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(barat boleh masih teroes dipakai Adat- 
an Bgn sendiri. ' 

  

   

    

   
      

  

Da @uezon, ki "In 
bahwa ia ada satoe. orang Indonesier, 

sebab setjara' Barat tingkah lakoenja, | 
1G i djo 

    
dng am akan tapi semoca 

npos 1 i  meihon 

       

     

     

      
   
   

   

    

   

  

sa jang Ta dikasih dalam 

1Otahden tbekoei Gea, ber- 

. Djoega semangat ini kita kira tidak 

Idari 3g zieke man”, orang 'sakit, se- 
Ikarang “mendjadi satoe negeri jang 

(bisa hidoep koeat, Negeri Turkie roe- 
|panja sekarang malah melebihi batas 
dengan merobah adat-istiadatnja, oem- 
pamanja memboeang tarboes mengadji Sa E didalam bahasa Turkie boekan didalam 

bahasa Arab, kedjadian mana semoea 

n fajita disini, akan mengganggoe keten 
traman, en toch negeri Turkie sekarang | 

Ikatanja lebih madjoe dari pada doeloe 
-|dizaman Soeltan Muhammad dan ma-| 

: (siti berigama Islam. Melihat kita ke 
   ri2 ketjil atau negeri, jang. doe- 

loenja tanah djadjahan dan sekarang 
soedah merdeka atau berdiri sendiri 

h kita berpendapatan bahwa kemadjoean- 
'Inja tanah di doenia bisa dilakoekan 

“|dengan lontjatan. NA 
“Lihat sadja Philippina jang dapat 

3 a Fa pendidik: n .setjara begitoe-itoe dengan 

““Heb sepenoehnja. Disana tidak ada cultuur 

    

   

  

   
   

   
   

es Did njonan boekan dari salah satoe 

Seri" di Cuba dan Samoea an 
negeri di. Amerika Tengahan dimana 

  

Ti Fi pendoedoeknja terdiri dari satoe Ka    

    

     

            

   
      
   

  

   

            

   

  

   

  

    

  

ti pa shet Har der zeven zeeen” 

    
— Balik kita ketanah kita sendiri, kita 
melihat tidak soeatoe tanda dari ini 
semangat baroe, Gjika tidak di seba- 

gian ketjil orang Europa jang ada di 
sini, Kita selamanja masih ada didalam 
keadaan jang doeloe2 tidak tahoe apa2, 
janja tahoe product dari excessennja 

. dari ini: Sgngngat baroe meroe-j 
1 jaboel atau film      

  

   
   
   

  

   

      

   
   

    

     

    

     

     

  

   

    

  

   

  

    

  

         

   

      

   

  

   

Batal al 

ke Len : 

, boekoe- boe- 

2| Da Ba kita poenja kesempatan 
Jiang baik sekali, sebab boekarikahi kita | 
sekarang Indonesiers ? Indonesia tidak 

poenja satoe cultuur sekarang. Kita| 
hanja poenja cultuur tanah Djawa, dan j 

, beberapa lain2 jang tadinja satoe kata- 
. Inja, tapi sekarang tidak ada , dan: In- 
“Idonesia didalam k.l. 10 tahoen-adanja, 
beloem, poenja soeatoe cultuur jang 
terang kelihatan. 

“Ikan tiara bekerdjanja semangat baroe| 

an jang internationaal berdasar Barat, 

engkan ng Indoriesih ?     
»/Sebab adat tanah Djawakita paridang | 

i dak tjoekoep oentoek memadjoekan |       

pertentangan dengan agama, maoepoen | 

sa ia agama. Islam. Lihat negeri Turkie, | 

Baiklah barangkali kita mempoenja-| 

tanah ini, dengan cultuur tanah Djawa: 

yk 

Ana 

, 

sh Pa kenorlor: an orang Pn 
disediakan eretani. 

| Begitoelah pada Hoe malam kaoem 
perampok menjeberang di eretan ter- 
'seboet dan rcemahnja toekang eretan 

  

Pertoenangan jang penting. 

Bisa membawa peroba-j 
han diplomdtiek di be- 
noea Europa. 

Menoeroet kabar Aneta Reuter ini 
hari dari Vareggios, (llalis) disini se- 
karang soedair tersiar kabar angin bah- 
wa Aartshertog Otto van Habsburg 
troonpretendent dari Gostenrijk akan 
bertoenangan dengan Prinses Maria 

dari Italie, , F 

' Apabila kabaran inf benar, maka 

boleh dikatakan bahwa keadaan di 
Europa ini akan berobah. 

Sebagaimana telah diketahoci Musso- 
lini itoe dictator Italie jang terkenal 
memang tidak setoedjoe bahwa Oos- 

tenrijk akan  digaboengkan djadi 

satoe sebagaimana seperti keadaan 

|sebeloemnja perang Doenia. 

.Poen kita telah ramalkan bahwa ba- 

Irangkali Otto tadi bisa kesampaian 
maksoednja apabila Dewi Amor mem- 
bikin pertalian jang tegoeh antara itoe 

nednea orang tersebgel diatas. 

na Sam Bb Dis Hiaaremmomd 

Apakan Legioen Oostenrijk 
akan membalas ? 

Italie selaloe ,actief”. 

Menoeroet kabar Aneta ini hari dari 
"| Weenen, pasoekan2 di Karinthie se- 
“Imoeanja boleh dikatakan bersedia oen- 

toek mengambil tindakan2 pada tiap2 
waktoe apabila bisa terbit beriboetan2 
lagi, jalah berhoeboeng dengan kabar 
jang mengatakan bahwa Legioen Oos- 
tenrijk jang telah melarikan dirinja ke 
Joego-Slavi€ menjoesoen2 pergerakan2 
dengan diam2. 

Belbagai-bagai bagian dari balaten- 
tara soedah dikirim ke tapal watas 
goena memperkoeatkannja itoe. 

Kabar2 jang beloem boleh dipastikan 
"mengatakan bahwa Italie poen soedah 
kirim pasoekan2-nja ke Oostenrijk. 

Telegram jang meng- 
gemparkan, 

Lebih landjoet lagi dari Weenen oleh 
Aneta dikabarkan : Politie disini pada 

(Ikemaren malam soedah tahan satoe 
code telegram jang berboenjinja adalah 

|sebagai berikoet : 
.Merdekakanlah Rintelen dari roemah 

sakit pendjara? apabila. tidak bisa 
4 kesampaian tioep2 sadja sajapnja pe- 

ia Ingadilan di Wickenburggasse”. 

Berhoeboeng dengan so'al diatas 
|maka politie poen melakoekan peme- 

ihi | dengan sangat telitinja. 

— 9 — 

| Lagi perampokan kedjam. 
H Toean roemah dibatjok. 
Pembantoe ,,Kas” dari Tangerang 

| mengabarkan bahwa pada malam Senen 
jang baroe laloe, roemahnja seorang 

|kampoeng Onom desa Badak onder- 
district: Radjek, district Mauk, soedah 
didatangi oleh sekawanan perampok 
jang terdiri! dari kira-kira 8 orang. 
'Menoeroet keterangan, roemahnja. 
Lauw Kim Soen poenja rocmah men- 

Pan 

sadja kita tidak bisa naik oentoek: akan 

terhitoeng di doenia. 

Itjara hidoep itoe besar djoega faedah 
nja, seperti di Turkie sadja. 

Kita hanja tanja sadja !   S.D. 

"Tionghoa nama Lauw Kim Soen, dil 

djadi 'satoe Ta ia poenja waroeng) 

Sebab soenggoeh perobahan didalam | 

lebih doeloe soedah dikoentii oleh 
peraripok dari loear, soepaja ia tidak 
bisa an bepitoe djoega tjenteng- 
inja Lauw lebih doeloe di ikat, sehing- 
ga ia tidak bisa berdaja lagi karena 

Teh melihat pada soepanja pendjahat2. 

Kemoedian baroelah perampok ma- 

mana mereka lantas menggertak men- 
tjari mangsanja dan gondol beberapa 
ratoes ogang contant dan barang2 per- | 

hiasan harga sedjoemblah beberapa | 
ratoes roepiah, sedang toean roemah di 
batjok beberapa kali sehingga ia ini 
mendapat loeka demikian roepa se- 
hingga terpaksa dirawat. Sesoedah 
poecas baroelah pendjahat melarikan 
dirinja. Politie jang diberitahoe segera 
mendjalankan pemeriksaan dengan te- 
liti sementara Lauw jang loeka dike- 
palanja segera dikirim keroemah sakit. 

Hari Senen jang laloe politie soedah 
bisa tangkap seorang nama Moederi 
dari kampoeng Tjoekanggalih, district 
Tjoeroeg, jang disangka tahoe dan 
toeroet tjampoer dalam oeroesan pe- 
rampokan terseboet. Lebih landjoet pe 
ngoesoetan didjalankan politie dengan 
giatnja, karena soedah 4 kali ini terdjadi 
perampokan  dibilangan Tangerang 
dalam waktoe belakangan ini, sedang 
hasilnja penangkapan beloem boleh 
dikatakan menjenangkan benar, 

NO 
Pemboenoehan dalam pendjoedian. 

ia “ditosnogoe dan diantjam tidak bo-| 

s0ek roemah Laiuw dengan paksa, dil 

  

Loss | nummer .10 Cent 
PN aa   

  

Sakk Kepala jang herbat | 

Toecan bisg menjaga dan, baritras ini 

penjakit dan “doega" iaeng, 'Seperu gigs 
sakit ditostang! tugkang, antjok, demen 

dan krikosi sakit? dibaekae-boekoe d.Li 
3 dengan 

  

  

mereka jni hari djoega terpaksa pergi 
ke Europa (Spanje) dengan menoem- 
pang kapal ,, Johan van Oldenbarnevelt”. 

Tidak lama kemoedian baroelah 
toean2 Manuel L. @uezon, Vargas dan 
Estrada tiba disini dan disamboet oleh 
Dr. Zainal. Didalam cafee tadi maka 
tiap2 tetamoe diperkenalkan pada itoe 
3 orang, diantara mana terdapat toean 
Thamrin fractie P,P.B,B. dari Volksraad 

“dan Ir. Fournier satoe-satoenja bangsa 
koelit poetih.   Pemboenoehnja meja-, 

rikan diri. 
Pembantoe kita dari Bogor menga- 

barkan bahwa tadi malam kira djam 
3 di desa Koekoepoe (Tjileboet Bogor) 
telah terdjadi pembatjokan jang hebat 
diantara kaoem pendjoedi jang main 
sintir (dadoe). 

Jang kena batjok teroes mati dan 
dibawa keroemah Roode Kruis semen- 
tara pembatjoknja melarikan diri, 

—0— 

. Perdjamoean thee di Cafee 
»Taverne“ Batavia-Centrum. 

Goena Manuel L. 
@uezon c.s, 

Sebagaimana telah diketahoei di ini 
kota soedah menginap president Senaat 
dari Manila jalah tocan Manuel L. 
@uezon dan 3 pengikoetnja, jalah tocan 
toean Nieto, Vargas dan Estrada se- 
bagaimana kita telah moeaikan fotonja 
pada hari Senen jang baroe Ilaloe. 

Kemaren atas oesahanja perhimpoe- 
nan Indonesische Academici telah dia- 
dakan perdjamoean thee dalam cafee 
»Taverne” Noordwijk Batavia-Centrum 
goena tetamoe agoeng .itoe, 

Pada. djam & koerang seperampat 
tatkala kita tiba disitoe orang2 jang 
dimaksoedkan - itoe beloem sampai. 
Barangkali mereka sedang ada didalam   keadaan repot oleh karena ini hari 

-   
  

Toean Manuel L. Guezon bertjakap2 
dengan t. Thamrin, Wiranatakoesoe- 
ma dan lain orang lagi. Peen toean2 
Vargas dan Estrada tidak loepoet dari 
pertanjaan2 kita ini. 

Tentang soal onderwijs di Philip- 
pina diterangkan bahwa disana pe- 
ladjaran dalam Sekolah rendah dan 
penengah diberikan les dengan gratis, 
Perongkosan  goena peladjaran tinggi 
jalah setjara uiniversiteit hanja ber- 
dioemblah 50 dollar satoe tahoennja. 

Setelah fotograaf melakoekan ke- 
wadjibannja maka  tetamee2 agoeng 
itoe pada djam 8 koerang seperampat 
hendak mengambil kepoetoesan oen- . 
toek berlaloe dari sitoe. 

Lantas toean Manuel L, Ouezon di 
dalam bahasa Inggris mengoetjapkan 
di perbanjak terima kasih atas oesaha 
jang telah didja!ankan i ini dan berharap 
soepaja jang hadlir ini kemoedian hari 
bisa datang koendjoengi Philippijnen. 
Begitoelah pedatonja jang singkat itoe. 

Pidato ini telah didjawab oleh toe- 
an Dr. Ratulangi. Ia menerangkan bah 
wa namanja @uezon ini memang soe- 
dah lama terkenal di Indonesia. Pemim 
pin rakjat disini sangat kagoemkan ke 
madjoeannja itoe negeri. 

Setelah berpamitan satoe sama lain 
maka itoe cafee tidak lama . djatoeh 
didalam kesoenjian. 

Perdjamocan thee di Cafee »Taverne' Batavia-C. 

Waktoe kemaren lama di cafee ,, Taverne” diadakan perdjamoean thee. 
Berdiri dimoeka kedoea dari kiri prof. Estrada, Vargas, Dr. Soeratmo, 

Thamrin, Manuel L, @uezon, Dr, Ratulangi dan P. Laoh, 

Drokkerij , PEMAND ANG ANs 

Dir. R. H. O, DJOENAEDI 

Seren 107 Bat.-Centrum 

indonesia satoe kwartas! . £ 4.50 

tt K0 

ketrangan pada 

   

      
  



  

YA s.kaat diberi subsidie, 

“S/mad telah memadjoekan pertanjaan | 
..pada Pemerintah berhoeboeng dengan 
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“ 

'pemboekaan Pasar 

   
sena 

“1 Toean Van Baaten koerang senang, ex o.Sebab Indisch Fabri- 

an Van Baalen anggauta Volks- 

Ha 
“pemberian tahoe dari voorzitter Ver- 
“eeniging Ned. Indische Fabrikaat pada 

Gambir, bahwa 
Pemerintah akan berikan subsidie atau 

“donatie pada perkoempoelan terseboet. 
. Boenji pertanjaan2t. tsb. jalah begini: 

a. sedjoemblah berapa itoe  subsidie 
tam donatie akan diberikan. 
b. .motict2. jang mana, jang menjebab- 
:kan, hingga hampir semoea subsidie2, 
“baik oentoek perkoempoelan perkoem- 
.poclan .sociaal, ditarik kembali dan 
loehtoek-pendirian pendirian economie 
'tidak disediakan ocang maoepoen toen- 
djangan oecang itoe, koempoelan baroe, 
sebab boleh diharap, jang anggautanja 
bisa menaggoeng sendiri ongkos2nja. 

' —0— 
Toean Soejono berangkat ini hari. 

3 Ke Borneo. 
Seperti kita telah kabarkan, berang- 

katnja tocan Soejono ke Europa di- 
toenda sampai sampai tanggal 7 No- 
vember'dengan kapal Johan de Witt. 
Sebeloerinja. ia ke Europa, terlebih 
doelge Ha” koendjoengi. Borneo dan 
Sumatra Timoer oentoek memeriksa 
keadgan karet disana. Seperti telah di 
katakan, tocan Soejono pergi ke Eu- 
ropa oentoek"melakoekan kewadjiban- 
nja Sebagai wakil “karet anak negeri 
kalam Rubber-Comite Internationaal di. 
London: 
“Istri-dan anaknja toean Soejono akan 

berangkat pada tanggal 26 Sept. j.a.d. 
pet O— 

Penoebroekan jang ngeri 
Tadi pagi kira2 poekoel 10 di moe- 

ka Geneeskundige Hoogeschgol Sa- 
lemba seorang Irdonesier telah kena 
ditoebroek oleh Atax No, 429 B., se- 
hingga dapat loeka2 jang hebat. 

Itoe Atax “datang dari -djoeroesan 
Senen dan meroedjoe ke arah Mr. Cor- 

nelis. 
Si korban tadi dibawa ke CB Z5 

sedangkan sopirnja beroeroesan dengan 
politie. LAU ai 

Tn Wi LEE 
Penghasilan. negeri setmangkin 

berkoerang ' 
Bea pengeloearan 
karet anak negeri 
tidak terhitoeng. 

Penghasilan negri pada boelan Juni 
ibl..ada koerang lebih ada 32,7 milli- 
oen roepiah, jang mana 'itoe pada boe 
lan itoe djoega akan tetapi pada ta- 
hoen jang laloe berdjoemblah 33,8 mil- 
lioen. Dari sebab ini maka djoemblah 
nja penghasilan 'dari 'boelan Januari 
sampai Juni ada 186,2, terhadap 182:1 
millioen roepiah. Keoentoengan dalam 
3 boelan sadja jalah jang berdjoem- 
blah 4,1 millioen tadi didapatkan de- 
ngan djalan pendapatan padjak dan 
hasil2 bogmi, oleh karena penghasilan2 
dari momopolies dan peroesahaan2 sa 
ngat mogndoernja. 

Dalarii angka2 penghasilan jang kita 
toetoerkgm diatas djoega termasoek bea 
pengelggaran dari karet anak negri jang 
mana pada “boelan Juni berdjoemblah 
988,000ks- ' roepiah: 

Penocigeng Bahaja Kabakaran 
“Batavia. 

Oetjapanterima kasih. 
Pertandingan Voetbal-vereeniging 

»Brandweer:! .contra ,PLV.C2 dan 
»B.LM. 4 contra /Zwarte Kat” ketika 
ddo 26 Amgustus 1934 dan 2 Septem- 
ber. 1934,..di mana 'ada didjalankan 
tjelengan2 derma dari P-B,K. ini. 
Pendapatanpja sama Sekali f. 47.15 
Bajar 11 Yhadaille ».19,— 

» 1 Ybstbal , 19110308 4. — Ih ag € BS 

Setinggalnja : : f 24.15 
Pada togaa-tocan Bertuurs Voetbal 

vereeniging, terseboet: diatas, dengan 
ini dioetjapRan banjak terima kasih. 

Djoega dihatoerkan banjak terima 
kasih pad#eNjohja ',Tan” jang telah 
memberi hadiah: 12 potong pakaian 
toca. Pt 

TN CA 

Penangkapan arak gelap. 
Tadi pagi. politie posthuis 'Comman 

dant di Bekassieweg Mr. Cornelis, 
bernama Tjifrd soedah menangkap 5 
kaleng. minjek -tanah jang di-isikan 
dengan arak gelap. Penangkapan ini 
dilakoekan di dalam autobus jang da 
tang dari Krawang menoedjoe ke 
Betawi. 

Jang mempoenjai itoe arak ada se- 
orang Tionghoa bernama -Nio Siang 
Seng, tinggal di'kampoeng Blanakan 
daerah Krawang, Dibawanja itoe arak 
jalah akan didjoeal di Betawi. 

Nio Siang" Seng mengakoe, bahwa 
ia dapat beli itoe arak pada seorang 
bangsanja, jang didoega soedah mem- ' 

Pe TE 1 Kia ai ya 
MAA Uas KN   

  poenjai  vergunning, Sekarang Nio Siang Seng ada di tangan politie Mr, 
Cornelis dan lebih landjoet politie Mr. Cornelis akan beri tahoekan pada politie Krawang, Soepaja di roemahnja 
jang bersangkoetan dilakoekan peng. geledahan. Memang politie soedah 
lama mengintip, tetapi sekarang Nio Siang Seng baroe bisa ketangkap. 

0 

Beraagkatnja Kapal ,Joh. Van 
Oldenbarneveldi” 

Ini hari djam 12 siang kapal ter- Seboet telah berangkat ke Europa dan diantaranja mengangkoet toean Ma- nuel L. Guezon dan toean Fuchter. 
—0— 

Sultan Deli. 
Sultan Deli, jang tadinja menginap di 
Hotel des Indes, Sekarang telah sewah roemah dibilangan Tanah Abang. Sebab beliau dengan poetranja Tengkoe Amir, ini hari akan berangkat ke Singapore oentoek mengoendjoengi pesta berpa- tjoe koeda, maka beloem bisa dipasti- kan bila beliau akan bikin perdjalanan- nja ke Djawa Timoer, Kalau ada ke- sempatan beliau akan koendjoengi Vorstenlanden. 
Tadi djam 12 siang Sultan Deli de 

ngan kapal ,Johan van Oldenbarne- veldt“ menoedjoe ke Singapore goena keperloean sebagaimana kita telah toe- toerkan diatas. 
—0 — 

Conferentie Oeroesan Pelajaran. 
Japan maoe soepaja 
diboebarkan Sadja. 

