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sedjak beberapa waktoe lamanja, baik
Kemerdekaan hooger onderwijs dedengan
“artikelen dipers, maoepoen ngan ini tidak sekali diganggoe. Studengan
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Pertama sekali moesti ditoendjoekitoe perobahan atoeran, soepaja pendoe
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Tjatatan
tentang
bertambah
banjaknja
oedara
dari
Djoega
perangnja.
kapal2
Oleh sebab oentoek maksoed itoe
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dari oedara, seperti kita dikota
doea orang lagi sampai sekarang Aa
Loeloes dalam oedjian candidaat oesaha mana telah dimoelai oleh Dr. dan
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Mereka itoe telah berkelahi di Bekassie dengan memakai sendjata tadjam.. Tetapi roepanja kedoea pandai
memakaikan sendjatanja, hingga sama
sama masoek keroemah sakit.

bekerdja

13anak sapi

dan 15 sapi djantan telah kelaparan.
. Oleh sebab terdakwa mendapat penjakit dalam pemeriksaan doeloe, hing| ga perkara itoe ditoenda sampai kedan
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di Bekasi jang di

Sebab ia poenja darah panas, soedah
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pegawai, bah-

dalam tempo 5 boelan
mati

tinggal

pada satoe hari ia ada pindjam kapak
dan waktoe akan dipoelangkan, ternjata itoe barang
roesak dan dengan
ini ia soedah dimaki oleh Njai.
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an, jaitoe dalam Hitie 2 orang Indonesier dari Bekassie
jang mendapat loeka dikepala dan di

193

kata apa2.
Keterangan

telah

Sadono

telah mati,
mendaterdakwa, hakim
r
“pat koeka.
oe. tjatatan, be- dit
.mati dengan “ Tadi malam telah dibawa oleh po-

Ini boekti terdakwa tidak dapat ber

wa

:

betoel
C ada

wab,

keteranga
| tahoen

Siin

djoega boecat banjak orang, oentoek
melihatkannja, hampir seperti dibi-
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hoekoem negeri d.LI.
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roesahaan ia” serahka!
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peperangan kedjadiannja tengah-tengah
malam, djika tidak pagi-pagi, waktoe
kita soedah poelang tidoer,
Sebab djika main2 sadja, interessant

toedoeh soedah batjok seorang bangdari matjam2 bahasa dan pengetahoean, 'sanja nama Njai hingga mendapat loeka
seperti boeat: bahasa Belanda, Inggeris, loeka hebat'dan terpaksa tinggal be-
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Dari rosangan pengadilan.
| Di Pergoeroean Ra'jat disini, Kramat |
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174, lain dari pada memberikan maOleh landraad Meester Cornelis telah
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Telah selaloe kita kabarkan tentang
toekang2 dagang jang maoe lekas lakoe
dagangannja dengan adakan lotery, se-

perti djoeal koewe djepang dan barang
barang

lain.
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nama

Noermin
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adakan itoe matjam
Iotery oentoek
djoeal sigaret.
Hakirs djatoehkan hoekoeman dengan
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Moehammadijah.

pertimbangan

lakoekan itoe pembatjokan.
Hakim !aloe berikan hoekoeman pada terdakwa 2 boelan pendjara.

Mendapatkemadjoean. denda f 5 atau 10 hari pendjara.
Satoe peringatan lagi bagi toekang
Seperti
orang karangkali soedah
| maka O.M- mintakan hoekoeman 1 masing2 ma'loem bahwa sedari per- dagang.
tag
boelan pendjara, dan kepoetoesannja moelaan Augustus ini, Moehammadijah
Lebih soeka tinggal
:
lain boelan. «
Betawi telah memboeka pergoeroean
dipendjara?
$
BA
MG.
TAN
FI
Middelbaar (Pertengahan) jang ternjata
Tadi malam oleh politis Mesteer Cormendapat langkah kemadjoean dengan nelis telah ditangkap 2 urang Indonesier
Candidaat bandiet.
“Seorang anak oe- 'moerid permoelaan soedah ada 40 jang tidak mempoenjai tempat tinggal,
“'moerl2tahoen.
orang banjaknja.
Idan selalee tidoer distopplaats S.S.
maren

kesalahan ' terdakwa,

hakim, terang

sore kira2 poekoel 6 di|
Seperti soedah diosmoemkan doeMeester Cornelis, telah terdjadi loean, ini sekolah pengadjarannja mePasarPARA

| Kemaren

Tetapi itoe perentah tidak diperdoelikan dan menoeroet poetoesan hakim

'pemoekoelan oleh seorang perempO€- Imakai leerplan openbare A.M.S. Af- jang diserahkan kepadanja tadi pagi,
kepada seorang anak jang barOe deeling”B. dengan ditambah peladja- kedoeanja dihoekoem 4 hari pendjara.
Jan
|
“0.

“beroemoer. 12 tahoen.—
ran bahasa Arab dan pendidikan ber- Tentoe sadja persen diterima dengan
2. Oleh sebab itoe tindakan ditempat | dasar igama Islam.
senang hati
jang ramai, politie datang dan menoe- |
Dengan memang tegoeh ketinggian
Langganan pendjara.
' Ioet keterangan itoe perempoean jang | (peil) peladjaran terseboet, maka pe| telah
nja

sajoer,

ia

poenja

ocang

ngoeroesnja berkejakinan, soepaja moeSchoo!
ditjopet oleh itoe anak, “banjak- | rid2
Middelbare
keloecaran

'berdjocalan
“Ie,

mana

ocang

telah didapat

Moehammadijah

“kembali.

“Politie laloe bawa itoe anak kekan-

“toor.

Bandoeng atau Betawi

Rn
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L. Oeroesan Mijnbouw.

1 1 pada Pemerintah diperbintjangkan,
| “apakah dienst Mijabouw, jang sekarang

ada dibawah departement E.Z. moesti
dipindahkan pada V. en: W, Pemisahan diantara ini “dienst dan kepala
“pimpinan ada berkemadjoean oentoek
|

dengan moedah akan

dapat menoeroeskan peladjarannja masoek ke Pergoeroean Tinggi disini atau

ke Pergoeroean Tinggi dilocar Negeri.

— Maksoed ini tidak lain,

hanja

me-

netapi kewadjiban, soepaja - moerid2
dapat teroes mentjapai ilmoe2 speciaal
(IVAKKENNIS) jang tinggi2, jang mana
soenggoeh amat bergoena oentoek
sjarat mendapat kehidoepan dan peng
hidoepan jang baik dalam masjarakat
Indonesia waktoe ,sekarang dan jang
akan datang.

TER OA
Mp
| “Malah dengan pengaroehnja pendi“contact.
wa
bah
an,
bark
'dikan agama Islam jang diadjarkannja,
Fu | Lebih: landjoet dika
a
esnj
advi
nta
,
dimi
esan
maka anak-anak! moerid akan memoero
| tentang 'ini
3

» directeur E.Z. jang baroe,
"1 Djika a Mijnbouw tetap dibawah piminan EZ. ia akan moesti dipindah-

poenjai

boedi

pekerti

jang

oetama

(terpoedjil, karena tetap akan mengakoei

Djoega

telah diberikan hoekoeman

kepada
seorang”
Indonesier
nama
Moelan jang ditoedoeh telah lakoekan
pentjoerian diroemah seorang bangsa-

nja di Gang Solitude, jaitoe 1 boelan
pendjara.
Dengan itoe hoekoeman, ia telah
masoek pendiara

beberapa

—0—

kali.

Peperangan di Tandjoeng Prioek.
“Banjak
orang
menonton.
Bahwa hawa doenia soedah dikan-

doengi dengan
sekarang

obat

bedil

soedah kenjataan

tempat, djoega

poetoesan hakim berapa
tinggal dipendjara.
—

Dagblad

toekang tangkap
& 'perkara Meta
ARA N Oo

pong

disoesoen

dan

di Petjenongan, tidak bisa diterbitkan,
Ini membawa
penggantian
djoega
koofdredactie itoe koran. Tocan Moh.
Masserie jang djadi Directeur-Hoofd-

“tanah

kap ikan

Betawi, djangan dekat2 dan lebih baik poetra Betawi toelen dan soedah banjak

lari sadja lebih djaoeh ke hoetan lebih slocang“ dan pengalamaan di beberap
baik. Sebab waktoe zaman dahoeloe soerat-kabar.
ejaan
k
betoel
kita bisa melihatkan
sadja
BIOSCOPEN
dan tidak ada jang akan menjerang
Di Kramat Theater.
pendoedoek
pereman
“karena jang
Tadi malam soedah dipoetar film
perang hanja balad sama balad, tapi
sekarang anak ketjil djoegaikoet perang “Dangerous Crossroads“ atas dalam
“djalanan
jang
djika ada
kedjadian begitoe, sebab bahasa Indonesianja
banjak kesempatan oentoek dibombar- berbahaja“. Dari permoela sampai achir
deer dengan bom jang berisi gas-ra- nja itoe film sangat menarik hati, baik
tjoen,
tjoekoep oentoek
membasmi tentang keloetjoeannja maoepoen perAkelahian2, penembakan2 hebat terhadap
sepoeloeh kota Betawi.
kaoem bandiet
Baiknja beloem ada bahaja itoe,
&
Seorang
pemoeda
jang menjaroe
djadi
seorang
koeli
soedah
dapat baSampai tanggal 26 ini boelan, Tansoembernja kaoem 'tani itoe,
djong Priok dan Pasar Ikan ada dida- oekan
lam oorlogstoestand, keadaan perang. Dengan djalan bekerdia bersama sama
Pendoedoek2 sampai hari itoe boleh satoe Orang toean (Chic Sale) achirnja
nonton sesoedahnja
nanti tanggal 27 dapatlah ia tangkap mereka itoe,
hari Senen akan boebaran dengan meDjalan apakah seorang gadis jang
ngadakan
revue (parade) jang besar djadi tjoetjoenja itoe orang toea akan
ditengah lapang Singa dimana semoea: mengambilnja oentoek membalas boebalad
akan
koempoel dan dari sana di si pemoeda itoe?
baris djalan meliwati
roemah toean
Ini terserah pada penonton2 sendiri,

Besar di Gambir.

Sebeloemnja

—

Begrooting

Per

ng ditoedoeh

pasang sero di' tangkap ikan dengan
kan tanaman|
roesak
telali
' Taoet dan
| tocan tanah Pondok Tengah,

Marine, diterima.

"Terdakwa
rach

ng

dibela oleh tocan Abdu-

ndoedoek

g Djawa

“Kemaren telah diperiksa oleh land"' rechter jang. bersidang ' Kewedanaan

a itoe dengari' dapat
| Tjikarang perkar
“
| perhatian dart pendoedoek disitoe.

"Dalam pemeriksaan hakim dan me-

noeroet keterangan “orang jang mentoet, bahwa tanaman jang roesak

Sg
djengkal.
| hanja 83 gjer
Mn
|. Saksi jang haroes djawab'pertanjaan

hakim jaitoe apa itoe pohon tadinja
| ditanam atau toemboeh sendiri, saksi

dah berikan” keterangan, bawa itoel

terseboet

dipoetar

1e Hoofdfilm tjerita ,, Local Bad Man”
atau ,, Labrak bankier boesoek“. Loetjoe

—mO—

Pemboenoehan

dan penembakan

'Terdjadi

Glodoktadi
“Tadi

malam

Glodok
atas

telah

dipasar

malam.

kira djam 10 di

pasar

seorang Tionghoa

nama

terdjadi pemboenoehan

dirinja

Tan

Bok Soen tinggal disana djoega.

