Moerad Nazir. 

.. Jang telah dibitjarakan bagaimana 
hasil dari pekerdjaan perkoempoelan 

Icontant 
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up Jang? diarabil 
oe ambil barang-barang 

ng dari itoe kaoem adajang 
“ipada temannja soepaja 

Dengan ini maksoed 
kan perlawanan, hingga 

pat loeka ditangan, dan ocang 
serta barang-barang jang di- 

rampok ada kira-kira seharga 400. - 
Sesoedah lakoekan itoe perampokan 
n koeatir Amat dapat pertoeloengan, 
ereka melarikan diri. Itoe hal tidak 

ekas dapat diketahoei oleh politie jang 
karang baroe moelai adakan penjeli- 

ikan dibeberapa tempat. .............. 
Kera Ya t 

bih djaoeh pembantoe kita kabar- 
seperti berikoet: 

oe kaoem perampok terbagi .bagi, 

          

  

   
dapat 

  

1 ada jang ambil djalanan masoek dari 
| pintoe | depan dan dari pintoe. bela- 

. Waktoe togan roemah taoe bahwa 
“lia sedang berhadapan dengan pe- 
rampok2. lantas ia mengambil sikap 
(melawan dan .maoe berteriak mintak 
Itoeloeng, tetapi ia diantjam oleh pe- 

Ipok2 terseboet, kalau ia berani 
erteriak akan diboenoeh mati. 

| Sekalian isi roemah lantas digeladah 
oleh perampok2 dan :chirnja toean. 
roemah poen digeladah badanja, tetapi 

    itoe kepada anggautanja, teroetama| 
cesahakan djangan sampai mempoe- 
njai hoetang oentoek hidoep diwaroeng.: 
dan. ambil perkakas roemah setjara 

. huurkoop: Ternjata itoe perkoempoe- 
. lan itoe berhasil maksoednja- dan ada 
jang soedah dapat ditoeloeng, hinga 
.itoe perkoempoelan soedah. dapat be- 

li 3 toemah oentoek-anggautanja jang 
oeang pendapatan dari oeang simpe- 
nan dan oeroesan dagang. Ada dimak- 
soed akan dirikan verbruik cooperatie. 

: 3 9—. 2. 

.. Pergoeroean Isiam. 
. Itoe pergoeroean Islam. jang soedah 
dikabarkan didirikan dikampoeng Dja- 
wa Wijk Ambon telah mendapat moerid 
26 orang dam orang toea-ada 15.orang. | 
Dan tidak sadja pada tempat itoe, 

| tetapi. pergoeroean di. Tjempaka Poetih' 
dan kampoeng Beloentas ada dapat 

. perhatian jang menjenangkan oleh pen- 
Tandoek disiet Man TE Ra 

An Ba 

Tooneel ,,The White Moon”. 
Boeat derma pada Roe- 
mah Piatoe Moeslimin. 

Pada malam Minggoe kemaren di 
Gedong Permoefakatan Indonesia Gang 
Kenari- soedah diadakan pertoendjoe- | 
kan,Tooneel ,, The White Moon“ dengan 
dengan mengambil tjetita ,,Kawin ter-|: 

Seperti soedah dikabarkan, pendapa- 
ini pertoendjoekan akan didermakan 
pada Roemahi" Piatoe Moeslimin. djadi 
jang mendjadikan patokan disini boe-/ 
kanlah bagoesnja tontonan, tetapi mak 
soed dan toedjoean ini pertoendjoe- | 
kan jang moelia serta berkebadjikan: . 

Tenaga “dan soesah 'pajah jang di- 
korbankan oleh acteurs dan Jain-lain 
mereka “dalam ini  pertoendjoekan 
tooneel, dengan-tidak.mendapat oepah, 
soenggoeh perboeatan amal jang pada 
tempatnja dihargakan dan dikatakan 
soetji lagi moelia! 5g 

Anak ketjil nama Soedjadi (baroe |. 
beroemoer. kira 8 tahoen) anaknja 
toean Asmaniman jang toeroet meleng- 

- kapkan pertoendjoekan tooneel dengan 
ia poenja' Krontjong Ma”. Boejoeng 
(Krokodil) 'serta- soeara: jang “baik, 
Soenggoeh menampakkan boekan sadja 
baik “dan “terpoedji . krontjongannja, 
tetapi djika satoe anak ketjil demikian 
“soedah pandai menoendjoekkan dengan 
tenaga apa ia dapat menoendjang atau 
berboeat amal bagi ,,anak jatim piatoe, 

— tidak mengherankan apabila ia moen- 
tjoel di tooneel lantas disamboet oleh 
pencnton dengan applaus ramai. 
.“Pendapatan bruto dari pendjoealan 
kaartjis ada f 150 dan dari pendjdealan 

' kembang -adaf 14. Ini beloem dipotong 
Gemeentebelasting dan lain-lain pe- 

. rongkosan.. , . 
...Meskipoen hasil" oc ang “dati ini! 
.pertoendjoekan amal tidak memadai 

. dan, ta” berpadanan djika' dibanding 

. dengan pertoendjoekan ,,Dardanella”, 
tetapi hasil dan boekti tenaga mereka| 

: dalam hal. itoe soedah memoeaskan| 
“dan mendapat penghargaan, moedah- 

, moedahan Toehan aan Kena : 
salasan atas amalj . beri rachmat, serta balasar 

jang mereka telah perboeat terseboet. 

  

    

is. 

  

Tjipinang Besar Meester Cornelis diroe- 

  

| mahnja seorang Indonesier nama Amat. | 
-. Amat terkenal sebagi toekang dagang | 

“ Tadi pagi kira2 potkeel 3, diroemah- 
—. nja telah datang kaoem rampok” se-| 
. djoemblah 15 orang. itoe .kedatangan | 

| dapat diketahoei oleh Amat hingga 
—. terpaksa memboeka pintoe, Sesoedah- “dan pers, maka sebagian besar jang 

  

isetan Sawah. : 

    

  

ketika perampok meraba pinggannja, 
toean roemah melawan, oleh -sebab 
itoe. perampok lantas menggoenakan 
'goloknja serta batjok toean roemah 
ditangan sebelah kiri hingga loeka 
berat. Baen ae 

|. Sementara itoe isterinja toean roe- 
(mah lari keloear akar memintak perto 
longan, tetepi soedah laat sebab ka- 
oem perampok itoe lebih doeloe telah 
'melarikan diri dengan membawa 
Pn Iampokan hanja sedjoemblah 

- Politie . jang mendapat kabar ini, 
lantas melakoekan pengoeberan dan 
penjelidikan dengan keras, sementara 
'Amat dibawak ke C.B.Z. — " 

|» Lagi2 pentjopetan di Senen. 
| Hari Sabtoe kembali terdjadi pen- 
tjopetan di Senen. KSR Bab 

| Doea orang Indonesier jang masoek 
dalam loods' dagang (doeloe loods 

|djoeal kembang) oentoek membeli 
pyama soedah di-iringi oleh seorang 
bangsanja setengah toca. Waktoe'orang 
Jang beli pyama pegang itoe badjoe. 
itoe orang jang datang belakangan 
tanja berapa harganja dan terangkan 
itoe .barang bagoes dan moerah dan 
tidak lama ia laloe pergi... .: 
'Kemoedian sesoedah sampai diroe- 

mah, itoe. 2 orang Indonesier jang beli 
pyama seorang diantaranja maoe.bajar 
sewa sado, baroe diketahoeinja dom- 
petnja soedah melajang dan tidak salah 
lagi roepanja ia soedah ditjopet waktoe 
maoe: beli. barang tadi.. 

Satoe. peringatan lagi pada pembatja 
soepaja awas kalau di Senen dan vul- 
penhouders baik “disimpan ditempat 
lain, sebab barang. jang moedah-diambil, 
sedang dompet jang diletakkan dalam 
kantong dalam itoe toekang2 tjopet da- 
pat pindahkan kedalam,sakoe badjoenja. 
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Mati dengan tiba2 didjalanan. 
vesdslo ENG keppa mg. tani, 

|. Kemaren, seorang: Indonesier nama 
Tala tinggal di Selemba soedah pergi 
kesawahnja di Djembatan Serong Wijk 
Ambon oentoek potong padi. Sesoedah 
selesai. pekerdjaannja ia .laloe pikoel 
litoe padi dan bawa poelang. Ditengah 
djalan ia laloe djatoeh dan. tarik na- 
pasnja jang penghabisan. 

datang disitoe dengan 
memeriksa Id betina aan 0 

Ini ha! mendjadikan pembitjaraan di 
kampoeng jang boekan boekan, apalagi 
dikampoeng:itoe tentang tachjoel masih 
melengket. Mereka setengahnja mere- 
rangkan,: bahwa '-Tala beloem adakan) 
sedekah waktoe padinja akan Ma 
hingga ia dihabiskan ' djiwanja “ole 

dokter oentoek 

“Boleh . djadi ' meninggalnja “Tala di 
sebabkan. penjakit djantoeng (hartver- 
lammingh, dai? “Tag en 

“'Pergoeroeari roemah tangga. 
"S 'Mendjadi bahagian 

PergoeroeanRakijat 
E "3 DYakarntan aan | 
Sebagaimana doeloean pernah dika- 

“Ibarkan, maka padahari Sabtoe malam 
'Minggoe “jang laloe ini, telah dilang- 

gi soengkan ' penjerahan 
rodmah Tangga“ oleh comite Pendi-|: 
riannja, kepada Madjelis Goeroe Per- 
goeroean Rakjat, dengan dihadiri serta|, 

»Pergoeroean 

disaksikan oleh moeridZ dan orang 
« | kambing jang bawa itoe kambing dari |tocanja serta mereka "jang dicendang, |- 

hari ke Kalender dan 
' | Iroean Rakjat, Kramat no. 174: teta- 

Djam 7 malam di Gedong Pergoe- 

moe2 jang dioendang oentoek' meng- 
hadiri ini penjerahan, telah banjak 
jang "Dp Selain dari. pemoeka2 
pergerakan kita, wakil2 perkoempoelan   

  

|dirian Pergoeroean Roemah Tangga, 

sjroean pada. Pergoeroean .Rakjat oen- 

'rakat Indonesia. 

'sempatan pada wakil2 nerhimpoenan 

Orang kamp»oeng lihat keadaan Tala 
laloe :beri tahoekan. pada politie jang | 

dan kaoem isteri. Kira djam 8 njonja' 

Indonesia“ dan pemoeka Comite Pen- 

memboeka persidangan. 
. Sesoedah mengoetiapkan terima ka-| 
sih atas kedatangan jang hadir sekalian 
maka spr. mengoeraikan alasan dan 
sebab2nja sehingga .Istri Indonesia" 
membangoenkan ini Komite goena 
mendirikan” ,,Pergoeroean “ Roemah 
Tangga” goena memberikan pengadja- 
|ran serta didikan kepada gadis2 bang- 
sa kita soepaja-sesoeai dengan aliran 
dan kemaoean masjarakat bangsa Indo- 
nesia, dan diserahkannja ini pergoe-. 

toek  dilandjoetkannja, tidak ber- 
arti jang ,,Istri. Indonesia“ berlepas 
tangan, malahan dibangoenkan poela 
satoe Fonds Huishoudschool goena 
menoendjang ini pergoeroean. 

Dioeraikan djoega bahwa pait getir 
nja dalam oesaha pembangoenan ini 
tidak akan diperingatkan, melainkan ha 
sil dan harapan selandjoetnja akan 
membawa kesempoernaan ini pergoe 
roean jangs baroe. « 

Kemoedian sesoedah dioemoem- 
kan penjerahan ini pergoeroean pada 
Madjelis Goeroe P,R, maka penerima 
an itoe diterima poela oleh toean Soe 
manang sebagai Ketoea Madjelis Goe 
roe dengan berpidato lebih doeloe men 
djelaskan badan dan pendiriannja Per 
goeroean Rakjat “beserta badan2 pe 
ngawasannja, kemoedian Spr. membi 
tjarakan sedikit so'al onderwys dan 
jang mengenai pendidikan ke-perem 
poeanan, 

roean Roemah Tangga” ini dimana2 
soedah moelai ada dan akan diba- 
ngoenkan oleh bangsa kita, karena me- 
rasa perloe adarja goena memberikan 
pengadjaran dan pendidikan kepada 
gadis2 kita jang berfaedah bagi masja- 

Waktoe diadakan pauze, jang “hadir 
didjamoe dengan koewe2 dan minoe- 
man sekedarnja, kemoedian diberi ke- 

oentoek berpidato. | 
Bermoela angkat bitjara Mr. Sartono, 

sebagai salah satoe badan ' Pengawas 
Pergoeroean Ra'jat, jang selain dari 
pada mengoetjapkan selamat dan peng- 
harapan kepada bangsa Indonesia ter- 
oetama moerid2 “dan. orang toeanja 
soepaja bersama-sama dapat menjokong 
dan mendjaga hidoepnja dengan soe- 
boer ini P.R. T., poen spr. oeraikan 

hadir gadis2 bakal moerid2 P.R.T.|. 

Hardjono, salah pemoeka perh. ,,Isteri ! 

Dioeraikan djoega bahwa ,,Pergoe-| 

  bahwa di Bogor'poen ini matjam per- 

goerotan sedang' hendak dibangoenkan 
djoega oleh bangsa kita. Kemoedian 
wakil Pengoeroes Besar ,Isteri Indo- 
nesia” poen berbitjara mengoetjapkan 
selamat atas oesaha dan pendirian ini. 

Toean: Dr. -Soebroto jang tadinja 
akan berbitjara .atas nama Badan Pe 
ngawasan. P.R. tidak djadi berbitjara 
sebab Mr. Sartono soedah berpidato 
sebagai Badan terseboet. : 

Wakil ',Taman Siswa Djakarta djoe 
ga mengoeraikan oetjapan selamat de 
ngan pengharapan ladjoet oesia ser 
ta berhasil kiranja P,R.T. dalam per 
djalanannja. ”— : 

Achirnja berbitjara “tocan Soetalak- 

tjabang” Betawi, jang lain dari pada 
| mengoetjapkan selamat atas ini pendi- 
rian, djoega kiranja pergoerozan ini 
akan memberikan hasil atau boeah jang 
berfaedah bagi masjarakat Indonesia 
dan dalam langkahnja dapat mentjapai 
apa jg ditoedjoei oleh pergoeroean tsb. 
' Kemoedian  pertemoean  ditoetoep: 
dengan selamat, kira djam 10. 

| 2 gak 

200 orang Indonesier dikirim 
Nieuw Caledonie, 

Manoeroet kabar jang kita dapat 
nanti pada tanggal 22 ini boelan. 200 
oraug Indonesier akan dikirim ke Nieuw 
Caledonit, poelau djadjahan Perantjis. 
IDoea ratoes orang tadi akan dipeker- 
djakan sebagai djongos toekang pelihara 
sapi, kambing dan kabarnja tidak 
akan dipekerdjakan di onderneming2 
seperti biasanja koeli2 kontrak jang 
dikirim ke itoe tanah djadjahan. Begi- 
toe mendesaknja ini zaman kesoeka- 
ran, pada Ra'jat boeat mentjari sesoeap 
nasi. 

ke 

Btn TG 2 
Siapakah gantinja marhoem 

Te Ir. Wellenstein. 

Departement van Economische Zaken: 
Isoedah . menimboelkan - pembitjaraan |: 2 

dalam Raad va Indie. 
| “Pada waktoe sekarang ini beloem 

“djoekan sebagai candidaat, 
kar —0— 
«' Rapport penjakit. 
“Dari 29Juli sampai 4 
Augustus 1934, 

tentang art. 8 dari Epidemie-ordonnan 

tadi- 
sem- 

tie ada sebagai berikoet : 
Typhus-Abdominalis 

nja 26, tambah 5, meninggal 1, 
boeh 2 sekarang 28. , 
Para-Typhus A. tadinja 3 dan   sekarang 3. an | 

sebab 

sana sebagai wakil ,, Moehammadijah“ | 

Soal ' penggantinja  directeur” dari!” 

dapat dipastikan siapa jang akan ma-! 

Menoeroet tjatatan keadaan penjakit 

tambah 1, meninggal 2, semboeh 1, 
sekarang 12... 

—.. Perampasan didjalanan, 
Kemaren malam di Schoolweg Noord 

telah terdjadi perampasan pada seorang 
Tionghoa oleh Indonesiers. Seorang 
dari pada ini perampok telah poekoel 
itoe orang Tionghoa dan seorang lagi 
antjam. dengan sendjata, perampasan 
mana. memberi keoentoengan- kepada 
itoe perampok oeang banjaknja 65 cent. 
Wp —an O— y 

RAPPORT SOESOE : 
Dari 3 — 9 Augustus '34. 

H. Achmad  Koeningan 3e kles 
H. Moesiam Mp. T'parang  3e' ,, 
H. Abdoeloh Mp. Tegalparang 3e ,, 
Hasan Koeningan - 

bang ditjampoer air. 
H. Abdoeloh b. Arip Mp.T.P'3e ,, 
H. Moestopa K'bata Doerenlll 3e ,, 
H. Djoemhari'Kb. Pedoerenan 3e .“ 
Boer, Hygea Pasar Minggoe 2e ,, 
Melk. De WestJava Djem. 2 3e 
Ashari Koeningan 28... 
Mekl. Kesehatan Bendoengan 2e ,, 
Moehamad Nasir Pengadegan 3e ,, 
A. Moningka Kemajoran 3e 
Melkerij Radio Koeningan de 
H. Achphas Bendoengan Data 
H. Moegeni Koeningan Se, 
Melkerij Vita Depok Bar 
Melk. Moderna P' No. 24 le, 
Moehamad K'bata Lt. Agoeng 3e ,, 
H. Moehajar Pedjompongan 2e ,, 
Abdoeldjalil K'bata Lt. Agoeng 3e ,, 
H:Nawi K'bata Lt. Agoeng 3e ,, 
Dachlan Mp. Tegalparang Ie 
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Hari Sabtoe 11 Augustus Landraad 
disini dibawah pimpinannja Mr. Koe- 
soemaatmadja, memeriksa satoe perka- 
ra cremineel, atas dirinja seorang In- 
donesier M.H. Osman, jang ditoedoeh 
melakoekan . aftapping stroom-listrik 
bocat keroegiannja Ned. Ind. Gas. Mij. 

Penonton dalam perkara ini ramai 
sekali, - sedang perkaranja diperiksa 
dalam 3 djam lebih baroe selesai. 
Orang2 jang hadir ' mendengarkan 
dengan hati2 segala so'al dan djawab 
dalam perkara ini, sebab si terdakwa 
adalah diantjam dengan hoekoeman 
maximum 5 tahoen pendjara. 

Pleiter dalam perkaraini Mr. Mu - 
hamad Yamin, memadjoekan be- 
berapa pertanjaan jang berhoeboengan 
degnan technik dan juridisch, achirnja 
menjerahkan memorie dan membatjakan 
p'eidooi jang pandjang djoega. Poetoe- 
san pada terdakwa dihoekoem 6 ming- 
goe. 
Soenggoehpoen hoekoeman ini me- 

noeroet pindangan orang adalah enteng 
jaitoe bandingan dengan maximumnja 
tadi, tap! chabarnja pembela akan me- 
madjoekan revisie ke Raad van Justitie 

menoeroet ' pemandangannja 
juridisch si terdakwa sama sekali ha- 
roes terbebas dari toentoetan, soeng- 
goehpoen - saksi2 menoendjoekkan 
boekti bahwa ada beberapa Meter ka- 
wat jang dapat dibeslag dari roemah- 
nja terdakwa, jaitoe kawat jang sedang 
melengket pada leiding antara Hoofd- 
leiding ' dengan stroombegrenzer. 

Hal : ini -patoet mendjadi perhatian 
publiek jang mendjadi perhatian abon 
ne dari Gas. Mij. jang koerang hati2 
dan dapat ditimpa ini bahaja.. 

—5O— 5 

Pimpinan ,,Daulat Ra'jat”. 
Toean T.A. Moeraddi 

- ganti T. Haroen Moein. 
Madjallah ,, Daulat Ra'jat”, orgaannja 

Pendidikan Nasional Indonesia jang 
“Isedjak. beberapa lama dipimpin oleh 

toean T.A. Moerad sebagai redactienja, 
kini telah berobah pimpinannja. 

