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u Gempa boemi. 

ce sore il. djam 12.35 dil 
Benkoelen soedah dirasakan gempa 

“Iboemp doea kali jang agak keras. 
—— 

. Pengiriman nanas Bogor 
'ke Holland. : 

" 

Dari” 
'bahwa beberapa banjak pengi-| 

nan nanas Bogor soedah sampai di | Ti Befar 

Bea penaikan crisis dibatalkan, 
di sewa moeatan akan ditoe-| 

5 

Kieoan penak bandjir. 
Seorang anak mati) 
ditenggelamkan air, 

  
Tya Tahan kreta api 
moelai baik lagi. 

« Perhoeboengan djalan kreta-api an- 
ngjtara Pekalongan dengan Semarang 

  

keliwat batas, sebab | 

(il 

  

   

es singkiri gu per ga 

jang sedari tanggal 1 Februari hanja 
iboeka via Kendal, moelai hari Sab- 

..|toe jbl. bisa melaloei djalan jang bi-| 
2 pasa 

Penoetoepan djalanan baan K.M. 91 
“Iboleh djadi dalam doea hari bisa di- 
1 'boeka kembali. 

“Ada120 bocah Lean 
moesna. 

Kali Bodri « soe- 
dat berBat 'normaal “sebagaimana 

Ibiasanja. Djoemblah roemah jang di 
'moesnakan bandjir ada 129 boeah 

" | Bandjir-bandjir sama aa soedah 
'habis. 

2 z £ $ 

Air moelai soeroet. 

Dari Semarang Aneta “kabarkan : 
 |Saptoe pagi jbl. dimana-mana air moe- 
'lai soeroet. Perhoeboengan djalan Soe- 

. #koredjo dengan Weleri, Madioen dan 
Solo, dan Madioen dengan Kertosono 
soedah baik kembali. 

Djalanan Semarang-Koedoes- Demak 
(masih teroes digeranggi air sampai 
kira2 1 meter, lantaran mana perdja- 
anan auto biasa masih ditoetoep, hal 

mana djoega kedjadian atas djalanan 
| Semarang dan Poerwodadi. 

KS 

Iseharoesnja itoe hak djangan dilakoe- 
kan meliwati batas. Dan soepaja tetap 

i batasnja, haroes dibedakan sebagi 

perkataan Minister Colijn di atas. 
'Pemboebaran vergadering kaoem ra- 

Jaicaal tidak akan mengherankan, asal 

djangan tiap2 vergadering ditjoeriga- 

an. Pelarangan hak bersidang dan 

mpoel disempitkan bagi kaoem   nnairen tidak akan memasgoel- 

1, djikalau djangan semoea 

ran Haa -olah tag Mangan, 

-heroas keras. 
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Idjoetkan demikian. 

Bandoeng -dikabarkan oleh 

nja |roenkan dan pengiriman nanas Bogor | soe 
an  fini akan. memberi hasil jang baik. 

Dari Cheribon Aneta ka 3 Febr, 

“|ongkos negeri). 

Ng atoeran heerendien: 
“sodik Ingan soekarnja 

“pertimbangkan, kar 

'revolutionnair, jang bersifat Commu- | 
'nistisch atau sebagainja, masih diper- 

an Minister 

hema ta n 
feroes. So- 
itiek dan 
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Gadji pepanala : “3 jang bia- 
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a. banjak orang 
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Ministerbe kana 
desai an gadjih dan 

6 Inja maksoed, 

  

   | atoeran meng- 

    

jang aa ( 
Boleh djadi lag: 

|balatentara akan 
begrooting tahoen 1' 
Dipertimbangkan 

'Inegeri diberi kesem 
liar toenggakan be 

: | kerdja pada pekerdja 
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n sociaal di | 

Rear di Hatjeh Na boleh di| 
kata menjenangkan. 
“Dalam mendjalankan atoeran oentoek 

mempertegoehkan kekoeasaan, maka 
haroes diperbeda-bedakan apa jang 
sebenarnja mengalir dalam kalangan 
rakjat dan ratjoen, jang diberikan oleh 
kaoem penghasoet. 

So'al bekerdja bersama2 dengan pe- 
merentah?2' dari Negeri2 Sekitarnja In- 
donesia, oentoek mentjegah propaganda 

timbangkan oleh pemerentah di Indo- 
nesia. 

(pendapatan minister Cotijn, tidak be- 
gitoe berarti, boeat memperloekan me- 
ngambil atoeran-atoeran loear biasa. 

Mengirim kembali orang-orang boe- 
jangan dari Digoel didjalankan teroes. 
Banjaknja orang boeangan dalam boe- 

lam boelan October tahoen 1932 ada 
611. Sekarang sedang dipertimbang- 
kan meneroeskan pentjaboetan atgeran 
jatoeran pemboeangan. Selama beloem 
didapat lain tempat jang pantas, ma- 
ka mereka orang jang, tidak soeka me- 
naloek, tetap mesti tinggal dalam tem- 
pat pemboeangannja (Tanah Tinggi). 

Sekarang beloem sampai waktoenja 
mentjaboet besluit pemboeangan 'atas 
dirinja Tjipto Mangoenkoesoemo. 

Tidak lama lagi akan diangkat be 
berapa Handelswaarnemers (toekang 
mengawasi perdagangan loear negeri), 
tentang apa lebih doeloe mesti diper- 
bintjangkan dengan minister laear 
negeri. 
Minister berpendapatan memang se- 

Bisanja mendjoeal kopi Indonesia 
di Nederland sedang diselidiki. 

Bisa djadi tidak lama lagi akan di- 
ambil kepoetoesan dalam soal restric- 
tie rubber. 

Ada diharap, bahwa atoeran restric- 

tie thee dan kina, akan membawa 

kina dari negeri. 
'Dengan insjaf, bahwa peroesahaan 

minjak tanah sampai djaoeh dikemoe 
dian hari akan berarti besar bagi In- 
donesia, maka, setelah bertoekar piki- 
ran dengan Gouverneur Generaal di 
Indonesia, pemerentah menjatakan ke- 

inginannja, soepaja ini doea soal di- 
perhatikan boeat sekarang dan kemoe- 
dian hari : 
netapkannja dimana satoe tempat,   "kongsi, jang beloem tahoe bekerdja di 

“Aliran-aliran fascistisch, menoeroet 

lan October-1933 ada 444, sedang da- | 

baiknja diberdirikan peroesahaan tenoen | 

Idari dan di Indonesia sendiri. 

pengaroeh baik pada kebon2 thee dan | 

I. bersikap hati2 dalam mej 

Indonesia, djikalau diminta, memoelai 
Ikan pekerdjaannja : 2. mengandjoerkan 
akan memeriksa : daerah2, jang, me- 
noeroet hal-hal economisch, haroes di- 
dahoeloekan bseat dikerdjakan oleh 
satoe maatschappij jang dioendjoek. 

Pemerentah tidak soeka loeloeskan 
permintaan :boeat memoengoet bea 
pengeloearan minjak tanah dan temba- 

kau Deli, dan djoega boecat memoe- 
ngoet belasting kekajaan dari badan2 
jang terakoe sah (rechts personen). Djoe- 
ga pemerentah tidak mempoenjai niatan 
boeat meninggikan tarief bea pema- 
soekan barang. 

Disampingnja pengawasan oleh Alg. 
“IRekenkamer, maka satoe dienst pen- 

djagaan boeat mentjegah penghamboe- 
ran, wang negeri dan perboeatan tidak 
djoedjoer, memang perloe. Tjoekoep 
dengan merobah pembagian pekerdjaan 
dan sedikit pertambahan pegawai In- 

| spectie dari Generale Thesaurie. 
—O— 

Penghematan dalam kalangan 
Onderwijs. 

Di Pemalang. 
Padatanggal 31 Maart j.a.d. menoe- 

roet soerat Inspecteur In!. Ond. 3de 
ressort di. Semarang goeroe-goeroe 
jang akan kena penghematan, adalah : 

T. Mangoendimedja, goeroe sekolah 
kl. Il Ampelgading. t. Sastradarsan, Pa- 
doereksa. t. Soedarja, Djebed. t. San- 

i|tadiredja, Kebandjaran. t. Soekardja, 
Waroengpring. t. Sajid, Waroengpring. 
t. Partaprajitna, Randoedongkal. t. 
Tjakra, Randoedongkal. t. Kidam, Wa- 

| toekoempoel. t. Mardjoeki, Banjoemoe- 
dal. t. Prawirasoedjana, Peklintingan, 

srhatikan. |t. Sasatramintardja, Tjomal. 
Berhoeboeng dengan adanja peng- 

|hematan, maka banjak sekolah kl. II 
disini jang didjadikan Vervolgschool. 
Soedah terdjadi sekolah kl. II. Bantar- 
bolang didjadikan Vervolgschool. Dan 
djoega kita mendapat kabar kabar, jang |t 
dalam conferentie Schoolopziener jang 
diadakan pada boelan j.I. diroendingkan 
akan terdjadinja sekolahan-sekolahan 
kl. Al. Watoekoempoel.. Moga dan Wa- 
roengpring dirobah mendjadi Vervolg- 
school Ne tanggal 1 April 1934, 

  

Loss6 nummer 10 Ce 

Penghematan B.B. boeat Indonesier. 

Pertanjaan di Volksraad. 
Pada tg..14 Oct. 1933 t. Soetardjo 

bertanjaan dengan soerat sebagai be 
rikoet : 

Menoeroet kabar didalam, Indische 
Courant,“ pemerintah Bejanda di Dja- 
wa Timor akan menimbang lagi tentang 
penghematan dikalangan  pegawai2 
B.B. Indonesiers, jaitoe dengan meng- 
hapoeskan beberapa district dan onder- 
district, membesarkan ressortnja disi - 
rict dan onderdistrict lain-lainnja.. 

Didalam: persidangan jang -kebeia 
kangan di Volksraad tentang keberatan 
atoeran2 penghematan, jang soedah di 
djalankan dan jang akan didjalankan 
terhadap pemerintah Indonesier (Indo- 
nesisch  bestuur), pemerintah mene- 
rangkan, , bahwa dengan meneroeskan 
tindakan atoeran2 jang dipikirkan boeat 
tahoen 1934, seoemoemnja, watasnja 
apa jang boleh kedjsdian dan masih 
ditanggoengkan, akan tertjapai”. 

Oleh karena si penanja memandang, 
bahwa watas itoe karena atoeran? jang 
kebelakangan ini, soedah diliwati, ia 
ingin sekali mendengar kabar, apa 
pemerintah bersedia. meneroeskan 
penghematan dikalangan B.B. Indone- 

siers jang diinginkan oleh pemerintah 
Belanda di Djawa Timoer. 

Djawaban pemerintah. 
Djawaban Paing ata, seperti beri- 

koet: 
Kabaran, jang berhoeboeng dengan 

pertanjaan ini, haroes berhoeboengan 
dengan tindakan penghematan, jang soe 
|dah dihitoengkan. didalam begrooting. 

Lagi poela, keadaan hal oeang pada 
waktoe sekarang. terlaloe boeroek. 

dan pemerintah menimbang lagi, apa 

tidak dapat meneroeskan tindakan 
penghematan lagi. 

Berhoeboeng dengan ini, sekarang 
kedjadian. menereeskan penghematan 
terletak lagi kepada pemandangannja 
kepala2 gewesteliik Bestuur, boleh 

ditoendjoekkan kepada penerangan 
kalimat2, dipeetoeskan didalam Volks- 
raad pada tanggal 15 ini tentang me- 
neroeskan watasan pengeloearan oeang 

negeri. 
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      Mengerdjakannja paling gampang dan Dating boeat 

bikin SCHILDER (gambar). BANTAL KOERSI dan I.L.nja 
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MEROEBOEHKAN KABINET 
  

“SEBAGI SPORT! 7 

Setelah Kabinet Chautemps. menje- 
rahkan portefeuilles kepada president 
Lebrun, maka ditjarilah orang2 dalam 

“kalangan kaoem politici, jang sebe- 
narnja djoedjoer, tidak soeka memper- 

- goenakan kepangkatannja oentoek ke- 
centoengan dan kepentingannja sendiri 
atau sagabat2nja dan famfienja. Orang 
jang demikian itoe, katanja telah di 
dapat, jaitoe premier jang dahoeloe : 
Daladier an 

Premier dan bekas-premier Daladier 
berdirikan kabinet baroe, terdiri dari 
orang-orang, jang sebegitoe djaoeh 
diketahoei, beloem pernah menjadi 
pembitjaraan orang. Kabinet baroe ini, 
jang- boleh dikata ,,kabinet kaoem 
djoedjoer“, bekerdja, sedari hari per- 
tama memangkoe pemerintahan, dengan 
“keras sckali boeat ,,menjapoe bersih", 
seperti djoega satoe ,,sesapos baroe", 

..itoe kalangan kaoem politici. Barang 
siapa namanja bernoda, pernah tertarik- 
tarikdalam sesoeatoe perkara penipoean 
penjogokan, d.s.b. mesti dilepas dari ka- 
langan pemerentah dan dienst negeri. 
Djangankan benar telah berboeatketjewa 
atau- tertarik sebagai sekoetoe, malahan 
lantaran pendoedoek kosong sadja 
dari fihak partij jang bersaingan, mesti 
berlaloe dari gedong pemerentah dan 
sekitarnja. .—- 

Pemerentah-Daladier itoe soenggoeh 
keras sikapnja. Orang politicus itoe 
ada hitam atau poetih, tidak ada warna, 
jang sama. : : 

Demikianlah publiek di Frankrijk 
memang maoe. “Publiek telah merasa 
bosen, berkali-kali ada kedjadian ini 
“dan itoe, jang banjak meroegikan rak- 

—-fat, dan dalam mana atjapkali! ada 
bertjampoer orang dari kalangan pe- 
merentah atau pembesar2 tinggi. Ini 
memang  memaloekan kebangsaan 
Fransch. Semoea orang jang bernoda 
mesti berlaloe atau dilaloekan ! Djangan 

- pilih boeloe.- 
IkVox Populi, Vox Dei. 
Soeara Rakjat, itoelah Soeara Toehan. 
Dan pemerentah melueloeskan Socara 

Rakjat itoe. 
Rakjat di Parijs sampai roesoeh, 

hampir seperti doeloe waktoe kedjadian 
revolutie. Golongan Communist dan go- 
longan hina dina berkoempoel didja- 
lan besar, meminta dengan keras ser- 
ta dibarengi dengan perboeatan mela- 
wan dan meroesak, soepaja orang2 
jang bersatah dan meroegikan rakjat, 
dihoekoem , soepaja pemerentah sen- 
diri berloe, dari Frankrijk mendjadi 
negeri Sovjet!! 

Publiek merah berbentrok dengan 
politie. Darah mengalir. Siapakah jang 
bersalah ? 5 s 

— Chiappe! : 
Chiappe ada Prefect politie di Parijs, 

Seorang terkenal dalam Doenia politie 
internationaal, seorang jang telah me- 
ngalamai berbagai-bagai keadaan dalam 
kota Parijs. Moesoehnja semoea orang, 
jang tidak djoedjoer”. 

Chiappe mesti berlaloe, karena pu- 
bliek maoe begitoe. Apaakh Chiappe 

“itoe ada orang, jang djoedjoer? Ah, 
“siapa tahoe. - 

Mamanja Chiappe kena noda, biar- 
:poen melainkan baoenja sadja. Maka 

    
  

asnja, sehingga auto terseboet teroes 
menoebroek satoe pohon asam.- Oen- 
toeng soepirnja tidak berbahaja apa2, 
tetapi malang itoe auto hantjoer sama 

sekali. Sa aa 
—0 — 

Landraad Betawi, 
Memeriksa perkara 

“pentjoerian. 

Mohamad Ali dan Sainan tadi pagi 
soedah dihadapkan pada Landraad 
Betawi karena dipersalahkan soedah 
mentjoeri kapstokken (pengaitan topi 
atau djas|) diberanda roemah-roemah 

diroemah 'toean Mr. Flothuis, satoe 
diroemah Ir. Lebbink dan satoe lagi 
diroemah tocan Hooiberg. 

. Pesakitan mengakoei kesalahan ma- 
sing-masing dan dihoekoem : 
Ramin dihoekoem 4 dan 6 boelan, 

Mohamad Ali-“6 boelan dan pesakitan 
Sainan dihoekoem 4 dan 6 boelan. 

Mereka terima itoe hoekoeman. 
2 

Perempoean toea mentiopet. 

Kemaren pagi sewaktoe pasar Kebon 
Manggis (Mr. Cornelis) sedang ramai- 
nja orang berdjocal beli, tiba2 kede- 
ngaran soegara orang riboet sambil 
berlari berkedjar-kedjaran menoedjoe 
satoe djo€roesan dioedjoeng roemah 
sekolah. : 

Apa jang soedah terdjadi, roepanja 
seorang perempoean setengah toea 
telah ditangkap oleh pengoerces pasar 
karena tersangka soedah mentjopet 
kaloeng rantai kepoenjaan seorang anak 
ketjil jang toeroet iboenja berbelandja 
diitoe pasar pagi. Sesoedah ditanja js. 
mapa perloe. lantas itoe pendjahat 
perempoean diserahkan pada politie 
boeat - dionderzoek lebih djaoeh apa- 
kah benar ia mentjoeri itoe. 

—O— 

-  Adoe ajam ditangkap. 

Kemaren tengah hari waktoe orang 
banjak berkoempoel di Pondok Bamboe 
Tanah. Abang jang tengah mengadoe 
ajam dengan bertaroeh, politie soedah 
datang tiba-tiba. Tentoe sadja semoea 
orang jang disitoe bercesaha akan 
lepaskan diri dari tangkapan dengan 
djalan melarikan diri. Tetapi toch 
politie dapat djocga menangkap 5 orang 
dari mereka itoe berikoet ajam-ajam 
jang akan diadoe, dan oeang perta- 
roehan tidak didapat sebab biasanja 
pertaroehan itoe ada “dipegang oleh 
seorang jang djadi kepala. 
F3 Pe P Ae Bae 

Sewa tanah kebon Manggis 
: (Mr.-Cornefis). 

Zaman soekar di- 
naikkan poela.: 

-Berhoeboeng dengan dinaikkan pe- 
njewain tanah di itoe kampoeng oleh 
Gemeente Mr.-Cornelis, maka diantara 
mereka jang berkepentingan kira-kira 
seboelan jang laloe telah dimasoekkan 
rekesi, oentoek mohon pertimbangan 
dan mohon soepaja djangan diteroes- 
kan itoe atoeran didjalankan, karena 
keadaan pendoedoek kampoeng sedang 
dalam berkeloeh-kesah disebabkan 
kehilangan pentjarian, mailoem hantoe 
malaise . bertambah keras mendesak 
mereka. 

Hal ini boekan sadja nampak pada 

bih2 poela merasa berkeberatan lantaran 
sewa tanah ditetapkan sadja seperti bi- 
asa, dan nampaknja merekatakoet poel4, 

Tiga orang lelaki. nama Ramin, | 

advocaat Mr. Westerman Holstijn, satoe | : 

mereka jang dinaikkan sewa tanahnja, ' 
sedang mereka jang hidoep miskin le-, 

Djenazahnja marhoem Dr. 
—“ Bernhaupt. 

Pada hari Minggoe sore kemaren, 
jang telah dikabarkan meninggal doe- 
nia dengan tiba2 karena hartverlam- 
ming sewaktoe- ia berada dalam auto 
hari Sabtoejbl., maka djenazahnja soe 
dah dikoeboerkan dengan banjak menda 
pat perhatian dari sahabat  kenalannja. 

$ —0O— 

Gempa boemi. 
Kon. Observatorium soedah mentja- 

tat pada hari Sabtoe jbl. djam Djawa 
11.15 gempa boemi dari arah sebelah 
Barat. Poko'nja itoe gempa boleh djadi 
di laoetan selat Soenda. - 

Tidak boleh djadi jang gempa boe- 
mi ini bersamaan dengan gempa boe- 
mi, seperti dikabarkan doeloean dari 
Bankolen. TT 

2 Sa 2 —0— 

Pembatasan (Contingenteering) 
onderwiis. 5 

Pertanjaan dari toean2, Soeroso, 
Dwidjosewojo,  Soetardjo, - Kusimo, 
Ratu Langi dan Kan menoeroet N. v.d. 
Dag. Dari beberapa toelisan dari Di- 
recteur Onderwijs enEredienst tentang 
meneroeskan.  Contingenteering dari 
pergoeroean boeat meneroeskan (voort- 
gezet onderwijs), ternjatalah, a. bahwa 
tahoen ini boeat H.B.S. “djoega akan 
kedjadian - Contingenteering, dimana 
candidaat2 H.B.S. jang ditolak, akan 
mendapat dahoeloe tempat (voorrang) 
disekolahan M.U.L.O. . 

b). bahwa moerid2 dari sekolahan 
goebernemen dan sekolahan2 jang di 
beri subsidie oleh- pemerentah  hanja 
boleh toeroet examen, dengan verkla- 
ring2 jang baik dari kepala sekolah 

c. bahwa. boeat masoek Mulo- voor- 
klasse djoega Gi aekan examen. 