Tan Bok Soensi korban itoe memang
soedah kerapkali tjektjok dengan moesoehnja

itoe, tetapi

tidak

pernah

ber-

achir dengan keriboetan
Kemoedian pada malam tadi, kembali
mereka
berdoea bertemoean di
pasar Glodok, dimana mereka kembali
tjektjok, dengan berachir salah satoenja
tjaboet sendjata. api dan lepaskan tembakan jang mengenai toeboehnja Tan
Bok Soen terseboet,

benar .waktoe seorang stationchef perempoean, mengirimkan soerat.
Jang memegang hoofdrol seorang
toekang berkelahi jang penonton soedah
kenal betoel dilajar poetih.
2e Hoofdfilm tjerita ,, Pengoeberan

Pendjahat.” Tom
memperlihatkan

Berhoeboeng

besar,

ta"

Mix djago berkelahi

kepandaiannja.

ini doea hoofdfilm jang

sempat

boeat film extra.—

gan

tarnja Tandjoeng Prioek dimana seka-

rang diadakan peperangan besar dan
riboet djoega sampai orang kampoeng

moela2nja ketakoetan melihat sebegitoe

' NEDERLAND

Matjan Setan,”
Keterangan
tentang

seki

perlombaan

Film

,,Matjan

Setan“

lajangan.

moelai nanti

malam

dipoetar di , Globe Bioscope”

Pasar

Baroe,

Banjak

Toebroekan kereta-api contra
autobus.

pertanja'an

ber-

2 djiwa melajang.
22 Aug, (Aneta| Satoe

Emmen,

jautobus

jang

memoeat

koeli2 tatkala

hendak melintasi djalan kereta api jang
tidak didjaga soedah dihantam oleh jang

tersebost belakangan.
Dari sebab toebroekan terseboet maka
2 orang soedah melajang djiwanja, 9
satoe lagi mendapat loeka2 berat, diaritara

: Nou, sebegitoe djaoehnja
Pertama:
Barang siapa. jang
(ag Sekarang "mereka masih main2 sadja nonton Globe Bioscope moelai nanti
dan djoega oentoek kita ada intere-

Dr. S. H. Soebroto:
Ismail Djamil (Goeroe Agama).

manoeuvre
jang mengadakan satoe
(peperangan) jang
beloem
pernah
ikoet
dimana
dan
besarnja
sebegitoe
Djatinegara.
Balai Rakjat
dan
Pacifie
dari
perang
kapal
semoga
Tuna Kekah berak
|
Atlantic:
Sebagaimana telah diketahoei oeJapan tidak ketinggalan mengadakan
moem, bahwa sekarang satoe. gedong
matjam djoega dan lagi Tokio
sebegitoe
terseama
dengan
telah dikerdjakan
bahwa soedah ,,bomvrij”
ditioba
soedah
boet diatas, bertempat di Baloewelweg
serangan dari
terhadap
aman
jaitoe
belakang H.I.S. Meester Cornelis.
soedah
Frankrijk
lama
Beloem
oedara.
ra
dianta
satoe
Ini gedong adalah
sampai
oedaranja
armada
tjita-tjita dari satoe: pki koempoelan mentioba
di
seperti
riboet,
Avignon
desa
orang
Langen Mardi Tama jang ringkasnja
Nederland
djoega
dan
Halie
Priok.
.
Sarpan
Lamarta atas pimpinan tocan
dan selamanja diada.Atas andjoeran perkoempoeian itoe, tidak ketinggalan
(hari penerbangan)
Inchtvaartdar
Ikon
moelai boelar Septembei 1933 teiah
kota Nijmegen
djoega
Soesterberg,
di
mendi
berdiri satoe Comite oentsek.
oedara,
dari
ditjoba
socdah
baena
bergo
rikan satoe roemah jang
balatentara NederLe

film

terlebih doeloe dipertoendjoekkan film2
jang menarik poela.

G—

Rialto Senen.
Tentang begrooting Marine jang di| Doea hoofdfilms jang ramai perkebitjarakan
dalam Volksraad
dengan
nota2 perobahan, telah diterima baik. Mahian, semalam soedah dipoetar.

dibeberapa

di kota kita dan

Isantnja oentoek melihat ini permainan.
Tapi
apa jang soedah betoel, jaitoe
bahwa semoca negeri soedah main2
. Hoofdactel : dengan bedil.
Moela2 kita dengar negeri Amerika

dap seorang toekang tang-

nama

:

dan pelor

HA MA
Ir. Djoeanda (Directeur) ,
Beberapa hari jang laloe soedah di| Mr. Raden rara Maria Ufah,
an tentang penoentoetan tocan | | Raden rara Soegijarti (Europeesche

ta

Barat".

oscoop
'sadja. Djoega
penjerangan
dari oedara kita-soedah lihat tadi dan 'redacteur, dan kemoedian hanja hoofdkemaren pagi, dan dapat perhatian dari redacteur sadja, ini hari namanja lenjap,
banjak orang jang soedah bangoen lagi. tidak tertjantoem lagi, sedangkan se
hoofdredacteur adalah toean
Tapi djika ada perang betoel2, kita bagai
kasih advies pada pendoedoek kota Achmad Joesoef, seorang pemoeda

dijah terseboet, maka leerarennja telah

AT

O—

,,Djawa

Hoofdredacteur baroe.
Sebab berhalangan kerewelan pegawai, kemaren dagblad ,,Djawa Barat"

banjak
soldadoe, kapal perang dan
dengan jakin adanja Toehan Allah, kapal oedara menjangka bahwa akan hoeboeng dengan itoe attractie perlomi
an dari Bandoeng ke Batavia, ketjoeal serta ichlas berbakti kepadanja.
ada perang betoel2 dan soedah berberes baan lajangan.
Disini kita terangkan sekali lagi.
enstpengoesoetan (Opsporing) jang | . Oentoek memperkoeat peladjaran2 beres oentoek pindah tempat.
inggal di Bandoeng. toelis ,J.5.” pada Middelbare School Moehammasih, beloem. Itoe perlomba'an ada doea matjam,

terdiri dari:

lama ia akan

O—

Sekarang djoega
dari. perkoemmboeh sendiri dipinggir | gi rakjat, jaitoe terdiri ndan
elndie mentjoba
landsch
Piressort
Pasoe
a,
Lamart
poelan

an

menghalangi

malam,
akan. dikasih
gratis
ilajangan. Ini lajangan zonder benang

berbahaja bagi djiwanja masing2,

2
3
Bai

—O—
Idan gelasnja tentoe sadja. Itoe la- mana
Rapat tahoenan I,E. V. tjabang
3
jangan oentoek “diadoe nanti hari
Nederland.
Minggoe depan di kantoor Gemeente
Pemilihan bestuur
di ' Koningsplein Zuid,
di tempat
baroe.
standplaats taxi djikalau ada Pasar
Den Haag, 21 Aug (Aneta)RaGambir. Siapa jang menang dari tiap2
dari perkoempoelan
groep dapat vrijkaart oentoek 2 orang pat tahoenan
TLELV, jabang Nederland telah mens
boeat nonton di Glnbe Bioscope.
Kedoea: Siapa bisa bikin lajangan dapat koendjoengan jang loear biasa.
jang paling baik dapat prijs.1ste barang . Semoeanja jang hadlir disitoe dengan

.seharga

atau

oeang

f 10,--

berdiri

kedoea

dengar oetjapan terima kasih-

nja Sri Ratoe Wilhelmina dalam ambil
Itoe lajangan haroes diserahkan pada bagiannja ILE.V. tatkala djenazahnja

'f5.— dan ketiga f2.50.

|.
| hari

Senen

pagi dikantoor

Prins Hendrik dikoeboer,

»Pemanda-

ingan“ pada hari Selasa tanggal 28 ini
'boelan (di Senen 107, Batavia-Cen'trum) dan itoe. hari djoega jury jang
' dikepalai oleh tocan Moh, Noer, redacteur , Pemandangan" akan poetoeskan
siapa jang terima itoe prijs-prijs. Laja-

Bestuur baroe jang telahdipilih jalah

langgauta2

ngannja ganti harinja lantas boleh di- |

ambil kembali oleh jang poenja.

ada sebagai berikoet :
Voorzitter | Ir. J.L. B. Regensburg,
W.L.

J. H. Kaya, J. A. Drielsma

Willems,

A.A. de Wolf, Ir, |

Van Naerssen,' dan J. |. de Haas.
Soal

pemotongan - pensioen » nanti

akan diperbintjangkan,

Se

23

BN

TA

Piala

SUNAN

Na

oekan2|
(ngan dijalan mentempatkandinpas
a disitoe

Dja jang sedang
t didatamnja.
g kocadidapatkan
|ian
boekan
officier2

demik
lilpak).sa berbocat

cean)

Iwet

dengan

Kabinet Japan sekarang soedah

|menjediakan

poenja

permintaan

djalan mengoerangi banjaknja
negeri-negeri jang ber-

6 persendjataan

kembali sedjoemblah

sendjata dengan lengkap.
2. Sendjata2 offensief jang diserta|Idengan ini so'al, maka Ministerie Oe- ikan p la dengan kapal2 pengangkoet
roesan | Dalam
Negeri menjatakan, mesin terbang, dan slagschepen moesti
Dal:
apabila
pembitjaraan2
antara 'itoe dihapoeskan atau bataskan besarnja

millioen

pemilihan2

lo

Kabarnja Japan

“Kabinet Japan terantjam permintaan adalah sebagai berikoet :
1. Kesentausaan haroes ditetapkan
“Tokyo. 21 Aug (Aneta-Transo-

) maoepoen Centralen de

i sebaliknja.

Pemilihan2 baroe?

.

oleh fihakfihak Gealliserden|

Yen

goena

jang. baroe.

keperloegan2nja

Berhoeboeng

dari sebab voorstelnja Belgie | partij2 dengan Pemerintah tidak mem- 'atau persendjataannja.
ini Europa akan terantjam bahaja pe- beri hasil, terpaksa jang terseboet
13. Sendjata2 defensief jang diserta(Iperangan jang baroe lagi?
“Ibelakangan boebarkan itoe parlement (kan dengan kapal-kapal silam moesti
Tg
'dan selandjoetnja mengadakan pemi- dipegang tegoeh dengan tidak pakai
Hoekoeman mati tidak ada hing- ilihan lagi menoeroet satoe systeem banjak perobahan,
x
LO —
|
| ganja.
| jang baroe.
. Apakah

Ditaedoeh

chianat

djadi

dan

peng

$

—

O—

economie di Shanghai

Keadaan

:

pemboe-

mendjadi baik.
Tjita-tjita Japan dalam so'al
noeh.
Pengeloearan emas dan
conferenti armada
|
Weenen, 22 Aug JAneta-Reuterj|
Sekarang
soedah
perakadaperloe.
Rudolf Eribacher, jang ditoedoeh diadi :
dioemoemkan.
Shanghai.:22 Aug. (Aneta-Ha| pengchianat dan pemboenoeh oleh pe“Tokyo, 21 Aug (Aneta Reuter) vas) Minister van Financien Tiongkok
Ingadilan Militair di Loeben
soedahj Menoeroet soerat2 kabar Japan poenja H. H, King dapat kenjataan, bahwake
Ididjatoehkan hoekoeman mati. Tidak tjita2 armada soedah dioemoemkan adaan economie di. Tiongkok ada men
|lama setelah dikeloearkan itoe kepoe- berbarengan dengan pemberian tahoe, djadi lebih- baik.
erbagai-baga
toesan maka ia poen djadi korbannja bahwa Scheut—bit —Nacht Yamamoto
Barang2: pemasoekan ada djaoeh
tiang gantoengan.
pada tanggal 11 September j.a.d. akan lebih koerang dari barang2 pengeloea
Selandjoetnja seorang terdakwa di- berangkat ke Londen oentoek ambil ran. Oentoek sebagian ketjil dari per:|hoekoem seoemoer hidoep dan 4 orang 'bagian dalam - pembitjaraan2 tentang dagangan, pengeloecaran emas dan pe
al doenia,
20 tahoen pendjara. soal armada.
(Aneta) Telah lain lagi masing2pi kan
Aug.
rak ada perloe sekali.
ssen

hari (pe

Kaoem

Boeroehf

y

-

Het Centraal Comit€ voor Steun aan Werkloozen

telah djandjikan toendjangan
epartementvan Onder- Amerikaan
boeat pemogokan jang mengantjam di
jjs dapat
advies.
semoea tjabang Industrie textiel di mana

parte
| van Onderwijs soedah terima
'advies dari Raad van State tentang
. Irentjana Koninklijk Besluit . berhoeitoe edjaan

baroe, jang

mana pada ini minggoe djoega akan
sen-!termasoek dalam Koninklijke beslisKe
Pemeriksaan peil penghidoepan pe5

nganggoeran.

|.

aa

Precentage

sekarang a-

Toearan

3 ah

BERA

penge-

dalebih

banjak?

2 anak dari 8—10 tahoen atau anak2

koeliang beroemoer 3/5/7 22, adaoenja
,

'an

Kaoem

boeroeh

textiei itoe

George Sloan, voorzitter
poelan kaoem Madjikan dalam industne

katoen

menerangkan, ia anggap tidak

ada soeatoe hal jang lebih na'as bocat

precentage pe-i pemerentah robah satoe code“,

- Ingeloearan oentoek makanan ada lebih
berkoerang, oleh karena sewah2 roemah

Permintaan

——

tentu"
.

|Dr. Schuschnigg koendjoengi Nizza.

“Setelah

Sa
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Lot-lot bisa dapat pada semoea kantoor dari
lot2

Pengiriman
V

per

MAATSCHAPPI).

ESCOMPTO

INDISCHE

NEDERLANDSCH

post sesoedah trima postwissel ad f 2.50 per

lot plus f£ 0.50 porti boeat kiriman :4lot-perampat atawa koerang
bila itoe tanggal dimadjoekan

kefjoeali

teur

Jusfitie djikalau

van

1934.

PADA: 28 AUGUSTUS

DI BATAVIA

PENARIKAN

menoeroet

lot-lot terdjoeal habis lebih siang. Djika

lot2 tidak terdjoeal habis prijs2 akan ditoeroenkan dengan berimbang

REMBOURS
si pengirim

Kefjoeali

TIDAK

DIKIRIM

instructies lain boeat postwissel

beriken

dengan

postwissel,
terdjoeal
akan dateng.

akan

habis

lot-lot dari Loterij jang

dikirim

Baroe terima per Malta-Maru
TENTOE TIDAK MENJESAL

berdjoempa

Lebih djaoeh president soedah bitjarakan sama gen. Johnson plan-plan
N.R.A.

boeat pasrah pimpinan
satoe commissie.

pada

"5

:

:

RATOE

R3

ASIA

Mussolini.

da| Nizza, 22 Aug. (Aneta-Reuter):
| |Dr. Schuschnigg Bondskanselier dari
ja| Oostenrijk menerangkan setelah tiba
ja|di Nizza (Fransche Riviera) bahwa

la tambahkan makanja ia datang ke-

sitoe jalah oentoek kesehatan badannja,

Idan

akan balik kembali lagi ke Italie

kali sesoedahnja

telah me

menerangkan
diatas, toch

sebagaimana terseboet
lain-lain negeri kiranja

tjoeriga masing-masing.

