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1 Boleh dibajar boelanan. 

| Diterbitkan oleh » 4 

  

    

    
| TEMPAT PEMBOEANGAN ” | 
| Selain apa jang kita bitjarakan ke- | 

| maren, dalam djawaban Minister Colijn 
— ada menarik: perhatian kita tentang 

itoe bagian oeroesan Digoel. Denganj 
| angka-angka dioendjoek orang-orang 
“jang telah dikirim ke Tanah Merah, 

  

   

—..riman poelang didjalankan teroes. 
| Kemoedian, itoe tempat pemboeangan 

| akan “ dihapoeskan « djikalau  soedah 
didapatkan tempat jang lebih baik. 

2 Itoe se'al pemboeangan dan tempat- 
|. nja, memang ada perloenja tidak di- 
| loepakan boeat toeroet diseboet oleh 
.. Minister Colijn dalam ia poenja Memo- 

rie van Antwoord. L : 

- Menghapoeskan Boven Digoel me- 

.. ngeroet pikiran kita memang lebih le 
| kas lebih baik. Kita boekan voorstander 
“ dari exhorbitante rechten, tetapi djika 

  

   

    

lau ini sendjata pemerentah masih pan 
dang perloe digoenakan, perobahan bo 
lehlah dilakoekan ! 

Sebenarnja, peratoeran pemboeangan 
“ sadja tidak banjak bisa menindas per- 

gerakan rakjat. Atoeran orang diboeang 
oeroesan politiek soedah terkenal moe 

-lai tahoen. 1913 di djamannja D.D. 
“Soewardi-Tjipto. Meskipoen begitoe 

| belakangan banjak lagi jang dikena- 

  

     

4 kan itoe artikel-pengasingan, satoe tan- | 
“da bahwa ini sendjata boekan sendjata 

4 sempoerna ! | 

| Hoeroe-hara communisten jang per- 
ma membawa korban tidak sedikit 

Sorang-orang boeat mendjadi pendoe- 

“'doek Tanah Merah, tetapi sesoedah 
oe masih banjak lagi rombongan 
ng menjoesoel. Na 
Dibanding dengan ongkosnja, boleh 

“dibilang kegoena'annja tidak seberapa. 

'Pada hal tentoe di tanah jang lebar 
: /sebagai Indonesiaini, tidak koerang2 

tempat jang boleh digoenakan oentoek 

'smengoempoelkan” orang2 boeangan 

'(djikalau tetap dipandang perloe) 

tidak oesah di tempat jang sangat 

7 djaoeh, sangat sepi dan soesah oen- 

'jtoek melakoekan transport pendja- 
P4 

", ga'annja, 1 ai Yi 
|| Lagi soedah ternjata pemboeangan 
'jang telah berdjalan tidak begitoe dji- 

toe (bolehlah disalin dengan ,,zuiver”) 

' dilakoekannja, ternjata dari kaoem jang 
dipoelangkan itoe tidak hanja mereka 
jang djinak sesoedah di pemboeangan, 

itetapi djoega banjak di antara mereka 

'/jang seharoesnja ta?” perloe tadinja 
. diboeang. 5 , 

Tentoe sadja ini selain membanjak- 

“kan ongkos jang seharoesnja tidak 
ikeloear, lantas berarti meroesakkan 

' roemah tangga jang tersangkoet. Sebab, 
'!moesti diakoei bahwa doeloe ada amb- 

.#tenaar rendahan roepanja jang telah 
'bekerdja koerang teliti, jang seolah- 

? olah mentang-mentang ada tempat 

pemboeangan, moesti sadja itoe Tanah 
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| toelisan van Blankenstein telah ditoelis 
Pi tentang im 0 at ia 

Menilik lagi bagian dari itoe rapport 
' bahwa di Tanah Merah memang koe- 

ang sehat, dan sama-sekali boekan 

     
   
    
   
      

    
    

     

      

singkan itoe akan memboenoeh mereka, 

empat pemboeangan seperti Boven 
.itoe dihapoeskan, atau setidak- 

ya: dipindah jang lebih baik dan lebih 

eefjil ongkosnja. 
rang tentang itoe Minister Colijn 

Ijandjikan dan kiranja boleh 

.poen diterangkan djoega bahwa pengi-| 

| Merah haroes -dibantoe kasi isi pen-| 
“ doedoeknja. Dalam rapport-hillen dan 

maksoed pemerentah dengan menga-| 

Yan itoe akan diboek- 

  

. Apakah maoe ada Revolutie di 
La 0tud  Fradkrijk? 

.. Itoepenipocean2. 
Parijs, 5 Febr. (Aneta Reuter|: 

Iboe kota penoeh dengan kabar2 ter- 

Isiar jang tidak keroean dan sangat 
mengedjoetkan dalam mana perkataan2 

Iseperti ,,coup d'etat”, (roeboehkan 

gaboengkan satoe dengan lain. 

Apa jang benar kedjadian adalah, 
bahwa seantero balatentara mesti ting- 
gal dalam tangsi, menoenggoe per- 
sidangan parlement pada tanggal 6 

ini (ini hari Red» Nge. 
Satoe compagnie Spahis (djajang 

bangsa Magribi) dari Senli dan pasoe- 

kan tanks dari Compagne telah dikirim 
ke “kota Parijs.  Sedjoemblah 30.000 
orang politie, gendarmes dan tentara 

ada bersedia oentoek menindas peroe- 
soehan-peroesoehan, meskipoen orang 
sangka tidak bisa djadi tentara itoe 
mesti bergerak, lain perkara djikalau 
'politie dikalahkan. 

XDjikalau kedjadian sadja satoe de- 

monstratie, maka, kau dapat lepas", 
demikianlah minister oeroesan dalam 
negeri menganijam penggantinja politie- 

prefect Chiappe, jang telah dilepas 
itoe. Peringatan itoe oleh prefect baroe 
ini diteroeskan kepada beberapa ke- 

pala-kepala politie. - 
Sementara itoe Nationale- Unie voor 

Oud-strijders (perserikatan kebangsaan 
oentoek mereka jang toeroet dalam 
peperangan) memberi tahoekan bahwa 

30.000 orang sedia akan dikoempoel- 

kan boeat membikin demonstratie dan 

lain2 perkoempoelan, seperti Jeunesse 

Patriote (pemoeda penjinta negeri), 
kaoem2 communist, fascist dan roya- 

list djoega 'mengoempoel2kan pengi- 
koet-pengikoetnja. 

Selain dari pada itoe, dalam' kala- 
ngan politie sendiri kelihatan ada aliran 

jang kaloet, berhoeboeng dengan dile- 

pasnja prefect Chiappe itoe, jang di- 

samboet dengan tepoek tangan oleh 

politie dan orang banjak, waktoe ia 
meninggalkan kantoor prefect politie, 
|sesoedahnja ia dilepas. 

—0— 

Gempa. boemi di Selat Soenda. 
Meteorlogisch Observatorium telah 

mentjatat hari Saptoe jang laloe djam 
11 liwat seperampat kegontjangan jang 
menoedjoe kebagian Barat. Gontjangan 
itoe terdjadi didoega dalam Selat 
Soenda. 

Boekan tidak boleh djadi gontjangan 
ini ada gontjangan jang dikabarkan 
dari Benkoelen. 

  

- Di djaman mahal ocang begini, tem- 
pat pemboeangan sebagai Boven Digoel 
itoe boleh dikata sebagi satoe luxe, 

jang toch sedikit kegoena'annja. 

Djikalau memang soedah tjoekoep 
alesan boeat pemerentah takoetkan pada 
gerakannja itoe orang2 jang diasingkan, 

|baroe ada perloenja tempat pemboe- 
jangan sangat rapi seperti adanja seke- 
rang. 1 

| “Dengan  concentratie-kamp sadja, 
tidak oesah ditempat jang begitoe ter- 
pisah sama-sekali kiranja tjoekoep 
boeat asingkan orang. Boven Digoel 
tidak selajaknja lebih lama lagi mema-   kan ongkos jang begitoe banjak ...,! 

TIA 5, 

Sebagai boentoetnja| 

pemerentah| dan ,,revolutie”digaboeng- | 

St 

Selasa 6 Februari 1934 
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. Fabriek oeang palsoe. 
Dari Gorontalo Aneta mengabarkan: 

Doea orang Bandjar soedah ditangkap 
lantaran membikin oeang palsoe. Per- 
kakas2nja semoea dibeslag. 

SA ai £ 

Tanda ma'moer. 
Orang tani boeka 

“Ti beroesakaan tanah 
bergelap. 

Aneta dari' Cheribon ' mengabarkan 
bahwa veldpolitie soedah menahan 60: 
|orang jang terdakwa soedah mentjoeri 
kajoe dihoetan dan memboeka peroe- 
sahaan tanah dengan bergelap. 

& Kg 

Ketjelakaan auto. 
Dari Koeningan Aneta mengabarkan : 

Menoereet berita A.I.D. seboeah auto 
Sewaan soedah 'djatoehskedalam djoe- 
rang. Toean H. G. Gfben mendapat 
loeka berat, sementara tisterinja dan 
anak begitoe djoega soepirnja mendapat 
loeka enteng : anaknja jang perempoean 
tidak mendapat halangan soeatoe apa. 

Toean Groen ini ialah'bekas pegawai 
pada peroesahaan on srneming tem- 
bako di Sumatra dan tinggal menoem- 
pang pada familienja di Betawi.. 

Ko —0O—3l 
Oentoek merapatkan, persahabatan. 

Diseloeroeh 
benoea Azia. 

Melbourne,5 FebrAneta-Reuter). 
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Pertempoeran Japan dengan 
Sovjet mengantjam. 

Fihak Sovjetbersedia 
lengkap. : 

Menoeroet berita-berita fihak Tiong- 
hoa, demikian  Aneta-Straits Times 
mengabarkan, fihak Sovjet soedah ber- 
sedia lengkap oentoek menoenggoe 
petjahnja pertempoeran lawan Japan. 

Soedah “kedjadian: pembagian tem- 
pat-tempat  pasoekan jang loeas dise- 
pandjang tapal watas Manchukuo de- 
ngan dasar. pembelaannja  di' Wladi- 

soedah selesai semoea. 

Toean F. De Hosog diangkat Pltv. 
Veorzitter. 

College van Gedelegeerden di Volks- 
raad soedah' memilih dengan soeara 
19 dari djoemblah 20 sosara (1 blanco) 
F. De Hoog sebagai Plaatsvervangend 
Voorzitter College terseboet. 

—0— x 

Pensekaransoerat hoetang. 
Menoeroet kabar Aneta dari den Haag, 
maka sekarang ada lebih dari 80 Y/, 
dari banjaknja soerat2 hoetang Indone- 
sia reken dollar, seharga 90.000.000 
ditawarkan boeat  ditoekarkan dengan 
Soerat2 . hoetang reken roepiah perak. 
Maka dari sebab itoe, kata Aneta, bo- 
leh. dikata ini ada satoe kemenangan 
kebangsaan. 

—O—   Procureur-Generaal Lafham dari Aus-' 
trali8& akan berangkat tanggal 17 Maart 
1934 nanti dengan verlbf tiga boelan 
ke Timoer Djaoeh, jaitoe| Tiongkok, 

Keadaan penjakit pest disekitar 
. Bandoeng. 
»Keadaan penjakit Pest disekitar Ban- 

doeng -agaknja masih banjak djoega. 
Japan, Hongkong” Tn donesia Dari -rapport.Epidemie dari tanggal 

China, Philippynen. Maksoednja ialah 

(bersahabat) 'zntara Australid dengan 
negeri2 tetangganja disebelah ' Oetara. 
Itoe missie tidak akan mengenai oeroe- 
san perhoeboengan perniagaan, tetapi 
salah seorang lid dari pada kaoem jang 
bertamasja ini sanggoep akan mem- 
berikan keterangan jang perloe tentang 
hal jang menganai oeroesan perhoe- 
boengan perniagaan. 

Sa ad « 

Bentjana hoedjan lebat. 
Dari Cheribon Aneta mengabarkan 

bahwa penoetoepan djalan kreta antara 
Pekalongan dengan Tjomal, pada tang- 
gal 5 Februari kemaren soedah diboeka 
kembali. 

Sekalian pengangkoetan barang soe- 
dah bisa kembali, hanja beberapa pe- 
noempang moesti toeroen ganti kreta 
di kilometer. Wagon ' barang-barang 
didorong dengan tangan melaloei tem- 
pat djalan jang ditoetoep. 

Di Koetoardjo. 
Dari  Koetoardjo dikabarkan oleh 

Aneta : Lantaran soengai Boetoeh ban- 
djir maka pinggirannja djadi roesak 
ditempoer air, lantaran mana desa- 
desa disekitarnja dan sawah-sawah 
dengan tanaman padinja dibandjiri air. 

Kali Bodri masih 
berbahaja. 

Dikabarkan poela dari Kendal bahwa 
pinggiran soengai Bodri jang separoh 
selesai - diperbaiki, waktoe bandjir 
kembali tingginja 2.70 meter meliwati 
pinggiran soengai, maka pinggiran itoe: 
kembali roesak lagi, tetapi tidak ada 
keroegian apa2. 

Soengai Bodri ini masih membaha- 
jakan. Beroentoenglah jang menem- 
boesnja air bandjir itoe disebelah ling- 
koengan dalam sehingga meskipoen 
1000 bouw sawah jang ditempoeh air 
itoe tetapi tidak ada keroegian jang 
hebat atas tanam-tanaman sebagaimana 
bermoela didoega. 

Djoemblah  roemah-roemah jang 
moesna ada 216 boeah. Keroegian 
barang ditaksir ada f 6000. Ongkos2 
memperbaiki pinggiran soengai itoe 
ditaksir ada f 12.000.— Fihak bestuur 
memberikan pertolongan dengan keras. 

Djalanan spoorsoedah 
baik kembali. 

Aneta dari Semarang mengabarkan 
poela bahwa sekalian perhoeboengan 
djalanan kreta-api dari Timoer ke Barat 
sekarang soedah bisa berdjalan teroes,   
Singapore, boleh djadi . djoega Indo- 21 sampai 27 Januari 1934, kita bisa 

mengetahoei. bahwavada .199 orang 

oentoek menanam perhoeboengan karib jang diserang oleh penjakit pest.sam- 
pai matinja sekalian. 

Orang2 jang sampai mati diserang 
penjakit ini,: jaitoe di. Bandjaran 27 
orang, di Pameungpeuk 19, di Madja- 
laja 16 orang, di Oedjoengbroeng 16 
orang, di Boeahbatoe 15, di Tjiparaj 
15, di Patjet ada 13 orang d.1.I. 

Di Bandoeng ada kedjadian dalam 
waktoe itoe djoega 9 orang mati lan- 
taran diserang pest (seorang Tionghoa 
dan 8 orang Indonesiers.) 

—O— 

Peroesahaan fabriek saboen. 
Baroe diboeka' di 
Betawi. 

Tanah oentoek indoestri jang baroe 
di Angke (Betawi-kota) tadi pagi soe- 
dah menarik perhatiannja banjak orang, 
waktoe memasangkan paal beton per- 
tama dari N. V. Levers' Zeepfabrieken. 
Directeur. tocan H. A. Bicker Caarten 
berpidato, dimana ia mengoetjapkan 
terima kasih kepada Holl. Beton Mij., 
A.A. Bureau dan mereka jang hadir 
sekaliannja. Ia oetjapkan tentang mak- 
soed pendirian ini fabriek saboen jang 
baroe, jang ,,lebih dekat pada langga- 
nannja, lebih dekat dengan negeri 
dimana 90pCt. dari kita poenja benda 
kehasilan tanah didapatkan“. Ditoen- 
djoekkan poela tentang lapangan pe- 
kerdjaan jang soedah njata terdapat 
lantaran adanja ini indoestri baroe, 

—0— 

Minta ganti keroegian f 100.000. 
Dari Gemeente 

5 Cheribon. 
Doeloean soedah kita kabarkan ten- 

tang toean F.L. Bauwens, gemeente- 
kashouder Cheribon jang didakwa 
menggelapkan tetapi sesoedah .dipe- 
riksa . pengadilan Raad “van Justitie 
ternjata ia tidak berdosa. Tetapi ia 
soedah dilepas dari pekerdjaannja. 

Pembelanja Mr. C.A.S.M. Martens 
soedah dikoeasakannja oentoek men- 
dakwa Gemeente Cheribon  soepaja 
mengganti keroegian pada teean Bau- 
wens  terseboet. banjaknja f 100.000. 