Bergantinja ini pimpinan boekanlah 
berarti perpisahan lantaran azas dan 
pendirian jang akan berobah. 

Moelai 10 Augustus pimpinan redaksi 
»Daulat Ra'jat” dipegang oleh toean 
Haroen Moein, jang akan melandjoetkan 
apajang mendjadi azas dan pendirian- 
nja Kedaulatan Ra'jat. 
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Bac. Dycenterie: tadinja 14, 

  

Ditoedoeh mentjoeri stroom listrik. 

Prof. Dr. C.D. de Langen. - 
Akan meletakkan dja- 
batannja. 

Kita mendapat. kabar, bahwa goeroe 
tinggi pada Geneeskundige Hooge- 
school, Pro,f Dr. C.D. de Langen akan 
berangkat ke Nederland pada permoe- 
laan tahoen. 1935. Soedah lama ini 
goeroe ada niatan boeat letakkan dja- 
|batannja disini. . 

“ Menoeroet2 berita2 jang kita dapat, 
ada banjak kans, jang Prof. de Langen 
akan gantikan Prof Dr. A.A. .Hymans 
van den Bergh, kalau ia letakkan dja- 
batannja. Berangkatnja ini Prof. ada 
satoe kehilangan besar bagi Genees- 
kundige Hoogesehool disini. 

Penggantinja beloem bisa ditetapkan, 
meskipoen Soedah diseboet beberapa 
nama jang bersangkoetan dengan ini. 
Pemilihan akan dilakoekan oleh faculteit 

sikan lagi, jang akan dipilih orang 
terkenal dan. mengerti betoel peker- 
djaannja. Berhoeboeng dengan ini di 
seboet Dr. «Olivier, lector penjakit2 
dalam, jang sekarang ada tenaga per- 
tama dibawah Prof. de Langen. Ini 
kepoetoesan tentoe sadja terdjadi nanti 
sesoedah adakan Congres tabib di 
Nanking:. 
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Rapat Madjelis Goeroe P ergoeroean 
Rakjat. 

ini boelan, 
Pada Fhari Djoem'at moelai poekoel 

5.30 petang Madjelis Goeroe Pergoe- 
roean Rakjat akan mengadakan rapat 
bertempat dalam gedong sekolah ter- 
seboet. 

Jang akan 
berikoet : 

1. Mendjawab .soerat soerat. jang 
masoek. . 

2. Menjelesaikan xe-organisatie P.R. 
3. Menetapkan rentjana perkerdjaan 

tahoen 34/35, 
4. Seperti mendirikan Frobelschool 

Nasional. 
5... Huishoudschool sore.: 
6.  Rentjana pengadjaran Popti ta- 

hoen ketiga. 
7. Pertanjaan berkeliling. 

Agenda Volksraad. 
Hari Selasa 14 Augustus 1934 poe 

koel 8.30 pagi, melandjoetkan termijn 
kedoea Afd. VI (Economische Zaken) 
Djawaban Pemerentah $Termijn. ke- 
doea Afd:VI Onderwys en Eeredienst 
persamaan jodium memenoehkan on- 
derwijs-ordonnantie provincie regent- 
schap dan stadsgemeente. 

Hari Rebo 15 Augustus 1934 poe- 
koel 8.30. Termijn kedoea afd. IX 
(Marine) kalau bisa djawaban Peme- 
rintah, pembifjaraan moties dan amen- 
dementen . Nota's 

dibitjarakan ada sebagi 

afd. 1 (Justitie)- motie Loa Sek Hie 
c.s. (Ond. afd, Itst. 10) stemming- 
stemming amendemert-amendement 
dan. moties“ pada afd.' pertama dan 
kedoea, tentang afdeeling2 sendiri dan 
tentang perobahan pendirian Raad van 
Nederlandsch-Indig:. | 

Pembitjaraan lebih landjoet tentang 
persamaan jodium dan mempenoehkan 
ordonnantie. provincie, regentschap dan 
stadsgemeente, kalau bisa sebegitoe 
djaoeh dengan afdeeling2. Pengeloea- 
ran verdrag tentang oeroesan hakim. 

Poekoel' 6 sore. Commissie. persedia- 
an: oentoek. perobahan 
noehkan |.B.P, : 

Hari Kemis 16 Augustus poekoel 8.30 
pagi. Djawaban Pemerintah  (termijn 
kesatoe) Afd. IIT (Financien). Mengoe- 
roeskan Afd V (Onderwijs dan Eere- 
dienst) (nota perobahan, amendement2 
moties, stemmingen) Ond, 35 (motie- 
Prawoto c.s. tentang contingenteering 
pemasoekan product2' tembakau) 

Djoem'at 17 Augustus poekoel 8.30 
Djawaban Pemerintah (termijn kedoea) 
Afd. VI (Economiscpe Zaken) dan pe- 
ngoeroesan (nota perobahan, amende- 
ment, moties dan stemmingen| Termijn 
kedoea Afd III (Financien), . 

Hari Saptoe 18 Augustus poekoel8.03. 
Tidak'ada vergadering,   

  

| TOKO TEMBAKO 
Dagang peroesahaan sendiri 

Kramatplein No. 12 Senen Batavia-C. JOESWO 

  

  

mintak kehidoepan 

Menoeloengna kaoem tani 

tembaco ,JOESWO” 

Harga ditanggoeng   
  

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

jang kita maksoedkan diatas 
itoe, djika toean-toean, pedagang-pedagang cooperati€ 
teroetama  waroeng-waroeng membeli barang di toko 

Ditoko ini kita lelocasa pilih (pesen) jang harga rendah 
sehingga mahal: begitoe poelarasa 
toean-toean poenja kemaoean. 

dan roepa tersilah 

memoeaskan pembeli. 

Hormat pengoeroes 
esa Laman 

  

jang bersangkoetan dan tidak disang- 

Hari Djoem'attgl. 17 

perobahan afd. I 
(Pemerintah dan Colleges tinggi) dan - 

dan meme- 
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Sa en A- 
   
  

    

   
Dijoega tjara : polemiek 
  

  

'Toean Liem Koen Hian iang toeli 
nja galak (meskipoen orangnja ma 

| nis-boedi) keloearkan tjara baroe, loe 
    

      

   ing mengenakan oeroesan dapoer, me- 
genakan bedrijf enz, tetapi tcean Liem 

  

  

  

pertanjaannja Ir. Albarda tentang itoe 

relakoekan itoe perboeatan tidak hadir 
Ita commandant dari Vliegkamp 
Oo : haven emberi instructies- pada 

     
  

entoek polemiek. Ada polemiek|4 

kapal ,,Z. P.” seba- 
kabarkan pada 
Juli jang baroe 

r siapa telah 

emparan bom 
imana kita tel 

         

   
   

  

     

  

:mberi ins 
Februari tentang pelemparan 

peringatan sadja (waar- 
om), akan tetapi ia dapat | 

i cties semoeanja 
   
    

  

   

  

    

     Es e ja 'itoe officier “dapat 

'instructies dari Giroepswaar- | : 
    

   
   

wwa-bawa soal...moeka dan wa: 
  

r Dalam »Mata Hari" oeber sobat2 lama 

ari C,H.H., diantara lain toean Li    
   

   
   

  

"Ada baik dan perloe toean Tje 

.. Djin Tjong mengerti ini akal -da 

| Chung Hua Hui di Bandoeng da 
tjegah terbitnja salah mengerti sa- 
ma toean Yo Heng Kam, soepaja ke- 

koeatannja tidak mendjadi koerang. 

..$ Saja kipingin meliat djangan adi 
|. salah mengerti antara toean2 Tjit 

Djin Tjong dan Yo Heng Kam, seba 
saja kepingin meliat moekanja sian 
seng Kan Hok Koei, jang soeda 
pandjang, djadi lebih pandjang lagi 

dan mata jang blau dari sianseng 

Loa Sek Hie mendelik blawoe. 

Ini jang kita seboet loetjoe, sebab 
lama-lama bisa sampai hidoeng jang) 

bengkok, gigi ompong, koemis koe-| 

     

    

   

   

  

   

    

   

      

   

    
    

     

    
   

  

   

    

    

   

  

   

  

   

   

    
   

      

   
   

     
    

    
    

   
     

| Ajing, ramboet kriting enz. kebawa da- 
lam polemiek. p "2 

Ada-ada sadja...! : 

  

  

NEDERLAND 
5 6 Dr. Berlage. 1 
—. Den Haag 12 Aug (Aneta) Te- 

lah meninggal doenia Dr. Berlage jang 
.. beroemoer 78 tahoen. 

: Sa aan 

IKaoem boeroeh Gemeente mogok. 
“Hengelo, 10 Ang. (Aneta) 120 
a0em boeroeh dari golongan Gemeen- 

“telijk Werkverschaffing soedah. mela- 
'koekan pemogokan. 

nje Nassau Mij. 8 
Sebagian terdiri dari 
bangsa Belanda. 

“6 Heerlen, 10 Aug |Anota) Moelai 
tanggal 1 September 1934 350 kavem 

  

— arang batoe ,,Oranje Nassau My“ akan 
|. dilepas jang sebagian dari mereka itoe 

— terdiri dari bangsa. Belanda. 
— 9— Pa 

Dapat oeang sokongan jang 
— tidak sjah. | 

4orang soedah 
ditangkap, 

| Wester Wolde, 10 Aug. (Aneta). 
Politie soedah dapat tangkap 4 orang 
jang bersangkoetan-dalam itoe keka- 
tjauan crisis, dimana mereka itoe telah 
dapat oeang toendjangan jang sebenar- 

  

neon 
»Stockholm Tidningen” 

| bahwa mereka jang berkepentingan 
| dalam industrie korek api baik fihak 
.. Zweden maoepoen Japan soedah teeken 
| satoe perdjandjian oentoek membagi 

- daerah pendjoealan (afzetgebied) dalam 
mana diantaranja Japau dapat mono- 

lie pendjoealan di tanah Indonesia. 
AN" 

aoem boeroeh fabriek 

“Kaoem. madji 
tidak maoe ambil per- 

Haag, 10 Aug. (Aneta). 
“kabarkan, 

3 

ctie dari k 
  

  

1doeltl 5. Ta 
— EBindhoven, 10 Aug. (Aneta) 
' Kaoem boeroeh dari fabriek lisong 
soedah djalankan actie terhadap mesin 

s peroesahaan, dan madjoekan 
da minister dari: Econorni- 

       

    

| maoe ambil poesing itoe hal. 

Kembali tentang itoe pelemparan 
  

  

Diatas'kapal ,,Zeven 
.“Provintien”, Djawa- 

  Den Haag, 10 Aug. fAneta). Mi- 
  

   
   

Ja Iharoes dianggap sebagai moesoeh. 
| Ketika motor2 soedah bekerdja dan 
Imesin2 terbang lain terpaksa menclarat 
(noodlanding) pan begitoe itoe officier 

    

   
    

Idalam soal jang belakangan ini tidak 

Imendjalankan instructie tadi, penjoe- 
. Isoenan tanda menegor dan sebagainja, 

hingga ia tidak fikir pandjang lagi dan 
,Imendjalankah itoe order jang paling 

— Yloemnja moeka ,,kapal“ menjebabkan 

gedachtengangnjaitoe officier 

5 Penglepasan dalam tambang Ora-|. 

boeroeh jang bekerdja dalam tambang | 

apabila mesin terbang jang 
erboeat demikian tidak dapat 

alankan  kewadjibannja, jang 
in lagi poen tidak akan melem- 

r itoe bom peringatan. 
Pada malam jang akan dilakoekan 

e penjerangan, jalah tanggal 10 Febr., 
tkala commandant Vliegkampi naik di 

ia bilang bahwa kapal ,,Z.P.“ 

  

      
   
   

     

  

    

'haroes mendjalankan kewadjibannja, 
maka ia berpendapatan bahwa perten- 
tangan antara instructies tadi dengan 
itoe oetjapannja Commandant Vlieg- 
|kamp oentoek menganggap kapal ,,Z. 
P.“ sebagai moesoeh, oleh karena di- 

bisa dipakai 'itoe atoeran pelemparan 
bom 'oentoek memperingatkan sadja. 
| Dari sebab lain2 mesin terbang tidak 
bisa toeroet, maka semosa-moeanja 
terserah didalam tangannja seperti 

belakang (anggap sebagai moesoeh). 
| Ketika ia memberi tanda tegoran 
'dan oleh ,,Z.P.” tidak didjawab, maka 
ia lempar bom 10 meter didepannja 
dengan maksoed mengenai djembatan 
dari kapal terseboet. . 

Penoetoeran dalam itoe keterangan 
“richtpunt toedjoekan 10 meter sebe 

bahwa Minister dan Commandant dari 
balatentara laoet menganggap bahwa 
itoe bom hanja dipakai oentoek mem 
peringati belaka. m0 wi 

Achirnja Minister Deckers kata bah 
wa ia mengarti itoe verband antara 
perintah jang paling belakang dengan 

jang ditempatkan oleh karena menoe 
roet keadaan bahwa itoe kapal jang 
berontak haroes serahkan dirinja.. 

ai naa 

Kapal perang jang ke IV 
boeat Indonesia. 

Akan ditoeroenkandia 
tasairkira2 boelan Oc- 
tober-November, 

Den Haag, 12 Aug.(Aneta) Kabar- 
nja itoe kapal perang jang ke !V,,,De 
Ruyter“ pada kira2 boelan October- 
November akan ditoeroenkan diatas air. 

# Aa 2 —0— 

EUROPA —- 
pelarian Duitsch ditembak. 
Apakah sipenembak 
akan ditoentoet? 

Seorang 

commies Duitsch soedah lepaskan 
tembakan atas seorang pelarian bang- 
sanja djoega, jang soedah ada ditanah 
negeri Belanda, hingga meloekai ba- 
dannja. Akan tetapi loeka-loeka itoe 
tidak membahajakan djiwanja, 

demikian 
watas Duitsch. : 

    

“Vlodro p, 12 Aug. (Aneta). Seorang 

'Itoe commies jang telah berboeat 
tetap tinggal ditepi tapal 

'Berlijn, 12 Aug. (Anea-Reuter). 

kan tetap| 

oem madjikan tetap tinggal tidak| 

ban Minister Deckers.| 

'Sedjoemblah -“anggauta2 dari perkoem- 
'poelan oentoek menoendjang “kaoem 

dan provincies berhoeboeng dengan 
'membatjakan keterangan dari Kansel 

pada tanggal 12 Augustus jbl, dalam 
mana dengan hebat sekali Rijksbis- 
schop dan Synoda tanggal 9 Augnstus 
jbl. tidak disjahkan atas alasan Timot- 
heus-Timotheurs, hoofdstuk 19 dan 
vers2 doea. : 

2. —0— 

| Keangkatannja Dr. Valette. 
. SebagaiConsul-Generaal 

I- Betawi. 
| Berlijn,,12 Aug (Aneta-Transo- 
cean) Dr. Valetta, bekas dari Oeroesan 

Loear “Negri, telah diangkat sebagai 
'Concul- Generaal di Betawi. 5 

Kembali ketjilakaan kereta-api. 
j Di station Avignon. 

—Avignon, 12 Aug. (Aneta-Reuter) 
Beberapa orang soedah mati dan se- 
'djoemblah besar lagi telah mendapat 
loeka dalam ketjelakaan kereta api di 
station | Avignon. Sampai sebegitoe 
'djaoeh tidak ada kabar2 lagi. 

. Belakangan dikabarkan bahwa djoem- 
blahnja orang2 jang mati ada 6 dan 

pendita soedah ditangkap di Berlijn| 

AMERIKA 
Roosevelt menghadarkan so'al2 

jang soelit. 
Sesoedahnja. ia balik) 
kembali dariperdjala-| 
nannja. K1 

Washington, 10 Aug. (Aneta)| 
President Roosevelt soedah balik kem- 
bali di Witte Huis sesoedahnja mem- 
bikin perdjalanan. Me Rn 

Sekarang boleh dikatakan ia berha- 
dapan sama sedjoemblah soa'12 jang 
soelit,. diantara mana tentang moesim | 
kemarau, tarief2, penganggoeran, kea-| 
daan ocang dari pemerintah, so'al mo- 
retair dan pekerdjaan2 dimoeka tentang 
conferentie armada. — 

Aa 

Da 20 
Djiwanja Byrd tertolong. 

bikin penjelidikan koetoeb selatan, 
Byrd, jang soedah lama tidak mempoe- 
njai perhoeboengan dengan doenia loe- 
aran, sekarang soedah bisa ditolong 

dari hoofdbasis expeditie ke koetoeb 
Selatan jalah dengan pantai Whales, 
dimana ia sendirian tinggal disitoe se- 
lama moesim dingin. 

—O0 — 

AZIA 
Pertempoeran hebat di Fukien. 
Pasoekanloearnegeriti- 
dak perloe mendarat. 

Shanghai, 11 Aug. (Aneta-Trans- 
ocean). Chiang Kai Shek soedah tiba 
di Foochow . oentoek . mengepalai 
pasoekan2 pemerintah, jang telah 

memboeka penjerangan atas kaoem 

Merah, kaoem mana soedah menim- 

boelkan keroesoehan2 disitoe. 
Stafnja Chiang Kai Shek memberi 

tahoekan kepada commandant2 dari 

kapal perang asing, bahwa tidak per- 
loe mendaratkan pasoekan2-nja oen- 
toek memperlindoengi pendoedoek2- 
nja masing2. "3 

Kabar2 jang paling belakangan me- 
nigatakan pasoekan2 pemerintah selama 
ada pertempoeran2 hebat 30 mijl dja- 
oehnja dari Foochow sebelah Barat 2 
kali telah dipoekoel moendoer. 
“Baik fihak pemerintah maoepoen 
kaoem Merah itoe dapat kekalahan 
jang besar djoega, 

Sabotage dicjalan Kreta-api Tiong- 
: kok Selatan. . 

Spoorwegraad soedah 
terimaraport.' j 

Moskou, 12 Aug (Aneta-Havas) 

wa directeur dari C.E.R. “Chinese Eas- 
tern Railway: soedah madjoekan rap- 
port kepada Spoorwegraad dalam mana 
diperingaikan bahwa dari tanggal 1 
Januari sampai 6 Augustus 1934, soedah 
didjalankan sabotage didjalan kreta-api 
91 penjerangan dengan sendjata atas 
station2, dan tangsi2, 116 soedah dibawa 

lari, 46 soedah diboenoeh mati dan 
102 orang lagi diloekai. | 

—09 — 

'|Moesim kemarau membawa bahaja. 
Serigala (wolven) dan 
harimau ambil djiwa 
manoesia, “1 1 

Hankow, 13 Aug. (Aneta-Reuter): 
|Moesim kemarau dibilangan Hupeh 

sebelah Timoer soedah membikin se- 

rigala2 dan harimau2 jang djoega toe- 

roet kelaparan toeroen dari boekit2. 
Kaoem tani disitoe selaloe dapat 

ganggoean dari itoe binatang2 jalah 
pada waktoe malam. 

. 

Dalam II penjerang dari binatang itoe 

Washington, 12 Aug (Aneta-| 
Reuter) Itoe orang jang toekang mem-| 

dari goeboeknja, jang terletak 123 miji | 

Agentschap dari ,,Tass“ kabarkan bah-| 

! 

“BL 
  

Tiga perampokan dalam 1 minggoe. 
Sekarang Loerah Kali- 
lombodjadikorbannja. 

' Beloem selang berapa lama kita telah 
kabarkan tentang itoe perampokan2 
jang bertoeroet. di .Madioen. 

Menoeroet Aneta ini hari dari Ma- 
dioen, pada malam tanggal 11 Augus- 
tus masoek 12 dalam dessa Sidoredjo 

ENTENG 
HAROEM 
BERASA 

    u L 

A aa 1 Pa 3 wa 

telah melarikan dirinja. 
itoe jang terseboet 

  
Fi 
IE: 

soedah terbit perampokan lagi. Djadi- 
nja kedjadian. ini jatah oentoek ketiga: 
kalinja dalam tempo | minggoe sadja. 

Itoe kaoem perampok soedah serang 
roemahnja Loerah dari Kalilombo siapa 

Pada ketika 
terlebih doeloe 

soedah kesampaian membawa sedjoem- 
blah oeang jang besar. 