1

—n 9—

:

Cuba.

Washington,

22

Havas).: Kabarnja

gangan

penanaman

i Toean,

tahoen

67

soedah beroemoer

“ Dr Schuschigg itoe jang setoedjoe ninggal doenia,
dengan aliran politieknja Frankrijk ke
maren sebagaimana kita kabarkan soePerserikatan perdagangan :
dah berdjoempa dengan Mussolini di
baroe lagi.
!
Nk
:
villa, Marinis"..
“Antara
Amezika
| Sekarang menoeroet kabar diatas ia
Sarikat dengan
berangkat ke Frankrijk. Meskipoen ia
Aug.

“perserikatan

P3
Naa

perti pelajan

meninggal doenia.
St. Louis, (Minneapolis),2l

(Aneta). Henry T. Rainey, voor:
2 hari lamanja. Aug.
zitter dari Gedoeng Perwakilan jang

berdiam

jang

diterima sesoedah lof lot jang disediakan boeat pendjoealan dengan

Gen. Johnson menerangkan, ia harap
selekasnja bisa kerdjakan plan-plan
terseboet. Ia oendjoek atas permintaan
president Roosevelt, ia akan tetap berlakoe sebagai pemimpin N.R.A,
£
apun
'koendjoengannja tidak berarti politiek
k | sedikit poendjoea.
Voorzitter Gedoeng Perwakiian
13

Direc-

penetepan

terseboet.

BUROPA

u 7

200.000.— jaitoe:

priis prijs f

pada

Gen. Johnson.
Dari Washington dikabarkan, presi-

nljg. tetap, assurantie dan
contributies
jada lebih berat menekannja, hingga itoe dent Roosevelt minta generaal Johnson
: Rn
sadja soedah berdjoemblah kerdjakan plan goena reorganisatie
1/3 bagian dari pengeloearan.
IN,R.A. dan djalankan reorganisatie
Tg

dari

cs.

1 prijs ad f 100.000.— -.f 100.000.—

soedah!

menjatakan
setoedjoe
bocat adakan
pemogokan moelai “1 September jang
laloe akan dapatkan oepah terlebih besar, djam bekerdja terlebih pendek, dan
perhapoesan dari itoe tindakan terhadap)
anggota-anggota vakvereeniging.
Poetoesan dari kaoem boeroeh dalam industrie soetera, soetera bikinasi,
wol, kamgaar dan synthetische kunstizijde boeat terbitkan pemogokan se'bagai tanda keragaman, dipandang

rs|rang lebih f 55,50 satoe mingg
program pembetoelan dan N.R.A. dari
' Apabila pemeriksaan tadi dibanding- pada
,,satoe pemogokan akan paksaj
. Ikan sama dengan jang sedia kala, maka

so-|njatalah bahwa doeloe

Djoemblah

825,000 kaoem boeroeh adatersangkoet./

satoe tindakan strategisch akan
“Den
Haag,
22 Aug. (Aneta) sebagai
—
seperti
dibilang oleh itoe kaoem
|Pemeriksaan pertama di Nederland
boeroeh — membikin soepaja peratoetentang keadaan penghidoepannja ka-|
N,R.A, didjalankan de1loem penganggoeran menoeroet Statis-| ran-peratoeran
ngan
tjara
jang
benar,
tiek Bureau di Den Haag, pengeloearan
Perkoem-

P”,jalah actief me
actief memenoehkan oeang rata2 oleh soeami isteri dengan

te Batavia-Centrum

OTTOS550“

ilboeng dengan

boeat goenanja : -

n
i
h

20 Aug. (Aneta-Reuter : -

Federatie

banana: 1| KANAN MUAT UN AYIA AMA RAR NAMAKAMU MUA

York,

INv.D.):

£ 10.— pake nummer moelai 10.00!
lagi dalam lot? per ampat a f 2.50)

(Terbagi dalam 40.000 lot
sampsi 50.000 dan terbagi

|

1

te LOTERI) OEWANG BESAR F 400.000.-.f

Perdjandjiannja Federatie Kaoem Boeroeh.

New

'I.. Edjaanbaroe dari minister
ARon TO
a Marthant,

hebat.

NI

W

semangki:

ae Ta
sa
TI &

AMERIKA

Pemogokan

Kar

.E. J. Thoma

(Anetaperda-

baroe antara Amerika barikat

Wet peperangan soedah ditjaboct. dengan Cuba jang akan ditecken pada)
“Lasnnsebab keadaan
Oostenrijk soedah

(..mendjadi

tentram.

en, 22 Aug. (Aneta-Havas).

hari Ujoem'at

besok,

memberi hak pa-

da jang tersebset belakangan oentoek
reductie lebih djaoeh
mendapatkan
atas harga goela oemoem jalah 20

sampai 40 procent dari sebab suikerWet peperangan di Oostentrijk jang 'rechi
bocat Cuba dimoendoerkan dari

|dioemoemkan sedjaknja tanggal 25 Juli

ibl. kemaren malam soedah ditjaboet| 1,5 cent per

kembali.

sadia.

jalah setelah Bondskanselier Doll-

Teonversien ok

betotclka
(Mem
ikcesalahan.

.mbitjarrak|

korbannja peloeroe.

Larangan

tjaranja berperang.

“Semoeca negeri

seperti gambar

Gampang

0,9 centj
N

Shanghai 22 Aug. (Aneta-Havas). Dalam provincie Kiangsu disiar

F 18.50

Berat:
Oekoeran :

Pesenan jang fidak diserlaken wang Ye dari
tidak
barang,
harga
dapat dikirim

“Setelah itoe. seimoeanja kedjadian,
staat agar soepaja mereka mengambilie 'maka
baroelah dikemoedian hari akan

bagian dalam international conferent
oentoek menetapkan tjaranja berperang 'dikelocarkan satoe darangan.

Ii

:

8G

Buat

sg

w3

pada

Pendjoealan jang dilakoean tidak pakai izin terlebih dahroeloe akan dilarang

poela, Melanggarnja

ini atoeran bisa

Tatkala dibenoea Europa itoe terbit didjatoehkan hoekoeman mati,
persja peperangan dari tahoen 1914—| | Tindakan ini dianggap sebagai

n djangan tembak

atau | tjobaan

oentoek

Kruis itoepoen telah dipolie madat,

Soeara terang dan bagoes

Automatische Zelfstopper

pendjoecalan madit.

Oentock mentjiptakan
2g
monopolie.

mendjoea!
.oentoek
pengizinan
AN MET
“dioendang.
Ikan
lan
pendjoca
iki
menjelid
goena
'madat,
22 Aug. (Aneta). Peme| Brussel,
'terseboet.
semoea
Irintah Belgie soedag oendang

jang akan diadakan di Brussel
tahoen 1935.
|

“

dibawa2

Dubbel veer

-AZIA

TS Oki

an

sampai

Naga

w peperangan telah dioemoem-

| Ifuss mendjadi

pond

Model

mentjipiakan

mono-

as

aan NN

nanah
aa

Importeurs,'

Hs.Vrg.
EN
PAN

(OHA

9)
TA

J

Afd.

Pasar

J

:

PASAR
Senen

N:pD

TO
"

HOR

KLONTONG
Batavia-C.

Aa
“GLOBE BIOSCOPE

Two men Hn a gir. .. pitted
against: nature atitscruelest,..
facing the jungle”s fiercest raaneaters...fishting back their
.emotions raised to fever heat
| under the spell of the tropics.

F Pasar Baroe

NAN

Batavia-Centrum

hbeat

biasa dari jang

,,loear pabean 1

2

Film

ANA

MATJAN SETAN
Ap

director of
JEM
“BRING

BACK ALIVE" G2

Asia's fiercest

Jungle

h

NP

:
PP

Toean bisa bikin lajangan , Matjan Setan"? :
bisa bikin lajangan
Boeat barang siapa
atau Matjan|
kepala matjan
,Matjan
Setan”
Iste f 10— 2de
setoeboehnja akan dapat priis
£5.— dan 3e f 2.50

Story by James O.
Spesring.

beasts

Edited

Asby Truman Talley

clash In mortal combati

djangan

AWAS

nonton Matjan

Setan!

advertentie

in

hari !

J. E.

DER KAADEN

RIALT O BIOSCOOP
Rebo

Film Bitjara iarg terpitih Rame dan Banjak Perklaian KLOEWAMAVERRAN METRO NAN

Kombali

dikasi

Kemis

dan

22

HOOT

Hari Saptoe
doeloe.

— heibat dan Actienja

100pCt Kapoeasan dari Rame
ke

“nc
“et

ratie ketjantikan) dan Straleniherapie
Djam biljara hari bekeraja 71 — 9 dan
5—7

jang pasti bakal mengasi

2 Superwestern
Fim

oentoek penjakit koelit kosmetisch fope-

1934

Austustus

23

baaa DIAabaik

1934

sore,

NA

- Augustus

(an

Kemis 23

EAP

Bocat hari Aa! 22 Aan

HUIDARTS
Kramatiaan 14
Teli. WL 3738.
Specialist centoek: penjakit koelit, penjakit djalanan kentjing. Sathabeadian

Mat CG.

aman

VAN

hanja setelah bitjara lebih
5

La KE

Batavia- Centrum

Besar

Sana

ba

BIOSCOPE

ALHAMBRA

mba: Ih hri

WN

Laba ditangan

Liat

tidak

Bika ng na

CLYDE E.
ELLIOTT

4

bi
He
Aeibembana

MRI

Directed by :

LN
KaSN

HADIA
|.
'Boeat: tiap tiap penonton disediakan
lajangan ,.Matjan Setan”. Hari Minggoe tanggal 26
Augustus
moelai sore djam 4 itoe lajangan
oentoek diadoe di lapangan Gambir, depan Gedong Gemeente. Jang menang dapat vriikaart
Gtobe Rioscoop

1

dalem film Westeknnya

GIBSON

jang paling Rame

LOCAL

BAD

(Labrak bankier

MAN

Boesoek)
| Bandoeng

Film ke 2

TOM

Bafavia-Centrum.

MIX

Semareng

Sawah

Eelakang

9IB

Besar

Kebon

21, dan

No.

Rn

pembajaran ada djo:ga f 2.50 seboelan
boeat Batavia-C, sadja,
Aa

Tog

DALEM

aa

Dean

SAS.
P——

Peranam-w maan
ae aann
Me

PENDJAHAT,

"PENGOEBERAN

Pr. Soemedangweg

La

&

TO MMIX diago beklai jang Kesohor 100 pCt. Bitjara
Beklai dan Actie. Datang saksiken Djangan loepa.
Dateng nonton

Tiga Matros “Toekang Berklai
A SAILOR
K

FOR

Wax

APOTHEEK

dengan Tobi Gilbert :
Kapal
Penghidoepanna Mamokinatros
radja acteur jang penonton tentoe soedah liat permainannja da-

The

tros

jang

Big Parade dan Monte
soeka Berklai

|

dengan

Christo, sekarang sekagi Ma-

dikawanin

oleh Wallacg Bzery

Senen 83

dan “Jim Tully.

— Anaksanak

—

Telf. WI. 31

tida bole irion toni

AN“

Batavia-Centrum.
.

lem

,BAN

Terima ' Recept-recept
Boleh

ambil

dan

Dokter

NOOPDAGENT..

M.RAMIN-

anterken

diroemah

: “Djtka toean toeanInetuan membeli TEMBAKO

dioesahakan 100 pCt, Tg

KITA

. Franco.

TONGBOE. tab!
Djika Toean-focan dan Njonja-njonja ingin tahoe hal
kehidoepan, kaSenangan dari diri sendiri, jang soedah

A3
| “Disinilah foean akan: menoendjoekan 'kesoetjian hati Seek
g
kehidoepannja orang tani di Djawa Tengah, jang diwaktoe: BAkArap
sempit sekali keadaannja.

“

Prof. S. S g

MOHAMMED

KO TEMBAKO nJOESWO" Kramatplein 12 Senen Bat.-Centrum,

0001

Sedia ketengan mebepatn didjoeal lagi.

sanggoep ih

“

kenal di mana-mana

tempat.

20.
Pa

2

Astroloog HorosTrekken
coop

Astroloogie
ya

nja,

Djoega mendjoeal dodol arbem dan
' belingbing.
Djoega djoeal Minjak Tjiamis jang||
toelen

poer.

Tarief boeat:
fi.—, Horoscoop 2 tahoen f

ag
Lana

H3

1 KIGE

tida tertjam||

M. RAMIN
Tanah Tinggi Gang
Roemah
No S5A

5.—
bi

ditanggoeng 100 pCt.