. 4.) bahwa formatie goeroe2 akan 
dikoerangkan, oleh karena itoemoerid2 
selamanja sebagian dari tempo seko- 
lah terpaksa MaNogakar Sordiri 

Penanja ingin sekali mendengar dari 
pemerintah ' Tes. 

le. apa pemerintah tidak meman- 
dang lebih baik, bahwa Candidaat2 
H.B.S. jang ditolak oleh karena kekoe- 
rangan tempat, akan ditempatkan me- 
noeroet ranglijst Mulo, jang boleh ke- 
djadian, oleli karena mereka djoega 
mendjalankan examen Mulo. 

2e. apa pemerintah tidak menjangka 
pamasoekan jang demikian itoe bahwa 
pemasoekan jang demikian itoe (sub- 
sidaire toelatingen) djoega oentoek can- 
didaat Mulo jang ditolak karena ke- 
koerangan tempat. 1 

3. apa pemerintah tidak memandang 
lebih “baik, “bahwa melainkan kepoe- 
Hoesan: dari“kepala sekolah tentang bo- 
leh atau tidaknja toeroet examen oleh 

- Imoerid2nja 'meskipoen ia terikat pada 
atoeran angka2), ada kesempatan boeat 
moerid2 lainnja mengikoet examen. 

4. Apa pemerintah tidak menjangka, 
bahwa pemasoekan boeat voorklassen 
lebih baik: tidak memakai examen, 
oleh karena voorklasse boleh dipandang 
sebagai klas pertjotaan, dimana. se- 
soedahnja boleh diadakan penjelidikan 
(schitting) menoeroet atoeran biasa. 

50 apa pemerintah tidak menjangka 
'bahwa moerid2 jang sebanjak.oemoer- 
nja itoe, tidak boleh ditinggalkan sen- 
diri, tentoe sekali tidak di Voorklasse 
dari Mulo, dimana pertahanan bahasa 
(taal beehersching) jang actief soeatoe 
bagian jang penting dari Onderwiis. 

60- Dan lagi penanja ingin-sekali 
diterangkan-tentang hal ini, djaega di 
mintakan advies kepala perhimpoenan2 
.boeat Goeroe (vskvereenigingen akan 
studie genootschappen.) 

: an) Sa 

Indonesia, soedah ditoebroek oleh satoe 
deeleman. 

Itoe orang jang bertjelaka membilang 
bahwa ia derita kesakitan2 didalam 
badannja, hingga ia perloe diangkoet 
ke C.B.Z. dan selandjoetnja tinggal di 
itoe tempat. 

Salah sendiri. 
Pada malam Sabtoe jbl. seorangsinjo, 

bernama A.C.P. Plink dari koerang 
hati-hatinja soedah digiling oleh satoe 
auto di Matramanweg Meester-Cornelis, 
Dalam ketjelakaan itoe ia telah men- 
dapat loeka2 begitoe roepa, hingga ia 
mesti dirawat dalam C.B.Z. 5 

—G— 

Banjak anak2 mati disebabkan 
bedak. 

Penjelidikan Prof. 
ss DeLangen. 

Sesoedah lama diselidiki oleh Prof. 
De. Langen tentang banjaknja anak2 
bangsa Tionghoa mendapat sakit di- 
sebabkan mendapat ratjoen bedak jang 
memakai kadang-kadang samai 80 pCt. 
loodcarbonaat, dimana jang mendjadi- 
kan sebab, jalah banjak diantara iboe 
iboe dari anak itoe membedaki anak- 
anaknja jang tengah menjoesoe. Ten- 
tang ini sekarang soedah diterbitkan 
keterangan “ditoelis dalam ,,Geneeskun- 
dig Tijdschrift” dimana Prof. De Langen 
menganggap perloe sekali bedak di- 
perhatikan (dicontrole jang telah di- 
tetapkan dalam ordonnantie 1931. 

Dalan kalangan Tionghoa di Be- 
tawi berhoeboeng dengan jang terse- 
boet diatas, ada 1000 orang anak2 ke- 
tjil dalam satoe tempo telah meninggal 
doenia. 

dalam penjelidikan, perempoean-pe- 
rempoecan Tionghoa jang memak: 
bedak oentoek memoetihkan, dan t::: 
njata pemakaian bedak (poeder) jan: 
berbahaja itoe tidak .koerang-koeran s5: 
nja. 

Sa O0— 

Itoe Tamoe-Agoeng 
Dari kapal-kapa- 
perangasing. 

Sedjak hari Sabtoe jbl. kota Bet: wi 
teroetama poela dipasar Baroe pas : 
malam Minggoe jbl. ramai benar ber- 
hoeboeng dengan toeroennja pegawai- 
pegawai dan anak boeah kapal perang 
Inggris dan Frankrijk. 

Hari Minggoe kemaren boekan sedi- 
kit pendoedoek jang pergi ke Tan- 
djong Priok hendak . melihat kapal2 
perang asing itoe, teroetama poela ka- 
pal Frankrijk pembawa mesin-mesin 
terbang. — 

Aneta mengabarkan poela bahwa 
poela satoe kaoeman jang terdiri dari 
14 orang, diantara mana terhitoeng 
'Adiniraal Inggris Dreyer, Vice-admiraal 
Osten, Consul-Generaal “Inggris Fitz- 
maurice dan lain2 pembesar toeroet 
bertemasja dengan naik auto pada hari 
Minggoe kemaren menoedjoe Bogor 
teroes ke Soekaboemi. 

Mereka ' membikin perdjamoean 
makan di hotel Selabintanah, kemoe- 
dian kembali ke Betawi. 

Padahari Sabtoe malam Minggoe 
ibl. soedah terdjadi pesta besar di 
Societeit militair ,, Concordia”, dihadiri 
oleh kaoem keloearga Wali Negeri, 
Officier2 dan Admiraal2 Inggris dan 
Frankrijk. Matros2 Inggris berdansa, 
sementara muziek dansa dari kapal 
Kruiser mereka sendiri memperdengar- 
kan lagoenja. 4 

Begitoe poela muziek2 lagoe berdan- 
sa dan bernjanji dari Betawi poen 
memperdengarkan kepandaiannja, 

Oleh sebab toeroennja hoedjan, ma- 

seorang penoenggang sepeda bangsa' 

Di Soerabaja 7 tahoen jang laloel 

  

PEKALONGAN KEBANDJ:RAN” 
Hoedjan lebat bersemeradjalela, pergi 
kerdja terhalang, dari itoe belilah 
Djas hoedjan harga # X.— pada 
TOKO DELIMA Pasar Senen 159 Bat.C. 

Ind. Arts 
Oude Tamarindelaan 40 Bat-C. 

Telf. no. Welt 4127 
Djam bitjara 5 - 6 sore 

Mengobati segala penjakit, djoega 
menoeloeng orang bersalin dan me- 

  

njoenati anak-ank. 
  

Sesoedah Wali Negeri poelang de- 
ngan diperdengarkan lagoe Wilhelmus, 
maka pesta bersoeka ria itoe diteroes. 
kan sampai fadjar menjingsing. 

Pada hari Minggoe pagi kemaren 
soedah diadakan perlombaan perahoe 
lajar di Tandjoeng Friok jang dikoen- 
djoengi oleh banjak orang, 
“Anggauta2 dari Jacht-Club ikoet 
berlomba dengan perahoe lajar ketjil, 
jang lantaran keadaan laoet agak ri. 
boet lantas di ikoeti dengan pendja- 
gaan dari belakang. 

—g— 

Eduard Gerzon sakit. 
Aneta kabarkan dari Amsterdam, 

bahwa toean Eduard Gerzon, cigenaar 
dari toko toko Gerzon, di Betawi, d.LI, 
tempat, sekarang sakit keras. 

—0— 

Volksraad. 
Rentjana Volkscrediet- 
bank diterimabaik. 

Sesoedah diadakan pembitjaraan 
maka diadakan pemoengoetan soeara 
atas beberapa banjak amendementen 
(jang mana sebagian ditolak, sebagian 
diterima baik dan sebagian diambil 
over. oleh pemerentah), kemoedian 
Volksraad dengan bersatoe soedah 
menerima baik dengan tidak menga- 
dakan poengoetan soeara atas rentjana 
Voikscredietbank, dengan diperingatkan 
bihwa arggauta toean Barre ingin 
dianggap bahwa ia tidak menjetoe- 
ijoet itoe' rentfana. 

-— salon 

Perkira Zeven Provincien. 
Perkaranja terdakwa 

Boshartes. (dan kawan- 
na): 

Pengadilan Militair Tinggi soedah 
moelai memeriksa perkara appel dari 
terdakwa Boshart c.s., dimana presi- 
dent madjoekan pertanjaan kepada 
Roshart, apa sebabnja makaia mintak 
appel (atau mintak dipertimbangkan 
lagi oleh kehakiman jang lebih tinggi). 

Boshart mendjawab bahwa ia men- 
dapat doea lantaran maka ia ada ma- 
djoekan tersebuet, jaitoe : 

Te. Lantaran sebab2nja hoekoeman. 
2e, Oekoerannja hoekoeman. 
Atas sebab2nja maka terdakwa ber- 

keberatan, karena. menoeroet peman- 
dangannja ada harapan pertolongan 
didekat itoe Zeven Provincien jang 
bermoela dilarikan uleh anak kapalpja 
terseboet. 

Bahwa dikatakan muitery (pembe- 
rontakan) boleh djadi benar, karena 
meskipoen Indonesiers mengatakan 
tentang demonstratie, boekan hal ini 
banjaklah . menghilangkan itoe arti 
muitery. 

Dengan oekoeran hoekoeman ter- 
dakwa sama sekali tidak bisa accoord 
(fotjok): ,,Bagi saja hoekoeman 16 Persatoean Binatoe Indonesia. 

a Tjabang Djakarta. 
Kemaren hari Minggoe djam 9 sampai |. 

12 tengah hari P.B.I. ini soedah me- 
ngadakan rapat anggauta. 

ka pesta itoe moesti diteroeskan dalam 
roeangan sociteift. 

kalau2 itoe atoeran didjalankan kepada- 
nja, sebab itoelah maksoednja dikirim 
rekest diatas, boekan sadja mohon soe- 
paja memberi pertimbangan kepadajang 
soedah dinaikkan itoe sewa tanah, tetapi 
pada orang2 jang menjewa-tetap seperti 

- dari sebab itoe, ia haroes pergi dari 
- “Parijs. Akan tetapi dibelakangnja Pre- 
“ fect ini ada partij atau segolongan 
. pembesar jang berpengaroeh djoega. 

Dengan tersiarnja kepindahan Chiappe 
'itoe, beberapa minister serahkan porte- 

boelan atau 16 tahoen, djzlan perte- 
ngahannja tidak ada.“   

  

  

  
| deuille, jang segera djoega diganti oleh 

'. Jain orang. Tapi bagaimanakah besok, 
“hari Selasa ? Bisakah Kakinet-Daladier 
jang djoedjoer ini tetap diatas krosinja? 

| Orang telah menjeboet bekas presi- 
dent Doumergue sebagai premier ba- 

biasa, djoega minta diberi kelonggaran 
artinja soepaja ditoeroenkan se- 
wa itoe dari jang soedah didjalankan. — 

Agaknja, memang sepatoetnja oeroe- 
san s€wa ini, mendjadi timbangan oleh 
pihak jang berwadjib di Gemeente Mr. 

balasnja ini perhimpoenan sedjak ber- 
dirinja tiga boelan jang laloe, begitoe 
poela keadaan tjabang dalam waktoc 
itoe. Kemoedian rapat imembifjarakan 
perobahan azas dan anggaran roemah 
tangga dari P.B.I. dengan singkat. 

Jang diperbintjangkan ialah tentang | 3 Pe 

  

Hanja oentoek 
pembatja ini soe- . Yoe dan Paul Boncour, itoe djago|Cornelis, karena tidaklah sepantasnja| Lantaran P.B.I. adalah perkoempoe- rat kabar: « Fransch dalam Conferentie perloetjoe:|kalau dalam moesim soesah ini, pe- (jan sociaal, maka oentoek anggautanja . fan sendjata sebagai minister pepera-|njewaan: itoe dinaikan, malah patoct|tidak dipilih siapa sadja jang hedak KODAkK ngan, : 

Ah, di Frankrijk. Meroeboehkan Ka- 

ditoeroenkan, soepaja ra'jat jang sedang 
ditimpah bahaja malaise sehebat ini, 
mendapat kelapangan sedikit. Bagai- 

masoek. 
“Achirnja diadakan pilihan bestuur 

  

    

  

  

Hawk-eye-camera 
binet ada satoe sport ! - | 4 Bagai |baroe, antara mana toean Tengkoe Ra- 1 5 2 mana roesaknja penghidoepan rajat|dja Besar dipilih sebagai Ketoca Idan | -———— — speda NG DA 2 " K.N. |dalam ini masa, ta' dapat dilihat de-| Marah Oedin ketoea II, Secretaris O. DE MEESTER-FILMI! Ana 

  

  

Ketjelakaan auto. 
pagi hari Minggoe kira2 djam 

9 di Priokweg dekat Antjol, telah ter- 
djadi ketjelakaan satoe auto jang tidak 
membawa toempangan, Roepanja itoe 

. Kemaren 

bagian belakang soedah terlepas dari 

ya 

    

ngan mengambil pemandangan didjalan 
besar sadja, tetapi tjobalah saksikan 
tjara bagaimana mereka hidoep sehari? 
dalam roemah tangganja di kampoeng2, 
lebih2 bagi mereka jang miskin dan 
dan banjak poenja tanggoengan, sedang 

di Gemeente Mr, Cornelis akan am- 
bil perhatian, dan memberikan pertim- 
bangan serta kelonggaran kepada pen- 
doedoek kampoeng terseboet, agar itoe 
kenaikan sewa tanah djangan sampai   ditoeroenkan, 

    

Sastra dan Penningmeester H. Senan. 
“Lezing dan pertoendjoekan film ten- 

tang kesehatan dari Dokter Moewardi 
tidak djadi lantaran keteledorannja 
pengoeroes P.B.I. terseboet. 

—09— 

Indonesier jang berdjalan kaki soedah 
ditoebroek oleh satos auto dari bela- 
kang. 

Ia telah mendapat loeka2, hingga ia 
perloe dirawat dalam C. B. Z.   

  

Sore di Matramanweg Meester- Cornelis 

    en filmpacks steeds in veoraad. 

  

BATAVIA.C - 

Tweemaal begoten — twee gevoelige zilver- 
lagen — hoogst kleurgevoelig —viterst snel- 
werkend — anti-halo. 

De belangrijkste uitvinding op filmgebied 
sedert 1903, toen de Eastman Kodak Com- 

Elke ,Kodak"handelaar heeft deze films 

K : age melarikan autonja terlaloe ken- |didjalankan, dan bagi mereka jang gi na lang perloe tjari toempangan, 'soedah tetap membajar sewa seperti entoeng tidak hebat. NOS Ag Dual 2 “Pokana 3 -Dengan mendadak itoe auto roda |sekarang, soepaja kalau bisa minta) Beberapa hari jang laloe djam 4 Nan Nan ug Sa 1" 

    

dengan harga jang 
sangat dimoerahkan 

jaitoe f 4.0 

Satoe Kodak-camera La ia . 
: i ha f 450 2 "3 mesti dibeli dan dise- & Rapport pohitie. e Pan nietkrullende tilm in den Ha Ta Ga wa pOocia. : Tn : Korban djalanan/| . Geet erslaoki Veri noerah “Sd Oleh sebab itoe pengharapan aa Malam Sabtoe jbl. kira2 djam sete-| ' gta Pesan ga Nana Tn LN datang "3 banjak moedah2an jang: berwadji ngah satoe di Goenoeng Sari seorang| | g 

Permintaan oenfoek 
iloe pada Adminis- 
Irafie inisoerat kabar,     

 



  

2 toek tantjangan: 

    

    

     
   

an
a 

Kere 
  

Riboetan Volksraad. . » .. 

- “Sekarang moesim soesah oeang. 

“Ocang moesti dihematkan. Pemerentah 

tjari akal poetar otak bagaimana bisa 

dihematkan. : Rae 
Di antara Journalisten bangsa kita 

bantoe itoe ichtiar pemerentah. Ada 

jang mendadak djadi bezwinigsdictator 

dan dapatkan: ,,Ha, itoe Volksraad 

. dihapoeskan sadja !“ 

....— Beloem roepanja ini soeara diper- 

— 4imbangkan. pemerentah, lain journalist 

— soedah menjatakan : ,, Djangan !“ 
Soeara pro dan contra. Kita dapat- 

kan dalam ,Sediotomo“ soeara sedar 

sebagai di bawah ini: 

Kami mengerti dan mengakoei, 

“bahwa banjak keketjiwaan Volksraad 

" itoe, Tetapi keketjiwaan ini seperti 

jang kami katakan diatas, tidak se- 

lamanja berarti bahwa badan itoe 
haroes dibinasakan. Kami ingin soe- 
pfja Volksraad ini diteroeskan ber- 

| (diri! Dengan soesoenan jang lebih 

4 bagoesi!l 2 
Kalau orang memikirkan djedjak 

bangsa kita ini dalam lapangan poli- 

tiek, sering-sering merasakan sendiri 

“ kedjengkelan hati dalam dadanja. 

Tjoba difikirkan sadja pasal Volks- 
raad ini. Orang memaloe genderang 

' demokrasi. Orang beroesaha soepaja 

— ada Volksraad di Indonesia ini.Achir- 

nja Volksraad berdiri.Berdiri, dengan 

dasar bahwa Volksraad ini hanja ba- 

dan penasehat sadja. Hal ini, moelai 

doeloepoen orang telah mengerti. 

Sedjak Volksraad dilahirkan, orang 

poen (seharoesnja) mengerti bahwa 

«  Volksraad boekan'soeatoe badan per- 
wakilan jang toelen. Se 

Tahoen 1934, dus 16 tahoen se- 
djak Volksraad itoe berdiri. Orang 

moelai riboet hendak membinasakan 

Volksraad. Karena Volksraad itoe 

makan cngkos banjak, tidak bergoe- 

na, tjoema adviseerende lichaam sa- 

Ma ena Ela, 23 naa 

Tidaklah keadaan sematjam ini 

ada mendjemoekan? Tidakkah kea- 

daan ini boleh "menimboelkan ke- 

| djengkelan didalam hati terhadap 

' sepak terdjang bangsa sendiri? 

Hampir-hampir -kami mengatakan 

- bangsa kita ini soeka main-main 

-sadja! .. 2 

| Begitoe kata ,Sediotomos. Tentoe 

sadja pemerentah tidak akan hapoeskan 

Volksraad, sebab dari journalisten sadja 

tidak ada soeara boelai. 
Memang, apa djikalau Volksraad 

moesna, lantas belasting toeroen. Apa- 
kah tidak pemerentah lantas dapat 

ocang3 boeat tidak menghemat. ..., 
Departement van Oorlog. ee 

Didirikannja  Volksraad ada hi- 
toeng2 berdirinja cursus pegang peme- 

rentahan. Lebih baik ada cursus begitoe 
dari moesti ada lebih banjak oeang 
digoenakan beli meriam. 

Dan, kita toeroet tjampoer ini hal 

“hanja. . . . main-main sadja ! 

  

  

  

2 kURUPA 
. Pembelaan negeri. di Si gapore di 

-perkoecatkan. 
Ataukah persediaan 

petang?! 
Singapore, 4 Febr. (Aneta- 

'& Transocean). Sedjak lima hari sesoedah 
-conferentie Armadalaoet jang terdjadi 

di Singapore antara pemimpin2 rmada 
— Inggris selesai, maka keloearlah dengan 

- definitief (pasti) pesanan2 pertama 
“oentvek memperkoeatkan pembelaan 
Negeri di singapore. Pesanan2 bebe- 
rapa 100,000 millioen pond sterliny, 
dan menoeroet berita sebeloemnja ter- 
djadi itoe conferentie, memang itoc 
pesanan persendjataan soedah dibikin 

— jang berharga disjahkan. 
Pendeknja pekerdjaan memperkoeat- 

kan persendjataan dan pembelaan ne- 
geri ini dalam hari belakangan ini di- 

— pertjepat, lantaran banjak orang hingga 
“3 beriboe-riboe djoemblahnja MEA gowa 

2... lapang pekerdjaan. - : : 
SS Lain daripada itoe diterangkan oen- 

an gek embelaan Negeri. 
|. djoega terhitoeng diperkogatkan Poelau 

. Tekong, jangmana mendjaga pintoe 
ES “masoek di pelaboehan Singapore. Me- 

- tiam-meriam jang besar lagi. hebat- 
hebat-akan ditempatkan disitoe. 