Ini pendakwaan sekarang soedah 
diterima oleh. Gemeente tersangkoet. 

Begitoelah baroe ini College van B. 
dan W. soedah memberitahoekan ke- 
pada Raad dari Gemeente Cheribon 
bahwa mereka soedah menerima satoe 
soerat penagihan Mr. Martens atas na- 
ma toean. Bauwens oentoek minta 
keroegian f 100.000, lantaran itoe kas- 
houder dilepas dengan tidak sjah. 

College itoe minta pada Raad soe-   meskipoen toeroennja hoedjan2 baroe, paja kepada Burgemeester dikoeasakan 

|wostock dan Habarovks. Ini sekalian | 

dengan ia poenja hak dari substitute 
(perwakilan) soepaja dalam ini hal me 
ngambil tindakan perlawanan, semen- 
tara akan dibikin penagihan sebaliknja 
kepada tocan Bauwens atas oeang jang 
distortkan oentoek ia poenja pensi- 
oen. 

Bagaimana kepoetoesan ini oeroesan 
kemoedian hari baik djoega dioemoem 
kan lagi. 

0— 

Seorang pemoeda Hindoestan jang 
akan mengelilingi Asia. 

Beberapa hari j.l., telah tiba di Dja- 
karta seorang pemoeda Hindoestan, 
jang maksoednja akan mengelilingi ke- 
poelauan2 Asia, dengan memakai se- 
peda. 

A.M. Appan, begitoelah nama sau- 
dara terseboet, adalah pandoe (pad- 
vinder) dari Kings Scout di Rangoon 
(Burma). : 

Sdr. Appan, walaupoen baharoe ber- 
oemoer kira2 19 tahoen, tetapi ber- 
hoeboeng dengan tertariknja ingin 
mengetahoei poelau2 Timoer, maka 
pada tanggal 17 April 1933 sdr. itoe 
soedah (berangkat melawat ke negeri2 
Timoer.. Perdjalanannja teroes mema- 
kai sepeda dengan melaloei Siam, 
Malakka teroes ke Singapoera, dari 
Singapoera .menaik kapal ke Medan 
laloe teroes menaik sepeda ke Padang 
di Padang diterima oleh kepandoean 
Hisboel Wathon. | 

Dengan memakai kapal sdr. itoe 
meninggalkan kota terseboet dan se- 
karang telah tiba di Djakarta, dan di 
sini diterima oleh pengoeroes tjab 
K.B.I. Djakarta. 

Pada hari Saptoe j.I. semoea pan- 
doe-pandoe K. B. I. di Djakarta telah 
berkoempoel dilapangan G. Tengah, 
ta' lain maksoednja hanja akan mem- 
perkenalkan diri dengan sdr. dari negeri 
Hindoestan, 

Sesoedahnja semoea sama berkoem- 
poel maka laloe secretaris tjab. K.B.I. 
memboeka oepatjara dalam bahasa In- 
donesia . mentjeriterakan maksoednja 
sdr. Appan jang baik itoe, sesoedah 
habis pembitjaraan itoe laloe berpidato 
dalam bahasa Inggeris, ta” lain hanja 
sangat bergirang hati semoea K. B. 1. 
di Djakarta, dan mendo'a agar soepaja 
perdjalanan toean Appan ta' kan ke- 
koerangan apa2. 

Laloe toean Appan berbitjara dalam 
bahasa Inggris, sesoedah menerima 
kasihkan laloe mentjeriterakan keadaan 
tempat2 jang soedah dilakoekannja, 
dan pada hari Kemis j.a.d. tocan ter- 
seboet akan meneroeskan perdjalanan- 
nja melawat ke Soerabaja — Borneo 
—Filippina, Japan, Tiongkok dan teroes 
kembali ketanah toempah darahnja. 

Begitoelah roepanja, pada masa se- 
karang ini telah ada jang dapat menge- 
lilingi doenia, dan moedah-moedahan- 
lah kiranja Appan ini ta'kan dapat 
bentjana apa-apa dalam perdjalanannja. 

Siapa jang akan meniroe ?! 
—9)— 

Madjallah Japan. 
Hoeroef Latin dan ber- 
bahasa Indonesia. 

  

madjallah boelanan “Astra” dibawah 
pimpinan toean  T. Tsuda sebagai 
Hoofdredacteur. 

Madjallah ini dikelocarkan oleh druk- 
kerij Japan “Astra” tiap-tiap boelan 
tanggal 15 dan memoeat djoega gam- 
bar-gambar, 

Kita hanja mengoetjapkan selamat 
terbit dan landjoet oesianja. 
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(5 rang bis 
JEMpPRAN 

'koekan oleh visk) 
| Bayonne, jang amat meroegikan pen- 

ES
A 

(2 tiban oemoem diseloeroeh kota Parijs. 

— Frankrijk itoe kalah perang dengan 
| keradjaan Napoleon Iii diroeboehkan. 

“kelihatan terang. Pendoedoek kota Pa- 
— rijs dari berbagai-bagai kaoem dan 
' tingkat penghidoepan bersedia akan 

dan politie bocat menindas sesoeatoe 

' demonstratie. Dalam waktoe sekarang 
|. ini' soenggoeh boekan kesenangan | 
| melawat ke kota Parijs itoe. 

1 bandeinja  Duitschland, jang selaloe 
| meminta pertambahan persendjataan 

“ kanannja ada kaoem' royalist) berse- 

1 kabinet-Daladier, jang sesoenggoehnja 

'.. kabinet-Chautemps, mereka  itoelah 

  

tx 

Po jk itoe. Boekan biarkan pemerentah 
(00 Daladier, bekerdja membersihkan ko- 

MI torar, 

  

da 1 soedah periksa perkaranja seorang| 
bernama Mohd. Djafar : 

   

         

     
     

    

       

     

  

   
     
   
      

  

   
   

   

  

    
   

sesoeatoe apa, jang 
isa berboeat: menjing- 

'sesoeatoe orang dari kalangan 
ah, j iarpoen melainkan 

koet dalam perkara 

oean, jang dila- 
aa Stawisky) di 

      

    

  

   

   

  

    
    

  

   

   

   

        

    

   
   
   

  

   

          

   
   
    
   
   

  

   
   
   
    

  

   

  

   
   

   

    
    

    

    

    

     

   

    

   

          

   
   

  

doedoek dari tingkat tengah dan bawah, 
perboeatan mana dengan tipoe daja 
digampangkan oleh  soerat-soeratnja | 
beberapa anggauta-anggauta pemeren- 
tah Chautemps, sampai sekarang ada 
boentoetnja. Roepa-roepanja rohnja 
Stawisky itoe, jang memboenoeh diri 
waktoe ia hendak ditangkap oleh politie, 
masih djoega mengganggoe orang2 da- 

lam gedong-gedong pemerentah dan par 
lement, ja djoega mengganggoe keter- 

Dalam waktoe sekarang ini keadaan 
dalam kota Parijs ada genting sekali. 
Ini hari, 6 Februari 1934, boleh djadi 

disana kedjadian peroesoehan. jang| 

hebat bisa djadi lebih hebat dari wak- 
toe doeloe dalam tahoen 1873, setelah 

Segala gelagat rovolutie kabarnja telah 

membikin demonstratie, sedangkan 
pemerentah sendiri bersedia balatentara 

Tp 

peroesoelian dan mentjegah sesoeatoe 

Soal perloetjoetan sendjata, soal 

dengan tidak memperdoelikan pertjam- 
poerannja Engeland atau perserikatan2 
baroe diloear Volkenbond, tidak begi- 

toe menarik perhatian orang. Seantero 
perhatian mereka orang, jang dojan 

politiek dan dojan.... revolutie, ada- 

lah dipoesatkan pada roeboehnja ka- | 
binet-Daladier ini.... . : 
' Sebagai salah satoe tanda, bagaimana 

pendoedoek di Parijs itve seperti djoe- 

ga kalap dalam waktoe kegentingan 

sekarang ini, maka disinilah kita salin 

apa jang tertoelis dalam Ss.k. L“Ordre : 

“Kita harap, Daladier ada sampai 
koeat boeat menjegah rakjat golongan 

“hina-dina mengganggoe lebih lama 
pemerentah ini. Daladier ada berniat 
dengan sesoenggoehnja membersih- 
kan seantero administratie parlemen- 

| tair, akan tetapi kaoem socialist, neo- 

socialist dan kaoem-kaoem kanan 
telah berdjedjer PANAS 
berdjoang dan betoel akan terjadi 
perkara jang adjaib, djikalau motie 
pertjaja kepada pemerentah diterima 
oleh parlement“. ay 

Orang lihatlah,  kaoem  socialist, 
neo-socialist dan partij2 kanan (sajap 

koetoe, bersatoe hati boeat menentang 

hendak membersihkan  administratie 
'parlementair dari segala kotoran, 
sedang orang . mesti tahoe, bahwa, 
waktoe ketahoean ada kotoran dalam 

  

terlebih doeloe berkank-kaok dan me- 
minta dengan keras, soepaja kalangan 

i Frankrijk itoe dibersih- 
oetji sesoetjinja. Dan 

Bagi kaoem socialist dan 
liance Frangaise lebih baik 
gitoe gembar-gembor perka- 

jian dan kedjoedjoeran !! 
atoe partij boleh boeka 

ja lain partij, barangkali 
volutie. sepoeloeh tahoen tidak bisa 

bikin bersih segala kekotoran di Frank- 

    
   
   

    

   

   

  

jang timboel sekarang, orang    

|itoe namanja ,,poentjak.keso- | 

OSN NK k 
  

    

   

  

    andraad Meester Cornelis. 
0 Kawan jangtidak 
talogajoer, 

emaren Landraad Meester-Cornelis 

      

idonesier, be 
ng telah ditoedoeh tjoeri bsrang2 

, kawannja jaitoe Mardan di Sluisweg, 
IMr-C. 

sia Tg Ringgit mas dan arlodji serta ran- 

akit par” |tainja esaki | 
ang Gira-| Mardan dan digadaikan dengan harga 
i (135 — 

“| Dalam pemeriksaan pesakitan me- 
ngakoe teroes terang kesalahannja dan 
achirnja dihoekoem 1 tahoen pendjara 

orang | dipotong dalam waktoe tahanan. 

jang pesakitan pindjam dari 

Djoega telah di periksa perkaranja 
seorang Tionghoa, bernama Tian Boen 

"| Tai jang telah ditoedoeh soedah tjoeri 
barang mas intan seharga f 130.— | 
dari toko Tan Tak Hok, di Meester- 
Cornelis pada tanggal 13 October ta- 
hoen jang laloe. 

Poen orang ini tidak loepoet dari 
hoekoeman 10 boelan pendjara. 

—0 — 

Pertandingan Boxen. 
. DiKebon binatang. 

Nanti malam djam 8 di Planten-en 
Dierentuin (Kebon binatang) orang bisa 
menjaksikan pertandingan boxen hebat 
didalam tiga party. 

le. Boy Moss (57 kilo) lawan Me- 
yers (68 kilo) dalam 3 ronde dari 2 
menit. -. 

2e. Pryall (57 kilo) lawan Topman 
(80 kilol dalam 6 ronde dari 2 menit. 

3e. Rump (70 kilo) lawan Van der 
Roer (73 kilo) dalam 3 ronde dari 2 

| menit. 
13 2 Tata 

Pemboenoehan di Tjempaka Poetih 

“Kemaren kira djam 12 siang di 
Tjempaka  Poetih belakang station 
'B.V.M. di Kramat soedah terdjadi 
Ipemboenoehan. 

Bagaimana doedoeknja ini perkara 
masih akan di-oesoet oleh politie. 

Tetapi orang soedah mendapatkan 
seorang lelaki Indonesier jang menda- 
pat loeka berat diperoetnja terletak 
dibelakang salah satoe roemah. Oesoes- 
oesoesnja keloear sementara darahnja 
mengalir hebat. 

Politie jang diberitahoekan dengan 
segera melakoekan pemeriksaannja, 

sementara lelaki itoe dibawa ke 

Kan 
5 & —0— 
Pegawai politie jang b.renti. 

Menoeroet berita dari Het Nieuws, 
Adjunct-hoofdcommissaris van Politie 
di Betawi toean Th. A. Schuitemaker, 
(pada pengabisan boelan Maart j.a. d. 
akan meletakkan djabatannja dengan 
pens.oen. 

- Kiira-kira dalam waktoe itoe djoega 
Adjunct-hoofdcommissaris H.M. Schar- 
phuis, technisch-leider dari Veldpolitie 
di residentie Banka, akan berenti de- 
ngan pensioen. Bae, 

Dr. A. Knottenbeit. 
Saptoe, pada djam 11.30 siang, telah 

dilantik sebagai ,, Docter in de Rechts- 

tenbelt jg. dilahirkan di Rotterdam. 
Pelantikan ini terdjadi atas proef- 

schrifnja jang berkepala : ,, Verponding 
en zekerheidsstelling in den Oost- 
Preanger” di Rechtshoogeschool Ba- 
tavia C. LA 

Selamat berpisah. 
Ini malam djam 7 perkoempoelan 

dari gezagvoerders dan stuurlieden di 
Rijswijk Ta. akan ambil selamat ber- 
pisah dari toean F. G. de Groot, ge- 
zagvoerder K. P. M. jang pada tanggal 
7 Februari j.a..d. akan pergi kenegeri 
Belanda dengan pensioen. - 

| Oa 

Itoe commissie sekolah dokter. 
Kemaren itoe commissie N.I.A.S. 

voorzitter Prof. Dr. C.:D. de Langen. 
Sebagai soedah diketahoei ini com- 

missie akan menjelidiki tjara bagaimana 
rangkaian dalam sekolah. kethabiban 
tinggi dihapoeskan. 

Tjoeroek didjadikan district 
Keangkatan Wedana. 

Berhoeboeng dengan kabaran jang 

tentang onderdistrict Tjoeroek jang di 
kepalai oleh seorang Assistent-Wedana 
dibantoe oleh doea orang Mantri Po- 
litie didjadikan tempat Wedana, lebih 
landjoet sekarang bisa dikabarkan bah- 
wa toean Wiriadikoesoema Assistent 
Wedana Madjalaja (Bandoeng) soedah 
diangkat djadi Wedana di Tjoeroek, 
dan doea Mantri Politie telah dihapoes- 
kan dari Tjoeroek. Dengan didjadi- 
kannja Tjoeroek ini sebagai district 

k 

ia goenakan sesapoe baroe. |jang masoek bagian Kaboepaten Betawi, 
maka Kaboepaten ini sekarang mem- 
poenjai 4 districten jaitoe Tangerang,   

  

TURN Blaradja, Maoek dan Tjoeroek. 

geleerdheid” toear Mr. Anthony Knot- 

soedah bersidang dibawah pimpinan 

lebih doeloe soedah dioemoemkan 

Openlucht-bioscoop. # 
Afd. Medisch-Hygie- 

      

   

1 '“nische propaganda. 
Pada tanggal 7 Februari j.a.d. djam 

7 malam. akan “diadakan openlucht- 
bioscuwp dari Diwust der Volksgezond- 

  

NG    

  

i Steenbrekersweg, Koningsplein 
id” dan akan mengambil tjerita 

»sLalat sebagai penolong dari bahaja 
macet.“ |» 

Kebaikan dari B.P.M. 
Soemoerbor divrijkan 

' Waktoe B. P. M. mendjalankan ex- 
ploratieboringen, jaitoe menggali tanah 
oentoek penjelidikan, di beberapa tem- 
pat didalam regentschap Indramajoe, 
didapatkanlah air. Didaerah ini lebih2 
pada moesim panas, banjak kekoera- 
namakan 2 

Sekarang menoeroet. kabar Bat. 
Nbld” B. P. M. memberi boor2 air, ada 
lima' djoembiahnja, terletak sebelah 
barat dari Djatibarang, dengan prodeo 
kepada Regentschap. 

Perigi2 itoe rata2 memberi 60Lair 
selania satoe menit, dimana lebih dari 
tjoekoep. Anak negeri tentoe sadja 
bergirang hati mendapat air minoem 
jang bersih itoe. 

2 rap KE 250 -— 

P. G.B. tjabang Djatinegara. 

Sebagaimana soedah dichabarkan 
Idisini, P.G.B. tjabang Djatinegara akan 
mengadakan vergadering pada hari 
Minxgg0e:3 Februari. 