“ Dari sebab pekerdjaan politie jang 
sangat teliti, ' mana sampai sekarang 
soedah ada 5 orang jang telah ditang- 
'kap, tersangka soedah .toeroet ambil 
bagian. ' 

   
     

  

poe-OZON, 
mempetjahkan 

jang itoe 
begitoe 

.   beberapa pendoedoek soedah dibawa 
lari dan dibeset. 

Makalah membeli sekali-ini lam- 

Tjahaja jang bagoes djoega di- . 
memberi serta dengan ,,stroom 
lestrik” jang sedikit. Dengan 
lampoe - 6z N dari boeatan 
Hollanda,. engkau. memboeat 
belian jang bergoena sekali. 

WAKIL MOETALAK DIPADA TANAH HIND 

LINDETEVES:STOKVIS 

    

          

   

  

    

      

tidak 'G 
lekas. 

IAZHOLLANDA 

  

  

le Wang 
2e Tempo 

3e Kerdja 
BERHEMAT 

  

       
    

ster Deckers memberi djawaban atas   Ijang loeka 35. 

nja tidak sjah oentoek mereka, dengan PN ang 
djalan praktijk2 jang palsoe. TT terseboet sekarang sedang aa 

Korek api Japan boleh masoek di SPAN 2 sn 3 j $ 

“Indonesia. | ih Ang rar oen Tae May | SABOEN TJOETIJI. tidak ada bandingan 

Soedah dapat| Anggauta2-nja di | -1 

    
BAIK dan 

HOOFDDEPOT 

PASAR KLONTONG 

DJOHAN DJOHOR 
  

  

MOERAH 
  

1 stang dari 660 Gram netto12 cent 

MAHARANI 

Wang pembeli akan dibajar penoeh kembali 

Apabila tidak tioekoep memoeaskan sipemakai 

SOAP FACTORY" 

  

  

  

 



   

    

  

  

    

          

    

    

    
    

dan malam berikoetnja ' 

    

    

   
   

| Satoe hasil loear biasa dalem tahoen 

1934, dan fil mj ng paling besar dari    

Le 
acfed by:Rowland.V. Lee 

   

       
   

   

Parijs.......! satoe kota jang terang dan kota jang 
menarik...... BA TAN 

Satce pertoendji ekkan Unigve Italiaansche Marienetien 

dalam Parijsche Theatre de Piccoli. | 

Siapa loepa dengan itoe bintang film Lilian Harvey 

jang... 7     

  

   
   

  

Bat-C. 

   

  

» Boeat hari Senen: 13 dan Slasa 14 Avg. 

Sa NG. 

D0 DOUGLAS FAIRBANKS dari antero COWBOY | 

Kampioen lasso dan naik.koeda djago ber» 

| klai dan goeletan dalem film bitjara Spe 

| ciaal jang penoe-actie dan keramean. 

HONOR of the RANGE 
(Sheriff jang gagah berani) 

  

Sdh ANT 
Ken Maynard adoe djotosan sama kepala pendjahat jang nekat 

Kawanan pendjahat melinjapkan diri setelah lakoekan perampo 

.$ kan dengen tjara jang adjaib 

  

"1 18 | | #agptn “0 Anak-anak tida boleh nonton 
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5 

  

YAN MALEM BERIKOETNJA 

HARRY PJEL 
Dalem yerita 

Ein Unsichtbarer geht 

an 1. durch die Stadt 

11 

  

Mn
 

  

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 ribcel 
kalang kaboet pada banjak orang, 

Tarohan 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 koentiji-koetji jang koeat sekali.. 

  

    

  

  

Sawah Besar | Batavia-Centrum: 
Mn    

    

  

Boeat hari Senen 15 
Augustus 

dan Selasa 14 

1934 

Dipertoendjoeken film special dari. Metro 

E TIBBETT /2 2 cone from 
The CUBAN LOVE SONU- 

THE CUBAN LOVE SONG” 
(TIGA MATROS DJINAKA) 

Jang Pegang Hoofdrol | 

LAWRENCE TIBBETT : 
BAN 

1 ata 0) LUPB VENEZ 
Anak-anak tidak! boleh nonton. 

: Br YAA 

  

  

  

Tanggal 15-16 Augustus 1934 

HET ON 
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ICHTBARE FRONT 

  

J. E. VAN DER KAADEN 
HUIDARTS 

Kramatiaan 14 —  Teli. WL. 3738. 

Specialist oentcek: penjakit hoelit, pe- ' 

njakit djalanan kentjing. Satoe pendirian 

oentoek penjakit koelit kosmetisch fope- 

ratie ketjantikan) dan stralentherapie 

Diam bitjara hari bekerdja 1 — 9 dan 

Hari, Saptoe sore, hanja setelah bitjara lebih 

doeloe. . 

  

  

Ma 
MEN naa en 

dan malem, kerdjaan 

di tanggoeng bagoes 

dan rapi, tjoba saks- 

LN : 

  

URSUS : 
PA IN LAN 
SN ala 

  

Bandoeng Pr. Soemedangweg 97B 

Batavia-Cenirum. Saweh Besar 21, dan 

Semarang Belakang Kebon No: 8, 

pembajaran ada djoega ( 2.50 seboelan 

boeat Batavia-C. sadja. : 

  

, PENGINEPAN — SOEKAMAMPIR' 
Di Moeka Station S.S. Cberibon. 
dan dari Station “hanja | meniet berdjalan. 

Toean-toecan jang terhormat, 
Dengen ini briefkaart, kita bertaoeken 

sebelonnja toean tinggal pada lain pe- 
nginepan, lebih doeloe toean soeka me- 
njaksiken di kita poenja Penginepan 

Netaknja di Station S,S. Roemah model 
Europa dan: di rawat: sampe bersih 
serta mendapet hawa jang njaman dan 
sedia d-ongos tjoekoep boeat toean-toe- 
ari poenja keperloean, 

TARIEF KAMER 

ada : 
Kamer | boeat 2 orang f2— Torang. f 50. 

. dan ada 
Si 2D orang F2 Hi, f 0,50 

M emogdjiken dengan hormat 

Eigenaar MOEH. SALMIN. 
  

Pi — - rb) ai 2 Han 
.8 

  

  

  

, 4 mean DA 5 

1 Loterij F 400.000 “'Pergoeroean Rakjat 

  

| Maoe lekas kaja F 100.000, : 

F 50.000, F10.000. F5.000 g 

Dan 269 prijs-prijs jang lain, moelai djoeal 5 Au3. 1934 

Lekas kirim oecang per postwissel. djangan sampe keha- 

bisan. 1 lotf 11.35. V2 lot f 6— "4 lot f 3.50. 

Ongkos wrij. : Maa 

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 priis besar, seoemoer hidoep 

ta' perloe fjari oeang. 
Djoega barang kali toean poenja giliran ini kali dapat 

f 100.000. Siapa taoe boekan? 
Asal kita beli selamanja ada kans (harapan) 

.Rembours tida kirim, $ 

Menoenggoe dengan hormat 

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

    

   
ai N 

Tanah Tinggi 1 no. 42 — Batavia-Centrum, |     N. 8, Onze firina bestaat vit | 

berpoesat 

DI DJAKARTA (KRAMAT 174 Bt-C) 

  

Menerima moerid moelai oemoer 5 tahoen oentoek: Klas. Perse- 

'diaan (setjara voor- dan frobelklas) Oeang sekolah f 2.50, sampai 

21 2.— dan seteroesnja. SAMPAI 

— Persediaan Oentoek Pergoeroean Tinggi (setjara AMS). Di klas 

tertinggi “diadakan ' doea bagian: I- boeat jang "akan meneroeskan 

peladjarannja, II oentoek moerid jang akan teroes masoek masjarakat 

listiek, perdagangan dsb. 

Pengadjaran dan pendidikan berdasar kemasjarakatan Indonesia. 
  

N.B. Djoega . memberi keterangan tentang ,Pergoerocan Rakjat“ di 

lain-lain tempat, teroetama jang berdekatan jaitoe Djatinegara 

(Mr. C.), Tdig.-Priok dan Bogor.   
dalam pergoeroean (mendjadi goeroe mulo-nasional), journa- . 

MOOPD ACENT, 

M.RAMIN-KWITAM 
C.LEBAK 21. 137 

BATAyIA - c : 

TT 
Ini ketjap keloearan cooperatie 1 

»BOEDI ISTRI“ MANONDJAJA, H 
jang soedah terkenal di mana- | 
mana tempat. F 

Rasanja boleh saksiken sendiri 8 
tjobalah Toean2 dan' Njonja2. 

Ambil boeat satoe kali pertjo- | 
» baan' tentoe akan menjenangken 

selama-lamanja. 

Djoega mendjoeal dodol AR:"J 
BEN dan BELIMBING. | 

Wasalam saja jang menoeng- II 
goe Toean dan Njonja. NN 

M.. RAMIN. 
Kwitang. — Gg. Lebak 2 Ne, 137 | 

Batavia: Centrum. | 

        
  r dan 10 afdeelingeo. | 

  

   

  

Kramat 48. Telf. 1821 WI. 'B



  

  

        

benar ia soedah 
(dari Versailles ? Pendapatannj 

    

    

  

    

a hebatnja s1 telah nampak di 

seman  dajanga 
ggal terikat atas V 

illes dan ketjotjokan2 dari Locarno. 
n.. perkataan .lain .lagi baik 
g van Versailles.maoepoen itoe 

tjokan2 van Locarno tidak sekali- 
edah dikoeboer dan memang ada 

rloe sekali, bahwa publieke. opinie 
n pemerintah2 fang “bersangkoetan: 

        

   
   

  

   

      

          

   

    
    

      

" Adolff Hitler. 

. doea perdjandjian tetaj 
gakannja dan mendjoen- 

    

   

    

2, kipoen bertentangan 

dengan concessie2 jang telah diberikan 

| pada Duitschland terhadap itoe Ver- 

-drag van Versailles, verdrag terseboet 

y akan  mempoenjai ketegoehan 
arti poela, soedah tentoe orang 
mma-sama dergan itoe akan me- 

ntingkan atas tjara bagaimana atoe: 

an2 jang paling penting mesti didia-| 

ankannja dan djoega .djangan tinggal- 

kan kemadjoean oemoem dari keada- 
'Europa. Seperti didalam soal 

etjoetan “sendjata tidak bisa di 

iri lagi itoc penetapan bagian V 

“Verdrag van Versailles dan pe- 

mendjalani itoe penetapan oleh 

keterangannja 
pada tg..4 Maart 1926, bahwa per- 
minfaan terseboet boleh diloeloeskan. | Gemeente 
Akan tetapi, djoega ini keterangan me- |tanah2- villa dan 
'noendjoekkan apa jang orang masih |f 225.000.— 
harapkan dari Duitschland. Boenjinja 
Lan Ap itoe adalah sebagai beri- 

negeri dan poen diloear 

cali dikatakan, bahwa Keradjaan 

| telah .mendjalankan penetapan2 

ian 'V. dari Verdrag van Versail- 

| gkoetan dengan so'al 

  

     

   
   

              

   
   

g 
eboeng antaran : 

r negeri, seoemoem-) 
 choesoesnja 

sesoedahnja Locarno, 
itschland — mendjadi 

bond, orang soe- 
oedah serahkan 

illusie dari zaman sedia 
pantasnja soedah disapoe 

oeh didalam tanga 

  

    

  

     

  

gkin baik, 

  

   

    

   
   
   

    

      

    

  

     

sannja bagian V jang 
jatas, Lebih djelas 

eerden jang 

£ “DI 
sehland, oleh ka- 

jang terseboet “belakangan ini 

sesoenggoehnja tel 

   

    

   

    

   

      

    

   

  

didapatkan hasil2 

ja ada berlainan |. 
poen djoea tidak 

| keoentoengan oentoek 
sebenarnja seba- 
k sekali kali ke-   

pernah negri? Geallieerden     
          

   

  

   rs ndiataan nja. 

e ndjalankan kew iban meroeroet Verdrag 

ler tentang peperangan 

doeloe, teroetama Gezanten-Conferen- 
tie, jang boleh. dikatakan mendjadi 
'uitvloeiselnja, telah periksa pengha- 

- Ipoesan didalam itoe keadaan, kepada 
,| Duitschland, Beloem pernah mereka 
#memperbintjangkan, bahwa. Locarno 
dan Geneve dibikin begitoe. roepa 
hingga dapat dipenoehi oleh Duitsch- 
land. poenja  kewadjiban2 .interna- 
tionaal, teroetama dalam soal kekoea- 
tan2 'militair dan pasoekan oedaranja. 
@Begitoelah sebagaimana telah terdja 

di pada tanggal 16 November 1925 
Itocan Briand, voorzitter dari Gezanten- 
#Conferentie, soedah madjoekan soerat 
pada oetoesan Duitschland di Pariis, 
dalam mana diberi tahoekan bahwa |. 
| Mogendheden teiah mengambil kepoe 
'toesan soepaja zone dari Keulen di 
,Ontuimen" - fmesti 

tidak menoenggoe lagi apa 
'Ibagian V dari Verdrag van Versailles 
'litoe habis. masanja ,,Toean Briand 

itoe “mengharap soepaja ,,pemerintah 
'#Duitsch dengan, . 

akan berdaja-oepaja soepaja imewoeg- 
djoedkan itoe programma, atas mana 

'Itoe ketjotjokan semoeanja memang 
ditetapkannnja“. Locarno soedah liwat : 
sekarang Mogendheden beranggapan, 

“Ibahwa Duitschland itoe tidaklah men- 
'djalankan kewadjibannja dengan se- 

'Hengkap-lengkapnja hingga ia masih 
'sadja mesti berboeat demikian. 

'| -Pada tahoen 1926, tatkala Duitsch | 
1 Jland madjoekan permintaan pada Gene |... 

ve soepaja ia boleh djadi anggauta 
dari Volkenbond, maka sub-commissie, 
jang dipekerdjakan oentoek memberi 
inStructie tentang ini permintaan, me- | - 
ngoemoemkan dalam rapportnja dari 

Gezanten-Conferentie |Gedeputeerden dari .Provinciale Raad 
tetap tidak akan trima baik itoe voorstel 

Malang. oentoek membeli 
“park sedjoemblah 

ditinggalkan), d2- 

sedapat dapatnja 

| hland sekarang benar-benar 
mempoenjai ingatan  soeftji oentoek | 
mendjalankan kewadjiban2-nja kewa- 
djiban2 mana memang berasal dan 
boleh dianggap sebagai hasilnja dari 
Perdjandjian Perdamaian pada tanggal 
28 Juni 1919 dan soerat2 lainnja lagi | 
jang bersangkoetan dengan semoeanja. | 

Soal jang penting didalmnja jalah 
apa jang bersangkoetan degan persen- 
djataan Duitschland di dart, di laoetan 
dan di oedara, sebagaimana telah di- 
tetapkan dalam itoe Perdjandjian-Per- 
'damaian. Perdjandjian2 itoe diantara 
mana terdapat ' djoega mendjalankan 
penetapan2 militair, di antara Mogend- 
heden jang  bersangkoetan jang telah. 
menanda tanganinja, soedah menim- 

'boelkan masaalah tentang satoe ketjo- 

tjokan, jang sekarang sedang dibikin 

tanggal 12 December 1926 
maka gedelegeerden Pemerintah2 dari 
Geallicerde Mogendheden-jang terke- 
'moeka soedah teeken bersama sama 

'oetoesan2 Duitschland di Geneve satoe 
#protocol, dan beranggapan, bahwa | . 

'soedah didapatkan ketjotjokan terha- 
dap kebanjakan so'al2,. jang. masih 

|tergantoeng boeat controle-commissie 
T- ( militair intergealieerden dan Gezanten- 

- |Conferentie dan siapa pada boelan Juni 

11925 pemerintah2 terseboet diatas ter- 
hadap mendjalankannja itoe penetapan2 
dari. Perdjandjian Perdamain tentang 
kekoeatan2 peperangan darat, laoet 

Idan. oedara, soedah bagi-bagikan. 
Kepada Gezanten-Conferentie soedah 
diserahkan so'al2 jang beloem dibi- 

“Itjarakan sama Duitschland seperti alat 
itsch |peperangannja, sedangkan ditetapkan 

bahwa nanti bisa Volkenbond menoe- 
roet tjampoer tangan, apabila tidak 

ai | jang menjenangkan, 
Bagaimanakah. bisa dilihat apa Duitsch 
land. benar2 soedah mendjalankan 

| kewadjibannja,. hingga Mogendheden 
tadi soedali berasa senang poela? 

Perginja  controle-commissie tidak 
"sekali-kali menimboelkan tegenpresta- 
tie boeat Geallieerden tentang atoeran 

| mendjalankan kewadjiban2 militairisine 
bagi Duitschland. Mogendheden tadi 

Isoedah menetapkan poela bahwa Vol- | 
kenbondsraad mempoenjai hak oentoek 
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Oemar tjoema 

beli lampoe 

jang ada tjap 
PHILIPS sadja. 

Pada soeatoe hari Oe- 
mar bei lampoe jang 
terseboet "moerah ' tetapi 
sesoedahnja lampoe itoe 
mendjadi mahal. Sebab 
lampoe tadi terangnja 
makin lama makin koe- 
rang, sedang rekening 
listrik tinggal tinggi. 
Sekarang Oemar beli 
lampoe PHILIPS, jang 
kasi penerangan lebih ba- 

njak dari pada lampoe lain, 
dan ongkosnja sama sadia. 

Oleh sebab Oemar: saben 
.boelan bajar abonnement 
dari Electriciteits Maatschappij, 

dengan djoemlah tetap maka 
lebih baik pake lampoe jang 

kasi penerangan betoel. Kalau 
emar poenja abonngment listrik 

pake meteran, ia tentoe  oentoeng, 
sebab onkos listrik rendah, kerna 
LAMPOE PHILIPS itoe lebih tjermat 

dari pada lampoe moerah-moerahan. 

  

  daja-oepaja - kita mentjari 

  

  

Menolak pembelian tanah 
oleh gemeentg, 

- Menoeroet kabar Aneta dari Malang | 

Tentang aardewerk (barang tanah) 

Berhoeboeng dengan tindakan peme 
rentah jang menetapkan adanja contin- 

genteering tentang aardewerk (barang 

dari tanah), maka Java aardewerk In- 

voerder vereeniging telah adakan soe 

rat keterangan jang lengkap sebagai 

“ Aardewerk atau porselein boeatan 

Nippon jang termasoek di tanah Hin- 

dia Belanda sini, makin tahoen makin 

bertambah amat madjoe sekali, karena 
kesoekaan dan ekonomie rakjat Indone 
sia, menjotjoki dan patoet betoel, se- 

bagai tjontonja tahoen 1933 banjaknja 

|ocang lebih dari Yen 3,700,000 dan in 

voerdernja hampir semoea' firma Nip- 
pon dan Tionghoa, tetapi moelai dari 
|pada tahoen 1932 firma2 Belanda djoe 
ga ambil bagian kira2 14pCt. dan pa- 

933 madjoelah sampai 

Masa pertama : 

da tahoen 1   
Akan tetapi sebetoelnja sekian ta- 

hoen concurrentie djoega menambah 
keras dengan satoe sama lain di pasar 

  

menjelidiki segala-galanja didalam itoe 
soal. (artikel 213 bagian V dari Ver- 
drag van Versailles), begitoelah kita 
batja dalam .H.M.“ 

Biar bagaimana djo 
dikerdjakan oleh Duitschland sedjak- 
nja ditindas tidak dipertjaja oleh Ge- 
allieerden, Kita djoega beloem dapat 
pastikan siapa jang benar dan siapa 
jang bermain kong kalikong. 

Sekarang menoeroet kabar2 angin 
dan sesoedahnja Duitschland keloear 

Volkenbond, tidak kalahlah ia 
dengan Frankryk tentang soal persen- 
djataannja biar dimana poendjoea. 

Kalau Duitschland tidak tahan sera-j 
ngan dari oedara, boleh djadi ia akan 
mempergoenakan itoe gas dengan pe- 
noeh koeman2 (bacterien). 