: : —0- 
.. Kabinetcrisis baroe. 

Parijs, 4. Feb. ( Aneta-Reuter ). 
Soedah timboel poela crisis Kabinci 
“jang baroe sesoedah keloearnja besluit 

  

. (Oorlog, Fabry, minister van Financien 

pemerentah memindahkan Chiappe, se- 
orang Kepala Politie (Politieprefect) 
jang terkenal di Parijs. Minister van 

Pietry dan onder minister Technisch 
Onderwijs Doussaint madjoekan per- 
mintaan berenti dari djabatannja ma- 
sing-masing. 

Daladier sekarang sedang hiboek 
dengan selekas2nja mengadakan pem- 
bitjaraan2 oentoek mendapatkan Kabi- 
net jang baroc, dimana pangkat mi- 
'nister van Oorlog akan diserahkan 
kepad Paul Boncour. 

Lebih landjoet  Aneta-Reuter dari 
Pariis kabarkan: Chiappe menolak 
jang dirinja akan dibikin sebagai zon- 
debok (tiangnja sekalian dosa atau ke- 
salahan). Ia menolak poela ,,promotie” 
(kenaikan pangkat" ditempatkan di 
Marokko, karena keberangkatannja 
dalam waktoe keadaan seperti sekarang 
ini oleh pemandangan oemoem boleh 
djadi dianggap salah keliroe.) 

Parijs, 4 Feb. (Aneta-Reuter). 
Kalangan2 jang mendapat keterangan 
anggap djatoehnja pemerentah dalam 
sidang Kabinet pada hari Selasa me- 
mang tidak dapat disingkirkan lagi 
djika tidak sebeleemnja itoe Kabinet 
diboebarkan. 

Doumergue, jang sekarang berada 
di Parijs, menoeroet kabar bersedia 
dan sanggoep oentoek mendjabat pang- 
kat Premier. 

Paul Boncour pegang djabatan Pe- 
perangan. 

Parijs, 4 Feb. (Aneta-Transocean). 
Lowongan dalam Kabinet dengan se- 
lekasnja di isi dengan angkatan Mar- 
chandeau, seorang radicaal-socialist, 
mendjadi minister oeroesan oeang 
Negeri. 

Parijs, 4 Febr. (Aneta-Havas|. Po- 
litieprefect district Seine Et Oise soedah 
diangkat djadi Politieprefect di Parijs, 
menggantikan Chiappe. 

2 ban 

Bentjana laoetan. 
— Algiers, 4 Febr. (Aneta-Reuter) 
Ombak jang besar didoega dari sebab 
bergeraknja laoetan soedah memoes- 
nakan roemah2, perahoe2 ikan dan 
beberapa-perahoe perlombaan. 
-Banjak kapal2 mail soedah menda- 

pat rintangan dari bentjana itoe. : Banget 

Pelawanan dengan geredja. 
Boeat sementara wak- 

toetidakada kekerasan. 

Berlijn, 1 Febr. (Aneta-Reuter). 
Hitler memberi perentah kepada politie 
djangan tjampoer dengan perselisihan 
di geredja Protestan dan menahan diri 
dari penangkapan, penggledahan atau 
perampasan menoeroet oendang2. 

Tidak diizinkan kepada Nationaal- 
Socialistische kerkelijke  autoriteiten, 
meminta pertolongan dari politre boeat 
melawan ketib2 (predikant2) jang be- 
rontak. 5 & 

—0O— & 

Persekoetoean ampat negeri Balkan. 
Soedah rampoeng dan 
akan disjahkan. 

Belgrado, 4 Febr. |Aneta-Trans- 
ocean). Pada hari Minggoe ini confe- 
rentie antara minister loear Negeri dari 
Yoegoslavi&,  Roemeni€,  Griekenland 
dan Turkye soedah selesai, dimana 
seboeah Balkanpakt jang dikarangkan 
soedah di paraaf oleh minister masing2 
negeri. 

Tanda tangan jang opisil! pada 
Minggoe depan di hari Minggoe akan 
terdjadi di Athene. 

—G— 

AZIA 
Pengeloearan rubber tanah 

Melakka. 
Selama boelan Januari 
jab 

Ai pa apore,5. Februari (Aneta). 
Djoemblah pengelocaran rubber ta- 

nah Melajoe djadjahan Inggris selama 
boelan Januari 1934, dihitoeng de- 
ngan tons, adalah sebagai berikoet : 

Djoemblahnja ada 55276 tons, jang 
mana dikirim ke Inggris ada 10160, ke 
lain lain negeri Europa 11651, ke 
Amerika Serikat 27994, ke djadjahan2 

  
lain negeri ada 767. 

—0-- : 
Penghasilan padi. 
Kelebihan jangter 

s “aloe banjak 
Tokio. I Febr. (Aneta Iwaki Spec,) 

Menoeroet berita dari Ministerie Land- 
bao, Japan mempoenjai kelebihan padi, 
karena banjaknja penghasilan padi dari 
tahoen 1933. : 
Bagan jang officieel menjatakan 

joemblahnja penghasilan dita- 

hoen 1933 ada 70.847.134 koku, dima- 

na 10.457.036 koku lebih dari peng- 

hasilan th. 1932 dan 10.378.798 koku 
lebih daripada penghasilan rata2 dari 
lima tahoen jang kebelakangan kelebi- 

han padi itoe kira2 lebih dari 18.000. 

000. hokie. Berhoeboeng dengan ini 
ada ditakoeti bahwa berdjalannja oen 
dang2 jang menjatakan tentang peme- 

riksaan padi akan dapar kesoekaran 
oleh karena itoe pengandjoer2 peme- 

Inggris 717, ke Japan 3987 dan kelain | - 

  

  

Bentjana hoedjan lebat. 
Daerah Pemalang 

Dari Pemalang pembantoe kita me- 
ngabarkan: Moelai pada 3 hari jang 
laloe hingga waktoe ini kabaran ditoe- 
lis disini siang dan malam toeroen 
hoedjan lebat dan agaknja ini kali toe- 
roennja hoedjan soenggoeh melebihi 
dari jang soedah2. Banjak peroesahaan2 
tanah kaoem tani jang soedah diker- 
djakan dimoesnakan air bandjir, begi- 
toe poela kajoe2 boekan sedikit jang 
ditoembangkan oleh angin riboet. 
“Dalam desa Petaroekan ada 13 bocah 

roemah. pendoedoek roeboeh, tetapi 
pang ketjelakaan: manoesia tidak 
ada. 

Djalanan kereta-api antara Pekalo- 
ngan dan Pemalang poen terhalang. 

Satoe wagon kereta-api telah dibikin 
mentjoba “kekoeatan djembatan Ren- 
tjongan jang akan dilaloei kereta-api, 
akan tetapi itoe wagon soedah toeroet 
itoe djembatan melengkoeng kebawah, 
karena soedah goegoer oleh hoedjan. 

Daerah Pekalongan. 
Pembantoe kita di Pekalongan me- 

ngabarkan : 
Tiga hari tiga malam beroentoen 

hoedjan toeroen dengan hebatnja, hal 
mana menjebabkan adanja bandjir jang 
besar, jang dalam 10'tahoen ini beloem 
pernah terdjadi jang sedemikian roepa. 

Boekan sedikit. keroegian jang di 
sebabkan oleh bandjir itoe beratoes- 
ratoes roemah kemasoekan air sampai 
sebatas dada, sedikitnja sebatas poesat 
manoesia, malah ada poela jang hanja 
tinggal bahagian“atapnja sadja jang 
terlthat. Di kampoeng Besindon Dja- 
galan, Bendan dan Sapoera beberapa 
roemah roeboeh dan hanjoet dibawa 
oleh air dengan segala isi alat perka- 
kas roemah, begitoepoen dibagian des- 
sa Krapjak tidak poela sedikit jang 
roeboeh karena. derasnja air bandjir. 

Ajam, koeda dan kerbau hanjoet 
terbawa oleh air, tapi oentoeng sam- 
pai sa'at ini beloem ada terdengar ke- 
tjelakaan manoesia. 

Djalan2digenangi air. 
Sepandjang djalan sedjak dari Po- 

nolawen “ sebelah Selatan (Kemisan) 
djalanan digenangi air. hingga sampai 
Bendam, teroes sampai dimoeka Java 
Hotel, begitoepoen djalan ke. Station 
penoeh dengan air sampai keloetoet 
Idengkoeil manoesia tingginja. 

Begitoe poela di Keplekan teroes 
sampai ke AN.LE.M. dan masoek di 
pintoe dalam straat, penoeh dengan 
air, air mana lebih tinggi dari tempat 
tempat jang lain, hingga dokar2 tidak 
berani faloe lintas disitoe, koeatir sebab 
tingginja air dan derasnja hingga kira2 
dapat djoega menarik koeda dan ke- 
retanja hanjoet kedalam soengai. 

Djalan ke Krapjak penoeh dengan 
air sehingga sampail oetoet tingginja, 
hal mana dapat dimengarti dengan 
sendirinja bahwa roemah-roemah sam- 
pai kemasoekan air. Jang lebih hebat 
ialah adanja di kampoeng-kampoeng 
Ponolawen. sebelah Timoer, Bendan, 
Djagatan, Sogaten, Sapoero dan Nggo- 
dang tempat mana memang ada sedikit 
rendah tanahnja dari pada tempat jang 
lain, air tergenang sampai leher ma- 
moesia, hal mana dapat kita kira-kira 
kan sendiri bagaimana keroesakan dan 
keroegian jang diderita oleh segala 

“Ipendoedoek kampoeng terseboet, jang 
soedah tentoe sadia kehilangan segala- 
alat perkakas jang mendjadi isi roemah 
nja. 

Spoorbrus dari S.C.S 
roesak. 

Djembatan snoor dari S.c.s. jang ada 

di Pentjongan Wiradesa roesak, tak 

sebelah hingga miring,. jang mana me- 

njebabkan spoorlijn Pekalongan-Che- 
ribon tak dapat didjalani. 

Sekolahan2 ditoetoep. 
Berhosboeng dengan adanja bandj'r 

'dan hoedjan jang tidak berhentinja 
itoe dengan sendirinja sekolah2han, 
terpaksa ditoetoep, begitoe djoega be- 
Serapa kantoor2. : 

Boekannja itoe sadja jang ditoetoep 
tapi-segala peroesana'an pembikinan 

rena dalam keada'an jang demikian 

ginja. 2 

begitoe djaoeh beloem djoega terde- 
ngar adanja soeatoe comite ataupoen 
perkoempoelan mana djoega jang be- 
roesaha oentoek memberi pertolongan 
pada mereka jang dapat bentjana itoe, 
hal jang mana sangat kita herankar: ka 
rena banjaknja perhimpoenan jang ada 
di Pekalongan. Tapi sjoekoer poela 
dengan hati kemanoesiaan dan keder-   rentah terpaksalah, meloeaskan peme 

reksaan padi dari Formosa dan Korea n   

"dapat dilaloei karena tanahnja goegoer 

Batik poen ditostoep kesemoeanja ka 

itoe mereka tidak bisa bekerdja, hal 8 
mana poen berarti keroegian poela ba- 1 

Orang2 dermawan. eng 
Soenggoehpoen keada'an sampai se 

  

ga di Ponolawen, soedah dibagi bagi- 
kan beras dan djoega wang sekadar- 
nja, ada jang tiap2 orang satoe kati 

Iberas'dan wang 10 cent ada poela jang 
tiap2 roemah 5 kati beras. 

Begitoepoen dari fihak pemerentah 
di Kepatihan dibagi bagikan beras 
dan wang sedikit kepada mereka jang 
mendapat ketjelakaan itoe. Kabarnja ba 
njak djoega orang2 sama datang di 
kantoor Gemeente perloe minta ban- 
toean tempat penginapan. 

Anehnja ketika banjak orang jang 
mendapat kesoesahan jang sematjam 
itoe, ada salah seorang kiaji di Djagalan 
jang  terhitoeng sedikit mampoe dan 
roemahnja dalam keada'an . selamat 
poela,. membagikan berasnja kepada 
siapa jang soeka, tapi dengan hoetang.. 
Kuna dan jang dikiranja akan dapat 
membajar. .... kalau tidak biar dja- 
ngan makan...... saroe hal jang sangat 
bertentangan dengan peratoeran Islam. 

Sawah sawah sebagai 
laoetan. 

Sawah-sawah jang disebelah Barat 
dari Ponolawen teroes di Station s.c.s. 
penoeh dengan air hingga tidak beda 
deugan laoetan nampaknja. Kliniek 
Pemerintah jang letaknja dekat sawah 
sawah itoe terkepoeng oleh air sampai 
setinggi poesat. Sawah-sawah di Kra- 
ton. dekat Stadion baroe penoeh de- 
ngan “air, begitoe poela stationnja 
hingga .boleh dipergoenakan- oentoek 
Waterpolo. : 1 

Park-park jang terletak dimoeka 
Java - Hotel penoeh dengan air,- begi- 
toepoen pekarangan itoe Hotel penoeh 
air sampai setinggi loetoet. 

Straatstraat besar ma- 
Sing2 roesak.: 

Berhoeboeng dengan toeroennja hoe- 
djan teroes meneroes, maka straat2 jang 
diasphalt roesak hilang asphaltnja, boleh 
dibilang hampir roesak semoeanja, hal 
mana maoe tidak maoe gemeente moesti 
boeka kasnja oentoek memperbaiki. 
Hal ini ada baiknja djoega kalau difikir 
bahwa dengan begitoe kaoem koeli2 
pasar jang boekan main banjaknja di 
Pekalongan ini akan mendapat peker- 
djran Loemajan djoega dalam moesim 
malaise begini boekan ? 
Kemaren setengah hari hoedjan berhen- 

semalam, dan ini hari poen djoega 
tiada berhenti-henti. : 

Kalau hoedjan sampai beberapa hari 
lagi teroes beloem djoega berhenti da- 
patlah kita kira2kan, keroegian jang 
besar jang akan diderita oleh peda- 
gang2 besar dan ketjil, Industri2 Batik 
dan makanan, begitoepoen kesengsa- 
raan jang sangat hebat akan diderita 
oleh mereka jang soedah, dan jang 
akan kena bentjana itoe. 

Keadaan di Cheribon. 
Aneta dari Cheribon ini hari kabar- 

kan: Keadaan disekitar Brebes soedah 
sepertir laoetan sadja, sementara air 
Pa naik sampai didjalanan kereta 

Keadaan di Semarang. 

pada tanggal 3 Februari jbl. bahwa 
sekalian perhoeboengan2 Kreta Tram 
disekitar Semarang soedah baik kem- 
bali, tetapi dengan perdjalanan pela- 
han2 ditempa-tempat jang tadinja di- 
toetoep, dengan menoekar (berganti) 
kreta,. dengan: mengangkeeti sekalian 
moeatan ke aute2 bus, dapatlah djoega 
perhoeboengan dengan -djalan dilan- 
djoetkan. Dengan djalan demikian keba 
njakan kreta2 tidak begitoe lama mesti 
menoeggoe sampai diboeka itoe pe- 
noetoepan dijalanan. 
“Keadaan padi sesoedah kebandjiran 

ini ada baik -djoega, sementara keroe- 
gian chewan ternak tidak ada. 

t 

Keadaan'di Cheribon 
berangsoerbaik kem- 
bali. 

Aneta dari Cheribon mengabarkan : 
Air di regentschap Indramajoe antara 
Kandanghaoer dengan Patrol soedah 
soeroet.  Keroesakan pinggiran kali 
Setoetjilet soedah ditoetoep. 

Aneta dari Semarang mengabarkan: 
Daerah Demak masih teroes terpisah. 

Perhoeboengan djalanan antara Sema- 
rang-Demak Semarang-Koedoes tidak 
bisa dilaloei. Perhoeboengan Tram ti- 
dak mendapat halangan soeatoepa. 

Dibagian Kendal keadaan boleh-di 
kata kering, tetapi sekarang Brebes 
djadi terpisah. Perhoeboengan S. €.S. 
hanja masih terhalang di djembatan   ti, tapi sedjak sore hoedjan teroes toe- 

roen lagi dengan hebatnja, sampai 
Petjongan, jang mana ada diharapkan 
bisa-dibikin baik nanti matam. 

  

  

27 Petak Sembilan 

50 hari. 

banjak 
tanggoeng tjepet baik. 

penjakitnja dengan soerat sadja. 

Sore   

SINSHE WONG TJAY KIE 

Pande obatken penjakitnja orang prampoean 5 penjakit pektaij jang 
baroe ditanggoeng 15 hari bisa baek dan jang lama ditanggoeng 

Djoega bisa obatken lain: penjakit sebagi brikoet: penjakit: moenta?, 
(2). memetjaken bengkak tida dipotong. (5) semafjem penjakit leher 
dan fengorokan, (4) pemoeda badannja lamsin, (5) tenaga sedjati 
tida memoeaskan (60) roepa2 darah kotor asal penjakit prampoean. 
(8) roepa2 penjakit- anak kefjil (9) roepaz penjakit oeljoes peroet 
medjen (11) terkena gigitan binatang beratjoen (12) djato keseleo 
dan toelang patah (13) sebla.badan sakit: (14) penjakit beriz 

soesa ditoelisken penjakit jang semoea terseboet diobatin 

Roeat orang dari tempat djaoe, tida bisa dateng boleh terangken itoe 

Diam bifjara: pagi poekoel 7 — 9. 
5 Do G1 

dan dari loear kota diferima disembarang waktoe : 

aur san 

Telef. No. 1620 Batav.a 

dan 
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DARI   nawaannja beberapa Hadji-hadji jang 
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1 

 



  

  

  

  

    
DbDALEM 

KRAMAT THEATER   

  

sai ban 
7 Februari 1934,     

  

        

    

2 DAN X-FOTO DARI BAJI JANG MATI, TOELANG- 

5  DJANGAN PAKE BEDAK TIONGKOK JANG  BERATJOEN 

. - ada Disney Hati Wek jang tida -berbahaja, Medaille mas : 
Anna 21 

— Mei Lan Fang 
'publiek beli zonder Merasa menjesel baik dari harganja, baik dari 

gratis B Pia, dapet beli dimana- -mana tempat. 

  

2 wi : Ta 

| 
1000. Baji TIONGHOA MATI KENA RATJOEN TIMA 

Yo Kata Dr. Kwa Tjoan Sioe, 
- DALEM OTAK. BAJI JANG MATI ADA TANDA TIMA . 

apreksaan Dr. Verhaart, zenuw specialist. 

  

NJA ADA TANDA RATJOEN TIMA » 
Penetepan Prof. Dr. C. D. de Langen, Hoogleeraar C. B. Z. 

— Berseroe Dr. Ong Hok Lan, Batatavia-C. 

: BEDAK 
MEI LAN FANG 
Tjap etiket seperti di sebelah ini, 
ada 100pCt. bersih dari ratjoen- 
ratjoen: Arsenicum, Tin. Anti- . 

moon, Koper, Loodcarbonaat dan 
kwiksilver. Ditetepken dengan 
Certificaat Analyse dari Scheik- 
kundig Laboratorium Gouverne- 
nement disini, 

CERTIFICAAT ANALYSE. 

dari kwaliteitnja barang jang sampoerna, Bedak. 
eroleh itoe samoea sebagi tanggoengan boeat 

penetepan    

  

kwaliteitnja dan imaoe poen dari premie prijsvraag f 500. Soerat 
bakan dikirim pertjoema pada siapa jang minta, berikoet Tjerita 

Chemicalienhandel & Drogisterij 
. 5 aa 2 Ta K 2 —,PROBITAS" 

3g Kn MOLENVLIET WEST 
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BEDAK FACE FRIEND 
Face friend ada doea roepa Bedak dan Cream. Pemake 
'BEDAK PACE PRIEND terbebas dari semoea ke- 
koeatiran, dari sebab adanja Certificaat Analyse Labo- 
ratorium dari Gouvernement tertanggal 19 December 

- Kk 1933, Analyse nummer D. 283, djoega satoe Verklaring 
“4 dari Dr. pa Hok Lan djadi boekti jang teroetama 

PORN FACE FRIEND tida mengandoeng ratjoen 
seperti: 

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

--goena boeat orang dewasa berias, ada besar goenanja 

pa
 

adem, tertanggoeng bisa mengilangken segala tanda- 
tanda di moeka. 

