
    

    
   

  

     

   

    

     

             

  

    
   

    

   

  

     

  

    
kita telah banjake benak, di Bet: wi 

" dan di Japan. Tetapi, after all, teroe- 

  

Lan 5 

    

   

kita minta tetap pegan hak kita ea 

2 | awas pada sesoeatoe perboeatan jang 
: . diperlakoekan: aa Nan 

       
   

  

   

— tama aa bangsa kita sendiri diini | 

memberi jawaban kepada pemerentah |: 
2 atas. f 

   
     

   

  

2 Pena Gi, 

ofdredacteur 

1810 WI. 

  

  

agi satoe Commissie di 
dirikan. 

— sekolahan goena B.B. 
2 ambtenaarIndonesier 

5 “Dengan opisil dikabarkan oleh Aneta |' 
-Bogor bahwa soedah terdiri satoe 

minissie van Advies tentang pendi 
Mepkung) .oentoek Ba B.B. 

nt 
jawa-Barat. ' Commissie terseboet   

Kn apakah  opleiding 
BB. ambtendren Inggnesar 

na an : 
—0— 

Tea, perahoe. 
Ampat orang mati| 
tenggelam —.— 

Dari Gorontalo (Celebes) Aneta 22! 
barkan: Pada. waktoe .menjeberang 
|danau Limbotto, maka 1 perahoe jang | 
| memoeat 1 lelaki dan 6 perempoean 

  

   

  

  

  

   

   
   
   

          

  

   
    
   
    
   
    
    
    
   

  

   

  

   

    

  

   

   

      

   
   

  

    

   

   

  

   
   

    

      

etap gilang-gemilangnja - kota-kota Japan| 

r- |bagai toeristen bangsa kita, beloem 

“ega boleh mendjadi soeatoe oekoeran bagai | 

As kita, bagai anak tanah djadjahan. 

         
osa jang mendja 

2 Ba kemaren dikabarkan 

(maren, tetapi. nanti malam. Permoela- 
'Pannja soedah betoel, djam 7. 

golkan Tusen satos kilogram. Harga ini 
so. |menoeroet kabar ,,N. v. D,“ lebih ber- 

5 dekatan dengan harga teh pasar doenia' 

di do doeloe, merdel 1 an 

23 —0— 

Na lezing U. S. 1 

  

U.S. LL akan adakan “lezing”. Ini salah, 
etoelnja boekan “lezing” melainkan 
rgadering. Diadakannja boekan ke-   

5 “niooestreke. 
5 Penaikan minimum 

“ prijs(hargajangse-| 
.rendah-rendahnja). 

Ada dimaksoed, bahwa didalam boe- | 

Mena sni terhadap kita, 

 Beloem ada journalist kita atav pe 
  

Formosa. . Djikalau soedah ada dan 

an baroe kita bisa bandingkan 

nakah. Sa Holland-     

an s Felemahikin ifas toe- 

2 Pa : | 

  

ta moerah, belilah dari | 

gan Magang ) 

la economie: dari Sapa, 

“Tentoek ba Onyarka Ini : 

r Bata pada Den ena de 

seorang dokt 

me eka mintak togloeng “ 
ikan atang isi 

Itidak kedengaran lagi, 

ari |lantjongan kita tengok di Korea dan 

“Natan mana Pr Japan ta 

| arang: dari sana, bik spa per- 

      
      
      

. ikap kita #rhadap Japan : Bikinlath| 

s aa, : 

D. KOESOEMANINGIRAT 
redactie 1440 WI. (roemah Saeroen 1617 WI) 

  

#Tariet 'advertentie : 

1 regel 0.25, paling sedikit 10 regel 

Satoe pagina f 50.— sekali mocat 

Lampiran dalam kota £ 30.— 

Contract ada tarief sendiri 

Saban hari Rebo advertentie 

»Patjar”, f 0,50 sekali moeat, 

  

  

Losse nummer 10 Cent 
  

: TAM, Van Bea 
nggauta dari Econo- 

  

   
sntang Muna 

1 tanah Indonesia, 
bih landjoet tentang | 
sebagai berikoet : 

ah hana dengar djalan 
se , Moskou beroe- 

1 2 pengaroeh lagi 

        
   

  

    

   

3 -5 Ta ka 

   

   

Tidak dapat diras ekan lagi bahwa 
Derde Aa entoek pekerdjaan: 

dengan moedal 
“ sekali 

| boengan perangngengan dari berbagai2 

  

paganda Na ed 
2 on Na masih ingat, Seharga 

   
   

e gigi bangsa Hongaar, 
Petkovic, disini tjoba hendak mem- 
bikin . perhoel Kan baik dengan 
Moskou. - 2 

la so dengan seroepa 
ari 10 kofferdan 

pasa diketahoei, 

o ito dan 

Sial nah ia aa MPa me- 
Foctatarelan boekti2j jang terang pada 
itoe bagage. 
“Dan ketika itoe diketemoekan poela 

'berbagai-bagai soerat jang mempoenjai 
poehoeboengan dengan communisten 
internationaal, dengan segera djoega ini 
dokter dikeloearkan. 

. Soeara2 protest tentang hal itoe lama 
djoega lenjapnja. Akan tetapi sekarang 

oleh karena 
Petkovie bentji pada apa jang bersifat 
communist dan begitoe ia tinggal dalam 
klooster di Karpathen.... . 

Apakah Schwenn djoega akan tinggal 
di sitoe ? 

Kembali tentang perobahan 
gadji baroe. 

Menoeroet berita jang diterima dari 

diberi berlakoe doeloe sebeloem dibi- 

pertimbangkan - lebih “djaoeh. Selama 
menoenggoe berlakoenja ini, maka 
|potongan gadji paling tinggi 25 pCt. 
akan diberi berlakoe. 

Naa 
Benrosiling Indonesia. 

Djadjahan. 

Aneta kabarkan dari den Haag,#bah- 
wa dalam ia poenja djawaban atas 
afdeelingsverslag dari Tweede Kamer, 
minister djadjahan, Dr. H. Colijn, me- 
neranrkan, bahwa menjamboeng kabar 
singkat dari Aneta tentang rentjana 

Ihengoerangan pengeloecaran ocang ne 
geri banjaknja f 35 millioen oentoek 
tahoen 1935 jang baroe2 ini dieemoem- 
kan oleh directeur Financien, masih 
didalam pertimbangan djoega. 

1. mengoerangkan banjaknja ang- 
gauta-anggauta Raad van Indi& dan 
College Gedelegeerden dari Volksraad , 

2. mengoerangkan oeang doedoek 
dan oeang pergantian dari” anggauta2 
Volksraad dan anggauta2 College Ge- 
delegeerden : 

3. mengoerangkan lebih banjak pe- 
1 |ngeloearan oentoek gadjih pegawai dari 
ijAlgemeene Secretarie, Algemeene Re- 
kenkamer dan dari Commissariaat voor 

jangfIndische Zaken” 
4. lain-lain penghematan, jang tidak 

bersifat principieel. 
Itoe semoea bisa memberi penghe-, 

matan sampai boelatnja f 11.3 millioen, 
ocang Begrooting mana naik sampai, 

kalangan Volksraad, maka sebeloemnja |. 
| memperbintjangkan oeroesan H.B.B.L. 
lakan dintadjoekan satoe motie jang 
|bermaksoed soepaja H. B. B. L. tidak 

“Ikin herziening lebih landjoet dan di- 

Djawaban Minister 

  

pohon 
dan 

begitoelah berdiri dari 

Seperti 
koewat 

jang 
tedoe 

1859 assuransie 

djiwa   

  

Ketat MEN 
penghematan, jang bisa didjalankan, 
di. 

Mereka orang diantara anggauta2 
Tweede Kamer, jang berpendapatan, 
bahwa semoea penghematan. jang te- 
lah berhasil dan telah dikerdjakan 

  

Toentoek didjalankan, sama sekali tidak 
dipikirkan lebih doeloe, dan begitoe 
selaloe berkata tentang ,,atoeran2 peng- 
hematan boecat masa sekarang ini” 
roepanja tidak  soeka menghargakan 
"kedjasaannja semoea commissie peng- 
hematan ganti-berganti itoe Mereka 
poenja pekerdfaan sebenarnja . perloe 
dihargakan lebih tinggi. 

Minister Celijn menerangkan poela, 
bahwa commissie itoe bisa ditambah 
lagi, djikalau sekiranja perloe oentoek 
mengerdjakan rentjana penghematan 
jang pengabisan dan jang paling soelit 
goena menjehatkan keadaan financien 
Indonesia itoe. Biarpoen keadaan seka- 

“rang ini sebenarnja tidak bisa memberi 
'ketentoean soeatoe apa, akan tetap 

f 24 millioen, sebegitoe lekas diberen- | minister Colijn. mengharap, boeat se- 
tikan voeat sementara waktoe sokongan | 
cewang kepada Militaire Weduwen-en | 
Weezenfondsen. Itoe kekoerangan dari! 
i35 milliven, sebagaimana diterangkan | 
dalam soerat keterangan pemerentah, 

lankan teroes atoeran2 perobahan 
'gadjih-gadjih seoemoemnja, pensioen |   sesegera-segeranja — segala - atoeran 

mentara ini tidak perloe gadjih2 pegawai 
, pegawai jang sekarang masih bekerdja 
"dipotong-potong lagi. Dalam perkara 
perobahan atoeran2 pensioen akan di- 
“pertimbangan djoega so'al apakah batas 

maka oleh pemerentah Indonesia di- | 
harap bisa ditoetoep dengan mendja-! 

oemoer, pada waktoe mana pegawai2 
bangsa Europa sampaikan haknja akan 
berenti dengan pensioen tidak bisa di- 
jpertinggikan, sedang semestinja haroes 

dan gadjih verlof, dengan mendjalankan ! ! djoega ditjapai soepaja bisa ditoeroen- 
kan banjaknja per jang tertinggi 

  

1 tan ini, minimum ma boeatpembelian| . 

  

  

at 

Beberapa hari. ini 

kaoem     Apakah bandjir diatas itoe akan 
perang” senan tiasa engan bikin y” akan lebih gelap. 

MOESIM BANDJIR 

  

tani dan kaoem dagang gelagpan. 
Ca lekas abis? Masih. haroes disangsikan, karena mendoeng ,, u Akan 

  
sana sini di negeri “kita ketimpa bandjir, moesin bandjir. Gambar diatas melo 

kiskan bandjirtetapi roepanja boekan bandjir sebentaran, Bandjir diatas menjebabkan kaoem boeroeh, 

        

| 
2 
3 

3 
3 
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Kiat K 

— jtoe oleh Mr. Lin dipa 
isemestinja (justijied) 
itoe berkelahi oentoek 
djiwa dan kemerdekaan. 
ini adalah terlepas d 
sewenang-wenang dari 
Tionghoa disana, jan 
pada djaoeh dari N 
memerentah maoe2 

—.. Dalam kabar k 

   
   

   

    

   

ikan kaoem . 
n 

   dengar: maksoed bers 
kekoeasaan — Tiongkok. 
pemberontakan di Singkiang itoe se- 

moelai berkobar lagi dan betoel keli- 
hatan ada bersifat satoe pergerakan 
kemerdekaan dari Nanking, sebagaima- 
na dalam waktoe belak 
kabar dari segala djoeroesan. 

Dalam China Weekly Review, boelan 
— Januari, ada dikabarkan, bahwa antara 

| “Gen. Sheng Shih-tsai, commissaris 
' oeroesan pembelaan batas negeri dalam 
provincie itoe, dan Generaal kaoem 

Moeslimin, Ma Chung-Ying, dalam 
penghabisan boelan December telah 

“ terbit peperangan jang seroe, dan 

pertempoeran jarg paling hebat didja- 

     

  

  

    

pasoekan oedara dari Gen. Sheng 
membikin banjak keroesakan pada 

| tentaranja Gen. Ma itoe. Selain dari 

ada itoe, djoega seorang Gen. Chang 
— PeiYuan telah memberortak menentang 

Gen. Sheng Shih-tsai itoe dan berada 

di Tihua. Divisi ke 9 dari Sinkiang, 
dibawah Gen. Han Chi-kung disoeroeh 
oleh pembesar2 provincie Kansoe, 

soepaja pergi ke Chungwei dan per- 
| koeatkan pendjagaan batas Kansoe- 

| Ninghsia bersama-sama dengan tente- 
—.. ranja Gen. Ma Hung-ping. Tentara 

—. pemerentah di Kansoe diberikan peren- 

tah boeat pergi ke Sinkiang dan hantam 
— generaal2 pemberontak dibatas provin- 

NAN en aa an un met 
| Satoe telegram jang disiarkan oleh 

| Tass-agentschap dari Moskou mene- 
 rangkan, bahwa pemerentah provincie 

telah bisa kalahkan Gen. Ma Chung- 
Ying dan kawannja Gen. Chang Pei 

toe slogan” (sembojan jang banjak 
didengar) dengan maksoed merdeka- 

5 dari Tiongkok. , Kemenangan 
rti satoe ena dari satoe 
tocan imperialist di Sinkiang, 

— mentjapai  berdirinja  satoe 
ntah - republiek boneka, jang 

merdel ri siapa djoega", demi- 

kianlah kabar. Roes itoe, Gen. 
Ma sendiri terkabar telah 
wakilnja ke Tihua boeat berdamai 

rena tentaranja mendapat kekalahan 

  

    
      

   

       

   

    

   
   

        

   
    

    

    

    

  

   

    

         

       

  

  HE 

  

Hda  pengha cem 
ntakan doea generaal itoe, jang 
1aoe merdeka dari Nanking, 
as. "3 

djao eh Tass itoe mengabarkan, 
rangan kaoem peinberontak 

     

| waktoe maleise ini, maka selainnja dari 
pedagang di lain2 pasar jang besar2, 
bertereak dalam hal keberatan sewa2 

n|loods, maka pedagang dipasar kebon 
-|Manggis poen ta' poela loepoet dari 
falitoe djeritan, maka oleh sebab itoe di 
“ Iharap Gemeente Mr. Cornelis, soeka 

, memperhatikan nasibnja pedagang di- 

”litoe pasar ketjil, dan menoeroenkan 

    
— telah berenti beberapa boelan lamanja,| 

lankan antara" Ili dan Toerfan, dimana | 

| Yuan itoe, jang djoega telah goenakan 

telah mengirim 
| 

"5 | maoepoen dari kabar2 Reuter,tidak ada 
'Iditerangkan dengan djenas, apakah 

“Isadja, jan 
|collega2nja doeloe 

' Soepaja menjempoernakan kabar2 

-|dari Sinkiang 
“Idihari Senen ini mengambil salinannja 

bisan December |Jva-Bode dari satoe artikel dalam | 

oe amat menarik perha-| 

  

  

   
    

   

  

   
   

      

   

      

    
    

      

    

   
    
   
    
     
    

    
      

  

      

          

       

      
    
     
     
      
    

   

   

   

  

    

  

     

         

   

          

   

    

    

    
      

   
   

  

   
   

   
    

   
    
   

   
   

    
   

  

   
   
   

  

   

   

   

    

      

   

   

   

   
   
   

        

   
    

  

   
     

mas-intan kepoejaannja 

rampok. 
e datang dengan satoe | 

ek dalam toko poera2 maoe 
2 mas-intan. 2 

ahnja eigenaar 
: ngini, tiba2 katja 
t barang2 itoe dipetjahkan 
tong besi jang mereka se- 

n ambil beberapa potong 
begitoe mereka naik auto 

dja toenggoe didepan toko 
' djoeroesan Meester-Cornelis. 

ih djaoeh Aneta kabarkan, bah- 

toko'itoe kasih 

« itoe ada seharga 400 roepiah. 
g bangsa koelit poetih jang 

an liwat toko itoe dapat tjatat 
alito jang perampok2 itoe 

litie jang berkendaraan motor, mereka 
pat ditangkap dibilangan Meester- 

is et 
rang dari antaranja dapat ditang- 

kenjataan ia mendapat loeka 
ri sebab petjahan katja. Barang2 

itoe telah diketemoekan kembali de- 
ngan tidak koerang satve apa2. 

: 2 TA 2 1 

Minta perhatian Gemeente 
: Mr. Cornelis... 

Sebab moendoernja perniagaan dalam 

'sewa2 loodsnja, soepaja itoe pasar 
bertambah ramai. 

menoeroet kabar2 dari Istamboel Dec. 
31. Soerat kabar Vakyt, membitjarakan 
Kabar2 tentang Sinkiang itoe dalam 
'pers Amerika, Japan dan India, me- 
ngoendjoek. bahwa  persekoetoean2 
Japari dan Inggris di Sinktang sebenar- 
'nja ada ditoedjoekan kepada Sovjet 

'Rusland. Itoe soerat kabar kata, bahwa 

'roepees oentoek mentjapai maksoednja 
di Sinkiang itoe....(Djadi kembali 

terdjadi perdjoangari pengaroeh asing 

dalam daerah Tiongkok, atas keroe- 

giannja rakjat Tionghoa 1 | 

| Menoeoet kabar dari Osaka Mainichi 
(Jap.), maka Tass Service (persbureau 

oes) telah siarkan satoe kabar, bahwa 
Japan sebenarnja bertjampoer. tangan 
'dalam pemberontakan di Linkiang itoe, 

dengan maksded merdekakan ini pro- 
vincie dari Tiongkok, sebagaimana ia 
telah berboeat djoega dengan Manchu- 
rye. Baroe-baroe ini katanja doea officier 
Japan telah pergi ke Sinkiang dan 
meskipoen mereka itoe tidak diberikan 
idzin akan pergi teroes oentoek men- 

dapat Gen. Ma Chung-ying, tapi mereka 

itoe pergi djoega ke Toerfan, dimana 

adanja pangkalan besar dari tentara 
Gen.—Ma itoe. Gen. Ma ini moelai 
berontak dalam. boelanJuni tahoen jang 
laloe, kemoedian ia kalahkan oleh ten- 
tara pemerentah. Tidak lama lagi, ia 
terima kiriman alat sendjata banjak 

sekali dari Japan dan begitoe menam- 

|bah kekoeatannja. Circulaire2 propa- 
ganda dari kaoem Moeslimin jang asal 
'pendoedoek Sinkiang dan sekarang 
"bertempat tinggal di Tokyo, disiarkan 
banjak di Sinkiang. Abdoel Kelim, se- 

'orang prins Toerkie dari keradjaan 
doeloe, baroe2 ini pergi dari Tokyo 

'menoedjoe ke Sinkiang. Menoeroet sa- 
toe rapport dari Colonet Schoemberg, 

diki keadaan diloear negeri, maka 

Prins Abdoel Kelim itoe telah sampai 

di Hotan Selatan di Sinkiang. 
Demikianlah kabar dalam soerat kabar 

'Tionghoa tadi toe. Baik dari sini, 

sesoenggoehnja djoega 'rakjat kaoem 

Moesllimin diSinkiang itoe membrontak 

'mentjapai kemerdekaan dari Tiongkok 

atau apakah tjoema itoe generaal2 

adia, jang mengambil tjontoh2 dari 
dan sekarang. 

itoe, maka baiklah kita 

Sunday Tribune, tentang pembitjara- 

annja Lord Khalid Sheldrake, jang 

|mengakoe - telah dipilih djadi Radja 

Moesllimin di. Sinkiang itoe. 
- 

K.N, 

8 Iducteur B.V. M. jang berada di Tram 
“INo. 15 sedang berdjalan menoedjoe 

— Imenondjolkan kepalanja diloear tram 

oa, Lie Kin Sin soedah | 

Tionghoa soedah kelanggar oleh wagon 
jang ditarik oleh seboeah vrachtauto. 
la mendapat loeka demikian roepa se- 

Iditarik auto terseboet. 

blah mas-intan jang soedah | 

hingga oleh pertolongannja po- | 

Engeland telah keloearkan wang 500.000 | 

seorang officier Inggeris jang menjeli- | 

  

  

—. Raport poiltie. 
KetjelakaandiTram.. 

