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toek diketahoei itoe 
peroesoehan di Holland. 

Sebab, tidak njanalah sekali, bahwa | 

sebab-sebab 

lawanan dengan begitoe jakinnja, me-| 
.ngingat Holland boleh terhitoeng se- 

  

aling kaja, Arbeidswetgeving dan 
ociale zorg ada diatas poentjak. Ka- 
oem penganggoer relatief tidak begitoe 

banjak. Ojikalau dibandingkan dengan 
tanah Perantjis, dan Oostenrijk, djaoeh- 

lah perbedaannja, apalagi dengar Indo- 

- nesia. Disini boleh dibilang semoea 

B3 orang Indonesia miskin, jang kaja hanja 

tanahnja, orangnja hanja satoe doea! 

Di Holland boleh dibilang tak ada 

jang. miskin betoel. Pauperisme seperti 

ditariah kita dan djoega Tana 
tanah Europa, tak ada sekali. 

' Kaoem penganggoer diana boleh 

- dibilang hidoep senang. Disini orang 

bekerdja .tjoekoep“ dengan 7 gobang 

  

  

  

        

   

   

      

    
   

          

   

              

   

masih lapar. Saban hari berteriak dan 

sekarang sampai berani lebih baik r 

dari sebab ana dhenakaf 

engan . - 2 ng 

Satoe punt sari programma kabinet 

  

: 2 van | Politis, Cavalerie (baris koeda), Infan 

     
     

                      

   

Ea naa, teroetama 
ng kena itoe atoeran 

     

  

     

    

  

   

  

   

  

ma ta" lebih dari toeroen- 
ean dari f 1.-4 f 1.50 satoe 

1 yan diingatkan besar atau 
:loecarga. 
okt penganggoer jang doa 

10.— sekarang ,,hanja" 
. . Doeloe t 15,2 

dapat f 3 tidak di- | 

itoe besarja t ae san 

gem par 

“Amsterdam sai, Hoc kota ang png 

  

- Boeat pembatja penting djoega oen- 3 

Holland akan kedjadian-satoe per-| 

te tanah jang paling makmoer dan) 

-satoe minggoe, dikampoeng-kampoeng | 

barangkali satoe pitjis. Disana paling | : 

sedikit f8 satoe orang satoe minggoe) 
   

    

  

tanggal 7 Juli jbl. soedah tiba “disini 
dan selandjoetnja menginap dalam) 

reka itoe sampai sebegitoe djaoeh di 
bikin sebagai reserve sadja. 

-Idan Genie “-G Arnhem, selandjoetnja 
 Jatdesing” mitrailleur dari Arnhem di- 

'djaan2 publiek dan electriciteit hiboek 
membersihkan- barricades, | 

Spembetoelii, djalanan dan penerangan2 
srpoela 

. | Motukkenstraat pada djam 3 masih 
» Isadja satoe roemah toenggoe kedata- 

     
    

   

  

     
: keras 

Senen 9 Juli 1 1 

Diterbitkan oleh 

Drukkerij PEMANDANGAN 

Dir. R.H. O, DJOENAED 
Pa Senca 17 Bat.-Centrun 

HARGA LANGGANAN: 

. £ 4.50 

“ f 5.50 

Indonesia satoc kwartaal 

Loear Indonesia . AJA 3 h 

Boleh dibajar boelanan, tetapi 6 

brenti haroes diachir kwartsal. 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie, 

  

  
  

  

Pemberontakan di 
.. mangkin seros. 

Soerat kabar ,Tribune" 
“tidak bisa terbit lagi. 
“"Sikapnja S.D:A.P. terha- 
dapitoekedjadian2, 

. Hari Minggoe pagi jbl. Anetaterima 
kabar dari Den Haag sebagai berikoet: 
Sesoedahnja dari hari Djoem'at sore 
djam 3 berangkat satoe kreta-api extra 
kepoenjaannja Holland sendiri, maka 
pada malam Sabtoenja djam setengah 
3 telah berangkat satoe bataljon Gre- 
'nadiers dan Jagers jang terdiri dari 350 
orang dibawah pimpinannja Comman- 
'dant Majoor Hafkemeyer jang diper 
Isendjatakan dengan senapan2 mesin 
mortier (oentoek melempar bom dan 
lain-lainnja) menoedjoe ke Amsterdam 
oentoek memberi pertolongan pada 
politie disitos jang sedang bekerdja 
'berat sekali. 

Ministers -Colijn dan Deckers pada 
tanggal 7-nja soedah berangkat ke 
Amsterdam membitjarakan tentang atoe- 
ran2 jang akan diambil oentoek menin- 
das itoe pemberontakan. 

Politie dapat bantoean 
“semangkin banjak. 

Menoeroet kabar Aneta dari 
ursterdam, bataljon Grenadiers pada 

Itangsi C Yassau. Akan tetapi me- 

Sekarang politie diperkoeatkan de- 
ngan 300 marechaussee, 250 militaire 

  terie (baris djalan) dari Amersfoort 

a|perkoeatkan dengan 3 auto berlapis 
.|wadja, beberapa rupsauto's (seperti 
. Itank) dan achirnja Genie dari Utrecht 
liang memaki auto's dengan zoeklichten. 

| Tatkala pada tanggal 7 Juli jbl. 
Ikembali matahari mementjarkan tjahja- 

nja, pemandangan didjalanan jang ter- 
banjak dimana soedah terbit pertem- 
poeran2 ada boeroek sekali. 

Pegawai2 dari stadsreiniging. peker- 

.Ibekerdja 

Dibilangan Indisch Buurt ialah di 

n|uigannja tram, dibakar. 

2 pertanjaan tentang| 
itoe keriboetan. 

Menoeroet kabar Aneta dari Den 
Haag, De Savornin Lohman madjoekan 
pertanjaan dengan soerat pada Van 

: mean ea 

boeroeh dan penganggoer dan jang pa- 
ling hebat terkena oleh atoeran baroe 
Fto, 

Di kota2 jang lain tidak bisa Er 
'sebegitoe hebatnja. Orang lihat... alle 

  

Pa vloedig. rood te 

Ta ng ra'jat Belanda itoe koeat, 
| ai ses teroetama ra'jat | 

Holtand bo- 

  

   
   

      

   

    

ot ma moengar mandir sa- 
oe si Kalong ingin betoel 

di kaoem penganggoer di Den 
| toch disana ada itoe kedja- 

— Baiklah kita toenggoe kesoedahan- 

Holland se- 

megang tegoeh ke 

€ 
meenteraad mengadakan vergadering 

Sa zijn aanwezig om de-| 

bersifat menghasoet dari s.k.-, Tribune". 
la mendesak soepaja dengan sele- 

kas2nja diadakan perobahan dalam wet, 
apabila perkataan2 dalam itoe soerat 
kabar tidak akan sampai menimboel- 
kan peperangan saudara. 
Westerman madjoekan pertanjaan 

dengan soerat pada Colijn menoendjoek 
kan perhoeboengan jang langsoeng 
antara itoe pemberontakan dengan ac- 
tienja dari Partij Communist Holland 
jang dioemoemkan dalam artikel2 di 

landjoetnja mendesak soepaja larangan 
atas Partij itoe. diperbintjangkan. 

Pemberontakan ber- 
djangkit di berbagai- 
bagai tempat. 

Selandjoetnja diterima kabar, bahwa 
penjakit pemberontakan di Amsterdam 
itoe soedah berdjangkit djoega di Haar- 
lem, Den Haag, Zaandam dan Schie- 
dam, akan tetapi semoeanja itoe Soe- 
23 Pe eneng dapat ditindas sama 
Sekali. 

Djoemblahnja korban2, 
dan larangan penjebaran. 

Dari Amsterdam dikabarkan: Seka- 
rang djoemblahnja orang jang melajang 
djiwanja ada Mgdan jang loeka ada 50. 

Burgemeester ang oentoek me- 

  

   
orang2 menjebar soera:2 jang ditoelis 
dan ditjitak dan berdjalan kian-kemari 
dengan portret2 didjalanan oemoem. 

Serdadoe2 tidakboleh! 
 keloear dari 

| tangsi. -" 
Menoeroet kabar Ane ta dari Eredia, 

Berohosng dengan 
Amsterdam itoe, maka serdadoe2 dari 
tangsi di Breda tidak boleh keloear 
agar soepaja dalam perintah jang per- 
tama dapat berangkat ke itoe tempat. 
Verlof2 jang beloem didjalankan seka- 
rang soedah ditarik kembali. 

Larangan kepada 
: kaoem Communist. 
Dari Amsterdam dikabarkan: Bur- 
emeester soedah tolak permintaannja 
Oommunistische Fractie soepaja. Ge- 

jang dipertjepatkan dan selandjoetnja 
melarang meetingnja kaoem Communist 
Han 

“Pemogokan diantara orang2 jang 
bekerdja dipelaboehan pada tanggal 7 

Golongan2 kaoem Communist soedah 
kesampaian memboedjoek: mereka itoe 
jang hendak berentikan pemogokannja 
masing-masing meletakkan pekerdjaan- 
nja kembali, 
-Orang2 jang bekerdja tetap dalam 

'berbagai2 kongsi tidak dipengaroehi 
oleh kaoem Communist itoe dan be 
gitoe bekerdja teroes. 

Kembali kim boei 
pertempoeran. 

. Di tepi lainnja dari Y pada hari 
Sabtoe paginja kembali soedah timboel 
pertempoeran. Beberapa djalanan soe- 
dah dibongkar, beberapa barricade 
moelai soedah dibikin, auto2 jang me- 
ngangkoet daging soedah Ba dan 
diroesakkan. 

Akan tetapi politie sampai 'sebege- 
gitoe djaoeh soedah kesampaian poe- 

kaoem peroesoeh itoe semoeanja. 

“Beloem ada keamanan 
di poelau-poelau, 

Djoega di poelau2 (jaitoe Kattenburg | 
dan Waittenburg) keamanan beloem 
lada, dan disitoe politie disamboet de 

“Ingan hoedjan batoe, jang mana seba- 
'Iliknja samboet mereka itoe dengan 
sendjata api. Diwaktoe paginja dibi- 

-|langan Timoer dan Barat dan djoega 
Idi Jordaan tidak kedjadian apa-apa. 

Orang-orang jang bekerdja dalam 
“Tnetebitehan roemah-roemah jang soe 

dah mogok pada tanggal 6-nja, pada 
tanggal 7 Juli jbl, moelai kerdja kem- 
bali, 

Pemberontakan terseboet diatas jalah 
sampai sebegitoe djaoeh terbatas sam 
pai golongan2 ra'jat rendahan jang 

Schaik udin itoe Bni jang 

soerat kabar ,,Tribune" itoe, dan se- 

litoe telah menghasoet dengan perka- 

dalam DS 
Pe naa 3 ra 

kedjadian2 di | 

-politie membeslag semoea kertas jang 

kemaren soedah dilandjoetkan lagi. | 

'koel hantjoer tempat mengoempatnja |. 

  

dian dari soerat2 kabar. 

Penghidoepan dalam 
kotatidak terganggoe. 

Penghidoepan dalam kota jalah di- 
loear dari itve poesat2 pemberontakan 
sampai sebegitoe djaoeh tidak tergang- 
goe jang mana terboekti dari keramaian 
anak anak berhoeboeng dengan vacan- 
tie pada tanggal 6 dan collecte Pelikaan | 
pada tanggal 7 Juli jbl. 

50 matroskapai perang 
ke Amsterdam. 

Menoeroet kabar Aneta dari Rot- 
terdam, atas permintaannja Burge- 
meester Amsterdam, maka telah diki- 

Lrim 50 -matros kapal perang ke itoe 
iboe kota dibawah pimpinannja Ka- 
pitein Schuiling. 

Menghasoettetapi 
sendiri tidak moen- 
Eroei, 

Dari Amsterdam Ane ta kabarkan : 
Pada tanggal 7 Juli jbl. dalam kamarrija 

Burgemeester dari Stadhuis soedah 
diadakan conferentie jang lama diantara 
Colijn, Deckers, De Vlugt, Hoofdcom- 
missaris yan Politie, generaal majoor 
van Voorst tot Voorst, dan chef dari 
4e afdeeling militair. 

Semoeanja soerat kabar, menoen- 
djoekkan bahwa meskipoen ,, Tribune" 

taan2 ,, Kembali pergi kedjalanan" tidak 
ada seorang pemimpin Communist 
poendjoea jang kelihatan batang hi- 
doengnja dalam itoe pemberontakan2. 

Drukkerij ari brng 

dizegel 
Officier van Justitie: Mr. van Thiel 

disertai dengan kekoeatan politie jang 
loear biasa dan mendoedoeki dengan 
tjara jang locas bilangan Amstel, tadi 
sore. sebeloemnja drukkerij »Tribune” 
itoe mengeloecarkan madjallah malam- 
nja, Grukkerij terseboet digeledah dan 

ada disitoe, soerat2 jang soedah 
ditjitak dan achirnja pers2 dari itoe 
peroesahaan dizegel, hingga pengloea- 
ran soerat kabar itoe jang lebih djaoeh 
tidak akan terdjadi lagi. 

Diantara orang2 jang ditangkap oleh 
politie, 4 soedah dimasoekkan dalam 
Huis van Bewaring jsng mana ditoe- 
doeh soedah melakoekan penganiaja- 
an dan kekerasan perkoempoelan. 

Poesatnja pemberon- 
takan soedah pindah, 
Seorang gadis loeka 
berat. 

Hari Sabtoe sore kembali di Jordaan 
soedah. timboel pemberontakan2. Di 
sitoe nampak poela pengoempatan2 
dari kaoem peroesoeh, penjerangan2 
dan letoesan2 sendjata api poen tidak 
ketinggalan, hingga seorang gadis dan 
seorang laki2 lain lagi mendapat Ioe- 
ka berat, 

Poesatnja pemberontakan ini seka- 
rang pindah di Madelievenstraat dan 
di Tuinstraat, dimana nampak barri- 
cade dari papan, perabot2 roemah 
tangga dan lain2nja lagi, dimana atas 
itoe barang2 semoeanja ditjantoemkan 
bendera2 jang berwarna merah, 

Tindakan2 keras 
perloe diambil, 

Marechaussee, militaire politie mem- 
bersihkan djalanan itoe sembari me- 
lepaskan tembakan, jang mana sesoe- 
dahnja itoe stadsreiniging baroe boleh 
langkoet semoeanja barang2 tadi. 

Pemberontakan masih sadja beloem 
berhenti, oleh karena kaoem peroesoeh 
itoe dari dalam roemahnja “masing2 
tetap menjerang kepada politie, dari 
sebab mana telah diberi.perintah tem- 
bak siapa sadja jang berani keloear 
dari roemah, 

Perintah itoe ditoeroet dengan teliti 
sekali. Apabila ada pintoe terboeka 
atau djendela soedah tentoe kedengaran 
soeara laoetan revolver. 

Tidak lama lagi disitoe  poen 
keadaan mendjadi soenji senjap, akan 
tetapi oedara tinggal genting, hingga 
ini malam (malam Minggoe walaupoen   tertentoe,     

        
nja...l an 

S.D, Orang2 jang tinggal dalam beberapa 
dalam zaman biasa keadaan dalam go- 

djalanan hanja mengetahoei itoe kedja- 

digeledah danpers 

Toet atoeran jang baroe 

           

  

v 

PLAAT : PLAAT 

HIS MASTERS VOICE 
FL. 2.20 PER STUK 
Dengerlah opname2 jang paling 

haroe dari Miss Jacoba, Abdullah 

Sapulity dan lagoe Djawa dan 
Soenda. 

  

Mintalah prijscourant dari 
Importeurs. 

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

memang ribet sekali) didoega akan 
terbit pemberontakan2 lagi. 

Pembesar2 telah mengambil kepoe- 
toesan mengambil sikap adem sadja 
dalam kedjadian2 jang hebat, akan 
tetapi orang djangan moendoer sebab 
»keadaan Jen mesti dan akan ting- 
gal aman” 

Keriboetan ketika di- 
beri toendjangan pa- 
da kaoem pengang- 
goeran. - 

Menoeroet kabar Aneta dari Rot- 
terdam, ketika diberi toendjangan 
kepada kaoem penganggoeran menoe- 

lagi, maka 
timboel keriboetan2, jang hebat agaknja. 

Kaoem penganggoeran itoe soedah 
serang dirinja politie dan majoor, jang 
mana soedah melarang orang2 ber- 
koempoel oentoek bertjakap- tjakap. 

Politie melindoengi majoor itoe de- 
ngan pedang janz soedah dikeloearkan 
dari saroengnja, dalam mana jang terse- 
boet doeloean main hantam Jacob sa- 
dja. 

Dibilangan Goudsche Singel keada- 
an disitoe selaloe beloem aman. Dja- 
lanan moelai dibongkar lagi, politie di 
hantam oleh hoedjan batoe, jang mana 
sebaliknja melakoekan penjerangan de 
ngan menggoenakan sendjata api. 

Setelah itoe, maka boleh dikatakan 
disitoe mendjadi sepi, akan tetapi ke- 
adaan masih sadja penting. 

Penghasoetan oen- 
toek membikin de- 
monstratie. 