- Hoofdagent: 

LIEHENG & Co. 

Malakastraat No. 1 — Batavia   
boeat anak-anak bikin seger dan dapetken perasahan” 

  

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
Sawah Besar 2—0 — Batavia-C. 

Telegram-adres: BAKRI 

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

  

  

  

Firma SUN SUN 

Toko Tiga No.46 Batavia   Bisa bikin pakean toe- 
  

  

wan2 dan trima pa- 
  

  egg 0. BATAVIA, 

  

  

. LAIN? 1 

  

    

  

    

   
   

  

   

  

cem selamanja 
1 mi 

2 . 

diu Ngi Feng. si 

3 TJAP BEAN, 

DIANGAN 

| PILIH 2 

4 N GGOER 

BR ana ena         
2 

GGOER OBAT             
  

  

   
    

rah poetih 
' makan dan lain lain 

1 sedia di dalam roemah 

ggoer obat tjap boelan dalam roemah : 

Hewan baeroe kalau - pera 

      
   

   

aa Ii : Latin Di Ho Thai & pistsi Ketjil, 
Tiar Ho Tong . i Yanah Lapang. 1 Ho di. 

. 1 ishh Gie dan “Gie “di Pasa 8 
eka Hap Ho di Dasar Baroe. Mann 
“Eng On Jok 1 dan Tong Ho di Meester- Cornelis 

Nan HOOFDDEPOT 

  

La Medan pena 1" 5 

  

  

  

aa “SEPECIAAL 
MENOELOENG PENJAKIT 

BATOEK 
Sinshe LOK WAY TJENG 
Sinshe ini ema" Skin segala penjakit batoek, sebagi bitocik 
kering, batoek redjak, batoek angin, batoek dara, lama atawa 
baroe, bengek, napas pendek, dan lain-lain sebagainja di dalem 
peparoe, orang lelaki maoepoen prempoean jang foea atau jang moeda. 

Di Bandoeng, Soerabaia dan Semarang. Soedah ribosan orang kita 

bikin baek, saja sekarang sengadjain boeka di Gang Torong No. 18, 
Batavia (Java). Harep Toean-toean dan Njonja-njonja kaloe dapet 

ini penjahit. nanti -soeka perhatiken. 

  

  2 jam BITJARA: 9-10 pagi dan 5—6 sore 
£ 

  

  
  

  

  

kerdjain roepa pake- 

an prampoean model 

bikinan Shanghai jang 

paling netjis, harga 

pantas, harep toean 

dan njonjah dateng 

  

saksiken     

Sana 

  

  

  

LOTEN DEBITNAT 

,D: SIHOMBING” 
ISluisweg 2 Mr. Cornelis Mr. C, 

f 100.000 
» 50.000 
» 25.000 
» 10.000 @ 
»” 5.000 

Maoe lekas kaja   Dan banjak lagi prijs ketjil-ketjil 

| Lekas kirim per postwissel 
1 tot tek 2 lot. f 5.85 

  

  

      

Hu : aja | ala'galaat ! 
Komt tot het gebed! 

  

Geeft gij geregeld gehoor aan dezen oproep? 

“Kent gij de beteekenis van het gebed voor 

bet individu, de Kerk, de Staat, het 
5 menschdom ? 

| Leest het bezielend werkje ,,Het Gebed“ 

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

R. A.A. Wiranatakoesoema 

  

» 

Bersalatlah ! 
Boekoe : jang bergoena sekalt- dibeli oleh 
“bapa-bapa dari pemoeda intellectueelen soe- 

— perloenja - 
paja disoeroeh batja oleh poetra-poetranja, 

soepaja mengarti kegoena'annja 
1 salat (sembahjang) 

Karangan Shaik M. H. Kidwai, disalin oleh 
toean R. A. A. Wiranatakoesoema dalam 

| bahasa Belanda 

AOA DENGAN PENGIRIMANNAA F0.40 
bajar lebih dpeloe 

Pesen pada 

Administratie .,Pema'ndangan” 
Senen 107 Telefoon 1810 Bat avia-Centrum, 

dan «4 lot f 350 

Kapan loterij soedah habis djoeal, 

nanti kita kirim loterij baroe. 

Rembours tida kirim 
  

  

  

Kenapa kau begitoe soesah 
membatja ? 

Batja perlahan-iahan dan 
perhatikan ! ! 

BEGINI:   SA-RI-PO-HAFTJI falah bedak spe- 
ciaal goeaa ketjantikan! 

SA-RI-PO-HA-TJI Bisa membikin kom- 

bali moeda, menambah manis dan 

bertjahaja ! 

SA-RI-PO-HA-TJI Adalah sarinja 
sekalian bedak ! 

SA-RI-PO-HA-TJL. Soedah  terpoedji 

| 'oleh Dr. H. Heerdjan & Dr. T.H, Tan 

| DE-LI-MA-POE-TIH Djamoe jang se- 

' /nantiasa mendjaga kesehatan ndna 

| dan njonja serta menentoekan wak- 

toenja dapat kain kotor. 

SEN-TO-SA Menambah kesentausaan 

' toean dan baik sekali boeat jang 

menggemari sport ! 

S. Hardjo 

| Sindangrasa - Tjiamis 

K.W.E. Kartaatmadja 
Kebonkatjang - Batavia-C. “ 

R,A. Barna | 
Soekaboemi      



  

  

  

T .—. 2 — Rn pe & Haa 2 

bedanja conducteur Djakarta dan colleganja di | 
2 Naik -tram di. Djepoen, | 

: .. —perempoean lagi — Semoea harga 
|. Djepoer. — Warenhuis dan . 

| moerah, sajang ta' membawa ocang Indonesia. 

" Oleh Amir Hasani, redacteur ,Pemandangan" di Djepoen. 

            

     

   

    

di Akashi Machi. 

| satoe nama tem-|P' 
pat dikota ini. 

leh penoempang, 
| banjak jang doex 

ek dan bani 
tak sampai ke oedjoeng bisa menoempang, 

  

  

ir tak ada obahnja dengan 
di kota Djakarta, besarnja 

5 1 sama. Akan tetapi klas satoe t 

—. doea tak ada, malahan semoea sar 
| sadja klasnja, 
| poen orang kaja tempat 

| dak ada bedanja. K 
|. sendiri sadja, mendja 

ngan di kota Djak 
djalan dengan m 

— Mhat dari Io 
Pen 3 tram B.V. 

-e|lan tram tak selaloenja teroes sadja| 
Me ja teroes sada hai jang d 

tetapi terkadang-kadang, djika kita (Pos tertjeng: 

tatkala masoek k 
Tak tahoe lagi apa 

ay 2 Al MIA ingat lagi dimana | 
jang baroe melawat -ke negeri ini, malah “dalam kehe 

'rocan. “Tak tahoe dimana tram lain nan kasenn 
'haroes di naiki dan tak tahoe poelaj Orang 

“baik orang 

ini berdjalan 
lain selisihnja 

rta, dimana tram 
embawa 2 sampai 

Saban waktoe kelihatan tram 
i berdjalan dan terkadang 

perantaraan satoe dengan lain 

dekat, hingga tak 

2. di kota in 
— kadang 

    

  

   

  

     
   

“ticket, tetapi kita haroes me- Alas 

nja, ckalau kita maoe satoe | 

tjis: Mendjadi ada at 
mempoenjai kartjis oleh 
diatas tak akan diper 
dahkan, tetapi 

   
u tidak kita 

si kondektor 
likan atau di 

kita /perloe orang 
panggil tentoe dia 
ju kita soedah membelij 

ndiri djoega mengasih tanda | 

“satoe goenting ketjil, tetapi | 
atau digoenting, | 

  

— sekali kalitak dirobek 
| hingga mendjadi 2. 

.. Moela2 tatkala | 
dari Kano-cho ( 
“kita tinggal I 

dahkan kita. Se 
h biasa, dj 

kondektor datan 
mengoendjoekan 

r. dengan oeang I 

pkan kemana kita akan pergi. 

Kok disini dia diam sadja. Kita tentoe 

“tinggal diam poela dan tentoe tak ingin 

membeli kartjisnja. Akan tetapi 

| kita maoe toeroen, maka Se- 

initah baroe ticket kita diperiksa 

| “si kondektor mendjoeal 

i, dan djika kita beloem ada k: 

ang mesti dibajar.- 

«..maoe oecang moesti dike- 

(dan haroes beli ticketnja. 
Kees sekarang kita baroe mengerti, 

waktoe akan toeroen, 
ia diatas tadi tak me- 

ta menaiki tram ini 
toe nama djalan), 

eranfsadja kenapakah si 

sekali-kali tak mengin- 
ebab di Indonesia kita 

ika kita naik tram si 

“kepada kita dan 
'kartjis dan haroes 

jang soedah 

      

   

artjis| 

maka. sekar 

et diperiksa 
itoe sebabnja d 

   

  

hkan kita, sebab di 
ini insjaf, bahwa barangni 
an dibeli djoega. Dan amat 

lisini ijalah,  djika 

. "ma kasih 

a nanti tochyjang berada dinegeri kita, kita ambil 

dia mengam! 

2 oetjapkan -ba- rat Kalini 
pada kita dengan! djika tak adg/ penoempang Ke ihatan| 

  

    

      

   

     

  

  “Sekerandjang banjaknja .. ! 
4 

pena 

membilangkan arrigato gozaimas. Amat- 
lah senang hati kita tatkala mendengar 

perkataan demikian, sebab kita ingat 

|pada kondektor di Djakarta, jang se- 

Ikali2 tak akan mengeloearkan perka- 

'taan sedemikian, malah kita sering di 

lihatnja dengan moeka mesam djika 

Ikita toeroen. Arrigato gozaimas, terima 

|kasih banjak toean, 0 sedaplah telinga 

mendengarnja. - : 

|. Djika kita, diatas tram dan soedah 

membeli kartjis, dari oedjoeng kota 

|biar kita sehari doedoek diatas tentoe 
kita sekali-sekali tak akan dapat pem- 

bajaran lagi dan di soeroeh toeroen, 
asal ticket kita djangan di. kasikanj 

” Isadja. Pembajaran tjoema 6 sen. Dja-| 

maoe ketempat jang ingin di toedjoei,| 

sering moesti toekar tram jang lain 

dan penoekaran inilah boeat mereka | 

mendjadikan kesoesahan dan kekeli-t 

bagaimana dan setjara,bagaimana akan 
bertarija pada si kondektor di perhen- 

||tian mana kita moesti toeroen. Kita 

“Itatkala menaiki tram ini dan ingin 

maoe ke salah satoe dijalan di kotaj 

     
s kereta ini dan tak tahoe kita be- | 

tapa lama kita mengambil tempo tat- | 
kala baroe sampai di tempat jang di 

toedjoei. Orang jang di tanjai tak 

terpaksa sadja menaiki tram sembarang 

perginja dan mengira-ngira sadja ke- 

mana, dia akan pergi dan achirnja 
taxi djoega haroes dipanggil dan di 

pakai. 

alias ocang tak akan iyengentengkan 

makai banjak ongkos jang akan men- 

dalam keadaan demikian tentoe hidoep 

kelak tak akan nasi, malahan saldjoe 

'boecat dimakan. 

mengoeroes. Perdjalanan kendaraan 

demikian dari waktoe pagi sampai poe- 

koel 12 tengah malam. Tempat ber- 

hentinja speciaal diadakan, mendjadi 

si masinis tak akan semaoe2nja sadja   Indonesia djoega kedapatan “setjara 

demikian, tetapi bedanja dengan tram,   
     

    

roenprins japan. 

  

Ikota Djakarta, ialah tram2 dikota Kobe 

ini disaban2 tempat pemberhentian 

IImoesti berhenti dan tram2 kita sering 

kali kelihatan berdjalan teroes sadja, 

    

   

  

  

kita di Daimaru.| Di Daimaru “ini kita baroe bisa da- 
socatoe gedoeng | pat . berkenalan dengan perempoean2, 

iinja dan ditempat |jang memakai pakaian setjara Europa, 

| Nah sekarang 
|Daimaru ini ijalah 
besar, 5 tingkat tin 
ini dapat urang2 mem 
ikan laoet sampai 
dipakai di roemah, seperti 

beli dari moelai|mendjadi roepanja ta' semoea. mema 
barang2 boeat|kai pakaian kimono. Dan mernakai pa 

barang |kaian setjara demikian semoea ta“ akan 

     
Publiek jang se gembirakan kapal-terbang Japan disalah satoe park, 

n-kain, korsi, kertas, boe- 
'banjak lagi jang (ka bangsa Barat. Djoega dari gadis2 
moeca diseboet- 

Daimaru ini, djika kita pa- 
bahasa Belanda pengertian 
k lain dari warenhuis. Ham- 

barang boeat keper 
ya akan bisa dapat 

perhiasan, kai 
koe, piano, topi dan 
lain, jang tak bis 
kan disini. 
kai dalam 
nja ialah ta 
pir. setjoekoepn 
loean roemah t 
dibeli disana. 

- Marilah kita m 
tocan pembatja 
hatikan benar 
didalam gedong 
negeri kita tentoe $ 
dapatan toko sebes 
kat2 tingginja, 
kepala me 
kah rasa 

eki bersama-sama 
1 nfarilah kita per- 
kah jang didapati 

g besar ini. Di 

kali tak akan ke- 
' ini, jang berting- 

jari loear sadja penat 

kk keatas dan bagaimana 

kaki kelak, djika kita djalani| 

gedong ini dari tingkat pertama sam- 

lah kita seketika, 

jam toko demikian. 

ng mesti dilihat, tak 
erada sekarang ini 

an sadja. Apakah 

Apakah jang kita 

  

  

didalam boekan main banjak- 
.mandir, berkeliaran, ber- 

' menggelapkan kepala. f 
an setjara Europa, | 

nja, moendar- 
benti, bertanja, nu 
Orang lelaki berpakai: 
hitam, tjoklat, beragi-ragi, berstreep- $ 

streep warna badjoe ' 

vercoat, perempoean b 

o dan amatlah tjanti 

kaian demikian, dari loear 

poela badjoe setjara mantel, jang di 

ikin dari kain agak tebal dan pantas 

warnanja 

dan tjelana mere-| 

“dikenakan .poelaj... Kalau sendiri sa.ija mentjari barang? 
erpakaian kimo- | | jang akan dikendaki ini, kapankah bi-f 
k kelihatan pa- 'sa diketemoei? Daimarutak ketjiladanja. | 0 

“3
 

mengerti apa jang dimaksoedi, hingga | $ 

dan perempoean bertjampoer 

satoe tak mengindahkan gaoel, jang sa 
g ini tak sekali maoe tahoe | ang lain, jan 

2 Men taat |. Ipada jang itoe, ja sekalian d 

Pekerdjaan demikianlah amat me-| daan mereka masing-masing, bertanja, 

ngentengkan di kota asing, akan tetapi | melihat, memandang barang ini, mene- 

kalau kerapkali kedjadian setjara de- 'ngok itoe, membel 
5 : | embeli membajar, berdiri 

'mikian tentoe mengeloearkan foeloeS |temenoeng, b ertjaktp dengan teman, 
mandang toe-j jang berdiri didekat, me 
mengomel.... pendjoeal, tertawa, 

g pendjoeal barang-barang jang 

ti di dalam warenhuis ini boe- 

Jadanja, melainkan sebaliknja akan me- | kang 

djadikan kita faillit dalam sebentar | gidapa 

waktoe. Dan kalau di negeri asing kita | van orang lejaki adanja, akan tetapi 

perempoean, boekan perempoean toea, 

an tetapi anak-anak gadis. 

: Men an na ena O, dimana kita sekarang ini ? Disini 

dan, batoe ijs sadja bisa dipergoenakan |spedah moelai poela.kita dikeroemoeni 

en —.. Iperempoean, kita melihat barang ini 

“Tram, jang berdjalan dalam kotatak|dan didepan soedah berdiri soeatoe 

kepoenjaan gouvernement, akan tetapi jamak perawan, 

seperti di Djakarta, maatschappij jangJini, didekatnja ada anak gadis, 
mandangan arah ketempat 

Damn La NN W ini di samboet oleh perempoean 

tak akan senang lagi, dan setergesnja jak 

sedikit kita membeli kita dengan per- 

kita memegang boekoe 

jangkan pe 

kalah tjantiknja dengan kawan2 mere- 

jang membeli kedapatan poela jang me 
makai tiroean ala Europa, mendjadi 
angin Barat roepanja djoega bisa ber- 
pengaroeh di negeri ini. 

Hal Daimaru besar kamoe menarik 
orang2 masoek ketempat moe dan me- 
narik soepaja barang barangmoe di 
beli. Ja setjara demikian siapa ta akan 
tertarik. Kalau berhadapan moeka de- 
ngan ramboet pandjang jang tjantik 
paras moekanja ini, siapa kah tak akan 
letai, siapakah tak ingin poela membe- 
li barang2 moe. 

O Daimaru, amatlah tjerdik perboe- | 
atanmoe ! 

Apakah sekarang akan kita beli? 
Semoea ingin. Apa jang dilihat maoe 
semoga. Tak tahoe lagi apa jang akan di | 
beli, semoea akan dikehendaki danj 
semoea poela kepingin. 
Peberapakah ocang kita akan tinggal | 
disini, djika dipertoeroetkan kehendak | 
hati. Dan akan habis lenjaplah foeloes 

pi kita sekarang kepingin barang goena 
boeat mempanaskan badan, kita maoe 

boeat hawa dingin... 

akan ditanjai? 

Nah lebih baik kita pergi ketempat j 

dibahagian diatas dan dari sana kita| 

akan tjari sampai ketingkat jang di-| 

paling bawah. i 

Boecat naik keatas lebih dahoeloe 

moesti menaik lif, ja'ni kamar ketjil 

jang -didjalankan oleh lestrik, djalannja | 
dari tingkat jang di bawah sekali sampai | 
ke tingkat jang paling diatas. Dan..... 

lif ini di kemoedikan oleh anak gadis | 

poela. Sebeloem menaiki kamar ketjil 
berdjalan demikian, maka lebih dahoe- 

loe di ketemoei poela safoe.anak gadis 

di dekat tempat akan masoek dan gadis 

ini tak lain pekerdjaannja hanja tjoema 

membilangkan : arigato gozaimas. Dan 

penoempang-pembeli jang toeroen dari 

ini dengan perkataan tadi, djika toe- 

roen. dari tempat demikian. Walaupoen 

kataan terima kasih tadi disamboet. 

   
briefikart dengan pemandangan jang 
bagoes 10 sen dapat dibeli, boekan 
main besar perselisihan harga sekarang 
ini, Gramofoon. dengan moelai harga 
10-yen soedah dapat dibeli. 
: Dengan pendek sadja semoea barang2 
jang ada di Daimaru ini amatlah moerah 
harganja semoea djika diperbanding- 
kan dengan oeang di Indonesia. Sa- 
jang benar kita tak membawa oeang 
Indonesia sekarandjang banjaknja, djika 

“Idemikian adanja tentoe kosong barang2 
di warenhuis ini akan kita beli, semoea 
bagoes dan pantas harganja, 

Dan sesoedah boelak balik kian ke- 
mari dapat poelaiah kita barang2 jang 
dimaksoedi, akan tetapi soedah mem- 
boeangkan tempo amat lama. Entah 
beberapa lamanja kita ditempat ini, 
kita tak tahoe lagi, akan tetapi kita 
dengan tak disengadja soedah sampai 
ditempat minoem. Roepanja di Daimaru 
ini spesial boeat orang pembeli dise- 
diakan tempat minoem dan makan, 
djika soedah pajah membeli ini dan 
itoe. Minoeman apapoen akan “didapat . 
disana dan air mentah biasa sampai 
ke champagne, minoeman keras. 

Di tingkat jang paling atas ada 
tempat minoeman dan di tingkat jang 
paling bawah ada poela disediakan 
dan tentoe sadja jang menjediakan 
minoeman dan makanan semoea tak 
lain dari non si ramboet pandjang. 
Baroe sadja kita doedoek non memakai 
tjoetjoek konde soedah berdiri di dekat 
kita dan menoenggoe perkataan apa 
jang akan keloear atau apa jang kita 
kehendaki dan dengan segera permin-- 
taan kita akan dikaboelkan dengan 
setjoekoepnja. Djika soedah tjoekoep 
apa jang di kehendaki dan makanan 
dan minoeman soedah dipakai, maka 
dapatlah kita satoe lembar kertas, 
|dimana tertoelis berapa kita haroes 
membajar, dan dengan kertas ini kita 
pergi pada kassier (tentoe perempoean 
poela) dan disanalah kita membajar 
oetang. Dengan perkataan arrigato 
gozaimas, maka oeang kita diambil. 