Soerat kabar Djepang ',, Yomiur I“ 
kabarkan dalam itoe Japan — Java 
Vrachten Conferentie sejaloe bertam- 
bah mempoenjai anggapan, bahwa ada 
terlebih baik kapan itoe conferentie 
diboebarkan sadja dan kembali ber- saing dengan Java China Japan — lijn. Ini hari antara lain2 ada lantaran 
pemerentah Indonesia maoe bitjarakan 
pelajaran dalam itoe conferentie da: 
gang di Batavia. 
Kalangan-kalangan perlajaran di Kobe 

telah bitjarakan sikap jang haroes di- 
ambil. Menoeroet mereka poenja ang- 
gapan itoe conferentie vracht tidak 
berarti, kapan soeal-soal jang tergan- 
toeng 'moesti dibereskan dalam itoe 
Conferentie dagang di Baiavia, maka 
itoe ada jang paling baik kapan kong- 
si2 perlajaran Japan oendoerkan diri 
dari itoe conferentie dan moelain lagi 
bikin persaingan dengan J.C.J.L. 

Lebih djaoeh menoercet katanja 
Soerat2 kabar Djepang Dodwell Cas- 
tele Line, satoe kongsi Inggris, selan- 
djoetnja akan adakan perlajaran antara 
Java dan Japan, hal mana menoeroet 
itoe kongsi2 perlajaran Djepang ada 
satoe factor jang penting sekali soe- 
paja oeroesan perlajaran meloeloe di 
bitjarakan dalam itoe conferentie oe- 
roesan vracht, 

. Ini anggapan2 sekarang mereka soe- 
dah kasih tahoe pada Ministerie Oeroe 
san loear negeri di Tokio. 

—G— 

Pertandingan Badminton. 
Oentoek mereboetkam- 
pioen Djawa Barat. 

Besiuur dari Batavia Chinese Bad- 
minton Federation di Batavia minta 
kita kabarkan jang nanti moelai tanggal 
14 Sept. 1934 bakal diadakan Open 
Tournament boeat bagian West Java 
dari. segala bangsa goena mereboet 
Kampioenschap dari West Java. 

Ini. wedstryden terbagi 2 groep, 
jaitoe Heeren Singles dan Heeren 
Doubles dengan dihadiahkan sebagai 
pryzen Beker dan Medailles. 

Pada toean2 spelers jang ingin 
toeroet ini Kampioenschapswed- 
strijden harap soeka toelis pada toean 
Kwee Kang Ho, Prinseslaan 22: 
Batavia, terangkan nama dan adress. 
Ini inschryving ditoectoep pada tanggal 
10 Sept. 1934. 

Inleggeld  boeat ini Wedetryden 
f I,— boeat Heeren Singles dan 
f 0.50 bocat Heeren Doubles. 

Programma jang lengkap nanti di- 
oemoemkan lagi disoerat2 kabar. 

Didenda f 200 roepiah, 
Lantaran tidak mem- 
poenjai hak. 

Ini hari Landgerecht periksa perka- 
ranja toean F, Heiss jang di toedoeh 
soedah mendjalankan praktijk sebagai 
dokter gigi, akan tetapi tidak mempoe- 
njai hak oentoek mendjalankannja, 

Setelah pengadilan mendengar ke- 
terangannja dan achirnja njata ia ber- 
salah maka ia didjatoehkan hoekoeman 
denda sedjoemblah f 200, — atau 40 
hari pendjara. 

EN MR EER 

PEMBERI - TAHOEAN 
Resident Lampongsche Districten 

memberi-tahoekan, bahwa Ratoe Se- 
boeay Djajataroena, telah memasoek 
an soerat permintaan kepadanja, 

soepaja diizinkan memboeat karet 
Boemipoetera sebagaimana dimakssed 
dalam ordonnantie pemboeatan karet 
(Staatsblad 1926 No 221, Soerat per- 
mintaan ifoe liap-tiap Orang boleh 
melihataja dikantor keresidenan ter   
seboet. 

      

  

NEDERLAND 
Ir. J.E. Inckal meletakkan 

djabatannja 
Den dag, 4 Sept, (Aneta). Ir, 

J.E. Inckel telah meletakkan djabatannja 
Sebagai directeur dari Koloniaal De- 
partement Technisch Bureau. 

1 —0— 
Sri Ratoe tidak akan kembali ke 

. Oslo lagi. 
Aasgaardstrand. 4 Sept. 

(Aneta) Dikabarkan, bahwa Sri Ratoc barangkali t'dak kembali lagi ke Oslo. 
la-maoepoen Poetri Juliana merasa se- 
nang sekali pada koendjoengan mereka 
ke Aasgaarstrand. Kedoeanja berdjalan- 
djalan, dimana kemoedian Poetri Ju- Tiana “bermain tennis. Mereka akan 
berangkat dari sana barangkali pada 
tanggal 7 ini boelan dan akan tiba di 
Amsterdam padaftanggal 10 Sept. j.a.d, 

—0— 

Sovjet Rusland dalam Volkendond ? 
Nederlandtidakbisa 
toeroettjampoer. 

Den Haag, 4 Sept. (Aneta): Dika- 
barkan dengan officieel, bahwa tidak 
bisa diharap. jang Nederland akan 
menjetem, soepaja Sovjet Rusland di- 
terima sebagai anggauta Volkenbond. 

Pertanjaan, apa Nederland menjetem 
tidak setoedjoe apa tidak toeroet tjam- 
poer sampai sekarang beloem dapat 
dipastikan dikemoedian hari, 

$ —0— 
Toean Wibant tinggalkan 

pekerdjaannja, 
Behoeboeng dengan 
kesehatannja: 

Amsterdam. 4 Sept. (Aneta). 
Berhoeboeng dengan kesehatannja, ma- 
ka toean Wibant letakkan djabatannja 
dalam bestuur partij S.D,A.P, 

mena Kesal 

EUROPA 
Zwitserland terhadap pemasoekan- 

nja Sovjet, 
Sebagaianggautadari 
Volkenbond. 

Berlijn, 4 Sept. (Aneta-Reuter). 
Persidangan Bondsraad jang lengkap 
dengan soeara boelat telah mengambil 
kepoetoesan memberi instructies tentang 
pemasoekannja Sovjet Rusland sebagai 
anggauta dari Volkenbond, bahwa ia 
akan keloearkan soeara jang tidak 
menjetoedjoei. ." 

—0O— 

Congres dari partij nationaal- 
socialist, 

Persediaan2 dibikin 
di Nenburg. 

Neurenberg. 2 Sept. fAneta- 
Transocean). Kemaren telah moelai 
dibikin doea poeloeh djembatan kajoe 
boeat samentara waktoe akan tetapi 
kekar jang akan menghoeboengkan 
djalan besar2 kota Neurenberg satoe 
sama lain. 

Djembatan2 itoe didirikan jalah oen- 
toek memetjahkan itoe soal perhoeboe- 
ngan kendaraan jang akan tertjipta 
dengan diadakannja Congres party Nazis 
di itoe tempat. Dalam itoe congres di 
toenggoe datangnja 750,000 orang di 
itoe kota jang mempoenjai 380,000 
pendoedoek. 

Bataljon tentara jang bikin itoe 
djembatan2 ada pasoekan pertama dari 
Reichswehr jang pernah berikan ban- 
tocannja pada congres tahoenan dari 
party Nazis. 

Diterangkan. selama itoe congres 
berbagai2 detachement pilihan dari 
semoea bagian tentara akan toeroet 
dalam perang-perangan. Semoea pasoe- 
kan dan sendjata jang Duitschland 
boleh poenjakan menoeroet penetapan 
verdrag Versailles akan dioendjoekkan, 

Tiga eerewacht dari heichswehr 
moesti djoega itoe gedong-gedong:- di 
mana Hitler, minister pembelaan gene 
raal von Blomberg dan premier Gv- 
ring akan menginap. 

Menoeroet ,, Volkischer Beobachter”, 
congres itoe akan dikoendjoengi oleh 
ambassadeurs Japan dan Turkije, ge- 
zant2 Egypte, Tiongkok, Perzis, Polen, 
Griekenland, Mexibo, Bolvia dan Do- 
minicaansche  Republiek, oetoesan2 
Afghanistan, Bulgarye, Guatemala, Lit- 
hauen, Luxemburg, Nicaragua, Pana- 
ma, dan Uruguay, begitoepven wakil2 
legaties Hongaar dan Portugessch. 

Yg 

Hasilnja pemberontakan pada 
boelan Juli. 

Weenen, 22 Sept. (Aneta-Trans- 
ocean). Menoeroet Reichpost sampai 
sebegitoe djaoeh lebih dari 300 peng- 
gawai dari dienst openbaar di Oosten- 
rijk ditoedoeh toeroet ambil! bagian 
pada pemberontakan boelan Juli jang 
lalee Boeat sementara waktoe mereka 
tidak akan terima gadji lagi, dan moesti 

ag
a   menoenggoe poetoesannja pengadilan 

pemeriksaan, " 

  

Pendapatan Italie tentang itoe 
kegentingan. 

Antara Rusland Wenga n 
Japan, $ , 

Rome, 2 Sept. (Aneta Havas), Soe- 
rat kabar ,,Lavoro di Genoa" bitjara- 
kan itoe kegentingan Rus — Japan, 
Lebih doeloe 'itoe soerat “kabar 
berikan pengoeraian tentang hal-hal 
jang membahajakan perdamaian di 
Timoer Djaoeh, jalah conflict Rus- 
Mankhukuo, agitatie dari pengoemba 
ra-pengoembara Rus' terhadap mana 
Japan ambil sikap ,,sabar? dan kabar 
angin tentang verdrag Inggris-Dje- 
pang atau tanda2 tentang semangkin 
rapatnja kedoea negeri. Kemoedian soe- 
rat kabar itoe peringatkan, kesoedahan2 
bagaimana akan dialamkan oleh Euro- 
pa djikalau Rusland mendjadi tidak bisa bergerak sama sekali sebagi kesoeda- 
han dari bentrokan Rus-Djepang, 
“Itoe soerat kabar peringat kesoeda- 

han conflict sedemikian dalam tahoen 
1905, jalah itoe incident di Tanger dan 
annexatie Bosnie oleh Oostenrijk- 
Hongarye. 

»Perhatian jang dikandoeng dalam 
kalangan nazis boeat Samangkin dje- 
leknja perhoeboengan Rusland-Japan 
ada systematisch. Perloe sekali semoea 
negeri, jang inginkan perdamaian, pikir 
dengan betoel kesoedahan2 dari me- 
reka poenja perboeatan". 

Administratie C.E.R. 
roewet. 

Administratie dienst djalanan spoor 
1Chinese Eastern Railway sebagian te- 
ah mendjadi kaloet, karena directeuren 
Rus dan Boantjioe masing2 maoeangkat 
orang2 bangsanja sendiri dalam itoe lowongan pegawai2 Rus. , 

Berbagi djabatan penting hendak di 
doedoeki oleh orang2 jang diangkat 
oleh masing2 fihak. 

we Orati 

AMERIKA 
Bagaimanakah keadaan pemogokan 

di Amerika ? 
Soedah terbit pertem- 
poeran2 tetapi tidak 
berarti. 

New-York, 4 Sept. (Aneta-Reuter) Sedangkan ada hari kedoea dari pe- mogokan tenoen djoemblahnja merekz 
itoe semangkin bertambah, maka di 
taksir pemogokan tadi hanja mengam 
bil tempat dalam 50 pCt. sadja. 

Keadaan di New Engeland dan da- 
erah2 dibilangan sebelah Selatan ada 
tentram sedangkan hanja ada beberapa 
pertempoeran jang tidak berarti telah 
nampak antara kaoem pemogok de- 
ngan politie bersama2 pendjaga fa- 
briek. 

Keadaan bahwa sedjoemblah besar 
fabriek dan seperempat bagian dari 
kaoem boeroeh masit sadja melakoe 
kan pekerdjaannja, maka ini semoeanja 
semangkin menambahkan kekoeatan 
angan2nja kaoem pemogok itoe, hingga 
kekoeatiran boeat pertempoeran2 jang 
lebih hebat lagi dan penoempahan2 
darah poela ada Semangkin besar, 

Pemogokan tenoenti- 
dak dapat bantoean. 

New York, 4 Sept, (Aneta Reuter). 
Pemogokan tenoen sekarang soedah 
mendjadi lemah lantaran keterangannja 
Harry Hopkins, siapa mengatakan bah 
wa pemerintah tidak akan memberi toen 
djangan pada kaoem pemogok hanja 

apabila mereka sedang tidak bekerdja, akan tetapi biar bagaimana ini. soal dianggap sebagai satoe barang jang afzonderlijk. Dan apa bila maoe dibe- rikan toendjangan djoega maka toen- 
djangan tadi hanja beroepa barang2 (natura) sadja, 

Di New Engeland ditaksir jang be- kerdja ada 75.000 dan jang mogok ada 50.000: di Garolina sebelah Oe- 
tara dan Selatan 80.000 mogok.dan 80.000  bekerdja sedangkan 10.000 kaoem boeroeh katoen di St. Louis dan 5000 Iagi dari Kansas City men- dapat perintah oentoek memogok. Gor- man menerangkan bahwa ia ada terle- bih dari senang. 

aa 9 — 

AZIA 
Pinggan mangkok dari Japan. 
Mouelai datang masoek 
lagi. 

Tokio. 1! Sept. (Aneta-Iwaki) Sesoe- dahnja pembalasan dari barang-barang tanah dihapoeskan, pengiriman pinggan mangkok ke Indonesia sekarang soedah 
moelai lagi. 

Pengiriman boeat pertama kali, se- soedahnja pelarangan pengeloearan djoe ga ditjaboet, soedah ada ditengah perdja lanan ke tanah Djawa besarnja 650 ton. 
9 —. 

Perak masih boleh keloear. 
Shanghai,4 Sept, (Aneta) Minis- ter oentoek - oeroesan oeang dari negeri Tiongkok membantah satoe kali lagi perkabaran2 bahwa ia lagi me- nimbang oentoek menaiki belasting pada keloearan perak atau mnmberentikan semoea keloearan perak. Ne 

Tidak akan ada perang. 
Liu Wen Taosodah kata.     Nanking, 4 Sept. (Aneta Nan- kingradio) Gezant negeri Tiong Kok, tocan Liu Wen Tao jang baroe datang dari Rome, berpendapatan bahwa di- dalam tempo 5 tahoen tidak perang, meskipoen bahwa oedara international Svedah begitoe genting. 
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Personeel tram dan autobus dari 
gemeente Tokio bergerak. 

Karena penoeroenan 
gadjih. 

Tokio, 4 Sept. 
Commissie Pemogokan dari Personeel Tram dan Auntobus dari gemeente To kio soedah mengoemoemkan satoe pe mogokan oemoem pada tanggal 5 Sep- tember, berhoeboeng dengan pernja- 
taannja gemeente oentoek menoeroen kan gadjih2, meskipoen gemeenie soe dah menerangkan bahwa perniatan akan menoeroenkan gadjih ini tidak akan dilangsoengkan. 

ta O— 

Sekitarnja C. E. R. 
Harbin, 4 Sept. (Aneta-Havas) 

Menoeroet Tass-agentschap, Directeur 
dari Chinese Eastern Railway soedah 
menjoeroeh soepaja perdjalanan tengah 
malam di djalan kreta-api jang menoe 
djoe ke Selatan, distop. 

— 0— 

Employe2 Sovjet jang ditahan. 
Tokio, 2Sept, (Aneta-Havas), Pa- da kalangan2 Sovjet2 penangkapan2 

employe2 Sovjet dari Chinese Eastern 
Railway dianggap tidak berarti besar oentoek membahajakan perhoeboengan 

  
(Aneta-Iwaki). 

  diantara Japan dengan Rusland. 
  

   

NN 

“Makan ada pesta dengan sinar 
.begitoe banjak ? Tidah, tetapi 
Amat soeda di membeli satoe 
lampoe-OZON, jang mana mem ' 
beri tiahaja begitoe gemilap dia: 
di semoea orang tertjengang, 
Lampoe lampoe-0ZON ada 
baik sekali dan ada boekan mas 
hal, Lagi, dari bocatan Hollanda,   

WAKIL MOETALAK DIDADA TANAH HINDIA-HOLLANDA      
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pa Bangsa diatas Agama ! 
ai 

Seorang sahabat kita Indonesier jang 
“ Menganoet Agama Christen pernah ma- 
djoekan pertanjaan apakah orang se- 

| kalian tidak pertjaja bahwa oentoek 
, sesdeatoe bangsa jang tjinta akan igama 

itoe, ada melebihi daripada menjinta 
tanah air dan bangsanja ? Djika orang 
madjoekan pertanjaan demikian soedah 
tentoelah timboel masaalah, mana jang 
koeat perasaan kebangsaan atau igama ? 

Tentang jang mengenai Agama Islam, 
orang boleh perhatikan djedjak per- 
gerakan anak negeri di Minangkabau. 
Disini pergerakan kalau dengan ber- 
azaskan Agama Islam, sehingga dengan 
kejakinan didalam Agama itoe, tawak- 
kal dan ketabahan perasaan didalam 
pergerakan kebangsaan, seperti ternjata 
dengan Permi, bisa membawa kema- 
djoecan jang pesat. 

“Demikian djoega pergerakan kaoem 
komoenis doeloe, di Minangkabau atau 

“di Banten tidakkan madjoe propaganda 
nja kalau tidak dengan sedikit2 kasih 
dalilnja dari @oer'an. Sekarang kita pan 
dang poela pada keadaan bangsa Indo- 
'nesia jang berigama Christen seperti 
'kebanjakan di Bataklanden, Ambon, 
Minahasa dan Moentilan (Djawa Te- 
ngah), dalam pergerakan seolah-olah 
mereka itoe dingin sadja, seperti me- 
reka lebih dekat kepada bangsa jang 
berigama Christen, lebih djinak kepada 
bangsa Belanda. Kalau demikian benar 
seperti apa jang dimadjoekan oleh per- 
tanjaan diatas tadi, 

Tetapi hal jang demikian sebenarnja 
beloem boleh mendjadi oekoeran bah-: 
wa mereka tidak mempoenjai rasa 
kebangsaan, 

Di Tapanoeli dalam tahoen 1933 
pernah diadakan pesta keramaian oleh 
kaoem Kristen Batak di Taroetoeng, 
jangmana ditjoerigai oleh politie sehing- 
ga diadakan sikap jang mengoeber itoe 
pesta. 
Memang Dr. Colijn poen soedah 

mengakoei poela dan pernah menoelis 
dalam boekoenja: ,, Tidak dapat disang- 
kal bahwa perasaan kebangsaan (natio- 
nalistische gevoelens) dikalangan Kris- 
ten Indonesiers itoe, tidak boleh tidak 
moesti ada, dan kalau nanti ada kedja- 
dian- penting, baroe kenjataan, apa 
perasaan kebangsaan itoe tidak lebih 
koeat daripada so'al Agama. 

Sekarang dalam Gemeenteraad Me- 
dan sebab mereboet kedoedoekan wet- 
houder dikalangan bangsa Indonesia, 
maka moenfjoel lagi ini so'al »Bangsa 
diatas Agama". 

Dalam persidangan Gemeenteraad 
Dr, Nainggolan bitjara selaloe seperti 
oetoesan dari Christen Batak (Indo- 
nesia), jang kita batja dalam Pewarta 
Deli seperti berikoet : - 

“Ini kaoem Kristen Batak soe 
ka sekali melihat, kalau salah satoe 
dari kedoea raadslid mereka terpilih 
djadi Wethouder. 

Pikiran mereka ada begini: Pada 
periode. wethouder pertama pangkat 
itoe dalam tangan seorang Minang- 
kabau Islam, pada “periode kedoea 
djabatan 'itoe d pegang seorang Ta- 
panoeli Islam. toean Hakim. Sebab 
itoe saja bawa sekarang dimoeka t. 

| 

(Voorzitter) dan Raad perminta-' 
an dari kaoem Christen 
Batak soepaja terpilihlah hendak- 
nja seorang Christen Batak mendja- 
di Wethouder. 

Toean Voorzitter! Saja merasa 
lepas dari beban “berat saja bisa 
sampai disini. Kalau salah satoe da 
ri anggota jang boekan Christen, 
anggota-anggota mana telah diberi 
tahoekan ini persnintaan, mengemoe- 
kakan hal ini, terlepaslah diri saja 
dari perkara jang. menjedihkan ini. 

Kemoedian dalam s.k. Zaman Ki tia 
Dr. terseboet antara lainnja menoelis 
tentang hal perabotan Wethouderschap 

| itoe seperti berikoet : 

Kaoem Christen Batak mengemoe- 
kakan soeatoe permintaan dimoeka 
Raad, dengan mengharap bantoean 
dari pihak kaoem Christen lain atau : 
Bangsa Batak jang beragama Chris- 
ten memintak bantocan dari bangsa 
lain jang beragama Christen, Osntoek 
keperloean Christen. 

Hasilnja ? Nihil ! 
Disini kedapatan lagi dengan dje- 

las soeatoe boekti bahwa pendirian 
saja selama ini, jaitoe : Bangsa diatas 

“agama, di praktijk dari kehidoepan 
memang benar. 