Ver mleriug terseboet . diadukan di 
roemahnja T. Sastradihardja, Pisangan 
lama,' moelai djam 9 pagi. 

Jang datang hampir segenapnja ang- 
gauta, walaupoen soesah dan djaoehnja 
perdjalanan, oempamanja dari Teloek 
poetjoeng, Bebelan, Tjipoetat d.I.I. 

Dari Djakarta wakil P.G.B. T. Ardi- 
widjaja dan Toean Achir. 

Pimpinan oleh toean M.K. Wigoena. 
Sebeloem rapat dimoelai, toean Sas- 

tradihardja, menerangkan, tentang soe- 
rat2 oendangan jang terlaloe laat di 
kirimnja, sehingga ada jang tidak me- 
nerima. Tetapi meskipoen begitoe 
berhoeboeng dengan berita dari Sipa- 
tahoenan dari ,, Pemandangan" lid2 itoe 
memerloekan menghadliri rapat terse- 
boet. 

Agenda jang dibitjarakan : 
1 Mengesahkan Notulen jang soedah 

laloe.. 4 
2 Verslag2 Congres. 

Mempersatoekan instelling. 
“Bertanjaan keliling. 

Berloeboeng dengan banjaknja ke- 
penfingan2 jang dibitjarakan, teroetama 
sekali , tentang keadaan B. B. L. jang 

   

mendjadi ragoe2 kepada kaoem P.G.5. 
karena apabila ditjari, dimanakah tem- 
patnja B..B.L. bagi kaoem P.G.B. be- 
loem dapat dinjatakan dengan sebenar- 
benarnja, ketoedoehan mereka itoe. — 
Ketoea tentang membitjarakan goe- 

roe2 jjang masih waarnemend jang soe- 
dah mendapat besluit, haroes berhenti 
dari pekerdjaannja, moelai tanggal 31 
Maart. 

Jang masih .mendjadi pengharapan 
pada mereka itoe, ichtiar Verbondbe- 
stuur ' P.G.I. perkara wang ' djalan 
(declaratie), bagi mereka poelang ke 
kampoengnja. 

Ketiga membitjarakan tentang pero- 
bahan sekolah kelas 2 mendjadi se- 
kolah desa dan vervolgschool. 

Pembitjaraan2 itoe selainnja dite- 
rangkan oleh oetoesan P.G.B. Djatine- 
gara. Toean M.K. Wigoena, djoega di 
terangkan oleh toean Ardiwidjaja, se- 
bagai oetoesan P.G B. Djakarta. 

Poekoel 3 rapat ditoet»ep, dengan 
selamat. 

Bamjaknja kapal berlaboeh. 
Di Tandjoeng Priok. 

Selama boelan Januari 1934 kapal: 
kapal dagang jang masoek pelaboehan 
Tandjoeng Priok ada 182 bocah ba- 
njaknja dengan djoemblah moeatan 
bruto 2.046.916 meter kubiek. 

|. Dalam boelan Januari 1933 djoemblah 
itoe adalah 195 kapal dan moeatan 
bruto 2.195.936. 

Dibandingkan dengan tahoen "jang 
laloe, maka djoemblahnja kapal-kapal 
inasoek di Tandjoeng Priok ada ber- 

9.020 meter kubiek. 
—0— 

Itoe pentjoerian di kantoor 
Impla. 

Pentjoerinja soedah 
ditangkap. 

bruto 

kabarkan tentang itoe pentjoerian di- 
kantoor Impla, dimana seorang portier- 
nja nama Moh. Saleh jang waktoe 
hendak digeledah roemahnja di Gang 
Paseban, soedah bisa melarikan dirinja, 
sehingga membikin agaknja maloe bagi 
adresnja pegawai politie jang diperdaja- 
kannja itoe waktoe. 

Tentoe sadja politie dengan giat 
mentjarinja. 

Pada hari Djoemahat malam Sabtoe 
ibl. Moh. Saleh ini soedah ditangkap 
politie di Tjibatok dekat Bogor. 

Het Nisuws bisa kabarkan selandjoet- 

seorang pentjoeri. Oleh sebab itoe ia 

| memberi tahoekan hal ini kepada pe- 

“Lana 3 13. dengan totaal moeatan- 
4 4 

Sebagaimana doeloean soedah kita 

        

    

  

la tinggal disitoe boleh djadi tidak ' G BN na 2 
akan tertangkap kalau tidak Sariani PEKAWONGAN KEBANDJI 
poenja menantoe jang mendjadi politie Hoedjan lebat bersemeradjalela, p 
di-itoe desa. kerdja terhalang, dari itoe be 

Sarian ada mendengar kabar djoega Djas hoedjan harga £ 1.— pada 
tentang itoe pentjoerian f 3900, dan ia, Tp: AP: B: 
sendiri tida begitoe pertjaja terhadap NOCODPEIMA Pesapbenen LN Ba 

tamoenja itoe. Ia mendapat persang- 
kaan bahwa boleh djadi tamoenja ini 

    

      

    
       

  

  

Na hal ini pada menantoenja L OTE N DEBITNA 1 
politie desa tadi, jang segera poela 1 D. S I HO M B I NC 

gawai politie jang lebih tinggi. Achirnja| Sluisweg 2 Mr. Cornelis Mr. X 
itoe malam Sabtoe Moh. Saleh diba- 2 

  

ngoenkan dari tidoer diatas bal62 teroes Maoe lekas kaja .# 100.000 
ditangkap dan besok paginja dikirim » 50.000 . 
ke Betawi. 1 » 25.000 

' Meskipoen orang bisa memberikan » 10000155 
boekti2, tetapi Moh. Saleh masih tetap 2 en OOO 
moengkir jang ia soedah mentjoeri dilDan banjak lagi prijs ketjil-ketjil 
kantor Impla terseboet. : Lekas kirim' per postwi: ' 

Tn kalok KU39 Yalot CB3B "4 J.LB. tjab. Betawi. 3 3 
Oleh JB. tjab. Djakarta besok # 

hari Kemis, tanggal 8 Februari 1934,| Kapan loterij soedah habis djoea' 
nanti kita kirim loterij baroe, ' akan diadakan rapat pengoeroes. ter- 

toetoep di Roemah Piatoe Moeslimin, : ii 
Parapatan no. 34 Bat. C. pada k.I. djam Metanoura HA Kim 
5 sore. 

Punt2 dari agenda ialah : F 
1. Hal keoeangan 2. Pendapatan 

anggauta (penjelidikan) jang diadakan 
oleh pengoeroes Jong Islamieten Bond |isinja oleh kaoem stoeden itoe deng 
di kalangan anggauta2nja. 3. Pemon-|djoedjoer dan benar. Ampat poek 
dokan (huisvesting) 4. Hal sekolahan (toedjoeh bilangan pertanjain2 itoe. 
H.LS. dari J.LB. jang ada di Tanah!  Formulier2 terseboet haroes (moe 
Tinggi Pontjol, 5. Koersoes2 dil. diisi dengan tjara ,,anoniem“ Jta' 

: O— |tanda tanganil, agar soepaja maksi 
Mereboet hak mengawinkan, dari enguette itoe dapat tertjapai 

Kalau orang menga perti jang diharapkan dan ia ta“ a 
winkan dioepah de terganggoe dengan dan oleh »perso 
ngan oeang. lijke vrees en motieven”'. | 

Kemaren Landraad Meester Cornelis |” Penjelidikan ini terasa penting sek 
telah bersidang memeriksa perkara sena nasib dan tentang Sea 
Penghoeloe Pasar Rebo contra ' Peng-| S€kolahan tinggi oemoemnja dan R.' 
hdelos 'Merster Catnelis. choesoesnja oleh keadaan dibelakan 

Penghoeloe Pasar Rebo toean Moh. |ini, dapat ganggoean jarg near 
Dahlan didakwa oleh Penghoeloe Kp. Soedah tentoe enguette tsb. ti/ 
Legok Mr. Cornelis, karena katanja | akan dapat mengganti keadaan Se 
soedah melanggar kekoeasaan Peng-|'ahan tinggi oemoemnja. Akan tet 
hoeloe Mr. Cornelis, sebab dalami boe|'4 akan djoega dapat mendjaga— 
lan Augustus 1933 ia soedah menikah |!218 diharap—dari kedjadian2 jg. Ie 
kan orang bagian Mr. Cornelis. tidak enak baginja. ERA EN 

Tentoe sadja perhatian dari kaoem|, Maka dapat djoega disini diber, 
Moeslimin ada banjak dalam ini hal. kan, bahwa enguette tsb. djoega 

Pemereksaan dimoendoerkan lagi kerdjakan diantara stoeden2 di G: 

sampai tanggal 19 j.a. d. neesk. Pa Tah 
—0— | 

Enguette (penjelidikan) di RH.S. | Volksraad. 
Kemaren pada hari Senen, tanggal Volksraad soedah menerima 

5 Febr. ”34 telah dikoempoelkan oleh | dengan tidak mengadakan pemoet 
voorzitter dari Faculteit R. H. Si, Prof. tan soeara tambahan begrooting 
Holleman, sekalian stoeden2, kira-kira |h0eboeng , dengan pembagiannji 

  

  

pada djam 8.15 pagi. partementen,  begitoe djoega 

Diterangkan oleh voorzitter terse-| mengenai — begrootingsafdeefing 
boet, bahwa perloe di adakan soeatoe | Sampai VII. 

—0— 

enguette (penjelidikan) — dikalangan 
kaoem stoeden terhadap pada penghi- 
doepan dan kehidcepannja, pentjarian 
dan pendapatan oeang pemondokan hoedjan. pe 
dan peroemahannja, keadaan telah ber-! Kemaren malam dikampoer, 
soeami atau beristri dan tidaknja ter-|satnja kota Betawi, jaitoe ( 
hadap pada pergioelan dan perijam-| Budingh Sawah Besar soeda' 
poerannja, berlangganan koran 'atau|kebakaran. Beberapa roemah - 
tidaknja dan sebagainja. Europa poen toeroet terbakar. 

Banjak pertanjaan2 itoejangtermoeat|  Apalantarannja dan berapa ke. 
di formulier2 enguette jang haroes di | dari ini bentjana beloem lagi dika. 

Lagi kebakaran, 

Meskipoen mc   
    

MMA La oma Ya   

JAPANSCHE BREINA ALDEP 
COMPLEET DALAM DOOS JANG MOENG» 

« Tek ae 

TA ON 

  

TA Ah bid Lilian iaet SA 5 F022 
1 stel. Djaroem (3 bidji) 1.930 0 
1 stuk ' Patroon Gabardin . | 0.55 
2 Strijk Patroan H 0it0 1 
1 1 fjonto Garebar Kleur Tt 
1 1 Raam kajoe boendar » 010 
TAN Penggoeloeng benang » 005 

Totaal pw "62 

KA 
TJOEMA BOBAT 

HARGA 
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Mengerdjakannja paling Tetap d iki : | . gampang dan enteng boeat bikin 
SCHILDER (gambar). BANTAL KOERSI dan lain:lainnja 

» 
4 

PASAR-KLONTONG 
sat | Hs.Vrg.DJOHAN-DJOHOR 

BATAVIA-CENTRUM 
    

6-2 | 

  

  nja bahwa Moh. Saleh ini menoempang   tinggal diroemah seorang nama Sarian, 

  

'Boeat roepa2 barang klontong Hn a



  

     
    

   

    

   

  

    

Djangan tiampoer po 
| Pertanjaannja lid Volksraad, to 
Wirjopranoto, tentang sikapnj 

| sident Landraad Betawi dalam 
| reksaan perkaranja Mr. A. Sjarifos 
| 'berhoeboeng dengan kedoedoekannja 
| President itoe, jang mendjadi voor: 
| Vaderlandsche Club jabang Bet 

| 'roepanja mendja di ,,stof“ bagi pers poe 
| 'tih, dalam mana mereka itoe bisa main 

hantam kromo dengan m 

| tueelen Indonesiers. Mereka itoe n 
rasa tidak senang, bahwa dari fi 

          
       
     

        

   
   

   

  

   

   

    

  

  

    

  

   
   

    

    

| Intellectueelen itoe terdengar socara, 
. .menjatakan tidak pertjaja kepada ke-| 

| djoedjoerannja hakim bangsa Belanda) 
disini, sebagai ' pemimpin pengadilan. | 

| Soerat kabar Alg. Ind. Dagblad, i.c.|. 
Mr. Wormser, bekas Officier Van Jus-| 

titie dan “bekas voorzitter Landraad, 
jang paling sengit memperdengarkan 
kegoesarannja dan dalam kesengitan- 

.nja, ketelandjoer berkata, bahwa critiekf 

| atas kedjuedjoeran hakim baroe seka- |. 

zitter 

oem inteliec- € 

  

  
    

dihadapkan pada L 

Hoekoem. 
pandjang), 

isini namp 

"3 Pemeriksaan pada toean M.8. Tu 

Seperti kita soedah oemoemkan kemaren 

.M,B. Tumbel Ketoca Partindo di Menado dan daerahnja soedah 

andraad dan dihoekoem 1 .tahoen pendjara 

karena dianggap melanggar artikel 154 dan 153 bis dari Oendang2 

ak toean Tumbel ditengah (jang beramboet : 

dan orang jang datang hadir mendengarkan sidang 

Landraad poen boekan sedikit. 

- 

  

'Cliche/,Soeara Soelawesi“ 

dilembaran kedoea, toean 

    
   
  La angaman 

NEDERLAND” 
Perlombaan terbang. 

Dari Londen Ke Mels 
: “bourne. AG 
Deniaag 5 Febr ( ncta). Djioe 

roe2 tebang bangsa Belanda sedang me- 
nimbang oentoek toeroet bagian dalam 
perlombaan terbang dari Londen ke 

“IMclbourne tetapi sampai 

ongkosnja jang besar. 
—O— 

Doenia Peroesahaan di Nederland. 
Beremboektentang 

harga oeang. Sa 
Den Haag, 5 Febr. (Arista). Di 

dengar kabar bahwa selang Iberapa 
hari jang laloe oetoesan dar: doenia 

Iperoesahaan Nederland soedan berem- 
boek dibawah pimpinan presidsnt Ne- 
derlandsche Bank, dimana jang ter- 
'seboet doeloean menjatakan keberatan- 
nja atas ketetapannja' harga roepiah. 

Mr Trip berikan keterangan Jengan 

Es 

  

2 diperdengarkan. Sa cola 

Dalam soerat kabar Java Bode Mi         
sa 

  

W. itoe diketok djarinja oleh tocan| 
  

Neaig —. Zuntgraaff, dan dioendjoek bahwa cri- 

“ek demikian itoe telah diperdengar- 
kan berkali-kali Yalam tanah djadjahan 
ini. Semoea critiek ito » mempoenjai 

: dasar: tidak pertjaja kepada 

Kemcedian dengan pandjang lebar 

toean Z. itoe membitjarakan soal: bo- 

lehlah pegawai pengacilan bertjampoer 

molitiek? ERA 

Ia posnja conclusie adalah : 
.., het ideaalvan den rechter Gal) 

2 Sadins 1s van: alle banden,z0odra hij 
zich met de toga kleedt, en! dit is| 

niet of aithans minder gemakkelijk, 

  

doentijk, wanneer hij in eene uit| 

zoovele tesenstellinge:: opgebouwde 

''samenleving als d2 Indische lid is 
eener politieke partij .. nog minder : 
wanneer hij aldus politieke misdrij- 

ven heeft berechten. hn 

Tocan Z. itoe gambarkan seorang 
hakim jang djoedjoer : terlepas dari se- 
sueatoe pengaroeh partij, terlepas dari 

lepas ia memakai djoebahnja. Dan 

ai | melepaskan diri dari pengaroeh dan 

“dalam masjarakat jang penoeh perbe- 

— daan seperti Indonesia ini. terlebih 

'soekar poela, djikalau ia mesti meme- 
“Siksa perkara2 jang bersifat politiek. 