Demikianlah adanja. Daimaru atat 
warenhuis di kota Kobe. 

  

boeatkeperlogan dibelakang hari. Teta-| — 

kimono, jang tebal, kita ingin tjelanaf £ 

wol, dan hendak membeli anak badjoef £ 

- Dimanakah tempatnja? Siapakah K 

v
a
 

        

   
N. LA. S. 

Tetah madjoe oentoek bagian per- 
tama dari examen Ind. Arts, Tardjo, 
Wasito, Julius A.L. Tendean. 

Telah diangkat sebagai Ind. Arts toe- 
an Tan Sian Bing, (Kediri|, Tjoe Sie 

ian (Soerabajal, Soenoesmo (Djokja), 
oepratikno (Salatiga) dan Nona Soe- 

tirah dari Kendal. 
—09— 

“ . Atoeran baroe. 

Menoeroet soerat edaran, sekarang 
'pada officicier-officier di Gouverne- 
iments-marine soedah diberi tahoekan: 
'bahwa mereka -selandjoetnja -haroes: 
mengangkat tangan (imemberi saluut) 
'pada Wali Negeri dan commandant dari 
balatentara laoet. 7 ta 
$Doeloenja mereka tidak diperintahkan 
berboeat seroepa itoe. 

—— 9 —— 

Tentang pengiriman djagoeng' 
Indonesia.   Amatlah heran telinga mendengar per- 

kataan demikian. Djoega si gadis jang 

mendjalankan roemah ketjil itoe mem- 

bilangkan selaloe banjak terima kasih,   dibahagian itoe 

an perempoean moe 

djalankan pekerdjaan mereka 

masing masing. 1 

Barang ini amatlah bagoes kelihatan, 

i si pendjoeal amat lagi tjantik 

danja. Melihat sadja kita baroe 

satoe perkakas jang akan di 

soedah memper- 
a, jang seolah 

barang2 jang 

akan menston perdjalanan tramnja, dil 

Idjoeal si pendjoeal, 

lihatkan paras moekanj 

olah mematahkan sikoe hati kita. Ber- 

dapat djawaban dengan 

boet keloear perkataannja, Del : : 

'sajang tak debat auen pailah. kita di tingkat diatas, entah jang 

osal ini 

tanja kita, 
lemah lem 
akan tetapi s 

Pakaian semoca gadis2 pend . 

setjara Europa mendjadi. bockan ber- |tetapi orang toeroen semoea, hingga 

" 

han djamboe ad 

Barat bocat me 
bibir mereka, a 
hatikan benar 

a gadis2 ini ta 

mikian ialah tersebab oleh h 

2, maka sekali kali se- 
' memakai tjat de- | disengadjai. 

awa di-|  Briefkart ber ambar 10 lembar 10 sen nomische   
djika penoempang toeroen. Tak penat 

mereka mengoetjapkan perkataan de- 

mikian. 
Dari tempat kita sekarang, jaitoe 

tingkat, jang paling di bawah kita ma- 

soek kedalam lif dan naik keatas. 

Terkedjoet isi2 badan kita sebentar, 

tatkala naik keatas, rasa di boeajan 

Pasar Gambir sadja kita sekarang, amat 

lah ringan rasa anggota2 didalam toe- 

boeh kita. Apakah angin masoek ke- 

dalam badan kita?  - 

Dengan sebentar waktoe sadja sam- 

paling diatas entah tidak, kita tak tahoe, 

tentoe sadja kita toeroen poela. Dan 

Siapakah tak akan heran djika me- sampailah di bahagian dimana barang2 

lihat semoea mereka ini, sedang men- 

djoeal barang2, jang diserahkan pada Gi tir 

mereka dan bagaimana lakoe mereka | berapa tingginya 'akan kita kelilingi. 

pada si pembeli, agat soepaja bar?ng2 

mereka akan lakoe. 
Kita orang asing jang baroe sar sai 

sadja dinegeri ini tjoema meng di 

heran dan heran satoe kali lagi. 

O toean pembatja, poetih paras ti 

ka mereka dan pipi mereka ham, 

-semoeca kemerah-mera 
Moela-moela kita sangka bahwa mer 

ka memakai rouge, ja'ni tjet merah jan 3 

pakai oleh njonfa2 bangsi 

kertas, boekoe2, potlod tinta kedapatan. 

  
Bagian di tingkat jang tak tahoe kita 

Boleh. djadi akan di ketemoci kelak 
barang jang ki'a tjari. Di tempat ini 

amatlah banjak perkakas kedapatan, 

goena boeat berbagai bagai keperloean, 

dimana tak akan kita bilangi disini se- 

sImosa Barang barang moesik djoega 

ada kelihatan dengan setjockoepnja, dari 

gramofoon sampai pada tali biola. Te: 
tapi barang jang dikep ngini roepanja 

tak disini tempatnja dan tentoe dibagian 

lain, di tingkat kedoea atau ditingkat 

erahkan moeka atai. keempatkah, tetapi kita tak akan tahoe 

n tetapi djika diper- | dimana akan didapati. Malahan akan 

dapat barang itoe kelak dengan tak 

Ke Negeri Belanda. 

Oentoek mentjegah adanja penaikan 
harga beras dengan tidak selajaknja, 
maka directeur Economische Zaken 
memberitahoekan dengan opisil tentang 
pembitjaraan2 import (pemasoekan), 
djagoeng Djawa di Nederland hanja 
bermaksoed  oentoek mentjotjokkan 
pasar djagoeng dengan batas jang di- 
pertengahan minggoe ini soedah tertja- 
pai, lantaran- mana harga2 beras dan 
djagoeng dalam keadaan lebih baik di- 
perhoeboengkan masing2. Permintaan 
pertelongan dari Nederland akan diba- 
tasi sampai pada pemotongan bea cri- 
sis, jang mana boleh djadi tjoekoep 
oentoek menostoepi batas oekoeran 
perbedaan atas harga pasar djagoeng 
internationaal dengan batas jang di 
inginkan disini. 

Pada kenaikan pasar djagoeng loear 
negeri, maka toeslag di Nederland akan 
disoesoetkan- djika perloe dihilangkan 
sama sekali. 

Ir. Wellenstein memberitahoekan bah- 
wa dari Den Haag sementara itoe di- 

trale oleh minister Economische Zaken 
soedah dikoeasakan mengirimkan dja- 
goeng koening dari Indonesia ke Holland 
dengan reductic atas monopolieheffting” 
jang berlakoe di Nederland, dengan 
dibangoenkan atas dasar dari harga jang 
njata mana oentoek Semarang, "oera- 
baja, Probo'inggo dan Banjoewangi 
akan berdjoemblah t2,50 per guintaal 
f.o.b. dari asal tempatnja. 

Lain-lain keterangan tentang ini 
reductie dan perdjandjian2 jang akan   diadakan oleh. pemerentah, oleh Ecos 

Zaken akan dioemoemkan 

harganja, di Indonesia satoe lembardalam .m inggoe jang akan datang, 
£ 

  

  

  

dapat Kabar kawat bahwa grgancen“ —— 

 



      
    
    
     
        

         

      
       
       
     
    

    

      
     
      

     
    

  

    

   

   
   

      

   
       

  

   
   

     
   
   

  

     

     

  

   
     
        

  

    

    

    

     

  

    
   

   
    
    
    
     

    
       
     

   

  

    

  

       
   

  

       

   
   
   
   
       

    
   
     

   
   

  

   
   

  

    

   

  

     

   

   
   
   
   

  

       

   
     

        
   

  

   

  

     

  

  

  

  

   

tentang didikan | 
di Lagere-school 

pergi ke N.LA.S. 
alang dan meneroes- 

an disekolah  Mulo 
ekeloearnja dari  Mulo 

pada Belasting Kantoor: 
pindah pada K.P.M. Dari 

ike-Zeevaart-School. Loeloes lantas 
k pal, sehingga mendjadi .2e 

Atas permintaan sendiri 
inggalkan pekerdjaannja dan 

pada orang toeanja. 
saksi2 moelai dipanggil. 

1 Dauhan, jang membawa 
makloemat ke drukkerij, 
asut bedrijfsleider dari 
oen Yat, jang menerima | 

itoe dari tocan Dauhan boeat di| 
, dan jang ketiga tocan Rondo- 

“cConducteur autobus. Menado- 

   

“saksi belakangan -ini toean 
bertanja, apa betoel ia ada 

nerima makloemat itoe boeat disiar- 
Ikan ? Didjawab benar! toean Dauhan 
'kasihkan saja itoe didjalanan, saksi 
(mengira ini ada soerat2 lelang (semoea | 

g pada ketawa). President tanja 
ada kasih sama siapa? Kasih 
nak2 sekolah dalam bus. Per- 

  
  

  

A1 

.pembi ini n 
ja toean President 

angkan sadja apa jang 
n fadi, maka ini di- 
sampai disni. 

toean Mr. Soedjono, hendak 
at pleidooinja. 

F3 - ka 
- AN sk 5 1 ta 

“aPletdoovi dari Mr, 
se Soedipno. 

“ Sesoedah pemereksaan itoe Mr, Soe 

djono sebagai pembela terdakwa me- 
madjoekan pleidooinja. - - 
- Pembela terangkan. d C 
nja bagaimana soerat permintaannja 
tanggal 18 November tahoen jang lIa- 
loe oentoek minta terdakwa dilepaskan 
dari tahanan, sedangkan perkataan2 

. Jiang ditoentoet itoe ada djadi perka- 
,Itaan jang soedah biasa dipergoenakan 
orang dalam soerat2 kabar, maoepoen 

an| dalam pembitjaraan2, dan tentang pe- 
.Ingoetipan perkataan dari ,,Sarojini Nai 

Ingoeatkan dan menegoehkan hati dari 

Ie HIRIM an Bepe ta seen as 
Pembela dengan perkataan jang djadi 

Itoentoetan tidak menganggap telah 
Pa" Oleh! melanggar artikel 154, lebih2 lagi ke-| 

la pada artikel 153 bis. Tentang ini doeloe   
“Perempoecan dikenakan 
djoega belasting. 

| Baroe ini doea orang perempoean 

|dang Pandjang bernama Noerlela M.E. 

|dan Dahniar Zainoeddin oleh kepala 

. 'Inegeri Boekit Soeroengan (Padang 

'(Pandjang) telah memberi anoegerah 

thljang beloem pernah dirasakan oleh 

“Ikaoem perempoean dimana djoega, 

jaitoe telah dikenakan belasting boeat 
“Htahoen 1934 ini. : 
.I Ada2 sadja jang kedjadian. 

“Gara2 vergadervei- 
Te Dona Dee 

|” Permi anak tjabang B. Tandjoeng 
ndjang) sebeloem moentfjoel ver- 
'verbod adalah mendapat kema- 

in, tapi setelah berdjalan vergader 
bod 

telah masoek ke lobang koeboer 
ingga bestuur2 nja ta' ada jang ber- 

: alias berlangganan dengan 

  

    

  

   

      

   

   

        

   

    
   
   

  

inja sendiri tidak ada jang 

itjari penghidoepan masing2. 

  

SE |. Boenga Tandjoeng 
:. mempoenjai satoe 

se sekolah lagi. 4 

“Atas initiatief pemoeda2 Boeng 
'Tandjoeng (P. Pandjang) telah dapat 
diberdirikan seboeah pergoeroean jang 

— Imadjoekan motienja oentoek mengha- 
'Ipoeskan artikel terse 

3 perkataan ,,open 

i-ljang koerang tei 
| “Lebih soesah 

.Itanah 

tergantoeng sadja 
Idan olehnja djoe 
berganti-ganti sept 

penggantian pikiran“tentang ,begrip”- 
epenbare orde“ itoe, | 

lagi ini nanti p 
'wai-pegawai ren 

ja, noe 
'saris van Politie, soedah tjoekoep bisa 

Idari pada apa jang kita artikan pada 

F . karet” dari Strafwetboek. 

tentang pasal ini, Socatoe “definitie”, 

Inja memang koerang dipakai, tapi pa- 
Ida belakangan ini banjak soedah di 

alam pleidooi- | 

du“ tidak lain dimaksoed akan nite-| 

dalam bahasa Belanda dengan ,,strij- 

'pada tahoen 1930 tocan Thamrin telah 

aljang-djadi goeroe sekolah Dinijah Pa- 

pada entjik terseboet, anoegerah mana 

permi B. Tandjoeng seakan) 

abar, tapi djoega dengan or-| 

an. Malah mereka sedang 

set dibawah ini. 
ng achli-hoe- 
takan, bahwa 

orde” itoe ada 
soeatoe pengartian jang kita bisa pan- 
djang-pendekkan sesoekanja kita sen- 
diri, dan apa lagi seorang hakim bila 
nanti mempergoenakan ini, dan jang | 

nanti mengambil p isj Gesan vonnis jang 
didasarkan pada terminologie”, 

     
   

»Kita ta“ oesah s 
koem boeat bisa r 
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donesia, dimana 

ni sebetoelnja 
ia (machthebber), | 

a seringkali nanti 
i djoega berganti- | 

nja dari pada orang-orangnja. 
“Kalau penoekaran Procureur- 

sematja 
»begrippen” sep 

  

  

Gene- 

boelan, ini djoe nti bisa berekor | 
  

    

    

  

   
    

nja dari pada , 
dan ,,penentoean” dari padanja. Lebih | 

an, seperti penoe- 
karan Hoofdco 

sedangkan penoekaran Commis- 

mengadakan boentoet-boentoetnja, be- 
loem dikatakan lagi tentang keadaan 
tiap-tiap tempat dan keadaan waktoe, 
jang  mempengaroehi ,,penentocan” 

»Openbare orde“ itoe". 
Dan sehingga kini beloem ada ke- 

dapatan ketentoean jang sebenar2nja 
dari pada begrip,,openbare orde” itoe. 

»Ini seboetkan jang kaboer dan bisa 

kai dalam pengartian sedjahtera 
dan tertib dari pada pergaoelan hi- 
doep” : kata Proff. Simon, berhoeboeng    

Nederlandsche Strafrecht”, akan tetapi 
ini ,penentoean” tidak djoega meng- 
hentar pada penetapan dari pada ini 

»begrip”. 2 # 2 

| Pada bagian lain goeroe tinggi ke- 
rap-kali membantah.ini z.g. ,artikel- 

Boekoe “Het wetboek van Strafrecht 
verklaard,” dari Mr. Noyon, jang bisa 
dianggap selakoe satoe penoentoen 
bagi mereka-jang pergoenakan Straf- 
recht, djoega disini membiarkan kita 

atau penerangan tidak nampak d 
ini boekoe peladjaran. | 

Lebih djaoeh |kata pembela.” Saja 
soeka akoei jangiini perkataan doeloe- 

alam 
     

pakai oleh orang-politiek dan olehnja 
bisa menjebabkan orang ikatkan pe- 

ini, tidak koerang tidak lebih, disini 
perkataan ini kita haroes mengertikan 
soeatoe kedjaran, Istreven), pekerdjaan 
Jarbeiden|, perkelahian (strijden) de- 
Ingan tidak oesah kita letakkan arti 
atasnja” perkelahian sesoenggoehnja 
(daadwerkelijk). : 5 

| Dalam Volksalmanak Melajoe dari 
'Balai-Poestaka bisalah saja toendjoe- 
ikan pada toean soeatoe kalimat dimana 
terdapat perkataan dari njonja de Jonge: 
seperti berikoet telah disalin: 
| »Biarlah semoeca anggauta dari Wi- 
'doeri membantoe saja- dalam perdjo- 
angan bagi  binatang-binatang jang 
tak pandai berkata-kata itoe.” 
Perdjoangan disini bisa disalin de- 

ngan tak mengoerangkan pengertian 

den“ dalam kalimat ibarat (figuurlijken 
an Aap Mn 

Penoetoepnja pembela minta ter- 
dakwa dibebaskan, 

toe menerima moerid perempoean sadja 
Igoeroenja poen terambil dari orang 

perempoean. Roepanja pendoedoek B. 
Tandjoeng tidak merasa poeas. (tjoe- 
koep) dengan satoe sekolah Moeham- 

Imadijah sadja, malah  disampingnja 
telah dioesahakan oleh pemoeda2 boeat 
mendirikan “sekolahan baroe. Dengan 
berdirinja sekolah ini rakjat B. Tan- 
djoeng telah mempoenjai satoe sekolah 
jang modern. : 

Ne Ea Maen aa 

—. Kabar officieel 
.-Besluit dari tanggal 

“24 Januari 1934. 
Civiel Departement. 

Dilepas dari pekerdjaan negeri : 
1. Dipawiredja, bekas politie-agent 

2e klas dari kewedanaan Tjilatjap, 
residentie Banjoemas, provincie Djawa | 
tengah. 

2, Sirkam, bekas politie-agent 2e 
klas dari korpspolitie kotta di Poer- 
wokerto, residentie Banjoemas, provin- 
cie Djawa Tengah. | 

3, Barisan, alias Djajamihardja, be- 
kas politie-agent 2e klas di onderdistrict 
'Karanganjar, regentschap  Tjilatjap, 
residentie Banjoemas, provincie Djawa 

Tengah. 
“4, Asmoredjo, bekas politie agent 
2e klas dari korpspolitie kotta Tjila- 
tjap, residentie Banjoemas, provincie 
Djawa Tengah. 

5, Raden Tarakat, bekas djoeroetoe- 

erdjaan ini di- | 

raal, setjara kata, bisa berlakoe saban | 

penoekaran pega-| 

aris van Politie, | 

dipandjang-pendekan, “disini ada dipa- | 
ti 

dengan ini dalam peladjaran dari pada | 

ngertian politiek padanja. Walaupoen | 

  

  

    
      
    

     

  

IMPORTEUR : TB Ok Oo 
Babak kaan 

Boleh dapat dikita poenja agent : 

” 

» 

1 

” 

» 

TOGASHI Tjiandjber.   
3 

residentie Pekalongan, provincie Djawa 
tengah. 

6. Soekardi, bekas djoeroetoelis Ie 
klas di kantoor Assistent Resident 
Pekalongan, provincie Djawa Tengah. 

7. Raden Oesman, bekas djoeroe-' 
toelis ie klas di onderdistrict Pontjol, 
regentschap Pekalongan, provincie Dja- 
wa Tengah. — 

8 Pirngadi, bekas politie agent 2e 
klas di onderdistrict Pandjang residentie 
Pekalongan, provincie Djawa Tengah. 

Dari No. 1 sampai No. 8 dengan 
djandji, bahwa lepasan ini terhitoeng 
moelai: 2 

31 October 1932 
31 Maart 1933 . - 
30 April 1933 
27 Mei 1933 
21 Octoher 1932 

“15 November 1932 
7 Juni 1933 

28 Juni 1933. 

Dengan besluit Gouvernement, dite- 
tapkan ordonnanties2 boeat memasoek- 
kan Crisisheffing 1934 tentang peng- 
hasilan dan memoengoetkan 50 Iands- 
opcenten kepada soerat2 inkomsten- 
belasting oentoek orang jang diwadjib 
kan membajar padjag menoeroet arti- 
kel 2, letter E, dari ordonnantie inkoms- 

P
e
r
a
 

Sa
n 

GP
 
R
n
 

: .Cryp tal" 

K. An 

Sawah Besar 9, Batavia-Centrum Telf 3328, Weltevreden 

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

TOYO, depan Rialto Bioscoop, Senen Batavia-C, 

MATAHARI, Tanah Abang, Batavia-C. 
SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra) 
KANEKO, djalan tram Ne. 242 Mr, Cornelis. 

- ABE, Handelstraat Buitenzorg. 
SUZUKI v/h NANYO, Groote Postweg 39, Soekaboemi. 

OBAT NAKAMURA, Kanoman 40 Bandoeng. 

“Ingan- gadji 

  tenbelasting 1932 Besluit dari tanggal 
Januari 31 1934. Didirikan. 

A. dengan nama ,,Commissie van 
advies inzake de opleiding van Inland- 
sche bestuursambtenaren”,  soeatoe 
Commissie, jang haroes memberi advies 
kepada pemerentah tentang : 

le. pertanjaan, apa pendidikan jang 
soedah terdiri boeat candidaat Inland- 
sche ambtenaren (ciba'sj di sekolahan 
pertengahan dan kemoedian pendidikan 
dari ambtenaar2 jang ditoendioekkan 
disekolahan Bestuurschool di Betawi, 
kepandaiannja oemoem ambtenaar2 ini 
soedah mentjoekoepi djandji2, dimana 
Fsekarang pekerdjaan pemerentah minta 
kepada Inlandsch bestuur di Djawa 
dan Madoera, seoemoemnja dan lagi 
boeat orang2jang mendjabat pekerdjaan 
jang tinggi di Inlandschen bestuurdienst 
di-Djawa dan Madoera. 