Akan tetapi sebagaimana kita telah 
kabarkan beberapa hari jang laloe Hit- 
ler tidak soeka negrinja djatoeh lagi 
didalam djoerang peperangan, oleh 
karena ia tidak tahoe bagaimana kesoe- 
dahannja dari ini peperangan jang barvc 
lagi. Tentoe lebih hebat, soekar oentoek 
masjarakat sekarang ini. 

th. 1933, soepaja diad 

ega apa jang telah 
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pendjoealan, apalagi pada tahoen 1933| Dengan hormat dan sopan, kita ber 
djalannja 'itoe concurrentie terlaloe ke- | daja oepaja menerangkan voorstel (pe 

sebab itoe, dengan jngandjoeran| diatas ierseboet kepada 
djalanan |firma2 Belanda dan Tionghoa, dan te 

soepaja akan memperbaiki itoe ke-|rangkan poela pengandjoeran ini ten- 
toelah bermoefakat, poen politiek Re- 

Maka terdjadilah kemoefakatan dari | geering Belanda jang telah dioemoem 
| kpersjarikatan aardewerk export vereeni-|kan maka dengan girang bermoefakat 

ging di Nippon dan directeur Toean Ito |semoeanja menerima dengan baik ber 
| dari itoe persjarikatan datanglah di Dja |soenggoeh2 atas voorstel kita beserta 

wa pada hari 22 Maarttahoen ini dan, | dengan. berdjandji akan membikin soe 
teroes berdajamenggerakkan-akan berdi |atoe anggaran “dasar dan membikin 
rinjasoeatoe perkoempoelan dengan ber|atoeran2 dengan bahasa Inggeris. 
himpoen segala soedagar, siapasadja|. Di terangkan di bawah ini soeatoe 
jang berdagang barang aardewerk zon- |tarief aandewerk dengan berbagai ba- 
der menanja bangsa apa, dan kita mem jgai bangsa soedagar jang didalam 5 
bikin soeatoe tarief pembagian invoer |tahoen jang paling dekat : 
dengan berdasar adil, dan sampai pada| kepada firma-firma Belanda, karena 
hari 12 April, kita mengadjakadjak ke| kalau kita ambil dari 3 tahoen, bagian 
pada firma2 Belanda soedagar Tiong- | Belanda mendjadi koerang ba- 
hoa jang berdagang barang-baranginjak, begitoelah peroesahaan kita be- 
aardewerk semoeanja di Tanah Dajwa. |(nar dan adil dengan menghormati ke- 

Kepentingan dari tarief tadi, terse- pada saudagar Belanda. 
boetlah dibawah ini, 

Fasal 1 Banjaknja barang iang oen-| ma kita mengadakan persidangan ber 
toek akan masoek padatah.. ini (1934)! dirikan vereeniging, menetapkan tij- 
jaitoe 70 pCt dari pada tahoen jang delijk anggaran janggaran sementara) 
soedah (1933) bahwa andjoeran kita|kita teroes beroesaha kepada firma 
dengan sengadja mengoerangkan djoem | firma Belanda eentoek:berserikat ber- 
blahnja Igetalnjal, sebab angka barang sama bersama sebagai lid deel- 
masoek tahoen jang soedah, dianggap'genootschap, soepaja apa bila 
roepanja keliwat banjak, jaitoe dengan soedah tetap, soepaja firma | Belanda 
keberatan banjaknja 50,401 ton (dida-| dan Tionghoa masoek dalam Vereeni- 
lam. tanah Hindia semoea ada terhi- |ging itoe, : 
toeng 60.000 ton)x70pCt mendjadit  Diterangkan dibawah ini soerat2 
banjaknja 35,208 ton. 

Fasal 2 banjaknja ton diatas terbagi |tersalin bahasa Melajoe dari Engelish 

  Maka pada tanggal 16 April 14 fir- 

antara kita dan firma Borsumy dengan 

dasar : 

Moelaitanggat 1 Ap-| Soerat jang kita kirim 
ril sampai 30 Juni, jaitoe 30pCt. 

Masa kedoea: Moelai tanggal JulilHandel Maatschappij. 

sampai 30 Sept. jaitoe 30pCt. 
Masa ketiga: Moelai tanggal 1 Oc-| Bersama ini soerat kita bermoehoen 

tober sampai 31 Dec., jaitoe 20pCt.  |oentoek menetapkan perihal dari bitja- 
Masa ke empat: Moelai tanggal 1|raan kita dengan telefoon hari kemaren, 

Jan. sampai 31 Maar, jaitoe 20pCt.” kita harap soepaja Toean haroes bera 
Banjaknja . pembagian sebetoelnja|ti harga pasar jang kita telah tetapkan 

'jambil rataan dari pada banjaknja 3|dan haroes mendjaga soepaja djangan . 
tahoen jang soedah, boleh dibilangjdjoeal lebih moerah. dari harga 
adil, akan tetapi kita ambil getalnja dari | jang telah diatoer aardewerk boeatan 

ibagoes bagiannja | Nippon, kita harap poeia oentoek mem 

kepada Borneo Sumatra 

Soerabaja den 2 Mei 1944 

perbaiki keadaan pasar haroes bermoe- 
fakatan akan berserikat dalam hal 
jang pantas. 

. Soerat pembalasan pada kita dari 
firma Bersumy : 

“ 

Soerabaja den 4 Mei 1934. 

Dengan mengoetjap banjak terima 
kasih atas toean poenja soerat ddo. 2 
ini boelan, kita minta soepaja tocan 
mengirim segala keterangan atau soerat, 
tentang hal dari Java Aardewerk In- 
voerder Ver. dengan adres pada kan- 
toor kita di Soerabaja.”. 

Soerat dari firma Borsumy jang adres 
kita , 

Soerabaja den 6 Juni 1934. 

Beserta ini soerat kita kabarkan pada 
Toean, dari hal menaikan harga por- 
selein baroe ini, kita sebetoelnja toeroen 
kan harga, sebab apa? Kita tak bisa 
mengikoet harga dari firma firma besar 

di Soerabaja, apalagi antara firma Eu   
    

2 

   



« Hieak ada lain djalan. Kita orang soedah 

|. 'Dowwes Dekker ia dan timboelnja soe- 

    

   
    

    
   

        

   

   

   

  

   et Kering dan Koening - 
“tidak merdeka — 1 

$ . dan econor 

    

€ Cheribon: Pagi-pa: 
| kita berangkat naik. at 

—  dramajoe ke. Cheribon. 
— kita lihat dengan mata 
mana hebatnja hama t 

pandjang djalan, dari mi 
Indramajoe, teroes.sa 
noeng Djati, dalam, $ 
auto, tikoes, besar-kefjil 
tengah djalan, tidak perdo' 

“to, tidak perdoeli ada o 

jang hendak memboeroe pasa 

sadja dimana Ipesawah: : 
didalam kampoeng djoeg: 
seperti kodok memboeroe 
lampoe. Berapa poeloeh jang te 
auto itoe, kita tidak tahoe, akan 

didoega boekan-sedikit. ...... 

Soekoer dibilangan Indramaj 
Tjirebon itoe beloem ada bahaja 

| kalau ada,  tjilaka - pendoedoek 
langan itoes “ai” “wol 

Dengan kreta pagi djam 6 £ 
kat ke Semarang, dengen ke 

djam 2 koerang seperampat, poelang 
“kembali ke. Tjirebon, Een zakentrip. 

Di Semarang kita perloe melihat 
peroesahaan dagblad Ma tahari.. 

— Directeur-Hoofdredacteurnja toean 
Kwee Hing Tjiat, masih repot oeroes 

administratie dan redactie, hampir ti- 
dak sempat ketemoei tetamoe. 

Bekas-bekasnja pemboekaat kantor 
Matahari masih kita dapatkan. 
Boenga-hoenga beloem aloem. Soedara. 
Soedarjo Tjokrosisworo masih berkem- 
bang, satoe kembang angrek dimana 
djasnja. Redactie sedang repot beker- 
dja, sebab copie mesti selekasnja di- 

kirim ke pertjitakan. - 

»Zeg, Tjiat, «apakah maksoedmoe 

. dengan itoe soal Baba Indonesisr ?“ 

“ ,Itoe boekan soal lagi bagi kita." 

Toean KH,T. merasa berhak djoega 

- memakai itoe perkataan Indonesitr ba- 

gi Tionghoa kelahiran di Indonesia. 
Ia" tidak minta izin kepada siapa 

'djoega. — Indonesia “ ada — negerinja 
Babah (Tionghoa Peranakan), kenapa 
orang2 Tionghoa 'jang dilahirkan di 

' Sini, hidoep' disini dan akan mati di 

sini, . tidak bolet: menjeboet dirinja 

Indonesier djoega ? Mereka itoe tidak 
“akan meloepakan iboenja, bangsa In- 

donesia, dan mereka berhak kan ber- 

- kewadjiban djoega  bekerdja' oentoek 

“kepentingan Indbneisa. Satoe assimila- 

. "tie proces akan berdjalan, ”-  “ 
We, Renboeing, assimilatie !“ 

2 1Ja, mesti. Diterima, tidak diter 

    

  

   
   

    
   
     

   

    

  
  

  

   

    

   

      

  

      

  

  

        
   

            

    

   

    

  

      

  

  

  

    

    
   

  

        

ima, 

| “ditakdirkan ada disini, di Indonesia, 

disini djoega kita mesti tinggal, hidoep 

dan mati. Maoe boenoeh kita, boenoeh- 

Jah, akan tetapi bangsa Indonesia tidak 

| akan 'begitoe kedjam akan "membasmi 

| 'sesamanja, jg. sanggoep dan soeka hati 

“'bekerdja oentoek kemoeliaan tanah dan 

kebangsaan sendiri". 

0 “Nda baoe2 semangat IP. dari tocan 

|. mangat itoe dalam ini zaman reaction- 
Maan Pe PATAN NE f 

5 | Masing? berhak poenjakan kejakinan. 

Aa MAMA NAMA AT sa Ba   

    

   

    

     
   

     

     
   

                  

  

  

  

  

| dan bera 
ghidoepan 

    

    

   

8 

Perdjalanan. 
li eras ? — Pertanian jang 
|. kelaparan — Soal-soal sociaal 

Ini 'assimilatie idee dari seorang jang 
Iterkenal, sebagai tocan Kwee. Hing 

| nesia, kita rasa soedah dari djaman doe 
'|ioe kala, 400-300 tahoen jang laloe. 

'Ibekas soldadoe jang tadinja dikirim 

IDjawa dan kemoedian teroes tinggal 

'Idisini maoepoen sebagai boedak2, di 

Tionghoa Pranakan di Indonesia ada 
demikian. ' Tapi 
doeng persamaan kepentingan disega 

  

latau doea go 
lini. 

Idjadjahan ini, dengan satoe dualisme 
liang tidak bisa disingkirkan, maka oleh 
fihak bangsa Indonesia dipegang tegoeh 

Iperatoeran tanah. . : 

Isoal politiek, akan tetapi meloeloe satoe 

'Isoal agrarisch, jang bisa: dipoetoeskan 
“dengan tjara jang damai antara jang 
berkepentingan.” PLN 2 

1 Terhadap assim 
Itahari itoe, boleh dipadjoekan asso- 

"empat kedoedoekan 
'hakan, dengan mere 

'anti—kita dan haroes membantoe 

'paja mendapat kemadjoean dan kemak- 

|rima kasih oento 
ka 'itoe disini. Associatie, bekerdja 

Itjara sahabat andai, saling hargakan 

iat, perloe dipertimbangkan doeloe 
beloemnja diperpadoekan. Kenapa 
a orang tidak bisa hargakan fjita2 

itoe. Djikalau memang dari doenia 

assimilatie mengan- 

ja ploksok antara doea kebangsaan: 
longan pendoedoek tanah 

Dalam pergaoelan oemoem di tanah 

»Soal tanah itoe,” katanja, .boekan 

ilatie-idee dari Ma- 

ciatie-idee dari van Hinloopen Labber- 

ton doeloe. Boekan didalam, akan te- 

tapi disampingnja bangsa Indonesia ada 
ja Tionghoa Pra 

poenja kepen- 

tingan sociaal dan economisch sendiri. 

Sebagai sesama- bangsa Asia me- 
reka. itoe tidak  haroes berfihak 

tanah djadjahan ini dan rakjatnja see- 

moeran, semata-mata pemoelangan te- 

ek hidoepnja mere- 

bersama2 dengan berhoeboengan se- 

dan saling mengerti, itoelah jang men- 

djadi  tjita-tjita seoemoemnja, ada- 

poen  assimilatie itoelah ada satoe 

perkara seorang diri. Kalau ada seo- 

rang Tionghoa memang soeka leboerkan 

diri- dalam kebangsaan Indenonesia, 

hesia akan menolak atau melarang, 

akan tetapi boeat seantero golongan 

Tionghoa kelahiran “disini, kita rasa 

tidak bisa, meskipoen dimasa bodokan 

oleh bangsa Indonesia, karena, biarpoen 

ketinggalan satoe ketes darah Tionghoa 

Hotok, itoe satoe ketes masih djoega 

menarik seantero dirinja ke Tiongkok. 

IKita' tidak bisa pertjaja, jang ada 

seorang Tionghoa, biar peranakan biar 

totok, jang poenjakan perasaan ke- 

bangsaan bisa meloepakan itoe negeri 

leloechoernja, dan dengan segenap hati 

'bisa bocang ke-tionghoa-annja. Antara 

pendoedoek Tionghoa di Pontang, 

Lontar, Kresek, Belaradja, jang kita 

'kenal, ada banjak orang tani, tidak 

beda dengan tani bangsa kita, hidoep, 

bitjara, boleh dikata, sama sekali loe- 

arnja tidak beda dengan sesama pen- 

doedoek tani disitog, dan masih djoega 

ada 'itoe soemangat kebangsaan Tiong 

hoa, 

' Satoe assimilatie-proces tidak ,,akan” 

berdjalan karena waktoenja soedah ka- 

sep. Djikalau golongan Tionghoa hen- 

'itoe tidak meleboerkan diri dalam ke- 

kipoen bertjampoer darah dengan per- 

lakan lepaskan, karena tidak ada jang 

bil sikap ,afwijzen” (menolak) terha- 

tidak seorangpoen dari bangsa Indo-| 

Dalam djaman Modjopahit, Mataram 
dan Oost Indische Compagnie bangsa 

Tionghoa, jang Hidoep disini, tjoema 
beberapa ratoes Sadja, baik sebagai 

kesini boeat berperang dengan radja2 

tjoeri dari prahoe-prahoe ditengah la- 

oet, boeat bekerdia memberdirikan ben- 

teng dan kota, atau dengan soekanja 

sendiri, mengembara dan berniaga di 

sini. Dari doeloe-doeloe itoe mereka 

bangsaan Djawa disini, akan tetapi 

hidoep terpisah selama-lamanja, mes- 

kawinan. Bangsa Tionghoa itoe mem- 

poenjai ' kedoedoekan sendiri dalam 

pergaoelan oemoem di Indonesia ini, 

kedoekoekan mana mereka itoe tidak 

hendak mereboet atau mendesak. Ke- 

doedoekan itoe mereka akan tetap 

poenjakan, “apabila kiranja Indonesia 

merdeka dari kekoeasaan Barat. 

Politiek saling hargakan saling 

mengerti” itoelah jang dari doeloe kita 

kemoekakan. Perdjoeangan kebangsaan 

di Indonseia. ada satoe perdjoeangan 

jang berdjalan lambat dan laoen, dalam 

mana kemadjoean kebatinan dan pe- 

kerti lebih doeloe perloe dioetamakan 

dari pada penambah kekoeatan tenaga 

kasar. Baik sociaal, maoepoen eco- 

nomisch mesti" madjoe.. dan dalam 

perdjalanan madjoe' ini, kita orang 

perloe berterima kasih, djikalau dari 

locar kebangsaan kita ada fihak jang 

dengan soetji hati .menjokong dan 

mengorban, soepaja maksoed itoe bisa 

disampaikan dengan lebih moedah dan 
lebih pesat. Meminta membawa kewa- 

djiban, pemberian menimboelkan, terima 

kasih. En het Indonesische volk kan 

ook wel dankbaar zijn. 
Bagi pers dan rakjat Indonesia sama 

sekali tidak ada alasan akan mengam- 

dap Matahari dan toedjueannja, 

apalagi sebegitoe.djaoeh tidak bersifat 

anti-Indonesisch. — 
Madjoe moendoernja ini peroesahaan 

soerat kabar baroe ada tergantoeng | 

pada directeur-hoofdredacteurnja. Bagi 

kita, lebih” banjak taman pembafjaan, 

lebih soekoer. | 

Tjoema.kita tidak habis memikirkan 

reactie jang dipertoendjoekkan oleh 

beberapa soerat kabar Tionghoa-Me- 

lajoe lain. Lantaran harga langganan 
Matahari moerah, maka ada bebe 

rapa soetat kabar toeroenkan djoega 

harga abonnementnja. Ini ada satoe 

politiek jg. mentjelakakan. Kita sendiri 

teringat perang ijs“ dikota-kota ketjil, 

seperti di Indramajoe, Tjirebon. Rang- 

kasbetoeng. Dengan berdirinja fabriek 

ijs baroe, harga ijs toeroen. Dari 3 

cent per pond, djadi 2 cent, sepin- 

tjang, secent. pernah kedjadian. di In- 

dramajoe, kalau beli.3 pond, dapat ijs 

5. pond, jang 2 pond gratis. Tapi, 

kwaliteit.ijs dalam moesim persaingan 

itoe moendoer . banjak, bilanglah dje- 

lek. Apakah oentoeng bagi fabrieknja, 

atau bagi publiek? : 

Kalau ada soerat kabar baroe, jang 

moerah abonnementnja, maka jang toea- 

toca mesti kasih lihat bahwa mereka 

itoe tidak perloe takoet disaingi oleh 

'siapa djoega, bikin dagbladnja lebih 

mentreng, dan oendjoek kepada pem- 

batjanja, bahwa mereka itoe mendapat   dak leboer diri dalam kebangsaan Indo- ”waar voor hun geld”, 

  

“'ropa danjang mendjoeal lebih mo 

rah dari harga jang ditetapkan oleh 

vereeniging Toean, aa 

Harap togan mendapat ta 

' kita boekan berniat akan meroesakkan 

pasar, melainkan harga mengikoet sadja 

kelakoeannja lain2 firma soepaja akan 

. melawan pasarnja..: . 

»  Soerat.dari firma Borsumy: jang di 

adreskan kepada-kita : ... 

Ie NSoerabaja den 13 Ju 

|. Tentang pembiti 
| Hagitani jang 
“ “Ini soera - 

. 'soeafoe harga tarief pors 

ni 1934 

Oren 

Harga jang terseboe 

invoerder barang 
Dena ag 

Akam dihadapkan dimoeka Raad 
| yorba Tan Justife. 9. 

aardewerk terseboet. 

: gelap- 
sem ekan gang incasso. 

&.. Menoeroet kabar: Aneta dari Sema- 

rang, pada tg. 21 Augustus j.a,d. akan 

| dihadapkan dimoeka Raadwan Justitie, 

|. HJ. de Bruyn, .bekas directeur dari 
(3S Djokjasche Administratie en Incaso Bu- 

reau berhoeboeng dengan penipoean 
dan penggelapan dari ocang incasso. 

| Lantaran meng 

bagan Tentang accijns tembako. 

... Pemerintah menerangkan bahwa hasil 
| accijns tembako dari tahoen 1933 ada 

mblah kira2 f 10,550.000.. 'berdjoe i 
(0 Didalam waktoe 6 boelan pertaimna 

hue, sebab 

araan sama Toean M.| - 
dari Toean, bersama|. 

t kita mengirim sama Tuean| 

terseboet ditaritf, kita 
fikir, tentoe bermoefakat baik semoea| 

. Iroepan 

mintaan zegels accijns tembako ada 
berdjoemblah f 451.951.467. 