“Kita bisa menjetoedjoei fjita2 toean 

Z. itoe, sebagaimana kita menjetoedjoei | 

uijoega pikirannja, bahwa boekan sadja 

ikzoem pegawai pengadilan, akan tetapi 

-Ijoega kaoem pegawai penegoeh ke- 

Ikoeasaan Belanda di. Indonesia, baik 

| 'bangsa Europa, maoepoen bangsa 

Indonesia dan Timoer Asing, haroes 

mendjaoehkan diri dari aliran2 politiek, | 

jang mengenai tjaranja pemerentahan 

. disini. data 1 

— Partij-partij politiek dari bangsa In- 

. donesia boleh dikata oemoemnja me- 

' noedjoe kearah kemerdekaan Indonesia, 

melainkan haloean mentjapai kemer- 

dekaan itoe ada berbeda: dengan se- 

segeranja (revolutionnairl, . dengan 

pelahan2 (revolutionnair) atau dengan 

setingkat kesetingkat, meliwati domi- 
“ion status, etc. djoega dengan atau 

tidak dengan memperhatikan oedjar2 

kejakinan menoeroet igama. 5 Ha 

- Priaji (boekan dalam, kalangan B.B. 
'Sadja, akan tetapi semoea pegawai Gou- 
vernement dalam dienst-dienst negeri) | 

oemoemnja bersoempah setia kepada 

Gowvernement, waktoe moelai mendja- 
bat pangkatnja, dan djikalau mereka 

itoe dilogar dienst memasoeki partij 

solitiek, jang mempoenjai maksoed : 

' 'xdonesia Merdeka", biarpoen dengan 
goei “akan »sekarang”, maoepoen ,,di- 

kemoertian hari", jang berhaloean Co-| 

uperatier,« Apalagi kalau berhaloean 
non-Cooperatfef, mereka itoe berhidoep 

| Salam doean matjam pergaoelan : setia 
| kepada kekoeasaan kelanda dan setia | 

kepada partij, jang bertentangan dengan 

 kekocasaan itoe, Seperti djoega mereka 
'itoe berdajoeng diatas doea perahoe. 

Ga Oa olah “abadi. “doeloe? 

Ne 
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| demikian, karena pemerentah ym 
| djoe ke arah pemerentahan sendiri , 

| akan tetapi sekarang pemerentah di 
“Indonesia dan di 

  

   
   

  

   
    
     

  

     

        

   
    
    

  

   

  

  

  

   

      

' merobah haloean politiek 4 

gelombangnia politiek pemerenta 

“. Soeroct pertimbangan kita, tida 
tjes” Pilih satoe dari doea : mendja 

pegawai Gouvernement ataw mendjadi 

pendekar kemerdekaan Indonesia. 

Bagi seorang Ass. wedana, 
olitie, lid Landraad, d.s.b. tida 

knja mendjadi anggauta, oempa- 

“manja dart P. Bul., BO Pasoendan, 
LadI. partij, jang bergaboeng dalam | 

P.PxP. K.I.. karena mereka toe atjap' 

kali akan beroeroesan dengan perkara2| 
At 

k X 

dab ank 

    

      

    
     

    
An 

atau kwaliteit jang seperti 2 merk ter- 
seboet lev. Febr. pembeli f2,75 pen-| 
'djoeal f2,90 franco wagon Tg.-Priok 

'sesocatoe perasaan partij. sebegitoej 

perasaan demikian itoe terlebih soekar)... 

April/Juni f0,97 Juli/Dec. termijn saban 
boelan pemb. f 1,01, pendj. f 1,05. 

'Lev. Febr./Maart atau Mrt. nom. f 16.75. | 

f 3,85. 

Ta 

i “ikan memperbintjangkan soal lepasnja | Bangkok. ) 2 
Indonesia dari Nederland”.. Merobah- | Ketan Siam II e.k, ditawarkan Bat. f5.— 

e- Sioka e.k. Batavia Jan. 

|jang bersifat politiek. Kedoedoekan 
pec-|mereka itoe tidak beda sekali dengan 

. DAGGAN 
i Pasar Betawi. 

9 Febri 

Tepoengterigoe. 
Partij kesatoe merk Harrison  f 1,65 

- 'Tjap Boeroeng Kaleng Dingo ,, 1,65 
»  Koeda Merah uno 
» Tiga Persegi 2.163 
»” Galian oa 
». Mangkok Mas » 100 
so mase ea 
» . Blandak » LO 
». Kodok AK s217D 
» Kapal perang fabriek | 

| Shanghai j "Inn 

Tapioca meel merk G.L.T. dan G.T.A. 

Minjak Kelapa. 
f L50 O.F. tjap Bintang 

O.F. Rangkas Betoeng ' “nu 
Archa No. 1 s350 

“Archa empat pesegi 5149 
Tjiamis A0 

Minjak Tanah. 
'Tjap Panah... 

»  Koepoe? 
0. Kroog Ka, an 

Merk Devoes 2 
Citroenella Olie. 
Contr. A. Sedia Febr.!Maart dan 

 Copra. 
. Sedia menoeroet tjonto 

: dan 11275 

Goela. F8 
Harga boeat sedia f5,10 per pikoel. 

Rubber. 
Kemaren djadi Febr. 158/4 c. dan 

17 s g 5 

Lada Itam Lampoeng. 
“Kemaren djadi. Lev Maart f 16,75. 

Lada Poetih. $ 
' Lev. Febr./Maart pemb. f 9,25 pendj. 
f 30, —. en Ne Ag 

Koffie Robusta Palembang. 
Sedia atau Febr. nom. f 13,75. 

Katjang Kedele. 
Sedia 

Beras, | 

Franco wagon Krawang. 
Heuleur Krawang padi boeloe leve- 

ring Jan. f3,50 dan f 3,55. 
Tjere heuleur f3,15 dan f3,20. 
Tjere petja koelit f 2,80 dan f 2,85. 
Tjere lolosan f 2,95 dan f3,10. 
Tjere slip 30pCt. petja f3,35 dan 
3,40. 
Selif bocloe 30 pCt. petja f 3,75 dan 

f3,25 dan f3,30 

—O— 

PASAR BERAS fi BATAVIA. 
(Dari Wesselink & Dijkhuis). 

(Dilarang petik). 

(Noteeringen 6 Febr. lohor). 
per picol.. 

.Rangoon : 

ditawarkan ra 

pa pengadilan, seperti tocan Mr. 
Jutry van Haeften itoe, jang, meski- 
poen merasa dirinja sedjoedjoer2nja, 
akan tetapi oleh fihak lawan disangka 

Huller Boeloeh 
.. Tjigombong : 
franco vrachtau 

f 2,05 | Beras Kepala P.M. Jan. djadi 
» 205 | Beras Machine no.1 P.M. 

Krawang : 
Ipranco wagon Krawangiijn 
(semoea menoeroet kwaliteit dan tem-s 

| pat levering). 

Slijp Boeloe 30 pCt. petja, 
Jan. ditawarkan 

Serang : 
franco vrathtauto Pasar Senen. 
Slijp Boeloeh 

Jan./Feb. ditawarkan 

5 MO, 2g 

“Gadok : 
»” 

franco vrachtauto Pasar Senen. 
per 10 gant. 

Beras Kepala merk T.B.K. 
Jan. ditawarkan 

Tjiandjoer : 
f 2,20 franco wagon Tiiandjoer. 

Slijp Boeloeh kepala 
Jan. ditawarkan 

Slijp, Boeloeh No. 1 
Jan. idem 
Indramajoe : 

Slijp Boeloeh Kepala 5 pCt. 
Jan. ditawarkan. 

Sliip Boeloeh 30 pCt. id. 
Sliip Tjeree 30 pCt. id. 
Huller Tjeree 

Jan. ditawarkan 
Lolosan Tjeree 
Ide 1x 

Petjah Koelit Tjeree 
Idem ...., 

Slawi : 
franco prage Tegal. 
Beras Slijp Boeloeh Trieur 

Slijp Boeloeh 15 pCt. petja 
Slijp Boeloeh 30 pCt. petja 

Harga padi di' bilangan 
Krawang-Tjikumpek. 
Padi Boeloeh kering 

Idem Tjeree'. , 

Harga padi di bilangan 
Indramajoe Djatibarang. 
Padi Boeloeh kering 
Padi Tjeree kering 

Tjigombong 
Padi Boeloe 7 pCt. nat. 

Bilangan Slawi. : 
Padi Boeloeh kering 
Padi Tjeree 

Bilangan Banjoewangi. 

Ketan Siam I 
Ketan Padang 
Krawang Ketan 
Beras Kepala Tjiandjoer 
Beras Machine Tjiandjuer 
Sliip Boeloeh Serang 
Sliip Boeloeh Krawang 
Slijp Tjeree Krawang   tidak dioedioer, 

ANN KN, 
Huller Tjeree Krawang . : 
Huller Boeloeh Krawang 

KU Aas, 

f 3.80/3.90 

to Pasar Senen. 

franco wagon - Djatibarang 1 

Jan./Febr. ditawar kan 5 pCt.. 

Idem Mrt./Juni 30 pCt. petia 
Petjah koelit Tjeree Apr./Aug. 

Harga beras ketengan di Batavia. 

'keras dengan menjatakan bahwa ke- 
ima0ean jang tidak bisa dibantah atau 
dilawan oentoek memegang tetap 
Standaard mas, antara lainnja ditoen- 
djoekkan bahwa Ned. Bank doeloenja 
mengesjahkan.. dengan taoenja peme- | 
rentah terikat dengan soerat bloc mas, 
halmana boekannja kertas sobekan. 

—Gg— 

per picol.:| 

Slijp Tjeree 30 pCt. petja, 
Idem Ve » 3.55/3.65 BUROBA cai 

Huller Boeloe : : Nok 

Jan. ditawarkan » 3.60/3.70 Doatendpe maa Tn Pt 1 

Helena ind roes. 2S Wa“ MP 

L Kep AA » 340/3.50) Weenen, 5 Febr. (Ane'a-Reuter):| 
Naa 3.40/3.50 Kabinet mengambil kepoeteesanboeat | “72-/ 

L aa Be boh fe » 3.40/3. serahkan perkara perselisi in antara 

Olomur : Oostenrijk dan Duitschla:l. kepada 
wag. Tamboen Febr. akan 

ditawarkan 1335 Na Re Igata 
Lolosan Tjeree » 3.20/3.30 ji : 

Petjah tool Boeloeh Febr. ,, 3.15/3,25 Harga Ji wang Seorang 
Petjah ko it Tjere » 3-—/3.10 » Marisbisag ap Hn ng 

id, Mei-Juli ditawarkan f 2.70 Nan NI AAA MA NB Or 

Miinchen 3 Febr. (Aneta-Trans- 
ocean). Pemrentah negeri ini hari soe- 

£ 4.20 dah mendjandjikan ocang 1000 mark 

3901 kepada siapa jang: bisa memberikan 
» “penerangan (keterangan) 

( menoendjoekkan hingga bisa ditang- 
kapnja orang jang tidak terkenal jang 

f 5.60soedah berboeat dosa pada tanggal 28 
» 4.601 Januari jbl. melepaskan doea tembakan 

» 4.35Jdi istana Aartsbisschop Faulhaber. 
Meneeroet achli2, itoe tembakan 

roesia dilepaskan dengan seboeah 
pistool dari kaliber jang ketjil. 

( Negeri Spanje jang tidak aman. 

Madrid, 2 Feb: (Aneta-Reuter). 

f 5.301Berhoeboeng dengan berita2 jang me- 
ngoeatirkan dari berbagai-bagai provin- 

cie, maka di Spanje dioemoemkan 

lagi sebagai negeri dalam -preventie 

(dalam bersedia akan bertindak keras 

f 5.30(kalau terbit keroesoehan). Ini berarti 

bahwa sekalian vergadering oentoek 

mana tidak diminta izin dari pembe- 

sar2 negeri lebih doeloe, dilarang keras, 

sekalian pertjitakan ditilik dengan ke- 

ras 'censuur), orang2gjang berdjalan 
kaki tidak boleh lama2 berdiri disoea- 

toe tempat, dan djika hendak mengada- 

kan pemogokan hendaklah lebih doeloe 
diberitahoekan. 

  
1 

per picol. 

A 
Ne .30 

Terisi. 

f 4.50 
» 4.10 
2316 

AZIA 
Timboelnja keroesoehan. 

Bombay, 4 Febr.  fAneta-Reuter). 
Ada timboel keroesoehan-keroesoehan 

3.50 
bi 

3 ID 

320 
“ 

! Ihan2 ini bersifat pdlif 

    

'Tocean).' Apa jang masih ketinggalan 
Idari pasoekan ke 19, mendapat perintah 

Isesoedah gagalnja revolutie di Fukien, 

sebegitoe |. 
djaoeh halini masih keberatan perkara If» 

(2 Shanghai,5 Febrg(Aneta-Reuter). 
'|Kabar2 tersiar dengan.tegar hati, bah- 

Isan financien, dan kabar2 ini diper- 

-Iperentah2- boeat berentjkan sesoeatoe 

jang “bisa |' 

"“ Beldtm “diketahbei apakah keroe soe- 
ek atau igama, 

TOPI 
    

“ Kesoekaran ocang 
"1 Dapatidisisikan, 

Nanking, 4 Febr. (Aneta-trans-    

     dari generaal Chiang Kai Shek oentoek 
kembali kepada keadaan perdamaian 
(demobiliseeren). Ampat devisies jang 

'masih tinggal disitoe, sekaliannja akan 
idimasoekkan dalam. “Tionghoa jang 
Pke 7, Bu 
si T.V. Song diangkat 

kembalwisebagai mi- 
nister financien. 4 

wa TV. Soeng tidak lama' poela akan 
memegang keribsli portefeui'le oeroe- 

tegoehkan oleh kedatangannja -oong 
itoe di Hangchow, dimama in bitjara 
dengan Chiang Kai Shekdan Shang 

| Hsueh Liang tentang soal-soal financien 
dari Tiongkok. Ri 

| Dikira pertjeraian, 'berhoeboeng de- 
ngan perbedaan pendirian antara Chi- 
lang Kai Shek dan T.V. Soong telah 
diketjilkan. ia 

Sementara ini perhatian pemerentah 
dipossatkan pada, Ninghsia dimana 
tentaranja generaal Svn Tien Ying te- 
lah madjoe sampai disatoe tempat, 7 

myl dari iboe kota prowincie. Keada- 

an ada amat gentirig. Magis politiek 
di Peiping tidak mengirimkan wang 
dan barang alat sendjata lagi kepada 

Gen. Sun Tien Ying itoe, karena ia 
samasekali tidak memperdoelikan pe- 

gerakan peperangan. 

  

  

  

Lagi pemeriksaan “Zeven 
Provincien. 

Golongan jang keli- 
Na tendur dari 23 
orang Europa. 

Nanti tanggal 27 Februari 1934 
Pengadilan Marine di Soerabaja akan 
bersidang. lagi memeriksa perkara 
pemberontakan kapal Zeven Provincien 
boecat golongan jang ke 'iima, jaitoe 
terdiri dari'23 orang anak bocah ka-   

jang bertjabang-tjabang dengan locas-: 

pal bangsa Europa. 
—— 

Mendjalankan oeang. 
Soepaja diperoesa- 

La 'hakan lagi. 
Dari “oerabaja Aneta kabarkan: Be- 

stuur Gemeenie Soerabaja memperoesa- 
hakan sebagian dari ia poenja effecten, 
lantaran mana bisa djadi djoega 
f390.000. bocat tahoen 1934 dipakai 
oentoek pekerdjaan2 baroe, antara lain- 
nja 1 ton boeat pendirian roemah2, 1 ton 
boeat mendirikan pasar, 1'/2 ton lain2 
pendirian, diantara mana demping 

pegirian 

  
20 — 

Keangkatan dari Paus. 
Pangkat Anost. Pretect 
di Benkeoesi-en. 

Aneta dari Rome prefect menga- 
bakan bahwa Paus soedah mengang- 
kat Pater 'Mekkenholt sebagai Apos- 
tolisch prefect di Benkoelen, 

-0-— 

Post Oedara. 
Mesin-mesin terbang ,, Ysvogel“ dan T

E
B
U
 

AL
 

2   nja di Shrinagar didaerah Kashmir. 

Ja | 

» 3.80 
3.70 

"3.50 
". 270 

MALAISE 
” 

    

ana 

Matramanweg . No. 39 pinggir djalan 

1.85 
1 150) 

2.201 sakit Bawasir, sakit Kentjing, 

kering, Napas “sesak, oeloe 
1.90 
1.50 

” 

Pi 

B3 dibawah "djari-djari kaki. 
per PIKOl. 

f 5.15 ngobati dalam seminggoe bo   » 5.25 f 0,75 dan anak ketjil 1 0,25.— 
1 IT Rocmah Obat diboeka saban hari, dari djam 8 pagi sampe djam 

3 8 malam. Djoepa bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 

" Ar ongkos asal sadja bajar onkost transport. 