Waialng saja jang menoenggoe Toeam
dan Njonja poenja pesenan,

O Mea

RN

boleh saksiken sendiri tjoba IM

Toecan-tocan dan Njonja- njonja,
Ambil
boeat satoe kali pertjobaan:
tentoe aken menjenangken selama-lama-

Handlijnkundige
ALI

jang soedali ter

lah

matramanweg No. 39-pinggir djalan Tram Mr.-Gornelis

IP

Handlijnkundige

Hormat pengoeroes

cooperatie nBoedi Is:

Manondjaja,

Rasanja

Inloe dan sekarang afawo'i jang aken dateng. datenglah sama

DI TORoepa dan rasanja barang jang terseboet diatas bisa dapet

toko

Ini ketjap keloearan

Istri"

priboemi sendiri.

langganan,
Ban ak dan sedikitnja permintaan
.
tempat
.
poenja
g
masin
t ng ntarkan kemasing

Las

SEHAROESNJA
'MENOEROET. DJAMANNYA
MENGHEMAI

Batan sn

105

BataviasCentrum,

Bantam,
303.

2

Dalan | Bijoel ada a00 kesalahan: |
Kata Dr. Georges
Lomsa

5

Menocroet
POrdre, Dr. Gevines :
Lomsa di Parijs, telah menjatakan bah- |
wa dalam Bijbel ada terdapat 1400
kesalahan atau perkataan2 jang salah!
(diartikan, toelis Matahari.

Kesalahan

jang paling penting, kata!

Dr. Lomsa adalah jang menjangkoet
dengan Jezus poenja perkataan2 pe-j

2sn

meninggalkan

A Sapiteti Bestuur itoe kembali sebagai
Volkshoofd dengan oendang2 negeri jg.
sedap didengar, maka hal itoe tidak
lebih dan tidak koerang dari pada
camolfla ge (persemboenjian). Sa-

ch-|1- ma djoega
engan ito, maka ada

waktoe

ia mati

disalib, di

iwaktoe mana ia ada keloearkan perkataan2 ,Eli, Eli. Lama Sabachthani",
jang sekarang disalin djadi ,,Toehan-!
koe, Toehankoe, Kenapa kaoe telah

8

8

'»

2 £Hah

ingabisan

perti jang dikatakan orang

diakoe”.

Salinan

jang

benar, kata dokter terseboet adalah
»Toehankoe,
Toehankoe,
Takdirkoe
soedah Tamat".
#Sedang itoe pembilangan jang tersohor dari Jezus jang berboenji ,, Satoe
binatang onta lebih gampang masoek
di lobang djaroem dari pada orang2
'kaja masoek di sorga", menoeroet Dr.
Lomsa ada terdapat satos kesalahan.
Itoe perkataan ,,binatang onta“ moesti

sekarang ,Belan da: "Staatsblad"
(orang jang digeliikgesteld dengan diganti dengan perkataan ,tali”. Me-|
orang Europa) S3 orang akan se- noercet | Ordre salinan jang: belakangan

tkan sedikit pidato-. Iboetkan

po ela ,Kepala
ISta 2. tsb ya gs Maan
A
os

aa

inilah

OZON.

Igaimana jang dimaksoed dalam artikel
118 LS. soepaja didapat soeatoe ba“Ingoenan jang bisa menfjotjoki kepada
zaman modern jang mempoenjai berat

tanggoengannja Gizaman sekarang ini.

— Dalam termijn kesatoe saja soedah
| Imadjoekan soepaja dalam tiap2 regent
If
Ischap diadakan perhimpoenan s oc i| Jlaa-economisch
dibawah pimpi
nzn regent atau patih persoonlijk. Per
himpoenan ini mempoenjai foedjoean
oentoek memadjoekan kema'moerari ra”
jat oemoemnja dan oentoek menenta-

toean Wirjopranoto
diterima baik.

habiskan djoega ,,stroom
lestrik” tjoema sedikit,
lagi poela, dari boeatan
Hollanda.

lebih masoek

Ai

Daiam persidangan Votksraad kemaren hari Selasa, soedah dimadjoekan
motie dari tocan2 Wirjopranoto, Kasimo
dan Prawoto jang memintak dengan
sangat kepada Pemerintah
soepaja
mengadakan soeeatoe commissie jang

akan diwadjibkan oentoek

menjelidiki

hasil bekerdjanja itoe tindakan sociaaleconomisch,
jaitoe tentang hasilnja

contingenteering barang2 katoen men-

tah, dan soepaja hasil dari penjelidikan
itoe seberapa bisa dalam persidangan
kedoea jang akan datang dioemoemkan
pada Volksraad.
ngi kekoerangan economisch dari orang
Ini motie soedah diterima baik deorang Indonesier. Kekoerangan nafsoe ngan tidak Ken
poengoetan
menjimpan ocang, nafsoe ingin membeli soeara lagi,

'sadja (koopzucht|, melenjapkan keper
Itjajaan adat dan tachjoel dan lain2nja,
jang soenggoeh meroesakkan .pemba-

WAKIL MOETALAK DIPADA TANAH

HINDIA- HOLLANDA

LINDETEVESsSTOKYV!S

——

Jubileumfonds Gemeente Batavia.
Kesoekaran orang jang mempeenjai hoetang pada ini fonds. — Waktoe pemba
jaran perloe dipandjangkan, — Rente
jang 10 pCt djoega hendaknja ditoeroen
kan, — Begitoe djoega sewa tanahnja
perloe ditoeroenkan.

. Ingoenan kemadjoean economienja anak
negeri, moesti ditjegah dengan seke

:frasnja. Dengan djalan demikian-maka |
| bekerdja. bersama-sama dengan toeloes
ichlas antara kaoem priaji dengan

poen

Tetapi
lampoe-

Itoe memberi
banjak tjahaja dan meng-.

ada

i oetnja Spr. mengatakan bah-:
orang hendak memadjoekan Lagi motienja

'orps Bestuur Indonesier, hendak

siang.

di

Rakjatj: ini memangnja
volks- akal.

lah ditoedjoekan kepada instituut seba

hoofd).

Roepanja

2

Tetapi persembahan ifoe tiada diteTapi dimasa sekarang ini, temponja
rima oleh Sri Ratoe melainkan dikem- moesim malaise, sehingga toeroen rata2
balikan lagi kepada Gemeente Batavia, 60 pCt. tentoe sekali oeang dari sewaan

soepaja ocang itoe digoenakan kepada itoe djaoeh dari pada memijoegkoepi
jang berarti oentoek keperloean ra'jat,” 'oentoek
pembajaran
Jubileumfonds
dan boleh dioesahakan soepaja oeang itoe.
Jubileumfonds jaitoe socatoe instelrakjat, antara orang “alim dengan jang
itoe bertambah-tambah banjaknja, jaiDjadinja orang2 jang mempoenjai
ling
dari Gemeente Batavia, maksoedlitidak “alim, bisa memberikan hasil jang
toelah djadinja Jubileumfonds itoe.
roemah itoe serba salah.
nia
oentoek
menolong
kepada
ra'jat
soenggoeh menjenangkan.
Djadi Jubileumfonds
itoe moela2
Djika sekiranja roemah itoe ditemSelandjoetnja maka perhimpoenan pendoedoek kota Betawi, soepaja mem- dengan berpokok oeang Jubileum itoe, pati sendiri, tentoe ta? akan terbajar
poenjai
tempat
kediamam
jang
tetap
'itoe mesti membangoenkan initiatief
dan
djoemblahnja
sekarang soedah lantaran pembajaran kepada Jub. fonds
pada ra 'jat anak negeri soepaja ma- (mempoenjai roemah), lantaran meng- bertambah-tambah banjaknja,
itoe mahal, demikian
djoega
kalau
|djoe dengan keras semangatnja oen- ingat kota Betawi mahal sewaan roeroemah itoe disewakan,
jang tentoe
mah.—
toek mengadakan ondernemingen. Iaj
sekali tidak mentjoekoepi, poen kalau
Tjara memberikan
Tiada sedikit djoemblahnja pendoeem
an djalanan bentoek
dilepaskan, artinja dikembalikan (dise
pindjaman.
doek
kota
Betawi,
jang
mendjadi
pemer berikan hasil2 dalam peroesahaan
Sebeloem tahoen 1934, barang siapa rahkan| kepada Gemeente, ada merasa
e | peroesahaan perkebonan dan pertanian, gawai gouvernement atau partikoelir,
sajang, lantaran soedah banjak djoega
rIkeradjinan dan lain-lainnja. Bahwa de- jang lamanja dalam roemah sewaan, jang akan memboeat roemah, boleh ocang jang soedah masoek.
jang
lamanja
bertahoen2
malah
bermemindjam
ocang
kepada
Jubileumngan djalan perhimpoenan itoe akan
Djadi sementara dapat ditahan maItimboel bekerdja bersama-sama dengan poeloeh2 tahoen, tinggal tetap dalam fonds, dengan tidak oesah memakai sih djoega diteroeskan tetapi kalau
borg,
roekoen antara ra'jat di itoe regent- roemah sewaan.
soeda tidak tertahan lagi, tentoe terBoekan tidak ada ingatan (pikiran)
Besarnja oecang pindjaman itoe 80
Ischap, ta" oesah saja katakan lagi.
paksa akan menjerahkan roemah itoe
| Dan disini saja sampai kepada oentoek beroemah sendiri, tetapi me- pCt. dari besarnja begrooting roemah. kepada Gemeente,
Djadi jang akan mendirikan roemah
Isatoe pasal jang tentoe akan mendja ngingatkan pokok2 centoek pendirian
“Tapi
menoeroet kabar
jang kita
roemah
itoe
jang
tindak
sedikit
djoemitoe
tjoekoep sedia ocang sebanjak 20) “«
di perhatian
sepenoehnja dari seka
dengar, soedah
banjak jang diover
blahnja karena harga tanah dan mate- pCt dari begrooting roemah itoe.
lian jang hadir,
kepada orang lain, jang sanggoep meBagi lamanja ocang pindjaman itoe,
| Koloniaal politiek jang sampai se- riaal ada mahal, djoega ongkos toeneroeskan pembajaran kepada Jubileum
Da
i
berlakoe disini, ada mendjadi- kang dan koeli, djadi oentoek menga- jaitoe 8 tahoen bagi roemah batoe, dan fonds, tentoe sekali orang jang ber-ikan bevoorre ch ting (keoentoe- akan oegang kontan boeat pendirian 5 tahoen bagi roemah kajoe berdinding ocang, oentoek didjadikan
roemah
ngan) pada sebagian dari kaoem aris-| roemah itoe, oemoemnja tidak sang- bamboe atau papan.—
sewaan,
Besarnja rente 10 pCt.—
daa, terhadap jang tersia-sia, althans goep, djadi terpaksalah tinggal dalam
Kalau terdjadi banjak jang diover,
t koerang diperhatikan bagi kepentingan- roemah sewaan sehingga berpoeloehSemoea hal jang terseboet diatas, pa- jang tentoe sekali diroegikan, dan oenInja rakjat, jangmana mendjadikan se- 'poeloeh tahoen, malah tiada sedikit da masa sekarang ini ada perobahan toeng bagi jang mengover, djadinja
Ibab tambah asingnja kaoem aristocraat jang berpensioen tinggal tetap dalam tentang pemberian besarnja pindjaman, akan menjalahi dari maksoed
en|Indonesier dari rakjat Indonesia. Hal roemah sewaan,
jaitoe jang tadinja 80 pCt., sekarang bermoela, jaitoe akan menoBerkat adanja Jubiteumfonds, maka hanja 60pCt. sadja,— dan lain2 atoelinilah jang dikatakan oleh beberapa
long
kepada
orang-orang
m|kaoem politiek sebagai soeatoe poli- keadaan mendjadi berobah, orang2 ran masih tetap.—
soepaja
mempoenjai
temjang
tadinja tinggal
dalam roemah
Itiek ,verdeel en heersch”.
Kita oelang sekali lagi:
pat
kediaman
sendiri
itoe
jang soedah tinggal
er
atas hoeboengan
rapat sewaan, banjak
» Lamanja 8 tahoen — 5 tahoen— gagal, lantaran banjak jang patah
1 adanja dari doeloe2 antara dalam roemah sendiri, meskipoen pem- besarnja rente 10 pCi.—
ditengah djalan,
ngan terseboet (rakjat dan bajaran angsoeran kepada Jub. fonds
Sepandjang pendengaran kita, batas
Hal ini rasanja perloe mendapat
ier Z), maka baik ada lebih besar dari pada menjewa pembajaran 8 dan 5 tahoen itoe terasa perhatian dari Jubileumfonds, tekaslah
oe dengan ia poe- roemah tapi ada harapan roemah itoe berat, poen rente jang 10 pCt. itoe,— diadakan Commissie oentoek menjelijang hebat, poen akan mendjadi kepoenjaan sendiri.
Lebih2 lagi sesoedah berdjalan H.B.B. diki orang2 jang mempoenjai hoetang

ja Nederiand

k

tidak

Sedikit keterangan tentang jubileum

gkan rakjat Indone- fonds, jaitoe waktoe terdjadi Jubileum
gga mendjadi asing benar: Sri Ratoe Wilhelmina, dari Gemeente
Betawi soedah menjatakan
bersueka
an jang lainnja.
beroepa
rkan sadja pada kedjadian raja, dengan persembahan

i|timboelnja nationale fractie dalam ini oeang.
.
orang fikirkan sadja pada
'kaoem aristocraat dalam
atau perkoempoelan2 ra'jat,