Dengan ini angka maka rantjangan 

'boeat tahoen 1936 boleh dikira bisa 

ditaksirkan hasilnja 9 millioen. 
Selandjoetnja dilain bagian Peme- 

rintah menerangkan bahwa oentoek 

menoeroenkan accijris strootjes (roko 

Ipoetjoek), tidak ada djalannja, artinja 

itoe penoeroenan tidak akan didja- 

IHankan, Mane 

Itos kedoca clftal ada.sebagai beri-. 

kost:ngar Yu ni 

Petakan 
Tajib 

Ibrahim Tjitji 
Achmad  Kodri. Lambri 

Kori. Ojo Adang Totong Basari 

Ali. Agoes Abbas Besoes Roesinin 
Djaelani Rohadi Imam 
- Oesman Djoepri 

I. Soewongso, 

  

  

VOETBAL - 

MA Ma 
Jong Manggarai- Tasikmalaja 2—4 

| Tasikmalaja - P. P. V. I. M. 0—6 

'Hari Saptoe, sebagaimana telah di 
kabarkan lebih. doeloe, itoe bondselfta! 

dari Tasikmalaja (P.S.T.S: 

berhadapan dengan Jong NA 
jaitoe 
bagian terpandang di Mec 

bondsspelers dari 
a mereka tidak dapat berboeat J 

apa-ap 
dari" 

tidak heran kelih 

soedah 
anggarai, 

'perkoempoelan jang masoek 
ter Cornelis. 

Dalam. ini elftal ada toeroet 4 orang 
P.P.V.I,M, tetapi 

a jang boleh ditjatat, sedang 

asikmalaja soedah perlihatkan 

samenspel jang rapi sekali, hingga 

Jong Manggarai. ' 

” Baroe sadja dimoelai pertandingan, 

kedoea elftal kelihatan betoe! bernafsoe 
oentoek tjitak goal pertama, tetapi le- 

bih besar harapan. dari Tasikmalaja 

jang mainkan bola selaloe' ,,dibawah“ 

dengan taktiek jang rapi. Besoes dapat 
bola jang teroeskan depan benteng Tasik 

tetapi oleh Ibrahim dapat dihindarkan, 

hingga itoe bola diterima oleh Kori. 

Ini speler tendang bola dari samping 

jang mendjadikan Soewongso hanja 

tinggal gerakan tangan sadja 0 — 1 

oentoek Tasik. Ini angka sampai pauze 

tidak berobah,. : 

Sesocdah  pauze Tasik bertambah 

koeat dari bertambah teratoer, hingga 

penonton soedah ramaikan Jong Mang- 

'garai akan menjerah teroes teroesan. 

  

bab tidak lama permainan dimoelai 
kembali dengan samenspel jang rapi 

bola jang dis@rahkan oleh Adang ke- 

pada Ojo, ini speler robah stand djadi 
0-2. 2 

Dari barisan depan J. Manggarai 

samping 1—2. 

itoe doegaan beloel tidak meleset. Se- (p 

moea penjerangan telah dihantjoerkan 
oleh Ibrahim. Diantara barisan penje- 
rangan Besoes ada kelihatan penasaran 
dan betoel sadja via jang adakan pe- 
robahan stand dengan tendangan dari 

Satoe pelanggaran oleh Tjitji, Besoes 
diberikan tendangan penalty, tetapi ini 
speler ada sportief dan'itoe tendangan 
tidak dimasoekkan, hanja Sadja beloem 
toenggoe fluit dari referee. Kembali 

itoe penalty dioelangkan, Imam disoe- 
roeh djadi algodjo dan ini speler tidak 
maoe kasih ampoen lagi, hingga stand 
berobah djadi 2—2, at 
' Sesoedahnja ini stand, lebih njata 
Tasik ada dipihak. penjerang, hingga 

J. Manggarai selaloe terkoerang. Adang 

ada sangat berbahaja dibarisan pe- 

njerang dari Tasik dan ini speler jang 

mainkan rol penting dengan ia poenja 

tipoe jang Jitjin, hingga kalau 'ia dapat 

bola barisan belakang dari J. Mang- 
garai djadi goegoep dan tidak heran 

dengan keadaan itoe Adang telah ro- 

bah stand djadi 2-3. 
Dan perobahan stand jang penga- 

bisan bola: jang dioverkan Adang, 

sesoedah perdajakan hampir semoea 

barisan belakang J. Maggarai, diterima 
oleh “Ojo jang soeroeh Soewongso 

lihatkan sadja masoeknja bola.... 2—4. 

Dari ini waktoe, penonton soedah 
ramaikan bagaimana hebatnja pertan- 

dingan besoknja melihat permainan 
Tasikmalaja jang teratoer itoe. 

x 

Pada hari Minggoe kemaren itoe 
pertandingan disebabkan penasaran 

oleh kedoea bondselftal telah dilang- 
soengkan, : 

Pasangan kedoea elftal itoe ada se- 
bagai berikoet : 

4 Pp: S.T: S 

Tajib 
Oeho 

Lambri: Emek 
Kartiwa Adang Ojon To 

/ OP 

Amar Mes Tjipto Oedit Sardjono 
Djaelani Kosasih Besoes 

Legimin Oesman 
Halir 

P.P.V.LM. 
Betoel2 dalam pertandingan: ini ke- 

lihatan njata, kedoea pihak bermain 

seperti penasaran, hingga permainan 

keras sekali dengan tjara jang baik. 

Tasik sengadja toekar barisannja ter- 

hadap elftal P.P.V.I.M. jaitoe Oeho 
toeroet. main sebagai. back, sedang 

Ibrahim ditempatkan dilain bagian, 
Centerhalf disoeroeh ambil 

Tjitji 
Ibrahim 

tong Basari 

sik dan kiri locar Kartiwa jang kema- 
rennja sengadja tidak main. 

Dari elftal P:P.V.I.M. tetap, ketjoeali 

Thomas jang digantikan oleh Besoes. 
Tidak lama bermain, Tjitji,roepanja 

loepa tjara permainan jang sportief," 

hingga ia soedah hantam - Sardjono 

hingga terpoetar. Ini kedjadian dalam 
garis jang berbahaja dan tidak loepoet 

lagi disebabkan 'ini pelanggaran P.P.V. 
IM. dapat penalty. Ini hoekoeman jang 

berat telah diambil oleh Oedit, itoe 

toekang tembak dari P.P.V.I.M., hingga 

Tajib. menjerah O—1 
Sesoedah ini, permainan bertambah 

keras. Barangkali Adang (sikantjil Ta- 

sik) tjoba liwatkan barisan 'belakang 

P.P.'V,I.M., tetapi Djelani tidak maoe 

menjerah seperti kemarennja, begitoe- 

poen Oesman. Tidak lama Tasik dibe- 

rikan penalty, sebab apa penonton tidak 

mzngetahoei. Itoe penalty diambil.oleh 

Tasik, tetapi hasilnja nihil, 

"Sampai pauze stand tetap O-—1 

oentoek Meester. pa 

Sesoedah pauze permainan P.P.V.I.M. 

kelihatan bertambah teratoer dengan 

pimpinan Tjipto,- sedang Tasik ber- 

tambah bernafsoe hingga Basari sela- 

loe langgar atoeran. 3 

Doea kali penjerangan Tasik keben- 

teng Meester ada sangat berbahaja, 

jang  hanja “dapat ditoeloeng oleh 

Oesman dengan boearig djadi corner 

dan kedoea' bola ini Halir biarpoen 

sangat 30esah dapat dihindarkan, satoe 

diantara ini tendangan corner, oleh 

Halir ditangkap ' seperti tangannja 

pakai lijm. Dilain bagian Tjipto jang 

terima bola dari Kossasih, soedah soe- 

toeh Oedit kasih "lihat tembakannja, 
tetapi meleset, 

Penjerangan kembali diadakan oleh 

Meester. Djaelani bantoe bawa bola 

kedepan dan dari djaoeh ia serahkan 

pada Oedit. Ini speler penasaran de- 

ngan tendangan pertama tidak lakoe, 

ia 'soedah lepaskan tendangan jang 

soesah, biarpoen bergoeling ditanah 

soedah soeroeh  Tajib' ' mengakoe, 

hingga stand U—2. tj 

“Disebabkan bermain keliwat nafsoe 

dan boleh djadi mendongkol, penjera- 

ngan Tasik selaloe dipetjahkan oleh 

pendjaga belakang Meester jang dipim 

in oleh Kosassih, sedang Tjipto de- 

ngan lihat keadaan begitoe dengan ke 

logarkan permainan hati2 dan satoe 

penjerangan jang ia pimpin, soeroeh 

sikantjil Meester (Mes) masoekkan na 

manja, tetapi ini kantjil lihat tidak ada 

— AA 

  

serahkan pada Ocdit, jang kembaji 
soeroeh Tajib menjerah 0-3. 

oleh Ojon dan dapat bantoean jan 
baik dari Adang, penonton doe : ut 
genpunt.akan terdjadi, tetapi Halir soe- 
dah hindarkan 'itoe bahaja. 'Dari ini 
tempo, Halir selaloe dapat bola jang 
berbahaja hingga hampir menjerah, 
hanja sadja ia poenja tangan masih 
na dipertjaja jang kadang2 dengan ' 

'Tasik jaitoe 3—0. Bola jang diterima 
oleh Mes dari PN 

(masih harapkan satoe goal dari kakinja, 
tetapi ia selaloe diintip jang laloe serah 

siakan hingga itoe pertandin 

bagian 
Emek jang diharapkan sekali oleh Ta-j 

Dari penjerangan ' Tasik dipimpin 

Tjipto ingat “kembali kekalahan di. 

Kosasih, ini kantjil 

kan pada itoe pemimpin (Tjiptol. Ini 
centervoor teroeskan bawa bola kedes 
pan dengan perdajakan barisan bela- 
kang Tasik, hingga ia berhadapan de- 
ngan Tajib. Ia ajoen ' kakinja kekiri, 
tetapi seperti soenglap, itoe bola soedah 

pinggir tiang goal dan stand berobah 
djadi O0—4. 

Sesoedah ini” sikantjil Meester be- 
toel sadja namanja tertjatat masoekkan 
bola jang ke 5. Satoe penjerangan 
lagi Tjipto soeroeh Oedit bajar keka- 
lahan di Tasikmalaja dengan dubbel, 

an di- 
toetoep dengan 0— 6. - Sg 

» 

Dengan itoe kesoedahan tentoe sadja 

poenja kehormatan dapat ditoeloeng 
dan dengan permainan jang patoet di' 
poedji, sedang dipihak Tasik kita sangat 
sesalkan diantara spelernja masih ada 
itoe permainan jang tidak boleh lagi, 
artinja soedah liwat temponja, apalagi 
Basari dan Tijitji. 

Pengoeroes Tasik datang pada kita 

i kan itoe kekafahan besar. 
Ini keterangan kita akoei dan djoega 

pertandingan kemaren ada jang terang- 

loear batas, P.P.V.I.M, tidak akan koeat 
sampaikan maksoednja. Tetapi soeng- 
goehpoen begitoe sebab tidak semoea 
spelers-jang bermain seperti Tjitji dan 
Basari, ada djoega pada tempatnja itoe 
elftal Tasik dapat poedjian sebab biar 
poen kalah soedah perlihatkan per- 
mainan teroes dengan baik. 

—6 EA 

“nak rt 

Competitie-wedstrijden. 

LV.C. — Ind. Rab —t. 
DO: Pos mem. AL Se 

Pertandingan hari Saptoe, ini kali 
roepanja sesoedahnja I.V. C. pada be- 
berapa minggoe jang laloe, dilanggar 
pech sehingga selaloe kena dibendjoli 
oleh lawannja, kemaren roepanja soe- 
dah mendjadi sedar, sebagai ternjata 
saudara moedanja Ind. Ra ia soedah 
kirimvpoelang dengan kekalahan 6—1. 

Sebaliknja bagi p.b. Ind.Ra, kalau 
ia sampai. kena  ditjoekoeri dengan 

lihatan spelersnja bermain tidak gem 
bira sebagai lawannja. 

Dengan 'adanja ini kekalahan kita 
pertjaja, boeat di lain kali-ia haroes 
mengambil tjontoh dari saudara2nja, 
soepaja bisa me 
jang baik.- 

7 Na OP, — MAS. 1—2, 

Hari Minggoenja O. P. soedah ber- 

kesoedahan M,A.S. haroes merasa poeas 
bisa goelingkan lawannja dengan ang- 
ka 2— 1 bggat keoentoengannja, 
“Djikalau ini kali O. P, haroes me- 

njerah dengan M A S boekanlah ia 
satoe Pa aa jang lemah, tetapi 
soedah biasanja dalam doenia voetbat 
segala-gala bergantoeng dengan per- 
oentoengannja, 

Djalannja pertandingan dan pimpi- 
nan memoearkan. 

P.S. T. S, —s.v. Lego. 

bahwa besok pada tanggal 14 Augus- 
tus 1934, Bond Tasik akan berhadapan 
(dengan s. v. Lego (IP: S.1, T. T.| goena 
meramaikan jubileum 'jang terseboet 
belakang. Berhoeboeng dengan salah 
satoe lain sebab dari Tasik, maka 

tenaganja. 
Ini pertandingan akan dilangsoeng- 

kan pada tanggal 17 Augustus (hari 
Djoem'at) di Lapang Penggorengan T. 
Tinggi. Kita, boleh ramaikan. terlebih 

berdjalan dengan hebat! 
mm YA 

WORSTELEN. 
Di Varia-park (Krekot) 

Kilangbara, Soeka- 
“boemi contra Rido- 
manah, Batavia. 

Pada malam Minggoe j.b.I, di Park   harapan sebab didepannja telah berse-       $ Tg i int tahoen 1934 djoemblah per- “dikotjok” 

atan betoel moesoehnja 
adakan serangan hebat, tetapi itoe se-     dia moesoeh jang lebih besar, ia laloe' 

terseboet telah diadakan adoe goeletan 

dan betoel sadja 'ini speler tidak sia 

P. P.V.I. M. ada girang sekali, mereka “« 

dengan terangkan jang ia tidak me- 
ngerti dan beloem pernah Tasikalam- 

kita. ketahoei, apalagi penonton jang . 

kan, kaiau sadja Tasik bermain dengan 
'hilangkan itoe nafsoe bermain keras di 

itoe angka2 jang: begitoe besar, ke- 

ndapat. kedoednekan : 

temoe dengan M. A.S., jang mana ber- 

Dibatalkan. 

Sebagaimana kita telah kabarkan. 

  

    

pertandingan mana dibatalkan. Boeat 
gantinja. jalah v.v. Jong Batak jang 
bagi publiek ta' asing lagi keoeletan 

doeloe, bahwa ini pertandingan akan 
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(worstelen), jaitoe diantaranja: Kilangs



        
         

          

     
         
    

  

   

        
      
     

  

    
    
    
       

    
   
   

    

   

     
    

      

   
     

        

       

        
         

      
     

        
    

    

   

   
   

   

   
kedatang 

| soeka toelis 
    
   

  

   
      

  

gsche Buffet, di Restaurant Poer 
     

   

woredjo boleh tekker-kos-zonder- 
tapi tida s begitoe 

  

    
   

  

    rdjamoea 

                

   

poeng, sampai di schouwbur 
»Damar Woelan”, boeat 

— Bagaimana di desa ? Pa 

—... Kampret, di dekat Sindanglaja in- 
“ cognito (njamar). Oedjang Entiep dari 

,Sipatahoenan” dan toean Bakrie Soe- 
adja, hoofdredacteur orgaan ter- 

ka toelan maoe ke Bogor 

“barangkali, mampir di 'pondokan Kam- 
14 pret.T oeroet ngarioeng, toeroet omong2 

dengan jang poenja roemah enz, enz. 

la dapatkan sympathie dari orang- 
orang desa djoega. Dasar si Entjep. 

' Waktoe ia poelang, di antara orang 

tanja pada Kampret, siapa itoe djoera- 

| gan 'jang poelang doeloean ke Ban- 

- doeng dan kerdja apa. Kampret djawab 

   

    

   

    

   
        

     

      
     

     
      
      
        

  

    

    

pret tetan dianggap bernama Nazir, 

'—Handjakal djadi djoernalis. (sajang). 

—Kenapa? Kampret tanja. 
—Ja sebab journalist hidoep dari 

oeang hassat. Tidak bisa makan kalau 
dak membeken orang : toekang milari 

kegorengan djalmi asoepkeuneun dina 
'koran (toekang tjari kedjahatan orang 

- oentoek dimasoekkan di koran.) 
— —Apa koran tidak ada goenanja Pi 

| —Ach goena apa? Tjoema maoe 

tahoe oeroesan lain orang. Pasea djeung 

  

   

      

   

   

  

    

      
      

    

      
   

  

     

  

        

   
    
     

    

   

   
   
    

  

   
   

    

nga jang oemoemnja dosa me-| 

f 1 hawa dingin Kampret 
Tetapi teroeskan ini 

bisa mengeta- 
opa di Tiongkok. 

    

oenja taoe negri 
erloe mah atoer 

paja padi mendjadi, 

da penjakit dan tentram. 
jadi mamang bentji sama djoer- 

   
   

  

   
   

  

    

   

   
   

Pe entoe. sadja, sebab hidoep dari 

'ocang hassat, pekerdja'annja tjoema 
djelekan orang lain, hasoet dan 

   
Kampret diam sadja, dan sampai 

ngnja tetap sebagai Nazir, boekan 

pret toekang toelis podjok. Pen- 

yatan diatas tentoe sadja keliroe, 

makloem orang desa jg tidak pintar...! 

   
   

KAMPRET. 

  

   

  

     
          

   

ara dari Soekaboemi, berat 58 Kg. 

lawan Ridomanah dari Batavia, berat 

5 Kg. Ini pasangan sebetoelnja boe- 

'kan timpalan boeat Kilangbara, oleh 

karena Ridomanah ada lebih berat dan 

"lebih besar, tjoema boeat Kilangbara 

sebagai worstelaar telah terkenal 

'segala-galanja. Pertoendjoekan mana 

ikoendjoengi oleh publiek tidak 
k. Dan sebeloemnja ini 

berhadapan, lebih dahoe- 

ndjoekan 2 extrapartij dan 

   

    

   
   

anda permainan akan dimoe- 

  

   naik di podium, jaitoe: 

Isa (Petodjo—Asm     
   
   
   

     

000 mnja 4ronde. 
'ini pertandingan oentoek 

set kampioen dari bagian Ba 
     

  

    jang menjerang, 
« bisa menggoenak      

anja, Dz 

teroes di katjar, 

eng, dan baro 

   

    

   
e 2. tioep fluitnja menjatakan Isa: 

   
   

    
   

  

terima dengan kehormatan, se-h3 
sediakan korsi paling depan| 

pat enak. Dari di pertemoeanj 

  

    

   

dikasih tempat jg. baik sekali... | 

'sebenarnja, pekerdja'an journalist. (Kam) 

Hadji Oesman, Djembatan Lima). | 

' batoer (tjektjok dengan sesama teman), | 

19,20 Young Zonder tieP | bertempoernja Ie dan 2e extra partij. 

ama kelihatan 2 extrapartij| " | 

ing 

(S.Besar) main lama 

| wa 
   

            

   

  

jadi dengan keme | 

tampioen ba 

  

(65 Kg. Semarang), akan bertempoei da: 
berhadapan samajlam 10 ronde dari 2 menit dan 1 menit 

a bila ia teroes |pauze. 
le. ronde Djam 10 22 gong boenji 

tanda petandingan dimoelai. 
Kid  Horrocks  meng-aanval pada 

moesoehnja, meskipoen jang belaka- 
/ : Besar| main|ngan ini ada lebih tinggi, sedang Kid 

ada pendekan, tapi goed gebouwd en 
an ada samate-|getraind poela. Dalatm menit kesatoe 

a "ngeri, oleh karena De 
'kesohor sebagai kolot — 

1 boeat bikin kesohor dubbel| 

nkelneison, tapi tidak bisa, dan | 

lama Achmad boecat mendesak 
Zon, akan tetapi De Zon 

epat bisa bantingkan pada 
gga publiek mendjadi ka- 

n tidak lama disamboet dengan 
jang ramai sekali. Ini pertan- 
seteroesnja serang-menjerang 

e ke I sampai ke VI, dan 
. Zon tjoema bisa gondol 

ngan dengan punten sadja. 

Hoofdpartij: Kilangba- 
—Ridomanah main 
manja 8 ronde. 

Ini pertandingan poen tidak koerang 
terima tepoekan tangan dari pu- 

iek oleh karena masing2 poenja per- 
|mainan tidak ada mempoenjai hati ta- 

koet, apa lagi .Ridomanah ada lebih 

besar dan tebal dari Kilangbara, tentoe 

sadja ia ada lebih banjak mendesak 
tapi boeat Kilangbara poen dengan|. 