Kemaren kira djam W seorang con- 

ke Kramat, lantaran ' terlaloe djaoeh 

soedah kebentoer (tersentoek) dengan 
paal beton sehingga'ia djatoeh pangsan 
Conducteur itoe dengan segera diba- 
wa ke C.B.Z., tetapi sesoedah dirawat 
ia bisa poelang keroemah. 

Lantaran tidak ber- 
hati-hati. : : 

Kemaren kira djam 11.30 di Senen 
seorang penoenggang sepeda bangsa 

hingga perloe dengan segera dibawa 
keroemah sakit C.B.Z. Kesalahan ini 
ada difihaknja penoenggang sepeda, 
lantaran ia berpegang dengan itoe auto 
dengan tidak oesah mendajoeng lagi 

Lagi penjeloedoe- 
panbatoerapi. 

Oleh pegawai Douane hangar H,| 
kemaren soedah ditahan 2 orang In- 
donesiers jang mentjoba hendak me- 

Kebakaran lantaran 
tidak hati-hati. 

Kemaren malam djam 3 soedah ter- 
bit kebakaran diwarongnja seorang 
Tionghoa di Gang Bioscoop Betawi 
kota, lantaran mana atap genteng dari 
perceel jang bergandeng dengan itoe 

djoega terbakar. 
Dengan sjarat sendiri maka api bisa 

ditjegah mendjalarnja hingga memakan 
sebahagian dari itoe perceel. 

' Sebabnja didoega Tantaran salahnja 
jang poenja waroeng, koerang berhati- 
hati sesoedah menoetoep waroengnja 
tidak sampai tjoekoep mematikan api 
didapoer. Hn : 

Keroegian lantaran ini kebakaran 
tidak bisa dipastikan. 

— O— — 

Pertemoean. sekampoeng di 
Kebon Manggis. 
Mentjari moefakat 
mengadakan goe- 
roe mengadji. 

Kemaren malam oleh beberapa orang 
toea2 kampoeng Kebon Manggis, telah 
diadakan pertemoean sekampoeng, ber- 
tempat dilanggar sebelah ilir (disini 
ada doea langgar) jang maksoednja 
akan mentjari permoefakatan memang- 
'git goeroe: igama' oentoek memberi 
penerangan dalam “hal menoentoet dan 
mendjalankan igama Islam. 

Setelah pendoedoek kampoeng ter- 
seboet sama berkoempoel dalam itoe 
langgar, maka toean A. Ing sebagai 
ketoea moelai berbitjara, dengan lebih 
dahoeloe membilang, banjak2 terima 
kasih kepada semoea jang hadir. 
(Kemoedian toean terseboet laloe me 

nerangkan pandjang lebar, bagaimana 
pentingnja dikampoeng itoe diadakan 
goeroe igama, soepaja semoea dapat 
mempeladjari seloek beloek igama is- 
lam jang sebenar2nja. Betoel - doeloe 
dikampoeng Kb. Manggis ini pernah 
'djoega ada goeroe mengadji, tetapi 
entah lantaran apa soedah beberapa 
boelah ini, tiada pernah lagi kelihatan 
goeroe terseboet berhadlir di langgar, 

hal ini boleh. djadi lantaran berhot- 
boeng ongkos2. . 

. Oleh sebab itoe kata toean A. Ing, 
maksoed saja - mengoendang soedara2 

ni, ialah akan mentjari persetoedjoean 
dari saudara2 semoea, jaitoe boeat 
mengadakan, goeroe kembali, dengan 
dapat sokongan bersama dalam hal 

  

soepaja tetaplah pada tiap2 waktoe 

  

Ihadlir memberi peladjaran kepada kita 

mengerti maka toean A. Ing memberi 

| penerangan (pengadjaran) pada separ- 

telah dimaksoek toean H. Mhd. Tohir 

masoekkan 16. K,G. batoe-api gelap. | 

waroeng jaitoe tempat penggergadjian | 

perongkosan kedatangan goeroe itoe, 

  

sekampoeng. 
Lebih djaoeh soepaja djangan salah 

pemandangan jang terang kepada jang 
hadir, bahwa goeroe jang akan diada- 
kan itoe boekanlah oentoek memberi 

tai2, (Perloe diterangkan jang dikam- 
poeng kebon Manggis itoe doea partij, 
jaitoe kaoem mobeda dan kaoem toea) 
tetapi goeroe jang akan diadakan se- 
karang adalah perloenja oentoek mem- 
beri pengadjaran kepada orang se- 
kampoeng artinja tidak perdoeli kaoem 
moeda atau kaoem toea, Goeroe itoe 
ialah doea orang, seorangmengadjar di 
langgar 
ilir, dan goeroe oentoek langgar ilir terpi- 
lih tocan H. Abd. Hamid (doeloe goeroe 
disini djoega) salah oentoek memberi pe- 
ngadjar dengan kitab bahasa melajoe 
dan goeroe boeat dilanggar oedik 

jaitoe oentoek memberi pengadjaran 
dengan kitab2 bahasa Arab. 
Sebab diadakan doea goeroe seperti 

diatas, ialah soepaja masing orang 
dapat memilih jang akan dipeladjarinja 
dengan menoeroet kepandaian serta 
kesanggoepan sendiri2. 

Kemoedian setelah jang hadir menja- 
takan setoedjoe dengan maksoed di- 
atas“ maka dipersilakan toean Naimin 
(Iming| berbitjara. Toean ini menerang- 
kan tentang pembajaran oecang ban- 
bajaran bantoean oentoek menjokong 
maksoed diatas ialah sebaik2 menoe- 
roet kesanggoepan masing2 orang, 
berapa sadja senang memberi ban- 
toean ' akan diterima, maka diantara 
jang hadir masing2 moelai memberi- 
kan namanja dan perbantoeannja di- 
antaranja “ada jang 10 sen — 25 sen 
—.15 sen dan sepitjis. 

Sesoedah selesai hal ini, toean Nai- 
min kembali berbitjara jaitoe mema- 
djoekan soeatoe voorstel tentang 
menjembajangkan orang mati, kata 
toean ini sebaik2nia kalau ada orang 
mati dikampoeng kita ini, hendaklah 
siapa2 jang mengetahoei soeka datang 

sadja — menjembajangkannja,. artinja 
djanganlah pakai diberi tahoe akan di 
panggil2 lagi keroemah masing2. 

Maksoed ini oleh orang banjak dapat 
persetoedjoean (accoord). 

Setelah selesai laloe ketoea toean 
A. Ing menanjakan barangkali ada di 
'antara jang hadir akan berbitjara, laloe 
kelihatan tocan Mhd. @ossim tampil 

kemoeka, toean ini madjoekan voorstel 

soepaja pengadjaran mengadji diada- 

kan disatoe tempat sadjz jaitoe dilang- 

gar ilir, tetapi voorstel ini oleh orang 
banjak koerang disetoedjoei, berhoe-|- 
boeng dengan kebiasaan jang soedah2 

diadakan doea tempat djoega, apa 

poela mengingat adanja doea langgar 

dan pengadjaran berlain-lain jaitoe 

bahasa “Arab dan bahasa Melajoe. 
Kira-kira poekoel 9 pertemoean ini 

disoedahi dengan membatja do'a, dan 

kemoedian teroes bersembahjang 'isja, 
laloe masing2 poelang. 

— 9— 

Barang-barang jang didapat 
oleh politie. 

Jang poenja bo- 
leh ambil. 

Barang barang jang terseboet diba- 
wah ini boleh diambil oleh jang poe- 

nja dikantoor Hoofdcommissaris van 

Politie setiap hari bekerdja dari djam 
8 pagi sampai djam 2 sore. 

1 speda lelaki, 1 oeang kertas f 5. 
satoe pasang sepatoe anak anak, 2 oe- 

ang pitjis, 1 horloge tangan perem- 

poean, didoega mas, 1 saroeng, 1 se- 

peda lelaki merk Staalros, 1 pak ba- 

rang pakaian, 4 kerandjang, 4 pisau 

dan satoe badjoe, oeang 26 cent sete- 

ngah, 1 medaille dalam dienst militair 
12 tahoen setengah, dan satoe batoe, 

oedik dan seorang dilanggar | 

Pesanan Poonam ear 

  

DOKTER 

Oude - Tamarindelaan 47 

Telf. No .1351 WI. — Batavia C. 

Djam bitjara : - 

Ti 10 pagi. 
4— 6 sore. 

Hari Senen dan Kemis speciaal tarief' 

sogatoe roemah obat. 
  

lana tidoer, 1 kain hoes, 1 tjelana, 1 

da .souvernier van L.T.L., 1 renteng. 
koentji koentji, 4 lembar kertas gambar, 
1 pisau, 1 tempat oeang dengan se- 
tengah roepiah, 1 sepeda lelaki merk 
Superieur, 1 sepeda lelaki zonder merk, 
1 sepeda lelaki zonder merk, 1 vulpen,. 
1 rentangen berikoet 3 koentji, 1 acte- 

'tasch isinja 1 pyama dan pakaian anak 

anak, 1 kain poetih, 1 helmhoed poe- 
tih, 1 golok dengan 1 sapoetangan dan 
1 badjoe flanel. 3 

—O— 

Kedatangan kapal-kapal 
perang asing. 

Dan tamoe-tamoe 
$ agoeng. 

Dari Tandjoeng Priok Aneta kabar- 
kan : Tembakan-tembakan selamat di- 
lepaskan oentoek menjamboet kedata- 
ngannja kruiser ,,Suffolk“ (Inggl- dan 
»Primauguete“ serta aviso Frankrijk 

(kapal membawa mesin terbang) ,,Du- 

montdurville“ (Fr). jang ketiganja tadi 
pagi datang berlaboeh di Tandjoeng 

Priok. Kemoedian djam 9.15 Vice- 

'admiraal Osten, Divisie-Commandant 
Bajetto dan lain-lain pembesar, oentoek 

mengoetjapkan selamat . datang ber- 

toeroet-toeroet datang dikapal kruiser 
Inggris dan Frankrijk. : 

Tadi siang Wali Negeri menerima 

koendjoengannja Admiraal Dryer dan 

Vice-admiraal Berthelot. 
& 

Aneta kabarkan lebih djaoeh, 'boeat 

memberi selamat datang kepada kapai 

kapal perang asing, maka diatas kota 
ini melajang-lajang 14 mesin terbang 
tentara, jaitoe 2 escadrilles mesin 

pemboeroe Curtiss dan 3 escadrilles 
mesin terbang pengawasaan. 

s — O— 

Semoea sero roesak ! 

toekang tangkap ikan 
di Tandjoeng Priok. 

Angin poejoeh, hoedjan lebat dalam 
minggoe jang laloe telah menimboelkan 
kesoekaran2 bagi toekang2 tangkap 
ikan di Tandjoeng—Priok. 

Dari sebab gelombang jang besar, 
sero2 jang dipasang soedah roesak 
sama sekali, hingga mereka berhadapan 

Idengan doea so'al, jalah apa tinggal 
menganggoer dalam roemah jang ke- 
soedahannja- kelaparan, apa membikin 
satoe pindjaman lagi oentoek membeli 
sero2 jang baroe. : 

Ketika beberapa tahoen jarig ialoe 
gemeente berdirikan itoe Vischveiling, 
teroetama  oentoek tolong toekang2 
tangkap ikan dan orang2 jang hendak 
membelinja dari genggaman kongSsie2 
jang bersifat lintah darat, oleh maka 

ta' dapat lain djalan lagi, mereka soerlah 
mengadakan dalam Vischveiling “itoe 
satoe credietbank. 3 

Tidak hanja diadakan crediet harian, 

pada mereka jang hendak membeli, akan 

tetapi toekang2 tangkap ikan dapat 
memindjam oeang oentoek beli pekakas-     jang ditentoekan, goeroe 'kita itoe ber- 

F 3750 
aa 

Kleur idjo compleet        
    
   

a  kalangan-kalangan - Toerkie, 
Meera #    

1 tempat ocang dengan 43 cent, 1 tje- 
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HANYA 

  

FONGERS ) boeat EUROPA, terso- 

RALEIGH ) hor koeat dan bagoes 

bikin pada satoe FABRIEK di ASIA, 
terkenal fjoema membikin barang 

GARANTIE (fanggoengan), tidak 

pekakas bagi peroesahaannja itoe, 

& 
ifa poenja SPEDA, jang kita 

. KWALITEIT paling baik 

Dari itoe kami berani kasi 

  

    

akan kalah 

ENTENG KOEAT 
dan 

KEBAGOESANNJA 

Kleur item compieet Importeurs: | 

(Seperti gambar) PASAR-KLONTONG 
i Hs.Vrg. DJOHAN-DJOHOR 

BATAVIA-CENTRUM 

  

! 

1 

MOEYARDI. 

boeat orang jang tida mampoe dan 5 E 
speciaal tarief oentoek obat-obat pada 

sigarenaansteker dengan memakaitan- | 

“Keroegian besarbagi 

 



   

  

   

          

ini roepanja berobah soenji senjap 

— Ketika dilakoekan pengoendian itoe, 

.dos sim 
“tidak kelihatan. — 

“ran nifsoe mem 

“jalah karena kepen 

   

  

  

  

|. berapa atoeran dari 

   

    

   
   

        

  

      

  

    

   

  

  

      

    
     

    

  

alasannja djoega 
     
   
     

    

   
gg, dan ini pemilihan | 

erang menarik. perhatian. | 

toelis begini” ain 

|. Apa jang menarik perhatian ki 

' disini, tidak lain kalau dalam pe 

lihan ini kali keadaan kiezer kota) 

“Padang kelihatannja tidak begitoe 
gembira kalau tidak maoe dikatakan 

— publiek tidak taroeh sijmpathie lagi 

pada perdjoangan pemilihan itoe, 

seperti djoega di waktoe doeloe2nja. 

“Doeloe, selang beloem lama kita 

masih menampak perlombaan itoe 

' sangat deras, tidak tentoe kawan dan 

lawan, masing2 kiezer groep adakan | 

| propaganda jang loeas sekali soepaja 

iapoenja ..... djoealan tetap laris ! 

   

       

Tetapi keadaan waktoe bejakangan 

diam dan tidak banjak riboet ! 

dikantor Gemeente sendiri, tidak lebih 

ari kira2 8 orang jang toeroet berha-|pendoedoek kampoeng2 jang djoem-| Mas diloear negeri oentoek diangkoet 

dir, bersama wakil2 pers. Kegembi- Pinta nella Badik menyoea herke-| ke-Amerika.” 00 

iraan djoega t dak tampak, auto dan| perloean dikali, sedang air setiap pagi LS am Ia Men 

impang sioer dari kiezer poen 

Apa jang menjebabkan itoe kekedo- 

an ndfsoe memilih ? Ini hal roepanja 

“tidak beda dengan sebab jang sedang 
djadi omelan pendoedoek Djakarta, 

rei pentingannja pendoe- 

doek ketjil koerang dapat perhatian. 
Kita koetip lagi samboengan dari 
toelisan soerat-kabar terseboet : 

   

ti 
   

     

| Selain dari itoe, lama soedah kita| 
dengar, soeara-soeara jang tidak 

begitoe senang terhadap soeara- 

| soeara leden Indonesier disini. Dari 
moeloetnja Gemeentenaren, teroetama 

jang tiap hari beroeroesan dengan 
. Gemeente tidak po : €- 

   

      

     
     

           
    
      

   
   

  

    

      

    

  

   

  

— Segala keberatan merek 
manja dari sewa2 loods 

| dail, dan jang 

P 

n pendoedoek Ge- 
n dari soeata2nja 

lis itoe tetapi toch 

ja! 

sie, seperti 
: 

Commissie”, akan tetapi |' 

    

di 

  

Stok tjermin boeat di Djakarta. Di 

ini leden haroes lebih bergiat, raad 
roes oendjoek faedahnja atau....| 

ng tidak maoe perdoelikan pada | 
lihan -Mintrat ! Sg ' 

membawa kebaikan, itoe 

| terdjadi di Padang ada 
ikemoekakan bagi pembat 

    

  

     

   
    
   
          

    
   
   
    

  

     

  

     

    

| sekarang. Toekang2| babe mane pejabodana 

  

toekang2 tangkap ikan ito: 
ga landjoetkan peroesa aan- || 

ksalah mereka serahkan di- 
ngan lintah darat. 

  
      

'i akan membawa arti bocat| 

a oeritoek sementara waktoe | 

kakak sekali.” 
ve, kata ,Bat. Nbld.“ djalan| 

    

Berhoeboeng dengan koerangnja il- 
|moe pengetahoean dalam hal pemba- 
tjaan bagi pemoeda: dikampoeng Keb. 

nggis, maka ada dimaksoed akan di- 

itoe 

tara “ialah toean2: Achmad Marzoeki, 

tocan Mhd. Gassin dan toean Hairi 
'dan kemoedian akan diadakan perte- 
moean oentoek meroendingkan mak- 

soed ini lebih djaoeh.— 
5 —— 5 

P3 | Soesah air. : 

| 'Dalam waktoe jang paling belakang 
ini, pendoedoek Mr. Cornelis jang: di- 
am dikampoeng2 dipinggir kali, sa- 
ingat mengalami kesoekaran air karena 
'berhoeboeng | 
(kalau pagi ditoetoep, hingga sepandjang 
kali airnja ketjil sekali, menjebabkan 
pendoedoek dapat kesoesahan, ma'loem 

boleh dikatakan kering, oentoenglah 
Isekarang ada moesim hoedjan. 
'Berhoeboeng dengan hal diatas alang 

kah baiknja kalau gemeente Mr.Cornelis, 
moelai membikin kamar2 mandi seper 

kalau air dikali ditahan, ra'jat tidak | 
mendapat kesoesahan boeat mandi dan 

mentjoetji.— 

— Telah ditjatat tentang penjakit moe- 
lai tanggal 21 Jan. sampai 27 Januari 
sebagai berikoet: Pa 

. Typhus 
bah 6 djadi 2 
boeh 8 dan djoemblah sekarang 20: 

n be-| Para-Typhus A. restant 17-tambah| 
.. 12 djadi 19 mati tidak ada, semboeh 

mpa-|3 dan djoemblah sekarang 16. 
-| Bac. Dysenterie restant 4 tambah 1 

jangfdjadi S-mati I-semboeh I-dan djoem 

kanjlah sekarang 3. 
1| Diphtherie restant 1 tambah 2 djadi 

|3 mati tidak adasemboeh tidak ada 

interpel- 
ma baik. 

    
   

£ 2 ok 5 “ 

soedah menerima baik 
n Monod de Froideville 
engadakan soeatoe com-| 

y akan memberikan rapport 
akoenja kina-overeenkomst 

Kinarestrictie sebeloemnja 1Maart 

  
  

  

       

“Taman Pembatjain.” 

n satoe ,,Taman Pembatjain” di 
poeng, dan kabarnja jang akan 

mimpin maksoed ini boeat semen- 

g dengan keadaan air di kali    

disebelah Batavia Centrum, karena 

» 

- Rapport penjakit. 

lominalis restant 22-tam- 
adi 28 mati tidak ada sem- 

  

Pa jap ema, demikianlah pendapatan opisil 

000 Idari Frankrijk memandang ke 
Rosoevelt dalam hal oeang dollar, hal 

|dianggap ke arah po! 
(bersama-sama seloeroeh 

f Ibisanja “dipimpin kembali dan penga- 
“Ibisan dari pentjotjokan oecang dollar. 

| Parijs, 2 Feb. (Aneta-Reuter). Pe- 
ngiraan bahwa Frankrijk menimbang 

oentoek sementara memberentikan pe 

ngeloearan mas, semata- 
benar. Diterangkan politiekn) 
rentah Frankrijk masih setia k 
standaard mas: 
nja Bangue de France men 
mas ke Londen dan New 
|kalangan financien dit: 

dari 500.000.000 mas | 
hilang, tetapi bank me 
(persediaan) mas 
pertimbangkan perminta: 
akan lama memakan W 

bisa disangsikan men 
jang pertama 

Pemogokan oemoem tidak berhasil. 