2e. Djikalau pertanjaan 'sub Ie tidak 
didjawab dengan kesoenggoehan, ten- 
tang atoeran, dimana boeat keboetoe- 
han dilengkap dengan lebih atau lain 
pendidikan. 

B.| Ditentoekan : 
bahwa didalam ,,Commissie van 

| Advies inzake de opleiding van Inland- 
sche bestuursambtenaren”, terseboet 
jang akan berdoedoek. 

a). sebagai anggauta, dan merangkap 
djabatan pemoeka F.A. E. Drossaers, 
resident ter beschikking dari Gouver- 
neur Djawa Barat. 

bl. sebagai anggauta : 
l. R. A. A, Soejono, anggauta dari 

Collegervan Gedelegeerden dari Volks- 
raad, pemoeka Regentenbond. » 

2. R. A. A. Soemitro Kolopaking 
Poerbonegoro, Regent Bandjarnegara, 

3. R.A, A. Wiranatakoesoema, ang- 
gauta College Gedelegeerden, dari 
Volksraad pemoeka P. P. B. B. 

4. Mr. C. W, A. Abbennhuis, Assis- 
tent Resident ter beschikking dari Di- 
recteur B. B, 

5. Mr, Is. H, Cassutto, Directeur Mid- 
delbare. Opleidingschool voor Ini. 
Ambtenaren di Bandoeng. 

6. R. Kadarman, wd, assistent we- 
dana dari Stadspolitie Soerabaja, pe-       ajar : : 

|. diberinama Dinijah School jang terten- lis Ie klas dari kawedanan Adiwerno 
bh, &' 

moeka V,A. I, B, 

5: Ia 

PALING MOESTADJAB 
DIATAS DOENIA : 

Bocat keperloean kita djika da- 
« pat dihinggapi penjakit kentjing 

baroe dan lama selaloe makan, 

— 0 Cryptal” 
| Basmikan semoea baccil2 koetoe2 

akar2 dan daging2 jg. biang da- 
ri penjakit kentjing sampai habis - 
tidak berdjangkit lagi. 

CRYPTAL SELALOE BEKERDJA 
DENCAN TJEPAT SEKALI 

SEBAB ZAMAN MALAISE ' 
HARGA CRYPTAL 

DITOEROENKAN LAGI. 
Per flesch isi 100 «... Ta 

» ” ” 50 PRT ARaP » 1.85 

a30 5 P3 

noshita 

  
” 

c.) Sebagai secretaris: C. van #ndel, 
referendaris Departement B. B. 

aa "3 

Tentang padjag. 

Ada jang bajarada 
jangtidak. 

Dari Lahat (Palembang), ,,N, v. D.“ 
dapat kabar sebagi berikoet : 

1. Agent dari dari politie pemerentah 
dengan gadji f15,75 seboelan, tidak 
dengan roemah vrij (vrije woning), 
penerangan, air dan lain2nja, mem - 
bajar padjag. : 

2, Militair Indonesier dengan gadji 
doea kalinja djoemblah itoe, dengan 
roemah, badjoe2 dan makanan vrij, 
dan lain2nja tida k membajar padjag. 

3. mantri politie dimana sadja, de- 
rata2 f50,— seboelan, 

membajar selainnja weduwe dan 
weezenfonds, padjag (tidak diberi 
vrije woning, penerangan, air dan lain 
lainnja). 

4. Sergeant Indonesia  bergadjih 
f100,— seboelan dengan roemah, pe- 
nerangan dan air vrij, dan lagi f7,50 
boeat memelihara meubelair (medja, 
koersi dan lain2) tidak membajar 
padjag. 

—9— 

Pembalasan jang rendah. 

Menoeroet kabar dari Semarang mesin 
terbang sport kepoenjaannja Mone'jang 
terkenal di Tegal pada malam Djoe- 
ma'at soedah habis terbakar. Tank 
benzine wmemoeat 100 liter, dan 
koentji “hangar soedah dibikin roesak. .. 

Orang sangka bahwa dalam hal ini 
ada  satoe pembalasan. Keroegiang2 
hanja sebagian  ditanggoeng oleh 
assurantie. 

S0 — 

Perkoempoelan Radio. 
Perkoempoelan radio, Ned. Ind. Radio 
Omroep, berniat toeroenkan  oeang 
contributie dari f 10 sampai djadi 
f 9.—, dari moelai bekerdjanja radio ini. 

: ap 0 
Djoemblah djiwa dikota Bandoeng. 

Menoeroet tjatetan dari Stadsgemeente 
Bandoeng, banjaknja djiwa dari ber- 
bagai-bagai bangsa dikota Bandoeng 
pada pengabisan boelan November jbl. 
adalah sebagai berikoet: 

Bangsa Europa 10808 perempoean, 

Indonesiers 67885 perempoean, 67364 
lelaki- djoemblah 135249 orang. Ti- 
onghoa 7530 perempoean, 9903 lelaki- 
'djoemblah 17433 orang. " 

Djoemblah semoea 173855 orang. 
Djoemblah pendoedoek padal pe- 

ngabisan buelan December 1933. ada- 
lah sebagai berikoet : 
. Bangsa Europa 10890-perempoean, 
10424 lelaki- djoemblah 21314 orang. 
Indonesiers 67970 perempoean, 67405: 
lelaki- djoemblah 135375 orang. Tiong- 
hoa 7563 perempoean, 9920 lelaki- 
djoemblah 17483 orang: 

Djoemblah semoea 174172 orang. 
Sementara banjaknja kaoem militair 

en dan boedjang-boedjang di gedoeng2 
pada pengabisan boelan December 1933 
ditaksir sedjoemblah 12.000 orang. 

pengabisan tahoen 1932 ada 166.783 
lelaki perempoean dari segaja bangsa, 
djadi djika diperbandingkan dengan 
ini tahoen ada bertambah 7389 orang, 
Ini tambahan teritoeng poela banjaknja   militairen dan boedjang2 (interne " 
dienden), 2 

SA 2 

10365 lelaki- djoemblah 21173 orang. 

Banjaknja djoemblah djiwa pada



   

  

        

     

   

      

       

     
      
    
      

  

   

  

   

      

  

     

    

   
   

    

   
   

  

        

i segala 
1 mereka maoe di| 

Pee 2 
di Ankola. 

Post tanggal 29 Ja- | 
tar Angkola Djae| 

jir hebat, lantaran | 
oe daerah ditimpa | 

    

   

   

  

     
   
   

  

      
   

g kelaparan. Lan 

gan segera mem 
ang perloe. 
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5  Kolonisatie di Benkoelen 

   

    
   
   

    

   

   
    
        

  

   
    

   
   

   

  

     

    

   
   
   

    

    

   
    

   

    

    

   

      

   
   

   

  

   

   

  

   

      

    

    

    
   

   
   

        

    

  

ae 

  
h koerang : 

karena berhoeboeng | 

CAN SIA n ba 

boleh djadi sadja 

Hg Sae jinta den 

op PEN jan 
ingn 

  

Ank pen auu. 
Ha 

2 

  dip p 
ha 

, 

  

2 

  

|Begitoelah pertandit 
|oentoek kemen: 

      

        

   

    

          3 

  

berdajakan semo: 
doel dengan pe 
telah tambah Ia 

koempoelannja. Go: 
kembali Oedit jang m 

  

      
   

  

  

     jadikan sebab    

   K rakatau. 
  

tan hingga an doeloe tidak terbatas memakan 
Z, la telah | ging manoesia dengan enak, tetapi 

selaloe bersedia | poeloeh toelang2 manoesia jang dengan 
oeat diteroeskan |tjara sempoerna Jiboeka oentoek me- 
dak “ sia siakan | ngambil soemsoern didalamnja, 

per- 
ini pauze.| makanan kaoem kanibaal (pemakan 

ali Tjipto pim-| manoesia). Dari lain2 diketemoekan | 

an dibantoe keras |ternjata, bahwa kaoem pemakan ma- 
iran Tjipto djalan |noesia meski 

ng ia soedah | pendidikannj: 

snangan per-| ana 

g penghabisan |itoe orang terpeladjar, sekoerangnja 

idja 'Isepoeloeh — orang perempoean 
( “djadi 4-0|moesti mendjadi 

“Ihitoengan tahoen Christen.. 

    

    

  

   

"sekarang waktoe membongkar- bongkar 
'koeboeran didekat Bourton di Glou- 
(cestershire, ada didapati kira-kira tiga 

     

   

— “Ternjata bahwa hal ini sisa daripada 

ipoen bertentangan dengan 
ididikannja tjara  Barbaar, djoega 

dalam ha! peradabannja berada dida- 
lam tingkatan jang tinggi. 5 

Itoe makanan, dimana menoeroet 

  

: korban makanan, 
pernah kedjadian dalam permoelaan | 

  

“Seperti na 

   Boekarest soedal 
seorang nama Con 

Berhoeboeng deng 
   

    

   

IMendjocal ketiap kelocaran Cooperatie 

»gat beloem| 

negerinja “dibebaskan | selang berapa lama minister Duca di: 

ajaran ocang rodi dan be- | 
oek satoe tahoen lamanja. | 

rdjangkit ke- Aa aa 
ebab sawah2 |Courant mengabar 

(Boedi Istri Manondjaja jang soedah 
Itermashoer dimana-mana tempat: “Beli 

“Iblekkan boleh berdamai sama Agent kita | 

Im. Ramin Kwitang G, Lebak 2 No. 137 
Bat.-C. Djoega mendjoeal minjak Tjiamis   Itiampoer, 

1g MEN OOKA Kan OB! IN UH an KEUAUNNaRi 1 Basi :? 5 HEkSe ANE Mg EN GEA KERYEKI SI9ENgysi 
1 Si Ti ee 423 LAN rena Bana hesan Jua 

LE Pee ee op PE en aa asa 

toelen ditanggoeng 100 pCt fidak di- | #g 

    

  

WARTA ADMINISTRATIE 
Memberi tahoekan' kepada sekalian 

Abonne's bagian kota Palembang moe- 

lai ini boelan (Pebruari) Administ ratie 

telah mengadakan Agent bertempat di 

Palembang 
Kepentingan soerat menjoerat boleh 

diadreskan “kepada : “ 5 
K. HOESIN p/a Kiosk Soconij Teng- 

'koeroekkade Palembang 

Pengiriman koran akan dengan 

perantaraan looper dan wang abon- 
nement akan ditagih sama rekening 

oleh agent terseboet. 
. Diharap, apabila ada rekening me- 
ngoendjoengi toean? Abonne jang te- 

lah membajar wang abonnementnja, 

(per postwissel) soepaja rekening itoe 

| ditoekar sama regenja. 

Harap mendjadi tahoe adanja. 

Administratie 

saya saja |. se5 Gak 
A5 aa No: an R33: 
MB 2 ja KONI 

  

  

  

Chabar baik 

  

iroesak. “Ipondent satoe &$ 

g bahwa orang jang| 
tiga kali sehari, sekarang 

sementara anak2 me- 

berikan han, ia mendjaw 

“Pada tahoen 1932 oleh pimpinannja 
dalam Gewest Benkoelensoe-! 

rest, soedah bisa 
boenoeh minister- 

Ditanjakan apa 
sampai melakoekan 

     

     
       

pada Duca, oleh 

   
ia tidak maoe me 

     

esident Duca-- 

I membikin tergantoengnja negeri Roe- 
menie dengan loear negeri, dan sebab 

es soal2 politiek. 

im oentoek kolonisatie: 342 2 - aa 2 : ! 1 akah Na 2elen Pel 

0 aa 
1 
rview itoe pem- | 

ja hingga ial 
e pemboenoe- 
a tembak mati | 

bia ini hendak 

chtiar oentoek 

) dimana Con- 

Soedara-soedara - 
tahoe, apa itoe Maizena DURYEA? 2 | 

lalah tepoeng jang selaloe dipoedji oleh toean-toean doktor: | 

terdiri dari 342 orang "3 

orang la- 
emoranti 

anoi dan : 

se oeh 1 d 

" Inegeri asing. Inilah p 

yan 'ada pertandingan persaha- 2 

“| - Pertandingan hari Sabtoe jang dia-| 

| Idakan dilapangan kebon Pala antara| 
Jong Manggarai dengan T.O.S. berke-| 

“-Isoedahan 2—1 oentoek kemenangan| 

ri Minggoenja soedah bertanding| 
Krakatau dengan Lego, pertan-| 

ya ada menarik dan hebat. 

Lego ada satoe per-| 
koeat di'P.S.LT. TT, 

oempoelan ada diba-| 
n Soemo itoe me-| 

ikalangan voetbal, tetapi| 
boleh djadi semoea- 

idnja dapat bermain | 

oelaan dari kedoea| 

“sama-sama me-|. 

: pir boleh dibilang 

, tetapi belakangan sesoe- 

sasih datang boeat mentjoe- 

lal. ong Krakatau, keli- | 
ertambah banjak me-j 

ah “pimpinan Tjipto. | 

an dengan Tjipto over 

, ini speler sesoedahy 

a kedepa telah overkan kes 

mbogo, jang lantas berikan 
keras, hingga kemenangan 

Krakatau 1— 0. Kemoedian 
Mipto bawa bola dan overkan 

itoe speler jang minggoe 

     
    

  

   

ISocialisme 
di Duitsc 

respondent 

maya 

   
|. Bangsa Inggris zaman doeloe 

0 Sasnngat boeabe tu 
2. Wetenschap (ilmo 
—- -pengetahoean) ito 
5 kaka 3: TE 

— | Seorang terpeladjar bangsa Inggris | 

- Imeskipoen dengan menjedihkan diri- 
— Inja, dengan tidak disangka-sangka da- 

pat mengetahoei bahwa memakan da- 
inggris dida- 

  

ging mancesia di negeri Ir 

mega 31 

soek, tidak me- 
ran2 pendirian | 

ana Nationaal- 

lam waktoe jang beloem berapa lama 

- Imasih socatoe kedjadian lazim. 

—| Soedah barang tentoe kalau orang' 
| mengetahoci hal ini sangat terkedjoet, 

- Itetapi tentang hal ini ilmoe pengeta- 

altocan (wetenschap) tidak boleh terke- 

““Bertahoen-tahoen berselang ada di 

Awas! Di'ini djaman kita mesti 

Mesti sehat dan koeat b 
Kalau sering sakit, soed 

| dara-soedara seanak bini makan 

| Sajangilah badan! Sa- 

ci jangilah pekerdjaan! 
C| Maizena 

Enak 'rasanja. Gampang 
masaknja. Moerah har- 
ganja. Soedara-soedara 
bisa membelinja. 

Baik sekali boeat orang toea dan anak-anak, diwaktoe sakit | 

dan diwaktoe sehat. 

Ah ZA 

DURYEA $       

  

) 

    

  

      
djaga badan. 

ekerdja. "7 

ara-soedara .... tahoe sendiril 

Perloekan!.... biasakan! — djangan tidak! —- saban hari soe- 
boeboer Maizena DURYEA. 

—Lantas tidak perloe doekoen, tidak perloe doktor. 
  

BON. 

/AGRATIS. Boekoe masakan 
Yisi matjem-matjem tesap" 

Vdikirim dengan gratis gan 

franco kepada sekalian! 

“Isoedara-soedara jang 

“| goenting ini bon dan kirin | 

AGEO. WEHRY &,Ct 
Afdeeling P-. A. Batavia 
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Il OBAT POEDER SAKIT KEPALA 
' TJAP MATJA 

Kaloe tida semboeh dalam 5 minut o 

Ini obat poeder paling - mandjoer 

Segala roepa sakit kepala, sakit   

Ba 

Molenvliet West 174, 

    

  

Pake satoe boengkoes ini obat poeder sakitnja lantas ilang ! 

Boekan omong kosong tapi kemandjoerannja soedah terboekti ! 

badan merasa pegel dan ngiloe dan sakit demem panas dingin. 

TOKO OBATTJAP MATJAN 

ENG AUN TONG 

Bis#fdapat beli di semoea Roerrahi Obat segala tempat. 

  

dapatkan boekti bahwa bangsa Inggris Mas 5 

N 

ewangnja boleh trima kombali ! 

“'boeat semboehken penjakit : 

gigi dan koeping, sakit pilek, 

  tavia 

Telefoor No. 1090 Batavia. 
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K ETJANTIKANI| 
ana “disebabkan oleh karena rawatan 

- parasmoe sendiri, seperti Miss Mary Ma 
P rtretnja dengan izin| jang selamanja pake 

Kep DAK HANG TJIOE, hingga parasnja begi- 
toe TJANTIK dan aloes membikin dia men- 
djadi satoe actrice jang paling populair dari 

Shanghai Opera, jang pernah membikin per- 
— toendjoekkan di Pantjoran Batavia, dan nanti 

4 akan kombali. 
“Kita berani pastikan satoe kali bikin per- 
tjobaan derigan ini bedak akan MEMOEAS- 
KAN njonja-njonja dan nona2.' 

Bisa dapat beli dari tok 22 diantero Negri Hindia. Boeat orang dagang 
at bagoes. Lekas minta mendjadi kita poenja agent. 

Dana Z Zi MUG 1 &« SONS, Pintoe Besar dalam | No. 15 Batavia 
      
  

     

  

  

    

   
   

  

     

  

   
   

   

     
   

  

    

    

   

    

    

   

      

   
   

  

   

            

   

   
   

  

   

  

   

      

5 2 ort H uis 

ires jang. soedah terkenal 
  

  

Kami selama ada Segija 
- 

TENNIS RACKET 
.(Framenja. sadja). 

23 “Merk servier per Kek ga Ff 9— 
PR UU bi Ren an ah 
“is MIERCE ARROW 2 pa 
2 COUPE- DAVIS -. an O— 

» BRIGHT FA pn I— 
» NEW BEAUTY . 1 » iv Ie 
»” HAPPINESS . Pa 3g OI 

» . METEOR « na na nata 
5 Ae KAM aan SE pa 

» RAIN BOW . Pa 
3 YA Ia SPEEDY ja 3 3 5. — 

: aa : 

Pasang SNAAR, warna ITEM f 4,— 
Pasang SNAAR, warna MERAH: - 

2 IDJO (shiep) 3 — 
ea Pasang SNAAR, warna MERAH : 

: Sg 72 (Good shiep) | 10 ——   - "nba 2 Aa 

Home Bali merk St. Tea jang dipakai dan dapat poe- 
ajisin dari Toean-tocan Tennis Kampioen Jamada- Jamaoka, Bata- 
'via-C. tournee 1933, Tennismatch di Direntuin. 

Tennis Ball per doz PN 
. Prece Racket per stuk. 2 Go 1:25 
Saroeng racket W. proof ». 040 

— Ada sedia segala matjam BIS arterak 'Badmington, voet- 
ball, Tennisnet dan lain-lain. 

Loear Batavia-C. diatoer kirim Rembours, waktoe pesan Serta: 
“kan 50: pCt. dari waarde peranan, 

Toko Rokkoh 
. (Afdeeling Sport - Artikelen) 
KRAMAT No. 10, Telf. 6077, 

Batavia-C.     

    

   

    
    

   
   

  

    
    
    
   

      

     

    

   

        

   

    

      
   

    

  

Ni 

“Iwa ini hari Dr. Pardi ada berbeda dari 

tar-bentar lerek pada temannja jang 
ada doedoek. 

| Nona Gartiah, . . 
ini waktoe ada waktoe 
boeat saja akan.,... 

«Apa nona bilang?“ kata Dr. Pardi 
sembari rada bingoeng, 

.Het gemoedelijk leven" karangan L.de 
Backkelman 2 

»O, tidak, saja tidak sempat batja 

terlantar, paling bisa batja tjoema lem 
.|baran kesatoe lainnja tidak ada temps." 