3
sadja

jang

berpendapatan demikian,

L.— terasa

beratnja

pembajaran itoe. kepada Jubileumfonds. Dan kalau benar terdapat keberatan2 soepaja lekas
dah terkoeroeng H,B.B,L, tentoe akan diadakan perobahan peratoeran:
mendapat
harga
roemah
menoeroe
pandjangkan waktoenja pembajaharga oekoeran H.B.B.L. (moerah) tapi Er
ran.
jang sebeloem berlakoe H.B.B.L. terasa
2. toeroenkan rente jang 10 pCt. itoe,
berlipat ganda beratnja, sebab mendiri
Bagi jang mendirikan roemah sesoe-

kan roemah
mahal,
dan

3. Sewa tanah poen perloe disemasa harga materiaal
toeroenkan, karena ada terlaloe mapembajaran sekarang ini
hal.—

poela selandjoetnja atas: jaitoe jang memandangan kaoem In- waktoe mahal oeang.
jang soedah banjak kedja- donesisch bestuur hanja sebagai satoe
Boeat
mentjari adilnja, pembajaran
Kan ae
golorgan ra'jat orgaan dari pemerintah Nederland, jang kepada Jubileum fonds itoe haroes
tidak bisa dianggap sebagai kepenti- menoeroetkan djoega kepada pentjahangannja rakjat.
rian dimasa sekarang ini, jang rata2
Nenaini Indonesier
seHal ini ialah sebagai hasil daripada| pentjarian (gadji) dikoerangi 25 pCt.
“bagaiorgaan Pemerintah politiek jang saja katakan diatas tadi, Malah bagi jang bekerdja di handel
Belandasadja.
jang memisahkan kaoem aristocratie ada jang dipotong hingga 60 pCt.
Waktoe sewa roemah beloem terlaloe
| Dalam kelandjoetan pidato toean dengan rakjat Indonesia lainnja. Saja
Soetardjo madjoekan poela pendapa- harap kiranja pada Pemerintah tjoe- merosot, maka banjak orang2 memannja toean Soeroso bahwa Indone- koep terang sehingga hal ini djangan poenjai roemah dengan pindjaman dari
IJub. fonds itoe disewakan, sehingga
se- |(sisch bestuur mengambil kedoedoekan, terdjadi lagi hendaknja.
Sekianlan antara lainnja pidato toe- oeang sewa itoe mentjoekoepi oentoek
jang - mendjadi tempat pertentangan
antara priaji dengan rakjat. Dan se- an Soetardjo jang kita petikkan seke- pembajar angsoeran kepada Jubileumfonds,
hnja boekan toean Soeroso: dar perloenja.

Kita pertjaja tentoe akan mendapat
perhatian dari jang wadjib, poen dari
bouwer, akan menjatakan keberatannja.
Dalam fikiran seoemoemnja
besok

atau loesa mataise akan lekas lenjap,
tapi menilik gelagat sekarang beloem
tentoe lenjap dalam tahoen 1936.
Djadi hal jang dirasakan berat itoe
soedah sepatoetnja

dioesahakan

ramai dan kiranja tentoe akan

ramai

menda

pat perhatian dan kelonggaran, lantaran mengingat akan toedjoean Jubileum
fonds itoe,

Ne
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a. Urastarn anggautanja

. disekolah HIS.
b. Pertjeraian P GB
c. Voordracht

jang beker-

dari PGI.

tentang

,, Harga

diri"

(zelfrespect).
d. Dan
Te

menanja

lain- lain.

oa sae S jang bekerd
ressort residentie Pek

Ini hari tempat Kami et terdesak,

3 aki itoe, dibalasnja,

F AL ini hari Kampret poenja tem at
Pilihan
Loerah ig ramai. didesak
oleh Matjan, ran
Pa
Pernah dikabarkan
bahwa berhoe- ke
lain podjok. Dalam doenia binatang
satoe kali sehari, ini hari beloem bisa
boeng dengan kesalahan perkara pengdjoega seperti di doenia manoesia, jang
beli beras, sebab tidak poenja oeang,
gelapan kepala desa di Ploetan soe- ketjik-k
dan saroeng “saja gadekan di tolak:
alah oleh jang besar, dan.....
dilepas,
ia, fjoema IAI
soenggoeh soedah sampai di dahOentoek
mana bisa menang...
mengadakan gantinja, pada
eta poentjaknja kemiskinan. rakjat.
dari matjan
hari Senen kemaren soedah diadakan
Kampret Aa
protest “pada "boeng
pilihan bertempat di, Balai-desa Ploetan
'Saeroen, dengan
Perampokan didaerah Madioen.
djoega. Pemilihan ini sangat mendapat| podjokan disebela menjatakan bahwa
h ini ada tempathak
Sangat hebatnja! perhatian pendoedoek. Moelai pagi itoc
Kampret dari doeloe moela, seolahPembantoe kita dari Madioen menga- Balai-desa jang tidak koerang dari 5
barkan bahwa pada malam 20 djalan baoe lebarnja penoeh dengan orang2 olah djikalau pekarangan ada warisan
dari leloehoer, kenapa moesti pindah.
21 Augustus jl. desa Ngrowo soedah jang toeroet menjaksikan.
Dan “boeng Saeroen dengarin protest
didatangi sekaoeman perampok jang
Djagonja ada berdjoemblah 26 orang,
itoe hanja sebagai Rooimeester Gemeenbanjaknja koerang lebih 30 orang.
tetapi sebab- ada beberapa jang tidak
te jang dapat pengadoean dari orang
Lantas terbit perang ketjil di itoe berhak toeroet madjoekan sebagai can
kampoeng moesti pihda hangkat roemah
at gkok atan desa sebab pendoedoek itoe desa be- didaat,
jang boleh teroes hanja 18 orang.
sebab di itoe temp sat “Inaoe
bisa da agekan ramai-ramai psen melawan dan menge- 'Pendoedoek desa dari Ploetan jang atapnja,
didirikan
“gedong. Kalau
foch tidak
djar itoe perampok jang lantas mela- berhak toeroet memilih ada lebih dari
maoe
Pung
goeboeknja
maoe “dirikan diri sebab tidak tahan desakan 14.00. Orang, hingga pemilihan sangat
paeta
1, dadi ada itoe ni- Ipendoedoek desa,
ramainja, dan berachir pada djam 12
boeat menambah
Kampret perselidiki, kenjata'an bahiOrang2
desa kemoedian bersorak- malam hari, ternjata jang mendapat
sorak sebab fihaknja dapat kemenangan. soeara banjak ada H, Hasan, menda- wa advertentie Sang: Matjan bajar #90.”
Itoe malam djoega ada perampokan pat soeara 385. Tentang poetoesan ini satoe kali moeat, ini jang menjebabkan“
| didesa Dagangan, district Oeteran. Di banjak menjotjoki dengan ramalannja Kampret moesti pindah terlos ntal Toer
ini district ada djoega desa Gajam jang beberapa pendogdoek, jang roepanja ta. Ocang poenja koeasa ...!
Sajang moesti. berhadapan dengan
| didatangi pocla oleh perampok, dimana memang
setoedjoe pada H. Hasaan
seorang pendoedoek jang agak kaja ini. Doeloe peinilihan Loerah berach.r Matjan, djikalau dengan kogtjing alat
mah afi dnpada soedah mendjadi korbannja perampok. dengan poekoel 3 malam, sama sadija loeak saja, pendeknja Ka: mpret berani
ikataka
Di Maospati itoe malam djoega ada tamainja dengan pemilihan lid gemeen dah pertahankan hak. Orang kata ben
rani karena benar” tetapi ini nonsens,
kedjadian tiga perampokan, jaitoe di te di Betawi 'baroe-baroe ini
ea
tempatnja
orang berdagang lemboe.
jang “betoel dalam prana
jalah ,berani karena kogat!”
| Hasil perampokan ini ada banjak djoeBerita Tangerang:
|ga, ada jang seratoes roepiah, ada jang |
Terhadap matjan Sa mpren beraninja |
Pentjoerian jang sial.
It 250, dan diroemah dimana perampok
hanja
pada ramboctanjan, dan
Pembantoe “Kas“ kabarkan, bahwa
tidak. dapat, apa-apa, lantas mereka malam Selasaji. roemahnja pendeeaoek si Tjodordjoega berani pada
r
a
m
- indoesiri: pendam
tosan roemahnja dalam padi
kampoeng Tjakoeng Ond: Kresek (3la si-njonja, apa lagi djikalau p kata'an
Pn
sampai setengah mati.
radja) soedah didatangi pentjoeri dan di depan ,ramboetan” diganti dengan
ini
Ini kedjadian perampok2 dalam Sa- sebeloemnja ia bisa angkoet barangn,a »gjanda".
toe malam
didaerah Madioen semoea tocan 'roemah lebih: doeloe perboeatan
Dan, ini 'hari sebab boek an di temu
jang | Gan jang dekat dengan kota, dan ini- penfjosri soedah- ketahoean dan toean patnja« sendiri Kampret tidak bisa
jang.
dinamakan terreur pe- 'roemah bersedia akan samboet kedata tigotjeh lelocasa. Mema: 1g “dalam ini
$ rampok.
ngannja. (Waktoe bangsat masoek, oleh hal tabeat Kampret beda dengan KaLebih landjoet An Mb
kita itoe toean roemah jang soedah bersedias a|long. Si Kalong beraninja cewana diikas negeri, djoega
kabarkan, bahwa diantara kaoem djoe 'gra diboeroe hingga terdjadi beo
kalau di roemah si dia, minta kepalas
. kema' moeran ra'jat anak negeri.
roetoelis,
mandoer, mantri. toekang tan dan achirnja itoe bangsat.
nja dioesik-oesik dan kadang-g-kadang
moesti
. 2 Hata .. Gjika keoentoengan besar helangk»
oedeng serta orang2 jang
dipidjeti, tetapi di roemah tidak berani
: dari indoestri goela sedikit membagi- doeloenja terhitoeng orang baik-baik, | Menjerah disebabkan kepalanja soedah sebab ada kans djamsoelnja disiram
kena beberapa batjukan hingga ia roe
Ikan oentoengnja itoe dengan dijalan sekarang soedah banjak tertangkap se
boeh
ditanah). - Politie jang dikasih air panas atau kakinja diserampang
ah
gilak
,
negeri
pada
s
accijn
0. 'membajar
bab terdakwa perampok.
sigra bikin pemeriksaan, dengan paroedan-kelapa....!
dengan
tahoe
n S1
Torang demikian jang lantas tjemboeroe
Boepati sendiri sekarang soedah da- begitoepoen
itoe “bangsat jang sial Kalau Kamprei ceinpam: xaja Sing AI
| Isebab goela mangkok paman tani ti- tang diitoe desa2 dan berada-di desa
tentoe berani pada matjan, tetapin
dikirimkerocmah sakit.
“dak dikenakan accijns!
Bandjarsari oentoek mendjalankan psngeroet boeng Tjoelik doeloe.ia per
Pentjoerian kerbaujang nah-kata ,groote honden (heerenj bijDi ini djadjahan agaknja pertemlisk ngoesoetan.
5
Sa
|.
, Sa
3
menggemparkan.
'Jagan kepentinganlah jang menjebabkan
ten elkaar niet“ (andjing—toean —besar “
n2
atoera
yee
atau
pertentangan
Hari
Selasa j.I, seorang Tiongh o1 nz- tidak akan menggigit satoe sama Th
'Persdelict »Bahagia“ Semarang.
ma Lebi tinggal dikampoeng Benteng
: an Tantara 2 Ne
Kampuret tidak berani 1 dah si& 'git-gig
. Menoeroet Djawa
Tengah,
pada
PI
,
soedah kasih rapport pada bestuur bah- tan dengan »Matjan Seta In”, MeSkipO an
tanggal 21 Augustus hari Selasa jang wa malam Selasanja ia poenja Satoe
laloe Landraad di Semarang telah me: €kor kerbau jang di ikat (tjang-tjang| doeloe wakioe di Garoe!, dan peraghi
Beri , “Tegat.
tmeriksa perkaranja togan Sjamsocddin dipekarangan roemahinja ketahoean di- di Bogor ...—O, zalige tijden!—pernah sigit- gigitan dengan setan, tel api
“Rapat tahoenan MOS. hoofdredacleur dari ,,Pahagia” jang di
waktog pagi
soedah hilang.
tentoe sadja boekan. matjan, hatuurbarae ini bertempat di S008
Hard
kwa pada boelan December 1933
Bestuur
jang
terima
rapport
segera
HA
|
soedah
TR
Tegal,
'Moeljo
— ILangen Ngesti
dan boelan Januari tahoen 1934 dalam
diroemah
Selembar. ini koran diharap diar|langsoengkan rapat taoenan,Ooleh sport: soerat kabarnja soedah mogatkan kara- bikin penjelidikan dan pergi
diantara ngan2 jang hingga dibeslag oleh politis nja mandoer kampoeng Benteng.
ngan dikirim pada' ma” Kampret!
yereeniging Mos. Adapoen
Waktoe Assistent-Wedana berada di
KAMPRET.,
agenda “membitjarakan pilihan bestuur sebab ditocdoeh menjiarkan toelisan
mandoer kampoeng terseroemahnja
i
menoeroe
achirnja
mana
jang
“Ibaroe,
menghina pada
pemerintah
Hindia
jang bekerdja
Isocara “jang terbanjak. pengoeroes ba- Belanda dan kedoca menjerang kehor boet, datang toecan Tjokro
sebagai
keurmeester
perioenja
axan
'roc terdiri dari:
(matannja focan2
wedana politie R. membawa mandoer pergi koemisi di-j Girilaja akan memperossahakan di:
r.
Soekengrat Voorzitte
|. Toean Mohamad
dan R. Soemarsono, roemahnja seorang nama A. kampoeng astara lain2 jalah kaolin jang dipersoeTojib, Sera aris. | Danoesoemarto
ass. wedana P.I.D.
terseboet karena ia dapat pengadocan nakan
di pabriek kertas, chamotte,
1 . Soemitro, Penningmeester.
: Kepoetoesannja
toean Sjamsoeddin bahwa A, malam Selasa potong kerbau ultramazijn, Bolus alba, Glazuur. barang
- Tjasircen, Soeleman, Marson- dihoekoem
era f200.-atau 2 boelan
mana satmpai sekarang didapatkannja
zonder izin.
. da da map Aa. commissa- |
Ass.
Wedana.
mendjadi
terkedjoet
semoea
dari negeri Djerman'dan Japan.
rissen.
rapportnja toean Tjokro
N.V.
ini moelai bekerdja dengan'
mendengar
h-moedahan -bidoep. soeboer-Ta!
“dan menjangka tentoe kerbau jang di- f 3000 sekarang sosdah f 50 000
. Begrooting Regentschap
Ipotong asal tjoerian, kemoedian dengan | Inilah peroesahaan bingsa kita jang
“Sim Ki Aye mening-| 2
“Tjiamis.
beramai-ramai datang diroemahnja A. baroe sadja ada, dan ki fa ikoet harap
gatkan Feat:
Di waktoe bezuiniging dan begroo- bikin pemeriksaan dimana A. sedang soepaja mendapat
kemadjoean' HA 2
Seteiah berlahoer-tahoen Dr. kemlnl He| Sae
ini, enak djoega: mendengar pergi ke Betawi, toeroet keterangan ia hidoep soeboer.
mendjalankan praktijk Inia bahw
| boet
diatas
C satoe menu
vaseeep en
sedang mendjoeal daging dan beberapa
'|dengan mendapat. perbatiannja -dari| hoc
tanda darah bekas potongan baroe,
maka besoek boelan Tji