Pemogokan coemoem . 

(gagal, karena agaknja 

Mendieta 
mendapat kemenangan. 

Dikabarkan bahwa Bank 
York dengan membrkin 

'roe, 

Lagi Pemberontakan di Tiongkok. 

times). Pemerentah Tiongkok soedah 

menerima rapport Opisil dari Sinkiang, 

dimana diterangkan bahwa pemberon- 

takan kaoem Moeslimin soedah terdjadi 

atas pimpinannja Ma 
Idibantoe oleh Sovjet 1 

alat sendjata dan pelor kepada kaoem 

pemberontak. . 

Chung Ying mentjari perhoeboengan 

| dengan pemerentahan merdeka diSin- 

kiang soepaja nrendirikan satoe per- 

gaboengan. 

“Singapore, 1 Februari (Aneta- 

  

   
cepoetoesan | 

ek bekerdja 
- doenia dan    

Frankrijk tetap memegang 
standaard mas. 

  

  

ata tidak         
Sementara itoe seteroes- 

irimkan 

  

     

  

    
   

or 

  
2 d dan di- 

dollar tidak |     

  

     
djadi | 

oentoek membela diri. 

Papar 

AMERIKA 
2 Feb. (Aneta-Havas). | 

“tidak berhasil 
pemerentah 

dalam keadaan itoe ternjata 

Havana, 
   

  

—0— 

Amerika banjak memberi mas 
loear negeri. 

Membikin harga mas 

baroe. 
New York,2F 

sa 

sb. (Aneta-Reuter). 
bank di Ne w 

n harga mas ba- 

ada- membeli 11.900.000 dollar 

AZIA 
Sesoedah Fukien 

“Iantas Sinkiang, dan 

“Rusland- memban- 
toe kaoem Moesli- 

min. - : : 

Singapore, 1 Feb. (Aneta-Straits- 

Chung Ying dan 

Djoega didapat kabar bahwa Ma 

Ditangkap dalam 
daerah concessie. 

tahankan 

jang memberikan 

dan djoemblah sekarang 3. 'Straitstimes). Chin Che seorang bangsa 

longkok, oleh politie Consul Japan de- 
| Mati lantaran hartverlaming. 
“Dr. K/Bornhaupt jang beroemah 

auto soedah mati karena hartverlaming. 

i Ipadjak 
rikoet : 
ada 16.000 dan orang2 bangsa Asing 

djoemblah itoe naik sampai 30.000. 

ap 
jang 
nya : 
kantoor lagi 

terseboet. 

  

Kalangan Bala Kesiamatan. 

nte Den Haag, 

au |djallah Bala Keslamatan »The War 
- Ir ya 

    

  

itoe |Luitenant-kolonel dan isterinja 
itoe 
Daventer dengan segera akan berangkat 

ke Indonesia. 

ialah jang tidak dapat kem-| 

lah mentjari satoe| s 
Parijs,2Peb. (A 

i|rika sekarang 
bali hendak bergaboeng dalam satoe 

Kramat 112 waktoe sedang naik 

: Tg 
Djoemblahnja orang kena - 

2 padjak. Tan 

Djoemblahnja orang2 jang kena 
di Betawi adalah sebagai be- 
Orang2 bangsa koelit  poetih | 

L 

Disini djangan dibitjarakan lagi ten- 

djoemblahnja bangsa Indonesiers 

berpoeloeh-poeloeh riboe banjak- 

Dari itoe soedah tentoe belasting- 
bekerdja keras dalam hal 

    

— NEDERLAND 
“Keangkatan Luitenant: 

kolonel. 
2 Feb. (Aneta). Ma- 

   
oemoemkan keangkatan brigadier 

dsdel, chef-secretaris Bandoeng djadi 
Overste 

  

ama kelahirannja Van Oene dari 

  

2 saia 

| BUROPA 
Perhatian Frankrijk. 

Atas politiek oeang 

Roosevelt. 5 
ta-Reuter). ,,Ame- 

dari 

ngan izinnja pembesar Frankrijk, soe- 

Frankrijk di Shanghai 

'gera meminta soepaja- Chin Che se- 

gera dimerdekakan. Han 

Korea jang megganti kebangsaan Ti- 

ah ditangkap dalam daerah concessie 

Gouvernement Tiongkok dengan se- 

—09— 

Japan dan Rusland. 

Semoeakelihatan sabar! 

“ Tokio, 1 Febr. (Aneta-Iwaki). Di 

dalam Lagerhuis minister Hirota ada) 

menerangkan bahwa pembesar2 Sovjet 

itoc moesti dibatasi. 
Sa 

Setelah selesai di Foochow. 
Pemimpin-pemimpin 
meratke djaoeh. 

Foochow- medio Januari 1934 (Reu- 
ter's-Pacific-dienst via Aneta). ' 

- Sesoedahnja beberapa orang generaal 

melarikan diri dengan machin terbang 

dari Foochow didoega pergi ke Chuang- 
chow, telah terdjadi keamanan kembali 

dalam kota. 3 3 

— Eugene Chen dan generaal Chang 
Kwang Nai tidak mendapat. tempat 
lagi dalam machin terbang, disebabkan 
itoe terpaksa toeroet moendoer bersa- 

ma dengan barisan ke 19. 5 

Generaal Tsai Ting Kai, commandant 
dari harisan ke 19 seorang jang ter- 

| kenal dalam pembelaan kota Shanghai, 
tinggalkan Foochow dengan menoeng- 

gang koeda jang diiringi oleh 40 sol- 

dadoe berkoeda. Orang sangka ia akan 
berdiam di Kwanting. 

Sebeloem ia berangkat, ia perentah- 

Ikan soepaja kota itoe haroes diper- 
disaat penghabisan dan 

sekarang kenjataan maksoed tidak lain 

oentoek melindoengi perdjalanannja. 
Menoeroet kabar dari beberapa soerat 

kabar Eug@ne Chen kemoedian me- 

njaroe sebagai matroos loear negeri 

dikapal perang bangsa asing. 

Kemoedian ada kabar dari Hongkong, 

antara beberapa kepala pemberontak 

telah sampai disitoe. 
Waktoe kabar itoe disiarkan, pergi- 

lah beberapa orang pers kepelaboehan 

oentoek menemocei, tetapi dengan sam- 

pan urang2 jang akan ditoeroeti telah 

toeroen. Dan menoeroet penoempang 

kapal itoe Chen berlajar bersama ka- 

wn2nja dengan nama palsoe. 

Orang doega sekarang, bahwa mereka 

itoe tinggal dalam Gloucesterhotel di 

Hongkong jang dapat diketahoei oleh 

djongos-djongos hotel sebab waktoe 

orang pers datang koendjoengi ininta 

keterangan, kamar-kamar itoe ditoetoep 

dergan baik. : 

Itoe tetamoe-tetamoe baroe dari hotel 
memasoekkan namanja dalam register 

hotel sebagai Wang, Chan dan Liang 

—O— 

Tentang oeang Yen. 
Takig 2. Pebu (Areta-Iwaki) : 

Minister van Financien, Takahashi, 

memberitahoekan kepada 
bahwa boeat devaluatie (penoeroenan 
harga) orang Yen beloem lagi sampai 

waktoenja. 

oentoek mengadakan -satoe perdjan- | 
djian, dimana penempatan pasoekan 

  

Ketjelakaain penerbangan 
Post Oedara. 

Osaka, 2 Febr. (Aneta-Iwakil. 
Lantaran djatoehnja mesin terbang 
pembawa post malam dekat pelaboe- 
han terbang Kizugawa karena berhoe- 
boeng dengan kaboetnja emboen, maka 
boleh djadi post-oedara-malam antara 
Tokio dengan Osaka boeat sementara 
diberentikan. Djoeroe terbangnja (pi- 

loot| Keiichi Tsuruhara dengan sia2 
hendak mendapatkan pelaboehan mesin 
terbang, dan djatoeh didalam laoet, 
jangmana boleh djadi dipandang oleh 

mereka sebagai boemi. Mesin terbang 

itoe -kamaren sore diketemoekan 10 

meter didalam air, tetapi pilootnja 

hilang, boleh djadi tenggelam sesoedah 
ia keloear dari itoe mesin terbang. 

  

  

  

Penggelapan barang mas intan. 
Di Soekaboemi politie telah tangkap 

seorang hadji jang terima barang2 
mas intan dengan commissie harga 
nja f1400 jang pendapatannja dari 
|barang2 itoe telah dihabiskan.   

bahwa ia dengan kapal Haiyang dil 

»Chang” ada didoega Eugene Chen: 

Lagerhuis | 

Menoeroet kabar ,,N. v. D.“ ia me- 
ngakoe teroes terang dan barang2 jang 
digelapkan ada seharga f 600. 

Hal ini masih teroes diselidiki oleh 
politie. 

—0— 

Post Oedara. 
Mesin terbang ,,Oehoe” dan ,,Ryst- 

vogel” soedah sampai di Bangkok, 
sementara ,,Snip” soedah sampai di 
Marseille. 

Dari Schiphol Aneta kabarkan bah- 
wa mesin terbang ,,Ysvogel” soedah 

berangkat dengan membawa 326 kilo 

Post, 17 kilo pakketpost, 122 kilo 

barang2 dan doea penoempang oen- 
toek ke Marseille dan Bagdad. 

Li 

Mesin terbang ,,Oehoe“ pada djam 
11.25 tadi pagi soedah sampai di Be- 
tawi dengan membawa penoempang 

Ir. /(“Stephan, onder-directeur Fabriek 

Fokker dan toean Bezemer omroeplei- 

der dari N. IR. O.M. 
t 

Mesin terbang , Rijstvogel“ soedah 

sampai di Calcutta dan ,,Snip” sampai   di Schiphol. 

  

Apa jang toean terima dari harga ? 
  

4 

jutta Tussor 
satoe stel 

£ 9.50   
dalam waktoe jang achir2 ini adalebih 

sabar dalam tindakan2 mereka, sehingga 

sekarang soedah bisa dimoelai me- 

metjahkan 
sangkoet, 
gemparzn 
bangsa itoe dengan berangsoer2. 

Dalam. 

dak djaoeh 
belaan, maka 
Hayashi 

minister 

boeat pembelaan, 
djadi tentang 

djoega diadakan 
pasti oentoek 
Menoenggoe 

mendekati Tiongkok 

tidak sedikit 
tetap mengawasinja. 

Atas pertanjaan lid R. Nagashima, 

apakah sekarang boekan waktoenja 

oentoek membikin penerangan tentang 

gentingnja perhoeboengan dengan-Sov- 

jet-Rusland. minister Hirota mendjawab 

'bahwa memandang jang itoe kegenti- 

ngan ditimboelkan lantaran menempat-   ang dalam perdjalanan kem- kan pasoekan-pasoekan ditapal .watas 

Mandsjoerije, maka a         

soal perselisihan jang ter- 

oentoek menghilangkan ke- 

dan ketidak senangnja kedoea 

djawahan atas pertanjaan 

apakah penempatan pasoekan-pasoekan 

dari Sovjet dibatas2 Mandsjoerije, ti- 

dari batas maksoed pem- 
Peperangan 

menerangkan bahwa meski-| 

Ipoen kekoeatan tentara kedoea negeri 

Jini pertama kali oentoek dipergoenakan 
tetapi djoega- boleh 

tindakan offensief (pe- 

njerangan) moesti djadi perh itoengan 

Memandang perhoeboengan dengan 

Tiongkok, minister Hirota menerang- 

kan waktoe ditanja, bahwa akan ter- 

boeroe2 Ivoorbarig) djika sekarang 

langkah-langkah jang 

berobah fikirannja Tiong-. 

kok, sementara itoe pemerentah Japan 

djoega akan tinggal diam 

kan -dioesahakan 

Prima Engelsch drill f 8,50 
satoe stel 

Satoe perbandingan toean mendapat boekti, bahwa 

Persediaan reclame 

Ini jang mendjadi dasar! 

menjediakan pakean jang sem- 

poerna dengan harga jang rendah 

Palm. Beach 
Colbert & Pantalon 

Gaberdine all. wool f 27,50 
Colbert & Pantalon 

£ 11.50 

  

— disoesoen oleh S. Takdir 

PERTJIKAN PERMENOENGAN, 
,» 

dinegeri Belanda. . 

POEDJANGGA BAROE, 
tiga boelan .     

TT eeNTIINTA 
Bahasa dan kesoesasteraan Indonesia ! 

BATJALAH: 
KEN AROK DAN KEN DEDES, 

dikeraton Toemapel-Singasari dalam tahoen 1227 A. D., 

karangan Mr. Muhammad Yamin . . - . . - 

SANDHYAKALA NING MAJAPAHIT, soeatoe lakan terdjadi 

kira-kira Sjaka 1350, karangan Sanoesi Pane. , . 

BAHASA INDONESIA, seboeah sisedi tentang bahasa Indonesia, 

Effendi jang sekarang mendjadi anggota Tweede Kamer 

madjallah bahasa dan kesoesasteraan, 

ALAMAT : 

Administrasi Poedjangga Baroe, Batavia-Centrum 

(Rembours tidak dikirimkan) 

socatoe lakon jang kedjadian 

F 0.50 

F 0.64 

Alisjahbana . . . . . . F 0.65 

koempoelan sadjak Roestam 

F 1.66 

F1.95   
  

      

  

 



      

2 menolak oentoek 
am Kobe jang Pa tidak 1 

  

    
    

habis. : 

  

  

THE 

Hari Saptoe dan hari Minggoe diadakan tiga pertoendjoekkan 

.moelai 4,30 sore 

  

VAUVAUVMUVRU “dapat mempertoendjoekkan satoe film baroe jang 1 ) 
penoeh dengan pengalaman dari Edgar Rice 

Burroughs. Dengan tidak 

kan jang loear biasa, 
jang begitoe besar oentoek satoe pertoendjoek- 

jang akan moelai di- 

FE A RL ES$ mainkan ini "malam “dar malam berikoetnja. 

HARGA TEMPAT BIASA: Loket diboeka 

moelai djam 3.45 sore, 

      
   

    
       

  

   

  

    

      
memandang  onkost 

    
  

      

    

    

   

   

  

   
   
     
     

   
   

   
   

  

   

  

   

BEDAK FACE FRIEND 
Ss | Face iriend ada doea roepa Bedak dan Cream. Pemake 

BEDAK FACE FRIEND terbebas dari semoea ke- 
“koeatirao, dari sebab adanja Certificaat Analyse Labo- 
“ratorium dari Gouvernement tertanggal 19 December 
11933, Ta nummer D. 283, djoega satoe Verklaring 
dari Dr. Ong Hok Lan djadi boekti jang teroetama - 
BEDA FACE PRIEND tida mengandoeng ratjoen 
seperti: 

| Arsenicum, Koper, Loodcarbouaat, dan Kwikzilver. 
- BEDAK FACE FRIEND tertjampoer MOETIARA dan 
seroepa batoe NATUUR. Dari itoe boekan sadja ber- 

| goena bosat orang dewasa berias, ada besar goenanja 

| adem, tertanggoeng bisa Maan An tanda 
tanda di moeka. 

ai Honftenini. Ts 

LIEHENG & Ap 

aa 

| boeat anak-anak bikin seger dan dapetkenperasahan || 

"Sawah Besar 2—0 

  Batavia   g z . Malakasiraat No. 1 

  

  

   

    

   

   

    

   
   
    

  

     
     
   
   
   
   

  

    
   
   
   
   
    

    
     

    

  

  

Te Oo 

0 — — Pasar Senen 155 

  

  

       
Haja alagalaat! 
5 Komt tot bet #ebed! 

Geeft gij Borepela Betobi aan dezen oproep pa. 
Kent gij de beteekenis van het gebed voor 

ng individo, de Kerk, de Staat, het 

-menschdom ? : 

"4 2ek het bezielend werkje »Het Gebed" 

. door Shaik M. H. Kidwai, geautoriseerde 
' vertaling in het Nederlandsch van 

| R.A. A. Wiranatakoesoema ts 

      

  
ang” bergoena Sekat” giten Olb 

er oa ean Ie soe- 

Dave disalin oleh 

Sana dalam ' 

  

  

MOHAMAD TAHIR 
Batavia-C. 

KLEERMAKER VAN EKALONGAN 
. Batavia-C, 

BAKRI 

Selamanja kita ada sedia dari miatjem? 
kain djas seperti: wol, Palmbeach, lenen, 
dril, en djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian 2 segenap bangsa rapi 
(dan nefjis. 13 134 

— 

Tele gram adres : 

       
Jang tida memiak « dan lengket 

  

  

| 
| 

  

  

Seda “boeat ikat Pawai dari 
segala penjakit koelit atawa loeka dan 
bocat kepotong barang tadjem lantas 
dara tida mengalir lagi. 
Djoega boeat ilangken anak ketjil j. jang |9 
ada keloear sarap sesoedanja pake dari 
3 sampe 7 hari bisa tertarik keloear 
kokotorannja. “Lebi Pitan. Nara boekti- 

| ken sendiri. 

Manufactured bij. 
JEKEEE NG, 
Malakastraat Telf 1456 

Batavia 

HONG KONG & Co. 

TOEKANG ROTAN 

Pintoe Besar No. 72, BATAVIA. 

Sedia Krosie dan medja dari rotan 
matjem model, harga lebi 

laen toko, bararg 
roepa? 

moerah:. dari 

tanggoeng baek.     Harap toean? dateng saksiker. 

  

  

  

Mendjoeal ketjap keloearan Cooperatie 

Boedi Istri Manondjaja jang soedah 

termashoer dimana-mana tempat: 

blekkan boleh berdamai sama Agent kita 

M. Ramin Kwitang G. Lebak 2 No. 137 

Bat.-C. Djoega mendjoeal minjak Tjiamis 

toelen ditanggoeng 100 ee tidak di- 

tjampoer. 

ki 
Isl 

     
| BROODBAKKERII 

ELITEs 
Zuiderboordweg No. 107 Telf 180 Priok. 

Toean ingin dapat “roti 
jang baik. dan - moerah ? 
Telefoon lebih doeloe pa- 
da kita poenja bakkerij, 
Tjonto roti dikirim gratis.   Bg 20:15 

  

4 

  

KALENDER 200 JAAR 

    

— MENGOBATIN SEGALA PENJAKIT ZONDER OPERATIE 

BOEKOE ILMOE FALAK . sala f Pa : 

"0.30. Kia ERD GEN AR 

    
  

    

  

    

DOKTER — DOKTER 
Kwa Tjoan Sioe, Kwee Oen Liam. 
H.B, Siebert H.DJ. Apituley. 
W.K. Tehupeiory, Moewardi. 
Ben Lutter. Olut Munck. 
lean B.M. Goewie, G.W.F. Lucardie 
Wu Lienteh, K.P. Song. 

| Miss Margaret HD. Lin M.A.M.D, 
dan Chen Fang Tze Kasmir, Roebini, 
A.H. Bertel P. von Pajsz. Memberiken 
Geneeskundige  Verklaring  speciaal 
boeat Bedak Virgin. 
Kerna Bedak Virgin ada toilet bedak 
safoe satoenja jang paling baik dan 
berharga 3 (Zegg: TIGA) Gowverne- 
ments Laboratorium telah menjataken 

ITIDA memake fjampoeran bahan metaal 
jang be bahaja dan diberiken 3 Certi- 
ficaat Analyse pada Bedak Virgin. 
Tjoba den boektiken sendiri, Monster 
gretis 

Terdjoewal di selosroe Indonesia, Giaa 
its Seftlements dan British India. 
  