1 4.30 Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal 

43.90 penjakit dan adres tjoekoep terang. & 

IT adain | Pa 1491 | 

” 4.1 0 KAA MEEMST KIANG BNNK EPAEN Ba PLN LA NAIK ORANGE AAN Diksi RU HA SEA  ORABR AA 

    

TINGGAL 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

Hb Prot. TABIB S.S. 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potongyatau operatie 

dan bakar baek dalam atau' dilocar badan, jang masi baroe atau 

poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 

sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah'pinggang, Batoek basah atau 

tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 

tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 

njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) 

Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 

|,Rystvogel“ soedah sampai di Bagdad 
     

    

nan KA 
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MALAISE 

mama TA 

MOHAMED ALI -f- 
tram deket Gang Areng Meester-( ornelis 

sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 

hati, laki-laki jang “soedah ilang 

jang diatas atau 
4 | 

cat Indonesier f 0,50, orang asing 

     



  

   

  

   

  

“djoekkan semoewah klas   
  

Djika “inldan Kart “dan Njonja-njonja ingin tahoe hal 
    

  

  

    

. : kehidoepan, kasenangan dari diri sendiri, jang soedah 
B laloe dan sekarang atawaj iang aken dalang. datenglah sama | 

Et Prof. S. 3 1 
EF. MOHAMMED Ai 

E 

Matramanweg No. 39-pinggir djalan Tram-Mr.-Cornelis 
Tarief boeat : | 

f.— Horoscoop 2 fahoen f 5.— | 

5310 7 EN Tak Meri     . Handlijakundige 
Asiroloogie 
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Dictionary jang Pertama di tjitak di Indonesia 

Sanget menoeloeng kepada orang jang hendak mempeladjari bahasa 

Inggris, dengan Goeroe, atau Selfstudie. Tida ada bandingannja. 

2 101— 
0.85 

Harga per boekoe ... 
Ongkos Aangeteekend . .. 

Beladjar Inggris dengan Sampoerna 

Hanja bisa dapet boekoe-boekoe dari Toko jang lerseboel di 

bawah ini: 
| Tida ada satoe boekoe dan penoenfoem jang lida ada. 

Mintalah Prijscourant dengan Gratis pada: 

'DALEM 

KRAMAT ADAT ER 
ak salut. record dari semoewah tontonan, 31 Jan, Ta 4 Febr. djoembla 12 kali “pertoen- 

terdjoewal . abis, 

Maka dari iitoe kita . poenja directie soeka tamba lagi ini malem sampe tanggal 7 Februari 1934. 
tida penonton koerang  djoemblanja 

  

  

  

Dengan hormat' 

  

Per BN ? 
Pada 'ini waktoe soedah sewadjibnja dan sepantasnja, kita memper- 
hatikan, APAKAH dan BAGAIMANAKAH DJALANNJA ECONO- 
MIE KiTa? 
Maka ' dari 'ifoe “apa bila njonja-njonja — dan 'tocan-toean ada 
kaperloean 'prabotan roemah tangga dan bikin pager 'kawat lebih 
dahoeloe datang kepada,, .'. . 

ML. 
Koop 'en' Verkoop nieuwe en 2e handsch meubels. 

PETJENONGANWEG No. 5 

doeloe di Sawah Besar No. 37 Batavia- Centrum: 

Menoenggoe dengan hormat 

BACHRIE, Pengoeroes,   
  

The Standard English - Malay Dictionary | 

    The Chinese & English Book Co. 
Paatjoran No. 29 Telf. 1540 Batavia   

  

   
   

   

   

    

    

   

  

     

      
   

    

  

   

    

    

sinta   k. 
  

  

Ha ja ala'calaat! 
Komt tot het gebed! 

Geeft gij geregeli gehoor aan dezen oproep ? 

Kent gij de beteekenis van het gebed voor 

het individu, de Kerk, de Staat, het 

. menschdom ? 

Leest het bezielend werkje ,,Het Gebed“ 

door Shaik M. H. Kidwai, geautoriseerde 

vertaling in het Nederlandsch van 

R. A. A. Wiranatakoesoema 

  

aa naina mrannn mm daa ni 

Bersal atlah ! 
| Bank jang  bergoena sekali dibeli oleh 

bapa-bapa di 1ri pemoeda intellectueelen soe- 

paja disoerc yeh batja oleh poetra-poetranja, 
perloenja : ssepaja mengarti kegoena'annja 

salat (sembahjang) 
Karangan Shaik M. H. Kidwai, disalin oleh. 

toean R.A, A. Wiranatakoesoema dalam 
bahasa Belanda 

H ARGA DENGAN PENGIRIMANNJA F040 

bajar lebih doeloe 

  
AN pada 

. Administratle ,,Pemandangan" 
. Senen 107 Teleloon 1810 Batavia-Centrum. 

4 

aa 

Gs 

      
  

  

TOKO SLAMET" 
PASSAR NOORD No. 34 — TELEFOON No. 128 M.C. 

Filiaal PASSAR OOST No. 19 —  TELEFOON No. 40 M.C. 

MEESTER-CORNELIS. 

Handel 'in Manufacturen, 

'Dames: en Heeren-Modeartikelen. 

Kenapa poetra-poetra dan poetri-poetri Indonesia di 

Mr. Cornelis, djikalau poenja keperloean pakaian ka 

TOKO SLAMET" 
Sebab harganja sangat pantas, barang-barangnja baik 

dan roepa-roepa matjam sedia. 

sebab banjak jang lakoe didjoeal 
sebab harga kita moerah sekali 

Kita mendjadi moerah, 

Kita banjak lakoe mendjoeal, 

Selamanja ada sedia kain poetih dari Fabriek 162 

Ke HOROCKSFS MILLER &CO, PR 

  

na sa Rd. AMONGWIKOESOEMAH setan 
HOOFDAGENT PATENT MEDICIJNEN Naa 

Poengkoerweg 76-A — Bandoeng 

. Sedia Rheumatan jaitoe obat penjakit Rheumatiek (intjok) 

pendapatan Dr. R. Roem specialist penjakit rheumatiek. 

Djoega sedia roepa-roepa obat patent jang terpilih 

masjhoer: kemoestadjabannja. 

Tebo» Penting! “Penting |. Pentiag ! 

Mendapat potongan ,50'/v“ (setengah harga) “dari. farief boeat Toean- 

Toean Abonnes soerat habat » PEMANDANGAN kota Bandoeng (daerahnja) 

kalau berpenjakit lesoe, soesah fidoer, gatal badan, rheumatiek. d.L.I. 

dengan memakai perabot "UEFA VIOLET" (sinar kesehatan) 

jaitoe sesoeatoe perabot pendapatan baharoe jang sangat adjaibnja dan 

mengandoeng kepastian bisa menjemboehkan roepa- roepa penjakit zonder 

Operafie. ' Boeat bewijs  Toean-Toean mendjadi..abonne s.k ,, PEMAN- 

DANGAN" bawalah ini Advertentie. 

Djam menerima tamoe 
1-9 NM. 4 

1 4-6. NM, 

Memoedjikan dengan hormat 

| Toko Tiga No: 46 Batavia 

  

    

pada  poelang, i     
Mendjoeal kefjap kelocaran Cooperatie 

Boedi Istri Manondjaja jang soedah 
ftermashoer dimana-mana tempat: Beli 

blekkan boleh berdamai sama Ageni kita 

M. Ramin Kwitang G. Lebak 2 No. 137 

Bat.-C. Djoega mendjoeal minjak Tjiamis 

foelen ditanggoeng 100 pCt tidak di- 

ftjampoer. 

  

  

  

Amat !! Amat! — 
Apa Bang!, lekas belikan saja Briefkaart 
saja maoe kirim sama. AJOEMIN 
Kebon Djahe Gang Thomas II Bat-C. 
Sebab saja dapat kabar soedah terima 
lagi DODOL LAPIS keloearan 
Nji HADIDJAH, GAROET 

Kalau telaat tentoe habis 

Sedia djoega : 

Ketjap Petani, Patoeah-wattee, THEE 

dan Minjak Tjiamis   
Mengenpen Tenar hormat : 

  

  

  

Firma SUN SUN 

Bisa bikin pakean toe- 

wan2 dan trima pa- 

kerdjain roepa pake- 

an prampoean model 

bikinan Shanghaijang 

paling netjis, harga 

pantas, harep tocan 

dan. njonjah dateng. 

  

saksiken   
  

  

Kenapa kau begitoe soesah 

: membatija ? 

Batja perlahan-lahan dan 

perhatikan !! 

BEGINI: 

SA-RI-PO-HA-TJI lalah bedak spe- 

ciaal goena ketjantikan ! 

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

bali moeka, menambah manis dan 

bertjahaja ! 

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

SA-RI-PO-HA-TJI Soedah terpoedji 

oleh Dr. H. Heerdjan & Dr. T.H. Tan 

| DE-LI-MA-POEsTIH Djamoe jang se- 
nantiasa mendjaga kesehatan nona 

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. Kartadtmadja 
Kebonkatjang -. Batavia-C,   

R,A. Barna 

Soekaboemi     
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EA 1 
Malaise. 13 

  

Singapoera, 1 Febr. “34. 3 
Djoega disini nampak dengan dje 

bekas tjakarannja sang malaise. bera 
toes pintoe roemah jang kosong. Da 
boekan poela disebarang lorong, tet. 
dilorong jang doeloenja ramai dan te 
nama. Jang diloear kota, djangan'tanja 
lagi. BR Una 

Sewa jang beratoes rings 
sekarang soedah beroentoeng | 
dapat berpoeloeh sadja “dan. . 

     

“3 

   
Panangian Harahap 

toean roemah terpaksa memedjamkan 
mata melihat roemahnja ditinggali 
berboelan-boelan tetapi terpaksa poela 
ta” oesah melihat ringgit bajarannja, 
sebab djika ia atau soeroehannja datang 
menagih agak keras, boekan djarang 
kedjadian jang mereka berhadapan de- 
ngan orang jang ....mekat. 

“ Waar niets is, verliest de 
keizer zijn macht atau sama 
djoega dengan orang jang mintakan 
ramboet dari kodok. 

Tontonan. 
Djoega dilapangan tontonan nampak 

djoega besarnja pengaroeh malaise itoe. 
Siapa jang membantingkan New 

World tahoen 1928 dengan sekarang, 
'tentoe soedah melihat besarnja per- 
bedaan itoe.   
kipoen inalaise merasakan pengaroeh- 
nja doenia tontonan beloem mati koe- 
toe sama sekali. 

 Doea tempat tontonan jang besar 
. INew World dan Great World) masoek 

berdiri dan berdjalan teroes. 
. Ditempat pertama tidak koerang dari 
2 opera Melajoe dan di Great World 
satoe. 

Tentang permainan atawpoen kesoe- 
kaan penonton disini berbeda betoel 
dengan di Java. 

. Disebelah Singapoera masih lebih 
disoekai lagoe2 lama dan lakon2 lama 
seperti Djoela-Djoeli bintang tiga dan 
pakaiannjapoen begitoe. 

.. Tentoe sadja tiap2 barang ada pro 
.Can contranja. Demikian djoega dalam 
hal ini ada jang menjoekai opera jang 
lebih diper-modern seperti di Java-se- 
karang, baik tentang tjara actie pakaian, 
baik tentang lakon, hingga mendekati 

— tooneel Barat, tetapi orang lain berkata: 
' nitoe boekan bangsawan atau permai- 

nan. Melajoe lagi!” Mereka ini lebih 
soeka jang asli. 

Sebab boekan maksoed kita me- 
. ngoeraikan oentoeng dan roeginja pe- 

| robahan dalam doenia tooneel itoe, 
- tjoekoep sekian sebagai berita tentang 
hal jang ada sadja. Masing2 orang 
boleh pega-g kejakinannja. 

Inilah djoega satoe dari sebab2nja 
maka Miss Riboet djatoeh di Singa- 
poera «Ine aa San aus lh 

Soenggoehpoen di Java, Miss Riboet 
umat poptilair, tetapi ternjata di Singa- 
poera orang ta' soeka akan permainan 

.. s€roepa itoe. 2 PE na 2 An 

|... Ini satoe boekti jang terang bahwa | 
| kesoekaan manoesia itoe berlain-lainan. | 
—.. Orang sebelah Betawi oempamanja 

    

    

    

  

    
     

  

     

    

     

     

  

    

     

  

   
    
    

     

    

    
       
   
     
    
     

       

  

Separoeh mati gilanja mendengar ke-| 
rontjong, tetapi boeat orang sebela 
itanah Melajoe dendang sajang atau 

. boer djah boeroeng poetih boeatan Miss Tic 
g menoesoek sam 

pai kedjantoeng hati... 
dari Dean's Opera, jan 

N 

  

Moesjawarat kapal 

. Pendoedoek: Singapoera tahoe se- 
. moca bahwa ada moesjawarat besar 
  

embaran Kedoea- 

Serba Serbi dari Singapoers. 
(Oleh: PANANGIAN HARAHAP) 

an 
   

     

     

  

   

    

1 ny Se 
dibajar. Sebab boekan djarang jang : 

djoem 

“Itetapnja.. Demikian. :djoear,ia telah 
iIeberkata jaitoe tidak ada kenjataan 

“Pola telah enggan hendak bertjakap 

Tjoema haroes ditjatet, bahwa mes-| 

1 reka soedah bisa botjorkan Malay poe- 

liang rapi di 

   
| 

Y 

antara armada2 dari beberapa pihak 
pegangan Inggeris, tetapi apa jang di 
bitjarakan, mereka i2stidak- tahoe 
dan. tidak ambil poeki poel 

- Sedang "soerat kabarnja seperti 
Warta, Malaya” tidak banjak benar 
kabar tentang itee. V 

Malah kalau 'kita 'bandingkan de- 
sis kdi Jaya,pifi ada lebih banjak 

abarkan tentang itoe, berkat perhoe- 
engat (dengan Aneta. An 

-Warta "Malaya tanggal “30 Januari 
ainanja, hanja toelis, bahwa moe- 

dikapar" peran, . kd Bedah 

  

    

    

   
jaw 

. mLaksamana Dryer jang telah di- 
mp3 meneroesi , Setiaoesahas) 

»Chas. 'kepada' toean "jang| teroetama 
Sir Cecil Clementi telah ber- 
»Kata nada ' malam semalam  jaitoe 
»persidangan itoe telah tammat dengan 

tita tpi 

»djawaban “jang akan dizahirkan disini. 

»dari hal persidangan itoe dan lain2 
»ahli itoepoen sama enggan hendak 
sbertjakap, apabila ditanjakan mereka 
»itoe. Ea 

"“sSPegawai2 keradjaan disini mem- 
»poenjai boeah: pikiran jaitoe tidak ada 
»Seorang dari pada ahli2 persidangan 
»itoe jang berkoeasa pada bertjakap- 
»tjakap atas apa jang telah berlakoe 
sdidalam persidangan itoe dan jaitoe 
,ianja tempat karena memperoleh 

»perchabaran itge ialah pedjabat tentara perjamuan Intan 
»jang tjoekoep akan dihantar tidak 
»dengan sjaknja. | 

  

? Tetapi achirnja .... sn dag “ana 
“) setia oesaha artinja Secretaris. Bahasa ini 
telah oemoem di. Sengapoera, Djohor dan 
tanah tanah Melajoe. 11 

Asalnja dari setia dan oesaha. 
Djadi  Secretaris. maksoednja orang 

jang  dipertjaja memegang rahsia 
(Secreet-geheim rahsia.! P.) : 

Setia oesaha agoeng Algemen Se- 
cretaris, seperti jang ada pada. Malaya 
Football Association. Seperti diketa- 
hoei, adalah jang masoek MF A. 
berpoeloeh2 Club. Dan masing2 ada 
poenja bestuurnja sendiri, tetapi Bond- 
Inja itoelah Malaya' dan Secretaris dari 
Bond ini dinamai: Setia Oesaha 
Agoeng. Hu Na 

.Orang di. Singapoera sebetoelnja 
tahoe akan moesjawarat, besar itoe 
dari loear biasa banjaknja orang kapal 
perang dan dari... Voetbal. 