Ini boektilah jang saja tjari dan 
dapat dengan mengemoekakan soal 

  

  

Perampokan dirawa Rokkoh. 
X Kaoemperampoknja 

baroe tertangkap. 
Dari 'Bogor oleh pembantoe kita di 

kabarkan. bahwa politie di Tamboen 
kemaren # soedah dapat menangkap 
sekawan:in perampok nama Noer, Apan, 
Kroesoek, Batok, Djajoes, Sainan dan 
Tidan, jang masing-masing ada ter- 
sangkoet dalam itoe perampokan se- 
orang Tionghoa jang mendjadi kor- 
bannja di Rawa Rokkoh (Tamboen) 
pada kira setengah boelan jang laloe. 

—0— 

Mati dengan mendadak. 
Menoercet kabar Aneta dari Ban 

doeng: Toean J. Schmitz, seorang 
bekas Opperwachtmeester Artillerie 
sedang bermain kegel mati mendadak 
di medan permainan, waktoe ja akan 
melemparkan bolanja. 

t Nate 0 ra 

Seorang Lintah-darat mendapat 
gandjarannja. 

Dihoekoem 5tahoen 
pendjara. 

Aneta mengabarkan bahwa Raad van 
Justitie Soerabaja soedah mendjatoeh 
kan hoekoeman pada seorang lintah- 
darat dari Singosari, bernama Ang 
TjayTjoen, 5 tahoen lamanja kare- 
na ,bedriegelijke bankbreuk” (soerat2 
perdagangannja tidak akoer) oentoek 
akan menjeloendoepkan belasting. 

—0— 

Goenoeng Kerintji di Soematera 
Selatan. 

Sebagai tempo beberapa boelan jang 
telah laloe dikabarkan dalam s.k. 
Pemandangan ini, bahwa itoe Goe- 
noeng Kerintji di Sumatra jang diperik 
sa oleh Toean Dr. Ch.E. Stehn dan 
T. Oemar Alie tidak dapat diperiksa 
masoek kedalam krater itoe berhoe 
boeng dengan banjaknja asap serta 
djoerangnja jang sangat tjoeram. Ma- 
ka padawaktoe telah ditjoba ” oleh 
toean employ€ dari Onderneming 
H.VLA. Kajoe Aro jaitoe Toean Elema, 
maka pekerdjaannja telah berhasil ba- 
goes dan dapat . ditoeroeni sampai 
kebawah dari itoe kawah. Lebih lan- 
djoet didapat keterangan jang itoe lo- 
bang Krater tidak begitoe banjak lagi 
asapnja seperti keadaannja jang da- 
hoeloe ketika orang Vulkaandienst 
sedang periksa. Apakah goenoeng 
itoe telah berhenti bekerdjanja, itoe 
beluem dapat dipastikan. 

Atas kemaoean hatinja Tocan Elema 
jang telah dapat toeroen diitoe tebing 
jang begitoe tjoeram, maka teringatlah 
kita akan djasanja Toean Rischar di 
Djember itoe employe dari tembakau 
jang telah toeroen masoek kedalam 
krater Goenoeng Raoeng di Bondowo- 
So. Ketika Toean Dr. Neuman van Pa- 
dang jang memimpin Vulkanologisch 
Onderzoek 'itoe waktoe telah ditjobanja 
akan toeroen kedalam tebing krater 

memakai tali roepanja sia sia belaka 
pekerdjaan itoe tetapi oleh Toean Ri- 
schar “zonder tali katanja“ dapat di 
boeatnja djalan masoek kedalamnja. 

ocat Goenoeng Rioeng adalah orang   jang pertama kali toeroen kedalam kra- 
ternja, Toean Rischar, dan boeat Goe- 
noeng Kerintji di sumatra adalah Toe- 
an Elema itoe employe Ondernemin2 
Kajoe Aro. 
Sekarang ini di Goenoeng Krintji 

telah diperbogatnja satoe pondok dari 
zink jang bagoes sekali. Pada ketika 
orang Vulkaandienst datang keitoe tem- 
pat, ada bivak kain lajar, jang dipa- 
kainja oentoek “bivak. 

5 SEO — 

Autobusdianst Bandoeng-Cheribon. | 
»Betoel” tidak boleh 
djalan lagi. 

Autobusdienst ,, Betoel“ di Cheribon 
jang mempergoenakan koerang lebih 
10 bidji autobussen dengan pakai 
Dieselmotor diantara Bandoeng dan 
Cheribon, sekarang tidak boleh djalan 

jang dalam itoe, akan tetapi dengan $ 

  

     

  

  | 1 ' 

Gedeputeerden menimbang bahwa 
diperdjalanan ini soedah banjak ken- 
daraan oentoek membawa orang dian- 
tara doea kota ini, dan djnega ber- 
hoeboeng dengan “apa jang soedah 
ditetapkan didalam Wegverkeersondon- 
nantie, begitoelah Aneta kabarkan dari 
Cheribon, 
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Korbannja ,,Gelombang Merah”, 
Pemerentah ambil tinda- 
kan jangloeas. 

Pergerakan »Geloembang Merah" 
jang bersifat communistisch dan telah 
terkenal di poelau Djawa dan Suma- 
ira teroetama dalam kalangan? bangsa 
Tionghoa maka kembali menoeroet 
S.P, mengambil satoe korban jalah 
seorang pemoeda jang baroe beroe- 
moer 17 tahoen dan mendjabat peker- 
djaan sebagai goeroe di Tg. Balai, 

Namanja si p8moeda itoe jalah Fong 
Sioe Ko dan pada tahoen jang laloe 
ia ada dibawah penilikannja politie 
berhoeboeng dengan pergerakan ter- 
seboet diatas. 

Dalam lembar keduea ini hari poen 
kita telah moeat nama-namanja orang 
Tionghoa jang ditoendjoekkan tempat 
tinggal jang tetap oleh Pemerintah 
berhoeboeng dengan apa jang kita 
toetoerkan tadi, 
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Itoe penangkapan Hoofdredacteur 
»Lapaar.” 

Sebagaimana kemaren soedah di- 
kabarkan tentang penangkapan atas 
dirinja Hoofdredacteur dari s.k, »La- 
paar” di Soerabaia, lebih landjoet di- 
dapat keterangah bahwa Hoofdredac- 
teur terseboet, ialah tocan N.D, Soe- 
roto alias Ngadijono, beroemah di 
Pandegiling. 

Penangkapan itoe sebababnja itoe 
journalis dianggap telah menoelis ka- 
rangan jang menghasoet orang banjak 
boeat berlakoe tidak baik terhadap 
pergaoelan hidoep bersama. 

Soerat kabar Lapaar atau dalam 
kita poenja spelling artinja lapar, 
adalah satoe orgaan dari kaoem pe- 
nganggoeran Indonesier di Soerabaia, 

Bahwa ini s.k. ada berhaloean keras 
Orang dapat menjatakan sendiri ber- 
hoeboeng dengan ini penangkapan, 
ialah disebabaan toelisan dalam itoe 
madjallah nemor satoe, djadi dari 
moelai terbitnja soedah terlanggar de- 
ngan rantjau doeri persdelict. 

Lebih landjoet menoerost ,,Pew. Sb,“ 
tentang riwajatnja tocan N, D. Soeroto 
alias Ngadijono tersebcet adalah seba- 
gai berikoet : 

Toean N.D. Soeroto alias Ngadijono 
ada keloearan dari sekolah 2e klasse 
dan sesoedahnja itoe lantas bekerdja 
disalah salah satoe (kantoor dagang 
sebagai oppas-oppasan. 

Kemoedian ia menjeboerkan dirinja 
dalam pergerakan dan soedah membi- 
kin dirinja mendjadi pengarang. 

Ketika di antara kaoem penganggoe- 
ran ada dirasakan satoe niatan keloe- 
arkan satoe tijdschrift, djoega lantas 
ia diangkat mendjadi hoofdredacteur, 
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toek kaperlosow, sraad. y 
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PEPPERMINT 
WOODS 

BOEAT : 

SAKIT BATOEK, 
DEMEM, PEROET     

PETA An BN 
ELECT-DRUKKEPI 
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LETTO DPN Ia Yogi NOTA A Tr 
TELEFOON NN? 1655 NN, 

SAMPE NAK 

PEN 

3 

MOEdAK 
KIA MUA CNN Un   

  

        
   

DA 

    

3 Badan koeat dan sehat 
d riifi adalah satoe milik jang berhar- 

4 ga sekali. Ia membikin tocan 
(aan njonja djadi bisa menolak 

penjakit-penjakt dan kesihkan 

   dewasa, jang selamanja batoek, 

kosroes dan lemah, moesti mi. 

noem Scott's Emulsion, 
Scotts Emulsion terbikin dari 

levertraan dan terdapat barang IS 

bahan jang perloe koset marm- 

bikin badan sehat dan tosat 
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  DJANGAN LOEPA 
Keperloean pakaian jeng tjotjok pada 
pembeli, hanja di ,,Toko Slamet" 

Pasar Meester-Cornelis, 
  

IN DE KOST Pada familie Europeaan 
Rawatan baik tempat menjenangkan 
Teroetama boea: studeerenden. Sebue 
lan f 35.— adres v.d, Velde, Deven- 
sielijin van den Bosch 29. 

  

AUTO? 2ehandsch selamanja ada ses 
Idia roepa-roepa merk, dalem keadain 
'baik dengen pembajaran menjitjil. 

Adres Djagamonjet 67 Batavia-C. 
    lebih lama, oleh karena Gzdeputeerden 

dari Provincie West-Java soedah me- 
nolak permintaannja, 

  

diatas so'al Agama? Agama orang bi- | 
Sa pilih, tetapi bocat bangsa ta dapat, 
berobah sampai mati, kalau lahir di) 
doenia sebagai bangsa Batak, meski ! 
poeri Agama Kristen, bangsanja toch 
tetap Batak. 

Selain daripada ja dipilih boekannja ' 
oleh orang2 Batak Kristen sadja (poen ! 
jang berigama Islam), disini nampak | 
bahwa sebab2 memoentijoelkan so'al inii 
dimedan oemoem, ialah lantaran jang 
terpilih mendjadi wethouder seorang! 
berigama Islam, Tegasnja didorong oleh   h wethonder itoe. 

1 Di Gemeenteraad, dimana Dr. ter- 
'seboet doedoek sebagai anggauta jang 
lipilih oleh rakjat Indonesia, oentoek 
epentingan bangsa, memang boekan 
entoek Igama Christen. Roepanja Dr. 

itoe baroe insjaf bahwa Bangsa ada Ra 

  

sentiment keigamaan dankeinginan naa 
dak mendoedoeki wethouderschap tadi. 
Boeat rakjat Indonesiers kota Medan | 
tidak igama, tetapi kepentingan mereka ' 
teroetama diharapkannja akan mendjadi 
perhatian wakil mereka dalam raad | 
terseboet, Z. 

2 & 

Dena Galah, 

Transport Onderneming ,,SETIA" 
Schoolweg no. 3 Tel. no. Buitenzorg 

Soeroehlah oeroes barang2 toean di 
waktoe pindah pada kita poenja Trans- 
port Onderneming, seboeah peroe- 
sahaan Indonesia jang satoe2nja di 

' Bogor 
  

TJARI ROEMAH? Disewakan roemah2 
di Verl. Gg Keboen Katjang IV, dari 
f 10.- (m f 17,50, Hawanja sedang, 
dekat centrum kota. 

TOKO MADJOE Pasar Baroe 148 
Batavia-Centrum. “Oentoek mendapet 
batik2z keloearan tanah Djawa- dan 
tjita jang paling modern, Silahkan 
toean2 dan njonja2 saksiken Sendiri 

Menoenggoe dengan hormat 

MASIN TOELIS Tweedehansch jang 
ke-adahan baek, seni Under- 
wood, Royal-Romington, d.Li, bisa dapat beli pada TOKO KENG 
Pat ks.:5 No, 70 Batavia, 

LES INGGRIS. Njonja Inggris toelen ma- 
oe kasi peladjaran bahasa Inggris oentoek 
conversation  (berfjakap-tjakap) dan 
gramatica, Oecwang pembajaran f 8.- 
seboelan, seminggoe sekali satoe djam 
Keterangan teletoon No. 981 Welt. 

GOEROE FROBEL. Seorang gadis 
Indonesier, keloearan Deventer School 
Semarang, berdiploma Frobel-onder- 
Wijs, fraaie-handwerken dan huishou- 
delijke vakken, ingin mendjadi goeroe 
di salah satoe sekolahan di Djakarta. 
Soerat adreskan pada Gang Nangka 

1 No. 29, Batavia-C, 

Instaliatie Bureau “Merapi" 
MOEHAMAD SOEBOEH 

Gang Samping Dalam 55 - Tel, 5412 
Batavia - C. 
Memasang dan reparatie 
Gas-, en Waterleiding, 
dan besi. Menjewakan prabotan boeat 
bikin pesta. 

»MANUFACTURE" 
Toko Bandoeng Mr. Cornelis Telef, Mr-C. 562 Perhatikanlah harga barang2 banjak toeroen melawan pada lain toko. Sedia boeat pakaian tocan toean dan njonja, 

WARONG PETROEK DJOKJA, di Gg, Soedimampir, dekat Centrale Bioscoope Mr. Cornelis, sedia masakan roepa-roepa dan minoeman. Terkenal Makanan lezat, Harga tidak mahal, 

Toean-toean djikaloe ingin potongan bagoes enak dipake datanglah di Kleer 
maker Moedaham Petodjo Binatoe no, 18 Gang I, Batavia Centrum, ex toe: 

: Electrisch-, 
Pagar kawat 

  
$ x 1 YM pama pemkab Uu BY Bi “PAN RU TA Pa BekaL IN DA ANE 

KEPEREOEAN barang2 oentoek per 
kawinan ? Datanglah pada H, Hassan 
Ma'roep Kwitang Gg Adjudant 814 
Batavia Centrum. Harga tanggoe 
moerah Pekerdjaan tentoe mewah 
kan, : 3 

WAKTOE MALAISA, Kapan bikin 
roemah perloe barang moerah, detang 
dibongkaran Factory. batoe 5 sampe 7 
roepla periboe, balok papan rospai 
Oekoeran, barang baik harga moerah, 
  

Minta beli coupon-ceupon dari siga" 
ret Dieng dengan harga bagoes, 
Toko Tan Po Joen Teli, Mr. 496 
Meester-Cornelis, 
  21 
TUKU KENG pPatekoan Neo, 70 Bas 
tavia, Herdagang roepa2 merk Masiu 
Yoelis iweedehandseh seperti: 
Underwood, Remington, Re- 
Yal, dll, Harga menjotjokken, dan di 
garantie, 

? 

  

Kosthuis ? ! 
Moerah ! Moerah |! 

GANG ZECHA 55 

Soendaneesehe familie, Letak 
tempat..Daik. Makanan “ ditangs 
BOcug menjenangkan, Dilaran 
Galang Docai persaxsikan sendiri 4 
»0€paja Gapat peraamaan harga,     kang dari toko Oger Freres, 

Mennenygoe dengan harmat 
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Joe E. Brown didalam ia poenja film jang baroe ,Son 

of a Sailor“ nanti membikin ketawa tergelak-gelak pada 

penonton 

la bekerdja dalam dienst Marine soepaja dapat penga- 

laman jang loeas, teroetama oentoek. .. , perempoean! 

Pembesar-pembesar. Marine. Amerika menjediakan pada 

H. M. Saratoga oentoek memadjoekan hasilnja ini film   
Ketawanja membikin penonton toeroet ketawa dan air 

p moekanja jang kotjak nanti bikin penonton sakit peroet 

F lantaran banjak ketawa. 

  

    

ALHAMBRA BIOSCOPE 
Sawah Besar Batavia-Centrum 
    

   

   

   

   
   

     

Boeat hari Rebo 5 dan Kemis 6 

September 1934 

Djangan ajal. Datanglah lekas oentoek menjaksikan 

MARIE DRESSLER 
— DIDALEM: 
  

99 

Satoe“tilm Metro poenja kelucaran jang saban pertoendjoekan 

  

  

  

Succes besar. Aa 
Saksikenlah MARIE DRESSLER: poenja kepardean didalam ini 

“film jang. semoea orang kagoemkan. Ta' ada satoe actrice jang 
bisa nempil permaenannja sama dia, jang tentoe penonton djoe- 
ga akan saksiken sendiri. 

Anak-anak bole nonton 
ae 2 : 

  

  

  

  

        

   
    

   

  

    

  

        
  

  

    
        

  

    

  

: 
DAN MALEM BERIKOETNJA 

Kita poenja Directie persembahken pada kita poenja Ba 
penonton. 

Roesianj oesianja satoe 
nona Comedie 

(Secret of Madame Blanche) 
Hoofdracl dipegang oleh Bl 

| Ju g 
Irene Dunne dan Phillips Holmes 
ST : Aa 
Satoe tjerita jang menarik hati dan loetjoe, banjak kel 

Muziek dan Dansa. 55 

Saksikenlah sendiri. E 
Tentoe memoewaskan, kapan tida lihat ini film loear biasa 2 

tentoe djadi menjesal. g 

TMLMNYPENIEEE NONA GAN IT AE 
    

RIALTO BIOSCOOP 
Pm Jenen Bat-C. 
  

Ta 

  

Boeat hari Rebo 5 dan Kemis 6 

September 1934 
Kombali 2 SUPER ACTIEFILM jang akan disoeka $” 

oleh sekalian penonton. 

FILM KA 1 

VICTOR MAC LAGLEN 

ON THE LEVEL 
dibantoe oleh FIFFI D'ORSAY, LILIAN TASHMAN dan poeloe- 

han bintang fila 

Film ke 2 

TIM MC. COY 
Jang penonton2 kasih nama djoeloekan Sl MATJAN DARAT 

THE WESTERN CODE 
(Negri. Cowboy Poenja Oendang2) ' 

Anak2 boleh nonton 

  

  

ag Maan ta na Pa NAS 

7-8-9 Sept. Twee uitgezochte Super Westerns 

»FIGHTING MARSHAL” 
in 

TIM Mc. COY in 
en BUCK JONES »FIGHTING CODE” 

Me 
   

  

. Scheltema Joustra 

Oogarts 
Raden Salehlaan 45 Tel. 6176 WI, 

7.30 — 8,30 v. m. 

£ 5—6n.m. 

vr. 

dan algemeene praktijk 
djam bitjara 5 — 6 n.m. 

Kramat 160 Tel. 6024 WI. 
Spreekuur van: 

  

  

" IGOEDANG PAKAIAN 

  

  

Satoe Oendangan 
Berkenalan dengan kita poenja TOKO, 

| berarti mendapat kemoerahan dari itoe kita 
oendang Toean-toean dan Njonja-njonja 
menjaksikan kita poenja persediaan. 

  

  

    

  

  

  

        
  

  

        
    

ak 

5 Fa | GABBARDINE 5 
| angen 100 pCt Wool 

Ea I I jang polos f 140 per El 

Djika Toean-toean dan Njonjamnjonja ingin tahoe hal jang pake strip , 1.25 ,, 
kehidoepan, kasenangan dari diri sendiri, jang soedah 
laloe dan sekarang atawa jang aken dateng, datenglah sama 

| ganas 1 FLANEL WOOL AA ma (MD RELL te Prof. S. S. NG 23 Ban Belt f 1.60 Polos of Strip MOHAMMED ALI “Si Astroloog Horos- at 

NE 49 coop Trekken .. 1001 f 0.30 per El — SDLf 0.55 per El 
mm DP RELAA BATIK HALOES 'GDP,, 0.32 ,, — Tjap Wajang Pn OA : POgn tt 

Matramanweg No. 39-pinggir djalan Tram Mr.-Gornelis BATIK ADA Donker blaw f 0,20, £ 0,30 per El 

Tarief boeat : PALEKAT Samarinda Tjap kaki ajam f 0,25 per El 
Handlijnkundige f1— Horoscoap 2 tahoen f 5.— Dan laen-laen dreel, koelit kajoe, kajoe lena 
Astroloogi ah y Sk oral hh an stroloogie An) 19) si Oentoeng siapa TOKO .D ELIMA" 

Ea : 3 Pan Aa aa ma Aa i Belandja Pasar Senen159 — Batavia-C. 

ia Salat Ta 2 1 Seken GEA | sn (ab Fak Aang hal pa . te 2g 3 yaaa Pisah PN Ben nam ld Hi ' £ 
Ka dmna EN Dem man Ra PSN NOS Nb MN baba Gea aan Esa Mena ” 

S PE PON Nana Na aan ana 
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Koendjoengilah 

INSULINDE BAR 

&RESTAURANT 
Kramatplein 41, — Batavia-Centrum. 

Makanan dan Minoeman baik dan 
enak. Harga meerah. Persaksikan, 
Djoega terima abonnement boela- 
nan, tarief boleh berdamai. : 
Kirim makanan ketempat jang pesan. 