  

  

  

Pada hari KEMIS, tanggal 8 Febr. 1934 ' 
oleh 

VEE COMMISSIE HANDEL 

SAVAN” 
di PETODJO ILIR 

Dari: 40 Koeda BIMA toelen pilihan 

35 Kotda SOEMBAWA toelen 
- besar-besar 

#&   23 5 Koeda SANDELHOUT foelen,. 

e Pp R OF. K. H A S R U T besar dan bagoes dan bebe- . 

Citadelweg 1 — Batavia-Centrum — Telefoon 4832 WI. rapa DEELEMAN, an : Ta 1 an 

AR sa PAKEANNJA. Saban hari boleh da an. 

Ban Te Sate PAMA 7D SORE periksa dalam Loods koeda di 

. . Beta Petodjo-llir, 
  

  

   
    

     
      

   

  

     

      

RIJWIEL EN MBUBEL HANDEL TJONG & Co. 
- SAWAH BESAR No. 1ZEN 15 BT.-C.   

TELEF. 390 WELTE VREDEN 

"Sedia Speda Merk: 

RALEIGH, HERCULES, STER, 

ana, terkenal harga sekarang moerahan," dan pembaaran' 

Djoega sedia .meubelen 1 model model. baroe. 

dapat Keliga pembajaran MENAI Itermijn) jang amat ringan 

termijn rendahan. 

  

     

  

   
        

    

    

Semoea bisa" 

PPn



     

           

           
         
        
      
        

       
          
    

  

        
      

   

- koet poela, penjakit demikian tjoema 
bisa dapat diwaktoe hawa sedjoek ini, 

| dilain2 boelan tentoe tak akan kedapa- 
 tan.Dan djika badan di moesim Winter 

akan moedah kita mengenemoei bahaja 

  

  

Lagi-lagi tentang dingin — perdjalanan jang mendjadikan kesasar 
s 0.0 Itersesat)j— pertolongan politie perloe kita harapkan. 

           

        
     
   

    

18) & Oleh Amir Hasani, redacteur ,, Pemandangan" di “Djepoen. f 

| Tetapi toean pembatja djangan ta 

ini didjaga baik, tentoe insja Allah tak 
  . demikian. Diwaktoe kita menoelis toeli- 

NN ag 

amat tebal barjaknja, tjelana 3 dan 
' kaoes kaki 3, ditambahi lagi kain sjaal 
. goena boeat leher. Seimoea ini diseloe- 

    

  

sanini, anak badjoe kita 4 lapis jang: 

Aneh, boekan ? Satoe sesama mance- 
sia menarik dan satoe lagi bersenang 
nang bersendar diatas kereta itoe. 
atoe dalam keletihan pajah dan satoe 
gi keadaan sebaliknja. Amatlah besar 

       
     

  

boenji jang: amat riboet diatas kepala 
'kita. Roepanja kita melaloei djalan di 
bawah djembatan dan djembatan ini 

djalan kereta spoor. 

“Jiagi, djikaitak: lekas » 
“#kedinginan, “5 

Dabel disekeliling doenia ini | 
amatlah berbedain jang gandjil2 lagi, | : 
Sekoenjoeng koenjoeng kedengaran | 

kapas di 
-Doengg Ing dengan kimono tebal berisi Amatlah  pandjangnja, 

idalamnja. Dan soenggoehpoen | Djakarta ada poela djembatan didalam 

ya 
betoel di 

| soedah sebanjak ini pakaian kita hawa kota, akan. tetapi tak akan sepandjang 
ini benar. Kereta api, jang membikin 
iboet diatas kepala kita datang dari:         

. diwaktoe sekarang ini. - sai 
| Dan sekarang akan kita peringati | 

. pada toean pembatja, djika | : 

. mana benar dingin dinegeri Djepoen 

pada toean pem kelak ada 
oniatan akan melawat kenegeri Mata 
| Hari terbit, djanganlah berangkat di s

a
 

lah didalam boelan April dan sete- 
'roesnja. Tentoe pemandangan jang 

| 4jantik akan kedapatan diboelan ini, 

  

Tokyo, spoor berdjalan menoedjoe 
kota ini siang dan malam dan diwak- 
toe malam hari diatas wagon ada poela 
sediakan tempat tidoerjboeat menge- 

laikan badan, dan setjoekoepnja akan 

  

didapati dalam deresi kereta sneltrein 
di|demikian, 

dalam boelan sekarang ini, berangkat- | Tentang makanan tentoe akan setjoe- 
koepnja poela akan kita dapat. Akan 
tetapi oleh sebab kita beloem lagi me- 
naiki kereta demikian, maka tak bisa 

  

    

      

do 

  

   

        

  

     

   

  

| bahwa kita sel 

| At e 

dengan 

negeri ini, bidr 

seperti. orang E 

    

  

  
   
   

        
     
       

       

   

    

    

   

    

  

  

Id 

an sekedjap mata sac 
tahoe, siapa: orang Djepoen dan siapa r poelang” dimana tempat 
(tidak, biar kita memakai pakaian setjara | kita menginap, dimana letaknja kah 

    

Ea a, ikoet sadja kita, 
dong! Djangan tertjengang-tjengang 

— sadja! sekali-kali djangan di perlihatkan, | tak 
karang ini orang baroe, | paj 

isepandjang agak2 kita. (Kita sendiri | kita sekarang sedjelasnja membilangkan 
beloem mendapat keadaan demikian) | keadaam diatasnja. 

. Ajo, tocan pembatj Tatkala kita melihat arlodji, maka 
hari soedah poekoel 11. Sekarang ini 

ingin berdjalan lagi, kaki soedah 
1 dan hawa terlam pena moek dan 

O£I 

    

    
    

       

         

  

  paj 

| Akan tetapi kemana maoe poeting, 
| dimana djalarr poelang dimana tempat 

poen kita berpakaian |-dan bagimana kita akan sampai disana. 
te Nee an 3 

mereka ini di permain-mainkan. Tetapi 
Tak moedah Djalan2 di Kobe ini ta' mempoenjai 

nama dan djika ada namanja kita ta |   

  

   
     

   

    

     

   

    

    

    

          

    

    

       

        

  

       

      
        

        

       

        

     
     
    

  

     
      

   
   

    

    
a saldjoe menoedjoe 

5 cendjoekkan 
“park.    

| membatja. Nama2 toelisan 
toko2 hampir semoea sama 

ija dengan jang kita lihati di 
| dan entah soeratan2 ini 

u nafma jang lain jang 
kita sekali-kali ta” akan me 

1 kita sekarang ta" tahoe 
djalan poelang lagi. Sama siapa akan 
ditanjai lagi bagaimana moesti mena 
nja ? Djalanan hampir-semoea sekarang 

imaoe poelang, dia menoendjoekkan 

(dan tentoe akan mendapat kesoesahan 

     

bodoh, nama “djalan tempat tinggal: 

bodohan ini barangkali akan mendja- 
idikan kesoesahan. Kita ada ingat nama 
roemah tempat tinggal, tetapi siapa 

Itahoe kemana akan ditoedjoei dan 

Orang ini berkata pada kita dan apa 
jang dikatakannja menambah peesing 

Idia tak mengerti perkataan kita, dan 
(biar kita tak akan paham poela tentang 
apa jang akan di katakannja, kita amatlah 

roeh anggota badan. Si knecht chauffeur 

kedoea belah tangan kita membikin 

bahwa djika Jama kita akan tinggal 

sama besar kelihatan dan di tepi2 ham- 
pir semoea toko dan kedai ta' ada be- 
danja, seroepa sadja adanja. Dan se- 
moea toelisan2 di depannja memoesing 

  

Hlonglah. Akoe tak 
'Apakah tak seoran 
menolong 'akoe? 

   

   

    

    

    

    

Orang2 berkimono 
djalan, -satoepoen ta 
dahkan'kita. Apaka 
ini pada kita, 

  

    

     

tjam pentjak) djoega 

ini, tetapi djangan2 nanti kita bertanja 
ini dan  djawabnja itoe, kita bertanja 

djalan ke roemah orang sakit zenuw 

O, kita dalam keadaan soesah, tak 
tahoe akal lagi. Kita sebenarnja amatlah 

kita tak di apal loear kepala dan ke-. 

akan tahoe tempat kediaman ini? 
Sedjoeroes lama kita berdiri, kaki 

ingin hendak berdjalan tetapi hati tak 

achirnja abis akal taxi dipanggil dan 
membilangkan tjoema perkataan nama 
hotel kita, pada si abang chauffeur. 

kepala lagi, tak mengerti sepatahpoen. 
' Nou bagaimana djadi lah kelak, biar 

dingin, hampir menggigir gigi seloe- 

bertanja dengan bahasa, jang tak me- 
ngeroeankan otak, kita tjoema membi- 
langkan maoe ke Yamato “hotel dan 

looping the loop dari kanan ke kiri 
dari selatan ke timoer, seolah-olah 
ingin menjatakan, bahwa kita maoe ke 
tempat di mana kita berdiam, Dan si 
chauffeur serta kneehtnja, jang bodoh? 
tak djoega mengerti dan masih tak 
mao0e mendjalankan keretanja. 
“ Si chauffeur teroes sadja bertanja 
dengan bahasa abradekabra, kita tentoe 
tak maoe tinggal diam poela dan 
mendjawab tjoema nama hotel kita. 
“Verdraait, kok bodoh betoel orang 

ini. Entah di waktoe itoe kedoea me- 
reka itoe, jang bodoh, entah kita ba- 
rangkali, kita tak mempoenjai penda- 
|patan jang sjah, malah kita pertjaja, 

(seperti keadaan sekarang ini tentoe 
semalam-malamnja tidoer sadja di da- 
lam auto ini, biar kedoea mereka ini 
akan riboet. Toeroen dari kereta'mereka 
kita tak ingin lagi, di loear hari amat- 
lah sedjoek dan kalau teroes sadja 
berdjalan tentoe akan djatoeh kedi- 
nginan dan achirnja kelak tentoe toean 
pembatja tak akan membatja toelisan 
kita lagi. : 

Kendjadi di waktoe sekarang itoe 
tjoema kita mengingat toean pembatja 
sadja. Bh 

Nah sekonjong2 timboellah penda- 
patan “jang senonoh. .Kita bilangkan 
pada si chauffeur bahwa kita ingin maoe 
ke police-office (kantor politie| dan 
mendengar perkataan kita ini, si abang 
teroes mengerti dan dengan segera 
di djalankan autonja. Dengan tjepat-   

  

Arah kemana kita sekarang ini? Ta' 
a dipetoeroetkan ' 

hati nanti akan sampai di poelau Sji- 
“Ikokoe. 3 nya 

O, orang2 tolonglah akoe ini. To- 
k tahoe djalan poelang. 

oega jang bisa 
g satoe kali 

ntoe mati akoe 

berkeliaran ber- 
la0e mengin- 
asihanjorang2 

Kita ingin benar akan bertanja“pada 
(salah satoe perempoean2," jang barjak 

ena hdanaanaeaen 

djalan ini 

asal ada tempat, jang 

apa jang kita maksoedi tadi. 
»Please Mr. Officer, Tintend to go 

back to my hotel, 

hotel.” : 
Dengan perkataan demikian kita ber-   

Boekan beladjar dansa sadja dimadjoekan, tetapi jioe-jitsoe (sema- 
perloe dipeladjari oleh perempoean Japan 

seperti gambar ini. £ 
A 

kata pada salah satoe politie, jang 
banjak berdiri itoe. Mereka berpakaian 
hitam, amatlah gagah kelihatan, tak 
beda dengan politie Europa, jang per- 
nah dilihat didalam gambar hidoep 

Saban orang politie mempoenjai.satoe 
pedang ketjil dan tergantoeng dikiri 
pinggang, pistol tak ada kelihatan. 

Mendjadi golok, knuppel, pedang 
klewang, moeka mtsam, semata-mata 
boeat menakoetkan-menakoetkan orang 
tak kedapatan, malah semoea mereka 
melihat kita dengan moeka djernift dan 
sekali-kali tak menjombong, hingga 
kita sendiri tak sekali-kali takoet poela 
mengeloearkan perkataan kita. 

Amatlah gagah mereka semoea de- 
ngan'pakaian demikian, seolah-olah kita 
sekarang ini di Europa sadja adanja. 
Moeka mereka “kelihatan seperti orang 
intellect sadja, orang pintar, orang jang 
berpengetahoean, djernih adanja. 

Dengan tenang mereka menjamboet 
kedatangan kita dan soenggoehpoen 
tenang, akan tetapi dengan teliti dan 
berawas. 

Soenggoehpoen semoea mereka inij 
kita anggap seperti politie Europa 
adanja, tetapi satoe tak bisa jang ber- 
omong salah satoe bahasa Barat. 
Sajang benar. Perkataan kita jang di 
keloearkan tadi tjoema di balas dengan 
diam sadja, tak sekali-kali mengerti 
apa jang di dengari, hingga kita sendiri 
djoega tinggal diam sadja achirnja dan 
tak tahoe poela apa jang akan di kata 
kan lagi. 

Nama hotel kita di oelangi kembali, 
maka satoe dari antara mereka jang 
berada itoe menandakan moeka, bahwa 
dia ada tahoe pada gedong ini. Agak2 
kita ini roepanja betoel. Dia bertanja 
pada kita dengan bahasa tak keroean 
lagi. 

Dia teroes sadja berkata, dan kita 
mendjawab tjoema dengen yes, yes 
dan terkadang oleh sebab soedah ke- 
biasaan perkataan bahasa Belanda ja 
djoega di keloearkan. (Kok bahasa 
Inggris dia tak mengerti, tentoe lebih2 
dia tak akan mengerti tentang bahasa 
Belanda.) Apa jang kita'yes, yes dan ja 
jakan, kita tak tahoe, malah sekarang 
kita soedah bosan mendengar semoea 
jang tak di mengerti dan begaimana 
djadinja sadjalah kelak. Kita maoe 
poelang, maoe tidoer, 

Perhoeboengan kita dengan pegawai 
politie tjoema tak lama, satoe dari 
antarafmereka ke chauffeur kita dan ber- 
kata sebentar, dan sesoedah beres, 
kita membilangkan arrigato (perkataan 
terima kasih, jang kita soedah pela- 
djari) dan tak lama kemoedian maka 
orang oedik si koenjoet ini ditempat 
jang soedah beberapa djam kehilangan. 

Oentoenglah ! Kalau tidak sampai, 
dimana malam ini. kita akan tidoer, 

Si chauffeur dibajar dengan 1 yen,   nja kita di bawanja masoek ke dalam 

N 

dimana diterima dengan tak sekali2 

but I don't know 
the may. O Please can you tell so- 
mething about it, it is the Yamato 

dan keloear i“djalan itoe,jmengomel, seperti "chauffeur2 bangsa 
hingga gelaplah pemandangan, tak 
tahoe dimana kita sekarang ini, dari 
auto tjoema bisa kelihatan kedai dan 
'roemah, di terangi oleh lampoe, de- 
ngan sebentar sadja. Kemana kita di 
bawanja kita tak akan tahoe, kemana| karang. Dahoeloe kita bilangan, bahwa 
mana sadja kita maoe sekarang ini,|diatas tempat tidoer ada kedapatan 3 

Panas boeat|selimoet dan djika di lihat betoel2 
menjenangkan badan diri, mandja ini : |boekan selimoet ketiga ini, akan tetap 
Achirnja berhenti taxi didepan satoe 
roemah ketjil dan kenjataanlah, bah-|djadi selimoet. 
wa tempat ini jalah dimana politie 
berada. Roepanja si abang mengerti 

kita sendiri sering keloearkan. 
Kila Imaoe tidoer sekarang ini. Mata 

mengantoek dan hari amatlah sedjoek- 
nja. 

Toean pembatja djangan kaget se- 

kasoer2 tipis. Dan kasoer inilah men- 

Selimoet biasa tak akan terpakai di 
sini, selimoet tebal, jaitoe dibikin dari 
iwol, jang kita pergoenakan di negeri 
kita di tempat negeri, jang berhawa 
dingin sekali2 tak akan bisa melawan 
hawa sedjoek negeri Djepoen. Selimoet 
wol soedah tjoekoep boeat di negeri 
kita, dan djika kasoer akan kita pakai 
poela, maka kelemasanlah rasanja ba- 
dan, bertambah tak enak kalau 2 atau 3 
semafjam ini dipergoenakan. Dibawah 
ketiga selimoet-kasoer ini didapati poe- 
la kasoer biasa, jang tak obah matjam- 
nja dengan dinegeri kita, tebalnja djoega 
sama. - 

Di kamar, stove teroes sadja menja- 
lar, hidoepnja oleh listrik, tetapi boeat 
kita panas datang dari barang demi- 
kian tak djsega memoeaskan, kita 
teroes sadja merasa dingin, walaupoen 
tak begitoe hebat pada ditengah dja- 
lan, di loear. 

Kalau maoe tidoer 2 atau 3 kasoer 
selimoet tadi diseloeboengkan ke se- 
loeroeh badan kita, hingga kasoer, jang 
tebal tjoema di bawah kita. : 

Seperti soedah di bilangkan klam- 
boe tak ada, tetapi betoel tak ada goe- 
nanja. Sampai waktoe kita menoelis 
ini, satoe njamoek tak pernah keliha- 
tan dan kedengaran "njanjinja. Ter- 
tjanggoeng poela kita sekarang ini me- 
ngingat tak ada njamoek, sebab di 
negeri kita, kita kalau hendak senang 
tidoer , selaloe- di nina bobokan lebih 
dahoeloe oleh moesik-moesik binatangg 
binatang ketjil demikian. Tetapi seka- 
rang ini tak ada satoe jang di kete- 
moei mendjadi kehilangan kawan poela 
lah kita di masa” sekarang ini. 
'Koetoe boesoek alias sobat karib 

kita kepinding tak kedapatan poela. 
Sebeloem kita mengalaikan badan jang 
letih ini, kasoer-kasoer kita periksai 
boeat ingin berkenalan dengan kawan 
baik kita ini, tetapi satoe poen tak ke- 
(lapatan, entah mereka masih maloe 
dan menjemboenjikan badan di tempat 
lain, kita tak tahoe. Atau mereka soe 
dah lebih dahoeloe dapat tahoe, bah- 
wa kita tak orang asing dan darah 
orang asing pait rasanja, djoega kita 
beloem bisa mempastikan lagi. 

Enfin, kita sekarang maoe tidoer 
betoel dan njenjak. 

( Oyasoemi nasai, toean toecan! Selamat 
tidoer ! 

  

BOEKA PRAKTIJK 

Dokter Mohd, Salim 
Chirurg 

dan algemeene praktijk 
Djam bitjara 5-6 u. sore. 

Raden Saleh-laan 29 Tel. WI. 6024 

KASMIR 
“Ind. Arts 

Oude Tamarindelaan 40 Bat-C. 

Telf.-no. Welt 4121 
Djam bitjara 5 - 6 sore 

Mengobati segala penjakit, djoega 

menceloeng orang bersalin dan me- 

njoenati anak-ank. 

  

  

  

Dokter 

R. Soetrisno 
Alg. Practijk. S2) 23 

   » 

Djoega menolong orang bersalin 

Djam bitjara: 7—0 pagi dan 5—6 sore 

Tarief ditetapkan berhoeboeng dengan 
keadaan patient, 

G. KETAPANG 537. Telfoon 1696 WI. 
  

  

Indisch Arts, 

Oude Tamarindelaan 147 

Batavia-C. Telf. No. 2805 Welt. 

  

   

  

      

# Algemeene praktijk. 

Djoega menoeloeng orang 

bersalin dan njoenat ar ak? 