Sesoedah kasih itoe djawaban Dr. 
|Pardi pandang moekanja nona Garti- 
lah, dan gigit bibirnja sendiri, maoe ke 
Jiocarkan perkataan tetapi oeroeng dan 
Imentjoba doedoekenak boeat soepaja 
bisa beramongan dengan lega, Gartiah 
mengerti ini, bahwa akan ada perka- 

. Itaan penting jang hendak ditoedjoe- 
a aa Kan ia, Ia Dua, tidak Ala 

idak Ta og Kan “kata 
madj doer dengan: 
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'Cementtegelfabriek ,,5UMATRA" 

        

  

RADJANJA 

IB ED A K 
£ : 1 € NS D A IA 1 5 , 1 p 

SAWAH BESAR No 33 TELEFOON 1361 WELTEVREDEN Ra J TA n RLIROE LAIN MERPA 

CN 0 —O— TE "Ie! : 

Satoe Cementtegelfabriek jang soedah 'Yama berdiri dikota | 
Betawi jang. mempoenjai banjak langganan di seloeroeh Indonesia sa 

bisa membikin roepa-roepa model Cementtegel kwaliteit nummer 

satoe dan bikin Betonbuizen. Dikirim dengan lekas pada siapa & 3 

jang minta, harga pantas. : B 

DE DIRECTIE s   
  

    

    

    

  

  

  

POEPOER PAGI SORE 
TOKO 
Kramafplein 45 

MUSICA 
Batavia-C, 

  

  

      
                      

  

    
   

      

    

KRAMATPLEIN No. 42 aga 43 BATAVIA CENTRUM       

   EMOEN mengadakan schriftelijke les (beladjar dengan peran- 

1 
MOESIN OEDJAN 

BELILAH 

REGEN 

  

Bersih Daan Lezat Moerah JAS 

Nee Beladjarlah bahasa DI 
Ta 1 

BELANDA atau INGGEK)5S 
« IKOENTJI PINTOE GERBANG PENGETAHOEAN) FOKO 

13 Oentoek meloeaskan pengetahocan kita, maka haroeslah kita «| 

mengerti dan pandai berbahasa asing. SH W A M E E" 
“#Pada masa ini bahasa Belanda dan bahasa Inggeris adal.il: ma Ne Ui al x 

bahasa jang perloe sekali dipeladjari. PA Na Pa 
 Banjak sekali orang jang hendak beladjar bahasa itoe, tetapi Moelai harga... f 2.25. 

ia ta“ dapat mengoendjoengi sekolah-sekolahan, karena diam di- an | 

“locar kota, ta' diterima mendjadi moerid, dll.” di tanggoeng Water-proof 
Oentoek mentjapaikan keinginan mereka itoe,. PENDIDIKAN Li s5 Do 5     

  

   

    

    
   
   

. tarain boekoe?) jang dikirim saban minggoe (4 kali seboelan) 
3 'Peladjaran dioesahakan dengan tjara jang moedah dan di- 

“terangkan dalam bahasa Indonesia Tammat sampai No. 52. 
“Oeang langganan tiap-tiap bahasa f 1.25 seboelan. 

$ 

, NB, Kapada Cursisten 
EL ITMPE Menma AA   

        23 Enya AR aa SAS TAS    

  

nanya 

Png 

APAKAH RADIO | 
'akan di kasihkan- Kirimlah pada : 
woordenboek Adm: ,, PENDIDIKAN - OEMOEM“ TELEGRAFIE KRGE 

s (kamoes) ne 2 anakan Na sena Inginkah foean taoe? Sekarang soedah 

ada boekoenja dalem bahasa Indonesia. 

| Ibiasanja. Ia lihat moekanja ini thabib 
— Ijang moeda, lantas toendoek memain- 

mainkan koekcenja sendiri dan seben 

1 saja anggap 
jang baik 

sAkan ?" kata Gran menjamboeng 

»Apa dokter soedah batja boekoe 

1 | batja itoe boekoe, koran sadja sering 

5 dg 

    
tegen zeer - 
KA 

    
na dari pengalaman, jaitoe seperti 

gadis lain jang itoengi perkataan tjin- 
ta dari pemoeda, seperti orang Dajak 
doeloe jang simpan dan itcengi teng- 

korak manoesia jang ia boeioeh, teta- 
pi lantaran perasaan jang timboel pa- 
da waktoe berdekatan dengan itoe 

dokter. - . 

»Wel, kita toch merasa girang se 
bab berdoea sadja disini, boekan be- 
gitoe nona?" kata Dr. Pardi jang 

tang boekoe »Boeat saja betoel se- 
nang perasa an pada ini hati." 

»Saja djoega begitoe," kata nona 
Gartiah boerce-boeroe, sebab dengan 
Isamboengan perkata'an jang paling 
belakang seolah olah diramalkan bah- 
wa ia tidak merasa seriang. 

»Oh, kalau begitoe saja merasa le- 
bih senang, Saja beras1 ketjiwa dji- 
kalau nona tidak merasa senang sebaji 
BARANANA 2 0 Gala 

»Kenapa dokter begitoe perhatikan 
perasaan saja ?" 

»Sebab saja poenja kesenangan pa 

HANDELIN MAMUFACTUREN EN DAMEI MODE - 

TOKOMATARAM. nn maya 
Ta 

     

  

) 1 Debesied 5 tolen " 

   

Kirimlah postwissel f 1,—, nanti toean 

akentrima safoe boekoe berisitentangroe- 

sianja RADIO dan bageimana kita haroes 

memakeinja. Dihiasi bebrapa gambar de- 

ditjitak 

Lekaslah pesen ampir abis. 

Djoega mendjoeal hasil tangan Indonesia 
asli, seperti TOPI PANAMA asli harga 

f 3,—, # 3,75 danf 4,50 TOPI DJAKSI 
model Panama f 1,—. ACTENTASCH 

Djaksi koeat seperti koelit f 2,—. HAND- 

TASCH, TOPI anak-anak dan Njonja- 

Njonja, PAJONG dari kain berbatik dan 
berkembang d. I. I. Barang-barang di 

tanggoerg baik, koeat dan menjenang- 

kan. Djoeal ketengan dan codian. Silah'” 

kenlah pesen, sekali tentoe boeat sete- 

roesnja, Mintalah prijscouranf, - 

ngen memakei linta 2 warna. 
R. ee tkaah kabeh! TEL 3FO6 BIC. 

  
COUPON 

Menoenggoe pesenan 

FiL. TOKO KABINANGKITAN 
Djatibarang. S. S./WL. 

M. ABDY SABOER. 

WEEK 
2 8, 
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hendak singkirkan pembitjaraan ten- | 

tidak akan hilangkan tempo saja jing 
amat berharga djikalau tidak szma 
nona doedoek dekat." 

Nona Gartiah rada kemerahan moe 
kanja. Ini kelihatan menjebabkan Dr. 
Pardi merasa lebih senang dan pan 
dang ia. 

,Oh nona, di Betawi saja kenal ba 
njak gadissgadis tetapi saja pcenja hati 
toch tertarik di Pasir Djengkol sesoe 
dah saja dengar nona ada disini.“ 

»Dokter toch sering djoega doeloe 
datang di sini, sebeloem saja mengi- 
nap disini. Njonja Effendi kata pada 
Saja begitoe." 

Oh ja tetapi meloeloe boeat te- 
ngok Effendi, Selain dari pada itoe 
bedanja disini doeloe dengan sekarang 
sebagai langit dan boemi. Saja. tidak 
tahoe sebabsja, tetapi toch dalam ha 
ti memang begitue. Ba bisa Ia 
Ine BMN karena nona 
ada disini." 
Nona Gartiah merasa bangga dengar da 
riitoe perkata'an tetapi ia lantas ingat 
perkata'an nasehat dari Soebardjo   da ini hari hanja disebabkan doedoek 

berdoea na lama Manan nona, Saja     dari waktoe habis digigit oelar, 
»Saja harapkan, bahwa saja tidak 

akan keloearkan perkata'an jang mem 
bikin nona djadi tidak.senang," kata 
dr. Pardi dengan ernstig. 

»Saja tidak mengerti so'al apa jang — 
dokter bitjarakan ' Roepanja dokter 
kira gampang sekali bikin crang (sa- 
ja) lekas merasa koerang senang," 

»Tidak boekan begitoe. Saja koeatir, 
barangkali nona salah menger'i. Saja 
tidak poenjakan itoe kepandaian hitja 
ra. Sebetoeinja lebih baik djikalau 
saja toetoep moeloet sadja," 

Nona. . Gartiah kelihatan sedikit 
djengkel, tetapi ia semboenjikan sadja- 
iri perasa'an. Ia inginkan djikalau' 
dr. Pardi bisa bitjara seperti Soebar- 
djo, dengan teroes terang apaseperlne 
nja, tetapi roepanja tidax bisa sih 'n 
orang jang dari academi bisa berbi- 
tjara dengan enak. 

Lantaran betoel dr. Pardi lantas- 
toetoep moeloet, tidak bitjara apa-apa 
lagi, nona Gartiah lantas berdiri mas 
oe pergi. Ini djoega diloear doega'an 
dr. Pardi jang mengharap dap:t per 
moela'an perkata'an dari rona Gartiah, 

Akan di samboeng:   
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Nadinja benoea Asia. 
  

Provincie oedjoeng Barat dari negeri Tiongkok — Djoega terkenai 
- sebagai Toerkestan Timoer—Rakjat Moeslimin, Pemerentah 

Tionghoa — Beratoes-ratoes tahoen tentram dan 
tertib, sekarang berontak. 
  

€ Beloem selang berapa lama, diterima kabar kawat bahwa Lord 

Khalid Sheldrake, itoe propagandist Islam, ditawari keradjaan 

TA »Islamestan”. Dibawah ini ada salinan dari itoe interview dari 

»The Sunday Tribune” dengan Lord itoe, interview mana men- 

djadi soembernja kabar jang tidak sedikit menggemparkan 

kalangan Moeslimin dan Tionghoa. Tjoema aneh sekali, waktoe 

propagandist itoe berada disini, setelah pesiar di Tiongkok 

sepatahpoen ia tidak bitjarakan so'al Islamestan itoe. Maka dari 

sebab itoe, baiklah isinja interview itoe diterima sadja dengan 

7 reserve (K.N.) | 

Negeri Toerkestan, demikianlah Lord 
Sheldrake itoe, sekarang ada poesat 
peroesoehan dan peperangan dan banjak 
sekali datangnja kabar2 tentang itoe 
provincie, jang tidak terkenal, Sinkiang 

-namanja, jang berwatasan dengan 
SovjetRusl and, Afghanistan dan Bri- 
tisch India - 
s Orang haroes tahoe, bahwa disitoe 
ada hidoep doea matjam kebangsaan, 
bangsa Tartaar dan bangsa Toengan, 
jang sama memeloek igama Islam, 
dan jang sampai sekarang ini tetap 
setia kepada adat-istiadat keroehoen 
keroehoennja. Pemerentah Tionghoa 
doeloe tidak begitoe dirasakan, karena 
bangsa Tionghoa itee roepanja insjaf, 
bahwa tidak ada faedahnja boeat ber- 
tjampoer- dalam - perdjoangan doea 
kebangsaan itoe, dan mereka itoe me- 
rasa senang sadja dengan tergambarnja 
ini podjok benoea Asia sebagai satoe 
bagian jang tidak bisa terlepas dari| 

— negeri Tiongkok. Sebenarnja, sedari 
doeloe kala, beloem tahoe kedjadian 
begitoe, sampai dalam waktoe jang 
baroe Jaloe ini, dimana terdapatnja 
pemerentahan jang anarchistisch dan 
terroristisch, jang beloem ada bandi- 

..ngannja. Bangsa Tionghoa itoe memak- 
sa pendoedoek itoe provincie boeat 
terima ambtenaar2 jang boekan Moes- 
limin dan mereka mentjoba djoega 
menaloekan rajat Sinkiang itoe dengan 
goenakan pengeniajaan dan pemboe- 
noehan. Beberapa banjak perkara keke- 
djaman tersiar dari sini dan pemeren- 
tah di Nanking ada terlaloe djaoeh 
boeat dapatkan kebenaran tentang tja- 

-ra2 orang2 memerentah disini atas 
namanja. j 

—Saja tidak bisa menjalahkan Nanking 
dalam perkara ini, karena pemerentah 
itoe sedang riboet dengan kesoekaran2 
jang terlebih - dekat dan begitoelah 
gouverneur jang diangkat di Sinkiang 
ada seorang despoot, jang tidak maoe 
ambil perdoeli dari Nanking atau lain 
“pemerentah. 

-. Provincie Sinkiang itoe ada satoe 
- daerah, jang “mesti selaloe diperhati- 

- 00000 Lembaran Ketiga 

  

nja, bahwa ada datang oetoesan dari 

di Sinkiang telah diboeka persidangan 
dimadjoekan dan 

ongkok, dan begitoe bisa membikin 
sentausa batas negerinja. Djoega Enge- 
land haroes awas, karena disinilah 
Britsch India itoe berbatasan dengan 
Rusland. 

»k 

Ratherlike aromances. 
Lebih djaoeh Dr. Sheldrake itoe tjeri- 

takan, bagaimana ia dapat perhoeboe- 
ngan dengan negeri Sinkiang itoe: 
»rather like a- romance..,” (seperti 
djoega dalam tjerita roman). 

Ia menerangkan, bahwa namanja 
telah terkenal disana dan waktoe ia 
sampai di Tiongkok, maka ia disam- 
boet oleh beberapa oetoesan kaoem 
Moeslitnin dari provincie2 jang djaoeh 
dan dekat. Mereka itoe bitjarakan ke- 
doedoekan kaoem Moeslimin di Tiong- 
kok dan selamaia pesiar dalam negeri 
ini, dimana-mana ia dapatkan penjam- 
boetan jang gembira. 

Di Peking—sekarang diseboet Pei- 
ping—ia sedang doedoek dalam Grand 
Hotel. waktoe  temannja. dalam 
perdjalanan dan secretaris oeroesan 
financien dari ,,The Western Islamic 
Association”, “Mr. C.. -W. .- Khalid 
Simpson, memberi tahoekan pada 

Teerkestan, jang ingin bitjara prive 
dengan saja. 3 

— Kita orang kemoedian pergi ke- 
kamar saja dan disitoelah masoek se- 
rombongan orang, jang setelah saja 
mengenalkan diri, betoel ada Sheldra- 
ke, menjamparkan tempat doedoek saja 
dengan manggoetkan badan, berloetoe- 
tan, ja ada djoega jang djatoehkan diri 
ditanah. Mereka 'itoe fjioem tangan 
saja, dan saja betoel djadi tertjengang 
dan tanjakan kepada mereka, apa jang 
mereka maoekan. “Inilah mereka itoe 
tidak soeka katakan, akan tetapi salah 
seorang dari. mereka itoe moelai ba- 
tjakan satoe soerat, dan salin sesoea- 
toe fatsal, Disitoe ada diterangkan, 
bahwa beberapa hari jang laloe 

   tentoe dimengerti oleh orang banjak. 
Saja djadi seperti bisoe. Oetoesan itoe 
laloe mengandjoer toekang salin itoe 
soepaja batja-teroes. Ia laloe, atas nama 
mereka itae, bersoempah setia kepada 
saja sebagi radjanja dan seorang dari 
oetoesan itoe berboeat demikian djoega. 
Mereka ,itoe bermohon kepada saja 
boeat memberikan nama kepada kera- 

- Idjaan baroe ini. Datanglah satoe piki- 
ran dalam sanoebari saja : ,,Islames 
tan”. Nama ini seketika itoe djoega 
disetoedjoei oleh mereka semoea. 

—Inilah beloem sampai habisnja. 
Mereka itoe menerangkan, bahwa pa- 
da waktoe sekarang ini ada berbahaja 
sekali bagi saja boeat pergi ke Sin- 
kiang. Mereka itoe menerangkan de- 

Ingan djelas keadaan2 dalam provincie 
itoe dan mereka itoe perlihatkan foto2 
tentang pengeniajaan hebat dan pem- 
boenoehan2, jang mana semoeanja 
boleh mengetjoetkan hati orang dan 
ada tanda2 dari pemerentahan ganas 
di Sinkiang itoe, sebeloemnja rakjat 
itoe memberontak dan berdirikan ne- 
geri baroe. 

—Saja telah memikirkan soal ini 
dengan dalam sekali. Saja mesti pilih 
boeat terima itoe tawaran mendjadi 
radja atau menolak dan membiarkan 
orang-orang jang tjelaka itoe, jang bo- 
leh djadi bisa gelap mata atau men- 
djadi “korban dari salah seorang 
avonturier politiek. Saja mesti ingat 
djoega pada anak istri saja dan pada 
penghidoepan ditengah-tengah benoea 
Asia, terpoetoes dari semoea peroen- 
toengan dari kesopanan atau dari 
pertolongan sesegera-segeranja, dji- 
kalau terdjadi bahaja. Soenggoeh ada 
soal jang soekar bagi saja. 

Terima djadi Radja 
Isiamestan. 

Sebeloemnja cetoesan dari Toer- 
kestan itoe pergi dari Hotel, Sheldra- 
ke itoe menerangkan kepada mereka 
itoe, jang ia terima keangkatan itoe, 
jang ia terima keangkatan itoe dan 
soeka, mendjadi mereka poenja radja. 

Kemoedian mereka itoe bersoempah 
setia lagi kepada saja dan dibatjakan 
poela satoe document lain, dalam ma- 
na mereka itoe terima Dr. Sheldrake 
sebagai “Seri Maharadja Khalid dari 
Islamestan” dan menerangkan, bahwa 
mereka itoe akan sampaikan perkataan 
radja itue kepada rakjatnja. 

— Demikianlah, kata Dr. Sheldrake 
itoe mengapa sekarang saja djadi 
radja dari satoe negeri Timoer ! 

Keadaan ada amat genting dan bangsa 
Tionghoa Moeslimin dari Shanghay 
telah. memprotest dengan sengit. pada 
pemerentah di Nanking atas namanja 
bangsa Tionghoa Moeslimin di seloe- 
roeh Sinkiang dan diminta dengan 
sekeras2nja soepaja mereka itoe jang 
bersalah berboeat kekedjaman, dihoe- 
koem dengan seberat-beratnja. 

Ia toetoep keterangannja dengan kata: 
—Saja akan serahkan segala apa 

pada hari kemoedian, moela-moela saja 
akan selesaikan perdjalanan saja dan 
baroelah saja akan menimbang-nimbang 
dengan sesoenggoehnja, bagaimana saja 
bisa berdjasa oentoek igama Islam, de- 
ngan menerima mahkota keradjaan atau, 
dengar tinggal sebagaimana saja seka- 
rang ini...! 

3g 

Kita tidak bisa toetoep artikel ini 
dengan memboeat sedikit pemandangan.   voorstel boeat   “kan oleh Sovjet Rusland. Ia tidak bisa 

biarkan peperangan dibatas negeri, jang 
sering membawa djoega masoeknja 
kaoem bandiet dalam daerah Rusland. 
Engeland merasa berkewadjiban me- 

“lindoengi saudagar2 di Kashgar dar 
— dain2 kota. Dan Afghanistan djoega 

perhatikan dengan sesoenggoehnja ke- 
“sentausaan batas, djikalau tidak maoe 

000 da terseret dalam pertjektjokan dengan 

2 

Pu 

tetangganja itoe. 
Ini negeri, jang soekar didatangi dan 

jang letaknja keliwat djaoeh, mempoe 
njai rakjat pemberani dan gagah. Be- 
rabad-abad tahoen - lamanja mereka 

“ “itoe merdeka dan tidak maoe toen- 
“ doek dibawah kekoeasaan Tiongkok. 
Mereka itoe berontak dan lawan se- 
moea tentara jang dikirim boeat me- 

— na'loekan mereka itoe, mereka kalah- 
kan tentara itoe dengan Gouverneurnja, 
jang dibentji sengit oleh mereka itoe. 

Orang telah berbentrok dengar ka- 
— 0em Moeslimin dan orang telah men- 

tjoba membasmi igama Islam. Seloe- 
roeh negeri, berontak sebagai djoega 
satoe orang dan minister oeroesan loe 
ar negeri, jang telah pergi kesana de 
ngan maksoed mengembalikan keterti- 
ban oemoem, telah -merasa soekar ia 
“bisa sampaikan daerah Rusiand dengan 
selamat. A : 2 

Berhoeboeng dengan bisa djadinja 
peperangan antara Japan dan Rusland, 

. maka Sinkiang itoe ada penting sekali, 
biarpoen negeri letaknja djaoeh dari 
an laoet. Baik Rusland, maoepoen 
apan tidak akan provincie ini dibiar- 
kan sadja, dan oentoek kepentingan 
Rusland, jang letaknja lebih dekat, 

«maka Sinkiang itoe lebih baik didja- 
ikan satoe negeri merdeka dari Ti- 

| 

oemoemkan bagian jang tidak didoe- 
doeki dari provincie Sinkiang itoe se- 
bagai negeri merdeka. 