Setiap hari orang . kapal perang 
bikin pertandingan dengan club club 
di Singapoera. : 

Orang poetih kalah dan orang Tiong- 
hoa dalam doea kali main seri sadja. 
Malaya kalah 1 —5. |. | 

Orang semoea toenggoe hari main- 
Combinatie kapal perang lawan Mala- 
ya jang populair. LG 

Hari Kemis tanggal 1 Februari pagi 
nja soedah tersiar itoe kabar dimana 
mana. Dipodjok2 ada bulletin s.s.k.| 
sebab di Singapoera saban hari orang 
boleh batja bulietin hoeroef besar2 ten 
tang kedjadian2 penting. Jang begitoe 
beloem dibiasakan di, Java. Stadium 
Tandjong pagar penoeh sama sekali. 
Lebih dari stedenwedstrijd disini. Te- 
tapi bajaran tidak dipoengoct. Vrij 
sadja ! Ham 

Djago2 Malaya jang biasa dan ter- 
kenal di Java djoega ada toeroet, se- 
perti Moh. Noer, Doelfatah, Mahmoed, 
Madoon d.L.I. | 

Tjoema ada 2 jang tidak ikoet diba 
gian belakang. 
'Orang2 laoet itoe semoea bangsa 

tahan nafas dan permainannja betoel2 
kelas satoe. Baroe djalan 3: menit me- 

nja benteng : dengan soendoelan jang 
manis. Doelfatah c.s. meskipoen begitoe, 
litjin tidak bisa lolos dari pendjagaan 

dan bola banjakstinggal. di- 

pihak, Malay sadja. l 

. Meskipoen begitoe Doelfatah dapat 

” 

| hanja mempoenjai se- 

   

  

“Imereka pergi. 

  

Hebatnja malaise di Banten ' 
Pembantoe kita dari'Pandeglang me- 

ngabarkan: Desakannja malaise nampak 

dinegeri besar2 nampak hebatnja, tetapi 
Banten negeri jang ketjil- merasakan 
keadaan ini | melebihi dari negeri jang 
besar, ma'loem 'dari & 
soember penghidoepan poen akan lebih 
sempit.“ Neni 
Lantaran itoe maka'didalam waktoe 

jang soekar ini berbagai-bagai tinda- 
kan dilakoekan orang jang sjah (halal) 
atau tidak oentoek melepaskan dirinja 
dari bentjana kelaparan, mentjari naf- 
kah goena' hidoepnja, 

Keloeh kesah paman2 tani didesa2 
terdengar ada tiga matjam. | 

Pertama: Harga kelapa dan padil. 
sangat merosot, boekan sadja harganja 
sangat moerah, tetapi-teroetama poela 
akal2nja kaoem tengkoelak2 begitoe 
roepa hingga pendapatan pendjoealan 
djaoeh lebih rendah daripada oekoe- 
ran harga jang moerah tadi. Lantaran 
demikian hingga mereka tiada dapat 
mentjoekoepi oentoek ongkos pemeli- 
haraan roemah tangga, terhitoeng poela 
oentoek membajar padjak jang dita- 
gihnja sekarang sangat keras. 

Kedoea: Jang mempoenjai keboen2 
merasa sangat soesahnja lantaran ac- 
tiviteitnja (pintarnjal toekang2 men- 
tjoeri. Segalanja jang agak boleh di 
makan, ' misalnja pisang jang moelai 
toea,. palawidja sampai kepada padi 
poen jang 'baroe dipotong orang bisa 
mentjoerinja. ka | 

Ketiga: Orang2 jang berkeloeh ke- 
sah lantaran deras adanja dwangschrift. | 
Boeat | tjonto, seorang jang mendapat 
dwangschrift, sepeser tidak ada oeang 

Or kerbau 'goe- 
na mengerdjakan ek (ploegi, ber- 
oetang pada Gouvernement f7 tidak 
ada djalan lain kerbau|jang satoe2nja 
zonder pardon dilelang dengan harga 
Bi 2! 

Jang poenja tidak bisa berboeat 
apa, tinggal menangis dihadapan anak 
dan 'isterinja. 1 : 

Tjonto kedoea, seorang beroetang 
padjak f8 dan terima' dwangschrift, 
tidak bisa bajar kemoedian roemahnja 

  

semangkin mendalam," boekan sadja | 

ketjilnja negeri,| Ff 

was ! 
. 

     

   

  
ban | 

    

  

Jar 
Harga f 0.50 sekali moeat 
(contant) tida boleh lebih 

|. dari 20 perkataan 

Liwat djam 11 tida tanggoeng 
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Teh ol D0 

Kleur roepa-roepa 

Il 

  

TOKO S, 

Postbox 8i 

Besok 

  

2 dimoeat itoe hari djoega  ADMINISTRATIE 

Wpan eko (OS MAN || 
Aa aa | 2 II 
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NA 
| "” u" 2.50 

PERMADANI BESAR 
LEBAR PANDJANG 

TARIEF. B Ta, : 

1 Stuk f 6 — PERMA an 
1 DE M Se baal 

Lp ag Sem BOLAI / EMBAHJANG 
ta. F10— DAN PERHIA/AN 

par! Ppeloeoroe 

ATOERLAH PESEN PADA: 

Advertentie 
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ROEMAH 

ALITEIT BAIK 

OESMAN 
Batavia-Cenirum     

  

IL AA Ia   

p 
Idr YA 

i 
at 

malang 

bersama anak isteri entah kemana 

| Sesoenggoehnja keadaan di Banten 
sekarang ini berbagai-bagai kesoekaran 
jang kita dengar. 

Toekang menghasoet 
(000 berbahaja. 

)Perkaranja Groeneveld. 
Dalam minggoe jang akan datang 

didepan Raad van Justitie akan diha- 
dapkan. Frans. Em. Groeneoeld, jang 
barangkali orang2 masih ingat koerang 

jang 

lebih satoe setengah tahoen di dessa 
Timbang (Tjilimoes, Cheribon) ber- 
propaganda pada pendoedoek-pen- 
doek disitoe oentoek berontak ter- 
hadap pemerintah, kata ,,N.v.D.“ 

Frans Groeneveld, seorang laki2 jang 
beroemoer 139 tahoen, dalam beberapa 
tahoen soedah tinggal di dessa Sajana. 
la ditoedoeh soedah dengan sengadja, 
dengan tidak njata dan lagi dengan 
djalan jang tidak begitoe djelas, meng- 
hasoet selandjoetnja meroesakkan ke- 
sedjahteraan oemoem dan hendak me- 
roeboehkan pemerintah jang sekarang 
ini, althans gouvernement dari Hindia- 
Belanda. 
'Menoeroet parggilan ketika ia ber- 

ada didesa terseboet, pada tanggal 12 
November 1932 di aloon2 ia soedah 
mengadakan vergadering jang dikoen- 
djoengi oleh beratoes-ratoes bangsa 
Indonesia. Mereka ini telah dipaksa 
oleh Groeneveld oentoek teeken tanda 
djempolnja masing2 diatas satoe ker- 
tas, jang mempoenjai maksoed soe- 
paja mereka akoei dia sebagai mereka 
poenja ,,koewoe” (kepala-kampoeng). 

Perboeatan-perboeatan ini djoega te- 
lah dilakoekan dalam beberapa dessa. 
Semoea “orang anggap ia sebagai 
mereka poenja ,,koewoe”, Kepada 

  

lassistent-wedana jang berkepentingan 
ia soedah kirim satoe pemberian tahoe 

  

Sampai pauze stand 2—1 boeat Ma- 
rine. 

,Melajoe makan sore !” kata seorang 
penonton dekat kita. : 

»Beloem.tentoe !” djawab kita, sebab 
nafas Melaya nampaknja soedah sengal 
sengal.. | 

Betoellah :...! Habis 'minoem, Ma- 
rine bikin bertoeroet toeroet 3—1,4—1, 
sampai 5—1. 

Biarpoen Malay beroesaha betoel 
hendak membalas, tidak bisa lagi. 
| Tadinja sebeloem main koers Mala- 
ya naik betoel, sebab .orangijang ber-     djoega satoe kali meloloskan  dirinja | 

dari pendjagaan ada bikin serie... 

    

taroeh bdekan sedikit jang ' berani 
pegang Malaya dengan 2 voor, 

. 

L ni tidak bisa berboeat Babe s0 
apa selain meninggalkan roemahnja|dari ia poenja  keangkatan sebagai 

erat, jang mana ia terangkan 

koewoe dan beri tahoekan poela pada 

itoe assistent-wedana jang semoea Soe- 
rat-Soerat jang perloe haroes dikirim 

padanja. 
Pada pendoedoek2 dessa ia terang- 

kan bahwa mereka tidak oesah ker- 

djakan pekerdjaan2 dessa. Mereka bo- 

leh kerdjakan sendiri tanah2, dan masih 
sewa dari itoe tanah2 pada orang2 
Asing tidak boleh kedjadian lagi, se- 

mentara pendoedoek2  disitoe poen 
tidak akan kena padjak lagi. 

Pada ra'jatnja ia terangkan lagi bah- 
wa assistent-wedana jang tadi itoe akan 
dilepas dan sebagai gantinja ia telah 
diangkat. 

Pada tanggal 14 November 1932 ia 
soedah bikin vergadering openbaar di 
dessa Timbang akan tetapi vergadering 
itoe telah dilarang oleh hoofd dari 
plaatselijk bestuur, dan sementara da- 
tang poela kabar jang regent tidak 
sjahkan itoe vergadering. Soedah tentoe 
kedjadian ini menimboelkan kekatjauan, 
hingga veldpolitie haroes ambil tin- 
dakan2 jang perloe. Mereka soedah 
maoe tangkap Groeneveld, akan tetapi 
Groeneveld berteriak (dalam bahasa 
Soenda): Apakah kamoe diamkan 
sadja, koewoemoe ditangkap oleh 
politie ? Itoe kita tidak akan terima.” 

Memang atjap kali terdjadi jang se- 
orang bangsa koelit poetih telah di- 
toentoet oleh.karena melanggar art. 153 
bis dah 106 W. v. S. Pertama telah 
timboel sangkaan bahwa Groeneveld 
itoe. mempoenjai penjakit otak dan 
begitoe tidak memikirkan perkataannja 
jang ia keloearkan. 

Menoeroet pendapatannja seorang 
dokter telah nampak, bahwa Grveneveld 

itoe tidak mempoenjai penjakit apa-apa 
dan selandjoetnja haroes dapat toen- 
toetan. i 

Ketika ia paling pertama dihadapkan 
dimoeka Officier van Justiie centoek 
didengar keterangannja, ia telah mem- 
bantah oentoek kasih diawaban, oleh 
karena ia kata jang ia tidak maoe bitjara 
pada seorang Officier van Justitie, atau 
sama siapapoen djoega,malainkan sama 
Wali Negeri. 

Ini hal soedah tentoe menarik per- 
hatiannja orang banjak. Sebagai saksi2 
akan dihadapkan 21 orang jang mana 
15 orang lagi oleh karena tinggalnja 
berdjaoehan tidak perloe datang. 

Keterangan2 mereka djoega akan 
dibatjakan. Selandjoetnja sebagai saksi 
dihadapkan tocan Burgerhoudt, assis- 
tent-resident dari Cheribon dan inspec- 
teur "van  politie tocan' D. Vaas di 

| Cheribon. | 

  
Post Oedara. 

Pada: tanggal 3 i.b. mesin terbang 
,Rijstvogel“ soedah sampai di Jodphur 
dan mesin terbang ,,Ysvogel“ soedah 
sampai di Athene. 

Kemaren mesin terbang ,,Rystvogel" 
soedah sampai di Djask dan mesin 
terbang ,,Ysvogel“. sampai 

—0— 

Examen boeat masoek H.B.S. 
Examennjatidak akan 
diberatkan. 

Atoeran2 baroe tentang examen boeat 
masoek ke H.B.S., mengadakan pe- 
njangkaan, bahwa persoalan2 boeat 
masoek kelas pertama, akan diberatkan. 

Akan tetapi, menoeroet kabar ,,Ba- 
taviasch Nieuwsblad”,” penjangkaan 
ini terlaloe salah. Perihal pekerdjaan 
akan sama dengan tahoen jg. soedah2, 
akan tetapi moerid2 itoe akan ditem- 
patkan didalam lijst sekedar angka2 
dimana mereka mendapat, dan tidak 
moestahil, bahwa angka penghargaan 
(waardeeringscoefficient), jang tiap2 
tahoen ditetapkan boecat beberapa vak, 
sekali ini akan lebih tinggi berhoeboeng 
dengan djoemblahnja tempat jang di 
pastikan, dan disebabkan ini dan 
djoemblah candidaat2 jang ditolak, 
dan jang diterima, akan tetapi tidak 
bisa ditempatkan akan naik. Djadi, 
maksoed atoeran2 ini tidak akan me- 
njoekarkan persoalan2 examen, akan 
tetapi memasoekkan pekerdjaan se- 
baik-baiknja dengan timbangan jang 
dipergoenakan. 

di Cairo. 

0 — 
Perang tanding. 
Bapak lawan bapak 
dan anak lawan anak. 

Pembantoe kita dari Bandoeng me- 
ngabarkan bahwa didjalanan ke kam- 
poeng Windoeradja district Kawali 
(Tjiamis) soedah terdjadi perang tanding 

Seorang pendoedoek Kawali bernama 
S.W. agaknja soedah lama menaroeh 
hati dendam pada salah seorang Mantri 
Goeroe sekolah klas II kampoeng Ba- 
bantar, disebabkan katanja itoe djoe- 
ragan mantri goeroe terlaloe sombong 
dan tjongkak soeka mengagoengkan 
dirinja. 

Begitoe pada hari Minggoe j.b.I. 
setahoe apa bibitnja ini pertempoeran, 
mereka berampat soedah bertemoe di 
djalanan besar kampoeng Windoeradja 
dan teroes bertempoer. Sebagai kesoe- 
dahan dari itoe pertempoeran hebat, 
kampioen dari Bebantar doca-doeanja 
(bapak dan anak) mendapat kekalahan, 
hingga mereka perloe dirawat oleh 
dokter. 

Dengan perantaraan orang banjak 
dan politie korban2 pertempoeran 'itoe     O.Mu akan diwakili olah Mr, Vervloet. dibawa keroemah sakit Tjiamis, 
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(Apa jang dika 
“oleh persJa:    

  

    

  

   

  

     
   

(0 antara Japan dengan 
|... lain2nja ia toelis: 

panen. jang “hendekamand 

   
   
     

    

   

      

   
   

  

      

   

    

   

  

    

  

  

   
besar tertoetoep. 
Demikianlah keadaan : erniagaan      

   rang 50 pCt bertambah    ve TH 

         

  

“Artinja, boekanlah dilebih2kan djika 

     

      
      

   
   
    
   
   
    

    
    
   

     
   
   
   
    
    

    
   
   
    

   
   
    

   

kita poenja perniag: 
mendjadi factor (poko : 
bagi pengharapan kita poenja 
gaan loear negeri di 

. Sesoedah mengetahoei bat Japan 
»dengan , berdasarkan persahabatan 
historisch dengan Nederland maka di 
ambillah kepoetoesan mengadakan gu- 
otaregeling (atoeran aandeel pembaja- 

   
   

begitoe toelis J. Bode, maka soerat 

       

  

kabar ,,Japan Times“ terseboet mene- 

»Dilihat dari sega ik, maka In- 
donesia itoe soe ehilangan ke- 
doedoekannja dalam perniagaan doenia 
seperti zaman poerbakala. Djika Indo- 

esia ingin memperbaiki perniagaannja 
loear negeri, moestilah lebih loeas 

mbil pemandangan daripada ha- 
ng diwadjibkan kepentingan dari 

perniagaan sendiri dan membikin lang- 
kah soepaja tidak menimboelkan anti- 

athie (tidak setoedjoenja| orang Japan. 
oesti mendjalankan soeatoe poli- 
.reciprociteit SN 

—0 artinja perniagaan toekar menoekar|. 
Na «Disamping toe djvega Japan moesti 

    
   

  

  

     

hanja mementingkan kepentingan- 

  

| kepentingan indoestri sadja, —tetapi 
djoega mementingkan perhoeboengan 

ng ge dengan Indonesia seantero- 

|. Japan moesti insjaf akan keadaan di 
ndonesia, tetapi djika mereka hanja 

—.. menoedjoe pada kepentingan dirinja 
sendiri, hal itoe akan melenjapkan 

(00000 principe dari bekerdja bersama-sama 
... dalam kalangan economie, dan Japan 

... moesti insjaf bahwa dari sikap demi- 
0... kian, hanja bisa mendjelmakan kesoe- 

0 dahan-kesoedahan jang tidak baik. 