Menoeroet kabar Aneta dari Hil- 
versum, djoega disini kaoem Commu- 
nist menghasoet oentoek membikin de- 
monstratie. Politie mengambil atoeran 
keras. Tatkala mereka hendak mem- 
beslag biljet2, soedah terdjadi perkela- 
hian, dari sebab mana politie terpaksa 
melakoekan penjerangan, 

Perintah bagi pegawai2 
politie, 

Dari Amsterdam Aneta kabarkan 
lagi: Politie terima dagorder sebagai 
berikoet: ,,Tiap2 kekerasan, pembong- 
karan djalanan, meroesakkan pene- 
rangan, mesti ditindas dengan keras 
sekali, hingga boleh dengan sendjata 
api. Pemerintah mempoenjai kewadji- 
ban menindas segala pemberontakan," 

Vegadering dari Pataij 
Communist dilarang. 

Aneta terima kabar pada hari Ming- 
goe dari Reuter Amsterdam sebagai 
berikoet: Sampai tanggal 7 Juli jbl. 
6 orang soedah melajang djiwanja dan 
50 lagi soedah mendapat loeka, Ke- 

ladaan didalam kota soedah mendjadi 
aman. 

Kekoeatan politie dan militair soe- 
dah poekoel hantjoer kaoem peroe- 
soeh dan segala vergadering2 dari Partij 
Communist dilarang.   longan jang rendah di Amsterdam Lihat pagina doea, 
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Me. Achmad Kasmat « Belbagai-bagai pemi        
           16. Viij werken. 

Pernikahan adik Mr. Sartono, Ta 
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tangkap, dan pemberontaka : Bahoewinangoen. | Bagi moerid jang menghendaki dan . 
dah berdjangkit di lain2 tempat. |” | | Kemaren telah sampai di Tandjong | bila terjata kdfale memberatkan atau $ 

Kabarnja penjakit itoe soedah tim-|Priok dengan kapal Plancius dari | meroegikan pengadjaran lain2nja ada 

boel poela di Hilversum, Rotterdam |Singapore Toecan “Achmad Kasmat| kesem atan oentoek beladjar mengetik 
| dan Groningen, akan tetapi politie be-| Bahoewinangoen, satoe pemoeda dari (ijpen) pada pertengahan atau peng-| ) 
kerdja bersama-sama dengan militair| Pasargede Djokiakarta. |. Ihabisan tahoen. —”——» | 
dapat memegang tegoeh ) . Kasmat keloearan sekolah Recht| Poen bagian voorklas dari per- : 

    

   

  

   
   

  

telah dihapoeskan dan ke-goeroean: Rendah Oemoem dimana 

e bekerdja sebagai ambte- |diadjarkan menjanji, permainan dan 

La kking bij de Landraad |jain2 adalah poela lapang oentoek 

.|Blora boeat setahoen. Kemoedian ia | mendapat pengalaman. Lain dari itoe 

Ga ee hat tidak|masoek sekolah Hakim Tinggi di Be- |giterangkan lagi bahwa jang diterima 

Ta keti ng BNP aan tawi, dan sesoedahnja satoe tahoen mendjadi .moerid hanja jang soedah 

Menoeroet kabar Aneta dari Am-|berangkat ke Holland oentoek mene-|tamat sekolah rendah seperti PLS, 

ij Bestuur dari S. D. A, P. roeskan peladjarannja. —. ISchakelschool, Taman Moeda dan se- 

s Arbeiders Par: | Beloem lama Mr. Kasmat loel6es dari |kolah lainnja jang sama. - 

Jang tidak mempoenjai keterangan 

    

          

  

   
   

    

    
  

   
   

  

gat| dictoraal-examen. Sesoedahnja menge- | 
djangan Kk lilingi tanah Europa ia beladjar kenal (tamat beladjar diwadjibkan menempoeh 

ni pengalaman pertoempahan|dengan negeri Japan dan kemoedian |oedjian jang akan dimoeiai tanggal 

darah siapa orang jang mempoenjai, naik kapal ,,Hakone Maru“, sampai dil1 Augustus di gedong Pergoeroean 

“fikiran sehat djoega meramalkan akan Singapore. , Ati Ra'jat Kramat 174. : 

membawa boentoet jang tidak sedap.| Kemaren sore djoega ia meneroeskan aa 

: | pelajarannja ke Semarang, dimana ia 
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| di tepi laim 

| maar djoega soedah dapat diadakan 
disitoe pada malam hari, doea kali di 

  

3 

Me en 

| ini tjara perdjoangan, dan tidak ada) 
. lain djalan lagi bagi kaoem boeroeh| 

| jang loear biasa, - 

- gi sesoedahnja sampai djaoeh malam, 
| jaitoe pada malam Minggoe keadaan 

| gelap goelita. 
“8 Di tepi lainnja dari Y, djoega dari 

| dah mendjadi korban peloeroe, se- | 
| dangkan seorang lain lagi jang men-| 

. dilempa 

“— ngan menggoenakan sendjata api soe- 
dah membikin keamanan balik kembali 

|. di Hoogendorp-plein dalam pertempoe- 
(ran mana ada seorang jang mendapat 

| Beloem lama Pergoeroean Islam di 
Gang Besar Tjempaka Poetih, Batavia | 

' C. baroe di boeka dengan oepatjara jang | 
| sederhana. Pada waktoe jang lebih dij 2. 

| poen perempoean. 

. djam 7 sampai djam 9 malam, sedang 
“jang mengadjar ialah seorang poetri 

Ta jang tjakap dan tjoekoep lagi berkah 
0000. fbevoegd) oentoek mengadjar, 2 

& — Koersoes Inggeris djoega termasoek | 13. 

— Selandjoetnja partij itoe menoen- 
djoekkan bahwa hanja reactie jang| 
hebat akan beroleh kemenangan-dalam | 

oentoek terima nasib didalam tangan 
sendiri dari pada tjara jang doeloe 
soedah pernah didjalankan jaitoe me-| 
ngatoer pembikinan kekoeatan. 

“ Djam 11 tidak didoega2 keadaanj 
soedah mendjadi aman. Hingga diantara 
golongan2 dari kaoem rendahan diada- 
kan pasar2 malam Minggoe. Djoega| 
dari lain2 tempat tidak diterima kabar2 

   

— Zender jang sampai sebegitoe djaoeh 
tidak terkenal soedah oemoemkan: 

bertemoe dengan familienja kem- 
ali. . : 

Krontjong Concours. 
Di Pasar Malam Mees- 
ter Cornelis. 

Sebagaimana telah disiarkan, itoe 
Krontjong Concours soedah diadakan 
dalam Pasar Malam Meester Cornelis 
malam Minggoe jang baroe laloe. 

Jang ambil bagian ada 5 orang, jalah 

Muis, Bram Atjeh, Luis Koch, Moearip 

dan Leo Spel, Moearif ada gantinja 
Rudolff jang tidak datang dari Ban- 
doeng. 

Disebabkan malam itoe ada sedikit 

“ sHallo, Amsterdam merah disini |diganggoe oleh hoedjan, perhatian pe: 

kembali timboel didalam oedara”, akan | 
tetapi sampai sebegitoe djaoeh beloem 
dilocaliceer. 

Djiwanja seorangkleer- 

Aneta terima kabar hari Senen pa- 

diseloeroehnja kota Amsterdam ada 
aman, maka tiba2 soedah timboel ke- 
roesoehan kembali di Jordaan hingga 
Madelievenstraat ada didalam keadaan 

satoe roemah telah dilepaskan temba- 
kan atas militaire politie, dan di Indi- 
sche Buurt begitoe poela. 

| Tatkala politie membalas. maka se- 
orang kleermaker di Bataviastyaat soe- 

  

  

dapat loeka dibagian dagoenja soedah 
dikirim ke roemah sakit. 

Di Wes ier djendela toko| 

  

    

  

   
   1 2 tidak ada kedjadian | 

 Minggoe pagi kembali djalanan | 
li tepi lainnja dari Y soedah dibong-| 

kar. hoedjan batoe tidak ketinggalan, 
akan tetapi djawaban jang keras de- 

    

tidak lama sesoedahnja itoe kedjadian 
semoeanja. EA 

“ Seerang matros kapal 
“perang ditembak.- 2 

“Di poelau2, seorang matros kapal| 
N. perang dari satoe auto soedah ditem | 
0. bak, akan tetapi oentoeng peloeroe itoe 

-  Hdak mengenakan djiwanja. 
— Pada hari Minggoe sore tidak ada 

kedjadian apa-apa, hanja sadja adani-| 
catan oentoek meroesakkan satoe toko 

-loeka. 
Pada malamnja politie matros2 kapal | 

perang dan marechaussees soedah di- 
“kirim ke Wittenburg, dimana nampak 
bariricade jang disertai poela dengan 
bendera Sovjet Rusland. 5 

Keadaan seoemoemnja ada aman. 

          

     

Pergoeroean Islam. ea ana 

    

peladjaran dan:     
sekalipoen lelaki maoe- 

“Akan tetapi sekarang ini Pergoeroean 
itoe soedah dapat melebarkan 

pnja, sebab koersoes Klein-Ambte- 

   

     

dalam satoe minggoenja, ialah dari 

pada program Pergoeroean Islam, seka- | | 

maker melajang. 

   

12 

15, 

nonton tidak begitoe besar.. 5 
Sesoedah dioendi, itoe toekang njanji 

dengarkan soearanja bertoeroet-toeroet 

seperti diatas. 
Dengan kepoetoesan jury menoeroet 

'(punten, adalah sebagai berikoet: Leo 

Spel 58 (le prijs), Bram Atjeh 55 (2e 

prijs), Luis Koch 45 (3e prijs), Muis 

42 (4e prijs) dan Moearip 39 (Se prijs). 

Banjak diantara penonton jang heran, 

kenapa Bram Atjeh itoe kampioen 

West Java soedah tidak-pertahankan 

namanja sebagai kampioen. Njata sekali 

itoe kesalahan dalam lagoe Stamboel, 

jang ia njanjikan sedang menoeroet 

kepoetoesan jury, puntennja poen se- 

dikit sekali ketinggalan dari Leo Spel 

jang sekarang bergiat reboet kembali 

titel kampioen dibelakang hari, boleh 

djadi Bram Atjeh sangka, bahwa da- 

lam pertandingan ketjil itoe, ia kasi 

kesempatan kepada temannja jang lain. 

Pada pertandingan di Pasar Gambir 

jang akan datang tentoe sadja itoe 

kampioen tidak akan sia2kansoearanja. 

Antara Luis Kock dan Muis djoega 
terdapat sedikit sadja perbedaan me- 
noeroet punten, sedang Moearip ada 

djaoeh ketinggalan. f Tee 

Kabarnja sekarang Pengoeroes Pasar 

Malam telah adakan pembitjaraan, 

oentoek datangkan satoe partij kron- 

tiong jang terdiri dari semoeanja pe- 

rempoean dari Bandoeng akan diada- 

kan poela concours diantara toekang 
njanji perempoean dan muziek perem- 

poean kalau ini terdjadi, kita pertjaja 

itoe pertandingan nanti akan dapat 

perhatian loear biasa. 4 

Pergoerocan roemah tangga 
: Huishoudschool 

Nasional. 
Seperti pernah dioemoemkan dalam 

ini s.k. bahwa di.Djakarta ini soedah 
dibangoenkan satoe comite jang hen- 

dak mendirikan sekolahan roemah tang- 
ga, jaitoe huishoudschool nasional. 

Oleh sebab dari beberapa fihak ma- 
sih banjak jang memadjoekan perta- 

njaan tentang pergoeroean jang akan 

didirikan ini, maka disini kita sadji 

kan keterangan dari fihak Komite pen- | 

dirian pergoeroean terseboet. Sampai 

waktoe ini permintaan oentoek men- 

'Idjadi moerid soedah tjoekoep, hingga 
'Ipergoeroean terseboet akan tetap di- 

Iboeka pada boelan Augustus j.a.d. 
. Waktoe pengadjaran adalah tiap hari 
(terketjoeali hari Djoem'at — sampai 

'Idjam 11) — dari djam 7.15 min. pagi 
sampai djam 1 siang, dengan 2 kali 

'@ Ipauze dari 20 min., terbagi dalam 7 

djam  pengadjaran — (lesuren) — dari 
45 min. 

| Rentjana pengadjaran (studieplan) 

boeat tahoen pertama adalah seperti 
berikoet. 

. Bahasa Indonesia. s5 

Bahasa Belanda. 
. Bahasa Inggeris. 
. Pengetahoean oemoem (sedjarah 

dar tentang soesoenan negeri dan 

sebagainja).- 
Menjanji (perloe oentoek practisch 

Fro ang mendidik dansebagainja) 
Correspondentie. 

Lingerie dan Costuumnaaien. 

, Patroonteekenen. : 

Huishoudkunde (theorie/praktijk). 

Fraaie handwerkan. 
, Nuttige handwerken. 

Memasak. 
Recepienleer. 
Mentjoetji dan sebagainja. 4, 
Ilmoe kesehatan, verbandleer dan   ini beloem dimoelai. 

nee) 

sebagainja. 

oemoem, sedjarah nasional, seke- | 

Pendirian satoe fabriek band. 
Pemerintah soedah menjetoedjoei per 

mintaannja ,,Goodyear“ oentoek men- 

dirikan seboeah fabriek band, sebagai- 

mana kita atjapkali kabarkan. 

Sekarang tinggal toenggoe kepoetoe- 
san tentang roepanja itoe pembikinan 

band. : 
Lapangan oentoek fabriek terseboet 

soedah dibeli di Bogor, dan kabarnja 

VFirestone“ poen mempoenjai tjita2 

mendirikan seboeah fabriek di Indone- 

sia ini. 
md— £ 

Pertoendjoekan amal. 
Oleh initiatiefnja t, Soepangat Kepoeh 

Batavia-Centrum dan c.s. maka nanti 

pada hari Djoem'at malam dan hari 

Saptoe malam Minggoe, ialah tg. 13/14 

dan 14/15 Juli jang akan datang, akan 

diadakan - pertoendjoekan amal dige- 

doeng Permoefakatan Indonesia di 

Gang Kenari, Batavia-C. 
Separoh (50 pCt) dari pendapatannja 

jang bersih akan dihadiahkan kepada 
stichting Roemah Piatoe Moeslimin, 
'(Parapatan, Batavia-C., sedang jang 

50pCt Iainnja akan dipergoenakan oen- 

toek kepentingan dari perkoempoe: 
lannja t. Soepangat cs. terseboet. 

Soal Kompenian, 

Ditanah particulier 
Salemba Tegalan 

Diartikel 30 dari ,, Reglement omtrent 
de particuliere landerijen bewesten de 
Tjimanoek ap Java,“ diantara mana 

ditentoekan jang toean tanah mempoe- 

njai hak akan menjoeroeh mengerdja- 
kan kompenian sehari lamanja didalam 

tiap2 minggoe pada pendoedoek laki2 

jang berdiam ditanahnja. .... 
— Pekerdjaan kompenian itoe biasanja 
pekerdjaan tangan (koeliearbeid) sadja 
Artikel 31 dari Regiement jang terse- 
boet diatas menerangkan poela, bahwa 

jang dibebaskan dari kompenian jaitoe : 
,a. Orang2 jang oemoernja kira2 

beloem 16 tahoen atau jang beroemoer 
kira2 lebih dari 50 tahoen. 

b. Orang2 jang sebab bodonja tja- 
tjat atau roesak dl.I. seroepa itoe jang 
tetap dianggap tidak akan bisa (koeat) 

mengerdjakan kompenian. . 
c. Orang2 jang menoeroet kebiasa- 

annja jang disahkan di tempat itoe 

     

“dibebaskan ri pekerdjaan kompenian. 
d. Orang2 jang bisa memboektikan, 

sebab sakit atau dari sebab2 Tain jang 

sah, berhalangan mengerdjakan kom 

penian, jaitoe semasa halangan ini ma- 

sih ada. Orang2jang tidak ada di roe- 

mah, sebab diinterneer atau diboeang 

menoeroet artikel 36 dan 37 dari LS.R. 

'atau jang tidak ada sebab mesti men- 

djalankan hoekoemannja atau |diboei 

d.LI.I, dianggap mempoenjai sebab2 

jang sah, walaupoen tempat kediaman- 
nja masih tetap ditanah particulier itoc, 

Atoeran2 jang terseboet diatas itoe 

tjoekoep dan terang. Djadi pekerdjaan 

tidak bisa dipaksakan apabila ada ha- 
langan jang sah. 

'/Theorinja“ memang bagoes, tetapi 
»practijknja“ tidak selamanja berkawan 

dengan itoe, tetapi atjap kali berlawa- 

nan seperti jang soedah dialamkan oleh 

sevrang pendoedoek tanah particulier 

Salemba Tegalan, Mr. Cornelis. 

Padanja telah ditetapkan akan me- 

ngerdjakan kompenian jang boeat ta- 

hoen 1934 gilirannja ditentoekan oleh 

toean tanah pada tiap2 hari Senen, 
Tetapi orang 'itoe tidak bisa men- 

djalankan kompenian dan dapat soerat 

keterangan (certificaat) dari satoe 

dokter jang terkenal di Batavia Cen- 

trum demikian boenjinja : 

Batavia-Centrum 22-12-1933. 
Geneeskundige verklaring. 
«... Inama orangnja| van Salemba 

Tegalan, oud t 50 jaaris physisch 

ongeschikt voor eenigszins inspan- 

'nenden lichamelijken arbeid. 
Verzoeke hem in verband hier- 

mede. voorisopig gedurende een 

jaar vrijstelling tegeven van de 

komponian"“. 