Dirawat nefjis dan sopan. 

| Pengoeroes: 
ABDULLAH SAWAL #f 

    
  

  

  

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

Batavia - Centrum 
  

Djocal roepa-roepa Minjak wa- 
ngi jang tiada pakai alcohol, 
Minjak madjemoe, Minjak ram- 

boet dan Aer djedjamoe Madoe 
tjap ,, TAWON « 

Dan djoega bisa membikin mi- 
njak jang soeda hilang haroem 

nja, kombali mendjadi wangi,         
  

  

  

  

  

  
DUA: 
K1 

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

Hoofdagent: 

K. W. E, KARTAATMADJA 
Di Tamarindelaan 220. - Bat. C. 

Bedak MUGUET 
Jang tida meminjak dan lengket. 

      
  

  

  

Gedep. merk No, 24555 

BEDAK MUGUET satoe-satoenja 
BEDAK jang soeda ternama dan men- 
dapet poedjian dari orang-orang jang 
soeda memake. WANGINJA HALOES 
sekali, djaoe bedanya dari bedak- 
bedak lain. 

- Poedjian lebih djaoe tidak perloe, 
tjoekoeplah memberi boekti, apa kata 
»ACTRICES” dari TOONEEL GE- 
ZELSCHAP ,,DARDANELLA“, satoe 
TOONEEL GEZELSCHAP, apa be- 
toel Bedak Muguet jang paling baik 
dari semoea Bedak jang dibikin di 
Indonesia, 

Saran 

barurta- marrad £ Inai PS 

Kapita (inna 

Jurrtana 3 ca 

IBantaria, 

Dangan norma 

foveu posnja kirlan badak Hak UU Uingis W reitdrmes 

Indiesh Mkajane on Weertontia Biresu saja vooda terins/dao Tagih 

agi-tnaikon A2 antara aetricea "Dardgoataa". 

Pendapatan marira rata? adalah jeng Petik Kusua,t 

3 & BEN BALI GATKA 

  

Kn aan 
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JUK FEN & Co. 
Malakastraat Telf 1456 Batavia   
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5 Gemandangan 
  

Lembaran Kedoea 

  

marnnntnatan wa 
  

e Kesoedahannja engu€te dari stu- 
—.. denten RHS. dan GHS. 

Bagaimanakah keadaan penghidoepan studenien bangsa kita 

Ka
rt
a 

  

teroetama di 
2). 

Pengeloearan goena 
makanan, tempat ting- 
gal dan tjoetiji. 

Oleh 242 studenten, jang bajar sen- 
diri perongkosan makanan, tempat ting 
gal dan tjoetji maka djoemblah2 itoe 
semoea adalah sebagai berikoet : 
aa aa AN Ea AN ah EN eh 

US SUK Bb WUN UK —4 
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Oleh sedjoemblah studenten perong- 
kosan tentang tjoetji tidak dihitoeng 
dalam soal terseboet diatas dan djoem- 
blahnja ada: 

f 1.—, satoe boelan dalam 3 kedjadian 
2 Aa ” 1 » 8 ” 

f 2 —, ” ” »” 35 ” 

SE ena » 12”, 
f 3.50, ” »” » 4 » 

f 5—. En » » 1 »” 

f 6.—. ” a » I ” 

Pertanjaan sampai sebagaimana dja- 
oehnja oentoek djoemblah terseboet 

—. diatas mendapatkan tempat tinggal dar 
"makanan jang sempoerna bisalah ki- 
ranja dapat ditilik menoeroet ketera- 

5. ngan jang terseboet dibawah ini. 

Dari 318 studenten, 36 diantaranja 
memprotest terhadap makanan jang 
tidak tjoekoep, dan selandjoetnja se- 
djoemblah besar tentang makanan jang 
tidak enak. Protest2 tentang soal ma- 
kanan tidak begitoe pentinglah kiranja. 
Dari 36 orang jang berboeat demikian, 
31 diantaranja telah ' memadjoekan 
penghasilannja masing2 dengan teliti 
dan 16 dari mereka ini mempoenjai 
penghasilan jang terletaknja'dari f 40— 
sampai f 50 satoe boelannja. Apabila 
ditilik- dari katja mata perimbangan 
maka protest itoe tidak begitoe sering- 
lah terdengarnja Salam ini pengha- 
silan dari pada penghasilan2 jang le- 
bih tinggi agaknja. Diantara jang| 

' protest tadi terdapat djoega 5 orang 
jang mempoenjai,penghasilan dari f 75- 
sampai f 100. Sedjoemblah besar ka- 
oem protest itoe tinggal dalam inter- 
naat dari kaoem studenten di Pegang- 

(e“ saan, 

   

  

   
    

  

   

  

54 studenten menerangkan mereka 
.. mesti dengan tetap beli makanan dari 

loearan. V 
Tentang tempat tinggal keterangan- 

nja adalah sebagai berikoet: 86 stu- 
. denten menerangkan bahwa mereka 
— tidak ingin mempoenjai studeerkamer 

. sendiri. 
Dari 86 ini 58 telah memberi kete- 

rangan jang tjoekoep dengan penghasi- 
lannja masing2 dan 35 dari 58 tadi ada 
jang mempoenjai penghasilan koerang 
dari f 50,— satoe boelannja, 
30studenten bagikan studeerkamernja 

pada lebih dari 1 orang, Dari 36 ini 24 
diantaranja telah memberi tjatatan jang 
sempoerna tentang penghasilan dan 

| dari 24 tadi ada 16 jang mempoenjai | penghasilan dibawah dari f B0. 

  

Betawi ini ? 

Pertanjaan : adakah toean mendirikan 
roemah tangga sendiri bersama-sama 
dengan orang lain, telah ditetapkan oleh 

bahwa mereka tinggal bersama-sama 
dengan 8 colleganja, seorang dengan 9, 
doea orang dengan 5 orang lain lagi, 
doea orang dengan 5, seorang dengan 
7 dan seorang lain lagi dengan 6 orang, 

12 studenten merasa poeas tentang 
penerangan dalam mereka poenja stu- 
deerkamer, 6 diantaranja tidak senang 
sama sekali, 51 studenten anggap 
bahwa mereka, poenja kamer tidak 
tjoekoep soenji, 51 lain Iagi sederhana, 
3 'studenten jang beroemah dalam 
kampoeng menerangkan bahwa apabila 
dimoesim hoedjan mereka tidak bisa 
sampai dalam sekolah oleh karena 
djalanan jang bandjir dan seorang 
student lagi menerangkan bahwa ia 
tidak mempoenjai djas hoedjan atau 
sebagainja. 
bisini nampaklah bagai- 

mana pentingnja oentoek 
menjelidikisampaisebagai- 
mana djaoehnja dari djoem: 
blah f 15,— f20,— menoe- 
roetstaat III, 8pCt.daristu- 
denten goena makanan. tem- 
pattinggal dantjoetjimere- 
ka masih bisa dapatkantem 
pattinggal jangsempoerna. 

Dari studenten jang kita toetoerkan 
diatas, 2 diantaranja tinggal sama fa- 
milie, seorang lagi sama kawan orang 
tocanja dan mereka semoea ini merasa 
senang tentang segala-galanja, 2 stu- 
dent lagi masing2 mendirikan roemah 
tangga dengan 8 dan 9 orang, 6 dian 
taranja jang “biasa” bajar makan tidak 
madjoekan protest apa2, 4 diantara me 
reka ini tinggal bersama2 dengan se- 
orang atau 2 student lain lagi, 2 dian 
tara studenten jang baroe sadja kita 
seboetkan menganggap bahwa mereka 
poenja kamar tidak tjoekoep soenji dan 
selandjoetnja tidak madjoekan protest 
tentang pakaian dan makanan. Seorang 
student jang bajar makan dengan djoem 
blah f12,50 protest bahwa roemah di 
mana ia tinggal dalam moesim hoedjan 
hampir sadja tidak bisa disampaikan. 
Tentang pertanjaan sam: 

pai sebagaimana djaoek- 
nja studenten mempoenjai 
alat2 peladjaran jang tjoe- 
koep dansampai sebagai- 
manadjaoehnjamerekapoe- 
njaalgemeene ontwikkeling 
dengan djalan membatja 
madjallah dansoeratkabar, 
keterangan2 dibawah ini 
memberi penerangan2lebih 
landjoet. 

Dari 318 studenten hanja 70 sadja 
mempoenjai sebagian dari boekoe2 
jang perloe 85 kehilangan bagian jang 
penting, 10 studenten tidak sekali-kali 
mempoenjai boekoe2 peladjaran dan 
71 lagi menerangkan bahwa mereka 
tidak mempoenjai microscoop (tero- 
pong). 

198 studenten menerangkan mereka 
membeli alat2 peladjarannja “dengan 
.crediet dan 8 lagi tempo2 dengan cre- 
diet poela. : 

Pertanjaan: apakah tocan dengan 
landjoet membatja soerat kabar, oleh 
20 studenten diberi djawaban tidak, 
oleh 34 tempo2 dan oleh sisanja ja, 
15 diantara mereka itoe menerangkan 
mereka berlangganan, 26 bersama sama 
dengan jang lain berlangganan poela. 
64 menerangkan membatja madjallah2, 
42 tempo2 dan sisanja dengan tetap, 
34 berlangganan dengan 'salah satoe 
madjallah, 10 bersama-sama jang lain 
begitoe djoega. 

  

pembelian boekoe2 loear dari lapangan 
peladjaran oleh 82 studenten didjawab 
dengan soeara ja, oleh 20 dengan soeara 
tempo2 dan sisanja dengan soeara tidak. 
Maksoednja enguite ini 

jalah djoega goena menda- 
pat pemandangan tentang 
pertanjaan, sampaisebagai- 
mana djaoehnja ada itoe   

KE oa (AS 4 as RA 

ran tidak akan dilandjoet- 

    

44 studenten, 2 studenten menerangkan. 

| 
Pertanjaan 'apa tempo2 dilakoekan 

kekoeatiranbahwapeladja-j 

. LINE AANG Set IA NB II ke Si AI 

adaan2 jang soekar dalam 
Soal oeang. 

Didalam ini soal soedah tentoe sadja 
mesti dapat keterangan terlebih doeloe 
tentang penghasilannja masing2 mereka 
poenja orang toea atau jang rawat stu- 
denten kita ini. Menoeroet enguete 
adalah djoega terselip itoe kesoekaran 
oentoek menetapkan dengan pasti. Ke- 
napa bisa kedjadian begitoe roepa jalah 
pertama terletaknja oleh karena dalam 
beberapa hal penghasilan mereka itoe 
tidak  diseboetkan,  jalah oleh karena 
sebagian banjak dari kaoem studenten 
itoe tidak mengetahoeinja. Apalagi da- 
lam kalangan kaoem saudagar peng- 
hasilan-itoe ditaksir dengan sedapat2nja 
sadja. Selandjoetnja sebagaimana telah 
dioeraikan kebanjakan dari studenten 
itoe mendapat.toendjangan dari sanak 
saudara, diantara mana djoega pengha- 
silan mereka itoe tidak diketahoeinja. 

Tabel jang terseboet dibawah ini 
merangkap penghasilannja orang2 toea 
studenten itoe, studenten mana hanja 
ditoendjang oleh mereka atau hanja 
oleh seorang familie sadja. 
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Hampir semoea angka2 dari ambte- 
naren bersangkoetan dengan pengha-f 
silan kotor dengan tidak pakai pemo- 
tongan (jang doeloe) dari 17pCt. 

Djoemblahnja anak2 jang bersekolah 
jang selainnja itoe studentent haroes 
poela diberikan toendjangan, rata2 
berdjoemblah 3,3. 

Staat jang terseboet dibawah ini le- 
bih landjoet lagi menerangkan tentang 
itoe..5 ambtenaren jang mempoenjai 
penghasilan dari - i 100.— 
f 150.— sebagai berikoet, 

1. Seorang toea mempoenjai pensioen 
f 147—, saudara lelaki dan perem- 
poecan bersekolah di H. B.S,' 

2, Seorang toea mempoenjai. peng- 
hasilan f 115.—:2 saudara laki2 dan 
perempoean di. Mulo, 2 saudara jelaki 
dan perempoean lagi di HIS. Semoea- 
nja ini-termasoek dalam tanggoeannja 
Si orang toea. tadi. Student memberi 
tahoekan bahwa oentoek: membajar 
perongkosan peladjarannja jalah dari 
oeang simpanan. afs 

31. Orang toea pensioenan,- dan 
mempoenjai penghasilan dari-f 148 
dan 3 anak bersekolah di «H.I.S., 
dan satoe lagi-di Furopeesche- Lagere 
School. Satbt 

Student membajar f 30, oentoek roe 
mah tinggalnja f2, boeat perongkosan 
tjoetji dan f 8, boeat keperloean2 lain 
lagi. 

257. Orang toea pensioenan dan mem- 
poenjai penghasilan hanja f# 110 masih 
mempoenjai 1 anak laki-laki dalan 
sekolah Mulo. Student tidak membajar 
oecang college lagi, dan perongkosan 
tempat tinggal begitoe dan-si orang 

| toeanja tadi mengirimkan tiap-tiap boe- 
lan f 15 padanja. 

230. “Orang toea pensioenari, 'mem- 
poenjai penghasilan dari f 128 dipo- 

'tong 18 pCt. tidak mempoenjai anak2. 
Oearg college soedah 4 kali dibajar. 
Tiap-tiap boelan kirimkan f'74 pada 
anaknja. Ly 

    
  

  

| ..... Membetoelkan kesalahan. 

| Di kepala artikel. lembaran ketiga 
.kemaren ada rampak kesalahan, jaitoe: 
Protest terhadap Hoofdbestuur P.P,B.B 
seharoesnja . terhadap . Hoofdbestuur 
P.P.P,B, Maka dengan. ini dibetoelkan. 

" 
1 ci. sasa 

aan ana anna anna Dp NAN nat AA 

kan berhoeboengdengan ke-! 

sampai! 
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Diasingkan dari Indonesia. 
3 # Oentoek kepenti 
2 ngannja kesedjah 

teran oemoem. 
Dengan besluit Gouvernsment ber- 

tjotjokan sama Raad van Indie, menoe- 
roet artikel 35 dari Indische Staatsre- 
geling, maka Lim Khe Ho oemoer 22 
tahoen, dilahirkan di Hoatjoe (Hokkian) 
Tiongkok mempoenjai pekerdjaan saba- 
gai schrijver sekarang tinggal di loear 
Indonesia, tetap akan diasingkan dari 
sini berhoeboeng dengan kepentingan 
keamanan kesedjahteraan oemoem. 

—O— 

Persatosan Boeroeh. Pabean 
Ke Indonesia, 

Keloear dari vak- 
gs -centrale PViPLN: 

Sebagaimana: doeloean soedah dika- 
barkan,. maka pada hari Minggoe jang 
laloe. dengan. bertempat. di Gedong 
Nationaal Indonesia di Boeboetan Soe- 
rabaja P.B.P.I. terseboet telah menga- 
dakan vergadering  tahoenan, dimana 
ada hadir beberapa wakil tjabang2nja. 

Lebih 'doeloe: ada diberi tahoekan: 
poectoesan. 2. besloten.. vergadering, 
antara mana jang kita rasa penting 
jalah : Merobah nama P.P.P,I. mendjadi 
P.B.P.I..(Persatoean. Boeroeh Pabean 
Indonesia) dan. keloear: dari vakcen- 
trale P.V.P.N, dari tosan Soeroso. 

Kemoedian lantas tocan Nadja-Moe- 
din bikin soeatoe pembitjaraan tentang 
Fascisine dan.pergerakan sekerdja. » 

Dan djoega tentang keloeh kesahnja 
pegawai negeri oleh tocan Soedirman. 

—G— 

Oedjian. pengabisan pada . sekolah 
N.ILA.S, Soerabaja. .. 

Kepala dari D.V.G. telah ambil poe- 
toesan.akan. angkat satoe commissie 
boeat menilik eind-examen pada Ned- 
Indische Artsenschool di Soerabaja ba 
gian tahoen 1934-1935, jang berdjalan 
antara 1 Aug. 1934 sampai '31 Juli 1935. 

A. Sebagai lid voorzitter R.J.F. van 
Zeben, directeur Nias. s 

B. Sebagi leden: G.A. van der Horst, 
Dr. J.W. Best, Dr. H.W. Lubberhuizen 
C.J.H. de Geus, Dr... Harkink, Dr, Xo- 
hamad Sjaaf, semoeanja medischleeraar 
pada Nias, Dr. E.R.A, Luyke  Roskott, 
arts dalam pekerdjaan merdika, jang di 
wadjibkan. berikan peladjaran dalam 
interne geneeskunde pada Nias: Dr. A 

Bloch .wnd, directeur dari Gouver- 
nements C.B.Z. di Soerabaja jang di 
wadjibkan kasih peladjaran dalam il- 
moe obat2an :. Dr. W,E.R, Fssed, ke- 
pala dari afdeelingslaboratorium di 
Soerabaja, jang diwadjibkan berikan 
peladjaran dalam ilmoe pengetahoean 
bacterie dan keresikan (hygiene) pada 
Nias:. raden Soetomo, gouvernements 
arts jang diwadjibkan berikan peladja- 
ran dalam. .huid-en  geslachtziekten 
atau penjakit koelit dan penjakit kotor 
pada itoe sekolahan : 

J- K.M. Koechling, wnd. burger-apo- 
theker. dipekerdjakan pada apotheek 
di gouvernements :C. B. Z. Soerabaia 
dan djoega diwadjibkan berikan pe- 
ladjaran dalam pharmacognosie dan 
receptuur pada Nias, Dr. P, J, van 
der Schaar, gouvernements arts, jang 
diwadjibkan berikan peladjaran tentang 
perijakit batin dan zenuw pada Nias : 
Dr. I. Segall, gouvernements: arts jang 
diwadjibkan berikan peladjaran dalam 
kinderziekten (penjakit anak2) pada 
Nias dan R. Soerjatin, particulier In- 

  

  

disch “Arts jang diwadjibkan berikan 
peladjaran dalam ilmoe merawat orang 
sakit. pada- Nias. 

se 0 — 

Pakempalan Kawoela Mang- 
koenegaran. 

Soesoenan Pengoes 
roes besar. 

Dari fihak pengoeroes besar PKMN: 
SoJo “kita “mendapat kabar sebagai 
berikoet : 

Dengan kepoetoesan conferentie pa: 
da tanggal 30 Augustus 1934 sampai 
tanggal 2 September 1934, maka soe- 
soenan Hoofdbestuur Pakempalan Ka- 
woela Mangkoenegaran dirobah sebas 
gai dibawahini : 

|“ Voorzitter Soeweda. 
Vice Voorzitter R. Ng. Hardjagoepaia 
Secretaris 1. Soewarda Pontjapoes: 

: paja. 
Secretaris Il. -R. Dm. Wirasoepadma 
Penningmeest !. M. Ng, Soejarta 

id. 1. M. Soeraminasa 
Commissarissen R.M. Ng Hardjasoe- 
keima, R. Soemati, R. M, Soemanta, 
Sastrasoedira, Adiwijata. 

Sehotsching Voorzsit- 
ter P.K.M.N. tjabang 
Djaten. 

Oleh conferentie Hoofdbestuut P, K. 
M..N. dengan tjabang2nja pada tanggai 
30 Aug. sampai tanggal 2 Sept. 1934, 
bertempat di Soos Mangkoenagaran, 
setelah. mendengar keterangan2 dari 
'wakil tjabang Djaten, dan telah ber- 
boekti jang sedjelas2nja, maka Voor- 
zitter P.K.M.N. tjabang Djaten M. 
Rongga Sastrasoekarma di Djaten (Kas 
ranganja) dischorst oentoek sementara 
waktoe, dan pimpinan tjabang dipe- 
gang oleh Vice Voorzitter M. Dameng- 
witjara. 

Perkaratanah. 
Dalam conferentie terseboet, djoega 

soedah dimadjoekan soeatoe motie jang 
isinja seperti berikoet : 

setelah mendengar: 
oeraian penjerahkan tanah sebagai 

tersebuet didalam Rijksblad 1917 no. 14, 
artikel 9a alinea 2 moeka 142 barisan 9, 
jang berboenji : ,,sanggannja tanah tadi 
boleh diserahkan pada salah seorang 
menantoenja lelaki enz,.enz." 
menimbang: : 
bahwa artikel terseboet didalam prak- 

tiik membawa keroegian pada kawoela 
(Ra'jat) Mangkoenagaran, sebab dapat 
kedjadian djoega menantoe tadi boe- 
kannja orang asli dari Mangkoenagaran, 
dan djoega dapat membawa keroegian 
kepada familienja jang meninggal doe- 
nia, sebab telah banjak kedjadian me- 
nantoe- tadi - lantas bertjerai dengan 
istrinja, tanah sanggan tadi terlandjoer 
mendjadi haknja bekas menantoe tadi, 
. Memoetoes: 

A, Minta kepada Pemerintah Mang- 
koenagaran soepaja artikel terseboet di 
roemah soesoenannja kalimat, agar da 
pat mengandoeng maksoed seperti di- 
bawah ini : 
memperkenankan tanah sanggan tadi 
dapat diserahkan kepada anaknja istri, 
akan tetapi tidak kepada menantoenja, 
asal antaknja istri tadi dapat mengada- 
kan wakil orang laki jang masih koeat 
bekerdja dan beloem mempoenjai tanah 
sanggan. 