ekarang ini! soe-

“Dari Soerabaja
Menoeroet
Men

mana f 30.000
dan f

ae

ajh

1S

PAN

menang

.

» Isegala.. bangsa,

noeka (September)

ing

Leo

begitoepoen satoe tambang

tocan Dr. Sim akan|:

(meninggalkan Tegal menoedjoe ke Eu- Baja

Sita

bekas ker-

A, soedah
bau jang berada diroemahnja
dikenali oleh Lebi, beberapa orang di-|

Dari be Ualangkaati kita ini pagi
lelaki ber ama““Iropa oentoek meneroeskan ilmoe keta-|
karena ada di sangka toeroet
biban. Pengganti dari t. Dr. IM, Se-: ta ipaGt satoe 'bekendmaking dari Col- tangkap
e dalam perkara pentjoerian
taho
dan
Jagat
soedah datang, jalah t. Dr. Tio
dan pemotongan.
' Seorang nama K. soedah kasih hoendjoek bekas kerbau jang dipotong dan
:
ita
batja bahwa ada voordee- boekti toelang2 jang dilempar kedalam
- permintaannja pengoeroes dari
iclub Tegal, maka besoek pada lig sald, dari f 6422,24. Kita kira soengai Tjisedane soedah dapat diam: ntschapsraad Tjiamis akan bil, begitoepoen seorang nama T. toe2 September 1934, tocan Mr. | b:
inja nanti dengan segera roet ditangkap
ar angkat bitjara dalam ia ka eneta
dan lain kawannja
PO. Dibawah ini sedikit masing2 tinggal di kampoeng Benteng,
ngan mengambil onderwerp gan :
hoekoem.
begitoepoen A. jang pergi ke Betawi di
,. #1 104.806. tjari oleh politie karena dalam ini penMaandblad Se dah 13
tjoerian
A, ada mendjadi kepalanja
boelan rioeka (September) |. engel
tapi hasilnja hingga ini kabar ditoelis
Tih Hui, jabang, Tegal akan | von
A. beloem dapat ditjari.
:
t kaba

“Studie club, Shuong
Tn Hui bekerdja. Le

t seboet tentang begrootinfreketiirig:
ihoen 1933 jang akan ditetapkan,

Ma

au
H1 -420

N.V, Girilaja

yo itoe ada ocang Sin

kena

10.913.

| Melihat kedjadiannja begini ini, kita |

Lt “Beladjar Agama slam, Ie
Seorang pemoeda. Tiong Hwa, jang|

|

amanja. oentoek sementara -waktoe

bahwa djoega didalam tahoen 1934|. “Boleh
ak akan ada begrootingstekort,
3

ik maoe di oemoemkan, seoarang|
|
€ |ini baroe hiboek mempeladjari. agama | :
Toehan, jalah agama- Islam. Oleh ka-|
pen. sendiri masih begitoe pitjik

aa

HO

— PEMALANG.
Conferentie
st tuna” PNS,

,

Peroesahaan
Indonesia jang
banjak
pengharpannja.

diseboet

disini namanja pe-|

roesahaan La
kita jang roepanja
banjak Dang arapannja, jaitoe N. V,

“Girilaja jang ekerdja di daerah Tjiamis
oentoek memperoesahakan tanah jang
be- terletak di daerah terseboet.
Memang:

Pada Sari Mingkee 26 Augustus j.a.d. kita

gama kita (Islam), maka pemoeda| bestuur P. N. S. di Pemalang akan me:
oet soedah' “pen. toendjoekan ngadakan conferentie dengan P.N.S.
da saudara kita jang ternama dan: dari Pekalongan dan Tegal oentoek
meroendingkan :
aham tentang agama Islam.

tidak selang

berapa

lama

Diperingatkan
pembantoe

pada sekalian tocan2

soerat

nerima - koran

kabar

ini, jang

gratis, Sebab

me-

dianggap

,pembantoe”, djika sampai habis ini
'boelan Augustus 1934 tidak djoega
mengirimkan

terpaksalah

Soembangatinja, - maka

pengiriman - gratis' 'distop:

Ini tentoe' sadja mengenai tocan2”
jang sedjak namanja dimasoekkan das
lam
boekoe
gratis, tetapi ta'petnah.
mengirimkan soembangannja. Haraplah

kiranja

perma'loeman

ini:

Sana

'notitie,

Abonne

no, Siiokadeajan

Serang:

“ Tentang itoe tebakan Dieng, 'seba-" ,
gaimana advertentienja. ada menoen- :
djoekkan

djika

diboeka

dioemoemkan.
Kita beloem terima
kaannja,

tentoe

akan

kabar pemboe'

:
u

Toean-Plopor
beberapa kali mendengar soeara
pembanofficieel jang menjatakan bahwa bebetoe Cheri bon:
rapa banjak “bagian dari tanah disini
Perskaart soedah klaar, tingal dikis.
boleh diperboeatkan roepa2 matjam rim, toenggoekan sadja Tea
sx O—
barang jang terpakai didalam industrie.

Tn

aa

Ini

malam

dan malam

berikoetnja

|

»,SREMOW SATAN“ pemboenoeh manoesia jang ditakoeti!
$z
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OS
|

Ke
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ly PERLOMBAAN LAJANGAN ..MATJAN SETAN”
RERLOMBAAN PERTAMA

Sri
nat. 2
barang berharga f10.— oentoek lajangan ',Matjan Setan" jang paling
bagoesi “Drijs no. 2, satoe barang berharga f5. Prijs no, 3 barang berharga f2,50 oentoek
selandjoetnja lajangan ',Matjan Setan“ jang bagoes. Djoega boleh trima oewangnja.
:
Lajangan2 masoekan pada kantoor , Pemandangan“ pada hari Selasa pagi tanggal 28

Augustus dan ambil kembali hari Rebo tanggal 29 Augustus.

:

sirosekibatseinbikaddaai
Perlombaan lajangan Matjan Setan pada hari Minggoe tanggal 26 Augustus poekoel 9
pagi di Gambir, Koningsplein boeat 12 lajangan, Jang menang dari 1 golongan dapat vrijkaart boeat doea orang oentoek nonton ,,Matjan Setan“ di Globe Bioscoop.
Lajangan-lajangan oentoek ini perlombaan diserahkan pada penonton-penonton Globe

( Bioscoop, moelai nanti. malam,
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(Ingadjaran dan pendidikan, djadi kita|
1. Djanganlah mengeloearkan perka- nangkanja dipotong2. Kelapa diparoet
- Isoedah menjerahkan sama sekali kese |taan2 jang tidak baik, sebab anak itoe diambil santannja jang kental. Boemboe
kolah. Boeat pengertian djaman doeloe| mendapatnja

perkataan dan beladjarnja

nja

ditoemboek

atau

digiling hingga

memang betoel begito: , tetapi kita ha berkata-kata, sehari-harinja tentoe dari hal es. Daging dan boemboenja dima'djaman doeloe iboenja.
Iroes tahoe akan alir
soekkan dalam santan dan masak. Djika
'Iboekan sekarang.
|. Djika kita mendengar anak berkata dagingnja
hampir empoek (loenak),
Djikalau hidoep tidak bisa menoe- jang tidak baik, segeralah kita betoelkan baroe masoekkan nangka dan masak
roet aliran djaman, tentoelah akan ke dan berilah "nasihat sampai mengerti,
tinggalan didalam segala-galanja, keti 'Isehingga anak itoe tidak berani lagi
galan dalam kemadjoean bangsa, da-| mengeloearkan perkataan jg. tidik baik.
lam pergaoelan hidoep, dan dalam se
2. Hendaklah
kita mendjaga akan

sampai

Penghidoepan kita selamanja

bar

gala hal selaloe ada dibelakang sadja. kebersihan
berga

dan

teratoernja

didalam

|roemah tangga.

toeng kepada bangsa2 jang soedahm
djoe, jang sekarang terasalah oleh kita, | “
keadaan hidoepnja bangsa kita didalam |
oemoemnja amatlah soesahnja. Apakah |

sebabnja ?
Djika kita pikir dalam-dalam dengan ja
pikiran jang Sa tidak lain sebab-

— Inja,

karena

kita

hi doep

ketinggalan!

Masakan
Goelai bagar,
7 paha kambing.
2 bidji klapa, nangka moeda '/,.
Boemboenja: tjabe 20 bidji, 1 sendok

'Toleh djaman. Oleh karena itoe kita
sekarang hendaklah mementingan sekali makan djintan,
kepada pendidikan, soepaja anak
Ikita dikemoedian
harinja, hidoepnja

toembar

koeas, '/» djari

tidak ketinggalan oleh orang lain,

“jang Tana

“pesta

Ki

Nan

Dari jang anam djam itoe dibagi
bagi lagi djadi beberapa bagian pengadjaran, lebih2 kalau kita mengingat
kan bahwa waktoe jang 6 djam itoe
kebanjakannja, tjoema diisi oentoek ke

jang kau tanggoengkan ?

. Kamar berpagar cengan kawat doeri!

mereka ada oeang lebih Apa jang kau menoengkan ?
oentoek membelikan pemainan anaknja, | | Melihat boeroeng terbang diawan!
anaknja sebab

jang kau tanggoengkan ?
| dan ada lagi, jang hanja paniek men- n
—
Saudara
kandoeng mendjadi
n
“diamka ANA:

hidoep itoe tidak tjoekoep dengan ada
nja kepandaian sadja, tetapi perloe lagi
dengan kesoetjian atau kebersihan rochnja.

lawan!

jang kau menoengkan ?
lap» pemainan- ” lapaMelihat
atap besar
pelita patah empat!
pemainan atas diri anak2 dan betapa Apa jang kau tanggoengkan ?
Tjita2 hati jang tak
dapat!
baiknja itoe barang pemainan baginja?
—G—
segala
njai
Banjak anak2 jang mempoe
roepa barang pemainan, akan tetapi| Ta - Perloekah anak jang berenikdatn
. mendapat
pendidikan lagi
“jang sekali-kali tidak diperdoelikan |
jare
diroemah?
atau dilihat oleh mereka dan tentoe :
Oleh S.G.
orang toeanja salahkan anaknja jang |
ea kaoem iboe jang insjafakan
soedah begitoe koerang terima dan le-|

Ingatkan

Orang jang moelia dan loehoer de-

radjatnja itoe, boekan orang jang panIdai, tetapi bergantoeng kepada men-

djalankannja kepandaian

itoe.