Njata jang pendoedoek tanah parti- 

culier itoe dari 22-12-1933 sampai 21: 

1201934 berhalangan sah sebagai di- 

maksoedkan di sub D, ditegoehkan 

poela dengan soerat keterangan dari   
kompenian itoe, ada batasnja djuega, | 

    
  

dokter jang soedah angkat soempah, 
sebeloemnja mendjalankan pekerdjaan 
nja. 

Meskipoen didalam keadaan jang 
demikian itoe maka orang itoe tidak 
loepoet dari toentoetan toean tanah ke 
depan pengadilan, sebab didakwa tidak 
|maoe mendjalankan atau meneboes 
ocang pekerdjaan koempenian. 

Jang mengherankan poela jaitoe poe 
toesan dari Landgerecht Mr,-Cornelis 
tanggal 5-7-1934, orang itoe diwadjib 
kan membajar oeang koempenian dari 
boelan Januari sampai Juli 1934 — 7 
Xf 0,75 — f5,25 selaat-laatnja tanggal 
6 Augustus jang akan datang. 

Djikalau begitoe maka soerat kete- 

rangan dari dokter jang djoega telah 

ditoendjoekkan pada hakim jang me- 

meriksa perkaranja, dimana tersebcet 

dengan terang jang pendoedoek itoe 
haroes dibebaskan dari pekerdjaan 

kompenian, tidak berharga apa-apa. 

Menceroet poetoesan hakim maka 

orang jang tersangkoet dalam perkara 

ini haroes membajar wang dan roe- 

panja dengan kekoeatannja artikel 35 

dari Reglement particuliere landerijen 
jang boenjinja: 

»Toean tanah boleh raerobah pe- 

kerdjaan kompenian dengan penari- 

kan (pembajaran| wang tiap-tiap ta- 

hoen, jang dinamai — afkoopgeld —“ 
Tetapi atoeran ini terang hanja boleh 

dilakoekan terhadap pada orang2 jang 

tidak berhalangan akan mendjalankan 
pekerdjaan kompenian. 

Boeat orang jang didalam keadaan 

seperti ditjeritakan diatas mistinja bebas 

dari pekerdjaan kompenian dan tentoe 

djoega dari pembajaran jang dinamai 

»afkoopgeld” .... 
Pendoedoek tanah particulier itoe 

telah mentjari pengadilan, tetapi ha!nja 

tidak menjenangkan, sebab menoeroet 

pendapatannja alasan2 sampai tjoekoep, 

tetapi dianggap tidak berharga semoea. 

Pertimbangan mana jang telah di- 

ambil oleh hakim itoe, tidak dapat 

diketahoeinja ! 
ea O— 

Pesta oemoem Taman Siswa. 

Tadi malam soedah dilangsoengkan 

itoe pesta oemoem dari Taman Siswa 

bertempat di Gang Kenari dengan di 

hadiri oleh kira2 300 orang diantaranja 

sedikit kaoem perempoean, 

lengkap. 
Itoe pesta adalah pesta peringatan 

berdirinya Taman Siswa soedah 10th. 

Pertemocan dipimpin oleh tsean 

Thamrin sebagai ketoea Madjelis Goe- 

roe tjabang Djakarta jang lebih doeloe 

oetjapkan terima kasih pada jang hadir, 

dan selandjoetnja meriwajatkan per- 

djalanannja Taman Siswa sebagai per- 

goeroean. s 

Kemoedian njonja S. Mangoensarkoro 

adakan pidato tentang kewadjiban ka- 

oem iboe sebagai kaoem pendidik dan 

pengoeroes roemah tangga jang nanti 

hasilnja mendjadi oentoek masarakat 

kebangsaan. Dengan oeroesan roemah 

tangga dan masarakat berarti djoega 

satoe tanda tjinta tanah air dan bangsa, 

Disini timboel perdebatan antara voor- 

zitter dan politie jang anggap membi- 

tjarakan oeroesan politiek. 

Kemoedian pidato itoe diteroeskan 

jang berharap soepaja kaoem bapa 

dapat memimpin dan menoendjang per- 

gerakan kaoem perempoean- soepaja 

segala tjita2 dapat ditjapai. 

Pidato kedoea diadakan oleh toean 

R.. Atmowirogo jang menerangkan 

perdjalanan Taman Siswa seoemoemnja 

dari moelai berdiri, keterangan mana 

lebih pandjang dapat diketahoei dalam 

boekoe Riwajat Taman Siswa. 

Sesoedah pauze toean S5. Mangoen- 

sarkoro mengadakan pidato tentang 

bakal hidoep bagi pemoeda kita de- 

ngan pandjang lebar.   
  

Djam 11 pertemoean itoe ditoetoep. 

  

Politie- 

Familie penganten kedoea fihak (lihat kabaran di Jain bagian) depan Taman Siswa, Bogo 

jang pakai badjoe sikepan loerik, antara satoe poeteri dari penganten lelaki, Mr. Sartono, Foto 

opname Sendiri dari S, 

Perkawinan adik Mr. Sartono. 
Receptie”' ramai di 

Kemaren telah dilangsoengkan per- ' 
kawinan adik' istri dari Mr. Sartono | 
dengan toean Soekotjo Katim, apothe-— 
ker, soedara toean Soemantri Hardjo- . 
dibroto di Djakarta. 

Roeangan gedong Taman Siswajang » 
begitoe lebar dan loeas penoeh dengan 
tetamoe tetaimnoe, dari Bogor sendiri 
banjak sekali, apa lagi dari Djakarta, 
semoca kaoem pergerakan dan kenalan 
kenalan Mr, Sartono datang semoea. 

Kita lihat di antaranja Mr. Soerjadi, , 
Mr. Koentjoro, Dr. Kayadoe, Dr. Soe- 
giri, toean Thamrin dan lain-lain lagi. ' 
Dari Djawa Tengahpoen banjak sekali 
nampak, di antaranja Mr, Sastromoel- 
jono, terkenal sebagai pemoeka B. O, : 
di Semarang dan verdediger Ir. Soekar- / 
no waktoe ini Banteng dimoeka Land- : 
raad Bandoeng. , 

Tidak ketinggalan kemaren berhad-“ 

kabar besar2 dan dari persbureau sama. 
datang. Mr. M. Suzuki telah serahkan ' 

penganten-perempoean dengan oetja- 
pan-oetjapan hatoer selamat. 

Soegoehan lemper dan koeweh2 ' 
keloear sampai djam 11 orang ber- : 
koempoel dengan gembira. Kembang2 |. 
tidak sedikit djoemblahnja. | 

—09 — 

Penoetoepan post oedara 

Pada hari Selasa tanggal 10 Juli” 
pengangkatan jang paling belakang, 
dari soerat2 aangeteekand pada hari! 
Senen poekoel 6 sore dan dari hulp-' 
brievenbus poekoel 11 malam. Pe- 
ngangkatan soerat2 paling belakang: 

koel 6 pagi. 
—O— 

Madrasah Sirodjoel Moebtadiin, 
Hari Minggoe kemaren, di Kemajo- 

ran kampoeng Djawa gang II, telah di 

hammad saw. oleh Madrasah Sirodjoel 

  

Taman Siswa School. " 

lir fihak Japan, journalisten dari soerat | 

satoe hadiah kipas-de coration pada: 

Singapore. - 

di bus kantor pada hari Selasa poe- - | 

adakan perajaan mauloed Nabi Moe- 

Moebtadiin, banjak djoega mendapat 
perhatian. begitoepoen wakil dariper- 
koempoelan ada nampak dari P.M.R. 
dan, lain lainnja. 

Poekoel 9 liwat, perajaan tadi di 
moelai oleh pemimpinnja toean Sos- 
trosoediro (Ketoea pengoeroes besar) 
dan minta dengan hormat tetapi sangai 
semoea jang hadlir, soepaja soeka ra- 
mai ramai membatja alfatehah. : 

Kemoedian pembatja menerangkan 
pandjang lebar dan merasa menjesal 
jang itoe perajaan tidak djatoeh betoel 
harinja, moestinja tanggal 12 Maulud 
atau tanggal 25 Juni 1934. Begitoe. 
djoega tidak hanja pertemoean perajaar 
sadja, jang teroetama menerangkan 

rodjosl  Moebtadiin, dan memper- 
ringaikan pada seloeroeh anggautanja 
soepaja soeka menjampaikan dan me: 
njiarkan perkabaran2 sebegitoe penoek 
kejakinan dengan memasoekkan poe- 
tera2nja ke sekolahan terseboet. 

Jang kemoedian bisa melandjoetkar 
peladjarannja ke universiteit di Cairo 
soepaja bisa mendjadi pemimpin Islarr 
kemoedian pembitjaraan  diserahkar 
kepada toean Hadji Haroen dari Mr 
Cornelis, jang menerangkan pandjang 
lebar tentang riwajatnja Nabi Moeham 
mads.a. w, selandjoetnja disamboen 
oleh beberapa anak2 moerid dari Siro 
djoel Moebtadiin jang maksoednja ber 
samaan. — 

Kemoedian semoea jang hadlir ber 
diri membatja asrokal, dan dipimpi 
oleh anak2 moerid tadi, — , 

Poekoel 12,30 siang perajaan ditoe 
toep.   
  

onta () own 

  

azas dan toedjosannja Madrasah Si-



      

   

    

      

   
        

      

   
   

   Hari tahoen baroe kita 

   
   

   
   

    

  

Januari sebagai hari tahoen baroe, poen 

orang Tionghoa disini, meskipoen ada: 
“ sMieuwe stijl“ tetap tahoen baro: 

. sendiri dipestakan dengan perajaan 6 
sertakan dengan Tjap Gouwmehnja. 

— Kita? Kita hanj 
ran jang boe 

    

kt : oe hari tahoen baroe, 
tetapi hari lebar dari mendjalankan 

perentah Igama. 2 
aa e 

Membitjarakan poetoesan rapat oe-| ye 
— moem dari Pengesahan berdirinja Is-|” » 
lam di Makassar dimana diambil doea |, 
poetoesan, di antaranja (no 2) oentoek |: 
mengakoei 1 Moeharam sebagai hari 
tahoen baroe Islam. ,, Berita Makas- 
sar“ di antara lain toelis: 

Kepoetoesan jang ke2, sebagai 

rakan dalam soerat kabar ini, pada 
—. penoetoep poeasa jl. ini, waktoe 
— kita membitjarakan, bahwa 1 Sjawal 

itos boekanlah tahoen baroe danj 
tahoen baroe Islam jang sebenarnja, 
jalah pada 1 Moeharam. Dalam toe- 
lisan kita itoe kita telah kemoekakan, 

alangkah baiknja djika pemerintah 
mendjadikan tanggal terseboet seba- 
gai satoe hari Raja Islam dan di- 
anggap sebagai tahoen baroe. 

Tentoe sadja pengharapan kita ini 

hanja tinggal djadi pengharapan sa- 

dja, djika mereka jang memeloek 
agama Islam itoe sendiri tidak maoe 
menganggap atau tidak maoe mera- 
jakan 1 Moeharam, tahoen baroe 
Islam itoe. 

Kita bergirang atas kepoetoesan Al 

Islam itoe jang ingin 1 Moeharam 

didjadikan hari Tahoen Baroe. 
Kalau fihak Islam sekarang me- 

moeliakan hari, tentoelah makin lama 
"makin banjak .orang mengikoetnja, 
sehingga pemerintah achirnja akan 

menganggap hari itoe sebagai hari 

Raja Officieel jang ditjatat dalam 
Staatsblad. 

Tentang ini kita ingin menjatakan 

pendirian kita, lebih tegas: “Pemanda- 

ngan”. 

Pendirian kita begini: Moelai 1 Moe- 

haram depan-ini koran tiap2 itoe hari 
tidak diterbitkan. . 

Kita tidak hanja bergirang atas itoe 

poetoesan, tidak menoenggoe itoe hari 

diakoei officieel dalam Staatsblad, te- 

tapi akan seteroesnja memoeliakan itoe 

hari sebagai hari tahoen baroe bangsa 
kita dan kaoem Moeslimin seanteronja. 
“Kita adjak lain lain koran bangsa 

kita toetoep itoe hari, kita adjak toko2 

bangsa kita toetoep itoe hari dan 
kasih vry pada personeelnja. Kita per- 

— tjaja toko2 Indonesier adverteerder ini 

koran moelai 1 Moeharam depan akan 

toetoep tiap2 itoe hari. 
Tiap2 bangsa memoeliakan hari 

tahoen baroenja. Bangsa kita soedah 

biasa terlantarkan (sia-siakan), dan 
pers kita haroes di ingatkan pada ini 

kelalaian. : 
Boeat ,,Pemandangan” hari 1 Moe- 

haram hari Besar! & 

  

'Pengoerangan arggota college 
yan gedelegeerden. 

Dari afdeelingsversiag Volksraad 

- berhoeboeng dengan rentjana wet boeat 

robah I. S,, jang bermaksoed koerang- 

kan djoemblah anggota2 gedelegeerden. 

dari 20 djadi 12, seperti dibawah ini: 

- Banjak sekali anggota2, biarpoen 
akoei perloenja dilakoekan penghema- 

tan terlebih djaoeh anggap itoe pero- 

bahan tidak bisa diterima, oleh karena 

“itoe keberatan, jang sekarang soedah 

| dirasakan jaitoe bahwa ini madjelis 

ada oendjoek loekisan jang tidak zui- 
' ver tentang Volksraad, akan semangkin 

| terasa poela. . 
“Satoe perwakilan, jang boleh di- 

terima baik djoega, dari aliran-aliran 
maatschappelijk dan politiek di sini 

nistjaja sama sekali tidak bisa dila- 

' koekan, Berbagi bagi partaij politiek (kai 
“akan moesti perhatikan bisa djadinja| 
ia tidak akan dapat wakil di dalam 

doekan di dalam itoe madjelis dan 
“transacties jang terbit lantaran ini akan 

. djadi semingkin tadjam. 

   

   

  

lege van Gedelegeerden diha- 

  'bikin persediaan akan bisa 
commissie2 achli jang     

   

    tetap dari Volksraad, pada lid-lid si- 
apa bisa diberikan ocang penggantian 
extra, jaitoe didalam roepa ocang zit- 
ting f10:— sehati. 

Pada anggota2 Volksraad permanen, 
berhoeboeng dengan pekerdjaan merc- 

| ka jang bertambah, moesti diberikan 

  

Ketan apa 

    

   

  

yg Europa biasa merajakan 1 'F    

    

   

  

   
   

             

   

    

   

  

   

  

    

  

rajakan hari Leba- | “9g 
      

      
     
    

    

itoe orang Arab tidak diperdoelikan, 

hingga ia djadi mata gelap dan batjok 
Ipada itoe orang Arab dengan golok 

pembatja ketahoei pernah kita bitja- lang mengenai djidatnja (kening), 

|Takejiro Tohami jang soedah beker-j 

jpai 

itoe college. Djoega pereboetan kedoe- 

Itij Min Sei To, dalam pendirian kabi- 

a anggota maoe itoe seante 

n dan diadakan satoe Volksraad | 
etap, sebab dengan begitoe pe-| 

'Correspondent diplomatiek dari Daily 
“Telegraph, jang biasanja dapat kete- 

'Engelanp tidak setoedjoe dengan per- 

njakan tidak akan perdoelikan voorstel2 

  

    

  

GA TK 

oe seorang Arab telah da- | 

  

     

  

     
   

      

        kali sadja. Tetapi itoe permintaan oleh | 

malahan menoeroet Alih-ia dimaki, | 

sesoedah lakoekan pembatjokan, 
Alih pergi kekantoor politie dan terang- 

diperiksa lebih djaoeh. 

  

  

  

AZIA . 

dirikan kabinetnja. / 

itoe pada tanggal8 
Juli jbl. 

naal akan tetapi sebenarnja Bureau 
cratisch benar. 

Admiraal 
dan oentoek oeroesan seberang La- 
oetan. 

Fumiogoto oeroesan Dalam Negri , 
Masano Bufujii Financien: 
Generaal Senjuro Hayashi Pepera- 

ngan , 2 
Admiraal Minco-Osumi Marine : 
Naoshi Ohara Justitie. 
Genji Matsuda Pendidikan : 

Les 

      

   
   

   
   
    

—0— 

Pertemoean per 
Antara Mussolini 
dan 

Parijs, 7 Juli (Aneta Trans-ocean) 
al rasa pertemoeanjang soeda 

diharapkan lama antara Mussolini dan 
Barthou sekarang pasti akan dilakoe- 

kan disitoe hal jang soedah terdjadi|Kan. Dalam principe telah diambil poe 
'Itoe orang Arab dibawa ke C.B.Z,|toesan bahoea Barthou akan koen- 

sedang Alih masih ditahan oentoek |dioengin Rome. 

Ik setvedjoe denga 
Iperdjandjian baroe di 

Ini berarti bahwa 
bisa masoek padaj 
menoeloeng boeat Ei 
kan Engeland pegang 
nja kewadjiban2 men 
an Locarno. Boeat sa 
Engeland tidak i 

Lebih djaoeh i:i soerat kabar kasih 
tahoe bahwa Barirou telah ambil 

.Ipoetoesan akan pada hari Selasa poe- 
lang ke Parijs, karena ambassadeur 

» Inggris di Parijs, Si 1 
palkasih tahoe pa 

itoe, Itida 

     

    

   Nag 
Barthou. 

—0— 

Kekoeasaan 'dictatoriaal. 
Boeat Kabinet de 
Brogueville. 