Djam bitjara 5—7 saban sore 
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| Kinkhoest (Tussis Ouinta) 
(batoek anak-ana k). 

& 

Se en Mak DD MOEWARDI) “5 

Semoea orang jang mempoenjai ba- 
' njak anak2 dapat menjatakan, bahwa 
anak2 itoe seringkali sakit batoek, jang 
kebanjakan djoega di moelai dengan 
sakit pileg, badan ta" enak d.ls. 

eatoe matjam batoek, jang sangat 

Na nan anak2 dan jang sangat 

  

Dr. Moewardi, 

menjedihkan kita, dan orang toea, me- 
lihat anak- anak batoek sehebat se 
perti kalau di hinggapi penjakit ini, 

— jaitoelah kinkhoest (tussis guinta). 
Makin moeda anak jang mendapat 

penjakit ini, makin bahaja penjakit ini 
baginja. 5 5 

Darj pemeriksaan dokter2 ternjata, 
bahwa “anak jang beroemoer koerang 
dari 4 tahoen kebanjakan  mendjadi 
mati oleh karena penjakit ini, sedang 
anak jang beroemoer lebih dari 4 tahoen 
boeat sebagian besar lekas atau lama 
semboeh dari penjakit ini. 

Matjam batoek ini: demikian nam- 
paknja: Anak jang batoeknja berlainan 
dari batoek biasa. : 

Sedang ia beberapa lama ta' keliha- 
tan sakit, bermain-main seperti biasa, 
sekonjong-konjong ia batoek, sedang 
batoeknja itoe dengan tidak berenti2. 
Ia. kelihatan pajah, maoe menahan 
batoek ta“ dapat, sampai ta“ mempoe- 
njai kesempatan oentoek menangis, 
sedang napasnja ta” dapat keloear atau 
masoek dengan baik2, sehingga ini 
mendjadikan sianak koerang hawa 
napas diparoe2nja, moeka kelihatan 
biroe-hitam, anak kelihatan ketakoetan, 
terkedjoet, sedangkan boeat orang jang 
melihat anak batoek demikian sedih 
sekali, belas kasihan ta“ dapat meno- 
Jong 53 : 

Sesoedah hampir habis napas, si 
anak kedengaran menarik napas dengan 
pandjang, batoek berenti sebentar dan 
setelah doea tiga kali batoek demikian 
adanja anak itoe berenti sama sekali 
dari batoek itoe. Akan tetapi jang 
mengherankan jaitoe, bahwa setelah 
batoek itoe habis anak kelihatan se- 
nang lagi, seperti tidak sakit apa-apa 

  

—. bermain-main lagi dengan kawan2-nja 
seperti tidak mengandoeng penjakit 
jang sepajah itoe. 

Selainnja batoek, anak itoe moentah2, 
djoega diwaktoe mendapat 
(serangan) dari batoek itoe. 

.— Segala penjakit batoek mendjadikan 
orang kadang2 moentah djoega, atau 
nek, maoe moentah, teristimewa bagi 
anak2, akan tetapi ta begitoe sering 
atau tentoe. : 

Boeat kinkhoest soedah mendjadi 
biasa. Sehingga anak jang batoeknja 
berkali-kali, dan kalau batoek lama dan 
keras- batoeknja, dan disertai dengan 
moentah2, bisa dapat mengira anak itoe 
sakit kinkhoest. en 

Kerap djoega anak itoe batoek dengan 
- darah, akan tetapi ini ta“ berbahaja, 
karena darah itoe kebanjakan terdjadi 
oleh karena loeka2 dikoelit- daha ra- 
'hangnja dari kebanjakan batoeknja. 

Kalau orang toeca batoek darah, 
ea moesti berhati-hati, dan baiklah segera 

meminta pertolongan boeat menolong 
ia, karena kebanjakan batoek darah 

. menjatakan kesakitan batoek jang 
- sangat berbahaja, akan tetapi kalau 
“anak batoek darah, kita ta” oesah 

koeatir, karena boeat-anak-anak jang 
. moeda koerang oemoer lima tahoen, 
“batoek darah itoe tidak cleh karena 
loeka di paroe-paroe, seperti penjakit 

.. tuberculose, sedangkan anak jang sakit 
“tb.c. 'itoe djarang sekali sampai ba- 
toek darah, (koemoptoe). Kalau ada 
anak batoek darah," jaitoe kerapkali 

- Oleh karena sakit ,,hinkhoest”, sedang 
- kan moentahnja tida oleh karena Sa- 

— kit peroet, hanja oleh karena hebatnja 
batoek. 

Djalannj" Iverloop) penjakit ini ke- 
banjakan mengoeroeskan kita. Kinhoest 
moelainja @ngan pildg biasa, anak 
perhalatan dan keadainnja seperti 
anak jang pileg biasa, badan panas 

aa 

    

yaanval”. 

N 

sampai 380, ta” enak rasanja, napsoe 
makannja koerang, kerapkali menangis, 
pendek kata seperti anak jang sakit 
»keanginan“ biasa. Sesoedah laloe se- 
dikit hari sakitnja pileg itoe semboeh, 
Si iboe ta“ mengira apa-apa, anaknja 
soeka lagi bermain-main, senang ma- 
kan d.I.s. akan tetapi sedikit hari lagi, 
lama-lamanja doea atau 3 minggoe si 
anak sekonjong-konjong moelai batoek 
lagi,. dengan xeras dan ta" berenti2. 

kalau sesoedah doea-tiga minggoe, 
sampai satoe doea boelan batoek- 
nja si anak ta“ hilang2, si iboe 
mengetahoei dengan njata anaknja sakit 
batoek, jang keras, jang ta' mendjadi 
semboeh, obat apapoen jang telah di 
berikan kepada anaknja itoe. 

Kalau anak jang sakit itoe, sebeloem- 
nja sakit, badannja sehat, koeat badan, 
ta“ kekoerangan makan, ta" sakit paroe2, 
atau ta" sakit peroet d.I.s., djoegapoen 
kinkhoest itoe ta“ begitoe mendjadikan 
bahaja baginja. 

Akan tetapi kalau anak jang badan 
nja telah ta“ sehat, mendapat tambah 
kinkhoest, beberapa bagian badan jang 
haloes2 ikoet”dihinggapi penjakit ini, 
ataupoen kalau ada sakit tuberculose, 
sakit ini ditambah kinkhoest sampai 
lekas mendjadikan matinja si anak. 

Bynchitis (batoek di paroe2) men- 
djadi honehopven monie (longontste- 
king) d.I.s. Gindjel tambah sakit, koe- 
ping dapat sakit dan seteroesnja, jang 
bocat anak2 jang beloem oemoer 4 
tahoen, sampai mendjadikan poetoes 
njawanja. 

Lain dari pada anak2 jang sakit 
kinkhoest, poen orang toea dapat sakit 
kinkhoest djoega, biarpoen baginja ta" 
tahoe nampak seperti sakit batoek jang 
pajah, hanja -mendjalankan ia kerapkali 
menoelarkan sakitnja itoec kepada anak2. 

Kinkhoest moedah menoelar, dari 
seanak- kepada anak jang lain. Maka 
di sekolahan, kalau ada seorang anak 
jang sakit kinkhoest, oleh schoolarts 
ia haroes dilarang masoek di sekolahan 
boeat sampai satoe-doea minggoe se- 
habis sakit sebab djikalau ia di idzin 
sekolah dalam sedikit hari ia telah 
mendjadikan kawan2nja sekelas ikoet 
sakit kinkhoest djoega. 

Oentoek menjingkirkan seorang anak 
dari roemah dapat di lakoekan, maka 
djikalau di socatee roemah ada seorang 
anak jang sakit kinkhoest, biasanja 
djoega semoea anak ikoet djoega sakit 
kinkhoest itoe, melainkan anak2 jang 
telah tahoe dapat! penjakit ini lebih 
doeloe. 

Sebab, soeatoe kebaikan di dalam 
riwajatnja penjakit kinkhoest itoe jai- 
toelah, bahwa anak jang telah tahoe 
dihinggapi olehnja, djoega boeat sete- 
roesnja ia immuun (dapat menahan pe 
njakit ini boeat seteroesnja|, sehingga 
ia senang sadja tinggal. sehat, kalau 
ia bergaoelan dengan lain2 anak jang 
baroe bersakit kinkhoest itoe. 

Oentoek mengoelangi oeraian kita, 
maka kita dapat membilangkan, bah- 
wa, biarpoen penjakit kinkhoest itoe 
tidak sering mendjadikan meninggal- 
kannja doenia si anak, ketjoeali boeat 
janak2 jang beloem oemoer 4 tahoen, 
ia poen menjoesahkan sangat si sakit 
dan orang toeanja. 

Oleh karena itoe, makapoen perloe 
kita menetapi ichtiar2 oentoek mentje- 
gahnja kinkhoestitoe bagi anak kita. 

1. Kalau kita melihat anak-anak orang 
lain jang soeka bermain-main dengan 
anak kita, berbatoek sematjam kinkhoest, 
di laranglah anak kita oentoek mene- 
roeskan pergaoelannja dengan anak-anak 
itoe. sampai mereka di t@ntoekan oleh 
dokter, telah semboeh dari sakitnja. 

2. Kalau ada seorang anak kita di 
roemah sakit ,,kinkhoest”, dari pengi- 
rain kita atau dari bilangannja dokter, 
haroes kita melarang anak-anak lain 
mendatangi atau kebanjakan bergaoelan 
dengan anak itoe, lebih baik biar di- 
pelihara doeloe oleh familie orang-toea 
atau siapapoen, lebih-lebih kalau anak2 
lain itoe oemoernja beloem 4 tahoen. 

3. Peliharalah anak2 jang baik-baik, 
sehingga koeat menahan kinkhoest itoe 
seteroesnja. 2 

'Obatnja kinkhoest itoe ada beberapa 
matjam, soentik, matjam tablet, matjam 
obat minoem. Jang satoe ada sedikit 
lebih baik dari jang lainnja, akan tetipi 
tak ada jang menghilangkan penjakit 
kinkhoest itbe  tidaktiba  diberinja. 
Baiknja obat-obat itoe jalah dapat me- 
lekaskan sedikit semboehnja sianak dan 
menahan, sehingga kinkhoest tak ma- 
soek kedalam dan tak menambah berba- 
haja boeat si anak, 

Sebab kalau kinkhoest tidak di obati 
sampai satoe doea boelan, kalau tidak 
lebih, beloem semboeh. Kalau di obati, 
barangkali lainnja penjakit ini dapat 
sedikit-dikitnja di perdoeakan   

Beloem-di kira apa-apa, akan tetapif 
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BANDOENG. 
Pembantoe kita toelis : 

Pertemoean Kaoem 
Journalist. 

Atas initiatiefnja Toean Bakrie Soera- 
atmadja (Hoofdredacteur Soend: Dagb. 
Sipatahoenan)  hesok -pada hari 
Minggoe moelai poekoel 9 pagi akan 
diadakan pertemoean kaoem Journalist 
Indonesia boeat Periangan, tempatnja 
di kantoor Dagblad Sipatahoenan. 

Apa jang akan dibitjarakan di dalam 
itoe pertemoean kita beloem tahoe, 
hanja djika nanti soedah dilangsoeng- 
kan dan dirasa perloe diketahoei oleh 
oemoem kita akan bentangkan. 
Moedah-moedahan sadja ini perte- 

moean membawa hasil jang baik. 

Iboebapajan g 
0 tebedor. 

Hari Kemis jang baharoe laloe kira 
poekoel "/, 5 sore di Pangeran Soe- 
medangweg satoe anak (Soenda) lelaki 
kira oemoer 7 tahoen soedah keloejoe- 
ran sendiri sembari nangis katanja 
mentjahari iboe dan bapanja. Sesoe- 
dahnja ditanja pandjang lebar oleh 
pendoedoek itoe tempat, ma'loem masih 
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anak2 beloem bisa mendjawab jang 
djelas, hanja bisa menerangkan bahwa 
iboenja bernama Kasmah dan bapanja 
bernama Wira beroemah di District 
Soreang. Sesoedahnja itoe anak mem- 
beri djawaban jang begitoe pendek dan 
terang, seorang bangsa Tionghoa ber- 
nama Toean Oeij Ek Jan (koeasa toko 
Meubels handel ,,Favoriet”) merasa 
kasihan, itoe waktoe djoega lantas 
telefoon pada Assistent Wedana So- 
reang, menanjakan barangkali ditempat 
terseboet ada orang bernama Wira 
dan Kasmah jang kehilangan anaknja. 

. Sampai ini berita ditoelis itoe 2 orang 
lagi ditjahari oleh Politie tapi beloem 
ketemoe. Dengan kesoetjian hati sebe- 
loemnja itoe anak datang orang toeanja, 
akan dikasih makan dan minoem oleh 
Toean Oeij Ek Jan dan disoeroeh ting- 
gal di salah satoe: tetangganja. 

Djika ada salah satoe ahli warisnja 
itoe anak hendak mengambilnja, diper 
silahkan datang ke Pangeran Soeme- 
dangweg nomer 83, atau kalau hendak 
menanjakan apa2 boleh telefoon ,pada 
nomer 116 (toean Sie Kwie Liong.) 

Penjakit Pest semang- 
kin memboetatoeli. 

Sebagaimana jang begitoe kerapkali 
diberitakan- di ini soerat kabar, bahwa 
di Bandoeng dan daerahnja penjakit 
terseboet teroes meneroes meradjalela. 

Begitoe djoega -baroe-baroe ini di 
Soreang itoe penjakit bahaja semangkin 
hebat sehingga tidak sedikit pendoe- 
doek jang mendjadi korban. 

Menoeroet  penjelidikan kita men- 
djalarnja ini penjakit jang berbahaja 
soedah sampai di. moeara Tjiwidej 
(dekat dessa Tjilampeni.) 

Lijst derma palsoe. 
Oleh karena ketahoe- 
an palsoenja dan me- 
rasa: takoet, lekas di 
robek. 

Tg. 1 ini boelan (hari Kemis j.b.) 
kira2 poekoel 12 tengah hari keroemah 
penoelis soedah datang sesrang jang 
tidak dikenal berpakaian meniroe dan 
berlagak santri, membawa lijst jang 
isinja mentjeriterakan bahwa di Ma- 
nondjaja akan mendirikan Mesdjid, dan 
minta sokongan ke seoemoemnja kaoem 
Moeslimin beroepa wang sekoeasanja. 

Oleh karena penoelis sendiri orang 
Manondjaja dan sama sekali tidak 
mendengar bahwa ditempat tsb. akan 
mendirikan mesdjid baroe (di Manon- 
djaja mesdjidnja soedah djempol. Red.), 
lantas penoelis tanja ini dan itoe ke- 
pada jang membawa itoe lijst, kesoe- 
dahannja kenjataan bahwa itoe orang 
hanja penipoe belaka dan teroes terang 
timboel” akal demikian oleh karena 
tidak koeat merasakan tersempitnja 
penghidoepan. 

Akan -tetapi sesoedahnja dikasih 
roepa-roepa nasehat oleh penoelis bah- 
wa itoe kelakoean memang berbahaja, 
itoe lijst derma palsoe lantas dirobek 
oleh dia sendiri, sembari minta maif 
soepaja djangan sampai diberi tahoe- 
kan kepada Politie. 

Tipoe djaman malaise ada2 sadja. 
——I— 

MAKASSER. 

. Pembantoe kita toelis : 

. Perampasan jang berani. 
1 Awas toekang2 

: djoealan. 
Dizaman malaise ini, roepa2 sadja 

akal atau perboeatan timboel pada ti- 

peroetnja dengan djalan apa sadja. 
Baik dengan djalan jang halal ma- 

oepoen dengan pendapatan riba (tidak 
halal). 
Teroetama perkara rampok, perkara   pentjoerian, perkari tjopetan dan per- 

ap2 manoesia boeat dapat mengisi 

kara djoedian hampir setiap hari pada 
beberapa soerat kabar kita dapat ba- 
tja dan hampir setiap hari kita dapat 
dengar. 

Begitoepoen baroe2 ini kita dika- 
barkan, bahwa seorang anak beroe- 
moer kira2 10 tahoen oleh iboenja di 
soeroeh mendjoeal pisang goreng ba- 
njaknja kira2 f 1,50 Isatoe roepiah 
lima poeloe senJ, sesoedah berkeliling 
sekian lamanja pisang goreng itoe 
habislah. 
Si anak 'antaran djoega terlaloe pajah, 
tinggal beristirahat dibawah pohon 
kajoe, dan menghitoeng2- pendjoealan 
pisang gorengnja itoe. Tetapi apa 
latjoer. 

Dengan tidak merasa tjoeriga si anak 
tersebuet dari belakang dibekoek ba- 
tang Ichernja, laloe dirampas oeangnja 
oleh seorang badjingan. 

Si anak terseboet sesoedah sangsi 
dari terkedjoetnja teroes menangis ber- 
teriak2 minta tolong. Beberapa orang 
sama datang tetapi sia2, si djahanam 
itoe telah angkat kaki seriboe. 

Pembatja sendiri rasakan bagaimana 
nanti sang iboe, bila ia dapat tahoe 
perkara itoe. Karena harapannja jang 
sedikit itoe, djoega soedah direboet 
orang. 

: Mati mendadak. 

Hari Minggoe kira djam 1 pagi -se- 
orang toea bangsa  Indonesier, 
dengan bersendjata parang, pergi di 
pekoeboeran di Berowargin. Maksoed 
si kake itoe, ialah hendak membersih- 
kan koeboeran anak dan familienja. 

Sesoedah perkerdjaannja itoe selesai, 
ia pergi doekoek di bale2. 

Tetapi tidak berapa lamanja tiba2 
ia djatoeh pingsan ditanah. Orang2 
jang ada disitoe sama terkedjoet. Sesoe- 
dah diperiksa, njatalah bahwa rijawa- 
nja sang kake itoe soedah melajang, 

Politie jong diberi tahoekan, datang 
dengan brancardnja — boeat angkoet 
maitnja orang jang malang itoe kehos- 
pitaal, sementara familienja diberi tahoe 
kan. 

Soeami jang kedjam 
Hari Minggoe dd. 28 Jan. pendoe- 

doek kamp. Oedjoeng Tanah sama 
riboet, sebabkan teriakan dari satoe 
perempoean jang minta tolong. Setelah 
orang2 berkeroemoen dimoeka roemah 
itoe, kelihatan pintoenja tertoetoep dan 
didalam roemah itoe ada soenji sedjoe- 
roes lamanja, pintoe diboeka oleh 
seorang laki2 jang memegang sebilah 
rentjong . jang berloemoeran darah. 
Orang2 sama terkedjoet dan beroen- 
toeng datang seorang rechercheur, 
siapa laloe naik diatas roemah itoe dan 
beslag rentjong itoe, sementara laki2 
itoe dikenakan gelang besi pada ke- 
doea belah tangannja, . 

Laki2 itoe ialah soecami dari pe- 
rempocan jang minta tolong itoe dan 
si perempoean tersboet soedah bertje- 
rai dengan djiwanja, disebabkan loeka- 
loeka jang hebat dibagian peroetnja. 

SEPINTAS LALOE' 

Mintak diperbedakan dalam per- 
gaoelan hidoep sehari-hari. 

Dalam isi Podjok Kampret hari Re- 
bo jbl. pernah ditoeliskannja tentang 
»Kalau serba sederhana”, dalam mana 
digambarkan bahwa Pangeran Koesoe- 
mojoedo Lid Raad van Indie dengan 
berpakai sangat sederhana bersama- 
sama noempang bertedoeh disatoe 
emp€r waroeng (diwaktoe hari hoe- 
djan) dengan kaoem Kromo. 

Ini gambaran terdjadi di Betawi. 
Sekarang ada lagi gambaran di loear 
poelau Djawa. 