B. Motie ini diatoerkan pada Peme- 
rintah Mangkoeragaran dan disiarkan   dalam soerat soerat kabar, , 
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Menengok kesalahan diri. 
Penghargaan bangsa kita 

'Kelalaiannjaorang 
Te jang pandai bahasa 

Sa asing. 
Soal bahasa tidak djarang dikemoe 

. kakan dalam soerat-soerat kabar ha- 
rian atau madjallah. 

Teroetama pada dewasa ini, djaman 
persatoean soal bahasa itoe bertam- 
bah lama tidak bertambah basi, seba- 
liknja makin hangat dan haroes diper 
bintjangkan. : 

Sedjak berdirinja perkoempoelan2 
jang mengandjoerkan persatoean bang 
sa dalam kepoelauan Indonesia baha- 
sa itoe soedah dipertjakapkan. Seba- 
gian banjak perkoempoejan2 itoe me- 
ngakoei, bahwa oentoek bahas persa- 
toecan sebaiknja dipergoenakan bahasa 
Melajoe. Pada dewasa ini sedikit lagi 

orang jang mengatakan : Bahasa Me- 

lajoe, tetapi telah disalin namanja de- 
ngan: bahasa Indonesia. 

Didalam rapat2, pada dewasa ini 
sebagian banjak poen telah memakai 
bahasa Indonesia. : 

Oentoek mengandjoerkan pada pem- 
bitjara2 diatas rapat itoe, maka didin- 

ding dinding gedong pertemoean sering 

tertampak toelisan dengan hoeroef2 
jang besar misalnja : 

Pakailah Bahasa Indonesia. 

Bahasa itoe boekan sadja soedah 

hampir dipergoenakan dalam segala 

rapat2 terboeka, konperensi atau kong 

res, tetapi soerat2 kabar kepoenjaan 
bangsa kita hampir semoeanja mema- 
kai bahasa persatoean itoe. 

Poen achli-achli bahasa mengetahoei 

poela soedah, bahwa kesoesasteraan 

kita soedah lama terlantar, maka itoe 

mereka beroesaha membangoenkan 
setta membentoek kesoesasteraan kita 

soeai dengan 'djalan kehidoepan, de- 

ngan mengadakan madjallah misalnja 
. Poedjangga Baroe”. 

Soenggoeh tertampak djocga kema- 
djocan orang mempergoenakan bahasa 
itoe dalam kedoea hal terseboet. 

Kalau ada perkataan soelit, sekali 

diperdengarkan atau ditoelis, segera 
perkataan itoe mendjadi oemoem. 

Hal itoe menandakan, bahwa bangsa 
Indonesia tidak koerang gemarnja pa- 
da bahasa Melajoe jang soedah di 
djelmakan mendjadi bahasa Indonesia 
itoe, 

Akan tetapi dalam pada itoe haroes 
poela dimadjoekan disini tentang ke 
madjoeannja lebih djaoeh dan kelalai- 
an kita terhadap bahasa sendiri. 

Apabila bahasa itoe soenggoeh2 
akan dipakai oentoek bahasa Indonesia 
atau bahasa ra'jat Indonesia seoemoem- 

“ nja, maka beloemiah tjoekoep akan 
mengembangkan itoe kalau hanja di 
pergoenakan mengembangkan dalam 
rapat2 terboeka, dan soerat2 kabar 
Neh: £ 

entoek menjiarkan bahasa itoe 
soepaja mendjadi oemoem, mendjadi 
bahasa tiap2 rakjat Indonesia, haroes- 
lah dipakai oentoek pertjakapan seha- 
ri-hari, dalam pergaoelan hidoep, tidak 
memandang tempat. 5 

Hal ini beloem bisa dilakoekan. 
Biarlah kita sampingkan lebih doe- 

loe dan marilah kita menilik keadaan 
sehari-hari pada dewasa ini, oentoek 
mengetahoei penghargaan bangsa kita 
terhadap bahasanja sendiri, baik 
bahasa Indonesia macepoen 
bahasa daerahnja masing2. 

AE 2 
Djika orang Indonesia bertemoe de- 

ngan orang sebangsanja, kalau kedoea 
orang itoe soedah pernah mendoe- 
doeki bangkoe roemah sekolah ren- 
dah, menengah ataupoen tinggi jang 
berdasarkan bahasa Belanda, dapat di 
tentoekan kedoea orang itoe bertegoer 
sapa dengan memakai bahasa Belanda. 

Djika kedoea orang jang bertemoean 
itoe berlainan daerahnja, oempama jang 
seorang dari Madoera seorang lainnja 
dari Djokja — taroeh sadjalah kita tidak 
berkeberatan — mereka itoe memakai 
bahasa Belanda dalam pertjakapan 
mereka dengan beralasan beloem fahatn 
bahasa Indonesia jang sedang dikem- 
bangkan. 

Akan tetapi kalau orang-orang itoe 
sedaerah asalnja, sama-sama orang 
Indonesier Diawa oempamanja, keba- 
njakan (djadi boekan sedikit) mereka 
itoepoen berbitjara dengan bahasa 
asing, bahasa Belanda. : 

Apakah kelakoean sematjam itoe — 
dengan diketahoei atau tidak — tidak 
merendahkan atau tidak boleh dipan- 
dang tidak soeka meninggikan akan 
bahasanja sendiri, bahasa jang dipela- 
djarkan oleh iboe .dan leloehoernja ? 

Banjak poela orang jang beralasan, 
oleh karena mereka pada dewasa ini| 
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terhadap bahasa sendiri. 
  

berhoeboengan dengan bangsa Belanda, 
djadi perloelah bahasa Belanda itoe di 
pakai dalam pergaoelan sehari-hari, 
agar soepaja kalau ditegoer atau ber- 
tjakap dengan bangsa Belanda dapat 
lantjar, tidak gagap. 

Alasan itoe jalah kelantjaran. Lain 
tidak. Alasan lainnja sangat tidak dapat 
dipertahankan, 

Apakah pedoelinja kalau ia soeng- 
goeh2 menjintai bahasanja sendiri, 
berbitjara bahasa Belanda dengan 
gagap, kalau dalam. pembitjaraan itoe 
kadang2 terdapat kesalahan2 merangkai 
atau memilih kata ? 

Boekankah itoe memang boekan 
bahasanja. Djadi sepatoetnja atau 
moengkinlah kalau ia gagap atau salah 
merangkali kata, menjoesoen kalimat ! 

Bandingkanlah dengan ini : 
Oleh karena lebih djarang dipakai 

atau koerang diindahkan dari pada 
bahasa asing, orang berbitjara dengan 
bahasanja sendiri goegoep gagap tidak 
tertentoe soesoenannja, perkataan di- 
tjampoer adoek, lebih-lebih dalam ba- 
hasa Djawa jang bertingkat-tingkat 
tiada djarang orang Indonesier Djawa 
jang haloes dan lantjar bahasa Belan- 
danja, mempergoenakan kata pekerdjaan 
dalam bahasa tinggi oentoek dirinja ! 
Misalnja : ,, Koela siram.” 

Amboi! Kalau orang mengarti sedi- 
kit sadja tentang bahasa Djawa, men- 
dengar perkataan itoe, akan moeal 
peroetnja, djika tidak meloedah : se- 
bagai orang Melajoe mendengarkan 
perkataan : ,,Radja baroe sakit, sedang 
koedanja poen gering poela.“ 

Kalau orang soenggoeh merasa meng- 
hargakan bahasanja tentoe merasa lebih 
maloe salah memakai bahasanja sendiri 
dari pada koerang lantjar mengeloear- 
kan pikirannja dengan bahasa asing! 

: 

Mempeladjari bahasa bahasa asing 
itoe memang penting sekali, oentoek 
alat meloeaskan kepandaian. 

Kitapoen toeroet mengandjoerkan 
itoe. 

Tetapi djanganlah hendaknja bahasa 
asing itoe dipergoenakan lebih dari 
pada oentoek alat meloeaskan kepan- 
daian. 

Marilah kita menengok bangsa lain, 
bangsa Japan oempamanja. Bangsa ini 
sebagian banjak mengerti bahasa 
Inggeris. y 

Tidak oesah kita mengambil tjontoh 
dari negerinja. - 

Tjoekoep disini sadja. Kita beloem 
pernah. mendengarkan orang-orang 
japan jang pandai bahasa Inggeris. 
Meskipoen mereka itoe moela-moela 
mentjari 'pengetahoeannja dengan me- 
makai alat bahasa Inggeris, sebagai 
kita memakai alat bahasa Belanda. 

Apabila orang asing baroe datang 
kemari mendengarkan pertjakapan bang 
sa kita dengan memakai bahasa asing 
itoe, tentoe segera diterka olehnja, bah 
wa ketjintain kita pada bahasa sendiri 
sekarang ini soedah koerang sekali, 
djika tidak hendak dikatakan tidak ada 
lagi. 

Ketjintaan, kehormatan serta perin- 
dahan terhadap bahasanja sendiri bang 
sa kita pada dewasa ini makin koerang, 
karena didesak oleh ketjakapannja me- 
makai bahasa asing. 

Teristimewa dalam perkoempoelan, 
pemakaian bahasa asing itoe sangat 
meroegikan. : : 

Meroegikan karena tidak segala 
anggauta dalam perkoempoelan itoe 
dapat berbitjara bahasa asing. 

Hal itoe menimboelkan rasa rendah 
dalam hati orang-orang jang tiada 
dapat berbitjara asing itoe, meskipoen 
rasa itoe tidak pada tempatnja. 

Misalkan sadja dalam sekelompok 
orang berkoempoel, orang-orang seba- 
gian berbitjara dengan bahasa asing, 
sebagian poela tidak dapat berbitjara 
bahasa itoe. Orang jang tiada dapat 
berbitjara bahasa asing jang berdekatan 
dengan mereka itoe kadang-kadang ada 
poela jang gelisah doedoeknja, takoet 
kalau-kalau nanti ia ditegoer dengan 
bahasa asing ! 

Sedang banjak poela pemoeda-pe- 
moeda jang masih beloem loeas peman- 
dangannja memandang rendah kepada 
orang-orang jang tiada dapat berbitjara 
bahasa asing seperti dirinja ! 

Demikianpoen pandangan rendah itoe 
terasa oleh orang jang tak dapat 
berbitjara bahasa asing itoe, dengan 
anggapan jang keliroe, menjangka kalau 
orang2 jang lantjar bahasa Belandanja 
itoe lebih pandai dari padanja dalam 
segala hal! 

Itoelah satoe dari pada keboeroekan- 
“Inja, sedang baiknja dalam hal bitjara, 
tidak ada. 

Mohd. Ali. 

  

Tentang beasrakah. 

Poen didalam conferentie terseboet 
djoega soedah diadakan motie jang 
isinja seperti berikoet: 

setelah mendengar. 
oesoel-oesoel dengan keterangan-kete- 
rangannja dari tjabang-tjabang tentang 
permintaan toeroennja beja  srakah 
(soerambi).   

    

berpendapatan. 
bahwa dari sebab pada masa ini ta” 
moedah dapatnja oeang, jang tentoe 
sadja djoega ta' moedah membajar bea 
srakah, maka oleh karena itoe akan 
mengadakan keroegian pada Pemerin- 
tah, dan akan. membawa keroesakan 
kesoesilannja Ra'jat, dari sebab akan 
banjak timboelnja perkawinan jang 
tidak sjah. 

Memoetoeskan. 
perloe minta toeroennja bea srakah 
dan selandjoetnja mangatoerkan motie 
ini pada Pemerintah Mahgkoenagaran 
soepaja diketahoeinja dan mendjadi 
pertimbangannja, begitoe djoega me- 
njiarkan -motie ini didalam soerat- 
soerat kabar. 

—-O— 

Perampokan padi ditengah sawah. 

Pada malam Djoemaat jbl, I Keri- 
poet seorang pendoedoek desa Bindoe 
district Kesiman (Denpasar) (Bali) se- 
dang menoenggoe padinja jang telah 
koening disawah jang letaknja arah 
sebelah barat desa Renon. 

Sekonjong-konjong datanglah seka- 
wan pendjahat penoedjoe kesawah 
tempat padi I Keripoet itoe. Dengan 
ta" likat-likat poela, seolah-olah ber- 
boeat kepada hak miliknja sendiri, di 
ketamnjalah (dipotongnja) padi itoe 
beramai-ramai. 

| Keripoet panas hatinja, lantaran 
miliknja diperboeat sewenang-wedang 
oleh pendjahat-pendjahat itoe. Iapoen 
bersedia menghampiri kawanan pe- 
rampok perampok jang sedang asjik- 
nja melakoekan kewadjibannja. 

Tetapi, apa latjoer..... “ 
Beloem beberapa langkah ia bertin- 

dak, maka kepalanja dihoedjani pen 
toengan dari belakang, sehingga ia 
roeboeh seketika itoe djoega dengan 
ta“ chabarkan dirinja lagi. 

Setelah tersedar, tampak olehnja 
padinja telah habis, litjin bagai didjilat 
andjing koeroes. Pendjahat-pendjahat- 
nja..... , ja, djangankan orangnja, 
sedang djedjaknjapoen ta' terdjoempa. 

Lambang kemelaratan masjarakat di 
Bali Selatan. 

: Ta 

' Pembakaran majit didalam 
keriboetan 

Baroe2 ini didesa Bonbioe (Blahba- 
toeh) Bali, seorang-orang jang menga- 
dakan pesta ,,ngaben” (membakar ma- 
ji) berachir dengan keriboetan, Doe- 
doeknja perkara ada sebagai berikoet: 

Senggoe Set, seorang jang memang 
tiada terialoe disoeka dalam lingkoe- 
ngan desa Bonbioe itoe mengadakan 
pesta pembakaran majit bapaknja al- 
marhoem. 

Sebeloem datang temponja hendak 
,mengab€n” itoe, terlebih dahoeloe 
orang-orang desa sama-sama men- 
tjegah maksoed Senggoe Set itoe, ber 
alasan tidak “berapa lama antaranja 
lagi, jani berhampiran dengan waktoe 
pesta pembakaran majitnja itoe, orang2 
desapoen akan membikin pesta ,,me- 
karja ajoe” pesta soetji hening, jang 
sekali2 tiada boleh dibaoerkan dengan 
pesta sematjam membakar majit. Ka- 
lau Senggoe Set moefakat dengan pe 
remboekan orang2 desa, baiklah ia 
mengoendoerkan - pesta pembakaran 
majitnja, jaitoe sesoedah erang2 desa 
selesai dari membikin pesta persem- 
bahjangan dipoera Dalemja. 

Senggoe Set bersitegang oerat leher, 
ta?” hendak menoeroet kemaoean orang2 
desa sekaliannja. Oleh jang wadjib di 
beri keterangan, bahwa Senggue Set 
tidak boleh melanggar permoefakatan 
pendoedoek desa itoe. Betapa keboe- 
latan soeara orang2 desa, ia haroes 
takloek. Djika tetap ia berkepala batoe, 
tentoe kena ',denda”. 

Senggoe Set jang memang telah pa- 
nas hatinja, karena niatnja mengaben 
itoe serasa dihalang-halangi, iapoen 
melanggar kemaoean orang2 desanja, 
jaitoe melandjoetkan pesta pembakaran 
majitnja. Kendatipoen didenda, sebe- 
rapa 'sadja banjaknja, ia akan bajar 
contant. 

Orang-orang desa sama2 tahoe, bah 
wa niat Senggoe Set itoe pantang di 
'Hegah. Demikianlah setelah datang 
waktoenja pesta pembakaran majit'itoe, 
jang djatoeh 'har-nja sama poela de- 
ngan ,pesta persembahjangan orang2 
desa, maka diisi sekalian kaoem Seng 
goe Set jang pada waktoe mengoe- 
soeng ,,wadah” '(oesoengan majit) 
hendak dibawanja kekoeboeran, orang 
orang desa ta” terkira-kira banjaknja 
mengempang djalanan (mendahoeloei) 
wadah itoe sambil bersorak-sorak 
mengoesoeng pohon beringin hidoep 
dan seboeah patoeng besar jang akan 
dibawanja kepoera- Dalemnja jang 
mana memang letaknja berhampiran 
dengan koeboeran. Beringin itoe hen 
dak ditanamnja dihalaman poeranja, 
agar dikemoedian hari ada seboeah 
pohon tempat berlindoeng. 

Dimanakah wadah“ Joesoengan 
majit) Senggoe Set itoe dapat meli- 
wati lapisan orang2 desa jang banjak 
nja berlipat berapa kali? 

Begitoelah ekornja pertjideraan ini,   Orang2 desa seakan-akan dengan se- 
ngadja bersorak beramai-ramai seben- 

tar ke hilir dan sebentar poela keoe- 
dik, madjoe moendoer berdjam djam 
lamanja, memikoel beringin serta pa- 
toeng itoe. Kita jakin, betoel2 memang 
tidak ada ,apa-apanja", antara 
kedoea belah pihak itoe, tentoe de- 
ngan sekali angkat (pikoel) beban itoe 
oleh orang2 desa dapat dioesoeng ke- 
tempatnja. 

Oleh karena itoe, soedah dapat di- 
pastikan jang wadahnja Senggoe Set 
itoe jang memang dibelakang darila 
pisan orang2 desa tempatnja, toeroet 
djoega madjoe moendoer ta' tentoe 
toedjoeannja, sebagai kapal kehilangan 
pedoman, hanja kasihan ombak maka 
hanjoet. 

Kira-kira djam setengah toedjoeh 
malam baroelah , wadaknja“. Senggoe 
Set sampai dikoeboeran, ja'ni sesoedah 
orang2 desa sama berhenti beramai- 
ramai itoe. 

Dus, benar-benar kerdja Senggoe 
Set itoe terganggoe karenanja. 

Ada-ada sadja!!! 
—)— 

Ditoendjoekkan tempat tinggal 
jang tetap. 

Padali orang bang- 
sa Tionghoa, 

Bertjotjokan dengan Raad van Indig, 
menoeroet artikel 37 dari Indische 
Staatsregeling, maka pada: 

Oey Tjin Yan, sebenarnja Oei Chin 
Ijang, oemoer 20 tahoen, tidak mem- 
poenjai pekerdjaan. : 

Lim Hong Lie, oemoer 22 tahoen, 
bekerdja sebagai boedjang waroeng 
koffie. 

Lim Po Thoan, oemoer 17 tahoen, 
bekerdja sebagai boedjang toko. 

Ong Ten Wan, oemoer 16 tahoen, 
tidak mempoenjai pekerdjaan. 

Tan Lian Tjoe oemoer 15 tahoen, 
tidak mempoenjai pekerdjaan. 

le Sek Goan, sebenarnja Jie Sek 
Goan, oemoer 17 tahoen,- bekerdja 
sebagai toekang emas, 

Tjan Yam Tjiang oemoer 17 tahoen 
tidak mempoenjai pekerdjaan, Tjoa 
Po Tiat, oemoer 13 tahoen, tidak mem- 
poenjai pekerdjaan. Pang Sioe Kek, 
sebenarnja Fong Sive Ka, oemoer 17 
lahoen tidak mempoenjai pekerdjaan, 

The Hong Foe, oemoer 23 tahoen, 
bekerdja sebagai toekang emas, se- 
moeanja terlahir di Tg. Balai (Suma- 
matra Timoer) dan tinggal sampai se- 
karang di iloe tempat djoega telah di 
toendjoekkan sebagai tempat tinggal 
jang tetap itoe kota poela, dan pada 
Tari Tjo Ti, oemoer 17 tahoen, tidak 
mempoenjai pekerdjaan dilahirkan di 
'g, Ba'ai ditoendjoekkan kota Medan 
sebagai tempat tinnggal jang tetap 
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Raden2 baroe. 
Ditjatat bahwa Adelardus Sahid Sis- 

wahadisoebrata, goeroe pada Openbare 
H.LS. di Grissee (Djawa-Timoer) di 
perkenankan oentoek memakai titel 
Raden hingga dikemoedian hari bole: 
seboet dan toelis namanja sebagai Ra 
den Adelardus Sahid Siswahadisoe- 
brata, 

—.Mas Mohammad Hassan Angga- 
koesoemah, commies pada kantoor Re 
sedent Cheribon (Djawa-Barat) diper- 
kenakan oentoek memakai titel Raden 
hingga selandjoetnja ia boleh seboet 
dan toelis namanja sebagai Raden Mo- 
hammad- Hassan Anggakoesoemah de 
ngan pengoemoeman poela berhoe- 
boeng dengan ini hal poen anak2-nja 
jang masih dibawah oemoer .jalah 
Oesman Anggakoesoemah dan Darma- 
joeman Anggakoesoemah mempoenjai 
hak oentoek memakai itoe titel 

—0— 

PEMALANG. 
Goeroe2 jang akan 
diwachtgeld. 