Brussel, T Juli 

i toendjangan. pemerintah, 
karena mereka telah merosot djaoeh di 
bawah crediet-capaciteit 

Keisuke Okada premier|negeri. 
asli 

  

ngelard tidak dant, baroelah akan selesai pada oe- 
andian2 saling |djoeng tahoen 1934, 

tegoeh iapoe-|oentoek mengawasi poela dalam per- 
et perdjandji|kara ini disamping Hooggerechtsho 

'samentara waktoe |jang dipertjajainja. CAK 
ea An Ia Ke 1 na lem. 

dibaiar dengan batjokan.|askan ini perdjandjian. 
libajar dengan batjoka Frankrijk. sebaliknja 

jerliapoenja standpunt akan djangan toen- | 
djang conventie per 
oemoem, jang sah 
poenja persendjataan 
Ikan Duitschland p 
hak sama rata. 

pegang tegoeh 

etan sendjata 
Duitschland 

gi dan loeloes-| 
oenja permintaan 

(Aneta-Trans- 
ocean). Ini hari pada madjelis oetoesan 
telah dimadjoekan satoe rentjana wet, 
menoeroet mana boeat 12 boelan jang | Sitoebondo, 
akan datang pada kabinet de Brogue- 
ville boleh dibilang akan dikasihkan 
kekoeasaan dictatoriaal. 

Dalam Memorie van Toelichting ada 
diterangkan bahwa ini tindakan ada 
perloe sekali boeat perbaekan keadaan 

1 economisch jalah dengar tambah ke- 
Admiraal Okada kesampaian men- | pertjajaan, andjoerkan perdagangan dan 

| | soepaja bisa dibikin tjotjok dalam ta- 
Keizer lantikkannjalhoen jang akan datang. 

Dalam ini persidangan di 
i kabaran tentang bakal 

Tokyo, 9 Juli fAneta-Iwaki| Ad- | conversie paksaan dari obligaties Belgie 

miraal Okada soedah kesampian men-| dengan satoe atau lain djalan akan 
dirikan Kabinetnja, atas nama Natio- | dikasihkan 

dari | onderdistrict Goemilir, 

  

Perkaranja Margadant. 
Tidakada sebabbagi 
Pemerintah oentoek 
mengawasi poela. di- 
samping Hooggerechts- 

hof. 
Keterangan2 dalam pemeriksaan Prof. 

Van Kan dalam perkaranja Marga- 

Pemerintah tidak mendapat sebab 

- Lagi-lagi korban pergerakan. 

» Cursus Wiskunde Lager 
.. Onderwijs. 
Dipindahkan ke Ma- 
lang. “ 

| Dari Malang Aneta wartakan : Kabar- 
nja Departement O. en E. sedang mem- 
perbintjangkan oentoek pinahkan cursus 
wiskunde lager onderwijs dalam cursus 
Mpevarntiment dari Bandoeng ke Ma- 
ang. 

Persidangan Oemoem Tahoenan 
dari Pemegang Aandeel dari 

N.V. Bouw Maatschappij 
'ALKAF" : 

ferdiri di Betawi.   : Soetojo Alamsjah. 
Soetojo Alamsjah anggauta Partindo 

Bandoeng jang beloem seboelan keloear 
dari pendjara Soekamiskin lantaran 
toelisan ,,Tingkatan2 imperialisme etc.” 
dalam madjallahnja Ir. Soekarno ,,Fi- 
kiran rakjat“ pada hari Saptoe pagi 
telah diambil oleh P. I, D. dan dibawa 
ke Hoofdbureau oentoek diberi tahoe- 
kan soerat dakwaannja toentoetan ten- 
tang pidato jang di oetjapkan olehnja 
di Kongres Partindo di Soerabaia tgl. 
14 Juli tahoen jang laloe. 

Seperti diketahoei sekeloearnja dari 
pendjara t. Soetojo tinggal di Djakarta. 

Hari ini ia moesti berangkat dengan 
eendaagsche ke Soerabaia oentoek 
diperiksa perkaranja. 

Ane 

Fabriek goela Pradjekan 
bekerdja lagi. 

Menoeroet kabar Aneta dari Djem- 
ber, setelah ditoetoep 1 tahoen lama- 
nja, maka fabriek goela Pradjekan di 

moelai bekerdja poela. 
Fabriek Tangarang dibikin selesai poela 
oentoek menggiling teboe pada tahoen 
1935. 

—0 — 

Pemboenoeghan kedjam. 

Terhadap seoranganak 
oemoerlOtahoen. 

Baroe2 ini politie di Tjilatjap soe- 

ah aa dah menangkap seorang lelaki nama 
iadakannja| Ramin sebab ia inisoedah melakoe- 

kan pemboenoehan atas dirinja Sa- 
ngoon, seorang anak lelaki oemoer 
10 tahoen. 

Di dessa Menganti jang letaknja di 
regentschap 

Tjilatjap, oleh seorang tani soedah di 
dapati majit seorang anak di sawahnja. 
Menoeroet pemeriksaan Indisch Arts 
'dr. M. Oemar, kenjataan bahwa ini 
anak mati teraniaja. 

Ini anak nama Sangoon masih se- 
1) Ikotah klas 3 Volksschool di Menganti 

Dengan segera politie dan Bestuur be- 
kerdja boeat oesoet ini perkara gelap 

  

Chuji Machida Handel. 
Takejiro Tokami Verkeer. 

' Tatsuno Sukeyamazaki Landbouw. 

tanggal 8 Juli Keizer telah lantikkan 
Kabinet terseboet diatas, 

—0— 

Sun Fo pergi ke Honoloeloe. 
entoek mendjoempai 

Roosevelt. 
Yokohama, 9 Juli |Aneta-Iwakil. 

Sun Fo president dari Wetgevende Yuan 
dari Pemerintah Nanking, soedah be- 
rangkat ke Honoloeloe dengan menoem- 
pang kapal ,Empress Canada", kabar- 
nja jalah oentoek mendjoempai presi- 
dent Roosevelt jang djoega akan koen- 
djoengi Honoloeloe itoe. 

—0 — e 
Mendapat rintangan lain. 
Pemimpin2 Sei Yu Kai 
tidakambil bagian da- 
lam Kabinet baroe? 

Tokyo, 9 Juli (Aneta). Admiraal 
Okada kembali dapat rintangan lain 

itoe, jalah tatkala pemimpin dari Sei 
Yu Kai mengambil kepoetoesan oen- 

toek tidak ambil bagian dalam Kabinet- 
nja Okada, dan membantah mengirim 
oetoesan2. 

Hal ini soedah ,diperangi" oleh| 

bersama-sama dengan Okada. 

  

     
  

dja 

. didalam tangannja president | 

ii, jalah Ozuki, maka didoega bah-| 
wa Tokonami akan terima portefeuille, | 
oentoek mendapat kemenangan atas 
itoe kerenggangan sama partij Sei Ju 

Kabarnja sebagai vorm sadja, Oka- 
(da akan minta pertolongannja kepada 

Baron Wakat Suki, president dari par 

netnja itoe. 
Ea 5 

—0 — 

—. EUROPA 
—. Locarno-pact. 

.. Boeat Europa Timoer. 

Londen,7 Juli (Aneta-Transocean) 

rangan benar, beranggapan bahwa 

djandjian-perdjandjian baroe dan ba- 

dari Barthou tentang satoe Locarno- 

pact boeat Europa-Timoer,     
dalam pendirian kabinetnja jang baroe| a 

en poetoesan jang paling 3 

  

—- Lantikannja Sultan Kanoman. 
Menoeroet kabar A ne tadari Cheribon, 

i - | Pangeran Radja Noerboeat dengan soe- |Soemawidjaja, jang ternjata mengoe- 
Shin Yau Chida kreta-api dan pada|dah dilantikkan Ss bang mna. Sultan | pah Ramia Ketat Hn eaah Fiko 

Kanoman. 5 
Oepatjara itoe soedah | 

ambtenaren bestuur Indonesier 
bangsa koelit poetih. 

dan kemoedian beroentoeng bisa tang- 
kap Ramin terseboet. 

Seorang perempoean nama “mbok 

anak, sebeloem politie menangkapnja, £ 
dihadliri oleh | maka ia soedah memboenoeh diri sen- 

s dan | diri. : 
mer anal   

. Diadakan dikanforan ini maatschap- 
pij di Batavia, Gang Afjong nommer1, 

pada hari Senen, tanggal 27 Augustus 
1934 djam 4 sore.” 
Jang aken dibitjarakan: 

1. Verslag tahoenan oleh Directeur. - 
2. Itoengan. Oentoeng dan Roegi dari 
tahoen 1933. 
3. Pembagian Oentoeng. 5 

Soerat-soerat moelai tanggal 1 Juli 
1934 ada dikantoran ini maatskhappij 
jang bisa di priksa oleh pemegang 
aandeel. 

Batavia, Juli 1934. 
PENGOEROES 

Pilihlah satoe dari 
| padanja!.... 

  

   Njon ., 
apa engan Diroemah njonja 

PrkT OEMA! BNN Sagabag 

tentoe mempoenjai sikat gigi. sen- 
diri, akan tetapi kita tida bisa pas- 
tikan, apakah masing-masing mem- 
poenjai gelas-koamoer sendiri. 

Dari sebab itoe kita memberi ke- 
sempatan, “dalam. beberapa boelan 
lamanja, kepada siapa jang selaloe 
memakai ,,Tiga matjam pendjaga 
gigi”, boeat mendapat. dengan per- 
tjoema, sala satoe dari itoe 8 beker 

Pollopas berwarna indah. 

Dari njonja poenja langganan njonja 
bisa dapat beker seperti itoe, zonder 
reclame,- dengan pertjoema, kalau 

njonja membeli: 
satoe 

botol air-koemoer . Odol 

atau 

satoe sikat gigi Odol dan 
satoe tube tandpasta Odol 

atau 

doea tube tendpasta Odol. 

Lekaslah, persediaan se- 
dikit dan warna-warnanja 

sangat menarik 

  

  

  

Importeurs : 
Naamlooze Vennootschap 

BORNEO SUMATRA? HANDEL MI)   
  

  
'JAPANSCHE BREINAALDEN 

Compleet dalam DOOS jang moengil 

Isi : 
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Satoe goeloeng Benang Lilian 
 Patroon Gabardine & Tjonto Kleur 
zRam kajoe boender 
“T stel djaroem Renda (3 bidjil 
Penggoeloeng Benang 

ant 
3 strijkpatroon & tjonto kleur 

A
L
M
U
N
I
U
M
W
E
R
K
 

  

TENNISRACKET 

Dea ag Mia 

Persediaan soedah COMPLEET 

Soedah terima per ,BANDOENG MARU" 
KLAMBOE KETTINGSTEEK 

Jang soedah djadi| 

Pake KEMBANG jang menarik, dan 
: boekan seperti Firma lain kasi 

Tempat Tidoer: 

No. 2 225x180x235 cm. per stuk , 
Pen era DO MAT PAD na Ta ea aa Pia 

Te ON YOD MADING Aa 0 EK A0 

(da MODE IKAN Kya Ma at 

-N.B, Selama barang masih sedia Harga seperti     
  

KIRIM . 

REMBOURS 4 Tioema sedia 

ANTERO BRUIN 

Bo rempat AF 215 

1.50 $ 28-6-34 

Baroe sadja 

Pembikinannja, 

  

  

Kita terima, dengan HARGA 

Keliwat MOERAH 

BAGOES dan RAPI 

  

« Importeurs : 

PASAR-KLONTO 
Hs. Verg, DJOHAN-DJOHOR — 

! 

Terkenal KOEAT 
# 

E 
& 
« 
Aa 

x 
datang & 

A 

s 
F 2.45 - 
5220 
S2 & 
2 33 SA 

Diatas   ma 

“ MAHARADJA-SCHOENEN:# 

(Koelit toelen pake Rubberzooll| e 

No. 36-37-38-39-40 

ZWART | 
F 1,94 

  

dan MOERAH . 

G
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A
S
W
E
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K
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Bek ini film 'dirobah oleh A. Benno dan J. Speyer. 

  

  

  

  

- Phanbemsi Ian sg HERMAN na oen- 

Hn 49 aa jang barce pernah dipertoendjoekan disini. 

Pemandangan Jang, baroe akan didapat oleh penonton. 

 DJANGAN. KASI LIWAT INI FILM! 

  

        

   

  

    

  

  

    

     

  
    

   

          

     

   

      

  

GARBO.— 1 
da kaan 

  

  
tjerita     

  

  

  

    

    

   

  

YOUEEN —— 
CHRISTINA | 

with John Gilbert — 
Ian Keith Lewis Stone 

Elizabeth Young,   (A Merio-Goldwya- Mayer, 
Pi   

— Regie: RO UBEN MA MO ULIAN 

Satoe film jang locar biasa penoeh dengan 

  

  

keheranan, 

  

  

  

  

  

' DENGEN BUSTER CRABBE 
ta 'arzan jang tida. kenal ekoa ada roman jang paling ayok dari Edgar 

Rice Burroughs, pengarang jang terkenal di seloeroe doenia,tentang 

— Ajerita-tjerita Tarzan dan dibikin djadi film oleh Regisseur SoiLesser 

“Net Ketan Aneh! Banjak perkelahian manoesia Pn 
binatang boeas : Te 

— ANAK-ANAK TIDAK BOLEH NONTON 

  

    
  

  

      
2 anja goeri dan sedep tanggoerg 

“h .terpoedji semoewa langganan2 

SOJA FABRIEK 

'G HO. 
198 Welt. Piitavie- Denbrusi 

, : Ea 

KAN 4 8 Y 

    
    
  

— MEESTER- CORNELIS 

“Berbelandja pada toko kita berarti menjenangkan sendiri 

: jang compleet dengan kwaliteit baik dan harga moerah. 

   
     

  

     

    

  

DiIBESAR NT ae DIBESARKAN! 

FOKO OGA 
Hoofdtoegang Pasar No. 5 Teif. 459 — 

dan njonja? en toecan? akan merasa girang melihat per- 

sediain barang? klontong en roepa? perabot dapoer     233 

N
a
 

OBAT JANG AMAT MOESTADJAB 

Es ie Tjhioe Tian Ban Peng Tji Thong San 

Swatoe orang wadjib djaga kesehatan, soepaja ting- 
gal sehat siamanja, terlebih poela jang banjak lakoe- 
ken pekerdjaan Manoesia swatoe tempo mesti terlang- 

« gar sakit, maka dari itoe baiklah sedia boewat simpen 
ini obat jang terseboet diatas, dan kaloe sakit djadi 

.tidak soesah lagi boewat menoeloeng renjakit terse- 
boet dibawah ini. Antero badan rasa tidak enak, sakit 
peroet, sakit kepala porjeng atawa toedjoe koeliling, 
pinggang din toelang-toelang sakit, kaki tangan mer-sa 
meloewang, oerat-oerat merasa sakit, sakit gigi, sakit 
leher, maboek lantaran naik kapal, maboek minoeman 

toeli atawa bengkak, orang prampoean dateng boelan 
tida tentoe hingga sakit peroet, pranakan sakit, oeloe 
ati, bidji peler bengkak, panas dioetjoes, waktoe ber- 
salin merasa sakit peroet, fnalem tida bisa tidoer, 
badan pada bengkak, kentjing manis, makan ini obat 
lekas baek, salain ini bisa bikin koewat djantoeng, 
ilangken kringet djahat, atoeran makannja bisa liat 
diboengkoesannja, harga .rekent moerah 1 boengkoes 
f0.15 tida baek oewang kombali — 

Slaennja terseboet diatas kita bisa mengobatin roe- 
pa-roepa penjakit jang heran-heran dan lama blon 
baek, boleh dateng atawa panggil. 

Sinshe LIE TIJHIOE TIAN 
Blandongan 23 Tel, 380 Be, 

f 

MG 

Koendioenyilak Hi 

INSULINDE BAR 

& RESTAURANT 
Kramatplein 41, — Batavia-Centrum. 

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

Dirawat nefjis dan sopan, 

engoerges :   

  

kras, sakit iga, sakit ajan, tidak enget orang, koeping 

  

  

  

  

  

Bandoeng Pr. Soemedangweg 97B 

Batavia-Cenfrum. Sawah Besar 21, dan 

Semarang Belakang Kebon No. 8, 
pembajaran ada djozga f 2.50 seboelan 

boeat Batavia-C. sadja. 
  

Schoenmakerij »A TMA” 

Pasebanweg no. 14 Batavia-Centrum 

    

Satoe peroesahaan bargsa Indonesia 
jang DITANGGOENG pekerdjaannja 

rapi, koeat dan moerah harganja. 

2 es BI 

  

TOEKANG GIGI 

Thio Tjie Kim 
Pintoe Besar 6 Batavia 

Gigi bagi orang hidoep boekan sadja ada 
perhoeboengan besar sama kawarasan badan, 
tapi djoega ada ambil satoe kadoedoekan 
penting bagi kabagoesan, seande orang poe- 
nja gigi tjopot (ompong) atawa dimakan koe- 
toe dalem tempo bitjara, ketawa atawa ma- 
mah makanan nistjaja ilang sabagi kaba- 
goesannja dan rasanja jang enak: maka 
pasang dan tambel gigi telah djadi satoe 
roepa technick jang penting. Kita menjakinin 
ilmoe gigi soeda berpoeloe taon, dan kita 
pertjaja jang kita poenja kapandean dalem 
ilmoe gigi ada tjoekoep sampoerna, boleh 
dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang 
asal, ditanggoeng dalem doea poeloe taon ka- 
loediboeat makan tida merasa sakitserta ting- 
gal koeat. 