'pelahan2 soedah bisa goelingkan itoe 
'Ridomanah jang seperti balok, tjoema 

sajang ini pertandingan dibikin 2 tellen, 
kalau sekilat sadja, soedah tentoe Ri- 

domanah dipihak jang sedih. Djadi di 
ini perjandingan dari ronde ke 1 sampai 
ke Vi ada seri, dan mereka poenja 

permainan masing2 haroes dipoendji. 

RENA 1 

    

    

Di Bandoeng. 
ip 

(Dari Minahasa) (Dari Soekaboemi) 

Augustus 1934 di Oranje-Pagk (Ban- 
doeng) telah dilangsoengkan pertan- 

dingan worstelen antara kedoea djago 

worstelaars terseboet, dibawah pimpi- 

nan tocan Perry sebagai djoeroe pe- 

Inisah (refree). Keadaan penonton se- 

dang, kalau dibandingkan dengan wak- 

toe ada itoe pertandingan Zonder 

memang djaoeh. koerangnja. . 

Sebagai biasa sebeloemnja Hoofd- 

partij dimoelai ditandingkan lebih doe- 

loe 3 extra partijen, jaitoe:s 

I.Ikin (Sitoesaeur) contra D es- 

mond (Kebon Djeroekl, kedoeanja 

  
ronde djoega Desmond dapat ke- 
menangan. pay 

2: Alop (Soekamanah)  contra 

Soehanda (Sitoesaeuri, keadaan 

Alop ada lebih tinggi dari pada la. 

wannja. Setelah main 3 ronde Alop 

dengan satoe angkatan bisa mengalah 

kan moesoehnja Soehanda. 
3. Panlus (Tjimahi) contra Dom 

(Babatan), Do m menang tinggi, sedang 

Panlus (mil worstelaar| ada pendek 

tapi: roepanja lebih berat trektinja ia 

tak bisa diangkat oleh moesoehnja. 

Dalam '2e ronde Panlus terpaksa 

mesti berenti, karena dapat fjelaka, ke- 

Ina toembroekan bahoenja Dom pada 

dada, sampai tak bisa landjoetkan per 

tandingan. Dom dimenangkan. 
'Hoofdpartij, waktoe pertan- 

dingan dimoelai, Marentek teroes 

aanyal moesoehnja ada dalam meer- 

derheid, sedang Pardon verdedigen 

sadja. | 
' Roepanja Marentek ada getraind, 

'teroes meng-aanval, ta" ada kasih liwat 

tempo lagi, maka dalam dalam ronde 

kesatoe, tidak makan tempo 3 menit 

Pardon mesti terima kalah oleh 

Marentek. 1 
| Satoe kemenangan bagai ini worste- 
Taar Minahasa. 
“Pimpinan refree boleh djoega, hanja 

«TS 

lada sedikit koerang teliti waktoe 

(Adr. verslaggever). 
« Sii2 —O— | 

BOKSEN DI BANDOENG. 
—. Lichtgewicht. 

   
    

   
   

  

   

         

1 1934 di Feestterrein ,, Varia” 

eng| telah diadakan 3 (tiga) 
ngan boksen antara lichtge- 

wicht-boksers. £ 

| Keadaan penonton - menoeroetkan 
ksiran tidak koerang dari 3500 orang, 

donesiers— djoega. 
dingan ini dibawah pimpinan 

ree tocan Brebden. 

a programma diseboetkan bahi- 

1 pertandingan terseboet akan dimoe- 

ai pada djam 10 pagi, tapi oleh ka- 

ena sala-satoe ringpaal waktoe ditjoba- 

joba (gecontroleerd) oleh refree telah 

   
  

dioendoerkan 22 menit oentoek diper- 

saiki lebih doeloe. 

versus Pedro dimalam Minggoe ibl.|. . 

ada tanding betoel, tetapi dalam le|. 

hari Minggoe kemaren tanggal ) 

ana jang paling banjak bangsa 

poetoes, maka terpaksa pertandingannja 

sar -akan tetapi|Kid bisa aanval lawannja dan teroes 
"lebih banjak theo-|serang dengan Amerikaansche slagen, 

4ga ada koerangan, | Mollen oleh serangan ini terpaksa ge- 
'ada koeat tapi pelit|dreven naar den hoek dan teroes dui- 

ken, jang mana terlepas lagi dari se- 
rangan Kid. Pada moment kedoea Kid 

De Zon mesti korek2 sama |teroes serang “5 moesoehnja dan se- 
laloe kasih itoe Amerikaansche slagen, 
hanja slag-slag itoe ada gedekt de- 
ngan boksschoenen, sebab Mollen te- 
roes duikan. Kid dalam satoe saat 
bisa kasih kaakslag kepelan jang kanan, 
tapi tidak membawa hasil, jang se- 
soedahnja Kid teroes serangpoela dan 
Mollen ge-dreven naar den hoek, ke- 
moedian gong boenji memisah. Kid 
ada dalam meerderheid. 
“2e.ronde. Setelah gong boenji 

poela tanda moelai lagi. Kid teroes 
aanyal lawannja dengan weer Amari- 
kaansche slagen, sedang Mollen gedo- 
ken melindoengi dengan boksschoenen, 
tapi toch serangan ini Mollen terpaksa 
mesti lari ke djoeroe (in den hoek 
gedreven), Kid lagi dalam meerder- 
heid. & 

3e. ronde, Kid tidak ada beren 
tinja meng-aanyal lawannja' tapi dalam 
ronde ketiga ini baroe Mollen kaliha 
tan mengoendjoekan giginia inelawan 
moesoehnja dan teroes aanval pada 
Kid dan soedah bisa kasih rechtscne 
kaakslag, tapi kelihatannja Kid ada 
koeat djoega menahan kepelan Mollen. 
4eronde. Begitoe gong boenji 

Kid Horrocks tidak kasih liwat iapoenja 
aanvalan, sampai Mollen dalam ini saat 
aan de touwen gedreven dan oleh ka- 
rena “Kid poenja Amer. siagen ada 

: .. #keras, meskipoen tidak begitoe bahaja, 

RN “IMollen dapat serangan itoe hingga over 

Marentek contra Pardon.|9e touwen (hampir terlempar keloear). 
5e ronde. Kid teroes aanval pada 

: 15 f moesoehnja, sedang ini teroes duiken, 
Pada malam Minggoe tanggal 11/12 jang mana slagen Kid itoe tidak bahaja 

sebab gedekt. Mollen gedoken, gong 
memisah. 
- Geronde. Mollen moelai lagi aan- 
vallen, tapi tidak lama'oleh Kid dibalas 

PIL BIDADARI 
Obat kepoetian obat paling sampoerna boeat 

   
     
      

  

    

       
    

         

         
       

  

     
          

   

  

dengan serangannja jang begitoe keras, 
| Moilen duiken, Nan 

Te ronde. Kid kelihatannja lebih2 
|hebat 'serangannja jang menjoeroeh 
Mollen duiken. 

8e ronde, Mollenpoen bisa djoega 
lepaskan ia poenja kepelan tapi oleh 
karena Kid ada lebih litjin bisa: melo- 
loskan poekoelan2 lawannja dus m.a.w. 
selaloe slagen Mo!llen mis sadja. Mollen 
menjerang tapi tidak ada bahajanja 
centoek Kid dan inipoen serangpoela, 
terpaksa Mollen duiken lagi jang di- 
pisal oleh boenjinja gong. 

9e ronde. Kid - begitoe gong boe 
nji-teroes serang sadja moesoehnja 
jang memaksa Mollen sveroeh duiken 
lagi, tapi duiken ini tidak ditinggal be 
gitoe sadja oleh Kid, teroes-meneroes 
dikasih poekoelai: dan Mollen selaloe 
gedoken : tidak lama gong memisah. 

10e ronde (penghabisan). 
Waktoe Kid dengar gong boenji tidak 
kasih liwat lagi itoe saat ia meng-aan- 
val moesoehnja, sedang Mollen teroes 
duiken sebagai verdedigingsmiddel. 
Mollen dalam satoe saat bisa kasih 
maagslag tapi tidak bahaja. Dalam se- 
rangan Kid jang begitoe keras, Mollen 
terpaksa mesti. duiken lagi jang bisa 
ditolong oleh boenjinja gong tanda 
soedahan. 

Dalam ini pertandingan Kid Hor- 
rocks dapat kemenangan dengan 
punten. 
2e.partij: E. van Kempen 

(60 Kg Soerabaia) contra B.Janssen 
163 Kg Soemedangl. 

Pada djam 11.15 pertandingan di 
moelai, tapi tidak sangka dari itoe 
Janssen telah bisa kasih ia poenja 
rechtsche kaakslag jang Kempen men- 
djadi poejeng, Kempen terletak baroe 
sadja 3 tel ia bisa berdiri lagi, tapi 
oleh Janssen tidak diliwat ini saat jang 
baik oentoek ia, dan teroes serang lagi 
dan bisa kasih kaakslagen (linksch 
dan rechts) begitoe djitoe, jang ter 
paksa van Kempen haroes op de vloer 
lagi aan de touwen. Dalam 6 tel van 
Kempen memaksa “akan -berdiri,- tapi 
oleh Janssen diserang dengan ia poe- 
nja kepelan jang sekeras-kerasnja.. Van 
Kempen lagi op de vioer dan,.... 
KNOCKOUT. 

Janssen dapat kemenangan dalam 
satoe menit sadja. Van Kempen men- 
dapat loeka dimoeioetnja.   3e. Hoofdpartij: J. Berk- 

! Pa 
  

Ihuyzen (71 Kg. Malang) 

  

contra 
Johnny Recks (73 Kg Tjimahi) 
Berkhuyzen ada sedikit ketjilan dari 
pada moesoehnja, sebaliknja Recks 
lebih besar dan goed gebouwd poela. 
Ini pertandingan akan diadakan dalam 
12 ronke dari 2 menit dan 1 menit rust. 

Pada djam 11,40 pertandingan baroe 
dimoelai dengan boenjinja gong, Berk 
huyzen moela2 meng-aanval pada 
Recks, -sedang 'ini verdedigen lebih 
doeloe dengan duiken, tapi meskipoen 
Recks duiken ia bisa djoega kasih 
kepelannja pada lawannja, jaitoe maag- 
stooten dan ada berustend, Berkhuyzen 
teroes mengaanval, tapi telah dipisah 
oleh boenjinja gong. 

2e, ronde, Dalam ini ronde Recks 
kelihatan ada dalam meerderheid dan 
bisa kasih poekoelan2 jang djitoe pada 
moesoehnja, sedang ini gedreven aan 
de touwen. Recks tidak kasih liwat 
lagi saat oentoek meng-aanval, Berk- 
huyzen poen begitoe telah serang 
djoega, dan masing2 dalam sarat ini 
dapat poekoelan2 jang berustend, Meer- 
derheid ada pada Recks, ia aanval dan 
Berkhuyzen kelihatan ' berdarah dari 
moeloetnja dan matanja jang kanan, 
tetapi Recks teroes sadja aanvaal ka- 
sih serangan jang heibat. Tidak lama 

gong boenji memisah 
3e-ronde. Dalam ini ronde Recks 

telah bisa kirim ia poenja maagslag 
jang berustend dan teroes serang moe- 
soehnja. Sebaliknja Berkhuyzen keliha- 
tan ada pajah oentoek menahan sera- 
ngannja Recks. Kasih lepas kepelan 
tapi mis, sebab Recks duiken kasih 
lolos kepelan lawannja, jang disamboet 
oleh Recks dengan serangan jang hebat 
dan bisa kasih kaakslag beberapa kali 
hingga Berkhuyzen dapat loeka lagi 
pada moeloetnja dan ia ini teroes ge- 
dreven naar den hoek. Tidak lama 
Berkhuyzen terima kalah sadja, tidak 
tahan serangan Recks. 

Recks dapat kemenangan. 
Oleh karena B, Janssen dari par- 

tij kedoea dapat kemenangan telah di- 

tantang (uitgedaagd) oleh Kid Her- 

recks, winnaar dari le partij, hanja 

waktoenja beloem bisa ditentoekan. 
Begitoe poela-tanggal.2..September 

1934 hari Minggoe di Feestterrein ,, Va- 

ria“ djoega akan dilangsoengkan boks- 
wedstrijd antara. Young. Santos dari 
Semarang melawan Fighting Miki dari 
Tjimahi.— “ (Adr. Sportverslaggever) 

NI
 

ketentremam jang beroemah-tangga 

PERTJINTAAN. 

» HARGANJA: jang boeat terpikai 10 Minggoe per duos 

3 » »” 2 ” ” ” ” 2.95 , 

' ” 3 ” “3 77 , 1,80 

“ » $ h 2 in ”» “3 - 1.30 : 

PIL BIDADARI ada sueatoe obat jang paling baik oer- 

toek penjakit orang prampoean, ia poenja kemoestadjaban 

soedah njata benar bisa menjemboghkan segala penjakit 

didjalanan darah dan penjakit diperanakan. 

PIL BIDADARI obat jang teroetama betoel kemoesta- 

| djabannja, hingga suedah dapatken banjak.poedjian jang 

sanget besar dari antero or:ng prampoean jang tel:h 

goenaken ini obat, marika bilang inilah obatjang harces 

dipoedja sebagai KERAMAT, dan semoea ach'i-achli obat 

djoega memuedji betoel Kemandjueran ja PIL BIDADARI. 

Adapoen kekoe:tannja j:ng tercetama jait.e bis: mt- 

njemboehkan segala matjem penjakit jang d ridjalarnja 

darah dan penjakit-penjakit diperanakan seperti: jang 

mengelocarken darah poetih (kepoetisn), be: gkak dikoelit 

dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan, datang boe- 

“lan tiada tentoe, keloear darah dari peranakan dilain 

waktoenja, jang kemaloeannja berbaoe, gatel dikemalosan, 

# peranakannja letjet serta. 

g ngnja sakit Seperti ditarik-tarik, sakit sesoedahnja ber- 
salin dan siainnja dari itoe oentoek mengexelken per- 
hoeboengan SOEAMI-ISTRI. Pendexrja inilah obat 

jang boleh dibilang SOEMBER JANG INDAH OENTOEK 
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pedih, tangan kaki dan ping- 

F.5.15 

  

        
         

         

       

  

        
     

  

       

  

       
       

    

TEROETAMANJA: 

sekalian crarg prampoean. 

   

      

    

  

PIL BIDADARI sesoedahrja dipakei, terses dibisrken sadja hi 

Sediki'poeu tida berabe meskipoen dipakei h'kin perdjal inar, 

kerdjahan, at.wa diwak'oe datang boelan djvega. 

Pakeinja tida ketahoear oleh O-a g-orang lai». 

Boeat orang i:ng sebest. | 

dipoedjiken sekali borat goenaken djoega cbat penjskit kentjing jang bernama TRIOS. 2 

| HARGANJA TRIOS: 
“isi 100 Pil 

Beloem tereken ongkos kirimnja, dan bisa beli dimana-mana tok». Japan jang meni oeal ub t. 

: Kapan tida ada boleh terces pesan dikami pocnja toko. 

Pakeinja ini PIL BIDADARI tida dim'roem, 1 bidji boeat t minggoe. Diantara obat-obat penjakit 

orang prampoeri, PIL BIDADARI jang bediri paling atas. 

ngga 1 minggoe. | : 
diwaktoe lak-eken segala pe- u 

Sslaloe ini PIL BIDADARI ditjintei betcel oleh » 
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a
a
 

| 
BN

      
  

r-bentar kepingin kentjing jsitoe j-nr ada ketoelar.n penjakit kotor, . 

jang isi 200 Pil. .. 
F 3.70 isi 50 Pil. 

F 6.90 . 
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   rabat bagnes. 
    

   
   

  

    |. te partij.J.van Tollen 166 |: 

"Kg. Tjimahi| contra Kid Horrocks 

Ditjari Orang oring prampocan dari seg 

istri, boeat mendjoeal kellirg ini obat PIL B 

Dan ditjari Ageni Agent jang actief (radjin) diman 

DITJARI 

Lebih djaoeh tanjilah keterangannja tentang mendjadi Agent di kauni poenja Toko 

Importeurs 

K., ITO & 
Molenvliet West No. 205 Batavia Telf. No. 295 Batavia 

   

  

ala bangsa jang pandai berbitisra dengan sesamanja | 

L BIDADARI ke kampong-kamp ng. 
4-m:na tempat, bseat- djceal lagi, kami kasi 
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AN 

- Batavia. entrum : 

Ba Dokter 

anterken aka -. dan 

Franco... 

  

      

Ada sedia soekoep obat tiap KIPAS dan TIMBANG AN 

Boleh pesan dengan Fe DOUEI, 

  

ve. “t0KO OBAT JAPAN 

Da laindain obat Japan. 

  

Prifktonbatin & Hita dimirita — dikirim gratis 
33 

TSENEN 183 TELEF. WL. 58258 

: sangar Ae oE ENTRUM 

   

  
  

DRUKKERU | 

    

Dj cega menefirna toe- 
Aa aka jang hendak - 

5- Keaaan IR Md SP 

  

  

N B. 

Pe Mennganan Dagblad 
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— Djadi ,Joga Soetra" 
'jang sedjati, dari mana man 

) Jaitoe 'boekoe atoeran | 

Bu 1 Ja TAU NGLNA! Jai Umam TI INI Ji MIL | 

Pena ia eruuuuL ai uu 

B TERBIT! 
£ ERBIT ! ! 

Kitab 2 oga 'Soetra" 
'(Elmoe Occultisme Timoer) 

& 

Kitab peladjaran Elmoe-elmoe Ghaib dan Rahsia dari bangsa Hindoe, : 

Fakir, Arab, Moeslimin, Indonesia d.I.I, 

Boekoe ini boekan hanja moeat dowa-dowa dan djampe-djampe 

akan tetapi peladjaran sendiri dari iloe elmoe- elmoe Ghaib. 

berikan isihnja iloe elmoe- eIm ce rahsia Timoer: 

ira- mantra, djampe djempe d.Iil-malaen- 

kan djadi sala safoe keelitnja. 

Harga per boekoe tammat tjoema F 1.95 

Boekoe Sorga Doenia” Tk 
(Pengatahoean,. Wet-wet, dan Resia2njal y 

Boekoe pengatahoean fatsal prempoean jang baroe dan lacwas, | 

malaenkan boeat orang dewasa sadja. 

Sorga Doenia“ enak: Kanan ya sebab djelas dan terang bahasanja 

t tapi, sopan. 
Sana Downloa” mengoerei prihal fatsal2 jang paling barce, as 

am soedah basih. rihal oeroesan oeroesan 

#Sidiya Doenia" Nanga T ae semi 1 boekoe tammat 

joema F 2.25 

Boekoe sPenoentoen Kasehatan” 
jan merdidik badan eta merawat roemah 

penjakit. 
5 

'recept 'boeat Sembachken penjokiljang 

   
tangga boeat tjegah penjak 
Lebih djaoe ada moeat 150 gs 
ampang obatnja serla moerah harg 

5 Indonesie. 1 bockoe tebel 128 katja tjoema F 1,50. 

 Oewang, dimoeka. onkost kirim vrij 

. 'Lekas pesan pada: 

“BOEKHANDEL » PENGATAHOEAN” 
PINTOE BESI 45 

   
anja, obat obat mana bisa dapat 

) Ka AN dea BL KAA LK 5 

2. 'GALOENGGOENG 
5 BANDOENG. 

&- — Pangeran Soemedangweg 63A 
- —. - 5 

- 1, Menerima pekerdjahan' tjitak. dari paling ketjil 

Hg — sampai paling besar. 

F5 |. 2. Menerima pekerdjahan bikin Cliches dan Stempels, 

25 3. Menerima 'pekerdjahan bikin lijst. 

5 : 'Semoea pekerdjahan ditanggoeng tjepat dan rapih. 

NN ala Begitoepoen harga ditanggoeng accoord dan me- 

Ban njenangkan. boleh saksikan. 

— 3 Menoenggoe pesenan - ) 

8 “Drukk. GALOENGGOENG 

| Map HI Kb “ Komandan lh 
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BATAVIA-C. a 

  

H PASAR Ta 3 BATAVIA-C. |TELF: 262 WL. 
ALFA, SPORTS 

PEMBA, JARAN MENJITJIL TENNISRACKET 

| FB 50 en 7 5.— saban boelan . 