Pengadjaran,
akal

boeat

otak,

Idjadi jang mengadakan kepandaian.
| Pendidikan, jalah soeatoe akal

yanja tentoelah berpendapatan, soepaja ada kehaloesan rasa dan kema' bih baik main2 sama apa sadja. jang ketan
hahwa pendidikan kepada anak itoe, noesiaan, dan soepaja bisa mendjalanaan dikeboen atau dilain ada tergantoeng kepada kaoem iboe. kan kepandaian sebagai boeahnja dari
mereka
. barang mainan, jang tidak Itoelah sebabnja kita haroes selaloe pengadjaran jang tadi itoe.
Djika kita menilik kepada keterangan
jang | memperhatikan betoel-betoel tentang
liang
diatas itoe, tentoe kita akan mensO'al
pendidikan,
a.
padanj
berharga -dan berarti besar
Idapat
kesoesahan kalau anak kita tjoema
Apakah
arti.
pendidikan
itoe?
ana
Se Poen hal tentang penata
. Pendidikan itoe ialah salah satoe da- diserahkan sadja kesekolah, sebab:
lia oepaja boeat memelihara anak kita,
1. Kekoerangan waktoe boeat memmana, jang pe Lag penghidoepan: dan. |soepaja kemoedian harinja baik tabi-| beri peladjaran keperloean hidoep.
pendidikan anaknja, djoega boeat. di-| “atnja, tidak membawa nama jang boe2. Jang mendjadi goeroe tidak selakemoedian harinja, sebab permainan roek terhadap orang toeanja dan te- manja bisa bertjampoer-gaoel dengan
oentoek Iman-temannja didalam pergaoelan hi- anak-anak.
2 emng
Pa
doepnja, pendeknja soepaja mendjadi
Djadi meskipoen kita soedah menjeorang jang loehoer deradjatnja.
rahkan anak kesekolah, tetapi selamanja
Bagaimanakah djalannja kita men- kita haroes mengingatkan kepada penidik anak itoe?
didikan anak kita, soepaja anak kita
Pertanjaan ini, sebetoelnja masih dikemoedian
harinja tidak mendapat
ka aan
'so'al doenia jang sampai kesengsaraan,
sekarang beloem ada djawabannja jang
Disini kita akan melahirkan sjarat2» 5. Isempoerna.
nja pendidikan, menoereetkan pengalaat aa Ka er sa
Kita jang merasa mendjadi kaoem man.
aan Ta P jihga, disini akan mengeloearkan sedidjan anmaan kali kita
Doeloe sebeloemnja pen. mendjadi
ilkit pemandangan tentang pendidikan. kaoem iboe, soedah merasai mendjadi
| Sering kali kita mendengar perka- goeroe didalam salah soeatoe sekola. Itaan dari kaoem iboe jang begini: han. Oleh karena itoe pen. bisa me»Boeat mendidik anak djaman seka- nerangkan, apakah kekoerangannja.
rang tidak soesah, asal poenja oeang.
Kita
jakin selama anak disekolah
a, | soedah tjoekoep”.
mendapat
pendidikannja tidak
litoe,
| Disitoe ada perkataan asal poe- |disesocaikan dengan keadaan diloear
4na an ja oeang,
jang maksoednja tidak sekolah, kebanjakan tjoema mendapat
lain, sebab sekarang soedah banjak pendidikan oemoem jang menoeroet
sekolah, asal bisa membajar sekolah, theorie sadja, jang matjam pendidikan
an Tia agus sama pop, ma| anak kita itoe soedah tioekoep. men
itoe kebiasaannja bersalahan dengan
Ik-masakan dan sebagainja se- dapat pendidikannja.
practijknja. Sebab menoeroet pendala kari 'anak Iaki2 soeka main per| Perkataanitoe ada djoega betoelnja, patan pen. pendidikan jang betoel
ainan mobil, kereta api dan perkakas sebab sekolah itoe tempat memberi pe itoe, jaitoe haroes membetoelkan ke— pertoekangan

salahan jang soedah didjalankan, dan

seperti bouwdoos, mem- |

memberi tjontoh boeat keperloean hidoep.
Biasanja kita memperbaiki jang
j
telah
—
kedjadian itoe, kalau kita tahoe wak. dja. Tempo jang pertama bagi anak2 atau tjoerang atau berkepala batoe, atau toe anak mendjalankan kesalahan itoe.
Djika kita tidak tahoe, tentoe kita
oentoek kemadjoeannja jalah waktoeia | mempoenjai begitoe banjak angan2
'Itidak
akan bisa apa-apa. Makanja kita
. moela i dapat
melihat warna dan! entoek memikir segala roepa mainan.
haroes .memberi. tjontoh., Anak sela-

bocat djembatan2, menara2 dan seba-j
gainja. Disini ternjata, bagaimana ma-|
Selandjoetnja kita dapat tilik, apa
sing2 dikemoedian hari akan beker-| 'itoe anak waktoe main ada tidak sabar

datang tempo

Imembilang:

Itoe

djangan,

ini djangan

dimana dan beberapa matjam djangan lagi atau

anak moelai mempoenjai kema-| itoe toch kau tidak bisa, dan ini kautidak
an perasaan (gevoel) dan itoe| 'bisa, tentoe nantinja itoe anak tidak
apat matjam2kan
pemainan, berani dan tidak mempoenjai kemaoean
moelai diroesakkan, ditarik2 jang keras oentoek mengerdjai apa2.
kerapkali anak2 itoe dima
Maka oleh itoe biarkanlah anak2 kita
sebaiknja, jang anak2 | 'main2 selocasnja dibawah
penilikan
bagaimana satoe-satoe kita dan djanganlah berikan permainan
rc
maSing-tnasing. jang kita anggap bagoes dan mahal,
at apa2 dengan tetapi tidak berharga bagi anak-anak.
a dapat mengeta: Anak-anak toch selamanja moesti main,

roenja, atau bisa djoega dari teman2nja.

Hal ini tiada lain, karena koerangnja

mementingkan

akan

pendidikan,

langkoeas,

wang poetih 2 sioong, bawang merah
3 bidji, garam 1 sendok thee.
Mengerdjakannjaa. Ikannja dipidjit-pidjit, hingga empoek, soepaja
dagingnja dan toelangnja keloear dari
moeloet. Lantas toelangnja diboeangkan,
koelit kemboeng tadi djangan sampai
petjah. Boemboenja ditoemboek hingga
haloes dan ditoemis dengan daging ikan
tadi. Lantas,
isi ini daging dengan
boemboe
ke dalam
koelit ikan lagi
dari moeloet.
Lantas ikannja diboengkoes dalam
daoen .pisang da
dan n dipanggang, hingga
masak.

|

hari toeamoe !

anak. la koecasa mendiami roemah jang
demikian, karena saudagar itoe banjak
keoentoengannja berniaga. Apa2 jang
dimaksoednja sampai pakaiannja ba-

goes, selaloe hari

tapannja

serta

Kerapkali

ia

makanan

dan san-

minoemannja

sedap2.

memboeat

perdjamoean

jang besar, mendjamoei

sekalian han-

dai dan taulannja: Hidoep jg. demikian
tentoe banjak oeangnja keloear, Soenggoehpoen demikian tiadalah ia berhoetang. Akan tetapi sepes€rpoen tiada
ia menjimpan oeang.
Tiadalah teringat olehnja, bahwa se
habis panas akar datang hoedjan.
Pada soeatoe hari datanglah seorang
Europa keroemahnja.
Toean 'itoe didjamoenja makan dan
minoem.
Hidangan berisi
pelbagai2
djenis makan-makanan dan sedap2an

koe-

Verder op, zag hij cen paar jongens,
die aan het knikkeren waren, Hij bleef
een heele tijd bij die. jongens staanen
dacht heelemaal niet meer aan zijn
boodschap. Na een paar uren kwam
hij eindeljk biji Oom aan.
En weet je, wat hij zei?
Hij vroeg Oom, of Oom
het goed
vond, dat vader en moeder den volgen-

deri dag bij hem kwamen eten.

Oom vond dat dadelijk goed. Hein
kwam met dit antwoord bij moeder
terug.
Maar den volgenden dag zaten Vader
en Moeder op oom Jan en Oom op
Vader en Moeder te wachten.
Ingez. door N, Auria.
Batavia-C.
—0

Het

—

verloren

kaartje.

Een heer stapte uit de trein en ging

naar de uitgang, waar de conducteur
stond, die de kaartjes moest nakijken.
Sepandjang pikiran toean itoe ten- Toen de heer bij den conducteur kwam,
toe Abdoel Chamid ini banjak mena
bemerkte hij, dat hij zijn kaartje niet
roeh oeang. Laloe toean itoe berkata: bi zich had.
»Wang toecan tentoe banjak".
Hij zocht en zocht, ledigde zijn zak'Abdoel Chamid mendjawab : ,, Wang ken, keerde ze om, maar het kaartje
sekali-kali tidak padakoe, keoentoe- was nergens te vinden.
ngan dalam seboelan sampailah oentoek
De conducteur verzocht den .heer
nafkah anak beranak". ,, Keoentoengan om naar den stationschef te gaan, Deze
toean tiap2 boelan sebanjak itoe, ti- zou wel weten, wat de heer dozn moest.
dakkah toean beroeang?” tanja tocan De heer ging terstond naar den chef
itoepoela.
Djawab
Abdoel
Chamid en verteide hem het geval. De chef,
de lint van den
»Sekalian keoentoengankoe tidak ber die het kaartje aan
sisa, akan
tetapi hidoep kami sem hoed vanden heerzag, zei tegendenheer:
poerna senang.“
»U moet uw hoed eerst afnemen.” De

jang amat lezat rasanja.

Kata toean itoe: ,, Toean tidak mengingat hari belakang, kalau toean telah

toea, kelak

siapakah

memberi

makan

toean?

Djawab Abdul Chamid: ,,Tentoelah
anak-anakkoe

doea

orang

ini.“

Tidak lama dari pada itoe meningga!

seorang anaknja. Abdoel Chamid tidak
berdoeka tjita sedikit djoeapoen.
Karena
ia pikir bahwa ia masih
mempoenjai anak seorang lagi,
Pada soeatoe hari ia pergi kenegeri

lain oentoek berniaga. Waktoe

dang

naik

bendi,

djatoehlah

ia

ia

heer dacht,

dat

de

chef

hem

voor

den

gek hield en werd daarom boos. En toen
de chef nog eens zei, dat hij zijn hoed
moest afnemen, rukte hij die woedend

van zijn hoofd. Daar zag hij zija kaartje tusschen de iint uitsteken. Dechef
had hetkaartje, toen de heer aankwam,
reeds gezien.

Ingez. door Shafei.
Petamboeran.

m9

se-

—aa

MOPJES.

dari

2

bendi itoe dan patahlah sebelah kakinja.

Hij wist het nog niet.

Mendengar hal jang demikian djatoeh
sakitlah anaknja jang seorang itoe dan
meninggal doenia.

Een kleine jongen van zeven jaar
werd naar het postkantoor gezonden
om een brief te posten. Zijn vader gaf
hem den brief en een stuiver om een
postzegel te koopen. De jungen kwam
terug met den stuiver in zijn hand.
»Vader”, zei hij, »Dier is Uw stuiver,

sekarang

Chamid

ia

jang

tiada bersenang.

dahoeloenja

ik heb den brief in de bus laten glij-

den,

toen

Abdoel-

bertaboer

ocang, sekarang hidoe» menanti kasihan

niemand ag zag”.

De go

Oldar

Een kruidenier was in een winkel
aan het werk, toen een vrouw binnen-

rang memperamat-amati apa jang di orang sadja. Demikianlah Abdoelhamid:
djalani oleh anak. Dalam perbahasa jang menjangkakan, bahwa ta' goena kwam.
»Ik ben de moeder van Uw loopBelanda ada diseboetkan: ,,Beter te menjimpan oeang.
jongen.
Heeft U mijn jongen weggevoorkomen dan te genezen”, Lebih baik
mendjaga, dari pada memperbaiki barang jang soedah boeroek atau soedah

roesak.
'Djika kita pikir, memang betoel perbahasa itoe, sebab

kita jakin membe-

Ingez. door M. NOEH

Kebon Djeroek,
—O—

stuurd ?”
nJa,” zei de kruidenier.
me, maar hij is te langzaam

Het spijt
en te lui.