  

Soerat kabar ,,Jiji” —begitoe kata J.B. 
selandjoetnja—djoega  membitjarakan 

0000 conferentie dagang antara Japan dengan 
0000 Nederland jang akan datang, dan ia 
»... katakan: ,,Madjoenja export barang 

.. Japan ke Indonesia, adalah disebabkan 
hebatnja poekoelan malaise (depressie| 
dalam negeri itoe dan kwaliteit jang 

| sangat baik dengan hnrga rendah dari 
—. barang2 Japan. Dengan lain perkataan, 
—. barang2 Japan oleh consumenten 

  

   

  

. membeli barang2 Japan) dihargakan 

|... memenoehi keperloeannja. 

| dengan keadaan waktoe dan sekalian 
“ berhoeboeng dengan sedjarah persa- 

dengan Japan, akan membawa kesoe- 
dahan dengan perdjandjian dagang jg. 
practisch dari pada conferentie dagang 
jang akan diadakan antara Holland 
dan Japan jang akan datang, dalam: 

perhatian : 

Ipoela 
ilNea-persdienst, 

hn koe-|sebeloem tersiar berita maksoed per- 

    

     

  

ran sama rata) bagi cement dan bier” | 

' bangsa Belanda (afnemer atau jang: 

benar, lantaran barang2 Japan itoe 

'habatan perhoeboengan antara Holland 

      

Kapat: 
dan Japan dengan | Abessijnie. 

c 

    1 na dengan 'sepenoehnja akan diper- 
hati 
ten (afnemer barang2 Japan). 
Mer paka Ki 

Perkawinan jang 
mentjoerigakan.. 

    esia| Berhoeboeng "dengan kabar kawat 
m-|jang soedah dioemoemkan tentang per- 

habatannja Japan dengan Abessynit, 
roetama poela sebagai kesoedahan 

an| dari pada itoe berita jang mengatakan 
nitang sperkawinan jang akan datang 

Hata Ti- antara seorang Poetera Mahkota dari 

a pa-j Ethiopie dengan seorang Prinses Japan,   

agak penting poela kita disini petikkan 
soecatoe 

jang dioemoemkannja 

kawinan terseboet diatas. 
| Kita petik dengan tidak dirobah 
sedikit djoega : 

»Haile Selassie, Keizer dari Abes- 
eesia|syni&, ,,Radja dari sekalian Radja dari 

| Ethiopis Ag jang 'mendapat keme- 
nangan dari Judah dan jang pilih oleh 
Toehan”, ketoeroenan langsoeng dari 
Koningin dari Sheba, soedah mem- 
'bawa ,,bahaja-Japan“ sampai kedekat 
negeri Europa, — dan Italie serta Ing- 
ris tentoe sadja tidak senang hatinja 

y 

tentang hal ini. 
“ Karena Haile, lebih baik terkenal 
dengan nama Rus Rafari, soedah mem- 
berikan tanah-tanah oentoek diper- 
oesahakan kepada Japan dan dirinja 
sendiri dilingkoengi oleh pertanian 
Japan-, achli-achli mineral dan dagang, 
dan bersedia atau sanggoep oentoek 
mendjadikan daerah keradjaannja jang 
350.000 myl persegi loeasnja dengan 
pendoedoek 13.000.000 djiwa mendjadi 
kepoenjaan Japan,“ 

Lebih landjoet J.B. tambahkan poela 
bahwa tiga tahoen berselang moelailah 
orang Japan — sambil. menoenggoe 
pertempoeran dengan India — melihat 
kepada daerah katoen, dan Abessynig 
oentoek itoe mempoenjai hawa, tanah 
dan koelie2 jang moerah. Oleh sebab 
itoe maka orang2 Japan beremboek 
dan mendapat verdrag (soeatoe per- 
djandjian) dimana diperhatikan atas 
barang2nja Japan soepaja lebih diper- 
goenakan, sementara kaoem exporteurs 
Japan boleh datang di Ethiopi& oentoek 
mempeladjari lain2 kesempatan selan- 
djoetnja. - f3 

Melihat keadaan2 ini, maka tiadalah 
berapa mengherankan atas persahaba- 
tan Japan dengan Abessynig terseboet. | 

“Pertanggoenganhi- 
doepnja. 

Soerat kabar Japan, ,Jiji“ poen ada 
|menoelis tentang tindakan lain negeri 
terhadap Japan, demikian katanja : 

»Sangat perloe jang orang menge- 
tahoei bahwa tindakan-tindakan ber- 
soengoet-soengoet jang orang hendak 
adakan terhadap barang2 export (pe- 
ngeloearan Japan) dan terhadap emi- 
gratie bangsa Japan, adalah soeatoe 
antjaman dengan segera oentoek hak 
hidoepnja dari Japan, sebab ini negeri 
tidak  mempoenjai” soember-soember 
perbantoean jang diberikan oleh alam- 
Tetapi bangsa Japan soedah mengamk 
“bil kepoetoesan dengan pasti oentoe- 
'menjerboe sekalian kesoekaran-kesoe . 
karan oentoek memberi pertanggoengan 

Kami mengharap bahwa berhoeboeng | hak hidoepnja soepaja djangan lenjap. 
Activiteitnja Japan (ketjakapannja) di- 
dalam pasar2 doenia, tidak mempoe- 
njai sebab-sebab jang lain. Kami meng- 
harap, bahwa lain-lain bangsa teroe- 
|tama poela Inggris baroelah akan 
memboeka mata dan akan mengerti 
akan sekalian tidakan-tindakan dagang 
terseboet. 

  

     

    
    

   

    

    

    
    

    

    

    
   

. DJAMBI. 

Ketjelakaan dalam 

Mk bannja. 
es 

| Pada hari Sabtoe d.d. 27j.l. 

“pada doesoen dekat Moeara : 

“oleh karena keras tend 
djir telah dapat ketjel 
dalam air. Lebih  dja 
kabar, menoeroet keterang: 

itoe kapal sendiri jang 
rangangan dari Control 
Tembesi, maka itoe kapal & 

|pat ketjelakaan boekannja 
djoeragannja, 
koeli 
kapal ditendang oleh air bandjir, dan 
dapat sedikit oleng, dengan tidak se-' 

HAN Natan itoe koeli perahoe 

     

    
     

  

  

      
    
   
   

  

   

  

      

  

        

  

poetoeskan dengan mempergoe- | 
'kampak gandengan itoe kapal. 
kesalahan lagi terletak pada 

   

     
   
   

  

   

pal tidak boleh lebih 
getah 100 picol, tapi sekarang      

  

    

Pembantoe kita ,,Mentor” kabarkan : 

soengai, seboeah Hek- 
wieller djadi kor-| 

menoeroet jang soedah di-| 

Semoea penoempang dapat ditolong, 
ketjoeali banjak barang2 jang hilang 

wang kira2 f2000.— (Idoea riboe roe- 
piah. 

Atas ini ketjelakaan, jang berwadjib 
. disana soedah periksa lebih djaoeh 
r-Imaka terdjadi ini ketjelakaan, dan itoe 

ay |koeli perahoe didepannja jang berwa- 
ngo | djib disana waktoe ditanjai, telah me- 
n-|ngakoe kesalahannja, dan itoe kapal 

sekarang masih ditoenggoe, atas pe-   ri Jrintah taukenja di Djambi. 

Penghematan P.T.T. 

oe dengan Lahat (Palembang) dan 
  

djadikan satoe pada Sawah Loento 
(Res. Padangi, dan boleh djadi djoega 
banjak orang akan diperhentikan. 

Bocah doekoe ke Singa- 
pore. ! 

didjoeal dipasar Singapore, teroetama 
bocah doekoe, karena ini boeah tahan 
Sampai beberapa hari. Kebanjakan 
    

kan atas kepentingannja consumen- | 

correspondentie dari | 

'perasaan di tan: 

dan dalam.itoe kapal masih tersimpan 

| Mendengar kabar dari soember jang | 
Ga” |lajak dipertjajai, hulppostkantoor Bang- 

-kannja Sala Gati ko dan Saroelangoen akan didjadikan | 
melainkan salah dari 

Bea jaitoe sewaktoe itoe|Moeara Tebi dengan Boengo idem di! 

Baroe sekarang boeah2an dari Djambi | 

          

    

    
Lem TEE An Ot yanr en 

orang bawa ke Singapore itoe doekoe 
setengah matang, soepaja sampai di 
Singapore tidak djadi boesoek, dan 
bocah sawoh poen pernah dikirim ke 
sana. 3 
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Mengembalikan oeang sekolah. 
Anak2 jang se-ib'o e- 
bapa. 

“Dibawah ini kita akan terangkan 

|bapa jang  mengoendjoengi. sekolah 

njaannja pemerintah poela jang dibe- 
rikan subsidie dan berlainan peladja- 
'rannja, oentoek membajar ocang seko- 
lah pada sekolah2 Gouvernement telah 
ditjatat sebagai “moerid2 dari satoe 
sekolah sadja, dengan penetapan, jang: 

a. boeat anak jang paling toea, akan 
dibajar oeang sekolah - dengan sepe- 
noehnja sebagai anak jang satoe2nja 
bersekolah dari se-iboe-bapa. 

b.. boeat salah satoe anak jang 
'moedahan, akan dibajar oeang sekolah 
jang haroes dibajar oleh anak2 jang 

toea'an dari se-ibve-bapa, kalau me- 

reka mengoendjoengi. sekolah jang 
sama. ia 

Dari atoeran2 jang terseboet diatas 
toelis Ind. Crt.“ oentoek mendapat 
keringanan dari pembajaran oeang se- 
kolah hanja akan diberikan atas per- 
mintaannja orang jang dikoeasai atas 
anak2 itoe dan selandjoetnja oentoek 
pengembalian, tiap2 sesoedahnja ba- 
gian kedoea dari tahoen sekolah soe- 
dah iiwat, atau dalam perginja jang 
terlebih dahoeloe  familie itoe dari 
Indonesia, dengan segera sebeloemnja 
mereka berangkat. 

Soerat2 oentoek minta kembali .oe- 
ang sekolah, harges' disertakan dengan 

kwitantie2 oeang sekolah dan dikirim 
pada hoofd var gewestelijk bestuur 

jang berkepentingan, jang mana akan 
oeroeskan hal itae. 

Disini kita akan kemoekakan poela 
bahwa soerat2 oentoek- minta kembali 
itoe ocang sekolah sekarang moes- 
ti dimadjoekan ja. 

) 1205 

Perasaan jang lebih disoekai. 

Boleh jadi persetoe- 
djoean “tarief vracht 
dengan Djepang J.C.J.L. 
dan tiga keperloean 

Didalam tempo 

  

    

  

jang belakangan 
Djawa tentang pem- 

bitjaraan pelajaran lebih disoekai. Da- 
hoeloe Nanyo dan Osaka djoega sang- 
goep bermoesjawarat akan tetapi orang 

mendapat perlawanan dari Ishihara, 
jang mempoenjai pengaroeh besar ke-| 

pada partij baroe ,,Mereinka" dimana 

masoek koempoelannja bekas minister 

   

   

    

  

'Araki. 
Pengabisan boelan December J. C. 

J-L. mendapat perhoeboengan, dengan 

tiga perhimpoenan Djepang jang besar 
tentang mendirikan persetoedjoean ten- 

tang vracht farief dimana sampai seka- 

rang mendapat kelambatan, akan tetapi 

boleh djoega berhasil baik, oleh karena 

  

    

  

  
JC.J-L. diberi bantoean oleh pemerentah. ae aj AA ni 

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

1 kati ,, 0.30 
ekorkoening dan lain? 617.6g : 
jang di ijs 4 ta 
kemboeng besar 1 ekor ,, 0.06 
kakap 1 kati- ,, 0.35 

“teri 617.6g ,, 0.10 
b. Ikan rawa : 

gaboes (besar) 1 ekor “Dize” 
Harga rata-rata barang » (ketjil) 3 » 0.10 
makanan di Betawi, leleh (besar) . » 0.10 

Harga-harga jang di bawah ini seba- » (Ketjil) » » 0.03 
gian besar dikoempoelkanoleh pasar-| c. Ikan aer tawar : 
bedrijf dari Gemeente Betawi, dan|  goerami 1 kati , 0.30 
sebagian ketjil oleh Centraal Kantoor| ikan emas 617.6g ,, 0.30 
voor de Statistiek. | d. Ikan empang : 

28 Jan. — 3 Febr. '34.| bandeng 1 kati ,, 0.35 
Harga etjeren| Sedang 617.6g ,, 0.30 

No. NAMA BARANG? 5, an han Bl ia 
Pa : djamba BE 0 

I. DAGING Pa oa gaboes 617,6g , 0.35 
a. Sapi : peda (poetih 1 bidji ,, 0.015 

bistik Lk TOMO en Ta) Nu Aan 
'haas DAA 5 OA5P "erat (pas Bun Nu na tjoemi? (besar) 617,6g ,, 0.90 
panggang. - Rin eni OgU (ketjil) 0.60 ati 0.35 1 MENU 
lidah €. 2 0.40 teri 3 ja 8.15 

h Karnek - trasi oedang 2 » 0.30 

bistik 1 kati , 0.351. | » ikan n...» 009 
Hans 1 617,6g ,, 0.40| 'roeboek »..». 090 
panggang » 030 Harga etjeran 
sop .0.22”| No. NAMA BARANG? 
toelang sop » 0.125 Banjak Harga | 
rawon (tetelan) » 01516. BERAS: 

c:. Babe pak Tjiandjoer kepala 1 gant, f 0.75 

tidak pake gemoek 1 kati ,, 0.45 ». » 851, 0.60) 
pakai gemoek 617.6g ,, 0.325 ana aa nO 
kaki dll. AU ah » 0.225 ras merah mn 040 
d. Kambing (dengan toelang) ,, 0.30 7. KENTANG BELANDA : 3 

2. BANGSA BOEROENG : |. kentang (poetih) 1 kati ,, 0.04 
bebek. LL ekor, 0.25 ».. (koening) 617,66. , 0.05 
gangsa » » 1-18. SAJOERAN BELANDA : 
ajam i 13 045) biet' 1 bidji ,, 0.02 
ajam kebiri Mt 160) katjang djogo Tiket , 0.03 
kalkoen | M'1120.75 » | boentjis 1 kati ' ,,0.128 

. boeroeng dara $.» 0:20| -kool (poetih) 1 bidji ,, 0.15 
3. TELOER : | ketimoen h. BO 

teloer bebek | 10 bidji ,0.22”|  katjang kapri 1 kati ,, 0.15 
au asn » »025 postelein (krokot) 1 iket ,, 0.01 

    

    

'atoeran2, bahwa anak2 dari se-iboe-| 

Gowvernement atau lain-lainnja kepoe- | 
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LOTERIJ OEWANG BESAR F 500.000-. 

(Terbagi dalam 50.000 lot af 10.— dan terbagi lagi dalam lot2 

per ampat a f 2.50 boeat goenanja) 

De Indische Maatschappij voor Individueele Werkver- 

schaffing di Batavia-Centrum, cs. 