Pasirahbond, ialah satoe perkoem- 
poelan  Pasirah (Kepala Marga) di 
residentie Palembang jang diakoe sjah- 

8 Juni 1929. 
Menoeroet Per. Selatan beloem se- 

lang berapa lama ini Bond mengada- 
kan vergadering tertoetoep di Poelau 
Negara. : 

Antara lainnja ada seorang Pasirah 
jang memadjoekan voorstel soepaja 
coStuum hari-hari bagi pakaian Pasi- 
rah2 itoe diperbedakan dengan orang 
banjak. Voorstel ini diterima baik oleh 
vergadering terseboet. 

Beloem ada sebab dan kitapoen ti- 
dak akan mengatakan bahwa semoea 
Pasirah didaerah Palembang itoe ingin 
meradja, ingin dihormat (eerezucht) di 
rinja karena sampai kepada pakaian 
hari-hari maoe diperbedakan dari orang 
banjak. Tjoema sadja orang boleh 
bertanja didalam hati: costuum bagai- 
mana lagi jang di inginkan oentoek 
pakaian mereka, soepaja orang banjak 
tahne dengan tegas bahwa mereka itoe 
Pasirah. Tongkat mas fatau perak) 
serta koepiah benang mas boekankah 
soedah ada, dan perloenja ini perbe- 
daan dengan orang banjak oentoek 
kebadjikan apa kiranja ? 
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Roepanja siang. Tetapi 
lampoe- 

Itoe memberi 
banjak tjahaja dan meng- 
habiskan djoega ,,stroom 
lestrik” tjoema sedikit, 
lagi poela, dari boeatan 

inilah 
OZON. 

poen 

Hollanda. 

Oz 
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WAKIL MOETALAK DIPADA TANAH HINDIA -HOLLANDA   LINDETEVES-STOKVIS 

  

pia oleh pemerentah, dengan besluit” “ 
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— Barang di "kantoor politie..... 

Siapa kata bahwa sekarang tidak ada 
  

— lagi orang jang djoedjoer, ini sangkaan 
keliroe. Apa lagi orang jang kira bahwa 
politie disini corrupt, sebagaimana -di 
Amerika, alihans menoeroet Jan Houbolt 
dalam ,,Actueele Wereldnieuws”, ini 
bengiraan djaoeh dari sebenarnja.. .. 

Siapa jang tidak. pertjaja "boleh lihat 
itoe fijst barang-barang jang didapatkan 
ditempat oemoem oleh politie, dilem- 
baran ,,Kota” ini hari. 

Tidak koerang dari 5 speda ditahan 
di “kantoor politie. Ini speda boleh 
djadi tadinja asal 'tjoerian tetapi di 
satoe ketika pentjoerinja dapat ingatan 
baik. Sebab boekarikah prof. Dijkvorsch 
toetoerkan bahwa dalam badan ma- 
noesia ada doea sifat, jalah sifat bi- 
natang”dan sifat dewa (beest en engel|? 
Waktoe maoe gondol itoe sepeda ke- 
poenja'an .orang lain, sedang timboel 
sifatnja jang tidak baik, dan waktoe 
sifat dewanja moentjoel, biarlah itoe 
speda ditinggalkan sadja,.... sampai 
politie tambah pekerdja'an. 

Satoe “tjontoh kedjoedjoeran politie 
jalah oecang jang diketemoekan dipas- 
rahkan pada hoofdbureau, jalah oeang 
pitjisan doea dan oeang sedjoemblah 
2612 cent. 
Teraes terang bilang djikalau si Tjo- 

dot didjalanan dapatkan pitjisan doea 
(biar sampai talenan satoe) tentoe ia 
tidak akan rapport itoe pendapatan pa- 
da politie. Atau si Kalong jang -djoe- 
djoer boleh djadi oempama. di Kramat 
dapatkan doea pitjisan, ia lantas ke 
Koningsplein West serahkan itoe ba- 
rang jang ditemoekan. Dari Kramat naik 
deeleman. bajar setalen poelangnja naik 
Atax  bajar tiga pitjis. Dari boeat se- 
tahkan -itoe oecang doea pitjis pada 
.politie ia belakan boeang ocang empat 
setengah pitjis.... 

Diantara barang2 jang didapatkan 
oleh politie ada satoe tje'ana ti- 
doer. Diantara pembatja tentoe ada 
jang kira aneh ada tjelana-tidoer di 
dapatkan oleh politie. Toch sebetoel- 
nja tidak aneh. SAS 

Ini ditilik dari si Tjedot, doeloe 
waktoe ia masih beloem ibadah se- 
perti sekarang. Ia bilang dari roemah 
maoe' ke vergadering. Waktoe ma' Tjo- 
dot meleng. dari tempat pakaian ia 
lantas ambil satoe tjelana-tidoer, Boeat 
apa, orang tidak tahoe. Poelang “dari 
»vergadering  djam 2- malam, tjelana- 
nja diboengkoes kertas koran. 

Tetapi didjalan ia pikir-pikir, con- 
clusienja lebih baik hilang satoe tjelana 
tidoer dari pada moesti ketahoean oleh 
ma” Tjodot. Djadi : Selamat tinggal 
tjelana-tidoer, dan dari deeleman me- 
lajang boengkoesan tjelana-tidoer di 
djalan besar. Paginja 'politie dapatkan, 
bawa ke hoofdbureau dan masoek 
register ,,barang2 jang ditemoekan'...! 

Jang penting lagi dan mengandoeng 
drama itoe ,,satoe actentasch: isi satoe 
pyama dan pakaian anak-anak. 

. Jang kehilangan barangkali ada seorang 
bekeerling, seorang jang soedah babalik 
pikir, tetapi telaat. 
“Lantaran. gogoda tidak perdoeli 
isterinja jang pvenja anak ketjil dikasih 

-soerat model D. Sekarang, sesoedah 
bahwa 'ia 
maoe 

.mengetahoei 
dia tjoema 

ix. . - 

poenja si 
oecang  sadja, 

' poetoes perhoeboengannja. Lantas, se- 
“kali masa maoe tengok oekas-isterinja, 
“beli doeloe di toko Japan pakaian 
boeat anaknja. Tetapi sedatangnja di 
roemah bekas-istrinja, tidak dapat ham- 
poera. Maksoed maoe menginap (itoe 
“pyama) tidak di-idzinkan, dioesir oleh 
bekas mertocanja. Kembali, dengan pya- 
ma dar pakaian anak-anak dalam tasch. 
O doenia! Hati ngenes, tinggalkan itoe 
actentasch dan ia sendiri lantas tje- 
boerkan diri di Tjiliwoeng..... 
Sampai sekarang tidak ketahoean 

'dimana, hanja orang dapatkan itoe 
actentach isi pyama dan pakaian anak 
ketjil. O doenia, ....!! 
bang Rakit KAMPRET, 

20 BANDJERMASIN — 
“ (Borneo) € 

- Pembantoe kita kabarkan : 
Congres Barisan 
“Indonesia. jang 

3 Kai pertama. 2 

“Nanti pada boelan.April jang akan 
datang Barisan Indonesia (Bindo) (doe- 
loe nama Sarekat Kalimantan) akan 
diadakan congresnja jang pertama di 
Bandjermasin. Pan Make 

Oentoek itoe soedah didirikan satoe 
comite oleh Bindo Tjabang Bandjerma- 
sin. jang oleh Hoofdbestuur diserahi 
mengatoer congres terseboet : 

Dibawah ini soesoenan Hoofdcomite: 
Voorzitter Hairoel Achmad, Vice 

: voorzitter Noerdin, Secrt. tevens Pe- 

ningmeester Sabaroeddin, Commissaris 
Saleh Gani, Commissaris Soemarmo, 
Commissaris Jacob. 

K-sakaran besar di 
Bandjermasin. 

Pada malam Kemis kira-kira djam 
1 tengah malam, di Bandjermasin telah 
terdjadi satoe kebakaran jang hebat 
(dimana achirnja 22-pintoe toko djadi 
moesnah. 

Keroegian ditaksir saia sekali 
f 140.000.— sedang jang ditoetoep 
Assoransi ada kira-kira f 100.000.— 

Ketika kebakaran. itoe jang amat 
mengetjiwakan benar jalah kelakoean- 
nja orang Militair jang datang ketempat 
itoe goena mendjaga keamanan, padahal 
berboeat sebaliknja. 
“ Pistool mereka tembakan keoedara 
dan kelewang mereka atjoe2kan begitoe 
roepa, hingga publiek djadi ketakoetan. 
Djotosan dantamparan tidak ketinggalan. 
dikasihkan oleh orang Militair itoe pada 
publiek. 

Kabarnja diantara publiek ada jang 
mendapat loeka, lantaran perboeatan 
dari Militair terseboet. 

Kebakaran itoe didoega terdjadinja 
lantaran perboeatan orang djahat. 

Kandangan. 
Moesjawaratoe t- 
thalibin. 

Oleh beberapa toean2 di Kandangan 
soedah diberdirikan tjabang dari Moe- 
sjawaratoethalibin jang berpoesat di 
Bandjermasin  satoe perkoempoelan 
agama Islam - Ahloessoenah waldja- 
ma'ah. 

Soesoenan Bestuur jang soedah di- 
tetapkan terdiri dari : 

H. Anang Dahlan Voorzitter, H. 
Aseri Vice Voorzitter, H. Soekeri le 
Secretaris, Aspar  2e Secretaris, H. 
Tarsie Ie Penningmeester, H. Asmawi 
2e Penningmeester, H. Achmad Com- 
missaris, Asit ,, Saaloedin ,, H. Da- 
manhoeri ,, Abdoerrachman Adviseur. 

Besar harapan Moesjawaratoettha- 
libin tjabang Kandangan madjoe pesat. 

. Roemah sakit Lepra. 
Atas initiatiefnja t. Soehardiman, 

opzichter B.O.W. soedah dibangoemkan 
satoe Comite goena mendirikan satoe 
roemah sakit boeat orang jang sakit 
Lepra (sakit besar). 

Sekarang Comite sedang tengzh 
bekerdja mengedarkan lijst derma dan 
mentjari leden dimana-mana. 

Dan persediaan2 goena roemah sakit 
itoe soedah disediakan. Dokter-dokter 

jang kosong,-tetapi kemoedian terboeka 
djoega ifoe resia waktoe ia tidak ada. 
Begitoelah ia ditangkap. 

0— 

Penjakit longp:st jang hebat. 

Mengambil banjak 
djiwa manoesia. 

Dalam onderdistriet. Doekoetoerih 
regentschap Tegal telah berdjangkit 
penjakit longpest” jang mengambil 
banjak djiwanja pendoedoek-pendoe- 
doek disitoe.- — . 

Dari 11 orang jang meninggal doenia, 
ada 6 dari antaranja jang mempoenjai 
penjakit longpest, sementara 1 orang 

pat pengasingan), toelis correspondent 
KENA 

Pada tanggal 21 Januari jbl. telah 
meninggal doenia seorang perempoean 
di dessa Lawalang (onderdistrict, Doe- 
koetoerih) jang mana tidak maoe di- 
soentik. 

Dalam pemeriksaan jang dilakoekan, 
telah nampak dalam 14 familie, jang 
diasingkan dalam barak, ada 4 jang 
telah meninggal doenia lantaran penja- 
kit longpest, sementara seorang pe- 
rempoean jang melantjong dari Pa- 
gongan djoega oleh penjakit terseboet 
nieninggal doenia. 

Penjakit jang ditakoeti itoe semakin 
lama semakin hebat berdjangkitnja. 

Penerbangannja Pelikaan. 

Djoeroeterbangnja 
terhindar dari pada 

2 bahaja hebat. 

Mesin terbang membikin penerbang- 
annja kedoea kali jaitoe dari Indonesia 
ke Nederland. Waktoe 'itoe malam hari 

soekar, begitoe Leeuwarder Couront 
kabarkan. Jang mengemoedikannja ialah 
Soer, sementara Smirnoff tidoer. 

. Dengan tiba2 orang mendengar me- 
canicien dibawah ada memperdengar- 
kan soeara mengganggoe. Soedah ten- 
toe mereka beroesaha hendak menge- 
tahoei apakah gerangan itoe, dan dengan 
lampoe senter mereka selidiki bagian 
badannja itoe mesin terbang, dan ba- 

kajoe melekat pada landinggestel. Orang 

lagi sedang tinggal dalam barak (tem- 

dan navigatienja sampai agak sedikit : 

roelah orang mengetahoei dengan ter- ' 
kedjoet bahwa ada tangkai? batang 

koeatir kalau landinggestel ini mendjadi 
roesak, sdhingga kalau hendak mendarat 
diboemi kelak djadi berbahaja. 

Pengemoedi mesin terbang itoe lantas 
menoeroenkan pesawat goena menjeli- 
diki lebih landjoet, dan beroentoeng 
poela waktoe mendarat tidak terdjadi 
bentjana soeatoe apa. 

Waktoe orang soedah sampai dila- 
pangan terbang dan menjelidiki dengan 
teliti, maka ternjata bahwa ada bebe- 
rapa dahan kajoe (denne-takjes| mele- 
kat pada landingsgestel. Artinja orang 
ada terbang diatas hoetan dengan be- 
gitoe rendah sehingga orang mengenai 
pohon-pohon kajoe, dan sebab inilah 

' maka kedengaran soeara mengganggoe 
dan gemoeroeh tadi. 

Pendirian satoe Na- 
tionaal Luchtvaar- 
fonds. 

Seperti orang tahoe di Negerl Belanda 
soedah terdiri satoe ,, Pelikaan-Comite 
oentoek mengadakan Nationaal Lucht- 
vaarfonds. Comite ini pernah berver- 
gadering di 's Gravenhage. Didalam 
vergadering itoe diperbintjangkan djoe- 
ga dengan tjara bagaimana orang 
hendak mengadakan propaganda oen- 
toek mendirikan satoe Nationaal Lucht- 
vaardigfonds dengan loeas dan besar. 
Berbagai-bagai comite lainnja dioen- 
dang oentoek meremboek sbersama- 
sama Begitoe djoega oentoek maksoed 
ini maka uitvoerende Comite akan 
mengirimkan soerat kepada sekalian 
Burgemeester di Negeri Belanda. Lain- 
lain sjarat oentoek propaganda djoega 
diperbintjangkan. Djika nanti perban- 
toean dari jang berwadjib (pembesar2 
Negeri) soedah didapat, maka sekalian 
sjarat propaganda itoe akan dioemoem- 
kan. 

Tentang itoe doekoen. 
Pemikat kaoem perem- 
poeanjang bersoeami. 

Menjamboeng kabaran jang kita oe- 
moemkan kemaren tentang itoe doe- 
koen dari desa Nagan |Djawa Tengah) 
jang soedah terkenal dari ia poenja il- 
moe gaib, dan bisa memikat perem- 
poecan2 jang soedah bersoeami. 

Lebih landjoet bisa dikabarkan bah 
wa ini doekoen katanja bisa menjem- 
boehkan berbagai-bagai penjakit pa- 
da perempoean, dan membikin kaja 
soeaminja masing2. 

nja mendjelma sebagai ,, Raspoetin“ 
Indonesia dan memikat perempoean2 
jang mempoenjai penjakit dan mem- 
poenjai maksoed soepaja kaja. 

Soepaja bisa semboeh dari sakitnja 
dan soepaja bisa mendapat kekajaan, 
selain dari pada perempoean2 dikasih 
sebangsa jimat, poen mereka ini 
moesti dioeroes oleh itoe doekoen. 

Apa jang dioeroeskannja ini tidak 
oesah kita toetoerkan lagi disini. Te- 
tapi orang bisa doega sendiri atas 
pengadoeannja seorang perempoean 
pada politie Djokja baroe ini lini pe- 

robat dengan doekoen). 
Menoeroet pengadoean ini perem- 

poean dan keterangan2 jang diberikan- 
nja, bisa dianggap bahwa ini doekoen 
bisa mempengaroehi perempoean2 jang 
berobat padanja demikian roepa, se- 
hingga itoe perempoean2 tidaktahoekan 
diri dan menjerah atas sekalian ke- 
maoean ini doekoen. 

Orang mendoega boleh djadi ini 
doekoen bisa bertapa doeloe beberapa 
tahoen dalam pendjara lantaran tjara- 
nja bisa menjemboehkan perempoean2   sakit demikian, 
  

BOERDERY 
EKLEF OON 

TJAMPOER DAN AMAT SEGER, 

manja dalem perdjalanan.   kebersihan. " 

ai ——— 
Dianterken moelai djam 4 pagi. 

    

  

EVER 2 KALI satoe hari soesoe sampi le kwaliteit jang TIDA TER- 

BOEKAN SOESOE YS jang soeda lama dan berada berdjam djam la- 

Peroesahan di bawah pengoeroesan Furopeesch jang perhatiken betoel 
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baroe sadja diperes dari sampi, dan 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

          

Dengan demikian ini doekoen achir- 

rempoean ada soeami dan bekas be-: 

      

sanggoep menolong dengam gratis. Aa 2 
“Kita doega tidak lama lagi roemah a 

Pee NN  taunk | MOELAI BOEKA 1 JANUARI 1934 
Gedong B.LC. 5 O Es 

aa Aa Pa AH tjabang 2 3 K A LI EF N E Oo F N 
andangan jang baroe didirikan disini, 5 : 

sakarang soedah memboeka  gedong 3 2 PADA 
sendiri, dekat pasar. 

Kita hormati atas kegiatannja beroe- TOKO AN . Al EF H PADANG 
saha itoe. 
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Penggelapan lampoe listrik. 5 BATIK & PLEKAT HANDEL 
Menjamboeng kabar Aneta tentang PASAR SENEN No. 99 — TEL, 5410 WELT. — BATAVIA-C 

penggelapan boleh lampoe listrik jang : Filialen : 
berdjoemblah 20.000 bocah banjaknja, TOKO BOURHAN Mr. CORNELIS 

Pa an en BOURHAN SALEH Kp. Arab PEKALONGAN agai berikoet : : be : 1 
Pada firma Akiz telah diketahoei, Pb 1 Kemahalan kembali wang, 2 Koerang senang toekar kembali 

bahwa seorang magaziinmeester nama 3 Saban belandja dapat persenan, sampai 30 Januari 1934 
K. telah menggelapkan tidak koerang 
dari 201000 boeah lampoe listrik. LEKAS DATANG & 
Orang jang ditoedoeh mengakoei de- aa : 
ngan terang. Ja telah bekerdja disitoe $ p- DITANGGOENG MENJENANGKAN 
lebih dari 10 tahoen dan dapat ke- N.B. BOEAT DAGANG SPECIAAL HARGA : 
pertjaan baik. Dalam tempo itoe ia 2 ca. 
telah mendapat gadji moelai dari f 100 2 - 
sampai mendapat f 310.— Berhoeboeng 
dengan bezuir ging kemoedian gadji- 
nja ditoeroen' «1 djadi f 260.— 

Ia hidoep lebih dari penghidoepannja, 
diantaranja sewa roemahnja sadja f 120 
seboelan dan dalam hal ini telah banjak 
poela mempoenjai toenggakan belasting. 
Dan selaloe poela ia banjak memakai 
onkost oentoek kendaraan auto dengan 
koendjoengi beberapa te: pat dansa. 
Inilah jang mendjadikan ia bertakoe 
koerang. Pada satoe tempo. ia telah 
mempoenjai hoetang f 3000 dengan 
accept jang ia tidak akan sanggoep bajar, 
apalagi ia mempoenjai isteri dan anak. 