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

Eren KERANA 

I BEDAK | 
sSORCHIS LATIFOLIA" 

  

    

  

  

Sce'ah di priksa oleh Gouvernement 
Analyse Laboratorium di Buitenzorg 
dengan sertaken certificaat D No, 206. 
Selaennja perloe aken priksa sega- 
la ratjoen jang ada mengandoeng di 
dalam bedak, djoega kita soedah per- 
loeken boeat tjari tahoe tentang ke- 
baekannja bedak ,,Orchis Latifolia" 
boekti mana bisa dapet di liat dari 
verklaringnja Toean Dr. THUNG TI- 
ANG GOAN jang mendjadi tanggoe- 

ngan penoeh boeat publiek. 

REAK 
THUNG TIANG GOAN 
Ganrtes KE ENYEALOSKUND! 68     
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Kita tida perloe omong kosong, 
tjoba boektiken sendiri tentang kefa- 
edahannja, kita tanggoeng tida aken 
menjesel sesoedahnja 
»Orchis Latifolia” jang memang ada 

satoe harga boeat dipake. 

Doos besar f 0.60, doos ketjil f 0.46 

Importeur: 

TJOA TJENG SIONG 

Molenvliet West 182, Batavia, 
    Batavia 

    

P
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pake bedak 
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|. #berikan tjara dan kegesitan permainan 
|jang berfaedah bagi speler-speler di 

(daerah Lampoeng, 

    

  

   

  

   
   

  

        

nja banjaklah pengalaman dan 
jang dapat diambil teladan | 

menambah tinggi penghar- | 
ditanah Lampoeng terse- 

  

    

      

  

      

    

  

   

  

contra Bi mo. (Tasikmalaja) 

  

tampik soraknja publiek menjamboet 
kemenangannja Badjag. (J.Z.) 

—0— 

Di Bandoeng. 
Kemaren malam telah diadakan per- 

tandingan. worstelen oleh Zorro 

  

  

ada berpengawakan besar dan tingginja 
ada lebih dari 6 kari Inggris. Ia soedah 
tidak bisa dengar dengan baik begitoe- 3 

'Ipoen iapoenja gigi soedah pada tjopot. » 

. IKAN. 

a. Ikan laoet : 
bawal, tengiri, tongkol d.L.I. 

tapi ia tetap ada seorang jang ber-|y 
gembira 

Dalam boelan Juni 1930 ia bikin 
perdjalanan koeliling doenia dan se- 

  

   
     

    
  

STELOER: 
teloer bebek 

asin 
ajam 

” 

»” 

10 bidji 

  

   

    
     

  

      

  

ba “| Sebeloemnja ini pertandingan di- ki Na . in 1 kati ,, 0:20 
dar Bindoeng —|moelai, dipertoendjoskkan tiga voor |kian lamanja ia berdiam di New York : See 

Aa naa di Tandjoeng- NT Mena tiga voor- Oleh satoe comite jang terdiri dari ckor koening dan lain" 5 

itaranj: Aa Na NI an Peer Daoem — Cerry. Ini permainan thabib-ihabin. Ia telah diperiksa-badan- Lan 28 EA ea 
djantaranya” Kampret PP 1S nana doeloean soedah dika- lada sama koeatnja dan bagoes. Teta 2 |nja dan comite terseboet berpendapa-| kemboeng besai 1 ekor ,, 0.05 

an sebagai dibawah in! 3 Ibarkan, voetbal vereesiging SEDAR da (dalam 1 ronde BB Soedah Na tan dengan keada'an kesehatan pada kakap I“kati 0.40 

Kampret masih tinggal d ri Bandoeng jang kembali dari me- mengalahkan Cara | aan "”“litoe wak oe, Zaro Agha masih bisa teri F. TATO 

rik, tiap-tiap mao€ kekantor | sendon di Palembang dan-kembalinja| 2. “Soelaeman — e hidoep 25 tahoen lagi. b. Ikan rawa : 

| meliwati orang minta-minta, | mampir di Tandjoengkarang boeat di-| “oelaem Haa ..|Zaro Agha beloem pernah makan da- gaboes (besar) 1 ekor 0.20 

spra (koesta) jang | goe' dengan djampolan-djempolan se- meman-dalam 2 ronde SoE-| sing djoega bel i | i s 
epra (Koesta) jang | nine dengan djempotan-djempolan Se-|dah kalahkan Askar. “Iging djoega beloem pernah isap roko » (ketiil) we POT 

ada di buurt Eu (pakraga di Lampoeng. Pada pertandi-| 3. Adelaar — Kia | Jatau tenggak setetes aicohol.- Menoe- leleh (besar) 5 » 0.10 

3 mendjadikan Pa ngan pertama SEDAR soedah bisa| Ini permainan tidak 'be itoe bagoes 135 imp eeuja keterangan, “tapoenja » ) (Ketjil) » » 0.03 

Ona ukur baik mengalahkan O.V.C. dengan 6 — O|dan menjenangkan, Aoa fihak ea oesia jang toea djoega disebabkan| c. Ikan aer tawar : 

endjadi sobai 2 IKemoedian hari kedoea mengalahkan | tas melakoekannja. Mba 5 onde lantaran ia soeka djalan-djalan dan| goerami TI kati , 0.30 

Kampret aa SINAR BANTEN dengan 4 — O, hari| beloem ada jang PARE dari mereda perasaan p' eas. ikan emas 5 2 0125 

h-djaoeh soedah angkat tangan ketiga mengalahkan I. V. C. dengan| Hoofdpar'ij. “n8| Ternjata Zaro Agha ada seorangjang.| 4. Ikan empang : 
kash salam. Banjak Sa Tya ba 4 —0 hari ke ampat mengalahkan K.| ini permainan ada bagoes dan dji- tidak takoet berkelahi. la telah ambil| bandeng 5 T kab. 40.39 

takoet kode Na NN a|-M.2—0 dan hari ke lima menga- toe sekali Ne IA ea ata 6 Mr antaranja| oedang” 0.30 

pasrah pada Allah, dekati in! OTANG || hkan v.v. Marsch dengan 2—0. alam Pa ..» a14 Kali melawan balatentara Rus. 6 kali “PIN Hen 

sampai sekarang masih ada) omong2| jadi dengan tel” pertandingan Bebe Aa Tapa kemenangan dilis dapatkan loeka dan ketika soedah 2 Ae HA Te 2. 

dan tiap liwat 'kasih oeang sekedarnja. demikian, rata-rata club voetbal jang na 5 bercesia 100 tahoen ia masih toeroet djambal I kati , 0.40 

—. Pada satoe hari ini sobat kasih tahoe | erhitoeng kampioen Lampoeng soedah berperang di Plevna gaboes. Sea an an 

upada Kampret La opan, besok ana dikalahkan oleh v,v. SEDAR Bandoeng. 2 Haa 2 Satoe2nja peringatan jang ia bang- peda Kpoeteny | bidji ,0.01 

“loesa saja tidak akan ada disini, SeOAD |” Nanti pada waktoe SEDAR: akan RO p Ya Rt yEP A- Igakan adalah waktoe ia dapat lihat »  (incrah) LAN aa 

“badan sangat pegal, haraP An meninggalkan Lampoeng dan kembali Ma an: “—. |Napoleon jang terbesar. Itoe waktoe ia selar 1 kati  , 0.20 

ingetahoei sebab Kap kosan JIWAk, asi Ike Bandoeng, ia akan ditandingkan| Orang Indiaan jang paling kaja berkelahi boeat lindoengi'benteng Acron tjoemi (besar) n..» 0:80 

ja oeang bolongan atau Pi at lagi dengan K.I. M. combinatie LV.C, Ari MS Maa ng net Marus yan dan ia dapat lihat satoe generaal diatas 2 (ketii!) 2 » 090 

Rada lama Kampret .baroe mengerti entah bagaimana kesoedahannja nanti. ari New Yor dikabarkan pada Tel. |satoe koeda poetih dengan makai man- setia 2 » 0.15 

bahwa maksoed itoe perkata an, soepaja| —. Ke kan ena Ca sebagai berikoet: 2 tel hidjau. trasi oedang 5 2025 

giannja-doea hari pasrahkan sadja| Worstelen di Batavia. Jakson Barnett, itoe orang Indian jang Belakangan ia dapat kenjataan, itoe » ikan » » 0.10 

ne nan at ST Ma jelabak Badjag (Tasiki —Donder pada selang bebrapa tahoen dengan men generaal adalah Napoleon sendiri. Wak- Morbank 2. er 

“Gunst dianggap recht, kemoe- (Batavial - Idadak telah djadi terkenal lantaran na-|toe Zaro Agha berada di London, pa- Harga etjeran 

| ahan-hati sebab. biasa, djadi diang- | Mai En ai Gi sibnja telah membikin ia mendjadi|danja dikasih tahoe, ia masih kalah |No. NAMA BARANG? 

| gap hak! Kampret ketawa dan malah Main | amanja8 ronden. Iseorang millionnair, sekarang soedah| Semoernja dari seorang jang hidoep : Banjaknja Harga 

“Kasih talenan boeat itoe- doea hari) Diwaktoe vacantie ini directie Varia-| meninggal dalam oesia 92 tahoen. di Tiongkok dan kalanja beroesia 252 La P 

| akan mangkir! €3 aa PMK telah mengoendang pada Badjag,| Dengan begini telah linjap seorang tahon Zaro Agha merasa sangsi dan 6. BERAS: 

“Si Tjodot poenja tetangga jang s€r |itoe djago worstelen “dari Tasikmalaja, |Indiaan jang palingskaja di Amerika beranggapan, djika betoel ada hidoep| — Tijandjoer kepala 1 gant F 0.80 

— “aloe dikasih bagian djikalaa Tjodot oentoek berhadapan pada Donder, Can- Serikat. itoe orang, pasti ia soedah diperiksa » » » 0.60 

“dapat kiriman bestelgoed boeah-boe (didaat kampioen Batavia, doea djago| Jackson Barnett diketemoekan di atas oleh tabib2 seperti kedjadian pada| — Krawang TA 

| ahan. Sekali masa ada Bestelwagen|ini bermain ada sama koeat, apa lagi tempat pembaringan dengan badan se- dirinja sebeloemnja ia keliling doenia. |., Beras merah » » 0.02” 

“ &S, berenti di roemahnja bawa keran-| Yonder memang terkenal sebagai djazo|paro tertoetoep. Betoel orang tarik pen- 1. KENTANG BELANDA: 

djang djeroek. Seka'i itoe loepa kasih | moeda, dan boeat Badjag poen terke- |dapatan, ia telah meningga! lantaran kentang (poetih) 1 kati ,, 0.04 

pada tetangganja dan moelai itoe hari jnal koentjiannja. Sebeloem ini hoofd- | hartverlamming, tapi kendatipoen begi- "3. (koening) 2 » 0.05 

Pi tetangoa “adem terhadap si Tjodot. (partii di mainkan, lebih. doeloe Ai per- toe, maitnja akan diperiksa lebih tilitih. 8. SAJOERAN BELANDA : 

'. “Memang ada kalanja ngunst di- |toendjoekkan: Djadja contra Laso, ini| Kekaja'an dari Jackson Rarnett dise- biet 1 bidii , 0.02 

anggap ,,recht" matjam begitoe. Ini| pertandingan oentoek menetapkan siapa | babkan sebidang tanah jang diberikan Bana ini , ae "Goa 

pagipoen Kampret terima protest seba- |jang bakal djadi kampioen klas III (licht- |padanja dalam eigendom, telah dike- Ta Payet Nana : Kk Ke  alO 

“gai di bawah ini: 9 gewicht) dari golongan W. BB. »- temoekan soember minjak tanah. Itoe 8 9 5 Bea. 1 “3 "a13 

aa Kaikarsti Dengandni ok “rrtij kedoea : Maming contra Poe- |tanah-tanah jang tadinja datar, dengan Pa an 1 “ (poetih) idji , - 

2 “Yocan Kampret" -. lebik. fiofiok loeng, ini pertandingan oentoek pro-|mendadzk berobah djadi tanah-tanah Pena ai (al “ut : 

saja memberi tahoe, an . Le motie dari klas III (lichtgewicht), jang|jang sangat berharga dan begitoelah katjang kapri 5 2 Ta : 

bahwa saja protest, tentang penerangan | menang akan dipindahkan di klas I! (Jackson sarnett jang sederhana moelai | postelein (krokot) 1 iket ,, 001 5 

depan , Pemandangan . " a 2 3 - bagian middengewicht dari competietie |djadi seorang jang hartawan. 3 Ma erik Dewang koetjai Ba 0.03 2 

malam Jang Pa aa 2 AN Ben aon | Tapi berbareng itoe lani:s timboel Nae an, 5 ba rang “la : 2. 2 1 : 

toean Kampret fi ae MIAPANA aan Pertandingan dipimpin olehY oung| djoega karewelan. Dari sega": djoeros: i Betawi. bajem iset ,, 0.01 

rangan listrik, hingga ang ran kan Tonder dengan memoeaskan, publiek|san orang mengiler pada k--ja'annja ' Harga-harga jang di bawah ini seba- tomat 1 bidji ,, 0.02 

Pa Nat soerat chabar , Peman” | ing mengoendjoengi ada banjak djoega |itoe orang Indiaan. 1#gian besar dikoempoelkan oleh pasar-| DOro! Mena 
dangan“ jang populair terpa aa aa oleh karena -publiek hendak menjak- Pada berbagai-bagai perkoempoelan bedrijf dari Gemeente Betawi, dan SAJOERAN KAMPOENG : 

read in the dark Aa an na sikan ifoe “djago' Tasik poenja koen-|amal Jackson Barnett telah berikan sebagian ketjil oleh. Centraal Kantoor| djagoeng moeda 1 iket 0.01? 3 

tapi tidak ada, djadi pemvatja Ts 18 Itjian. : soembangan besar dan achirnja ia" me| “OT de Statistiek. x toewa 1 batang ,, 0.01 5 

Me speda (jang mem aa : Verslag ringkas seperti dibawah ini:|nikah sama satoe perempoean koelit 1—7 Juli '34 katjang pandjang 1 iket 200 

speda). 00 tadi tanol Djadja (Petodjo)— vtavia). Ipoetih, pada siapa dalam tempo pen- E. , laboe 1 bidji “, 0.04 $ 

5 Naa Te pn Na baja Ipad “en dek ia telah berikan oeang san No. NAMA RERANG? Harga etjeren lobak 1 ikat 2002 ' 

Ra tidak mengetahoei econ naya” Ben aan Pb AN OLS  blah setengah millioen dollar. : ' pete 10 papan , 0.15 

ta Kaaraan, Dena Anna Da ba en tuan Nah Pemerentah Amerika Serikat berang-| ” Asso'Ranjaknja Harga. | pare 1 bidji 0.02 

“pelit wah abonga bor Kamp a soedah teroes menjerang sa han moesti lindoengi itoe orang In-| 1. DAGING Ba “| teron " » 0.02 

- batja ditempat gelap, sangka'annja|pada Laso, sampai Laso mendiadi disan jang anakan seenmtapi 2. Sapf: Gabe” 1 kati 0.20 
| orang2 djoega Kampret atau Kalong |goegoep boeat mendjalankan ia poenja |,: 2 : Nek | na 

| semoea. Ann Pe AN bana Laco kaga ai IA Ben ee hang Tan nat pia, Na I kati #0.35| tjabe rawit » » 0.15 

““Maka dari itoe saja minta, soep-ja |hoofdzwaai oleh Djadja tjoema sajang ces dibikin boeat njatakan tidak sah S3 »..» 05019. BOEAH-BOEAHAN : 

“Waan Kampret mengasih penerangan | keboeroe out, oleh karena Laso poenja itoe perkawinan dari Barnett dengang Panggang » 0.30 idji 0.03 
tocan Mamaprer” 3 s3 selai aa Tana ai Banak Kk i 3 Taat satoe perempoean koelit poetih ati s 4 ” 0.40 ananas (Bogor) 1 bidji 05 

disebelah depan, agar Demon “ permainan ada banjax kepingsit VYa”| proces itoe telah dimenangkan oleh lidah “0 » (Banten) » Pan 

toe malam dapat menjaksikan isi »Pe-liama bel berboenji, pauze, publiek| . P » » 0.60 (Palembang) 0.10 

mandangan“ - Grootendeels lezers2 | kelihatan ada menaro sympathie sama pemerentah dan itoe perempoeaa di-| b. Kerbau : diare (6 2 BT OAO 

“tadi aan 'ozen, toean, djadi kasianlah | Djadja kendatipoen Djadja ada lebih paksa bajar kembali itoe oeang 500.000|  bistik I kati ,, 0.30 10 2 3 Ta 

Se aan, Kh OP na sekali ketit. Na dollar jang ia dapat trima dari Barnett.| haas St an UN Pn Pam 

kepada dia orang jang Ingin Sex |kera - “| Djoega itoe soembangan ocang be-| panggang, 2 n an AN ai 