Djoemblah goeroe2 jang akan di- 
wachtgeld dalam ressort Pemalang ada 
15 orang, jang semoeanja moelai di- 
wachtgeld dari I Januari 1935 j.a.d. dan 
semoeanja masing2 soedah berdienst 
diatas 2! tahoen. 

Haroes bangoeakunst 
kembali. 

Pada malam Minggoe jang laloe de- 
ngan bertempat di pendopo keweda- 
naan Pemalang atas initiatiefnja Mardi 
Langen Gito, soedah diadakan lezing 
tentang ,,beksa, gending dan tembang” 
oleh ti. Hardjoamidjojo. 

Kesimpoelannja  pembitjaraan, bah- 
wa kunst kita haroes dibangoenkan 
kembali dengan djalan jang betoel, 
sebab didalam kunst ini mengandoeng 
arti jang foeas tentang kesopanan 
bangsa kita. Boekan kunst goenanja 
oentoek  menoeroeti hawa nafsoe sa- 
dja. Oentoek meramaikan pertemoean 
itoe diadakan djoega panembromo, 
oleh moerid-moerid perempoean de- 
ngan mengambil  bermatjam-matjam 
lagoe. Poekoel 12.30, baroe boebaran 
sedang pertemoean dimoelai poekoel 
10 malam. 

Pergerakan di Pemalang. 
Kini keadaan pergerakan dari bangsa 

kita disini sangat tidak menggirangkan. 
Baik politick maoepoen sociaal rata2 

  

SEPINTAS LALOE. . 

Oecang dan kepintaran...! 
Seperti orang makloem baroe-baroe 

ini Perserikatan Oelama“ telah me- 
ngadakan congresnja jang ke 12 kali 
bertempat di Cheribon. 

Didalam. perdjamoean (receptie) an-. 
tara lainnja Ketoea Pengoeroes Besar 
dari Persjarikatan Oelama terseboet 
mengoetjapkan bahwa , Perserikatan 
Oelama” TIDAK MOESJRIK KEPADA 
OEANG, TIDAK MOESJRIK KEPADA 
INTELLECT.... dll. serta tidak sajang 
akan memboebarkan perhimpoenannja 
apabila didoenia ini soedah ada per- 
himpoenan jang bisa menjelamatkan 
masjarakat dan mendjadi satoe dengan 
perhimpoenan itoe.“ 

Tidak moesjrik pada kepintaran dan 
ea, 8 ea » 

Sepintas laloe memang begitoe poen- 
tiaknja atau pengabisannja hidoep ma- 
noesia toch akan. berpoelang ke achi- 
rat, didoenia boeat sementara. Oeang 
dan intellect tidak perloe lagi. Biarlah 
hidoep bahagia dan beroentoeng di 
doenia ini mensereet oekoeran achirat 
sadja. Kalau kaoem oelama mengoe- 
raikan poela hal itoe didepan halajak 
orang desa, maka dengan sendirinja 
orang desa djadi boentet idealennja. 
Sebab toch kalau difikir kepintaran 
dan oeang itoe tidak ada faedahnja 
Ana kalau soedah mati (sedang hi- 
doep dideenia tidak kekal). 

Maksoednja boleh djadi Perserikatan 
Oelama itoe tidak tama" pada ocang 
atau intellect fartiNia kedoenizan). 

Memang betnel djoega, sebab kalau 
semoea manoesia dalam doenia ini 
tidak lagi tama” pada oecang dan ke- 
pintaran, sehingga ta' ada jang dina- 
makan imperialisme, nafsoe jang 
loba' sehingga ingin mendjadjah se- 
sama manoesia, ingin mendapat oen- 
toeng besar pendeknja semoea hanja 
ambil oekoeran achirat boeat djadi 
bahagia hidoepnja sementara didoenia, 
maka kiranja baroe selamat masjarakat 
didoenia ini. Barangkali ta" ada lagi 
jang bertertangan kepentingan, seperti 
jang dimaksoedkan oleh oeraian ke- 
toea H.B. perserikatan terseboet ? 

a 

  

  

  

beberapa pendirian baroe, tetapi toch 
ini. djoega tidak memoeaskan, dan tidak 
mendapat perhatian pendoedoek Pema- 
lang, jang ketika tahoen 30 dan 31 
kelihatan moelai hidoep semangatnja. 

Perkoempoelan politiek seperti PI 
disini soedah tidak mengherankan kalau 
tinggal namanja, karena pertama dari 
besarnja rintangan, kedoea tidak ada 
seorang pemimpin jang terpandang, 

Perkoempoelan sociaal seperti MD. 
banjak instellingnja jang mati dikan- 
doengan, Pemoeda MD. tidak terdengar, 
PKO, tidak ada kavarnja.....! 

Perkoempoelan onderwijs, sedikit 
menjenangxan, selainnja T.S., HI. S. 
particulair, moelai boelan Augustus j.l. 
diberdirikan sekolah HIS. PGB., dan 
Cursus ABc. jang soedah dapat menga- 
dakan cursus oentoek orang jang boeta 
hoeroef dan cursus bahasa Belanda, 
moeridnja loemajan djoega. Oleh kaoem 
agama, soedah diberdirikan beberapa 
sekolahan jang berdasar agama, seperti 
dikampoeng Pajaman, Ploetan. 

Kebondalam etc. Vakvereenigin 
banjak djeega jang mati, seperti 
dan PPBB. Pergerakan economie ter- 
laloe sepi, lebih sepi dari pergerakan 
lainnja. Tiga cooperatie jang besar soe 
dah goeloeng tikar, jaitoe verbruiks- 
cooperatie PGI, verbruikscooperatie 
Vob, dan credietcooperatie PPBB., se- 
dang sekarang jang masih teroes h'i- 
doep hanja cooperatienja Aisijah sadja. . 

Satoe club gebouw dimana sebagai 
pengikat perkoempoelan satoe dan la- 

tahan boeat hidoep lebih lama lagi. 
Kesenangan pemoeda jang sekarang 

terlihat hanjalah pada voetbal. Sedang 
tenissen meskipoen bestuurnja actief te 
tapi anggotanja banjak jang lebih soe- 
ka diam diroemah.... 

Soedah beroelang2 disini diadakan 
vergadering tidak dilangsoengkan, ka- 
rena orang jang datang, sering2 tjoema 
bestuurnja sadja...! 

Beberapa openbarevergadering .... 
tetapi ja, paling banjak tjoema mendapat 
koendjoengan 25 orang sadja, sedang 
ketika Ir. Soekarno datang kesini jang 
mendatangi vergadering ada lebih dari 
3000 orang... ini tidak -satoe kali, 
tetapi berkali2. Openbarevargadering 
dari PGI dan MD. gedong bioscoop 
selaloe “penoeh tetapi sekarang... 
makan hati bagi kaoem pergerakan jang 
hidoep di Pemalang. 

PARA Ya 

TANGERANG. 

Lagi penipoean. 

Beberapa hari berselang seorang 
nama H. asal dari kampoeng Pasar- 
baroe, datang diroemahnja seorang 
nama N. jang bekerdja sebagai soepir 
vrachtauto tinggal dikampoeng Sangi-   koerang nafsoenja bekerdja, samalah 

banjak djoega jang masoek keliang   koeboer, sajang! Meskipoen diakoei 

Seung HA Ne EN Regae AD Se GTR mia 2 RA Ce MEA y $ & w f 
Si SEN NON PESAN De PERAK AA IE RK Dn SEA RA Spa BRA ck Lin Ta 

ia 
5 Pan 

aa G3 aan dar Unair Sena" 

ang. Kebetoelan N itoe waktoe sedang 
sakit mata dan iapoenja rijbewijs jang 
lama beloem ditoekar, 
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“Gara-gara toelisan Kampret. 

Berhoeboeng dengan toelisan Kampret 
  

Pasar Gambir-types“ kemaren doeloe, 
“tocan H. abonne no. 2221 di Bogor, 
toelis soerat sebagai dibawah ini : 

Dengan ini saja hendak mengoerai- 
kan jang telah terdjadi lantaran Boeng 
poenja toelisan. : : 

Biasanja pada tiap-tiap sang Peman- 
dangan sampai pada saja poenja 
medja kira-kira poekoel lima sore saja 
en maknja anak-anak terboeroe-boeroe 
ambil itoe temen tjerita dan tidak lain 
jang paling nomor satoe jaitoe Isi 
Podjok jang diboeroe-boeroe oleh 
maknja anak-anak, saja sendiri dus 
moesti mengalah doeloe, .biar ambij 
lain bagian. : 

Selang beberapa menit dengan tidak 
bilang ini dan itoe keloearlah perka 
taan maknja seperti berikoet: ,,Me- 
mang lelaki biasanja begitoe sadja, 
djangan poela sendirian, sedang non- 
ton bersama2 isterinja poen matanja 
tjoema kelilingan sadja“. Sedang saja 
lihat air moekanja poen ada berbeda 
sekali dari sari2nja djika ia sedang 
batja isi podjok soeka ketawa, pen- 
deknja hanja soeka jang ada dilihatnja. 

Akan tetapi ini kali sesoedah oe- 
tjapkan itoe perkataan, saja djadi he- 
ran sekali ini apa lantarannja, hampir 
sadja kedjadian jang tidak keroean 
dan hampir sadja itoe tjangkir, dan 
pisin ikoet melajang pada saja. 
Memang pada hari minggoe sorenja 

kita baroe poelang dari Pasar Gam- 
bir membawa 5 kindertjes, djadi jang 
boekan2 sadja dia ingati. 2 

Kedjadian begini apa sebabnja saja 
tadinja tidak mengarti melainkan me- 
longo sadja tidak tahoe bagaimana oe- 
soel-asalnja. 

Serenta saja batja itoe isi Podjok 
hari Senen panias sadja sebab Boeng 
poenja toelisan. 

Fihak perempoean jang tidak ada 
pikirannja poen djadi bangoen djoega 
lantaran Boeng poenja isi podjok ini 
kali ta' boekan dan ta' lain hanja boe- 
ka resia hati lelaki. - 

Djanganlah Boeng begitoe, kesianilah 
saja jang ta" berdosa dari itoe fatsal 
djadi terbawa2. . 

Sari2 Boeng poenja Isi Podjok ada 
mempaitnja, tapi ini kali betoel2 boeng 
njoesahin saja, sampai saja makan 
zonder sajoer, ada sajoer kwalinja di 
ditoempahkan. 5 

Sekarang tidak lain melainkan saja 
minta Boeng poenja advies terhadap 
ini kedjadian bagaimana djalannja soe- 
paja mijn vrouw baik kembali.“ 

Toean H. sekarang minta dikasiani 
memang kasian. Tetapi apakah betoel 
marahnja njonja Fi. tidak dengan ala- 

- san? 
Banjak orang lelaki kaoem soeami 

jang sesambat ,,saja poenja isteri tjem 
boeroean” tetapi tidak maoe selidiki 
diri sendiri apa itoe tjemboeroe betoel 
tak ada alasannja. Kapan orang kata 
stidak ada asap kalau tidak ada api”, 
dari, kaoem soeami sering tjoema lihat 
asapnja tidak maoe tahoe apinja jang 
memang ada..... 
Tidak ada seorang' isteri, meskipoen 

— jang dasarnja paling tjemboeroe, akan 

    

tjoeriga pada soeaminja, djikalau sang 
soeami betoel-betoel telah tahan oe- 
djian, terboekti orang bageur betoel- 
betoel.. Kalau bageurnja hanja poera- 
poera di depan isterinja, djikalau ada 

—. tetamoe sesama lelaki sering bisik-bisik, 
dan kalau djalan ke Plantentuin matanja 
sering njambel-goreng, tentoe sadja 

. meskipoen seperti santri, isterinja 
tidak pertjaja. Dengan toean H. roepanja 
ja begitoe, njonja H. pernah mergoki 
atau dengar kabar-angin ngahaliwir 
jang menjebabkan kepingin angkat 
gagang sapoe....! 

Tentang soepaja njonja H. baik kem 
bali, ini soesah boeat. Kampret bisa ber 
boeat, sebab .... Kampret sendiri djoe 
ga teman di roemah beioem bisa kem- 

— bali lantaran itoe toelisan. Kalau oeroesi 
diri sendiri beloem bisa, bagaimana 

- maoe oeroesi orang lain....!? 

KAMPRET, 

2 

H njatakan ia sanggoep mengoeroes 
| hingga dapat rijbewijs baroe, asal sadja 
- N'soeka kasih ocang lebih doeloe dan 

  

    

| mintak keterangan dari Loerahnja. N 
—gatean tidak pikir lebih djaoeh serah- 

n oeang lebih doeloe f 7,50 dan 
' soerat keterangan dari kepala desanja. 
—. Begitoepoen ia poenja portret beri 
“ koet rijbewijsnja dibawa oleh H. dan 

“H. berdjandji akan kembali bila soe- 
“dah klaar. Belakangan H,. datang poela 

  

Inta ocang karena NN. ada poenja 
vonnis di Betawi banjaknja f 7.50 dan 
vonnis di Weltevreden f 7.50 djoemblah 
#15 lebih doeloe N. moesti bikin loe- 
nas bila tidak dibajar salah satoe von- 
8 

“ 
3: 

ee IE Ni NN oa 

nis N. tidak bisa terima rijbewijs de- 
ngan lexas. : 

Sebab N. jang memang merasa ada 
tangkapan ia serahkan poela oeang se 
djoemblah f 15. sedariitoe waktoe H.ti 
dak kelihatan mata hidoengnja dan wak 
toe H. ditemoekan oleh N, ia berkata 
ini hari N, boleh datang ke Betawi ber 
sama ja dan N.oleh H. disoeroeh me 
noenggoe di Angke. Waktoe N, me- 
noenggoe datangnja H. hingga sore be 
loem djoega kelihatan, maka N, teroes 
soesoel H. keroemahnja di Tanah- 
Abang, dapat keterangan bahwa H, per 
gike kampoeng Tegalaloer N. baroe 
merasa bahwa dirinja sedang berhada 
pan dengan penipoe. . 

  

  

  

V.LJ. 

Mos — Setiaki — 2 — 0. 
Malay — Sombo —2 — 0. 
Ini pertandingan dilakoekan dilapa- 

ngan Pasar Gambir kemaren. 
—0— 

V.B.O. 
Hercules — B.V. C. 53 —0. 
JA V.V.-— Vios 51 —0 

—0— 

Voetbal di Cheribon. 
M.O.S. — Jong Bandoeng3—0 

Pada hari Saptoe tanggal Il jang Ia 
loe telah dilangsoengkan pertandingan 
antara kedoea elftal terseboet ditanah 
lapang Darmagemalang, dipimpin oleh 
refree Tjaloes, dengan kesoedahan 3 0 
boeat M.O.S. 

Jong Bandoeng -- Alfadjar. 
Hari Minggoe besoknja elftal Jong 

Bandoeng terseboet ditandingkan poe 
la dengan “Alfadjar“, dipimpin oleh refe 
ree H, Ahmad, dengan kesoedahan 0-6 
boeat Alfadjar. Djadi doea kali bertan 
ding Jong Bandoeng membawa kekala 
han 9-0 soenggoech satoe poekoelan 
baginja. 

: 2 —— 

Pertandingan voetbal di 
Pekalongan. 

Al-hilaal—(kampioen 
V.S.OJ stand 3—1. 

Pada hari Minggoe jang laloe ini 
di Pekalongan telah dilangsoengkan 
pertandingan voetbal jang ram i sekali 
antara kedoea elftal terseboet. 

Jang T.H.H. bisa kalah sama Al- 
Hilaal, ini tidak terdoega sama sekali. 
Melihat permainan ini memang pantas 
jang Alhilaal pakai 2 invalier, jaitoe 
Aboed dan Maliki. 

Ini pertandingan di koendjoengi oleh 

terpaksa tahan orang masoek lagi. 
Pertandingan dari moelai sampai habis 
ada spannend. Halftime stand ada 1 —1. 

Sebeioem halftime pertandingan ada 
berimbang, tetapi saoedah halftime T. 
H. H. di koeroeng teroes teroesan, Re- 
feree jang pimpin ini pertandingan ada 
Toean Sebek, dan pimpin ini pertan- 
Tgn dengan memoeaskan. 

pstelling dari doea pihak ada se- 
perti di bawah ini : 

Al-hilaal. 
gan Baktir 

“ Bioemhard — Kadir 
Tahir “- Hablil — Baldjoen 

Jacob Hoesen - Tjo Oemar Amin 
0 aa 

Hwa Sin Tjoe Kwan Tji Liang Gwan 
Ke Hap Djo 

Lo Siauw Kwan Bian Sing Tji Sioe 
Ek Sing Ek Sien 

Tan Yauw Ling 
TI, Hat: 

Permoelaan T.H H. kasih oendjoek 
samenspel jang bagoes, tetapi tidak 
sampai bisa bikin goal. Sesoedah per- 
tandingan djalan kira2 10 menit baroe 
goal pertama datang dari Alhilaal. Ini 
goal di tjitak oleh Jacob. Tidak lama 
lagi kita lihat Hap Tjo ngiprit dan ma- 
soek kedalam. Baktir terpaksa keloear, 
toebroek itoe bola sehingga djatoeh. 
Ini bola effect dan ada di sebelah 
Goan Ke jang berhadapan sama doel 
jang kosong, hingga dengan satoe son- 
tekan ia robah stand djadi 1—1. 

Sesoedah halftime voorhoede Alhi- 
laal kasih oendjoek samenspel jang 
begitoe bagoes, sehingga achterhoede 
dari T,H.H. kotjar-katjir dan T.H.H. di 
koeroeng teroes-teroesan sampai boleh 
di bilang main setengah veld. Goal 
kedoea di bikin oleh Oemar, sesoedah 
ia akalin Yauw, Ling madjoe keloear. 

Doeakali Tji Liang bombardeer 
benteng Ahilaal tetapi keeper Baktir 
masih bisa pegang itoe bolah dengan 
bagoes. begitoepoen Tanyauw Ling 
seringkali bisa tolak berapa bola dari 
Oemar dan Hoesen. Kira2 pertandingan 
koerang 10 menit Tjo kirim bola dan 
passeer semoea achterhoede T,H.H. 
dan tinggal terhadap sama Yauw Ling, 
ia lari kaloear boeat mereboet bola" 
Yauw Ling tahan bola dengan kakinja, 
tetapi ini bolah mengglinding di kakinja 
Hoesen, jang ia tidak sia2kan ini jang 
bagoes. Stand ada 3-1 boeat Alhilaal. 
akarang bola sebagian besar ada di   

ra San.       Ham ERD 

banjak penonton, sehingga Gemeente |, 

mma 

kalangan T.H.H. Ini kali Oemar dapat 
bola, ia passeer Lo Siauw Koan dan 
schiet, sehingga Yauw Ling toebroek 
angin, tetapi di itoe waktoe djoega 
Referee kasih tanda boebaran, djadi 
goal jang ke ampat ini tidak di 
anggap, dan stand tetap 3—i boeat 
kemenangan Alhilaal jang memang 
pada tempatnja 

—0 

Pertandingan Voetbal di Singapore. 
S.C.C. lawan Malay kam- 
pioen1933 stand'4—2. 

Pada pertandingan jang baroe dia- 
dakan di Singapore ini, Matnoor si 
goendoel, ada menoendjoekkan per-| 
mainannja jang loear biasa bagoesnja. 

Beberapa kali orang lihat ia bawa 
bola bisa meliwati lawan2nja dan sam- 
pai meliwati achterhoede moesoeh. 

S.C.C. telah oendjoek permainan jang 
banjak lebih baik.dari pada jang diper- 
toendjoekkan oleh itoe perkoempoelan 
dalam beberapa minggoe paling tela- 
kang dan telah bisa petjondangi Malys, 
kampioen dari tahoen 1933, dengan 
angka2 4—2 di Anson Road Stadion, 

Ini ada salah satoe pertandingan jang 
paling ramai dalam ini seizoen jang 
pernah dimainkan di stadion di atas, 
di. bawa perhatian jang sangat besar 
dari publiek segala golongan, teroetama 
dari kita poenja saudara2 Indonesier, 
jang boeat pertama kali saksikan kem- 
bali permainannja Mat Noor c.s. jang 
soedah dischost dan baroe kemaren 
itoe schorsing soedah ditjaboet oleh 
Vootball Association dari Malaya. 

—09— 

Mereboet kampioen Java. 
: Boeat tennis. 

Sebagaimana orang soedah makloem 
bahwa sedjak beberapa hari jang laloe 
di Bandoeng soedah diadakan pertan- 
dingan oentoek mereboet titel kampi- 
oen Java. 

Toean Kho Sien Kie sebagai kam- 
pioen soedah dapat mengalahkan Ohye 
dengan 9—8 dan Ohye dapat kramp. 

Lantaran -Ohye tidak dapat main 
teroes, djadi ia menjerah. 