Waktoe jang mempoenjai pioetang 
padanja 

dari perkoempoelan patjoean koeda. 
Ini daja oepaja mendjadikan ia ber- 
tambah lagi berhoetang f# 400. Dan dari 
sini timboellah itoe. pikiran oentoek 
mengambil lampoe2 jang ada dimaga- 
zijn dan dibjoeal dengan harga diba- 
wah tarief, Pa 

“Ia adakan perhoeboengan dengan se 
|orangTionghoa jang boeka toko di Pasar 
Besar Wetan dan tetapkan tiap malam 
pendjoealan itoe dengan harga jang 
dibawah sekali, dan ia moelai peker- 
djaan itoe dalam boelan Juni 1933 
sampai -berdjoemlah 20.000 lampoe 
terdjoeal. Ocang jang didapat dengan 
pendjocalan itoe ada f 2000. Dengan 
inilah ia bajar sebagian hoetangnja 
dan sebagian lagi oentoek plezier. 
“Waktoe -stock diperiksa moelai 
tahoen ini, ia masih dapat menoetoep   halnja dengan persediaan doos-doos 

tidak senang hati lagi, ia 
anggap dalam perdjoedian akan dapat 
menolongnja dan ia djadi anggauta 

  

  

  

   PEK TJOK YOK TJENG ” 
TJAP IKAN MAS. 

    1 botol isinja 50 bidji harga f 1.50, antero tempat 
Hi roemah obat Tionghoa ada djoeal. Peratoeran makan 

: 1 hari 3 kali, 1 kali 2 bidji sama aer. 

    

Terbikin oleh TAY AN HO 
Tanahlapang Glodok No. 10, Telefoon- No. 1620, 

     

   
      
      

    

    
    
    

  

       

  

      

  

    
    
    

  

      

   
   

  

  

Penjakit kentjing-nana (Pektjok, 
twetjeng, keklim,) paling djahat 

sekali, kaloe tida boeroe-boeroe 

diobatin aken meroesakin antero 

anggota badan, dia menjiptalaen- #5: 

laen penjakit, kamtjeng sowaja, 
Aklapoer) yaungmoei thianpouw, 
Syphilis-radjasinga) djika dapet 
ini sakit tentoe bahaja sekali 
dan badan kita aken mendjadi 
.roesak. Kaloe Toean dapet itoe 
penjakit: moesti lekas makan obat 
EK TJOK YOK TJENG merk 

tiap ikan mas, sigra djadi baek, 
en tanggoeng lain-lain penjakit 

tida bisa dateng, harep Toean- 
Toean mendjadi taoe. 
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Na Na | : — Senshe 
SINSHE WONG TJAY FIE Ill THUNG WIE LION 

' 27 Petak Sembilan Aa Telef. No. 1620 Batavia M TnunS ya Ta 

: ) Gang I No. 5 Tel. 4707 Weli 
'Specialist sakit -medjen Kengki- 
poettwi (pram poean dateng boe- 
lan tida tjotjok), dan penjakitnja 
anak-anak orang miskin di toe- 
loeng pertjoema onkost kahar di 
kasih vrij. 

. DJAM BITJARA 7—9 pagi 
4—$ sore 

  

  

  Pande obatken penjakitnja orang prampoean, penjakit pektaij jang | 
ag ditanggoeng 15 hari bisa baek dan jang lama ditanggoeng 
350 hari. 1 29 
Djoega bisa obatken lain? penjakit sebagi brikoet: penjakit: moenta2, 
(2) memetjaken bengkak tida dipotong. (3) sematjem penjakit leher 
dan tengorokan, (4) pemoeda badannja lamsin, (5) tenaga sedjati 
tida memoeaskan (6) raepa» darah kotor asal penjakit prampoean. 
(8) roepa? penjakit anak kefjil (9) roepaz penjakit oetjoes peroet 
medjen (41) terkena gigitan binatang berafjoen, (12) djato keseleo 
dan toelang patah (15) sebla badan sakit. (14) penjakit beri» dan 
banjak -soesa ditoelisken penjakit jang semoea terseboet diobalin 
tanggoeng fjepet baik. . 
Boeat orang dari fempat djaoe, tida bisa dateng boleh ferangken itoe 
penjakifnja dengan soerat sadja. 

  

dirikan INDEKOST jang 
-itoe hanja f H. (sablas 

ng masih sekolah, dan 
| sadja belon mempoenjai 

! 1 

  

e segala soerate atau dateng sendiri 
i, Jantaran hanja di sediakan boeat 30 

  

      
  

3 

3 

3 

| a 1 “Adres soerat? Indekost TOELOENG. 
25 Bopowag Nax 16” "— “Bandoeng TES De Direttte, 

  

LOTEN DEBITANT 
Be aa : ,D. SIHOMBING”— 
2 & dan dari loear kota diterima disembarang waktoe : : Sluisweg 2 Mr. Cornelis Mr. C. 

2 Pe II | Maoe lekas kaja f 100.000 
— : Ja 51 Sx 50,000 

      Djam bifjara: pagi poekoel 7 3.9 

  

           
  

    

  

DUCATIONAL ENGLISH SCHOOL 
  BNo: 00: KA BATAVI x-CENTRUM AN memanen : | 5. » 25.000 

seka pentoek segala bangsa. Peladjaran menoeroet Di Ne 5. 2G 9000   

   , Filipina dan segala bangsa jang berbahasa - 

     

an ” 

2 Dan banjak lagi prijs ketjil-kerjil 

Lekas kirim per postwissel 
Ih toecie39 /5 lot £ 5.85 

Hanja oentoek dan “Va lot f 3.50 : j 
2 .. #pembatja ini soe-| Kapan loterij soedah habis djoeal, 

rat kabar: nanti kita kirim loterij baroe. 

      
aran : Miasdklks tinggi Junior High School" 

LAN pn KTI Commercial English School"  Peladi 
Ng Klas-klas rendah: ,.Elementary" dan ,.Frobel Inggris ' 

3 Lain-lain Cursus: ,.Special Bahasa Inggris" 

beta Ken LeRUU »Privaat Bahasa Inggris" 

  

  

  

  

  

K3 : »Schrijfprachine-Blind-Systeem" F iaomi : Ta Rembours tida kirim 3 

Ea 3 " | Pergerakan badan ada segala matjam , KOak 2 : 

Pa Goeroe-Goeroe semoea berdiploma dan sanggoep Mengadiar Band PICHBOME FILMS Hawk-eye-camera . : 

|. bajaran pantas menoeroet djaman sekarang. s3 Tas RADJANJA 
2 ME tr - Sa irectear, , Bea Te : special No. 2A. Fs : : “4 

Ir. E. ESTRADA. DE MEESTER-FILMI B ED A K     d harga Hn na ke IDJANGAN KLIROE LAIN MERK! 
jaitoe f 4.:0 mn 

Tweemaal begoten — twee gevoelige zilver- 
lagen — hoogst kleurgevoelig —uiterst snel- 

- werkend — anti-halo.' 
De belangrijkste uitvinding op filmgebied 

sedert 1903, toen de Eastman Kodak Com- 

any de eerste nietkrullende film in den harga f 4.50 “ada 

Pa Bae harga jang paling 
' Goed of slecht weer: Verichrome film geeft moerah dan tidak 

steeds prachtige resultaten. akan didapat. lagi 

“ Elke. ,Kodak"handelaar heeft deze films : 
en filmpacks steeds in vooraad. 

aa —164 

Satoe Kodak-camera 

m
e
m
 

SS DIANGAN | 
Nas | Perimintaan “oentoek 

iloe pada Adminis 
fralie inisoerat kabar. 

KODAK Ltd.” 2 3 | 
MEDAN” 0 1 23 Ha - 

: 

         
         

  

       
Pn adera 9 ta 

SOERABAIA — 

Noordwijk 38. — 

BATAVIAG an —   POEPOER PAGI SORE 

Ito MUSICA 
Kramafplein 45 — Batavia-C. 

  

    

  

        

     
     
    
    
    
    
    

       

     
    
    
    

     
     

      

     

     

  

DOELOE HOOFD ARTS DARI ROEMAH SAKIT EUROPA 

Dr. P. VON PAJSZ 
Dokter Diploma dari Hongarij  — Jugoslavi en Ned.-Indie. 

  

  

  

4 ea 
MOESIN OEDJAN 

  

   

   

   

Diploma dari SPECIALIST boeat CHIRURG (POTONG), 
penjakit njonja njonja (VROUWENARTS). 
Menerima orang-orang jang mempoenjai segala matjam penjahit. 

Mengobati poela dengan Elecirisch, oepama: RONTGENSTRA- 

LEN, HOOGTEZON, DIATHERMIE enz. enz. dan sedia 

KLINIEK boeat orang berobat, tarief DIREKEN MOERAH, 

pengrawatan dari Zuster-zuster jang pandai betoel. . 

Menerima orang ISLAM dengan disediakan verpleegster jang 

pinter. : k 

Saben waktoe dokter memeriksa dan obatin jang sakit. 
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Menambah darah " : 
Menambah kekoeatan i : 
Mn datangnja boclan 
Menghilangkan rasa sakit 
Mengobat datangnja darah poetih 
Menambah napsoe makan dan lain lain 

REGEN 

ti
ga

 
Me 
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5 Djangan ketingalan sedia di dalam roemah Familie dari jang sakit saban waktoe boleh menengoki. TAS : 

Kn MAN ea 2 ja : Terima djoega orang perempoean jang maoe melahirkan dengan | 

' Simpanlah selamanja anggoer obat tjap boelan dalam roemah ! | Basara jang pan “ea bg URBAN 
: Me naa Ta : Ne KERAS Ti ' Dimana kita poenja kliniek pembajaran bolen W G. | 

. Djangan ra terboeroe boerog kalau perloe Doeloe ada klinieknja orang Islam di Uskub. z Di , 

  

Ini Anggoer bisa dapet beli pada 

Lana at — hoe Jan: Tji Ho Seng, Jie Ho Thai di Pintoe Keljil, 

2000p Thai Ho Tong: Tai On Ho di Tanah Lapang. 
sb Sien Gie dan Hap Gie di Pasar Senen 53 

Po Yjia Hap Ho di Pasar Baroe. 

# DJAM BITJARA: 

TOK DO 

HWA MIE: 
Pasar Senen No. 141 —  Batavia-C, 

IVAN HEUTZPIEIN 11, Tel, 3288 Welt. 
aa PAGI 8 — 10 . Eng On Jok Fong. dan Tong Ho di Meester-Cornelis. sagn aa 6 

  

   

  

          p: —... HOOFDDEPOT , 2 : 

Sa PN EU 2 PANTJORAN Telefoon 1669 Batavia , Meets : 

|... HIU NGI FENS TRADING Co. NN sai MRtane Wataprasi 
| Kesawan No. 50“ — Medan Postbox 14 SORE 6, —:8 - Na 3 

Bagan ie end i EN NG 
ma 102 Pa 

      
  

   

      

    
   

        

   

    

        

   
    

   
   
   
   

   
    

  

    

   

   

    
P3 
@ 
emang perasaan jang saja 

NX,
 

.Itidak minta boeat menginap disini 
masa kau ada disini.“ 

.Zonder saja disini akan sepi. Tjo- 

ba kau pikir baga mana njenjak di- 
ingin ini kau pserja roemah kalau 
tidak ada saja.“ 
| Oh, kom, disini mendjadi dingin 
sesoedah kau datang. Gartiah selaloe 

'berkelakoean sebagai poeteri." 
»Saja menjesal sekali kau tidak bi- 

Isa mengambil tjontoh dari Gartiah 

|kalau begitoe. 
,Ini kau tidak perlce keloearkan 

cordeel, Saja menjesal sekali me- 

ngoendang kau disini. Kalau saja ta- 
hoe kau akan bisa keloearkan perka- 
|ta'an jang tidak enak bocat s'ja, ten- 
toe saja tidak oendang.“ 

sKalau begitoe saja akan ichtiarkan | 

| soepaja djadi itoe kau poenja niat 

pert,eraian dengan Aom Effendi, lantas 

: mana orang |kawin sama saja, djadi ini roemah sa 

in sopat eat. Tapi 

djadian dimana saja ada, 
Ha saja djadi merasa tidak | 

ja sendiri jang pcenja. Kau tidak|p 
'akan saja oendangkan kemari.“ 

»Saja tidak akan minta tjerai dan ia 

tidak akan tjeraikan saja. Lebih lagi, 
tidak djikalau begitoe alasannja,,   'belaga, djikalau saja | 

    
Nona Djoeliah ketawa'geli dan ter- 

f 

sering seperti anak ketjil, sebab mana 

perloe' saja I-jani seperti melajani 

anak ketjil. Kom, bikin bersih kau 
poenja moeka, tjoetji, barangkali ada 
tetamoe atau orang lain. Djangan se- 

'dikit-sedikit menangis seperti keu- 

jeup“ 
sHe, bagoes betoel orang diroemah 

nja sendiri disamakan dengan keujeup." 

,/elni tidak seberapa, lebih kasian 

Ilagi satce soeami baik jang diperla- 

kogkan sebagai keujeup (ioejoe). Nou 
saja maoe datang ke kau poenja sceami 
barangkali dia sekarang ada di kebon.“ 
Nona - Djoeliah maoe lari keloear 

tetapi lengan - badjoenja di pegang 
oleh njonja Effendi. 

»Djoeliah, kau memang loewes, 

djangan kau' ganggoe - dan ja. Kau 

toch tjoema main-main tadi bilang 

maoe bikin saja poenja soeami tjinta 
pada kau." Ba 

sTidak perdoeli . .., eh ada teta- 

moe-tetamoe, djoeragan mantri ggeroe 

mevronw tjamat, djoeragan tjamat. 
Ma gga lalinggih ! Djoeragan isteri ?   Aja! Mangga, mangga" 

gelak- gelak: »Koemala kau memang “Njonja Effendi bangoen dari doedoek 
,nja, oesap-oesap matanja, bikin betoel 
ramboetnja, betoelkan kebajanja dan 
melihat keloear pintoe perlahan-lahan. 

Tetapi tidak ada tetamoe . barang 
Satoepcen. la mengerti boeat beberapa 
ratoes kalinja kena diperdajai o'eh no- 
na Djoeliah seperti doeloe waktoe ia 
masih tjampcer seroemah. Nona Djoe 
liah merasa senang bahwa ia dapat- 
kan kembali itoe perasa'an lebih dari 
njonja Effendi. Ternjata kendati soe- 
dah kawin Koemala masih selaloe di 
bawah iapoenja pengaroeh. 
— da lantas keloear dan melihat ke satoe 
kamar ada berdiri Aom Effendi, 

.Saja kira toean tidak ada disini.“ 
»Saja disini dari tadi. Dan saja de 

ngar djoega dikamar sebelah tadi ter 
djadi so'al djawab jang soeka djoega 
saja  dengari dan intip dari lobang 
koentji" 
Nona Djozliah lantas teri es b. rdjala”, 

Di loear betoel nona Gartiah doedoek 
dekat Dr. Pardi tetapi doea-doeanja 
selalce soesah boeat tjari perkata'an 
soepaja omongan bisa teroes.   Dr, Pardi mengerti bahwa dekat   

perempoean boekan thabib tidak akan 
bergcena bitjara tentang anatomie ba- 
dan manoesia atau tentang kanker-be 
sttyding, Ini so'al tentoe tidak akan 
menarik perhatian. Poen ia dalam 
lambil viy tidak sceka mengingatkan 
pekerdja'annja sehari-hari, 

»Apa nona soedah menonton film 
Emmil Jannings jang paling belaka- 
ngan,“ 

»Saja djarang ke biozrcoop dan ti 
dak apal nama-namanja satoe-satc e 
acteur,“ djawab nona Gartiah. 

»Itoe komedie koeda jang beloem 
lama kasih pertcendjoekan di Konings 
plein katanja dapat banjak roegi.“ 

»O, ja ? Saja tidak menonton,“ 
Lama dia berdoea diam, Lantas 

Gartiah sekarang moelai: - 
»Kenapa toean diam sadja, Apa 

jang dipikirkan ?“ £ 
»Saja pikir pada nona, Ik denk 

aan U !“ 

(Akan disamboeng) 
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1934 Tahoen ke 2. 

  

“Lembaran | etiga 
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'Provincie oedjoeng Barat dari. 
sebagai Toerkestan Timoer—rx 

— Beratoes-rato, 
tertib, sekarang 

Tionghoa 

  

Menoeroet kabar2 
pemberontakan dalam 
bawah pimpinannja s$ 
balatentara Tionghoa, 
djoetkan lagi adalah : 
terangkan, bahwa 
mengakoe telah 

banjak tersiarnja 
banjak orang 
Sinkiang itoe, 

e Nadinja be “ea Asia. 

sebagian dari. provin( 

» : 

$ - Tiongkok — Djoega terkenal 
“Moeslimin, Pemerentah 

' Yhoen tentram dan 
rontak. 

“at dalam beberapa hari jang laloe, 

“ yincie Sinkiang menjala kembali, di 

ag Generaal Moeslimin, doeloe dari 
nama Ma Chung Yin. Lebih menge- 
gram dari Engeland, dalam mana di 

ialid Sheldrake, propagandist Islam, 
“ mendjadi Radja dari ,,Islamestan”, 
'Sinkiang itoe- Berhoeboeng dengan 

. sedang tidak 

Lo 
terp 

ka'oar' tentang ini provincie, 
tahoe, dimana dan bagaimana adanja provincie 
maka disini diambillah beberapa keterangan, jang 

terdapat dari beberapa boekoe, tapi teroetama sekali dari 

,pemandangan dari 
Commissioner dari 
jang baroe2 ini mengikoeti minister Dr. 

Sinkiang itoe (Vide People's Tribune, Vol. 5, No. 10). (K.N.) » 

Keterangan geografical.j | 

Sinkiang atau iToerkestan Timoer 
ada provincie diloear daerah Tiong- 

-kok jang asli, tapi termasoek sebagian 
dari negeri ini. Letaknja disebelah 

Barat, djaoeh dari poesat pemerenta- 
han bangsa Tionghoa, dan praktisch: 
mempoenjai . pemerentahan sendiri 
(autonomie), Loeasnja provincie ini, 

jang mendjadi provincie paling besar 
dari seantero Tiongkok, adalah 
1.425.000 kilometer pesegi, akan te- 
tapi pendoedoeknja melainkan ada 

:2.700.000 djiwa. Meskipoen loeasnja 

lebih dari Manchurye, akan tetapi 
Manchurye ini mempoenjai pendoe- 
doek tidak koerang dari 30.000.000 
djiwa, 

“ Soember-soember kekajaan negeri, 
inaka Sinkiang tidak kalah dengan 
provincie nama djoega dari Tiong- 
kok, akan tetapi dari sebab sampai 
sekarang -soember-soember kekajaan 
'itoe beloem djoega ada jang mengoe- 
sahakan, maka pendoedoeknja ada 
miskin dan daerahnja paling sedikit: 
membantoe mengisi kas negeri. Per- 
hoeboengan-perhoeboengan ada sangat 
koerang dan-tidak menoeroet djaman, 
maka dari sebab itoe, apalagi lantaran 
provincie itoe terhitoeng antara daerah 
daerah terlarang, koerang terkenal oleh 
bangsa asing, biarpoen djoega oleh 
bangsa Tionghoa sendiri. 

-. Menoeroet pendapatan achli2 hikajat 
doenia, maka dari djaman doelge kala 
djalan2 perhoeboengan dagang dari 
Tiongkok ke negeri2 sebelah Barat me- 

    
0. Seorang 

0 Tionghoa di Sinkiang. 

— lintasi daerah Sinkiang ini, dan lembah 
'“Soengai Tarim ada tersohor sebagai 
“salah satoe poesat kesopanan koeno, 
' Dalam watas daerah Toerkestan Timoer 

i oleh beberapa poedjangga ilmoe 
'koeno bangsa Barat didapatkan bekas2 

1 kota2 koeno, jang roepanja terpen- 
am riboean tahoen dalam pasir. 