-batja tetapi ta' mampoe berlangganan!) Ronde kedoea. Baroe sada bel ber jt ih “hokerana Dbadlii ea gang, nm 0.301  doekoeh LOO a Ata Sm 

| “Saja” jnkin jang saja poenja protest | boenji, Djadja tidak ajal lagi boeat kirim | an Paratakan an ea na 5 a55 0257 mangga (aromanis) 1 1» — 

an membawa hasil saja bilang di- serangan pada Laso, kelihatan Djadja kuria Yarneti Nian Indon : g (telat 25 5 Ost) ».. (golek) he 2 aan 

rbanjak terima kasih.” ada lebih bernapsoe, oleh karena itoe |, NT eburentah tao gerangan Tatar etelan) ana NIS 2 Aindeamajo 1 

Ham SA 00000 Ititel kampioen soedah dekat padanja, NN S ha Na toeloeng pada-| c. Babi: pisang radja far 05 

Begitoe itoe protest. Ini djoegafbaroe sadja ini ronde berdjalan tiga ag Ai ce Ha sa an tidak pake gemoek 1 kati ,, 0.45 ambon 2 bidji ,, 0.03 

'unst jang dianggap hak. Djadi|minuten, Laso soedah kena di hoofd- Bekas istrinja Barnett diperkenankan| pakai gemoek Ka 0,05 P tandoek 1 0.03 

idak hanja abonne jang tidak terima |zwaai lagi sama Djadja, hingga Laso akan ena roemah tangga| kaki d.l.l. ». » 0.251 ramboetan (matjan) 1 Pes ora 

corannja, adverteerder jang advertentie- | tidak bergerak lagi, refree tioep fluitnja, ak ni h 2 ea Mi Tn tangga| gd. Kambing (dengan toelang) , 0.30 5 (njonja) 1,» — 

ja tidak dimoeat sama protest sebab| menendakan Djadja jang menang. De- d 1 : - ga aa senin sebenan an aan BANGSA B0 5 S5 sawoh : 19 bidji ,, 0.06 mt 

soedah membajar, poen toekang ne- Ingan ini kemenangan Djadja mendjadi |” Nan sakeb Be suurzak (nangka blanda'1 ,, ,, 0:06 5 
—. beng dio ya madjoekan protest. —  Ikampioen klas 3 dalam tahsen 1934 5 C3 : 5 angs ba han IN BARANG : 

Tetapi, djawab Kampret atas itoe | dan mendapat satoe medaille dari W.B.I. Orang jang paling toea sedoenia BANGSA »...» 0.90110. LAIN-LAIN BAR 

|. protest, tidak seperti pemerentah hanja Ka | meninggal. ajam 1 Te OA) emi 10 bidji » 0.10 

akan diperhatikan“ atau seperti Ge- Maming (S. Besar) - Poeloeng Zaro Agha, orang jang paling toca| Mam kebiri Ne Aaja ea tahoe 10 , » 0.15 

- meenteraad haroes ,,bersidang doeloe". “nh (Petodjo). 'Isedoenia, pada tanggal 29 Juni j.l. kalkoen GP yaa taoge 1 kati » 0,04 

'Kampret psenja djawaban: ,,Itoe pro- Mainlamanja 6 ronden. celah meninggal di satoe roemah sakit boeroeng dara au Ob arang 1 boengkoes » 0,02” 

  

   

    

      

   

  

Ha 
1a 

  dangan” akan diboete 

  

| dapoenja protest...! ren 3 KAMORER 

“test diterima 100 pCt. ini pagi djoega”. 
'Moelai nanti malam lampoe. depan 

toor ,, Pemandangan“ menjala sam- 

setengah 11 malam, dan 

p malam akan begitoe. Kealpa'an 

z ini, Mamat, pendjaga kantoor| Gi 

Asap Lari ta f 0,25.| kemenangan, Poeloeng, dari bagian klas 

23 lot dan Kalong kasih p.f. pada|3 boleh main di klas 2, dalam compe- 

| penoelis disebabkan kemenangannja 

Di ini pertandingan ada sama koeat- 

nja, boleh dikata betoel2 memoeaskari 

pada publiek, akan tetapi Maming ada 

(karena dalam ronde ke 2 Maming telah 

'dikalahkan oleh Poeloeng. Dengan ini 

titie W. B.I. 
Badjag (Tasik)-Donder (Batavia). 

|... Main lamanja 8ronden. 

| Dari pertandingan baroe di moelai 
  

  
m3 

Sedar jang soedah ditandingkan d 

       

   

  

   
       

        

   
   
   
   
   

   

   
       

        

Age “ IBadjag ada dipihak penjerang. 
raling-masing fihak | 

: dan “esit, tetapi Sedar 
pat djoega mengalahkan K. 

1 lain-lain club 
ah ditjoekoer oleh 

-4, dan 4—0 ma 

aon 
Tetapi setidaknja dari permainannja 

.|Badjag soedah memperlihatkan kon- 

tjiannja jang terkenal, akan tetepi 

Donder kasih perlawanan jang oelet 

.Isekali, dari ronde ke 1 sampai ke 3, 

Dalam ronde ke 4 dan 5 Donder 

'soedah mesti menjerah, oleh karena 

'Badjag telah keloearkan theorie jang 

locar biasa, hingga publiek mendjadi 

'kagoem melihat permainannja Badjag, 

dari ronde ke 1, publiek tidak poetoes2- 

nja bersoerak, dalam ronde kelima 

baroe djalan 2 minuut, Donder soedah 

kena di koentji, dengan koentjian 

made in Tasik jang loear biasa, hing- 

ga Donder tidak bergerak lagi, laloe 

dipihak jang tidak beroentoeng, oleh 

di Istamboel lantaran penjakit uraemie, 

(darah kemasoekan raticen kentjing|. 
Menoeroet  katanja Zaro Agha sen- 

sendiri, ia beroesia 164 tahoen, tapi 

dari pengoesoetan didapat ketjata'an, 

ia hanja beroemoer 120 tahoen. 
“ Itoe oesia jang begitoe tinggi, me- 

noeroet tjeritanja Zaro Agha disebab- 

kan oleh perkawinan. 
Ia telah menikah tidak koerang dari 

Menoeroet tjatatan officieel, Zaro 

|Agha telah dilahirkan di tahoen 1775. 
Seperti soedah dibilang, ia menikah 

patkan 36 anak, Anak jang paling bela- 

telah dilahirkan waktoe Zaro Agha ber- 
oesia 99 tahoen, : 

Satoe poetra telah mati di tahoen 

1900 dalam oesia 101 tahoen. Ajahnja 

Zaro Agha sendiri telah hidoep sampai 
oemoer 112 tahoen. lapoenja perkawi- 
nan paling belakang dilakoekan xetika 

ia beroesia 152 tahoen. Itoe istri seka- 

rang masih hidoep di Istamboel. 
Tentang tanggal2 jang diseboet di 

'atas, Zaro Agha ada simpan tjatatan   ilrefree tioep fluitnja boeat menjatakan   Tandjoengkarang ini, dapatlah mem- Badjag jang menang, dengan ramai 

11 kali dan semoeanja dengan sah-/ 

il kali dengan sah dan sama sekali da-j 

Ikang, ialah anak perempoean katanja | 

  

TOKO TEMBAKO 
Dagang peroesahaan sendiri 
Kramatplein No. 12 Senen Batavia-C. JOES 

Pe ARE ARA DENNY AN 
  

Boekannja kaoem penganggoeran sahadja jang mintak 

pertoeloengan tetapi sebagian kaoemtani tak ketinggalan 

mintak kehidoepan 

Menoeloengna kaoem tani jang kita maksoedkan diatas 

| itoe, djika toean-toean, pedagang- pedagang cooperatie 

| teroetama waroeng-waroeng membeli barang ditoko 

tembaco ,J0E3W0” 

Ditoko ini kita leloeasa pilih (pesenj jang harga rendah 

sehingga mahal: begitoe poela rasa dan roepa tersilah 

toean-toean 'poenja kemaoean. : 

    

Harga ditanggoeng memoe:skan Wembeli 

Hormat pengoeroes 
Pan aan aa am 

  

  officieel dari pemerentah Toerki. 
Ini orang jang paling toea sedoenia 

# 

         
    

  

    



   
       

  

  

1 dikota Batavia. 
bagi tetamoe harian: 

ada loeas, bersih, 
1 € a dengan rapi. 

f2— 1250 Ie 
the 23 t4.90: 

menjenangkan 
kamar-kamar boelanan de- 

ng, boeat 1 orang zonder 
f20.— £ 15.— f 10— 

.Menoenggoe dengan hormat, 

: — De Beheerder 

      

  

makan 
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Il bAGBLAD 

lili SEMARANG - 
Aken terbit pada 1 Augustus 1934. berikoet- 

(EXTRA NUMMER 
D0 Hoofdredacteur 

0. KWEE HING TJIAT 

MK 

  

Harga abonnement f 1.50 per boelan, beri- 
| koet weekblad dan tiap-tiap abonne dapet 
djoega saben boelan 1/25 'bagian dari satoe 8 

| kwartlot Loterij Besar, jang nomornja aken | | dioemoemkan lebi doeloe bersama nomornja 

—.. Boeatgampangken oeroesan, bole djoega ber- 
— langganan lebi lama, oepama perkwartaal atawa 

in, - : 

       

   
       
       

      

   

  

   
   

  

   
   

   
   

    

   
   

   
   
    

      
     

            

   

  

    
   

      

   

  

    

    

   

     

  

  

  

  

EN MUZIEK? 
Tee NE ee ang SDMAMAN A0 

Kita ada sedia boekoe-boekoenja"boeat bladjar 
— muz'ek dengen noot dalem bahasa Melafoe 

       

  

me aa 

      

— Niooimethode —— ke 1, £ 2 — 
Dep 5 Na SERASA pi f 2,50 23 

—. Mandoline methode F f 2.— 
. Guitaar 5 ag pet 2 UNI SA 
|.» AaCoorden th 

—- Fluit methode f2.— 
DALEM BAHaAsa BLANDA 

Vioolschool Sweik & Sander 3 djil 2 26 1,35 
R3 aa Maap - Ba h Compleet K3” 

Gan Beriot No. 1444 eat 330 
- Mandolineschool alberto pas 

nia kaan Sa » “23 

Sea en 2 Hot tan 
| Piano. Wolff 2 djil, 2 En 
| Muziekwoordenboekje — £ 0,35 

| IIHS — Krontiong — & — Stamboelalbums 
Noot roepa-roepa lagoe boeat Violen, mandoline soeda ter- 

bit 9 djilid af 1,50 en f 2. Baroe terbit 32 roepa-roepa 
Il lagoe krontjong prijsf 4— Ma GEN 

I0KO TIO TEK HONG 
SAR BAROE BATAVIA-CENTRUM 

      Sa 

o Iterbalik sama sekali. Teman - teman 
saja, mengetahoci keadaan saja i'oe, 

“'menjangkanja bahwa saja menerima 
—. Ipoesaka jang bes-r agaknja, sehir gga 

— Ikarenanja, timboellah sekarang ke- 
.  langkoehan saja, katanja. 
— | Tetapi, tiadalah begitoe keadaannja. 

| Soember oeang goena hidoep se- 
bagai sediakala, traktir menraktir, 

ing menjaingi, soedah tertoetoep 
gan sendirinja, sedang akan me- 

cendjoekkan bahwa saja ketika itoe 
aa kekoerangan belandja, maloelah 

hati, Oleh karena itoe, adat 
tidak dapat diterceskan. Mem- 

eri dan meminta rokok, memindjam 
Ek- | de emindjamkan saboen dan pa- 

y : itoe semoea mendjadi panta- 
. Ingan djoega. . : 

| Rokok jarg saja isap, berlainan 
dengan jang biasa diisap oleh teman- 
teman saja. Saja isap rokok jang lebih 
mahal harganja, misalnja tjeroetoe : 
akan tetapi, ini hanja terdjadi pada | 
'waktoe jang loear biasa sadja, pada 
'waktoe jang terpilih, misalnja pada 

        

goena b 1 
dengan dipersaksikan oleh boelan dan 
bintang-bintang jang senantiasa me- 

    

   

    
    

     

  

IM kl. 7 di Gedoeng Sekolah Dja 

  

     

  

      SATAM & Co, | 

25 

—-—- Hg 1 

| : S5 

  

      

  

risan jang saja terima, Itoelah per 
sangkaan jang djaoeh dari keadaan- 

    

1 Distibsron o. 85 Tanah Abang 

| PELADJAR 

dari klas 5, 

. Penerimaan “ moerid2 baroe tia 

     SN aa 

  

ja RTICULIER LAGER ONDERWIJS 

“DE U 

| SEKOLAH BAHASA, BELANDA DAN INGGRIS 
Dipersamakan dengan GOUVT: H.LS ditambah 
IGAMA ISLAM dan MENOELIS MESIN KETIK 

) PEMBAJARAN: f2— f2.50, : 
Cursus sore dan malam boeat : bahasa? : Belanda, Inggris, pembajaran : na #..$# K50 dan Arab f0. 75 

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

p2 hari boeat klas O (FROBELJ sampai 
fibaroe 8 

PE EN Sa 

Mg PORN ae 

NIE” 
Batavia Centrum 

5 Tanah Abang moeka station. 
9 2 Pe AE R3 £ EA 

AA aa    Ea     
  

  

Gang Kadji 48 

Sekolah sore diboeka d 
Pergoeroean ini dipim 
dah biasa mengadjar, 
Mintalah keterangan jang djelas,   

' Pergoeroean Nasional 

KASATRIAN“ 

Tahoen Peladjaran baroe moelai tanggal I Augustus 1934 
Dari sekarang bisa menerima mcerid baroe bceat: 

  

ja, Moel.i f 2,— seboel:n, 

Schakelschool, Ki, 1 sampsi kl, 5, Trima anak dari kl, 3 keatas 

e diadaken Cursus2: 
E, ocwang sekolah f 2,— 2 M.U.LO. f 5,50 Kwee 

dan misih banjak lagi cursus2 lainnja, 
jam 5—'27 dan djam '/:7—8 rralem, 

pin oleh 10 gceroe2 jang berdip'cma dan soe- 

1. H.LS: Voorklas sampai kl. 7. 
toa a'awu Wakiln 
moer 5 tahoen keatas, 

2, 
dari dtandaa:dscnool, Pembaj 

| Laiinja dari itoe tiap sor 
IK, 

Djakarta (Batavia) 

Pembajaran menoeroet gadjih orang 
Trima anak dari oe- 

aran seperti bagian H.I,S, 

kschoal f 5,-— 

PENGOEROES     

  

Ada sedia kain bultzak 

Melihat bioscsop, doedoek di klas 
jang mahalan:: akan tetapi ini poen 
sebagai kedjadian jang loear' biasa 
sekali. 

Hal. mengatoer penghidoepan se- 
tiara itoe, tidak dapat diketahoei oleh 
teman teman saja, sehingga karenanja 
banjak jang mengira saja telah men: 
|djadi kaja. 

Kantong senantiasa berisi oeang 
tidak lagi membikin hoetang, Ini boe- 
kannja karena pendapatan jang ber 
lebih baik: boekan, boekan karena 
itoe, 

Kantong berisi, pakaian teratoer, 
tanda - tanda bertambahnja kekajaan 
nampak poela, itoe semoea terdapat 
karena peri kehidoepan saja, tjara 
hidoep saja teratoer dengan teliti, 
dengan mengingati akan kekoeatan 
diri sendiri, 
Teman-feman saja mengira sebagai 

apa jang telah saja toelis diatas di- 
kira saja mendjadi kaja karena wa-     njedjoekkan perasaan itoe, Pan 

| - olah | Fikiran dan keadaan seolah hari Saptoe atau hari jang loear biasa, nja, meskipoen ada pada tempainja, 

  
klintji made in Holland 

taon mata tida awas pake ini 
per botol 5 Gr. f 2,50.— 

mas tiap gedong din tjap 1 

  

LH. de BRUYN JII 
Hollandsch Arts 

Kramat 158 Bat-C, : 
Specialist: Chirurg. 

Oor -neus keel-arts. 
Algemeene praktijk 

Djam bitjara : "3 
7 -9 pagi dan 

  

  

5. 6 sore. | 

Vokter R. Md. Salim 
Chirurg 

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

Kramat 160 Tel. 6024 WI. 

  

    
  

  

  

Dokter : 

R. Soetrisno 
Alg. Practijk 

Djoega menolong orang bersalin 
Djam bitjara: 7—0 pagi dan 5—6 sore 
Tarief ditetapkan berhoeboeng dengan | 

keadaan patient. 
G' KETAPANG 37 Telefoon 1606 WI 

| 

  

  

KASMIR 
Teif 4i2 Mr-c 

Djam bitj ra 5 . 6 'sore 
Mengobati segala penjakit, teroeta 
penjakit anak-anak. 

DOKTER ' 

MOEWARDI 
Telf. No. 1351 WI. — Batavia C. 

Alg: Practijk. 
Djam bitjara : 

17— 10 pagi. 
4.30 — 6.30 sore. 