Kijk, daar komt hij, zie je, hoe hard hij

De verkeerde boodschap.
Hein moest voor Moeder een bood-

loopt ?”
»Wel,"

zei de vrouw, ,,het zit z00.
toelkan kesalahan itoe lebih soesah
Hi
is
een
hij wandelt
dari pada mendidik jang baharoe.
schap doen bij oom Jan. Hij moest in zijn slaap,slaapwandelaar,
ziet U,“
meskipoen tidak mempoenjai pemainan
Oleh karena itoe selamanja kita ha- vragen, of Oom den voigenden dag bij
»ja, ja,“ antwoordde de kruidenier,
-Ijang indah. Banjak fatdah2 jang baik roes berhati-hati, djangan sampai kita hun zou willen komen eten, Hein ging »dat is best.
Ik
kan
opschieten

anak2

dapatkan sebab

permainannja.

mengeloearkan

apa2

jang tidak baik.

Djadi bagaimanakah haroesnja kita
Gi | Sebab itoe adjarlah anak-anak bermain mendjalankan pendidikan itoe?
“main oentoek menambah soepaja mePengalaman kita beloem sempoerna
betoel, tetapi barangkali ada djoega
tan anta. beladjar,

D.

at

ba-

3

Abdoel Chamid, jang tadinja hidoep
ngar soeara. Seperti kita gan 'Angan2 ini tentoe bekerdja pada pi- manja mempoenjai watak menoeroeti
senang, sekarang djadi djatoeh miskin
1 di tempat tidoer si baji soea-| kirannja. Maka kita tidak boleh selaloe apa sadja jang dilakoekan oleh kita, karena waktoe doeloe ia tiada mengirang permainan jang beroepa larangy kalau anak2 sedang main, nanti apalagi kepada keboeroekan, seperti ngatkan oentoek menjimpan wang.
Djikalau kiranja Abdoel Chamid ada
Ongnrag ini
ane Na
me- | mereka mendjadi orang jang pengetjoet, anak tahoenja perkataan2 jang kasar2,
tentoelah
asalnja
dari pendengaran. menjimpan wang nistjaja dapat ia hisebab kalau orang toeanja kerap kali Bisa dari orang toeanja atau dari goe- doep dengan senangnja akan tetapi

oedian

djari

Te |
TI aa TT AE RU Tae 15ai Ek

peenjai roemah jang sangat Lagoes di
Ikampoengnja. la mempoenjai 2 orang

jalah salah soga-

mentjerdaskan

1/,

2

Abdoel Chamid seorang saudagar mem

Disini kita akan menerangkan doea
perkataan jang penting, jaitoe: p e ng aIdjaran dan pendidikan.
'toe

djintan,

| KINDIa da

tjerdasan otak sadja, sedang keperloean

Naa

Sate kemboeng.
3 ikan kemboeng jang besar,
Boemboenja: 1 sendok thee ketoem-

goenanja boeat kaoem iboe,

op weg en had heelemaal
Eerst bleef hij voor een

geen haast.
speelgoed-

toko staan, waar hij allerlei speelgoed
zag liggen. Toen

al dat moois
verder,

hij een

gekeken

poosje

had,

ging

naar

hij

met een jongen,
maar

terwijl

niet met

die loopt in zijn slaap,
een

jongen,

die

slaapt,

hij loopt.

Ingez door Z. Zain.

Kemajoran,

ane Sa UN

"Apa

Ika

1, djadi tjoema 6 djam.

(apa jang kau menoengkan ?
| Lihatlah hoedjan tengah hari!

poetih

1 sioong, bawang merah 5 bidji, tjengke
20 bidji, kajoe manis 1 jari.
Mengerdjakaju njja. Daging dan

Kita soedah menjerahkan anak kita
kesekolah, itoe betoel. Tetapi soedah
tjoekoepkah
itoe? Pendapatan
kita
beloem
tjoekoep, tjoba
sadja kita
pikirkan, dalam
sehari semalam ada
24 djam, anak kita adanja disekolah
tjoema dari poekoel 7 sampai poekoel

nasib dalam pendjara!

djahe, 'bawang

ke-

lang

9 —

aa St
23
Ka

. Mengingatkan

makan

1 djari

—

SENAR ea

Panah
?
Oleh: ?
nu
: aan | pemainanNa en
Apa jang kau menoengkan ?
dari memang ini hal soedah mendjadi |
Lihatlah berapa tingginja menara!
IKENNASAAN, maka tidak terpikir lagi ai Apa jang kau tanggoengkan?

1 sendok

1 djari koenjit,

daging dan nangkanja empoek.

Ph
ia

a Sheam

| PALEMBANG

NJIT:KIOEN
Gang Torong

hormat,

Con Fs

Djoeai roepa-roepa Minjak wangi jang tiada pakai alcohol,
Minjak madjemoe, Minjak ramboet dan Aer djedjamoe Madoe
tjap , TAWON“
Dan djoega bisa membikin minjak jang socda hilang haroem
nja, kombali mendjadi wangi,

menjenangkan

disediakan poela sewahan kamar-kamar boelanan demeubels, lampoe, waterleiding, boeat 1 orang zonder
makan dari f 30.— f 20.— f 15.— f 10.—
Menoenggoe dengan hormat,
De Beheerder

Hak
M. SATAMoo
&

Ta

2
GIGI

an se Ba

HOmeAa

Pintee
Gigi

bagi

orang

| pernoeboengan

ROEMAH

Soerat poedjian
ag

Ang Kim

BANDOENG
gang, sakit peroet, da-

tang boelan tidak fjofjol:

TAN

obatnja

soeda

4

Sinshe

sekarang

1

taoen

| panggil

kaloe
reken

baek | Pantes.
Sakit tanggoeng

tidak kamboe-kamboe

lekas

lagi, Bilang terimakasih | baek.

an

.BA HASA
—

'Oleh JAPAN
Toean

salah !

Toean

salah !

Tetapi

Bibeat kepertozan kita djika dat

Paha
semoea baccil2 kuetoe2
akar2 dan daging2 jg. biang'dari
| “penjakit kenfjing sampai habis

Neh

s

”

1.85.

sela

Kalau focan maoe madjoe didalam eccnomie, onderwijs, sport, kunst, dsb.
tidak maoe mempeladjari bahasa Inggeris!
Kalau tocan maoe lekas pandai berbahasa dan

toean

itoe hanja

dapat

dipenoehi

dengan:

Papreksahan

3x1 boelan.
Tiap-tiap boekoe memoeat dengan
compleet peladjaran2 tentang sifat2
memboenjikan
a-b-c-Inggeris salin

menjalin.

fil
5

'lam

dari bahasa Inggeris keda-

bahasa

Indonesia

dan

dari

25 AAN

Bai

Ma

- dadar)

Ti

TG)

pertjakapan,

bafjaan,

nOram 40 Bandoeng.
1 am Nag ae Naren -Centrua.
' ,

Rt

Kali Gea

“33

satoe

langganan:

1 boelan

f 1.80:

koe)

f2.70.

Jang

(3x1

hoeloe.

1 kworlagi (9x1
Pembajaran

Berlangganan

dari no. 1.—

dan

boe-

lebih

Liat

da-

boleh sewak-

Maka

selamanja dimoelai

Sin

Po

ddo

-

PE

Ratjoen

Lauw

timah

15

BEDAK

Febr. 1934

DEWA

kita

berani

djoeal di koeliling Negri.
1. doos f0.80, f0.30 dan f0.10

ER"
| —0—

dari

6558

Beli boeat djoeal
bagoes,

BOOK'/PUBLISEH
meltar No. s5

mengandoeng

No,

»THE ENGLISH-MALAY
Soeniaradjawes

Menjamboeng pembrian taoe jang
dioewarken di boelan December
ddo. 15 j.I. Dr, Kwa Tjoan Sioe kirimken lagi Ijst dari pendapetan papreksahan bedak jang telah dilakoeken
di Laboratorium
dari Professor de
Langen boeat disiarken goena kepen-

|dilarang oleh wet bocat didjoeal, dan"
-Ipendjocalnja bisa dapet hockoeman
IDENDA
atawa HOEKOEM BADAN.

boekoe) f0.90: 2 boelan (6x 1 boe'koe)

Bedak

No. 1 Bedak DEWA
Tjeng Joe.
No, 2 enz. enz.

dan

Keterangan2 memakai ba-

foe-waktoe,

ng
Karang (Z.
S
tram No, 242 Mr. Cornelis
Soekaboemi,

dalem

tingan publiek dan pendjoeal2 Bedak. 2
Jang TIDA mengandoeng TIMAH:

ba-

hasa Indonesia kedalam bahasa Ing
geris, bagaimana menjoesoen kata2

:

Harga

Es

sakit

BATAVIA C

hasa Indonesia toelen dan dengan
peratoeran jang segampang2nja.

cote Postweg 30,

semboehken

TERBIKIN DI FABRIEK
TJAP DEWA

»Goeroe Bahasa Inggeris"
karangan Lt. Z: Arifin dan Z. Effendi. Diterbitkan boeat sementara

lain-lain.

5

bisa

didalam conferentienja J. b. |.

“Inggeris,

2etangorge

adan,

dipakai

mengarang didalam bahasa Inggeris.

' Keboetoehan

5Per flesch isi 100 .. ... . t325
50

a ada

-INGGERIS'

BELANDA

“tidak berdjangkit lagi.
CRYPTAL SELALOE BEKERDJA
DENGAN TJEPAT SEKALI
' SEBAB DJAMAN MALA' SE
0
HARGA CRYPTAL
— DITOEROENKAN LAGI.
”

boekan

besar sama kawa

menit berhoeboeng sama malaise harganja
ditoeroenken satoe botol f!.— Isatoe roepial.

Metadiar dengan perantaraan boekoe2 jang lidak practisch atau
dengan goeroe2 jang tidak paham tentang “ilmoe mengadjar!
:
Kalau foean maoe madjoe dan lekas pandai berToean beroenfoeng !
berbitjara dan mengarang didalam bahasa Inggeris.
'Soeka beladjar dengan perantaraan boekoe2 jang betoel2 practisch!

»Cryptal”

2

jang

Tetapi

dibinggapi penjakit kentjing |
dan lama selaloe makan. :

:

6 Batavia

Nig—
Dengan officieel

£ pat
kaga

merk

Doeloe saja sakit peroet. sepoeloe
taoen,
saja minta obat sama
Sinseh
TAN HONG
LIAN
safoe minggoe
sadja soeda baek, sekarang soeda setenga taon
fida sakit-sakit lagi.
Banjak trima kasi.

Sinshe pande mengo-f
batin segala roepa pe.njakit, “dateng preksa
onkost,
onkos!

Senen,

Toko Hokkian, Bat.-C.

Toko 3, no. 11 telf. 1503 Bt.

HONG LIAN | zonder

'lanfas baek,

Pasar

Tiong Hing

| Saja dapat sakit ping-

$ makan

Oei Hok Tiiang

merk

Besar

tapi
djoega ada ambil satoe kado doekan
penting bagi kabagoesan, seande orang poenja gigi tjopot (ompong) atawa dimakan koetoe dalem tempo bitjara, ketawa aftawa mamah makanan nistjaja ilang sabagi kabagoesanaja
dan
rasanja jang enak: maka
pasang dan tambel
gigi telah djadi satoe
roepa technick jang penting. Kita menjakinin
ilmoe
gigisoeda berpoeloe taon, dan kita
pertjaja
jang kita poenja kapandean dalem
ilmoe gizi ada tjoekoep sampoerna, boleh
dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang
asal, ditangpoeng dalem doca poeloe taon kaloedibocat makan tida merasa sakitserta tinggal koeat.
“Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim

OBAT

Tan Hong Lian

Nio

hidoep

nii

Tbio Tjie Kim

EMAS da Sia

Dan
ngan

ditanggoeng

1251150

ba PPS
se

Masakan

f1—

Ag
BR Dem

3g

&
S.D. MOESTAFA ALAYORO:S
Kp.Bali Gang T. Abang Ketjil 6
Batavia - Centrum

makan f 2.— f 2,50 f 3,—

tida

Batavia

Ig

satoe Hotel. Pension letaknja dimoeka sekali Station
atavia.
Kemajoran, jang pertama sekali ada dikota
Sedangkan tarief amat moerah sekali, bagi tetamoe harian
atawa boelanan dan kamer-kamer tidoer ada loeas, bersih,
hawa sehat, aman dan kesopanan didjaga dengan rapi.

dengan

No. 17 —

BATAVIA-CENTRUM

——Aj—

harian

SHIE

Specialist:
Mengobatin penjakifnja pramposan
dateng boeian -tida- fjotjok, (Pek
Thay)| kepoetian, dan rcepa penjakitnja anak-anak,” boleh panggil
sembarang waktoe, atawa dateng
di kita poenja tempat tinggal.

Inilah

TARIEF

R3 30-— 8.30 V. m. Tk
5 56 mm
an

EN

' KEMAJORAN No.7

van:

SINSHE

Ana
Sa
kemi dari 2
an meljem
ibar, “boleh kirim boeai perfiobaan sekedarnja pada kami:

&
»SATAM
no EL sana
PENSION an
VOORHEEN HOTEL KEMAJORAN

-

Salehlaan 45 Tel. 6176 WI, 2
Spreeknur

Menoenggoe dengan

kaan

Oogarts
Aa

St Pn ANA

Ka

SU

KITAB I BAROE|

Firma

Ha

,TJAP

Molenvliet Oost

73

—

lagi dapet Rabat

DEWA"
Batavia-Centrum
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