3 PEMBAJARAN MENJITJIL BESNAREN | 

i fl— dan f ar saban boelan 

Ed Borka CONTANT 10) KORTING 

Tanja Pi harga, 

"Paling moerah di ini kota. | 
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No '9 Sa '9 Sawah Besar — Telefoon 3328 WI — Weltevreden Java 

Boleh dapa dikita Blera agent: 

TOKO M. OISHI 79-81, djalan kesinbaah Senen Batavia-C. 
” 

OBAT. NAKAMURA, Kanoman 40 Bandceng. 

PALING MOESTADJAB 
DIATAS DOENIA 

»Cryptal” 
Boeat Pena kita djika da- 
pat. dihinggapi penjakit kentjing 
baroe dan lama selaloe makan 

3. : S9 

.Cryptal 
Basinikan semoea baccil2 koetce2 
akar2 din daging? @. biar gdari 
penjakit kentjing. sampri habis 

“tidak berdjangkit lagi. ' 

CRYPTALSELALOEBEKERDIA 
DENGAN, IJEPAT SEKALI 
SEKAB DJAMAN. MALA SE 
HARGA, GRYPTAL 

DITOEROENKAN LAGI. 

  
  

Per flesch isi 100 ab (325 

- NAS Sh . en 
” » v 30: A12 

2 ak anosbita & Co, 

TOYO, depan Rialto Bioscoop, Senen Batavia-C. 
MATAHARI, Tanabh'Abang, Batavia-C. 
SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra) 
KANEKO, djalan tram No. 242 Mr. Cornelis. 
ABE, Handelstraat Buitenzorg. 
UZUKI vh NANYO, Groote Postweg 29, Soekaboewi. 
TOGAHI Tjiandjoer.   
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Khoe ieng Hay, Gebroeders: 
Khoe Tandmeester 

Pintoc Besar No. 89 Batavia 

Kila bisa bikin dan .pasang roep:2 
gigi dari perak,.mas dan porcelein di- 
kerdjaken, sampe rapi ditanggoeng enak 
pakenja, sebab kita doeloe pembar 3e 
(Aststent.. dokter gigi Europa se-- gga 
H5 taon dan mempoenjai bani « soe- 
rat2 poedjian. Boeat orang lid: 1 ampoe 
boleh berdame . dapet : ha. sampe 
menjepangken. 
enak dipakenja.terbikin dari lain beng- 
kel (toekang), saja sanggoep befoelin 
sampe senang dipakenja, 

Djoecal obat. sakit 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 
mas. doekat afawa Dobble garantie 
1-3 taon. : |   UMENO, Senen dekan ttam No. 183 Batavia Centitm. 

  

  

  

Gigi2 palsoe jang tida ' 

  

  um AOM Ooo | 

eat djaga kesehatan sanak familie stiap hari, 

da obat jang paling kesohor dan mandjoer 
L 

Ss 
5 n warnanja obat ada jarg mera dan jang poeti, 

MI asing-masing orang perloe lekas sedia dan' beli. 

TIP derita dan reclame kosong tida goenanja, 

JJ ang publiek bisa pertjaja kaloe ada boektinja, 

AA was sama segala obat tiroean jang palsoe tjapnja, 

embeli- djangan kena pake obat tiroean jang berbahaja, € 

IVI atjan ada tjapnja obat jang Eng Aun Tong kelocarken, 

AN ntero bangsa diseloeroe: negri soedah poedjikan, 

3 "IV olak segala penjakit jang bisa timboel mendadaken, 

3 “hdiecang kemandjoerannja ditanggoeng dan tentoe menjerangken, 

“AN toer pesen dari sekarang boeat djzga kewarasan, 

N ummer satoe Obat Balsem. Ga Kim J 

$ 

laen tiada tjoema Obat Balsem jang soedah terpoedji, 
egala roepa penjakit bisa ditulak dan disemboeni, 

  

0) Psi Matjan, - 

Toko Obat Tjap. Matjan 
EN G AUN TONG 
Molenvliet West No, 174 Tel. No. 1090 

Batavia 

    

Ta 
2 

a
a
n
 

T
G
 

  

a
n



   

    

   

  

  

    

    
    

      

- wa 

- 

jang kedjam.   

“ Baroe-baroe 'ini pengadilan Raad 
rta di Gianjar memoetoeskan perka- 

emboenoehan jang kedjam atas 
inja seorang lelaki nama I Poegoe 
i desa Djoendjoengan district Oe- 

(Gianjar.) Pemboenoehnja seorang 
jang soedah kira2 .70 tahoen oe- 

nja, dengan dibantoe oleh empat 
g kawannja. 1 
“ pepatah orang toea2 : Sepandai- 

dai memboengkoes, jang boesoek 

baoe djoega. Demikian poela halnja, 
ngan penganiajaan (pemboenoehan) 

tas, Socatoe kedjadian jang kira-kira 
boelan berselang terlangsoeng, de- 

| ta” seorang djoeapoen pegawai 

lisi dapat mentjioem baoenja, Doe- 
eknja perkara adalah sebagai beri- 

ang Wajang Karda, seorang pen- 
oek desa Djoendjoengan (Oeboed) 
mempoenjai seorang anak gadis 
ama sang Ajoe Diar. Gadis ini 

| ama manaroeh tjinta kepada se- 

e namanja, Gasa / 
Pada soeatoe hari perawan itoe me- 

lenjapkan diri dari roemahnja. Orang 
ca serta sekalian kaoem keloearga- 

  

  

    
   

      

   

  

    
    

  

   

  

   

   
   

  

   

  

   
     

          

   

  

   

  

   

    

rginja gadis itoe.- Timboel poela sjak 

asangka dalam hatinja, kalau-kalau 
aknja itoe .,diambil paksa“ oleh se- 

orang lelaki, tetapi ta“ dapat memasti- 

“kan entah siapa poela gerangan. . 
Achirnja pendoedoek desa Djoen- 

djoengan itoepoen toeroet bersama 

sama menjerapkan, dari desa kelain 
, hingga kesoedahannja sampailah 

reka itoe didesa Tampaksiring. Di: 
kiketemoeinjalah Sang Ajoe Djar, 

rawan jang ditjaharinja itoe dalam 
roemah seorang jang masih terhitoeng 

lie kepadanja. Oleh orang toeanja 

adjaknja Sangi Ajoe Djar itoe poe- 
ng. Gadis itoe menampik dengan 

ras, ta" hendak poelang, karena ma- 
ih senang berdiam di Tampaksiring. 
isoeroehnja orang toeanja itoe poe- 

lang sadja, dan ia berdjandji, barang 
“atau ampat hari lagi tentoe akan 
bali. LA LA ANA NUN om 
idalam sekian tempo jang didjan- 

ikannja, Sang Ajoe Djar tidak djoe- 
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asangka sanak saudaranja poela. 

Tampaksiring. er £ 
isana didjoempainja anaknja itoe 

pelan berdoeaan bersama I Poe- 

marah sekalian familienja, me- 
ik gadisnja berdoeaan dengan 
ng lelaki bangsa Soedra. Teristi- 
“1 Poegoe itoe soedah dari se- 

1 lama mendjadi sangka sangkaan- 

a, pemikat hati gadisnja. Sekarang 

sertai poela dengan boekti boekti 

” jang ta' dapat dibantah, maka boelat 

- boelatiah segalah toedoeh toedoehan 

' menimpa poendak anak moeda itoe, 
- mendjadi kekasih anaknja. Dengan) 
“paksa Sang Ajoe Djar diadjak poe- 

lang oleh familienja.. Sedjak itoelah 

  

   

        

   

     
   

   

   

“seakan akan terpoetoes, karena 

dis amat tjermat dimata matai 

sediakala. Pertjintaan jang 
PA 

i I Poegoe rintangan itoe, boe- 
lah menjebabkan reda gelora asma- 

ja, bahkan bertambah hebat bergo- 
“api tjintanja terhadap kepada ke- 

a itoe, Berbagai-bagai daja- 
. didjalankannja, oentoek mene- 
oeah hatinja itoe. 
Wajan Karda ajah gadis itoe, 

  

     

  

    
    

          

   

  

   

   
    

    
    

« membatalkan niatnja 
Hatinja atau dendam 

ta' terkikis dari ka- 
semangkin bertam- 

nlah, laloe ia ber- 

lilip r : 
alam, kebetoelan I Poegoe seorang 

3 ta, ng soenji, ja 
er 1 taknja djaoeh 
ik, baroe sadja matahari mele- 

oebah gelap goelita, 

Lembaran 

  

   
     

   

      

   

      

   

        

    

    

   

  

   

   

   
   

Kepala kampoeng sek 

  

g pemoedabnngsa Soedra. I Poe- 

nja amat bingoeng memikirkan kemana | 

goe 

  
f 

eka mengoelangi lagi mentjarinja, 

am roemah itoe. Boekan boea-j 

erhoeboengan kedoea 'asjik ma'sjoek 

sekalian, keloearganja, tidak di 
kannja poela leloeasa bepergian 

bahasa I Poegoe beloemj 

kelukocan 1 Poe- 

an kira-kira empat 
endak membinasa- 

stus 1934 Tahoen ke 2 

i medeplichtige. 4 

-.. Oleh DJEMPIIT. 
Disana ia ditjegat oleh komplotnja 

Sang Wajan Karda, dan dipoekoelnja 

tepat mengenai hoeloe hatinja. Si korban 
rebah ta" ingat akan dirinja lagi, serta 

diseret ketepi soengai Sapat, dimana 

kemoedian Sang Wajan Karda me- 
moeaskan kesakitan hatinja dengan 
memberi kemplangan diatas kepalanja 

si korban jang soedah tak berdaja, de- 

ngan seboeah kapak. Soedah dapat di- | 

pastikan, bahwa 1 Poegoe jang sedjak 
tadi pingsan itoe, teroes ta” ingat akan 
dirinja boeat selama-lamanja! Kemoe- 
dian majit pemoeda jang malang itoe, 
diboeangnja kedalam soengai jang dekat 
disitoe. 
— Sekalian pemboenoeh itoe sekarang 
ketjoet hatinja, takoet kalau2 ,perboea- 
tannja itoe didengar oleh hamba wet. 
Apa akal? Mereka teroes mendapatkan 
kepala kampoeng disana, siapa masih 
terhitoeng familie kepada Sang Wajan 
Karda, bernama Sang Wajan Kotjeg. 
'Itoe kepala kampoeng memboedjoek 
Sang Wajan Karda, bahwaia ta' oesah 
takoet. Ia sanggoep membikin kedjadian 
lini mendjadi gelap, sehingga seorang- 
Doen pendoedgek desa itoe tidak 
mengetahoei doedoeknja perkara itoe, 

Keesokan harinja pendoedoek desa 
'Djoendjoengan itoe mendjadi gempar 
dengan kematiannja 1 Poegoe. Tetapi 
seorangpoen ta" ada jang tahoe, bah- 
kan sanak familie simatipoen ta" insjaf | 
akan sebab2 jang sebenarnja, semoea 
nja mempertjajai bahwa matinja I Poe- 

itoe lantaran djatoeh kedalam 
soengai. Kepada jang berwadjib jang 
lebih tinggi sampailah rapotan kepala 

Disa|kampoeng itoe: ,,1 Poegoe mati tanta- 
ran djatoeh disoengai Sapat.“ Jang 
berwadjibpoen ta" hendak mengoesoet 
perkara itoe lebih djaoeh. Ai, betoel 
pintar sang kepala kampoeng!!! 
Memang didoenia ini, manoesia da- 

pat berboeat segala apa soekanja, me- 
ngaboei mata sesamanja, dengan ta" 
seorangpoen mendapat tahoe, Akan 
tetapi, kepada jang lebih tinggi, tidak 
dapat ia berboeat seroepa itoe. Tiap2 
'perboeatannja jang djahat, walau ba- 
|gaimana ketjilnja sekalipoen, mata 
Allah senantiasa awas, ta' dapat di 
perdaja. Begitoe poela halnja dengan 

ga datang, hingga menimboelkan sjak kedjadian diatas, jang soedah kira2 6 
boelan berselang terlangsoeng' tetap 
tinggal gelap. Toehan roepanja ta' 
hendak membiarkan hal itoe lebih lama. 
Siapa jang bersalah mesti mendapat 
bahagiannja, begitoelah boenji wetnja. 

Seakan-akan doeta illahi, maka da- 
tanglah didoesoen itoe seorang pelarian 
bangsa Sasak jang minggat dari boei 
Penginoeman (Djemberana), Loek Ban- | 
tjih namanja. Didesa itoe ia mengakoe 
bernama 1 Made. Oleh karena itoe da- 
patlah menjemboenjikan dirinja berboe- 
lan-boelan disana hingga mempoenjai 
banjak kenalan, tetapi seorangpoen ta' 
tahoe bahwa Ii. Made alias Loek Bantjih 
itoe seorang pelarian. 

tangkap sadja orang itoe, 

    pkan  dirinja. tjoeatja- soedah 

2. 

2 tjinta jang ta'terlarai— 

Lama kelamaan kemoedian angin 
haloes berdesir-desir ditelinga kepada 
pemerintah di Gianjar, membawa bisi- 
kan bahwa didesa Djoendjoengan (Oe-|kemoeloet. Barangkali pada pikirnja 
boed), ada seorang pelarian jang me 
ngoempatkan dirinja. Telefoon dipoetar, 
diminta Poenggawa (Wedana) Oeboed 
menjelidiki kebenaran chabar itoe. Dari 
kepala kampoeng Djoendjoengan itoe 
Poenggawa mendapat keterangan, me- 
'mang benar didesa Djoendjoeugan 
didalam waktoe belakangan ini keliha- 
tan ada seorang-orang bangsa Sasak 

'mengakoe nama I Made, loentang lan- 
toeng ta'tentoe kerdja dan tempat ting- 
'galnja. Poenggawa memberi perintah 
kepada kepala kampoeng itoe boeat 

Loek Bantjih,, merasa amat sempit 

'Tangkahnja, manakala mendengar bisik 
'desoes orang2 desa itoe, bahwa dirinja 

(diintai akan ditangkap. Roepanja telah 

'dikadjinja dalam2, ta' goena rasanja 
'bersemboenji lebih lama, karena toch 

|akan ketahoean dan tertangkap djoega. 
lapoen segera mengangkat kaki dari 
desa Djoendjoengan pergi ke Gianjar, 
menghadap kepala pemerintah disana, 
menjerahkan dirinja, sambil memper- 
sambahkan “oleh-oleh“ beroepa 
chabar pemboenoehan atas dirinja 
I Poegoe, jang masih tinggal gelap ta" 
sampai ketelinga jang berwadjib doe-|vonnis dari 

doeknja perkara jang sebenarnja. Kete- Lombok.— . 
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djak2 itoe. 

klas kambing. 

kebobolan”. 
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moeka dan tanggoengannja. Doedoek 
Yg (perkara, dari soember jang bisa diper 
mel Itjaja bisa ditoerkan seperti berikoet: 

Njo Bok Liang, begitoelah ada nama- 
# Inja ini orang: Tionghoa jang di krojok 

ada mendjadi wakil dari saudaranja 
nama Njo Bok Pin jang sekarang ber 
ada dalam toetoepan, lantaran tertoen- 
toet. perkara membikin wang palsoe, 
jang mana menoeroet kepoetoesan Land 
raad tanggal 30 Mei '34, telah dikena- 
kan hoekoeman 5 tahoen pendjara. Si 
koeasa tadi telah berangkat pada hari 
Senen pagi ke desa Kedoengwoeni |: 
boeat oeroes oetang pioetang serta 
menagih panen2 padi, pada beberapa 
orang pendoedoek itoe kampoeng jang 
ada beroetang pada saudaranja. 

Tetapi apa latjoer. ... pendoedoek2 
jang bersangkoetan, sesoedah diketa- 
hoei mereka jang Njo Bok Pin ter- 
hoekoem, soedah moengkir memenoehi 
mereka poenja toenggakan. Sewaktoe- 
nja N.B.L. datang pada salah seorang 
pioetang, tiba2 ia ini telah diserang 
oleh lebih koerang sepoeloeh. orang, 
jang dikepalai oleh Djojo, dengan 
menggoenakan arit dan pentoengan 
sebagai sendjata, hingga ini wakil jang 
sial mendapat loeka2 ditentangan dahi, 
bibir sebelah atas, dan tangan kanan 
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Tidak ada malaise di Poerworedjo? 

Sebabtontonan madjoe. 
“Salah seorang abonne kita dari 

| Poerworedjo mengabarkan: . 
— Menilik keadaan djaman jang soesah 
ini, pembatja telah tahoe, bahwa di- 
mana2 negeri pendoedoeknja berteri- 
ak2 membitjarakan kesoesahannja ma- 
Sing oentoek mentjahari penghasilan, 
sedangkan penarikan padjak2 dimana2 

sehingga pembesar2 
terpaksa mendjalankan dengan keke- 
rasan oentoek memoengoet wang pa- 

AI 

sangat soesah, 

oerworedjo daerah 
Bagelen, saja rasa pendoedoeknja djoe- 
ga merasa soesah penghidoepannja, 
menilik semoea2 barang2 dll. harganja 

sehingga ada jang 
bilang, bahwa mentjari wang satoe 
roepiah di ini waktoe, sama dengan 
sepoeloeh roepiah di tahoen jang soe- 
dah2. Djadi terang betoel bahwa pen- 
doedoek sangat boeroek penghasilannja. 

Pada hari 6 sampai 8 Augustus di 
Poerworedjo kedatangan Dj a's-O p e- 
ra. Harga tempat di Opera tadi boeat 
di Poerworedjo djika' dibandingkan 
dengan keterangan .diatas tadi, boleh 
dibilang tinggi. Dengan sangat heran 
saja melihat orang berdoejoen2 menoe 
djoe ke Dardanella tadi, sshingga be- 
riboe2 orang kehabisan tempat boeat 
klas jang paling mahal, apalagi jang 

Akan tetapi di P 

sangat merosot, 

Tjandoe gelap. 
Ketika roemahnja seorang Tionghoa 

pendoedoek Kampoeng Pintoe Dalem 
Pekalongan digeledah politie, mereka 
telah beroentoeng bisa dapatkan per- 
kakas2 pembikinan tjandoe gelap jang 

Menoeroet doegaan 
ini orang soedah agak lama djoega 
membikin ini pekerdjaan jang terlarang. 
Kerocan sadja karena boekti2 jang 
tjoekoep, ia ini tidak bisa moengkir 

kesalahannja, jang mana oleh 
politie dengan zonder banjak tjerita 
lagi teroes sadja di kenakan perbaal. 

serba compleet. 

Dari sebab masih banjak orang2 
jang beloem poeas atau menjaksikan 

banjak orang jang 
memadjoekan permintaan kepada jang 
mempoenjai opera tadi soepaja perma- 
inannja ditambah lagi beberapa hari 
agar soepaja jang koerang poeas atau 
jang masih kaja ada koerangan sedikit 
kantongnja. Oleh pengoeroes opera 
tadi permintaan oentoeng ta'“dikaboel- 
kan. Menoeroet kabar pendapatan opera 
tadi ada banjak. Dan sedikit lagi djoe- 
akan diadakan dikota terseboet Pasar 
malam jang roemah2nja nampir selesai 
dikerdjakannja. 

Habis pasar malam chabarnja ada 
voetbalwedstrijden, dan bisa djoega 
ada circus. Kalau tontonan tadi di 
Poerworedjo akan teroes 
tentoe sadja kantong pendoedoek akan 

in“. Menilik keadaan 
pendoedoek terseboet oeangnja lebih 
soeka dipergoenakan rojal-rojalan dari 
pada boeat membereskan padjak dan 
hoetang-hoetangnja. 