Pada ini pertandingan Kho Sien Kie 
“Idi semi-finale berdjoempa dengan Soe- 

madie. Lebih doeloe Soemadie kramp, 
kemoedian lantas Kho Sien Kie dapat 
kramp poela. : 

Pertandingan achir stand djadi 6—3 
boeat Kho dan 4 — 6 boeat Soemadie 
dan 4—4 diberentikan, 

Pada hari Senen jang laloe lantas 
dikabarkan poela bahwa kesoedahan 
dari itoe pertandingan2 oentoek mere- 
boet kampioen Java, ada seperti 
berikoet: 

Kho Sien Kie di finale dapat meroe- 
boehkan Ohye dengan 9 — 8, waktoe 
ia dapatkan kramp, 

Kampioene damessingle Njonja Mol- 
inger. 

Winner dari heerendoub!e ialah Soe- 
madie—Samboedjo. 

Memandang hal diatas ini, artinja 
di set ketiga jang dimainkan poela, 
maka. KhoSien Kie bisa menang dari 
Soemadie, tetapi waktoe kembali me- 
lawan Ohye maka kembali Kho dapat 
kramp. 

Entah beloem ketahoean bagaimana 
poetoesannja siapa jang dapat titel 
kampioen tennis terseboet, tetapi jang 
njata bahwa dalam pertandingan2 ter- 
seboet agaknja banjak benar spelers 
jang terserang kramp. 

  

  

k 

Pemasoekan tembako ke 
Duitschland. 

kabar Aneta dari Den 
Haag, Pemerintah Duitsch ambil poe- 
toesan boeat djalankan penilikan pada 
pemasoekan (invoer) tembako loear 

Menoeroet 

negeri dengan adakan ,,Ueber wa- 
Chungs stelle“. Sampai nanti ini kantoor 
bekerdja, “pembajar pakai atoeran 
yadvies.” 

Ini larangan masoek tidak terkena 
pada negeri negeri jang soedah toetoep 
perdjandjian sama Rijksband, seperti 
antaranja negeri di timoer :jang ke- 
locarkan tembako boeat sigaret. 

Tapi itoe larangan masoek tjoema 
boeat sementara sadja, sebab dipakai 
tempo perlintasan. 

Menoeroet keterangan dari saudagar 
tembakau di Amsterdam jang tahoe ke- 
adaan sampai baik, mereka sendiri 
'beloem tahoe tjara kerdjanja itoe ,,Ue- 
ber wachungs-stelle” dan lamanja :toe 
larangan. Barangkali djika lelang in- 
schrijving tembakau diboentoet ini 
tahoen soedah dibikin, baroelah bisa 
ketahoean, 
poenja atoeran-aroeran dan perobahan 
memang soekar diramalkan. 

—— 

Beras Japan ke negeri Belanda. 
Menoeroet kawat ,Aneta” dari Am- 

sterdam, kaoem penggilingan di Ne-   
  

poen sebab Duitschland | 

derland soedah bermoefakat satoe sa- 
ma lain akan tidak djoeal lagi beras 
Japan, poen tidak pesan itoe sebegi- 
toe lama mereka masih dagangkan be- 
ras dari Italie. 
Berhoeboeng dengan ini poe:oesan da 

lam setengah tahoen lamanja' beras 
Japan tidak masoek di pasar Neder- 
land. 

  

  

  

Toean R.A. Rasjid, Pekiri- 
ngan Cheribon: 
Soembangan dari tocan meskipoen 

dimana djoega, tentoe sadja kami terima 
dengan senang hati. Berita2 penting 
dapat diganti dengan honorarium, 
Pembantoe Plopor Cheri- 

bon: 
Soerat kabar tanggal 12 Mei ta' ada 

lagi persediaannja. 
Toean S.S. G. NangkaBtC. 
Karangan toean tentang , Bilamana 

Waktoenja,, sajang tak dapat dimoeat- 
kan sebab lebih doeloe hoofdartikel 
radactie beberapa hari jang laloe 
soedah berikan pemandangan demi- 
kian. Harap dikirim jang lain. 

dan malem, kerdjaan. 

di.tanggoeng bagoes 

dan rapi, tjoba saks- 

WING SON & Co. 
Kramat 48. Telf. 1821 WI, 

bikin portret siang 

  

  

   
J. E. VAN DER KAADEN 

HUIDARTS 
Kramatiaan 14 — Telf. WL. 3738. 
Specialist oentoek: penjakit koelit, pe- 
njakit djalanan kentjings pekakas- 
pekakas boeat obatin penjakit penjakit 
koelit jang bikin r»esak ketjantikan dan 
boeat bikin ilang bekas-bekas loeka 
habis penjakit dan habis fjilaka. 
Djam bifjara: hari bekeraja 7 —9 dan 

5—7 
Hari Saptoe sore, hanja setelah bitjara lebih 
doeloe,   
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Banjak minjak ramboet tetapi jans 
mandjoer djarang 
Awas! selamanja liat merk se- 

belah, kepala djadi enteng tida | 
koreng, ramboet djadi gemoek, 
item, lemes, matiken koetoe dan 

ilangken ketoembe. 
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Jo Tek Tjoe 
Kwitang Batavia-Centrum. 
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POTONGAN JANG MENGAGOEMKAN 
KEKOEATAN SOEDAH TERKENAL 
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Prijscourant tidak 

sedia 

| PESANAN 
tidak disertakan 

wang 1/3 dari barang jang 
dipesan tidak dikirim 
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SAWAH BESAR 56, 

Ke 

Kantor Oeroesan Pengadilan 
(Rechtszakenkantoor| 
Mr. MOHAMMAD YAMIN 

Tel. Wel, 3799, 

Kantoor oentoek mengoeroes perkara dimoeka pengadilan 
oentoek Merken, Faillissement Overschrijving: djoega oentoek 
oeroesan: incasso, belasting, informatie, administratie, hak 

tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomie, djoega salin 
menjalin kedalam berbagai-bagai bahasa. 

Satoe-satoenja kantor Indonesia di Djakarta. Diboeka tiap hari 
dari p. 8—1 pagi dan p. 3.50—5 sore. Oentoek orang tidak 
mampoe hari Selasa dari poekoel 1—5 sore. 

ta 

BATAVIA-CENTRUM 
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Dari 25. Augustus sampe 31 October 

PALING PENGABISAN 
DIDJOEAL OBRAL 

  

Semoea barang” keperloean Toewan? en 
Njonja d. LI. 

Harep lantas koendjoengin kita poenja UITVERKOOP 
djangan sampe kehabisan. 

Harga - harga amat rendah. 
OK “TIO TEK HONG 
PASAR BAROE 93 BATAVIA-CENTRUM 

  

La 9) — 

  

  

Ia 
PALING MOESTADJAB 

DIATAS DOENIA 

»C rypt al" 

  

Boeat keperloean kita djika da- 
- pat dihinggapi penjakit kentjing 

baroe dan lama selaloe makan. 

» Cryptal” 
Basmikan semoea baccil2 koetoe2 
akar2 dan daging2 ig. biarg dari 
penjakit kentjing sampei habis 
tidak berdjangkit lagi. 

CRYPTAL SELALOEBEKERDJA 
DENGAN IJEPAT SEKALI 
SEBAB DJAMAN MALASE 
HARGA CRYPTAL 

DITOEROENKAN LAGI. 

  

  

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
Sawah Besar 2—0 5 Batavia-Centrum 

Telegram-adres : BAKRI 

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

  

  

H. KOERDI 
Rijstpellerji &  Productenhandel 

KETANGGOENGAN S. S. 

Telegram adres: KOERDI 

Sa 
Ada sedia roepa-roepa beras ke- 

loearan HULLER. Djoega hasil boemi 

seperti: Katjang, Kedele d. 11. 
Monster dikirim graties kepada si- 

apa jang minta, 

Ketanggoengan 

  

  

   CLICHE 
TEEKENING » 
ONTWERD 

LANTAARNPL AAT 
     

    

        Agres: 
ARA /OETAN. 

C.ABOE NIS 
BaTORTORLI/ DIMNENI 
BATAVWIA- CENTRUM 

? ML REAN NANaAS Te 

  

  

  

Barce Datang! 

aa Dibri hadia premie sampe seharga f 500,— pada siapa-siapa Maa Per flesch isi HA Fs Ir Baroe Terima! 
jang dapet menebak tjangkriman diatas ini. »” » 5 Ka La aa Speciaal dida tangkan dai 

Radja Pharao 2000 tahon doeloe tinggalken satoe Testament » 1st 
aneh, hoeroef-hoeroef jang tjoema bisa dibatja di hadepan tjer- 

  

K. Aas & Co. 
Europa, Bermatfam-matjsm 

    

min. Tjoba kau tekvek itoe gambar bagian tengah letter. tempel Foko kemedja boeat toean-toean, 
kenlah tekoekan itoe pada katja Tea Dengan Senapan aa na sama dubbel en enkel kraag. . tjermin sebagian di gambar, nistjaja kau dapet I hat letter letter No. 9 Sawah Besar — Telefoon 3328 WI. Weltevreden — Java. : se jang betoel, kirimlah kau poenja soerat tebakan Derihge 2 Yan rn J Pyama dari kwaliteit ba- 
A, atau 3 bon B atau 4 bon C dengansoerat jang diteeken dan patah & Ia bi j oes. Harga 
tempat adres terang, bon demikian bisa dapet dalam doos doos AN Sa di ai 2 Agen: Na 8 g j 
bedak Mei Lan Fang. Ini bedak dapet d:beli dalem antero toko Ag an : 79- Pa Hala Ben Lea sai via.C. Moe rah sekali dan waroeng, dimana toko jang blon djoeal, kasihlah adresnja » Hn aya ina, ng Senen atavia-C, - Dat Saksik 
soepaja kita boleh kirim persediaan di tempat itoe, se. n » tanah Abang, Batavia-C. Bole atang aksiken. 

  

Di boekanja ini tebakan pada September 1934 temporja soe 
da dekat sekali djangan toenda. , : 

Bedak Mei Lan Fang terkenal dari kebaikannja bagi roepa 
roepa penjakit koelit. Dipoedjikan oleh H. H. Doktoren dan di 
priksa aleh Gouv. Scheikundig Laboratorium tida beratjoen. 

Chemicalienhandel & Drogisterij 

“PROBITAS” 
Molenvliet West 209 Batavia 

DARI 

  

  

KELOEARAN PALING BAROE 

» 

Pa 5   SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra). 
KANEKO, djalan tram No, 242 Mr. Cornelis. 
ABE, Handelstraat Buitenzorg. 
UZUKI wh NANYO, Groote Postweg 39, Soekaboemi. 
T. GAHI Tiiandjoer 
OBAT NAKAMURA, Kanoman 40 Bandoeng. 
UMENO, Senen djalanan tram No. 183 Batavia-Centrum'     TOKO 

HWA MIE 
Pasar Senen 141, Tel, 4278 WI. Bat.:C. 

  
  

  

  
oat djaga kesehatan sanak familie stiap hari, 
da obat jang paling kesohor dan mandjoer 

egala roepa penjakit bisa ditolak dan disemboeni, 

» N Warnanja obat ada jang mera dan jang poeti, 

asing-masing orang perloe lekas sedia dan beli, 

jerita dan reclame kosong tida goenanja, 
ang publiek bisa pertjaja kaloe ada bcektinja, 

was sama segala obat tirocan jang palsoe tjapnja, 

aen tiada ijoema Obat Balsem jang soedah terpoedji, 

embeli djangan kena pake obat tiroean jang berbahaja, 

atjan ada 'tjapnja obat jang Eng Aun Tong keloearken, 

  

BROWN RIBBON 
(Zonder Coupon) 

1 pak terisi 20 bidji 

10 Cent. 
I N, V, FAROKA Malang, jaitoc Fabriek dengan 

ntero bangsa diseloeroe negri soedah poedjikan, 

olak segala penjakit jang bisa timboel mendadakan, 

:J ang kemandjoerannja ditanggoeng dan tentoe menjenangken, 

A. toer pesen dari sekarang boeat djaga kewarasan, 

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

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

Batavia 

PRORLA IBak MENNANNA LAN AN RN AG NASA 

tjara kerdja “jang paling “modern dan jang 

paling sehat, jang selaloe ada dibawah. peni- 
likannja dokter.      



      

RA
Y 

3 2 
2 
1 

“ 
Ae 

1 t 

SA 
, 
# 
Aan 

     

No. 124 Rebo 5 September 

  

    

  

1934 Tahoen ke 2 

 Gemandangan 
  

Lembaran 

  

Manonsia moelai hendak memerintah dioedara 

Ketiga     

  

Di Rusland orang moelai berichtiar akan menoeroenkan hoedjan dengan 
kekoeatan otaknja. — Dapatkah hoedjan toeroen 

dengan kehendak manoesia ? 
  

So'al hoedjan dan moesim kemarau 
bagi manoesia jang mendiami kolong 
langit ini soenggoeh ada satoe so'al 
jg. besar. Kalau moesim kemarau ber- 
maradjalela -beriboe2 manoesia- mati 
sebagai keganasannja moesim itoe, 
seperti kedjadian dimasa belakangan 
ini hampir diempat pendjoeroe doenia. 

Sebaliknja poelah bila moesim hoe- 
djan atau saldjoe menoendjoekkan diri 
nja, manoesia koerang poela senangnja, 
dan benjak kali kedjadian ada jang 
menjoempah dan menggelengkan kepa- 
la, seolah2 menjalahkan Toehan karena 
menoeroenkan hoedjan itoe. 

Di Sevjet Rusland soedah sedjak 
berapa lamanja ahli2 disana mentja- 
hari 'daja oepaja oentoek mendatang- 
kan hoedjan sendiri, dimana masa 
perloe hoedjan poen boleh toeroen 
membasahi boemi dan menjoeboerkan 
tanam2an. 

Mereka hendak mempergoenakan 
koetoep oetara sebagai soember hoe- 
djan itoe. Awan itoe diarak mereka 
dari koetoep itoe kemana tempat jang 
perloe hoedjan, laloe memetjah disana 
dan... menilikah “air hoedjan jang de 
ras membasahi boemi. 

Apa oesaha mereka itoe berhasil 
baik, beloem ada kepastiannja jg. kita 
dapat dengar. Berhoeboeng dengan 
mengamoeknja moesim kemarau di 
Amerika masa sekarang, ahli2 disana 
siboeklah memikirkan daja oepaja da 
pat di toeroenkan hoedjan tiroean 
(artificial rain). 

Tapi, kepoetoesannja jang diperoleh 
ialah: Nopoweron earth can 
make itrain! (Tidak ada kekoea- 
saan (manoesia) diatas boemi ini bisa 
mengadakan hoedjan !) 

Banjak  tjadang2an  dimadjoekan 
orang kepada United States Weater 
Bureau tentang bagaimana soepaja 
dapat menoeroenkan hoedjan, akan 
tetapi djangan itoe semata2 memboeat 
tertawaan. 

Toean W.) Humprers mete- 
rologist, kepada siapa voorstel 
(tjadangan) itoe dimadjoekan, telah 
mendjadi bosan menelahnja satoe 
persatoe. Pikiran jang banjak dimadjoe- 
kan orang agar soepaja hoedjan itoe 
toeroen ialah dengan begitoe awan jang 
bergoempal itoe boleh memetjah djadi 
hoedjan, adalah sama sekali tidak 
bergoena, kata Humpreys. 
“Berlawanan kemaoeannja dengan 

Weater Bureau itoe, orang telah tjo- 
bakan menembak oedara dengan me- 
riam itoe, disatoe bagian jang sepi di 
Texas, bagian jang paling sengsara 
ditimpa kemarau itoe, akan tetapi sia2 
belaka. Pegawai Pedjabat itoe men- 
djadi ketawa berkakakan. 

Satoe triecorie jang oemoem lagiialah 
mengoeboengkan hoedjan dengan pe- 
perarngan. Djoega itoepoen salah kata 
toean Humpreys. Kepada soldadoe 
jang ditimpa hoedjan dimedan pepe- 
rangan 14 — 18 pendapatan begitoe 
beralasan. Baujak berpikiran bahasa 
dentam dentoem meriam itoe menje- 
babkan lagi geger laloe hoedjan poen 
melimpah. 

Humphreys mengatakan bahasa tidak | 
moengkin terdjadi begitoe. 

Plutarch, didalam kitabnja ,, Djiwa" 
memperingatkan bahasa hoedjan atjap 
kali toeroen sesoedahnja satoe pepe- 
rangan terdjadi, Plutarch mempoenjai 
tiga theorie sebabnja hoedjan toercen 
sesoedahnja satoe peperangan terdjadi : 

1. Toehan bangsa Olympia itoe, men- 
djadi goesar oleh karena pertaroengan 
sesama manoesia, toeroenkan hoedjan 
oentoek membersihkan darah jang ter- 
toempah diboemi itoe. 

2. Soeara berdenting sendjata wadja, 
teriak-teriakan dari mereka jg loeka 

- parah dan pekik jg gegap gempita, 
menjebabkan awan itoe terperandjat 
laloe memetjah toeroenlah hoedjan. 

3, Banjaknja tertoempah darah ma- 
noesia dan keringat menjebabkan :toe- 
roennja hoedjan. 

Toean Humphreys mendjengekkan 
sama sekali theorie dari orang2 jg 
mendasarkan pada kejakinan Plutarch, 
pengarang Griek itoe, karena Hum- 

pbreys ada seorang jg anti peperangan 
alias pacifist. 

Boekankah gila sekali pikiran itoe 
bahasa sebabnja moesim kemarau ma- 
radjalela adalah lantaran tidak ada pe- 
perangan terdjadi? Kalau diikoetkan 
kemaoean orang jg sebagai itoe, maka 
soepaja hoedjan toeroen, hendaklah 
papa angan diterbitkan . .. aneh se- 

ali. 
Seorang j. berdarah tjinta bangsa di 

Akron, Ohio, baroe2 ini telah menoelis 
soerat pada president menjatakan baha 
sa adanja radio broadcasting adalah 
jang menjebabkan moesim kemarau ini. 
Serat itoe diperlihatkan kepada Hum- 
phreys, maka ia menjatakan fikirannja: 

»Pikiran begitoe atjapkah poela di- 
perbintjangkan jakni radio itoe menje 
babkan toeroennja hoedjan jg. terlaloe 
amat sangat dan menjebabkan air ban 
djir (bah). 

Hoedjan adalah satoe proces jang 
memakan banjak sekali hawa panas, 
padahal radio tidak menerbitkan hawa 
panas. Tidak poela radio itoe mendi 
aginkan oedara. Pendeknja, kita keta- 
hoei bahas. radio itoe tidak 'mengoe 
rangi hoedjan dan tidak menambahi 
hoedjan !” 

Demikianlah kegilaannja orang di 
Amerika oleh sebab moesim kemarau 
itoe. : 

Apa sadja disalahkan oleh mereka 
itoe. Soedah teranglah bahasa moesim 
kemarau ini amat menjoesahkan hati 
orang benar. Kita poen dapat mengoe 
koer bagaimana keloeh kesahnja me 
reka itoe oleh karena moesim kemarau 
jang hebat ini, sebab dimana mana 
tempat seloeroeh .Amerika orang ine 
rasa kepanasan. 

Sekalipoen pergi mandi sepoeloeh 
kali didalam sehari, akan tetapi itoepoen 
tidak memberi pertolongan. Hoedjan 
mestilah toeroen soepaja manoesia 
senang kembali. 

Dari Detroit datang poela tjadangan 
bahwa hoedjan itoe dapat toeroen dari 
langit apabila diadjang2 dengan djalan: 

.Menjiramkan -js kering diatas 
oedara itoe. 

Menjalakan api jang sebesar2nja. 
Tjadangan jang pertama itoe soedah 

berabad lamanja, kata t, Humphreys 
dan tidak ada harganja oentoek ditoe- 
roet. Jang kedoea ada correct, menoe- 
roet ilmoe pisah, akan tetapi tidak 
praktis dan banjak sekali ongkosnja 
oentoek menjalakan api jang sebesar- 
besarnja. 

Toean Humphreys mengatakan ba- 
hasa menjalakan api itoe akan mener- 
bitkan kesoekaran “dari: pada keoen- 
toengan, dan perloe oentoek keper- 
loean itoe 113 ton minjak tanah oentoek 
menoercenkan hoedjan seinch diatas 
sebouw tanah. 

Lain-lain tjadangan jang tidak ada 
manfa'at atau akibatnja menoeroet tocan 
Humphreys ialah jang dimadjoekan 
orang sebagai berikoet : 

Menjiram oedara itoe dengan pasir 
electris. 
Menemboes lobang dilangit itoe. 
Menjiramkan deboe dioedara, 
Menoempahkan darah sendiri (d»e- 

loe mendjadi kebiasaannja pendoedoek 
Australie asli oentoek pemanggil hoe- 
djan). 
Memarahkan hati patoeng (?) dan 

berhala jang disembah2 orang. 

ristiwa di Esthonia tiga orang meman 
djat pohon kajoe. Seorang disediakan 
dengan obor sebagai memanggil petir, 
dan seorang dengan satoe tamboer 
jang mendjadi perkakas pemanggil 
goeroeh, dan orangijangketiga dengan 
ajakan. Dengan begitue mereka itoe 
memohonkan kepada Toehannja soepa 
ja didatangkanlah hoedjan. 