“ —Roepa-roepanja beberapa nama2 
orang - dikemoekakan, jang dikiranja 
pantas boeat memerentah negeri baroe 
itoe. Document itoe menerangkan, lebih 
djaoeh, bahwa pemerentah baroe itoe 
telah memilih saja dengan soeara oe- 
moem dan bahwa telah disiarkan mak- 
loemat—berhoeboeng dengan kegen- 
tingnja keadaan—dalam mana dikata- 
kan, bahwa rakjat telah memilih Kha- 
lid Sheldrake sebagai radja batoe dan 
akan diakoeci sebagai -Sri Maharadja 
Khalid Sheldrake. . 

— Inilah ada satoe perkara jang   mengharoeskan diri saja, jangmana 

Dr, Sheldrake ini kata, bahwa be- 

    

- Seorang goeroe tengah memberi peladjaran @oran pada moerid-moeridnja. 

loem tentoe ia akan bertachta diatas 
singgasana keradjaan,,Islamestan”, jang 
ada sebagian dari provincie Sinkiang 
termasoek daerah negeri. Tiongkok. 
Biarpoen ia seorang Moeslimin, ia ada 
seorang Inggris, kebangsaan mana ia 
tidak akan loepakan dan tinggalkan. 
Mengingat  perdjoangan kepentingan 
dan pengaroeh diseloeroeh Asia Tengah 
itoe, “antara Engeland dan Rusland, 
dalam mana Japan, Tiongkok dan 
Afghanistan, pasti djoega akan toeroet 
tjampoer, maka ,,Islamestan” itoe akan 
mendjadi tidak lebih dari -satoe negeri 
tergentjet (bufferstaat), dan pasti djoega 
dimoesoehi, lantaran radja ada seorang   Inggris, oleh Rusland, d.I.I. saingannja 
Engeland. : 

    Kedoedoekannja diatas singgasana 
keradjaan ,,Islamestan” itoe tidak akan 
bisa sentausa, biarpoen negerinja itoe 
dikemoedian hari mendjadi satoe negeri 
dibawah pengaroeh dan perlindoengan- 
nja Engeland (djadi satoe negeri jang 
tidak lagi merdeka). Dimana negeri2 
Islam disekitarnja sekarang telah djatoeh 

vist (Toerkmanistan, Kazakstan, TYaji- 
kistan dan Uzbeskstan, jang semoeanja 
mendjadi anggauta dari perserikatan 
republiek2 SovjetRuslandatauU.S.S.R.), 
maka menoeroet pertimbangan kita seri- 
diri djoega mengingat kehargaannja se 
bagai propagandist igama Islam dibe- 
noea Barat,Dr.Scheldrake itoe akan lebih 
berdjasa eentoek Islam sebagai pemim- 
pin Western Islamic Association dari 
pada sebagai radja dari satoe negeri, 
jang berdiri sendiri ditengah-tengah 
gelombang peroesoehan dan kegenti- 
ngan politiek dibenoca Asia, Kedoe- 
doekannja akan lebih berbahaja dari 
pada kedoedoekan Keizer Puyi, dari 
Manmong Kuo|Manchukuo,| jang masih 
mempoenjai perlindoengan dari satoe 
negeri militair dan militairistisch: Japan! 
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Moonesid : 
RAN 

, DARI MINAHASA 

- Penbantoe kita P. kabarkan. 

Kedatangan Proff. 
Steeswijck, 

Tiba dengan kapal ,,Swartenhondt", 
pada tanggal 24 Januari disini, toean 
Proff. Sleeswijck, goeroe tinggi pada 
Technische Hoogeschool di Delft 
(Holland), serta ada mendjadi corres- 
pondent dari s.k. ,, Telegraaf” 

la ada mempoenjai ,,speciale intro- 
ductie” dari minister Colijn bocat Wali 
negeri, ada datang ke-Indonesia oen- 
toek mempeladjari keadaan Economie 
dan Politiek ditanah Djawa dan tanah 
tanah Seberang. 

Bertoeroet-toeroet t.“Proff. Sleeswijck 
soedah mengoendjoengi - Molukken, 
Kolonisatie N.G., dan Minahasa, dan 
seteroesnja ia berharap nanti me- 
ngoendjoengi Bali, Borneo, Sumatra, 
dan dari sini-berangkat menoedjoe ke 
Tiongkok, Japan, dimana boleh diang- 
gap pelantjongannja ke-Azia telah se- 
lesai. 

Selamanja ia ada menaroeh perhatian 
pada Indonesia, tapi beleem pernah 
dapat doeloean mengoendjoengi ini. 

Dengan officieel- toean Sleeswijck 
soedah diterima di Menado oleh toean 
Vingerhoets, Controleur Menado, atas 
nama Pemerentah. 

Pada malamnja hari itoe - djoega 
proff. ini telah bertjakap-tjakap dengan 
toean Dr. Singal, ketoea dari Persatoean 
Minahasa tentang politiek, dan ter- 
oetama tentang politiek Persatoean 
Minahasa. 

Pada tanggal 25 Januari ia berangkat 
ke-goenoeng (bovenlanden) berserta 
toean Ir. Tergast, Landbouw-consulent 
disini, oentoek'melihat-lihat keadaannja 
tanah Minahasa. 

Dengan kapal ,,Bontekoe“ pada hari 
Sabtoe ini, tanggal 27 Januari, ia nanti 
bertolak lagi dari sini. 

Maoe angkat kaki 
diam-diam, tapi 
ketangkap djoega. 

J- Kumentas, klerk toegevoegd pada 
Technische-dienst dari Minahasa-Raad 
di Amoerang, kedapatan telah angkat 
kaki diam diam dengan wang jang ada 
dalam pendjagaannja, koerang lebih 
f 4.500. — 

Dasarnja sial, sial djoega. Maoe 
angkat kaki diam-diam tapi politie 
lebih actief. 

Di Tondano pegawai jang koerang 
setia ini dapat ketangkap lagi dan 
sekarang ia soedah berada dalam ta- 
hanan di Menado. 

Tjoba memboenoeh 
anak sendiri. 

Seorang perempoean bernama W. 
Koemajas, dari Pinamorongan |Kawang- 
koan|, oleh Landraad, pada tanggal 
23 Januari, telah dihadiahkan hoekoe- 
man 4 bokelan voorwaardelijk, dengan 
pertjobaan boeat Jamanja setahoen, 
karena tidak koerang tidak lebih pe- 
rempoean ini telah tjoba memboenoeh 
anaknja jang baroe sadja dilahirkannja. 

Maloe sebab bapanja anak ini tidak 
diketahoei, anak jang mace dikorban- 
kan. - 

Djalan Menado-T.o- 
mohon mendapat 
rintangan.— 

Tersebab banjak hoedjan toeroen 
pada belakangan hari ini, maka pada 
K.M. 18 dari djalan Menado-Tomo- 
hon, soedah terdjadi satoe ,aardschui- 
ving“, (tanah goegoer).— 
Verkeer terhalang boeat satoe setengah 

hari lamanja. Semoea kendaraan ter- 
paksa moesti liwat Tanahwangko. Ke- 
roegian banjak djoega, telefoon men- 

  

dibawah pengaroehnja kaoem Bolshe-| 

  

Tidak baik. 

Si Mirjam dan Sitti ada mempoenjai 
perhoeboengan baik antara satoe dan 
lain. Mereka poenja resia2 dengan 
tidak maloe lagi ditjeritakan. 

Mirjam : ,,Sitti, akoe soedah berasa 
gembira, kalau akoe bernikah pada 
seorang jang akoe tjintai.” 

Sitti : ,,Akoe beloem, Mirjam.” 
Mirjam: ,,Kalau begitoe kapanlah ?” 
Sitti: ,,Akoe baroe berasa senang, 

kalau-akoe bernikah pada seorang laki2 
jang orang lain tjintakan: 

kk 

Sampai marah. 

Si Ahmad agaknja giat benar pe- 
ladjari bahasa2. Sekarang ia sedang 
peladjari bahasa Belanda. Tiap2 pagi 
ia dengar toean De Wit kalau ia hen- 
dak pergi ke kantoor membilang pada 
njonja De Zwart sebagai" berikoet : 
”Morge vrouw.” 

Njonja de Zwart: ,,Morge meneer.” 
Keesokan harinja si Ahmad : “Mom- 

prot”. 
Tidak kedengaran apa-apa lagi. 

# 

Anak nakal. 

Si Doel memang soedah terkenal 
“sebagai anak nakal dalam kampoengnja. 

Pada satoe “hari iboe dan ajahnja 
telah pergi bersama-sama ia ke station 
oentoek djoempoet salah satoe familie 
dari Bandoeng. Atjapkali si Doel tanja 
pada conducteur djam berapa kreta itoe 
tiba. 

Si Doel: ,Toean conducteur, djam 
berapakah kreta api dari Bandoeng 
tiba ?“ 

Conducteur: ,,Soedah berapa kali 
saja bilang, djam 7. Kenapakah eugkau 
tanja kembali ?“ 

Si Doel: ,,Saja soeka oleh karena 
koemis toean kalau oetjapkan djam 7 
selaloe berdiri seperti boeloe landak. 

  

Perkara penggela- 
panpada Districts- 
kantoor.— 

«Beb erapa hari jang telah laloe Land- 
raad Menado telah mendjatoehkan 
poetoesan atas perkaranja Lego, le 
klerk pada Districtskantoor, jang ter- 
toedoeh telah menggelapkan oeang 
Goebernemen. 

Pesakitan dihoekoem: I- tahoen pen- 
djara, dipotong selama waktoenja da- 
lam preventief. 

—0— 

Kematian orang Menado di 
Den Haag. 

Pengoeboeranjang 
tidak dilangsoeng- 
kan. 

Dengan dihadiri Ds. Ferguson, Ds. 
v. .Leeuwen, directeur Diaconessen 
Huis Bronovo, Indisch huis personeel 
dan lain-lainnja, pada tanggal 15 Jan. 
jl. di Den Haag diadakan oepatjara 
berkaboengan oleh hulp predikant M. 
de Koning di Bronovo oentoek toean 
Godlief. Mamakiet, seorang djongos 
bangsa orang Menado, jang meninggal 
doenia sesoedahnja sakit lama. 

Waktoe orang jang menghadiri oe- 
patjara berkaboengan itoe me€noeroet 
kabar N.v.D, soedah bersedia, akan 
mengikoet mengoeboer majat itoe ke 
koeboeran Oemoem, ternjatalah, bahwa 
majat itoe beloem dimasoekkan dipeti. 
Lagi poela ternjata, didalam ,,Haag- 
sche Courant“ dari informatie (permin- 
taan keterangan), bahwa tentang ke- 
matian ini tidak diberi tahoekan ke- 
pada Stadhuis, djadi idjin tentang 
mengoeboer tidak ada. 

Dan lagi njata poela, bahwa karena 
orang jang mati itoe miskin, dan orang 
jang pergi kepada Maatschappelijke 
Hulpbetoon, boeat menentoekan, bah- 
wa pengoeboeran itoe akan dibajar oleh 
Gemeente, tidak mengetahoei tentang 
atoeran2 jang perloe dipakainja, ma- 
ka mereka mengalpakan melakoekan 
djalan jang menoeroet reglement2. 

Oleh karena itoe, orang hanja bisa 
memberi tahoe kepada orang2 jang 
berhadlir, bahwa oepatjara pengoeboe- 
ran itoe akan ditanggoehkan sampai 
kabar jang akan dikabarkan. 

—SO— 

| Toean Ahen Ibrahim dan persa- 
toean Tirtajasa. 

Mendapat chabar dari jang boleh di 
pertjajai, bahwa t. Ahen Ibrahim ,,Party 
Propagandist“ dari Tirtajasa, satoe 

karang, ,,chabarnja akartmengoendoer- 
kan diri dari ,,Organisatie Tirtajasa“. 

Toean terseboet sekarang lagi asjik 
mempeladjari ,,azas' dan toedjoean” 
Party Dr. Soetomo (Party Bangsa In- 
donesia) dan sesoedahnja akan teroes 
memasoeki Party tsb., oeritoek beker- 
dja meneroeskan ,,tjita2 dan angan- 
angannja ,,oentoek“ Kesempoernaan     djadi roesak, kawatnja poetoes. — Bangsa dan Noesa", 

  

pengandjoer jang dari Pe 
jasa” di berdirikan sampaj—-s€saat se- 
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    - BAROE TRIMA LAGI: 
| Segala roepa Batik kaloearan antero tempat di 

3 Tanah Djawa. Plaat Gramophoon ,,ODEON” tjap 
| —————- 2 Gadjah, lagoe Krontjong Stamboel dan Extra, 

maw acammane Pe ——  ternjanji oleh Zangers dan Zangeressen jang ter- 
dn kenal, seperti: Miss Moor, Siti Amsah, Miss Ijem, 

' Miss Onnie, d. . 

                 
  

  

    
    

    

   

    

  

   

    

  

TOKC KO SLAMET” IE 
TELEFOON No. 128 M. Cc 
TELEFOON No. 40 M.C, 

 MEESTER-CORNELIS. 

    
   

  

   
   

    

 Handsl in aaubcian, ea 

. Dames: en Heeren-Modeartikelen. 
Ta 7 2 

ABI 
Kenapa | Tea meta dan poet ippeni iasned di | 
- . Konek,  Gjikalau poni. keperloean pakaian Ka 

“TOKO SLAMET” 
Sebab harganja sangat pantas, -barang-barangnja baik 

2 roepa-roepa- matjam sedia, : 

: Iin “aemin moerah, abang banjak jang Juta .didjocal 
“Kita bang Jakoe . mendjoeal, sebab harga kita moerah Sekali 

Selamanja ada sedia kain poetih dari Fabriek 
HOROCKSES MILLER &co.E 

   
   
   

    

- DARI 

Jang paling djempol. 

  

— 1 pak terisi 20 bidji 

  

N, v. FAROKA Maling jaitoe Pabriek 
: Hanabi tjara kerdja jang paling modern| 

|| dan jang paling sehat, jang selaloe ada 
| dibawah penilikannja dokter.       

PEN 

| Aap Slam 

  
  

  

Dictionary jang Pertama di tjitak di Indonesia 

Sanget menoeloen kepada orang jang hendak mempeladjari bahasa 
Inggris, Tapa tag alau Selfstudie. Tida ada bandingannja. 

"3 . Harga. per boekoe .... f 10.— 
an Ongkos Aangeteekend 1685 
TA 

Bel adjar Inggris dengan Sampoerna 

Hanja bisa dapet boekoe-boekoe dari Toko jang terseboet di 
bawah ini: 

. Tida ada satoe boekoe dan Denoentasa jang tida ada. 
  

Mintalah Prijscourant dengan Gratis pada: 

“The Chinese & English Book Co.   

       

  

?| 10x0 TIO TEK HONG 

BI HaroEs an PAKAI 

HI | KELOEARAN PALING BAROE| 

FAROKA 

(onder Coki   
Cent. e 

Pantjoran No. 20 Telf, 1540 Batavia 
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SN Toean perloe blie 

REBENJAS 
Jang tida temboes aer, kita ada sedia 
boeat Toean2 Njonja2 en anak-anak 

  

Harga moelai F 3.25 

PASAR PASAR BAROE BATAVIA-CENTRUM 
511   

  

  

  

SAROENG dari benang Mercerised dibel tida terfjampoer soetra 
NANAS kekoeatan 100” kleur dan tjorak model baroe, 

3 ditanggoeng tida loentoer 

bni HARGA F 245 p, pt. d   

lain harga 

ADA Mena KAIN SWADESHI MODERN 
Sampai tjoekoep dari benang kasar, haloes 75'/s Wool 504 soetra, 
2 polos Strip Kar kleur Rami koening telor, poeti dil. 

! . HARGA PANTAS 
pesenan hkvoce disertai wang Menoenggoe toean poenja 

ongkos kirim dan Rembours pesenen dengan hormat 

Java Modoera — F 5.— - TEXTIEL INDUSTRIE 
losan . 350 | PEROESAHAAN KITA: 

. tiap Pagar post 10 Kg. pesenan atau soerat di Pekalongan 

» PEKALONGAN 
FILIAAL BALIMEESTER No. 18 MEESTER-CORNELIS 

  

  

    
  

  

mada didjait tangan haloes lain ongkos kirim boeat djoeal lagi 

  

    
  

  

SIAPA JANG TIDA KENAL 

»TIJAN FOENGS 
SCHOENEN, 

KOEAT, ENAK DIPAKENJA, , 
BAGOES MODELNJA, 

: : PANTES HARGANJA, 

  

  

  

  

      

— Lain- lain Kaparbooa boleh Dang banjak .di 

kita poenja toko 

Schoenenfabriek “TJAN FOENG" 
RAN 15, 

na 3313 WI,     BATAVIA-CENTRUM d       

| | KWALITEIT  CONCURRENT 

  

Koendjoengilah 

& RESTA URANT 
Kramatplein 41, — Batavia-Centrum 

Makanan dan Minoeman baik dan 
| enak. Harga moerah. Persaksikan. 

Djoega terima abonnement boela- 
nan, tarief boleh berdamai. 
Kirim makanan ketempat jang pesan. 

Dirawat netjis dan Sapan.     
  

  

Dr. CHINA. LOE HWEE sebaga 
Tinggal di Roemah Obat DJIN AN FIG6 

Sawah Besar No. 2P Bataviz. 
Telefoon No. 947 Batavia. 

  

Soeda lama mendjalanken Praktijk dari 
segala mafjem matjem Penjakit, Spicialist 
boeat penjakit Kentjing Manis dan Batok 
T.B.C. Baroe of lama kita bisa obatin 
sampe Baik. 
Djoega bisa obatin segala matjem mafjem 
penjakit. Orang Toea of Anak-anak da- 
lem dan Loewar, seperti Sakit Kotor 
Sakit Pinggang (Nier) dan lean-laen 
penyakit, 
Teroetama Penjakit Orang Perampoean 
dateng boelan tida Tjotjok, atawa penjakit 
pekthay (kepoetian), Semoea penjakit 
jang kita obatin kita tanggoeng sampe 
baik. 
Kaloe tida baik, oewang boleh kasi 
kombali. Boleh di panggil sembarang 
waktoe, atawa dateng di kita poenja 
tempat finggal. 
Djam bitjara, pagi djam 8 — 11. 

sore, 2—- 5, 

  

  

  

Sinshe dari negri China jang pan- 
de betoel meliatin eroentoengan 

Merk ,,KOK THIAN KIE” 
Djembatan Lima No, 271 

Membri taoe pada toean2”dan njonjah 
saja baroe dateng dari Canton, jang soe- 
dah beladjar hal meliatin peroentoengan 
pada goeroe jang sampe pande dan 
ijoekoep pinter di negri China goenoeng 
LO HOE SAN, meliatin tampang moeka, 
garisan tangan bakal oentoeng atawa 
roegi semoea saja bisa dapet taoe bisa 
fjeritaken satoe persatoe dari j jang terse- 
boet di atas, toean? dan njonja2 boleh 
dateng tjobak, saja soedah dapet poedjian 
dari publiek di Java dan-Sumatra boe- 
kan omong kosong, dan bisa meliafin 
dan itoeng hal kawin jang soedah ata- 
wa blon, bisa accoerd apa tida, dan 
nantinja kaloe baik dapet brapa anak 
Dan djoega saja bisa mengobatin roepa: 
penjakit dalem dan loewar, seperti ba- 
toek darah, napas sesek, bawasir sakit 
kotor, dan Tadi tida omong kosong saja 
"bisa obatin sampe baek betoel, -onkos 
rekend pantes, 

Batavia. 
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Senen 107 Bat-C, 
Tel. no. 1810 WI.       

TIDAK PERLOE DIPOEDJI, 

hanja ketjap ini sekarang dipa- 
kai oentoek dipergoenakan dalam 
hotel hotel-restaurant dan seba- 
gian besar Indonesiers Soematra. 

Ta 

BISA DAPAT DI: 

P. C. IL. Defensielijn v. d. Bosch, 
Bat -C. » Waroeng Coop. Kahar. 
loean kita” Gang Paseban Bat.-C. 
Waroeng Coop. ,,Doso Setio" 
Gang Waroeng Nangka, Kepoeli 
Batavia-C. Waroeng Poehoen 
Asem (Djajanoerhenda) Poelo 
Pioen Petodjo, Bat.-C. Buffet 
»Krakatau”- Matramanweg 224, 

. Meester Cornelis 
Ramin, Kwitang G. Lebak Doea 
Batavia-C. Partadinata, Gang Sen- 
tiong Kampoeng Sawah, Bat.-C 
L. Z. Ajoemin Kebon Dijahe Un 
Thomas II. Batavia-C,         

    

 