Speciaal tarief boeat orang jang 
tida mampoe. 

  ma 

1 

KANAK 

  

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

Kita bisa bikin dan pasang roepa2 
gigi dari perak, mas dan porcelein di- 
kerdjaken sampe rapi ditanggoeng enak 
pakenja, sebab kita doeloe pembar oe 
(Asistent) dokter gigi Europa seh' gga 
15 taon dan mempoenjai banjak soe- |" 
rat2 poedjian. Boeat orang tiderampoe 
boleh berdame dapet hara sampe 
menjerangken. Gigi? palsoe jang tida 
enak dipakenja terbikin dari lain beng- 
kel (toekang), saja sanggoep betoelin 
sampe senang dipakenja, kia 

Djoeal obat sakit gigi tanggoeng 10 
miruut bisa semboe per botol $ Gr, 
f 1,25. Poeder gigi bikin koeat dn 
mengilapken gigi per botol 20 Gr. f£ 1,25. 
'Obat mata orang foea oesia 50-70 

bisa terang 

Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 
doekat atawa Dobble garantie 

-5 faon.   
Boekankah sepeninggal ajah seakan- 
akan saja mengasingkan diri dari te- 
man dan handai taulan saja, sedang 
kantong senantiasa berisi oeang sa 
dja ?! Pada sesoenggoehnja, ini karena 
saja terpaksa mengatoer tjara hidoep 
saja, sehingga dengan itoe, dapatlah 
tersimpan sebagian dari oeang toelage 
saja, jaitoe oeang bantoean dari ne- 
geri, goena beaja saja poelang, kalau 
Iboeran Poeasa soedah tiba, dengan 
dapat dipergoenakan keperloean oen- 
toek selama itoe, 

Senantiasa oeang tersedia didalam 
kantong, hingga teman-teman saja 
mempertjajakan ocang kas perkoem 
poelan, dan kalau ada anggauta per 
loe memakainja, maka saja berikanlah 
padenja oecarg simpanan saja sendiri, 
agar Soepaja perhimpoenan tidak 
menanggceng risiconja. Oleh karena 
itoe, bertambahlah kepertjajaan teman 
teman saja atas diri saja. 

Perhoeboengan rapat dengan handui 
taulan, tidak dapat dilangsoengkan 
sebagai sedia kala, kerena soesahlah   bagi saja akan menimbangi tanda-tan- 

da persahabatannja. Boekanlah kit 
boleh dikatakan sebag:i znak-ana 
djoega, jang haroes tolong men: lorj 
Irakir menraktir, timbang menimbarg 
didalam keperloean dan kesenangai 
sesamanja itoe. | 
Fikiran dan perasaan terpilih dar 
lingkarannja, mentjari djalan lain goe- 
na kehidoepannja menoedjos kelair 

larah, jang memberi kesempatan akar 
berkembangnja. 

mma La maa, 

ALMARHOEM DR, WAHIDIN, , 
(wafat pada 26 Mei 1916) 

Pada penghabisan tahoen 1907 datang 
lah Dr. Wahidin Soedorohisodo al, 
marhoem di Djakatra, oentcek me- 
ngaso dari tourneenja kemana-mans 
goena mendirikan Studiefonds, aga" 
soepaja anak-anak kita dapat kiranja 
meneroeskan peladjaranrja, : 

1» 
#   Akan disamboeng, 
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19 Juli 1934 Tahoen ke 2 

       
   
   
    

      

   

     
         

Sa Pan Hi 

anaka, 
Mi ion, telah men-    

       

     
    
      
           

        

       

  

   

   

   
ag, Syria 

  4 ggal 14 April 
oe menoempang kapal api Dje- 
i Port Said. MEA 
loean perlawatan rombongan 
i-itoe ialah goena memperhati- 

ai berapa djaoeh kemadjoean 
jepang dinegeri2 Ti- 

1 keradjaan Islam itoe toelis 

    

   

  

   

    
    

   

   

  

   
    

  

   

   
    

    

  

      

  

ag: diketahoei keradjaan Barat 
ekik keras oleh karena desakan 

 Djepang. Betapa madjoenja 

  

   a an timoer itoe: 
entjahari pengaroeh politiek, dagang 
Afghanistan, Irag, Sjam |Syria| dan 

PENA ISA SARYA Dena btn 
ema di Perzie oetoesan Djepang 

. tidak mendapat succes karena 
ie tidak begitoe tjenderong hatinja 

merapatkan selatoerrahim dengan Dje- 
pang. Toean Tanaka menerangkan -ber- 
Aa dengan 'perobahan iklim 

2 erapa negeri, maka kesehatan 
— mereka telah mendjadi terganggoe, 

. sehingga sepoelangnja mereka mest 

   

   

  

       

- ereka dan bagaimana pemandangan | 
. nja dibeberapa negeri Islam He 

Aa Ba : Afghanista n. 
Setelah mendarat di Colombo pada | 

    

     

  

   

' Bombay dan Peshawar, dan dengan | 
meliwati Khyber Pass kami poen ti- 

. Jingkoengi Khyber Pass itoe doeloenja 

— njaan British sebagian. Sempadan India 
| Afghan itoe dengan rapi sekali dika- 

- wal dengan koeboe (bentengan). Sen- 
— tinels aan ada disoeroeh ber- 
— djaga dibeberapa tempat tidak boleh 
“lalai melepaskan orang2 jang tidak 

ada pass melintasi Khyber Pass itoe. 
- Dibeberapa tempat ada didjoempai & 

“tangsi2 soldadoe. Ae na kan -hasa jang kedoea dipergoenakan di- Ae PN dab an negeri itoe ialah bahasa Perantjis. Ke- 
3. : . ss “1 |tiocali perempoean koeno jang masih| 

iboe kota Afghanistan ada sedjacen | be'pegang “kokoh pada pakaian ke- $ laoet, Dari Khyber Pass itoe ke Kabul, 

 200”myl djaraknja. 

| Kami tidak poetoesnja menghadapi ke 
. Soekaran didalam perdjalanan itoe kare- 

| na moesim pertengahan winter, saldjoe2 | 

    
— lah yen aa beberapa minggoe lebih | 
doeloe menghilangkan lelah itoe. Di!” Bira nana Tetap : wah ini beta baba D1” Saja perhatikan Afghanistan d bawah ini kita koetipkan keterangan | berlawatan saja itoe, aa didesak 

Jan. party kami poen mendjalani| 

zie kelihatan ber 
rata-rata.” / 
Bangsa Perzie itoe djaoeh dari pada 

  

0 Ke beberapa negeri keradjaan dibenoea Timoer, 

tanah (piring mangkok|. 

Sovjet-Rus Turkmenistan republiek. 

oelat soetera, 5 

sedjoemblah 200.000 djiwa. 

'mobiel. 

sepoen minoem. 

ada kaoem pengemisnja. 

keras oleh Rus disebelah Oetara -da 
oleh British disebelah Selatan, amat 

ingin mendapat bantoean dari Djepang. 

— Perzie 

- Didapati banjak sekali kaoem pe 

pengaroeh Perantjis terasa benar, Ba 

bangsaannja, kaoem perempoean Per 

! soedah moelaitoeroen melipoeti boemi. PelSahabat dengan bangsa Djepang. 
) - Bangsa Afghanistan itoe membentji 
“baik orang British maoepoen orang 

Rus fSovjetl. 1 Tu ea : 

dizaman modern ini. 

     

  

      

   

  

   

    
    

       

   

  

   
   

    

tempoeran Afghan-British dimasa peng-! 

soldadoe British Indian jang dimoesna | 
ikan oleh pihak Afghan itoe. Sebagai 

v 

  

ndjadi o Na ke benoea Timoer, | 
23 7 er 

ebangsaan, menoendjoekkan | 

  

h 

  

angsa kita, an Djepang, |d 
   

gsa begitoe t 

  

    

  

mereka menjoekai kesederhanaan. Dari 

k distudie lebih dalam oleh econo- 

: ngan kita orang Shah 

dan Keradjaan Djepang Bang Ia Hoe Wati saakA men AA 

 elaoorahim dengan kita “asa Orang, akan lerjengang: akh t- pang. Boektidia kami ianoi'9PI saja rasa lantaran : ila hormat itoe 

Bana na KAN TRI menjebabkkan . berootakan fino 

n sepertinja seperti (“dal ? Pen.) €'"atar Perzie itoe, 

wai sebawahannja menghormati 
ja lebih dari seorang keizer, saja 

  

Irag. 

(perasaan Afghanistan| Pada 8 Maart ka.. tinggalkan Te- 
eran menoedjoe arah ke Baghdad, iboe 

an itos ada banjak me-jkota dari Irag, Negeri ini sama sekali 
idalam  kontrolle  (kekoeasaannja) 

darah pepera-| orang Arab, dan hampir satoe pertiga 
gan dan tjinta bangsa begitoe tebal, |pendoedoeknja beragaman Islam. (?) 

Ik djaoeh bedanja dengan kita, dan|Negeri itoe kaja lantaran tidak poe- 
eka menjoekai kese taan, Dari | toesnja datang kaoem pelantjong (tou- 

eroesan dagang, saja rasa negeri ini|rist) dari Eropah. 
Rata2 pendoedoek disitoe berpakaian   

  

Tg 

2 

ist dan kaoem dagang kita, Kami per- 'baik. Kami dapat dipasarnja ada djoega 

2 Disitoe ada terdapat clooge jang pa- 
ling tinggi boeat laki2, sedang stan-|wa apa jang saja poenjakan sekarang 
daard cultureel bangsa itoe adalah sa- $ : 
ma tinggi. Tjara transport telah bero-|sebagian dari saja poenja hoetang2 
bah dari binatang oenta kepada auto- 

5 Kaoem perempocannja -memakai toe- 
doeng jang dinamakan ,,khadder", se- 
dang kaoem laki2 tidak merokok ma- 

Afghanistan terpoedji lantaran tidak 

imana 

pi degan Persie ada diperintah oleh 
AA tabanan an |xiza Khan Pahlevi Shah: jang berkoe- 

Sapto Afghanistan. Daerah jang me- asa besar mendjadi diktator. Berlainan 
“rantau teloeknja Afghanistan, akan Gengan bangsa Afghan itoe, saja dapati | api karang ah Mendiad kopea Dana Peras io Sana melar 

ngemis didjalanan seloeroeh negeri 
itoe, jang mana ini ada berbeda djaoeh 
dengan jang terlihat Afghanistan. Se- 
dang di Afghanistan pengaroeh Sovjet 
dan British berlomba2 memasoekkan 
djaroem haloeannjaj adalah di Perzie | 

pakaian tjara Parijs: 

Dengan sepatah kata: didalam mata 
Riza Shah, Djepang tidak ada tempat- 

Ag nja didoenia ini. Sekalipoen begitoe, 

..Alghantan tlah bertempoerdidalan Parang. dagang, Diepang ad 'eriava 
Es . Sen AN Tel sana Ti nan ada diketahoei memasoekkan dia poe- 

. Haroes diingat bahwa didalam per-|nla cemeni jg. terkenal-ke Perzie. 
 Perniagaan dengan Perzie masih bisa| 

abisan sekali "ada sedjoemblah 20,000 | @iperlocas menoeroet pikiran saja. ” Selama 2 minggoe saja beristirahat 
di Teheran liboe kota) dapatlah saja 

ingan bagi antipathie (permoesoe- persaksikan berapa besarnja pengaroeh 

bemoeka dari|saksikan bahasa dari 60 sampai 70| Seorang c 
"area IpCt. dagangannja jang terdapat dihakar 'banjak dirahmati tocan dengan harta 

ibenoea | Afghanistan adalah ,made in Japan”, 
negeri "terdiri dari kain2 tjita dan barang2 

Mei mereka| Kain rayon boeatan Djepang itoe di 
n kembali, (pergoenakan oleh Afghan sebagai tikar 

soedjadah diwaktoe mereka sembah- 
jang. Goela masa ini diimport dari 

Teh - didatangkan “dari Tiongkok. 
Kalau kaoem saudagar Djepang beker- 
'dja keras saja tidak lihat alangan ke- 3 : 
napa teh Djepang poen tidak bisa ma-|ngah-tengah perdjamoean makan ia 
'soek ke Afghanistan. Digoeroen pasir 
Herat, disebelah oetara ada dipelihara 

. Gowverneur dari daerah tsb. mem- 
bawa kami menjaksikan pemandangan 

|dengan autonja sendiri, dan mempe 
.|akoekan kami dengan tioekoep hormat. 

Bellau, sebagain 4 lain2 vengsa ti- 
itoeIdak ada «--“d mempersobat Rus dan 

Brisr:-a Dijoega kita dapat Guai (Khoya) 
wohanlal, seorang jang pelapang hati 

dan sikapnja ramah terhadap Djepang. |sekarang tidak lagi begitoe. Saja soe- 
| Kabul, iboe kotanja berdiri diatas| dah habiskan sebagian besar dari saja 

“|satoe tanah rata, 6,000 kaki diatas moe 

r- 

ka laoet, ada mempoenjai pendoedoek | moe sekalian akan ketjiwa dalam 

n 

'iang mereka perlihatkan terhadap Riza Shah sebagai diktator itoe. Wet DN DINAS Meet Unesa Dari Kenang 
dan Rusland, adalah mereka 931 ke adilan ada didalam tangan Riza 

S3 Aa itoe. Kalau dilihat bagaimana 

tanda mata dari Malchi dan Nichi? 
Idoea soerat kabar Djepangj maka ba- 
ginda poen  menggelam tangankoe , 
memberikan perdjaridjian padakos akai 
menanam tali: persahabatan antare Ne: 
djesa dengan Djepang. 

d 

: 'koe boekoe tjerita chalif Haroen al- 

#poenjai koempoelan boekoe dari 3050 

(manik dan berhiasan pakaian dan ba- 

lain ada 50 mijl, adalah goeroen pasir 

|dari orang Djepang. 

via Cairo, akan tetapi tidak mendapa: 

ah kapal Inggris dari Suez ke Jeddah. 

djalanan dengan auto ke Medinah tem 
pat kelahirannjanabi Moehammads.a.w. 

Arabia, baginda menerima kami ber- 
audientie,adalah terkenal sebagai anti 
British dalam haloean politieknja. 

oentoek menghapoeskan keradjaan Ibn. 
Saud itoey akan tetapi tidak berdaja 
Waktoe saja berdjoempa dengan ba- 
ginda, adalah kaoem moeslimin sedang 
merajakan hari raya Hadji. 2 

itoe dapatlah koe lihat bahwa Djepan 
masih bisa memiperk: koh persanabata 

  
  

  

Siapa jang pernah -membatja boe- 

Rasjid, nistjaja banjak ketemoe tjerita 
tjerita menoetoerkan bagi kemoesliha- 
tan dan ketjerdikannja itoe chalif jang 
baik hati, Sae se 

Sekarang, di ini djaman modern, 

poenjai seorang Haroen al Rasjid ke 

doea, seperti jang ternjata dari kaba 
ran di bawah ini, "5 As 

Seorang professor Mersntck, jang 

doenia baroe ini telah meninggal di 

seboeah villa jang indah di Heyst aan 

£ee, : -. 

— Kematiannja ini, lebih lebih oetjapan 
nja jang pengabisan soedah menim 

boelkan kegemparan besar di tempat 

itoe. toelis ,,Sinar Sumatra". : 

Sedari ia masih hidoep, ketika ia 

rasa harinja tidak akan lama lagi, ia 

soedah panggil sekalian sanak fami- 

lienja ke ia poenja roemah dan dite- 

berpidato, dalam mana ia terangkan 

tentang poedjiannja pada seorang 

philosoof Epicurus, jang senantiasa ia 

anggap sehagai goeroenja, dalam meng- 

hargai kehidoepan dan achirnja ia 

toetoerkan djoega satoe soal jang 

paling menarik perhatiannja ia poenja 

waris-waris itoe. Ka 

,Orang menganggap saja sebagai erang 

kaja” begitoelah katanja: Tapi dengan 

poenja kekajaan dan. tentoe sadja ka- 

menjesal saja moesti terangkan, bahwa. 

Sanak familie dari itoe professor 
terdiri dari orang2 dagang, seorang 

| Inona randa dan doea keponakan, jang 

II -Imempoenjai perghidoepan tidak lain 
|dari melakoekan sport. 

Orang bisa bajangkan bagaimana ini 

Yorang2 akan. melihat, ketika dengar kece k ce jan | ferit 

(keterangan itoe, bahwa warisan jang |sama sekali ia Soedah kelemuekan Sc- 

bermiljoen-miljoen itoe meloeloe terdiri 

gaimana tidak mempoenjai harga se 

dikit djoega. Tapi professor itoe poera2 |(ketjelenja itoe doea keponakan dan 

tidak melihat keketjewaannja ia poenja |itoe orang tani, jang soedah boeang- 

waris2 itoe, 

ngoeboerannja ia soedah bikin sendir 

dan dibikinkan doea plaat gramofoon 

Epicurus dan penghabisannja naseha 
nasehat bagaimana notaris mesti bag 

galkan pada ia poenja waris2. 

pimpinan notaris terseboet, jang ia ka 

itoe professor. Setengah  diantaranj 
soeroeh sadja ambil itoe boekoe boeko 

tarif kaja, djoeal itoe boekog'boeko 

dari sekoempoelan' boekoe2 jang ba-|dagar sedjoemblah 80.000 frans. Orang 

Ketika beberapa waktoe sesoedah|koe dengan tidak periksa lebih doeloe. 

itoe professor Mersnick . menoetoep |... : 

mata waris 2nja hadapkan doea hal . 

jang tidak terdoega. Professor Mersnick 

kita: boleh Hioeea me Na diwaktoe hidoepnja soedah larang le- 

2 holeh Oioega melaha pang, 'bih doeloe orang adakan oepatjara di 

waktoe ia dikoeboerkan. Pidato pe- 

Ini plaat2 gramofoon disimpan oleh ia 
poenja notaris dan telah dipoetar : Pi . 2 

dipekoeboeran. Isinja dalah menje- Penoelis Almizan. 