Betoel kota Poerworedjo ta' begitoe 
besar danta' begitoe ramai, akan te- 
'tapi pendoedoeknja djikalau soeroeh 
rojal2-lan ta' ketinggalan dengan kota 
kota jang besar2, 
moesim panen seperti sekarang ini, 
djikalau ada keramaian, padinja teroes 
didjoeal dengan harga jang amat ren- 
dah, dan pendapatan oentoek penon- 

tonan tadi. Habis tontonan habis oeang 

sehingga ta“ dapat memenoehi kewa- 
djibannja masing-masing. Dari mana- 

kah soembernja pendidik pengroesak 

kantongnja pendoedoek tadi ? 

itoe permainan, 

Roemah terbakar. 
Kemaren doeloe malam sekira djam 

1 orang2 pada mendjadi riboet karena 
mendengar soeara kentongan dari be- 
berapa roemah gardoe dibilangan Se- 
tono, afd: Batang,— Jang mendjadi 
sebab ialah salah satoe dari pendoe- 
doeknja itoe kampoeng terbakar roe- 

Biarpoen mereka bekerdja 
dengan bermatjam2: akal boeat me- 
noeloeng, tetapi tidak berhasil, sebab 
tidak berapa lama kemoedian ini roe- 
mah telah mendjadi aboe. Oentoeng 
sadja tjoema satoe.roemah jang men- 
djadi korban, dan api tidak mendjilat 
lain2 roemah jang berdekatan, kalau 
tidak soedah: 
sedikit pnndoedoek jang moesti ke- 
hilangan tempat tinggal dan hartanja. 
Apa ini ada pekerdjaannja perdjahat 
masih teroes di selidiki. 

sekali boekan 

Ditjentjang. 
Pendoedoek dibilangan Pekalongan 

masih beloem lagi diam dari membi- 
tjarakan beberapa kedjadian2 

bertoeroet-toeroet soedah 
terdjadi, dengan beberapa orang pen- 
doedoek telah binasa djiwanja, tahoe2 
kemaren malam sekira djam 9 orang 

soedah mendjadi gempar lagi dengan 

terkabarnja seorang 'pendoedoek dari 

desa Setono (Batangl, telah ditjentjang 
orang. Ini orang jang mendapat loeka- 

loeka jang membahajakan bagi djiwa- 

nja, telah diangkoet keroemah sakit, 

Idi itoe malam djoega. Menoeroet.orang 
orang jang pikoel ini korban, katanja|rang kedengarannja, tetapi walaupoen 
tjoema sedikit sadja harapan jang 
djiwanja ini orang jang malang bisa 

tertolong. Apa jang mendjadi lantaran |telefoon boeat publiek oemoem. 

makanja terdjadi ini aniajaan, nanti 
kita akan toelis lagi. 

apalagi djikalau 

Berita dari Tegal. 

Dikerojok oleh 10 
orang. 

Pembantoe kita dari Tegal menga- 
barkan bahwa pada beberapa hari jang 

laloe, seorang Tionghoa jang pergi 

Digiling kergta-api. 

Dari salah satoe Conducteur, kita di 

kabarkan, jang sewaktoenja trein peng 
'habisan (malam) akan kembali ke 
Pekalongan, di grens antara Pemalang 
— Tegal telah menggiling seorang 
Indonesier Djawa, hingga diitoe saat 
'djoega ini korban mendapat mautnja. 
| Lebih djaoeh dikabarkan, jang si korban 
boleh djadi pendengarannja ada koe- 
rang terang, sewaktoenja djalan diatas 
rail tidak mengetahoei jang spoorada 
mendatang, hingga “ia tergilas dan mati. 

Bagaimana doedoeknja perkara, se 
Ikarang tengah diperiksa oleh jang 
berwadjib. 

Mendapat baji, 

Politie dari Desa Seragi, jang tengah 
meronda telah mendapat seorang-anak 
baji dibawah satoe pohon, dengan ter 
boengkoes oleh daoen2an, | 
'Menoeroet pemeriksaannja politie 

ternjata jang ini anak ada kepoenjaan 
dari seorang perempoecan pendoedoek 
Mritjan onderdistrict Seragi, nama Bak 
Karsen jnng soedah sekian lamanja ada 
membikin perhoeboengan resia dengan 
seorang bangsanja pendoedoek itoe 
kampoeng djoega, dan sebagai hasilnja 
dari ini perboeatan seorang Bok Kar- 
sem terseboet telah melahirkan seorang 
anak baji perempoean. Mengingatkan 
jang dirinja tidak bersoeami dan apa 
lagi maloe kalau ini hal diketahoei 
oleh lain orang telah menjebabkan jang 
ini iboe telah mendjadi begitoe nekat 
dengan memboeangkan si baji, tidak 
berapa djaoeh dari roemahnja dibawah 
satoe pohon, sesoedahnja diboengkoes 
dengan daoen2, sekarang ini perempoe- 
an jang ganas telah dibawa keroemah 
sakit oentoek dirawat, menoenggoe per 
karanja diserahkan pada hakim. 
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Perhoeboengan telefoon. 

Antara Soerabaja 
dan Bali. 

Salah seorang pembatja kita di 
Soerabaja mengabarkan bahwa sedjak 
beberapagvaktoe lamanja antara tanah 
Djawa an Denpasser Bali soedah 
diadakan perhoeboengan telefoon, jang 
mana oentoek telefoondienst sadja, dan 
tidak boeat orang banjak ipubliek). 

Oentoek ini perhoeboengan telefoon 
orang pergoenakan kawat antara Bali 
dan Banjoewangi, dari: mana lantas 
meliwati telefoonlijn biasa ke Soerabaja. 

Ini perhoeboengan baroe dilakoekan 
kalau kantoor telegraaf tidak bekerdja. 

Sekarang telefoondienst maoe kasih 
kesempatan poela pada publiek boeat 
menggoenakan telefoon terseboet de- 
ngan bajaran. 

oentoek ini keperloean moesti dibi- 
kin pertjobaan dan haroes diadakan 
perobahan apabfla di Denpasser pene 
rangan2 masih menjala, maka pem- 
bitjaraan tidak bisa terang malah ke 
banjakan tidak terdengar. 

Berhoeboeng dengan pemasangan 
liin loear biasa dan jang dipasang di 
loear kota, orang berharap kiranja bisa 
menghilangkan itoe kesoekaran. 

Beberapa orang di Soerabaia telah 
diberi kesempatan oentoek melakoekan 
pertjobaan membikin pembitjarakan 
dengan Den Passar. 

Kabarnja itoe pembitjaraan ada te- 

  
demikian masih haroes ditoenggoe se 
dikit waktoe lagi oentoek diboeka itoe   Ka je 

  menagih panen padinja, telah Ji kero- 
jok oleh sepoeloeh orang pendoedoek 
dari desa kedoengwoeni Regentschap 

Pekalongan, hingga beberapa dibagian 

  

  rangan ini ia poroleh selama didalam 
tempat bersemboenjiannja, dari moeloet 

pelarian itoe, dengan memberi ketera- 
ngan seroepa itoe, dapatlah sebahagian 
kesalahannja diampoeni. : 

Betoel keterangan jang disampaikan 
Loek Bantjin itoe ta begitoe djelas, 
akan tetapi soedah tjoekoep menarik 
perhatian Hoofd. van Plaatselijk Be- 
stuur disana. Laloe polisipoen segera 
diberi perintah boeat menangkap Sang 
Wajan Karda beserta sekalian kontjo- 
kontjonja, dan ditahan dalam preventief, 

Setelah datang masanja perkara ini 

diperiksa dimoeka pengadilan. Raad 

Kerta, maka djelaslah doedoeknja per- 
istiwo itoe sebenar-benarnja, ja'ni se- 
bagai kita telah toetoerkan diatas. Ke 

pada Sang Wajan Karda (pemboenoeh) 
hakim mendjatoehkan hoekoeman i0 
tahoen pendjara. Sang Wajan Ketjeg, 
kepala kampoeng itoe sebagai mede- 
plichtig mendapat oepah 4 tahoen, se- 
mentara ampat komplotnja jang lain, 

masing2 mendapat bahagian jang se- 

timpal, ada 6 tahoen dan ada poela 
jang 2 tahoen. 

Sekarang pesakitan-pesakitan itoe 
masih mendekam dalam preventief pen- 

djara Gianjar,, menoenggoe ketetapan 

   
Dan 

DAS 
didalam doos2 psetih,   
  

Disabelahnja Tidar — sigaret 

didalam doos? biroe jang terke- 

nal, sekarang keloear. TIDAR 

BAROE didalam doos? POETIH. 

Tidar jang BAROE adalah tem- 

bako poelau DJAWA jang be- 

loem. di boemboekan dan dari 

sebab itoe haroemnja lain sekali. 
Tidar jang BAROE enteng sekali 

di lidah. Soedah pasti sigaret 

boeat Toean! 

20 bidji 9 sen. 
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kalian drukkerij2 jang menerbitkan 
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' SAWAH BESAR No 3 : TELEFOON 1361 WELTEV REDEN 

. MAOE DIDJOEAL: Satoe partai perkakas tjitak oebin dan 
beton dengan compleet dan namanja soedah terkenal. 3 

Harga boleh berdamai. 

Dengan hormat 

DE DIRECTIE 

  
  

  

“BOEKOE n P. O.” 
ee PENGETAHOEAN OEMOEM 

| Karangan Toean M-J. SOEOED (Kantoor IBAC) 
. Tengkoeroekkade No. 108 Telefcon 427 Pa'embang. 

.. Tiap- tiap orang dagan kaoem tani, orang-orang toekang. teka an 
. commissionnair, en djoeragan 'kapal, expediteur zaakwaar- 
| nemer, administratiekantoor, perloe moesti menjimpan. 

Djangan sajang F 1,60. Boeat mendapatkan satoe boekoe jang banjak 
. memberi katrangan dan peladjaran dalam pergaoelan hidoep, 
2 .. BOEKOE I.P. O. ialah tempat kita bertanja: 
Isinja “boekoe LP.O. Peladjaran Boekhouding, handelsrekenen dan 

..rekesten : Peratoeran dan tarief kantoor-lelang, peratoeran dagang dan 
“lain-lain : harganja tjoemah F 1.60 sadja , 

tas ... 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 16 ilir Palembang. 

Fa Haaji Hassan Arifin Gocaoen Mendajoen dan lain-lain agent dimana2.     

    
  

      

   

    

  

   

  

   

    

   
    

   
   

    
   

      

   

   

    

     
    

51 Baja dapat sakit png 

: 1 tidak aa 5 

      

— HAAROLIE 
»PALM - 

  

dan mempsenjai haroem jang haloes. 

“Kota f 0.35 belon teritoeng onkost Bara 

rabat baek. 

Ageni- Peak Handa" 3s 
Tanah-Abang 34, Bat.-C, . 
Agent - Toko 

Distribu teur 

BATAVIA- CENTRUM. 7 

BOOM" 
Terbikin oleh Dokter dan Geneeskundige Hooge- 
school, Bat.-C. Speciaal boeat menjega rontoknja 
sambas, melinjapkan gatel-gatel, ketombe,? mem-|: 
baeken segala penjakit di koelit kepala, membikin | 
ramboet gemoek, item dan lemes. Adem di pakenja 

Per Flesch 50 gram Dalam Kota f0.30., Loear 

“Di tjari Agent disekoeliling tempat dengen dapet: 

..GALENICA” 

-B..A., Kota-Radja., (Atjeh) 

K.W.E KARTAATMADJA- Oude Tama-| 

Pan 220 Batavia- Centrum | 

|SOUW HAN JAM 

  

  

ROEMAH OBAT 
Tan Hong Lian 

merk 

- Tiong Hing 
IToko 3, no.1 telf 1513 Bt. 

.Oei Hok Tjiang 
Pasar Senen, merk. 

Toko Hokkian, Bat.-C. 

Doeloe saja sakit pe- 

sepoeloe faoen, 

     

   

    

   

  

   
   

    
   

      

    

    

  

   2 gang, PA da- 1 Sinshe pande mengo- | roef 

(batin segala roepa pe- saja minta obat sama 
he Penjakit. dateng preksa | Sinseh TAN HONG 

: 5 zonder onkost, kaloe LIAN satoe minggoe 

lantas hadi" atas | panggil onkost reken sadja soeda baek, seka- 

soeda 1 taoen baek | pantes. rang soeda setenga laon 

tida sakit-sakit lagi. “Sakit lenggoeng lekas 

& Banjak trima' kasi. 
jbaek.     

famili maka 

Dengan Sad la hormat saia memberi taoe pada Toean2 dan Njo- 
nja2 sekalian, saia Shinshe LIE TJHIOE TIAN berhoeboeng oeroesan 

ni Boelan Juli 1934, saia hendak poelang ka Tiongkok 
boeat lamanja 3 Boelan, sesoedanja itoe saia kombali lagi mendjalan- 
ken praktijk seperti biasa di Bstavia 

Dan dari saia poenja pembikinan Orat2 jang soeda terkenal ke- 
mandjoerannja, selamanja saia berpergian bisa di beli pada saia poe- 

  

  

   

  

Ih nja Agent jaitoe roemah Obat Tionghoa TAY HO 1ONG di Tanah 
Lapang Glodok No. 5 Batavia, Djoega bisa dapet belipada, Roemah2 
Obat Tionghoa jang terkenal. 

Perhatiken Awas Barang Tiroean. 

sLie Tjhioe Tian Ban Peng Tji Thong San“ 
ME me Ia ma mann 2 

Men mapan 

Obat boeat roepa-roepa penjakit seperti sakit peroet, matjem-ma- 
tjem sakit kepala, Tauwhong, Toedjoekoeliling, Koeping Toeli, Entjok 
Kaki Tangan pegel2 en meloewang, roepa2 penjakit anak2 kena angin. 

»lE TJHIOE TIAN DJIN SOM PO HIAT SOH, 

'Speciaal boeat badan koerang darah, koerang koewat, tida napsoe 
makan, tida bisa tidoer, pikiran kaloet, banjak pengloepahan, Orang 
.perampoean jang .habis bersalin boeat tjoetji darah en tamba darah, 
“Anak2 kamtjekan, dan laen-laen penjakit. 

Terlebi djaoe preksa katerangannja di seswaktoe Obat 
jang ada di berikoetin. 

Dengen segala hormat 

Sinshe LIE TJHTOE TIAN 
Biandongan : 23 Tel, 380 Bt. Batavia — 9 —     
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Dibri tinara premie simpe seharga f 500,— pada siapa- siapa MAKE 
| ng dapet menebak tjangkriman diatas iri: 

Radja Pharao 2000 t hon doeloe tingg:Iken satoe Testament 
aneh, hoero:f-hoeroef jang tjoema bisa dibatja di hadepan tier- 
min Tjoba kau tekoex itoe gambar bagian tengah letter. tempel 
kenlah rekoekan itoe pada katja Tjermin, batjalah sebagia: di- 
tjermin sebagian di gambar, nistjaja kau dapet I hat letter letter 
j:ng be'oel, Kirimlah kau poenja soerat tebakan ber:koe: 2 Bon 
A, atau 3 bon B atau 4 bon C dengan soerat jang diteekes dan 
tempat adres teranz. on demikian bisa dacet dalem doos doos 
bedak Mei Lan Fang Ini bedak dapet d beli dalem antero toko 
dan waroeng, dimana toko jarg blon djoeal, kas hlah adresn'a 
soapaja kita boleh kirim persediain di tempst itoe. 

Di bbekanja ini tebakan pada September 1934 temponja soe 
da dekat sekali djangan toe da. - 

Bedik Mei Lan Fang terken I dari keba'kannja bagi roepa 
| roepa penjakit koelit. Dipoedjikan oleh H. H. Doktoren dan di 
Pn aleh G:uv. Scheiku dig Laboratorium tida beratjoen. 

Chemicalienhandel & Drogisterij 

»PROBITAS“ 
Molenvliet West 209 Batavia 

   

  

  

  

  

Dengan officieel dipakai 

'SBAHASA - INGGERIS' 
Oleh JAPAN — BELANDA didalam conferentienja J. b. I. 

Kalau toean maoe madjoe didalam economie, on- 
derwijs, sport, kunst, dsb. 

. Tetapi tidak maoe mempeladjari bahasa Inggeris ! 

Toean salah ! Kalau toean maoe lekas pandai berbahasa “dan 
mengarang didalam bahasa Inggeris. 

Tetapi beladjar dengan perantaraan boekoe2- jang tidak practisch atau 
dengan goeroe2 jang tidak paham tentang “ilmoe mengadjar ! 

Toean beroentoeng! Kalau foean maoe madjoe dan lekas. pandai ber- 
berbitjara dan mengarang didalam bahasa Inggeris, 

Soeka beladjar dengan perantaraan boekoe2 jang betoel2 practisch ! 

Toean- salah ! 

Keboetoehan toean itoe hanja dapat dipenoehi dengan : 

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

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

hasa Indonesia kedalam bahasa Ing 
geris, bagaimana menjoesoen kata2 
Inggeris, 
lain-lain. Keterangan2 memakai ba- 
hasa Indonesia toelen dan dengan 
peratoeran jany segampang2nja. 
Harga langganan: 1 boelan (3x1 
boekoe) f0.90: 2 boelan (6x 1 boe- 
koe| f1.80: 1 kwartaal (9x1 boe- 
koe) #2.70. Pembajaran lebih da- 
hoeloe. Berlangganan boleh sewak- 
foe-waktoe, dan selamanja dimoelai 
dari no. 1.— 
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»THE ENGLISH!MALAY 
BOOK'PUBLISHER”"         aa 

agi. Biler ng kn FKM 10— — Soanlarudjawog sate No. S5 — Bandoeng. 

  

pertjakapan, batjaan, dan ' 
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KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
Sawah Besar 2—0 Batavia-Centrum 

Telegram adres: BAKRI 

Selamanja kita ada sedia dari matjem? 
kain d'asseperti: Wol, Palmbeach, lenen, 
dril, en djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian dari segenap bangsa rapi 
dan nefjis. 134 

  

SINSHE 

"NJIT KIOEN SHIE 
Gang Torong No. 17 — Batavia 
  

Specialist: 
Mengobatin penjakitnja prampoean 
dateng boelan tida fjotjok, (Pek 
Thay|. kepoetian, dan roepa penja- 
kitnja anak-anak, boleh panggil 
sembarang waktoe, atawa dateng 
di kita poenja tempat tinggal.       
  

TOEKANG GIGI 

YThio Tjie Kim 
Pintoe 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 makanan nistjaja ilang sabagi kaba- 
goesannja dan rasanja jang enak: maka 
pasang dan: tambel 
roepa technick jang penting. Kita menjakinin 
ilmoe gigi soeda berpoeloe taon, dan kita 
pertjaja jang kita poenja kapandean dalem 
ilmoe gigi ada tjoekoep sampoerna, boleh 
dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang 
asal, ditanggoeng dalem doea poeioe taon ka- 
loediboeat snakan tida merasa sakitserta ting- 
gal koeat. 

Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim 
jang bisa semboehken sakit dalem satoe 
menit berhoeboeng sama malaise harganja 
ditoeroenken satoe botol f 1.— (satoe roepial. 

  

  

kocek: RE HAROJASOEPENA TJ 
2» K.W.E KARTAATANWA 
BATAYIA -€     

MA LUMUT 

Boeat sesoeatoe Cooperatie ada amat 
baik goena mengikat hatinja langga- 
nan-langganan 

K. W, E. KARTAATMADJA.s 
O, Tamarindelaan 220. - Bat. C. 

APA U SOEDA BOEKTIKAN 
Tentang kemoestadjabannja BEDAK 
”ORCHIS LATIFOLIA"? K LOE BE- 
LON, tjoba pake ini hari djoega, sesoe- 
dahnja U pake dalem 1 minggoe U 
nanti akoeh bedak Orchis Latifolia ada 
sanget besar faedahnja boeat penjakit 

|koelit. 

  
  

NABRAK u 
THUNG TIANG GOAN 
GENEES,- HEEL- EN VERLOSKUNO!OE 

Molenvilet Gost 123 

Teler, 237 B Batavia. 

OJAM BITJA 
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TIDA OMONG KOSONG. Sesoedah- 
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Idjangan kenal lagi, begitoe tanggoe- 
ngannja bedak Orchis Latifolia jang 
soedah di keur oleh Analyse Labora- 
torium, Dr, THUNG TIANG GOAA 
pan poedjian dari Mevrouw HE. 
LUNENBURG enz. 

FIRMA 

TJOA TJENG SIONG 
Molenvliet West 182, Telf. 302 Batavia   

gigi telah djadi satoe 

DIN PTT PL 

        