  

'iboe dan . anak . bangsa 
Ingatakan, 

Sinkiang”, toelisannja Mr. Lin Tung Hai, 
Minister oeroesan loear negeri di Nanking, 

Lo Wen Kan ke daerah 

: Kebangsaan danl gama 

Dalam daerah provincie Sinkiang itoe 
ada sepoeloeh matjam kebangsaan : 

'1. Bangsa Tionghoa, jang datang ke 
Sinkiang itoe sebagai soldadoe dan 
boedjang dari pembesar2 Tionghoa. 
Dalam waktoe belakangan ini, kaoem 

saudagar dari Tientsiri bertempat ting- 
gal disana dan oerdes perdagangan 

'antara Sinkiang dan Tiongkok Asli. 
2. Bangsa Toengans atau Tionghoa 

Islam, jang asalnja datang dari provin 
cie Shensi dan kemoedian dari provin 

cie Kangsoe. Sekarang kebanjakan dari 

bangsa Tionghoa Islam berasal dari 
Kansoe, sedang sebagian besar telah 
beroemah disitoe dari waktoe masih 

moeda ztau memang kelahiran di Sin- 
keapep an F3 

'3. Bangsa Tantoe atau Toerkie 
Islam), jang sebenarnja rakjat asli dari 
inkiang. dan ada darah tjampoeran 

dari Toerkie dan Mongool. Bangsa ini 
jang paling banjak terdapat di Sinkiang 
dan djoega disegala tempat. 

4. Bangsa Kazak atau Kirghiz jang 
tasalnja dari Selatan Timoer negeri 
Rusland, seperti dari Semipalatink dan 
Toerkmanistan. Dalam pengawakan dan 
penghidoepan mereka itoe seperti djoe- 

ga bangsa Rus. Igamanja ada Islam. 
'.5. Bangsa Shihpo dan Salin jang 
boleh dikata ada toeroenan dari, 

soldadoe2 dari balatentara merdeka, 

jang dikirim ke Sinkiang itoe oentoek 
pembelaan negeri dalam djaman Tsing 
'Dynastie. Mereka ini kebanjakan ber- 

tempat tinggal disekitarnja kota Hi dan 

mendjadi tani atau melihara chewan. 
6. Bangsa Monpool, jang boleh 

dibagi lagi dalam: bangsa Toerfoetak 
toea dan Toerfoetak moeda, Me- 
reka ini kebanjakan toekang .meli- 
hara chewan dan tempat tinggalnja di 
Karashar, Woesoe atau Siho dan dalam 

“daerah Tarbagatai. 5 
7.- Bangsa Poeloetak jang soe- 

ka diseboet ,.orang itam“, jang berasal 
dari Toerkmanistan dan disini hidoep 
sebagai gembala chewan. Mereka djoe- 
ga ada kaoem Moeslimin. 

8. Bangsa Logayi jang datang 
dari Rusland dan Moeslimin.. Mereka 

“litoe lebih2 dari bangsa Kirgiz berpe- 
ngawakan seperti bangsa Roes. 

9. Bangsa Tachike jang asa! 
Idari pegoenoengan Pakmir. Mereka ada 
tehitoeng masih orang liar dan anoet 
igama Islam. 

10. Bangsa Roes 
Tionghoa, kebanjakan kaoem . Roes 
Poetih, jang merat ke Sinkiang, mentjari 
keselamatan dari pengadjarannja dan 
pemboenoehannja kaoem Bolshevist. 

Meskipoen ada begitoe banjak ke- 

pernah lebih doeloe terbit soal kebang- 

Isaan atau igama. Oemoemnja itoe 
sepoeloeh matjam bangsa hidoep roe- 
koen dan damai bersama2. Baroe sadja 
doea- tahoen jang laloe, maka kaoem 
Moeslimin di Sinkiang berontak, me- 
nentang bestuur dari pembesar2 pro- 
vincie bangsa Tionghoa, teroetama 
sekali dari Generaal Chin Shu Jen. 
Penoelis — dalam People's Tribune 
sendiri (ia ada seorang ambtenaar 
tinggi dari pemerentah Nanking) me- 

bahwa — ,,pemberontakan 
kaoem Moeslimin“ di Sinkiang itoe, 
tidak berdasar kebangsaan atau igama, 
politiek maoepoen economie, akan 
tetapi meloeloe lantaran mereka itoe 
tertindas oleh beberapa pembesar 
Tionghoa, jang tidak tahoe kewadji- 
bannja dan maoe meradja sendiri 
dalam provincie jang djaoeh dari   - INanking. 

jang masoek- 

bangsaan- di Sinkiang itoe, beloem 

Pengaroeh asing. 

Provincie Sinkiang ini benar djatoeh 
dibawah pengaroeh asing, teroetama 
'dalam oeroesan perdagangan : Inggris 
di Selatan dan Roes di Oetara. Ber- 
hoeboeng dengan poetoesnja perhoe 
boengan dan hampir tidak ada harganja 
oeang kertas tael, maka perdagangan 
dengan Tiongkok boleh dikata mati 
sama sekali, sedang perdagangan asing 
amat madjoenja. 

Kepentingan Inggris teroetama dida- 
patkan di Shoefoe (Kashgar|, Sacher 
(Yarkand) dan Hotien (Khotan|, jang 
itoe poesat perdagangan jang ramai 
di Sinkiang Selatan. 

Kepentingan Roes terdapat teroeta- 
ma di Ili (Koelja), Tacheng (Choegoe- 
chak), dan. Tihoea (Oeroemchi) di 
Sinkiang Oetara, akan tetapi bangsa 
Roes telali bisa loeaskan pengaroehnja 
djoega kesebelah Selatan, seperti di 
Kashgar, Toerfan, Karashar dan Aksoe. 

Dari sebab berbatasan dengan Asia 
Tengah, jang dikoeasai oleh Roes. se- 
perti. Kazakstan, Toermanistan dan 
Tajikistan, jang mana semoea itoe ada 
masoek perserikatan Sovjet Rusland, 
maka Tacheng, Hi dan Kashgar itoe 
mendjadi poesat perdagangan paling 
penting kemana barang2 Roes. itoe 
mesti liwati, sedang kota-Tihoea ada 
pasar paling besar oentoek barang- 
barang Rces itoe didjoeal. Hotien, 
Yarkand dan Kashgar, mendjadi pasar- 
pasarnja barang-barang Inggris, jang 
mesti melintasi pegoenoengan Koen- 
loen. 2 

Sinkiang sendiri mempoenjai banjak 
soember kekajaan dalam boemi, demi- 

Perdagangan pasar depan 

kianlah daerah Altai ada kaja mas, 
jang terpemdam, Pegoenoengan Tiens- 
han. jang terkenal. sebagai : Swarga| 
Loka), ada kaja arang batoe, Soengai 
Manas kaja minjak tanah, Ili dan dae- 
rah Tarbagatai kaja garam, Hotien 
kaja batoe-batoe jade dan, sebenarnja 
djoega Sinkiang itoe termashoer lan- 
taran kekajaannja, dimana memang 
bisa didapat perak, besi, tembaga dan 
lain-lain logam. 

Pergaoelan Oemoem. 
Bangsa-bangsa jang sepoeloeh ma- 

tjam banjaknja itoe, tentoe sekali ber- 
beda-beda penghidoepannja, adat ke- 
biasaannja, dan lain-lain soal sociaal. 
'Bangsa-bangsa jang berigama Islam 
satoe dengan lain tentoe sadja lebih 
rapat bergaoel dari pada dengan 
bangsa2 jang berlainan igamanja. Da- 
lam oeroesan makanan sepertinja di 
dapat perbedaan besar, akan- tetapi 
begitoe djoega msreka itoe, Moeslim 
atau boekan Moeslim,  djikalau tidak 
ada perkara jang menggentingkan per- 
gaoelan oemoem, selamanja hidoep 
roekoen dan selamat. 

Bangsa2 itoe djarang bertjampoer 
kawin. Meskipoen seorang - Tionghoa 
Islam- boleh kawin dengan perempoean 
bangsa Toerkie atau Kazak atau Kirghiz, 
akan tetapi djarang sekali kedjadian, apa 
lagi perkawinan antara Tionghoa dan 
Moeslimin, boleh dikata sama sekali 
tidak tahoe kedjadian. Masin-masing 
kebangsaan itoe pegang tegoeh mereka 
poenja iagana dan adat kebiasaan 
serta tjara penghidoepan, djoega ma- 
sing-masing tidak maoe merobah pa- 
kaiannja menoeroet kebangsaannja da- 
ri djaman doeloe. 

Itoe perbedaan semoca, biarpoen 
satoe dengan lain tidak soeka berben- 
trok, akan tetapi selaloe mendjaoehkan 
persatocan antara bangsa Tionghoa Asli 
dan bangsa-bangsa di Sinkiang, dan 
perbedaan bahasa djoega ada satoe 
rintangan besar oentoek rapatnja per- 
hoeboengan dan pergaoelan dengan 
bangsa (Tionghoa Asli, meskipoen se- 
moea orang di Sinkiang mengakoei 
dan djoega merasa mereka itoe ada 
rahajat dari satoe negeri, rahajat dari 
Tiongkok. 

$ KekogasaanTionghoa. 
Dalam ia poenja rapport, sebagimana 

termocat dalam People's Tribune itoe, 
maka Mr. Lin Tung Hai, Councillor 
dari Ministerie oeroesan loear negeri 

-di Tiongkok, menerangkan, bahwa 
pemerentah di Tiongkok terlaloe lama 
tidak memperdoelikan ini provincie, 
jang begitoe loeas, begiioe' penting 
bagi kesentausaan negeri Tiongkok 
Timoer, 2   

»Adapoen dalam oeroesan politiek“, 
demikian Mr. Lin itoe, -,Sinkiang telah 
diperentah tidak baik, dan djoega lan- 
taran Sinkiang itoe tertoetoep oentoek 
orang loear, maka provincie ini amat 
terbelakang. .Disitoe sama sekali tidak 
didapat keadalilan hoekoem, hakim2 
maoepoen president2 pengadilan ham- 
pir semoea ada toekang smokkel madat 
atau orang2 jang tidak mendapat pen- 
didikan dan pengadjaran kehakiman, 
jang mana kebanjakan djoega sama 
sekali tidak pernah batja wet-wet jang 
dioemoemkan oleh pemerentah di Nan- 
king, Banjak orang di Sinkiang tidak 
tahoe sedikitpoen djoega soal-soal po- 
litiek atau pemerentahan di Tiongkok. 

Malahan Prins dari Hami, dimana 
missie pemerentah moelai berkenalan 
dengan orang-orang pembesar Sinkiang, 
tidak pernah dengar, bahwa Mr. Lo 
Wen Kan itoe ada minister oeroesan 
loear negeri dari pemerentah di Nan- 
king. 5 

Doeloenja segala kekoeasaan ada 
dalam tangannja jang mendjadi Toepan 
atau Gouverneur. Sekarang bestuur pro- 

Voorzitter kaoem civiel dan dibantoe 
oleh seorang Toepan kaoem militair. 
Orang2 di Sinkiang masih ingat dja- 
mannja Toepan, Generaal Yang Tsong 
Hsin, seorang jang keras dan bertangan 
besi, akan tetapi oleh rakjat di Sin- 
kiang sangat disoekai. Meskipoen Gen. 
Yang itoe memerentah dengan tjara 
autocratisch, toedjoeh belas tahoen Ia- 
manja, dari tahoen 1911 sampai tahoen 
1928, akan tetapi rakjat kaoemgMoes-   

  

limin beloem pernah melawangpeme- 

mesdjid dikota Kashgar. 

rentahan autocratisch itoe, malahan 
waktoe mereka itoe dengar kabar, 
bahwa Toepan “Yang itoe diboenoeh 
oleh sahabatnja sendiri, Fan Yu Nan, 
jang itoe waktoe mendjabat commissa- 
ris oeroesan loear negeri di Sinkiang, 
kaoem Moeslimin itoe berontak, boeat 
menjatakan sympathienja kepada jang 
diboenoeh itoe. 

Banjak sekali tjerita-tjerita tentang 
pemerentahan - autocratisch dibawah 
pimpinan Generaal Yang itoe, akan 
tetapi biarpoen ia bertangan besi, ra'jat 
merasa senang dibawah pemerentahnja. 
Tidak begitoe dengan peperentahan 
gantinja Generaal Yang jaitoe Toepan 
Generaal Chin Shu Jen. Dibawah pe- 
rentah ini Toepan, keadaan di Sinkiang 
selaloe ada kaloet, sampai perloe pe- 
merentah di Nanking tjampoer tangan 
dan mengirimkan missie, dibawah mi- 
nister oeroesan loear negeri, Dr. Lo 
Wen Kan, kesana oentoek menjelidiki 
keadaan politiek dalam provincie itoe. 
Banjak sekali perkelakan rakjat jang 
diterima oleh missie ini. Dalam soerat2 
rekest dari segala golongan dan ke- 
bangsaan rakjat di Sinkiang jang di- 
terima oleh missie pemerentah itoe, 
tertoelis dalam bahasa Tionghoa dan 
dalam bahasa Toerkie, terseboet bebe- 
rapa keberatan atas tjaranja Toepan 
Chin itoe meradja disini dan mereka 
itae - tidak akan merasa  poeas 
djikalau Chin itoe “tidak dihoekoem 
oleh pemerentah, Mereka poenja ke- 
bentjian kepada Generaal Chin itoe 
sama sekali tidak berdasar kebangsaan, 
maoepoen berdasar igama, mereka ben- 
tji padanja sebab ia ada seorang wa- 
kil pemerentah jang berboeat banjak 
kekeliroean dan kesalahan dan lanta- 
ran ia terlaloe kedjam, mereka itoe 
telah oesir Generaal itoe dari Sinkiang, 
dengan maksoed.soepaja mereka itoe 
terlepas dari kekucasaannja seorang 
jang tidak di-ingin. Dengan lain per- 
kataan, mereka itoe telah berontak, dan 
terpaksa angkat sendjata oentoek me- 
lindoengi djiwa dan harta sendiri. 
Apakah kaoem Moeslimin itoe mesti 
dipersalahkan telah menerbitkan apa 
dikata ,,pemherontakan kaoem Moesli- 
min”? Sebegitoe djaoeh kita tahoe, 
demikianlah Mr. “Lin itoe, pemberon- 
takan mereka itoe menentang Toe- 
pan dan Voorzitter pemerentah Pro- 
vincie ada beralasan dan semestinja, 
karena mereka itoe sebenarnja berpe- 
rang oentoek kemerdekaan dan ke- 
sentausaan djiwa sertdiri”. 

Djikalau soenggoeh benar ra'jat, 
Moeslimin dan boekan Moeslimin di 
Sinkiang itoe telah berontak, meloeloe 
lantaran salahnja jang mendjadi kepala 
bestuur provincie disitoe, sedagg sedari 
doeloe ra'jat itoe selaloe berseti- kepada   

vincie itoe ada dipegang oleh seorang |. 

  

  

  

Soeara dalam kandang. 
Dalam kandang ajamnja pa' tani di 

waktoe tengah malam soedah masoek 
satoe maling. Dengan segera djoega 
perboeatannja diketahoei. Lantas pa' 
tani keloear dengan bawa lampoe dan 
senapan. : 

Tani: ,,Siapa didalam !“ 
Tidak ada soeara. 
Tani: ,,Kalau kau tidak keloear akoe 

tembak kau !“ 
Tidak kedengaran apa-apa. 
Tani: ,,/Ajo! Lekas keloear!!“ 
Dengan soeara- gemetar keloearlah 

maling itoe sambil berkata: ,,Toean, 
tidak ada satoe manoesia, hanja saja 
dan soedara2 saja. 

# 

Tidak tahoe? 

Dengan sedih hati si Hendrik poe- 
lang dari sekolah, oleh karena'ia tidak 
naik kelas. 

Ajah: ',Akoe tidak tahoe, bahwa 
engkau tidak akan naik kelas.“ 

Anak: ,,Masa'lah ajah tidak tahoe, 
kalau begitoe ajah bodoh, sebab saja 
tahoe lebih dahoeloe.” 

x 

Tidak maocoe kalah. 

Si A. dikampoengnja memang ter- 
kenal sebagai orang jang toekang bo- 
hong. 

A: Hai, di keboen orang toecakoe 
ada toemboeh satoe pohon laboeh 
jang” boeahnja ada 3 meter pandjang- 
nja, dan lebarnja kira2 1 1/2 meter.” 

B: Kemaren orang toeakoe ketika 
poelang dari kantoor soedah bawa 
golok jang pandjang 5 meter.” 

A: ,!Itoe bohong sama sekali. Akoe 
beloem pernah lihat.” 

B: .,Perloenja golok itoe, jalah oen- 
toek potong laboehmoe jang besar.“ 

  

  

  

Mendjelmanja lagi Dalai-Lama 
Penjelidikan dengan 

2-radiln. : 

Aneta-Reuter tanggal 30 Januari ada 
mengabarkan bahwa dari New Deli : 

Di Tibet sekarang ada seorang pe- 
merintah baroe penggantinja Hoofd- 
lama dari Klooster Reting (letaknja 
doea hari perdjalanan sebelah Oetara 
dari Lhasa), jang mendjadi Hatuktu 
atau pendjelmaan Dalai-lama. Ia de- 
ngan segera akan dinobatkan sebagai 
regent, sementara menoenggoe dike- 
tahoei moentjoel pendjelmaan Dalai- 
Lama jang baroe. 

Sedjak meninggal doenianja Dalai- 
Lama, maka Tibet diperintah oleh 
Premier, sementara diseloegroeh Tibet 
do'a2 dioetjapkan oentoek mengetahoei 
pendjelmaannja Dalai Lama jang baroe 
oentoek memegang pemerentahan. 
Anak2 jang lahirnja kira2 hampir ber- 
samaan waktoenja dengan kematiannja 
Dalai Lama, dengan teliti diselidiki 
oleh orang2 alim, oentoek menetapkan 
apa anak2 ini mempoenjai tanda jang 
ditoendjoekan oleh sedjarah. 

Beberapa anak lelaki achirnja kelak 
akan dipilih. dan selama 2 sampai 3 
tahoen akan dididik oleh Lama's, ke- 
moedian 'pertjobaan jan pasti oentoek 
menetapkan kedjadian, siapa jang men- 
djadi pendjelmaannja Dalai Lama akan 
dilakoekan. 

  

Tiongkok, djikalau jang berkoeasa da- 
lam provincie bisa memerentah dengan 
adil dan malindoengi kepentingan ra'jat, 
biarpoen autocratisch dan bertangan 
besi, maka kita-rasa tidak bisa djadi 
mereka itoe sekarang ini mentjapai 
kemerdekaan dari Tiongkok dan hendak 
memberdirikan satoe keradjaan baroe, 
dari mana Lord K. Sheldrake akan men- 
djadi Radja. Igaria memang tidak bisa 
meloepakan kebangsaan,  biarpoen 
Moeslim atau Jahoedi, Gentiel, Boed- 
dhist atau apa sadja, mereka itoe tetap 
merasa anak negeri Tiongkok. 
. Adapoen pemberontakan sekarang, 
katalah berlainan sifatnja dengan jang 
doea tahoen jang laloe, orang haroes 
tjari dasar2nja, boekan dalam kebang 
saati dan igama dan kebentjian kepa- 
da pembesar Tionghoa, akan tetapi 
djoega dalam bekerdjanja itoe penga- 
roeh2 asing, jang lebih dekat dari pa- 
da Nanking, Peiping dan lain2 poesat 
kekoegasaan Tionghoa disebelah “Ti- 
moernja. Terdjepit antara pengaroeh 
Inggris dan Roes, maka Sinkiang itoe 
menghadapi hari kemoedian jang soe- 
kar dan gelap, apabila “dari ,,China 
Proper“ tidak segera datang pertolo-   ngan jang diharap-harap.oleh ra'jatnja, 
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