Isali dan menasehati sekalian keloear| Toelisan tentang ,, Meminta-minta 

ganja, sedikit pembitjaraan tentang sedekah kepada orang lain” ta" dapat 

bagikan boekoe boekoe jang ia ting- VerslaggeverAiv, 

Ini pembagian dilakoekan dibawah| Sajang toean kirim verslag pertan- 

sihkan pada-masing masing familienja |itoe terlaloe laat dan lagi toean ketek 

pada “orang lain. Satoe waris orang pendeknja soedah dimoeatkan doeloean. 

pada soedagar barang miskin di Brus- |djika toean tidak moeat persklaar itoe 

sel: dengan tidak ada lihat sepintas sore djoega, lantas mendjadi kabaran 

sadja kedalamnja. Jang lain bawa sa-| basi. 

dja itoe boekoe boekoe ke roemahnja 

masing masing dan disini mereka ha- 
dapkan lagi jang kedoea. 

Kenjataan diantara lembaran lemba- 

ran boekoe boekoe itos ada direkaikan 

osang oeang kertas. Itoe nona randa 

dalam boekce boekoe jang ia terima 

djoemblah 60,000 fransc, seorang soe- 

    

tentoe sadja bisa mengerti bagaimana 

  

   
   
   
   
         

kan sadja mereka poenja boekoe boe- 

  

  
i 

  

  

t|dimoeat. soepaja ma'loem. 
1 

Tandjoengkarang. 

-|dingan2 voetbal di Tandjoengkarang 

a|timbal balik sehingga tidak dapat lan- 
eltas dimoeat, Tambahan lagi verslag 

      e|- Memang kalau kabaran2 atau versiag   
  Maha en Mr 

2 

   

  

  harapanmoe boeat mendapat Warisan 

tjoema lagi tjoekoep sekira pembajar 

dan oentoek memberi hadiah pada sa- 
ja poenja boedjang perempoean dan 
lelaki oentoek penghidoepan mereka 
dihari toeanja. Saja poenja villa poen 
akan saja wariskan pada itoe boedjang 
perempoean. Ia dalam tiga poeloeh 
tahoen belakangan ini soedah bekerdja 
dengan sangat setia pada saja, Tapi 

poenjakan sedikit boeat diwariskan 
pada kamoe sekalian, jaitoe hartakoe 
jang paling saja tjintai: saja poenja 
koempoelan boekoe-boekoe. : 

Sebenarnja ini professor ada mem 

bidji jang meloeloe berisi tentang il- 
moe pengetahoean, penting sekali boeat 
seseorang vakman, tapi sangat diben- 
tji oleh tiap lain orang. 

  

barang2 bikinan Djepang, tetapi manik 

rang soelaman. Kami merasa seekatjita 
mendjoempai di Baghdad itoe ada 
djoega bier Djepang didjoealkan orang. 

: Syria. 
Kami terbang dari Baghdad ke Da-/ 

mascus, iboe kota Syria dibawah pe- 
rentah Perantjis. Selainnja dari basis, 

dagangan, jang djaraknja satce sama 

belaka jang kelihatan. Di Syria djoega 
kami dapat melihat tidak sedikit 
djoemblahnja dagangan asal bikinan 

5 Arabia. 

Kami bermaksoed melakoekan pe- 
nerbangan ke Mekkah dari Beyrew: 

keizinan dari pembesar2 negeri. 
Karena itoe kami toempangi seboe- 

Dari Jeddah kami melakoekan per- 

Ibnu Saud, radja dari Nedjed, radja 

Beritanja mentjoba sedaja oepajanja 

Saja persembahkan pada baginda 

seloeroeh negeri2 jang kami Ujalan 

agangnja dengan Timoer Dekat da:   
jani tempatnja orang melakoekan per- |. 

jang banjak. Saja soedah, hitoeng ban” FA 

soenggoeh -begitoe, saja masih ada 3 
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1934     
n egeri2 di Centraal Azie. 

TN 

BANJAK MINJAK RAMBOET TE- 
“TAPI JANG MANDJOER DJARANG 

   

    

: au 
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Ie 

bral 
| ai Nai 
2 EN 

lai & 2 Y 3 Ja segala roepa 

TE Aa 

luan 

    

  

Awas ! selamanja liat merk se- i 

belah, kepala “djadi enteng 2 
“ s 

i 

fida koreng, ramboet djadi. 1 

'tam, lemes, matiken 
emoek, : 

g en —. xken ketoembe 
koetoe danilang... 

Kloearan 

LA am na 

Roemah obat 

3: Jo Tek Tjoe 
: Kwitang Batavia - Centrum. 
  

      

Naas ON BENNBENENANN an BN PN AN Ba 

parang di djoes: 

sampe habis 

dipotong dari V — 

| 10pCt. sampe | 

30 pot. 

ditaiggoong NN 

bejrado ti. 

Datanglah 

porsaksi-   

E
M
 

OT
 

 



        

  

         

Ramboet toean soedah pandjang? 

Dimana toean akan digoenting ? £ 

5 Pada COIFFEUR ATJE tentoelebih — 

Ilmenjerangkan, setab peke djaanjia ra- 231 

A | 
Ipih,tempata bersih, taridimja rendah 

A | 1 Tg “3 t : (dan 1 takofa di cenirum betogld, jai- 

ame KKN ON .-—. | AP “Gitoe di Molenvliet West 26 oedjoeng 
SE |G. Fetapang. 5 

  

  

    

  

  

    

    

    

   

      

  

egeltabriek jang soedah' lama berdiri dikota Se  koritinotar ————————— 

yak ganan di seloeroeh Indonesia . : Soerat poedjian 1 Tan Hong Lian : ta 13 

5 Naa eh Indonesia poedjian TN “Oei Hok Tjiang MEUBELH NDEL 
    
   

      

   
   

      

egel- 
Aa kab bab AN pi AS Ang : Kim N io 5 : 

dengan lekas pada' siapa: 8 n Nio Pasar Senen, merk 
Ba ND OENG Ne kn : Tiong Hing : : 

Pe ra Baen TOM NON telf. 1503 Bt. Toko Hokkian, Bat.-C.      

    

   

HADJI 
DJ AMALOEDIN 
5 ILIR —0— PALEMBANG 

Djoeal matjam-matjam .. Pioeal matjam-1 perkakas roe- 
mah, Seperti lemari, medja, korsi, ran- 

Saja dapat sakit ping: | ae ni 
“gang, sakit bean NA Sinshe pande mengo- Na 2 sakit pe- 

(ang boelan tidak fioliok : batin segata roepa pe-| . “3 ra 2 Sa a 

makan obatnja Sinahe | hiskit,' dateng” prekss | go AM, HONG 
- TAN. HONG LI AN ID zonder onkost, kaloe Sinseh TAN HONG Ildjang, bultzak, korsi males rottan 

“lantas baek, sekarang panggil onkost reken SPN Sar minggoe &|d Ld dengan baja ran contant 

Soeda 1 faoen baek | Pantes, AR ANA Inygopi tem 2 
“tidak kamboe-kamboe | Sakit tanggoeng lekas fj””8 Mere enga on Tarang beriAg Mi Moeroet KN AA 

Me ea tida sakit-sakit lagi. aa - £ 
lagi Jang ienaadasih 3 basiks: | Ikan) kaan kaka Halo periksa, barang baik 

   

   

  

AAA pia 

| DE DIRECTIE 

      
     

  

       

  

  
  

  

  

    

  

    
   

    

   

    

  

   

  

   
   
    

   
    
    

  

en - ari       
  

pm 

     

  

   

   

  

(PENTING PENTING , 
“Ini dia jang ditjari dari doeloe 
,Salon  Coiffeur Bandoeng' 2 
Parapatan Menteng 30 sebelah | 
Toko De Fiets. Tempatnja resik, “ 
pekerdjaan netjis tariefnja rendah. 
Datanglah Toean2 dan Njonja2, 
boeat na kita poenja 
pexerdjaan di : je- an tanggoeng 'menje 

Djoega sedia tongkat dari 'maa “ 
|tjam2 kajoe harga sengadja kit- 
dibikin rendah, 

Ika Di abs Pera Te 

»Salon Coiffeur Bandoeng" 5 

  

G7 Dan 269 prijs-pris jang lain, moelai djoeal 3 Juli 1934 
«. Lekas kirim oeang per postwissel, djangan sampe keha- 

Aa dot Pean  U ob S0 
| Memadjoekan onderwijs ra'jat ada lebih pen: 4 

2 ti : darip Rt 4123 - rere ng j 1 

| ing daripada keoentoengan boeat diri sendiri! 
    
   

    

  

   

    
    

      

kirim gratis, Pembeli lot dari kita soedah 
prijs” Toean-toean pembeli lot, biar bebe- 
apat, djangan menjesal. Jang dapat prijs 
loe ganti-ganti orangnja, dantoean boleh : 
dja dapat prijs besar, seoemoer hidoep 

fjari oeang. 
g kali-.tocan poenja giliran ini kali , apa tooe Pep jk 2 iran ini kali dapat 

selamanja ada kans (har. ). 
| Rembours tida kirim.” S mat : 

Ke ng 5 .. Menoenggoe dengan hormat 

D0 Di SIHOMBING & Trading Co. Lid 
D0 Md, Loten debitant | 2 : Ta 

. Alarga reclame ini tjoema diberikan boeat 2 boelan! 
2 |. Siuisweg2 — Meester-Cornelis — Batavia. 
NB “Onse Erma “bestaat we“ Lapan Sido MPA : 

—. 2 Me ee TN Paling gampang boeat dipeladjari dengan tidak bergoeroe, apa lagi. 
sit” Meer Ga ae maen gel. - 

am “dengan bergoeroe, Soedah banjak mendapat poedjian dari orang2 pandai- 

Tjoema inilah satoe2nja boekoe peladjaran bahasa Inggeris jang dite- 

5 -rangkan didalam bahasa Indonesia dan jang paling compleet isinjo. Se- Dengen ini briefkaart, kita bertaoeken 

an nga : : : moea “ilmoe-bahasa tjoekoep didalamnja. Tebalnja boekoe 400 pagina Y| sebelonnja tocan tinggal pada lain pe- 

28 P AL M 3g B O Oo Ms terdiri dari 55 peladjaran. Kertasnja bagoes, tjetakannja persis seperti 1 Inginepan, lebih doeloe toean soeka me- 

PA Aan Pa Pe ee keloearan Europa, dan formaatnja 20x 14 cm. Satoe kali keloear ocang @|njaksiken di kita “poenja  Penginepan 

2 Heal ren : Ann £350 ada djaoeh lebih berharga dari pada bersekoluh satoe tahoen' F letaknja di Station S,S. Roemah model 

Terbikin oleh Dokter dari Geneeskundige Hooge-| 4. jang memakan ongkos paling sedikit 12x (2.50 -- poela harga boekoe. 4 'Buropa- dan di rawat sampe bersih 

na Tana Mean beng rontoknja 3. 1. Kalau fidak berboekti, ocang kembali. serta mendapet hawa jang njaman dan 

ramboet, melinjapkan gate gatel, ketombe,” mem- |g. Mintalah kita poenja boekoe bertitel : Beberapa nasehat boeat men- : sedia djongos tjoekoep boeat tocan-toe- 

'backen segala penjakit di koelit kepala, membikin as poenja keperloean, 
2? 'TARIEF' KAMER 

          

    

Harga biasa: .. Harga reclame: $ 

“Kortan . . . #3506) (Kontan A3 . 15.50 Nu 
| AMEjifjit at tam $' boe  Menjifjil (dengan   

  

     

    an (dengan oeany G 

8. moeka f2—) an f4— 
'oeang moeka f3.—) : 

(Sana Hani     
3 | SPENGINEPAN — SOEKAMAMPIR'' 

2|Di Moeka Station S.S, — Cheribon. 

dan dari Station hanja 1 meniet berdjalan, 

Togan-tocan jang terhormat, 

    

  
  

  

        

          

   

  

   

    

  'ramboet gemoek, item dan lemes. Adem di pakenja | Yapai perbaikan hidoep dan kemadjoean''. 

m1 mempoenjai haroem jang haloes: 19. PESANLAH KEPADA ada 
ih 2 Dalam Kota KIA Loear 

: Kamer 1 boeat 2 orang f2— torang £ 150. 

dan ada 'Kotasf 0.35 belon terifoeng onkost kirim. 
Di fjari Agent disekoeliling tempat 'dengen dapet 

rabat baek. Sana Sa SA : 

— Agent- ChemicaliEn- Handel — , GALENICA” 
Tanah-Abang 34, Bat.-C. £ 

- Ageni - Toko S. B. A., Kota-Radja.,- (Atjeh). 

K.W.E. KARTAATMADJA - Oude Tama- 
Do aindelain 220 Batavia-Centrum Tn An 

Distribu teur 5 2 gema 3 Karena obat mata, Tjap ,KOE- 

TJING“ soedah banjak menolong 

S0 U W : HAN. J A M1: - — orang .-boeta mendjadi terang 

»THE ENGLISH-'MALAY 
: KA Sa borang Pd ina f 0,75 

Pase ng “ AB0OOK-PU BLISHER”" 

Pa 'Soeniaradjaweg achter No. 55 — Bandoeng. —0— 

Rembours tidak dikirim. 

Pesenan kontan ongkos kita tanggoeng, Menjifjil ongkos ditanggoeng 2 

-oleh jang pesan, banjaknja f0.50.. 

Memoedjiken dengan hormat 

Eigenaar MOEH. SALMIN. 

  

  

Doenia mendjadi gempar ! 

  

kembali, boekan omong kosong, 

     

     

   

     

  

     

  

   

  

  

  si Bea Naa 2 1 ada boekti tjoekoep. Lebih aneh 

Ga : La SA ia na ea An Pn DE Hn lagi boeat sakit mata Trachoom 

KA Pebng a N ta Pee na aan Mann Be na aan di tanggoeng 100 pCt bisa baik. 

an Meta AA Dean Pe ana San La ai Sea ta Djoega mengherankan, mata jang 2 

PA MOESI ADJAB san 2 j3 
an ae alias. koerang tes 

2 ME IE ain DIATAS DOENIA (3 
rang pengliatan, tidak pandang oe- 

Ta PB Pas ha 
moer, dengan tempo. pendek bisa 

3 ” al MH 
bertambah terang kembali, 

- Bocat keperloean kita djika-da- 
pat dihinggapi penjakit kentjing 

3 baroe dan lama selaloe. makan. 
NE LA see 

| mCryptal 
' Basmikan semoea baccil2koetoe2'” 
-akar2 dan daging2 jg. biangdari 
'penjakit kentjing sampai habis 

tidak berdjangkit lagi.» 
CRYPTALSELALOEBEKERD!A 

“DENGAN 1JEPAT SEKALI 
SEBAB DJAMAN MALAISE 

Ps”. HARGA. CRYEAL. - 
" DITOEROENKAN LAGI... 

“3 Per fleseh isi 100 «..... 325 

5. BO Aa laa 

30 “.-e1 mh 125| 
    
    

  

   
   
   

  

   

   

Inilah Hotel Batavia letaknja dimoeka station S. S, 
kota Cheribon 

Jang teroetama sekali bagi tetamoe djaman Malaise Obat mata 

» » » 

  

  

  

   

      

   
    

   

    

  

    

sebab dari Station zonder kl»ear ongkos "2 cent bucat - 

dokar, Sedang tarief amat moerali sekali. : 1 2 gr. 5 : Ta 

1 kamar 1 orang 1 malam f 1,25 boeat 2orangfS--.—— » 1 : 10,  reclame , 0,25 

st Pee gak ena GA Un Teka Taulin boeat koelit 

ANN Pen en Oa naa pagi dapet Rotti, Thee, atau Koffie Soesoe,l .. boeat 1 Pot 20 gr. zalf f 0,40 

: Sa Sa Batavis-C. nginep Auto dan tjoetji Auto slamanja viij. Pen ah »025 

'Rialto Bioscoop, Senen Batavia-C 
1 Gilas 10, ole s 015 

     

  

Bocat Abonnement Pemandangan moelai 1 Mei t/m | k 

1 Augustus “34 sp. ciaal taref boleh berdami, asal Hoofddepot The Cat Medical Hall. 

bawa bewijst abosnement itoe, Pasar Senen No. 114 Bafavia-C, 

: N.B. Toean2, personeel dan abo- 

MENOENGGOE DENGAN HORMAT ne's Pemandangan dapat periksa 

Eigenaar, mafa dan obat vrij, dan kalau be- 

AP an yee nu Mo li obatnja dapat korting 10 pCt, 

UMENO, Senen djalanan tram No. 183 Batavia-Centrum.”—— If Mn 

m2 ... i £ : . cha Pe : na di se. 2 ag ah ag 5 . 3: te Pe ? 2 2 a — 

RI, Tanah-Abang, Batavia-C. 

NYO, Tandjoeng Karang (Z Sumatra) 

KAN: 9, « alan tram No. 242 Mr. Cornelis. . 

Ab Handelstraat Buitenzorg. ".' 

“UZUKI vih NANYO, Groote Postweg 39, Soekaboemi:, 

NN aa gai 
. OBAT NAKAMURA, Kanoman 40. Bandoeng,. «- 

    

     

  

       
   

Kl Maia       - HASSAN Iii jakah Juki » Menoenggoe dengan hormat, 
B3 

    
      

   Aa 2 

   ME Aan Ea  