Alangkah soesahnja manoesia kalau 
hoedjan tidak toeroen dari atas langit, 
Kesoesahan itoe boekan sadja dirasakan 
oleh paman tani, akan tetapi orang kaja- 
miskin rata2, sekalipoen jang mem 
poenjai persediaan oentoek kesenangan 
dirinja jg. boekan boeatan, toelis Pe De. 

Tapi, moesim kemarau teroes- mene 
roes bermaradjalela, selama temponja   beloem hendak pergi ! 

Ak 

  

Si ee Abe mio IR IMA Bean IR Sala KAS san aa Sea aa Sa ea 

Ae On TN ab en En, SE Ia Aa KUR OS TA MAN BE EA DU MEN AA BUSA 

“ 

Meniroe setjara komidi : Sekali pe- 

  

Sampai ke Tiongkok moesim kema- 
rau itoe bermaradjalela, Japan tidak 
poela di loepakannja oentoek menjing- 
gahinja. 

Soekoerlah ada djoega negeri jang 
tidak disinggahinja,.,. dan kita ha- 
roeslah karena mendapat. kelapangan 
mengoetjap sjockoer kepada Ilahi soe 
dah terdjaoeh dari mala petaka jang ti 
dak dapat m !indoengi dari padania itoel 

  

  

  

Soerat kabar , Lahir Batin. 

Terbit doeakalise- 
boelan di Bandoeng. 

Dikota Bandoeng soedah terbit poela 
satoe soerat kabar jang diberi nama 
»Lahir Batin“, dibawah pimpinan 
toean Tan Hok Tjwan sebagai direc- 
teur, keloearnja tiap tanggal 1 -dan 15 
boelan Masehi. Menilik dari namanja 
sadja nampak bahwa toedjoeannja gee- 
na penerangan dalam hal lahir dan 
batin... Selamat lahir dan pandjang 
oemoer hendaknja, 

—0— 

Toerdjoeman Islam 

Di Palembang. 
Toerdjoeman Islam adalah 

nama soeatoe perkoempoelan jang ba- 
roe terdiri dikota Palembang, berazas- 
kan ke Islaman dalam mazhab Imam 
Sjafi-i. 

Toerdjoeman Islam berarti menter- 
djemahkan, mengartikan, memfahamkan 
apa-apa jang berta'loek kepada hoe- 
koem2 igama Islam doenia dan achirat. 
Symbool dari ini pekoempoelan ialah 
lentera iaoet. 

Tiap2 kali ini perkoempoelan me- 
ngadakan pertemoean dan lezing2 per- 
kara ke-Islaman senantiasa mendapat 
perhatian besar dari publiek Moeslimin. 

Mereka jang doedoek mendjadi pen- 
gocroes dan ketoea ini perkoempoelan 
adalah oelama-oelama Ahloesoennah 
Waldjama'ah Sjafi-ijah, terhimpoen da- 
lam nama ,,Madjelis Moesjawarat. 

Sjiariejah“ Ketoeanja ialah toean 
Kiaji Mgs. H. Nanang Masri, sedang| 
ketoea Toerdjoeman. Islam ialah toean 
Raden Abduliah Kesoema di Ratdja. 
Meskipoen. perkoempoelan...ini.masih 
moeda,. tetapi kenjataan mendapat.per- 
hatian besar dari oemmat Islam, boekan 
sadja dikota Palembang malahan di- 

  

sa“ Partindo di Kroja. 
Roemah anggauta2-nja 
digeledah. 

Oleh wedono. dari Kroja dan lebih 
djaoeh oleh assistent-assistent-wedono 
Maos, Kroja dan Nosawangoe dan 
lain2 ambtenaren dari bestuur dan p»- 
litie, di Kroja telah dilakoekan peng- 
geledahan dalam roemah leden dari 
Partindo poenja. Beberapa boekoe jang 
moeat verslag-verslag dan sebagainja 
lagi dari Partindo poenja congres ke 
doca telah di beslag. 

Toean Priasmara dari Tegal jang 
mengakoe soedah djoeal itoe boekoe2 
pada orang2 jang tersangkoet telah 
ditahan dalam kantoornja assisten we- 
dono, toelis K.P. 

—0— 

Bond loerah beractie 
Menoeroet katanja  ,,A. I. D.“ dalam 

'roemahnja loerah dari Temon dalam 
regentschap Bojolali, telah diadakan 
propaganda-vergadering oleh P. P.K. 
(Perhimpoenan Pengawai Keloerahan). 
Ini vergadering telah dihadiri oleh kira 
kira 100 orang, antara mana ada we- 
dono, mantri politie dan voorzitter dari 
hoofdbestuur. 

Sesoedahnja ini vergadering berachir 
orang telah dapatkan 85 leden baroe. 

Lebih djaoeh di Getak (Solo: dan 
Delanggoe, P.P.K. telah mengadakan 
Vergadering2 propaganda jang dapatkan 
hasil bagoes, sementara ditempat tem- 
pat, dimana masih beloem ada keda- 
patan bangsanja itoe perkoempoetan, 
tidak lama lagi akan dibikin propagan-   

| Ikan: Dikota ditepi sebelah menjebelah 

  oeloean Palembang -posn soedah 
banjak jang menujadi anggautanja. 

da-vergadering. 
—0— 

CHERIBON. 
“Mardi Goeno“ 

Ini perkoempoelan Indonesische- 
Kunst dikota Cheribon, tidak berapa 
lama lagi akan mengadakan opvoering 
atas permintaannja ”kunstkring“ disini. 

Pertoendjoekan itoe akan diadakan 
di sociteit "Poenix”. Akan dipoengoet 
djoega entree pada publiek jang hen- 
dak mempersaksikan ini pertoendjoe- 
kan, sedang pendapatannja akan di- 
dermakan pada pendirian2. amal. 

— (Yy— 

Palembang 
Ganggoean dari 

5 rystpellerij. 
. Pembatja dari Palembang mengabar 

kali Moesi, ada terdiri 7 rijstpellerijen, 
kepoenjaan Jari soedagar2 Moeslimin 
Indonesier dan Arab. Pada beberapa 
tahoen jang laloe, semasa rijstpallerij 

moelai mengganggoe kesehatan pendoe 
doek sebab mereka memboeang gabah 
(koelit padi) itoe, diboeangnja sadja ber 
hamboeran merapoeng dikali Moesi, se 
hingga apa bila air pasang dan soe- 
roet itoe gabah menoeroet poela moe 
dik milir, hingga menjoesahkan orang2 
mandi dan bertjoetjian dikali jang 
djoemblahnja riboean orang itoe. 

—0— 

Berita dari Lampoeng. 

Mati tenggelam. 

Pada hari Djoem'at sore kira2 poe- 
koel 3 tanggal 31 Augustus 1934, orang 
ramai dipelaboehan Kotaagoeng hiboek 
mentjari seorang laki2 nama Ali, jang 
hilang koerang lebih 10 m. djaoehnja 
dari oedjoeng laboehan terseboet. Dan 
kira2 poekbel 5'/, sore, baroelah 'ma- 
jatnja diketemoekan orang dari bawah 
djembatan pelaboehan itoe tersangkoet 
pada tiang sikoe2nja, dibawa oleh om- 
bak jang waktoe itoe sedang djoega 
besarnja. 

Asal moelanja terdjadi ketjelakaan 
ini, orang tjeriterakan begini : 

Doea orang, Hadji Djamaloedin dan 
Ali, membawa perahoenja dari pela- 
boehan ketengah kira2 10 m djaoehnja, 
akan dilaboehkannja disitoe dan me- 
nimba air laoet jang masoek dalamnja. 
Sesoedahnja selesai pekerdjaannja, Ali 
poen bergnang doeloean poeiang sam- 
bil memperkoeda dajoengnja. Kemoe- 
dian disoesoel poela oleh Hadji ter- 
seboet, sehingga ia dapat berenang 
mendahoeloei temannja, 

Ketika ia soedah djaoeh,ia menoleh 
kebelakang kilihatnja si Wati dalam 
keadaan pajah dan dajoeng tadi soe- 
dah terlepas dari tangannja. Melihat 
itoe dengan tjepat iapoen kembali 
akan menolong temannja. 

Ketika ia soedah dekat, dengan 
lekas si Ali menangkap 16h&r ini Ha- 
dji dengan koeat, hingga ia tidak 
berdaja lagi, laloe kedoeanja tenggelam. 

Oentoenglah sesampainja dalam la- 
oet, genggaman si Ali ini, dapat dile- 
paskannja dam waktoe itoe djoega hal 
ini terlihat foleh seorang nelajan, jang 
dengan segera memberikan pertolongan. 
Dengan soesah pajah Hadji Djaina- 
loedin dibawanja ke pelaboehan, dalam 
keadaan jang lemah sekali, tetapi si 
Ali teroes hilang tidak kelihatan lagi. 

Seperti jang terseboet diatas tadi, 
hampir waktoe salat magrib, baroelah 
sitjelaka didapati orang dengan tidak 
bernjawa lagi, badannja telah kakoe 
dan dingin.   itoe, tjoema baroe ada 2 boeah sadja, 

beloemiah terasa oleh pendoedoek tepi 
kali Moesi akan ganggoeanja, melainkan 
orang2 jang tinggal berdekatan sadja 

Tetapi oleh karena djoemblahnja ber 
tambah banjak, maka itoe rijstpellerijen 

Inna lillahi wa inna ilaihi radji 'oen. 
. Kita patoet hormati, toekang nela- 
jan jang berani dan boediman itoe 

(karena kalau tidak pertolongannja nis- 
tjaja 2 djiwa melajang pada waktoe 

— 9 — 

      

SAMA PENJAKIT GATEL 
  

R. 
Malang 

Agent di Batavia: Toko Oishi         siapa ingin dapet ,Moestika", asal toelis adr 
bisa beli di toko2 Japan jang ternama 

Toko Yamato Pa 

— ID DJANGAN TERLALOE IBOEK 

sebab: Szkarang 

»IA 

  

APOES 
»HAPOES" loear biasa mandjoernja, biarpoen itoe pe- 

njakit DARI DALEM maoepoen DARI LOFAR KOELIT, 

obat ,HAPOES" sanggoep bikin HAPOES itoe penjakit 

  

soeda ada obat: 

  

  

SE »HAPOES" B 

  

bahoewa obat .ONEO“ ada sanget mandjoer boeat penjakif 
OESOES dan TEMPAT MAKAN (Maag). Maka dor Hana 
penjakit terseboet, sanget perloe makan itoe obat, 
Begitoepoen kaloe MAKAN KENJANG KELIWAT DARI MISTI 
baik makan ini obat soepaja mekanan gampang antjoer. 

Harga: 
»ONEO" Besar 
.ONEO" Sedeng 
"ONEO“ Ketjil 

Hoofd Importeur: 

OGAWA 

, 

a F 1,50 
an Ih— 
a, 0,45 

& Co. 
Telefoon 176 

N.B. Obat obat Japan jang ternjata mandjoer dengan harganja, ada terfoelis dalem boekoe , Moestika", 

es jang terang, kita akan kirim GRATIS, Obat2 terseboet diatas 

Senen, Toko Toyo Pasar Senen, Toko Umeno Senen, Toko Sanyo Kramat, 
sar Baroe, Toko Sanko Mr, Cornelis, Toko Z. Kaneko Mr. Cornelis. 

Harga: 

»HAPOES“ A Imatjem zalf) a F 0,45 

(matjem aer) a F 0,55 

BOEKAN OMONG KOSONG 

tapi 

BOEKTI SOEDA BINJAK 

  

  -



   

      

   

      

   

      

  

    

            

   

  

34 telah di- 

    

    

   

    

    

  
    

       

    

Menerima pekerdjahan bikin Iijst. 

  

  

£ enangkan, boleh saksikan, 
4 — ass » Weiyenaah 2 mna Panama ai Hem ar 8 ata . si 2 ag 

SE F Menoenggoe pesenan 

   
    

T
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oh Dengan Segala hormat saia memberi taoe rada Toean2 dan Njo- 
of sia2 sekalian, saia Shinshe LIE TJHIOE TIAN berhoeboeng ocroesan 

| bocat lamanja 3 Boeian, sesoedanja itoe saia kombali 
| ken praktiik seperti biasa di B-tavia 

| Dan dari 

lagi mendjalan- | 

emah Obat Tionghoa TAY HO TONG di Tanah 
     

  

    

   
   

    

   
   

   

  

ken Awas Barang Tiroean. 
Aa 3 Tap 

   

    

entjing Nana TWITJENG, tersebab sakit 
iggoepin bikin baik dan tida kamboe2 

kit baroe of lama, bila penjakitnja soeda 

      
   

DJIN SOM PO HIAT iniboe ae Ha pikiran kaloet, banjak pengloepahan, 

IE TJHIOE TIAN 

To    

    
   

— Maoe lekas kaja F 100.000, 
. F50.000, F 10.000. F 5.000 

Dan 269 prijs-prijs jang lain, moelaidjoe 
per postwissel, 
35... Ya lot FA 

     

   
   

  

      
glijst dikirim gratis, Pembeli lot dari anjak dapat prijs Toean-locan pembeli Isi, rapa kali tida.dapal, djangan menjesal. 

besar besar selaloe ganti-ganti orangnja 

2 yi
 

   bebe- 

NA aBr an : , dan toean boleh 
P sekali sadja dapat prijs besar, secemoer hidoep Ha "3 fjari ceang. : i 
Djoega barang kali toean poenja giliran ini kali dapat 1 & “Foo. 000. Siapa lace boekan? € : Bi Asal kita beli selagonja ada kans (harapan) : Rembours tida ki 

Ih € Afd, Loten debitant | | : Tanah Tinggi 1 no. 42 — 
H N B. Onze firma bestaat uit meer dan 

      

  
Menoenggoe dengan hormat   

  

DIBESARKAN! WAR sg 
KO OGaA 

Hoofdtoegang Pasar No. 5 Telf 459 

   

     

  

  

k tt A8 
8 Nk IX 5 

k 5 B3 MEUBELS 
AA 5 S 

Kh 
3. z 

Menerin | pekerdjahan tjitak dari paling ketjil H- 

djahan bikin Cliches dan Stempels. 

jahan ditangg €'dan rapih: 
epoen harga ditanggoeng accoord dan me- 

ai 

KAK | 

   

    
2mili maka di ini Boelan Juli 1934, saia hendak poelangka Tiongkok NI 

1 saia poenja pembikinan Otat2 jang soeda terkenal ke- N 
nja, selam: a berpergian bisa di beli pada saia poe- | 

k Hauw Phek Tiok Wan” Ill 

' beberapa doos sadja tentoe soeda .!| 

  

Orang. | 

MEESTER- CORNELIS 

1     
ui Berbelandja pada .toko-kita berarti menjenangkan sendiri 

dan. njonja? en tocan? akan merasa girang melihat per- 

sediain barang? klontong en roepa? perabot dapoer   | jang: compleet dengan kwaliteit baik dan harga moerah: 
B5 Na 233 

Jeng dapat prijs. M 

  
  

    

dammogL 
,ALLERBEST“ 

 Pasirkalikiweg Zaid 1 — Bandoeng 
1 — KEBEN 

      

  

(HOTEL JULIANA 
| Residentswej — Ban doeng 

1/2 mn, djalan dari Station      

   
  

Berdiri di Centrum kota 

Menggampangkan  keperlocan 
tetamoe, Rawatan bersih, 

lajanan baik. 

IBI 
TARIEF 

BL 16150 2 orang F 2,50 
KI: 2 F1,25 2 orang F 2,— 

Pagi dapat ontbijt dan sore 
thee sama beschuit 

  

Selamanja sedia: 
A »Meubels dan Raridjang besi 

(| Bocaf kota Bandoeng dapat dengan 
8 pembajaran menjitjil. 

| GELDLOTERIJ BAROE 
le prijs F 100.000.— 

|per lot F 1i— 1/2 lot F 5,75 
111 1/4 lot F 3.— porti onkost kirim 

1/4 t/m 3 lot F 0.35, 
Silakanlah pesan disertai wang 
postwissel, korena pesenan rem- 
bours tida dikirim berhoeboeng 

|| | dengan fjepafnja ditarik. : 

: Memoedjikan dengan hormat || 
3 an ea “ BEHEERDER | Ledikanter indel: Allerbest 

           

      

        

     

  

   
   

   

Memoeajikan dengan hormat 

              
  

  

   
D. SIHOMBING & Trading Co. Ltd. 

Batavia- Centrum. 

10 afdeelin gen, 

D4 DIBESARKAN! SS 

| Ikerdjaken sampe aa 

  
PF 

  
  

  

    
   

      

djar bahasa Inggeris paling gampang 
7 dan sempoerna ta 

In “zaman adalah zaman kemadjoean, zaman internationaal. 
L..I- KOENTVJI oentock. madjoe ke moeka teroetama, ta" lain. 

Bahasa Inggeris 
Soepaja tiap tiap orang dapat mempelzdjari itoe bahasa dengan 
moedah dan sampoerna, telah diterbitkan, boekoe : 

»Koentji bahasa Inggeris'" 
  

IP “Diterangkan dengan gampang sekali bagimara ditoelisnja dan 
dioetjapkannja. Di karang oleh J. ZWARTHOED, leeraar bahasa 

. Ingg pada Gem. Midd. Handelsschool di Batavia-Centrum 
“B.Z. RASAD, leeraar bahasa Melajoe pada Gem. Midd, 

IN Handelsschool di Batavia Centrum, 

  

    

  

        
   
    

    

          

. habis bersalin bocat tjoetji darah en tamba 
1, dan Iaen.laen penjakits HA ap RR al 

Se ea ni AI isag 
ana” . Dengen segala hormat. 

  

   

    

    
   
   

gan 23 Tel, 380 Be. Batavia 

     
    

darah, JI) 

Terlebi djaoe preksa katerangannja di seswaktoe Obat. || Ko 

'she LIE "JEHOE TIAN | 

  Pa — Harga franja F 0,95 satoe boekoe, locar cngkos kirim, 

dab Seda Pesanan Kepada 
4 : S. MOEHAMMAD 

Moon aan adres.HOTEL MEDAN - 
Defensielijn van den Bosch 62    mo Batavia Centrum    

    Da Ini ketjap kelocaran cooperatie ,/Boedi -. 

PIN -toclen ditanggoeng 100 pCt. tida tertjam 
LI poer. Ih 
:|.Wasalam saja jang menoenggoe Tocan- - 

# Tanah Tinggi Gan 

Khoe Teng Hay, Gebroeders 
Khoe Tandmeester 
Pintoe Besar, No. 89 Batavia 

| Kit bisa bikin dan pasang.roepa2 gigi dari perak, mas dan porcelein di- 
rapi ditanggoeng enak 

a, sebab: kita AN en bani Santos 
1) dokter gigi Europo sehingga taon dan mempoenjai banjak soe- 

(ral2 poedjian. Boeat orang tida mampoe 
boleh berdame dapet harga sampe 
menjenangken. Gigi2 palsoe jang tida 
jenak dipakenja terbikin dari lain beng- 
kel (toekang), saja sanggoep befoelin 
sampe senang dipakenja, 

Djoeal obat sakit gigi tanggoeng 10 
'minuuf bisa semboe per botol 5 Gr, 

   

  

1125: Poeder gigi “bikin koeat dan 
mengilapken gigi per botol 20 Gr. £ 1,25. 

Obat mala orang foea oesia 50-70 
taon mata tida awas pake ini bisa terang 

Iper botol 5 Gr. f 2,50. — 
Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 

mas doekat aftawa Dobble garantie 
|1-5 taon. 

  

  

Wa AW 

APA U SOED 

Tentang kemoestadjabannja BEDAK 
.ORCHIS LATIFOLIA" KALOE BE- 
LON, tjoba pake ini har'Njoega, sesoe- 
dahnja U pake dalem 1 minggoe U 
nanti akoeh bedak Orchis Latifolia ada 
sanget besar faedahnja boeat penjakit 

   
BOEKTIKAN 

'koelit. 
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jinja U pake dan tida berfaedah, U 
djangan kenal lagi, begitoe tanggoe- 
ngannja bedak Orchis Latifolia jang 
soedah di keur oleh Analyse La bora- 
torium, Dr, THUNG TIANG GOAN 
dan poedjian dari Mevrouw HH. E. 
LUNENBURG enz. 

FIRMA 

TJOA TJENG SIONG 
Molenvliet West 182”Telf. 302 

| KETJAP TJAP BANTENg 

  
1 Istri“ Manondjaja, jang soedah ter 

| kenal di mana-mana tempat. 
Rasanja boleh saksiken sendiri tjoba | 

| lah 'Toean - toean dan Njonja - njonja, | 
Ambil boeat satoe kali pertjobaan 

tentoe aken menjenangken selama-lama- II 
|nja, : 1 Bg k: Agan mendjoeal dodol arbem dan 

€ f 

   

     

      
    
       

    

   Djoega djoeal Minjak Tjiamis jang || 

      

     dan Njonja poenja pesenan. 

M. RAMIN 
Bantam, js 
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BataviasCentrum, 
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