Djoemblah dari pri's prijs f 250.000.— jaitoe : 

L prijs ad f 100.000.— 
tar 

— f 100.000.— 

50.000.— — .. 50.000.— 
25.000.— — ., 25.000.— 
10.000.— —,, 10.000.— C 
5.000.— —,, 5.000.— 
1.000.— —,, 5.000. 
1500 Ha mui 510002 

100.— &—... 50-000.— 

f 250.000.— 

Lot-lot bisa dapat pada semoea kantoor dari 

NEDERLANDSCH INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPI) 

“Pengiriman lot2 per post sesoedah trima postwissel ad f 2.50 per 

VW, lot plus £ 0.50 porti boeat kiriman 4 lot-perampat atawa koerang 

PENARIKAN DI BATAVIA PADA 16 FEBRUARI 1934 

kefjoeali bila itoe tanggal dimadjoekan menoeroel penetepan Direc- 

teur van Justitie djikalau lotlot terdjoeal habis lebih siang Djika 

lot2 tidak terdjoeal habis prijs2 akan ditoeroenkan dengan berimbang 
REMBOURS TIDAK DIKIRIM 

Ketjoeali si pengirim beriken instructies lain boecat postwissel jang 

diterima sesoedah lot lot jang disediakan boeat pendjoealan dengan 

'postwissel, terdjoeal habis akan dikirim “lot-lot dari Loterij jang 
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bawang koetjaj PER INA 

seladah 1 bidji.,, 0.01 
bajem k. iket 0.01 
tomat 1 bidji ,, 0.03 
bortol hb: iket. » 003 
SAJOERAN KAMPOENG:: 
djagoeng moeda 1 iket » 0.01? 

y toewa.. 1 batang ,, 0.01 
katjang pandjang 1 iket » 0.02 
laboe L bidji | 50:04 
lobak | ikat » 0.02 
pete 10 papan, 0.15 
pare 1 bidji ..,0.01” 
terong 5 50401? 
tjabe 1 kati 5 3 
tjabe rawit stel 

9. BOEAH-BOEAHAN : ” 
ananas (Bogor) 

» (Banten) ” "2 

» (Palembang) ( » 910 
djeroek (Garoet) 10. , » 0.40 

” (Bali) 10 ” » liar 
»  Inase aan 3015 

doekoeh Ka01 3 » 0D 
mangga (aromanis) 1. ,, 020 

» (golek) 1 7», IN 

» Undramajoe) 1 ,, Oi ma 
pisang radja ISIS Mae 

s1 Ge dmbon 2 bidji ,,.0.04 
». tandoek te 3003 

ramboetan (matjan) 1 iket ,, 0.04 
wi nona) has OP 

sawoh 10 bidji ,, 0.05 
zuurzak (nangka blanda)1 ,, ,, 0:06 
10. LAIN-LAIN BARANG : 

emi 10 bidji ». 010 
tahoe 10, » Ort22 
taoge 1 kati » 0.04 
arang “1 boengkoes 

  

  

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

Telegram adres : BAKRI 

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

  

1 bidji 0.06 

2: &Orgu 
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j na 
tent: ng na banana bisa pe- | 
no ikan “kemaoean semoea pembatja- 5 is ka. 
nja: Memang ini moestahil sekali. 

     
Lantaran kemaoean pembatja adalt 

1001 roepa lebih, maka perloe jour- 

  

tidak terlaloe pintar, asal sana sini 
serba dikit boleh dah. Djangan seperti 
Kampret jang biasanja tjoema mengisi 
podjok sadja, lain oeroesan tidak bi 
tjoes. 

Tetapi meskipoen tjoema toekang 
podjok toch perloe djoega rada2tahoe| 

  

rogpa2 oeroesan, tidak boeat di koran, Istu 
tjoema boeatkasih djawaban atau advies| d 
pada beberapa permintaan jg. sering | 
loeajodtah pada Kampret. Jah, boleh 
djadi pembajja heran, masa orang. 
minta advies pada Kampret. Tetapi, 
betoel ada dah..... 
Seorang pembatja di Tjimahi, Indo- 4. 

nesier kaja, minta pertimbangan Kam- 
pret sebab ada Indische Arts jang 
beloem lama loeloes maoe boeka prak- 
tijk di Tjimahi. Ini dokter minta dipin- 
djami oeang boeat beli instrumenten. 
Dikasih atau djangan ? 

Sajang itoe dokter, Kampret tidak 
kenal, kalau kenal asal ada commis-| 
sienja dong biar dikasih, setidaknja ka-| 
lau Kampret dari Bandoeng mampir di 
Tjimahi berobat pada ia, djangan 
bilang-bilang Kampret sakit malaria 
atau influenza.. 

Seorang pembatja di 
| ingin boeka oesaha di Betawi, tanja 

Y Be br 'an apa jang sekira madjoe 
. kitakan modal sepoeloeh riboe. 

Jaah, peroesaha'an apa jang madjoe. 
Sekarang djaman soesah. Ada oesaha 
jang masih bisa madjoe meskipoen 
di . djaman  malaise, tetapi, tentoe ia 
tidak maoe, sebab ia sorang santri. 
Ampir Kampret djawab: ,,Djikalau 

- kebanjakan oeang boleh bagi-in dong 
Kampret!“ 
Semalam datang pembatja dari Tanah 

: TN Soeroto, di in-de-koskan pada 
op “Said, Commies S.S. di Bandoeng, 

olah. di Ksatrijan-school klas, 3 
ajo tanggal 23 Januari minggat, 
poelang sekolah tidak datang ke roe- 
mah lagi. Sampai sekarang tidak ke- 

. temoe. Apa jang moesti diperboeat ? 

—Toean soedah rapport pada politie ? 
—Soedah, tetapi sampai sekarang be-: 
loem ada kabarnja, Tentoe sadja saja | 
koeatir, Had 

Jah, bagaimana Kampret moesti kasih 
advies oeroesan anak hilang. Kalau 
letterzetter “bilang pada Kampret : 
»Toean, copy. isi-podjok hilang”, gam- 

|. pang, tentoe Kampret djawab : ,,Nou 
Seni bikin lagi sadja“. Tetapi anak 

1 Miang, kata begitoe pada ajahnja dong 
onbesekop, boekan ? 
 Toeloeng sana pembatja, kalau ke- 

    

     

   

   

  

    
       

   
   
    

      

    
   

Ne atau pada Kampret, barang- 
KA Aa dapat presen dari 

  

  

ng memboeroe. 
Seorang Tionghoa 

Rap tertembak. 
2 tg ola! toekang tembak jang terke- 
Li 2 di ini kota dan dalam beberapa 

413 rtandingan . tembak telah mendapat 
“priis No: 1 pada 
Heaba . j 
Ia pasang « 
Akan tetapi 
“ika dengang 

  

          
   
    
   

Be Tari, hendak 

      
     

     1 nja seorang 

  

   
    
   

   
      

     

  

      
   

  

    

    

g kali mendapat 
ang 1 hh loekakan itoe | 

—O— 

at keadaan kampong, 

Banjak pembatja, banjak kemaoean.| 
iri ini sebab djoega Kampret tentang # y 

geroesan. prive tidak maoe lagi banjak2, | 
malah satoe sadja kalau terlaloe dipi-f, 
kiri' bisa datangkan penjakit tering...| 

nalist poenjakan pengetahoean roepa2| | 10.0 
djoega, biar di tiap2 pengetahoean itoe |b: 

  

      

Palembang| 

| toean Ratoes Darmowarsito, | 
toetoerkan"poetranja oemoer 13 tahoen, | 

an Ne ria ak: 

   Tb iknja Kansai di kampong2 djadi ta' | 
Na 

anja pe datang dari Hindoestan, 
aka teroes semoea diportret, dimana 

ppan, djuega ikoet. 
da hari Minggoe j.a.d. K. B.I 
mengadakan dagkamp di Menteng, 

kali djoega berhoeboeng dengan 
gati harinja Diponegoro. 

  

lebih ngoendfoenginja, soepaja 

  

—0— 

KT N.LO.G. f 15.000. 
Aa Dimana adanja? 
oeroet pemberian tahoe dari 

1ool“ pada 2i.b. »Indie- -Expres“ 
n keloear 2 kali satoe minggoe pada 
ogal 10 Februari j.a. d. 
eh karena itoe f 15.000 (boekannja 

000| telah dikeloearkan oleh hoofd- 
jur dari N.LOG. dari Genoot- 

schapskas oentoek mendirikan satoe 
soerat kabar ha-'an, dapatlah kita ma- 

an pertanjaan disini apa anggauta2 
'itoe perkoempoelan semoeanja 
edjoe mereka poenja oeang contri- 

t utie dipergoenakan demikian. 
'Seharoesnja mereka tanja pada Be- 
aur,rekening dan pertanggoengannja 

Lan 15.000. sebab tidak ada 
2 jang dibeli dan selandjoetnja 

kertas2 poen tidak ada kelihatan. Hanja 
satoe kamer directie iang bagoes se- 
kali barangkali akan didirikan. 

. Dan dimanakah adanja itoef 15.000.? 
| perdjand: ian2 apa, setjara ba- 

gaimana, siapakah jang mendjadi borg- 
nja dari itoe ocang jang telah dike 
locarkan? Dan pada siapakah dikasi- 
kannja" gaimanakah boenjinja itoe 
soerat perhoeiangan ? 

. Sama siapakah bestuur N.I.O.G. ha- 
roes minta oeang itoe kalau ada keper 
locan2? 

“Kalau anggauta2 dari itoe perkoem- 
poelan madjoekan permintaan soepaja 
Nawa” dengan terang dari hal 
terseboet, boleh dibilang jang ini akan 
penting sekali. “. 

Sekali lagi: boekan f 10.000. akan 
tetapi f 15.000. N.ILO G. soedah keloear- 
kan oeangnja dalam itoe peroesahaan. 

Jang mena'djoebkan kita jalah bahwa 
anggauta2-nja itoe tidak tahoe sama 
sekali dari hal terseboet. toelis »N.v.D”. 

ea 

Rapat anggauta Pasoendan-lstri. 
|. Sebagaimana, soedah di habarkan pa 
da hari Minggoe tgl. 4 Februari '34. Pasi 
tjabang Djatinegara soedah mengada- 
kan rapat anggauta bertempat di Club- 
hvis Pasoendan Pisanganlama. 

jang dibitiarakan teroetama sekali, 
tentang Moedercursus oleh Njonja I. 
Dachlan. Dipoetoeskan bahwa Pasi 
'mengadakan  moedercursus — saban 
Minggoe sekali, bertempat di Clubhuis 
Pasoendan Pisanganlama, atas pimpi- 
nannja Njonja Soewito, vroedvrouw 
Djatinegara. 

Sesoedah itoe laloe membitjarakan 
verslag P.P.K.I. dari moelai berdiri 
sampai pada waktoe sekarang, oleh 
Njonja Soehara, dan tentang haloeannja 
oleh Njonja Siti Asmaja. 

Djoega berhoeboeng dengan verslag 
itoe Comite hendak mengadakan con- 

     

    

    
      

  

     

  

  

maksoednja, soepaja bisa mengadakan 
conferentie dengan R.S. Pasi di Ban- 
doeng, berhoeboeng dengan akan me- 
ngadakar Congres Pasi pada 31 Maart. 
Dan atas permintaannja Perkoempoe- 
lan Iboe Indonesia jang djoega minta 
bekerdja bersama-sama, comite perloe 
mengadakan conferentie djoega. 

Karena P.P.K.I. berhadjat akan me- 
ngadakan pemboekaan oficieel, soepaja 
(Pasi. seoemoemnj apada  waktoenja 

“Imengadakan tentoonstelling. 
Dalam pemilihan Voorzitter tjabang, 

liang terpilih jaitoe Njonja Asijah. 
| Pada poekoel 1 siang rapat ditoetoep. | 

Oentoek penghormatan pada sauda-| 

edahanlah banjak jang | 

di Meester Cornelis 

ferentie dengan H.B. Pasoendan, jang | 

  

  

  

Districtwedstrijden P.S.S.I. 
PSh Paha Ii u2 

Itoe pertandingan district oentoek 
P.S.S.I. antara kedoea perkuempoelan 
terseboet jalah antara Bandoeng dan 
Tasikmalaja, telah main hari Minggoe 

ja. jang laloe dengan dapat koendjoengan 
Itjoekoep dari penonton, biarpoen ini 
waktoe ada waktoe banjak penggoda 
oleh hoedjan." Pertandingan dipimpin 

seloleh toean Moesa scheidsrechter dari | 
(Djakarta. 

. Opstelling sebagi berikoet : 
Na 

Moegni 
Tjitji . Oeho 

Joes Lambri Ibrahim 

Epeng Handa Kinin . Asan  Abdoel 
1 Madjid 

. Wasah Jasin Soehanda 
"1. Oedi Z. Arifin 

Hasan   
  

   Ips.LB. 

al Adang Ojon Soeratman Bassari. | 
O 

    

5 Aftrap dilakoekan oleh toean Sadi- 
in. 

“ Moelai permainan kelihatan Ban- 
doeng selaloe menjerang dan kemoe- 
dian itoe penjerang ada poela dalam 
jtangannja Tasik. Satoe kali bola dapat 
'oleh Abdoelmadjid dan dengan satoe| 
tendangan keras jang soedah ditangkap, 
Moegni djadi menjerah hingga stand 
pertama. 1—0 oentoek Bandoeng. 

Dengan kekalahan 'ini Tasik jang 

jadi tambah ha- 
wa oentoek bekerdja keras djangan 
sampai pertandingan sekarang menda 

beloem lama nd P.P.V.LM. 

imendapat rang diatas, mereka tidak 
maoe dibawah. Me 
pada saudaranja ja sama2 baroe 
anggauta dari P.S.S.I/ jaitoe P.P.V.I.M. 
jang ini tahoen poela baroe toeroet 
bertanding Voorhoede Tasik bergerak 

a selaloe ingat 

  

dengan tenaga penoeh, sedang achter- 
hoede Bandoeng hal. ngkan toedjoean 

pat kekalahan Ta akan | 

  

no. 1 atau setidak tidaknja no. 2. Itoe 
hal nanti dapat dipoetoeskan oleh 
pertandingan P-S. P.S. dengan V. 1 J. 
tanggal 17 ini boelan di Tasikmalaja. 

agaimana pertandingan itoe terdjadi, 

jang akan heronggeng. 

Dalam pertandingan jang akan Si 

saksikan sendiri di Tasik. (Red.). 

| BROODBAKKERIJ | 

  

  ELITEs 
2 uiderboordweg No. 107 Telf 180 Priok.   mereka dengan beberapa djalan, 

Joes dari Tasik r 

  

ngan seizinan captain Bandoeng diganti 
oleh Emek. Satoe penjerangan dengan 
pimpinan Ojon bal madjoe kedepan. | 
Achrerhoede Bandoeng tjoba mereboet, 
tetapi bal oleh Ojon dioverkan pada 
| Soeratman. Lihat ini harapan. Soerat- 
man kirim tendangan jang berharga 
hingga Hasan menjerah, dan stand 
djadi 1—1. 

Soedah main dengan ganti berganti 
mejerang, penjerangan mana bertambah 
hebat, laloe toean Moesa soeroeh be- 
renti oentoek mengaso (pauze). 

jang menggembirakan diantara partij 
pandjang dan pendek 

Sesoedah pauze, kelihatan pertan- 
dingan betoel2 djadi seroe sekali, ke- 
doea2 pihak djaga 
kalah. Boeat Bandoeng itoe kekalahan 
nanti tentoe tidak enak benar. 

Tapi memang soedah nasib bagi 
Bandoeng akan men apat kekalahan 
sebab masoeknja bola jang pengha- 
bisan adalah disebabkan salah kakinja 
Soehanda (back) waktoe mereboet ten- 
dangan Ojon, hingga itoe bola masoek 
kegoalnja sendiri dan stand penoetoep 

jangan sampai 

   

dapat halangan | 
oentoek bermain teroes, tempatnja de- 

Dalam pauze diadakan pertandingan | 

  1—2 oentoek Tasikmalaja. 
Berhoeboeng dengan kemenangan | 

Mi oleh Tasik, bergmbah besar ha- ' 

zwerver” 

SPORT 
SPECULAAS 

en 
andere 
heerlijke 
banket- 
koekjes 
van 

BAN   
's Middags bij de thee: 
's Ochtends op het brood: 

PaRI 
SPECULAAS 

van PAUL C. KAISER'S Banketbakkerjjen 
Een wonderlijke combinatie van bloem, 
amandelen en de fijnste 
toebereid met pure boter 
Overal verkrijgbaar a # 100 per blik. 
Spaart de mooie, gekleurde plaatjes voor 
het kinderleesboek : 

.yan C. Joh. Kievit 

rapan mereka oentoek mereboet rang 

tentoe sadja penonton di itoe Tenigat. z 

tang ini kita sengadja akan mamper- | 

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

  

Rebo, 7 Februari '34, 

Lelang: Toko di Theewaterstraat 
oleh: john Pryce : 

Lelang Commissie di Rijswijk 11, 
Oleh John Pryce. 

Kemis, 8 Februari 34, 

Lelang Commissie di Menteng 37, 
|oleh de Seriere : 

Lelang .koeda di Petodjo, oleh-Avan. 
Lelang barang emas inten di Tong- 

kangan oleh Tan Jan Goan. 

Djoemahat, 9 Februari 34. 

Lelang Toko di Menteng, oleh Wel- 
tevreden. 

Saptoe, 10 Februari 34 

'Lelang perceel di Kantoor Lelang, 
oleh Mr. Phoa Liong Gie. 

Lelang perceel di Kantoor Lelang,   

  

  

ag 

SA. R. DJA 

— TELEFOON. 176, ME 

tjotjok kain kotor d.lI. penjakit. 

  
Sedia obat patent seperti :     135 

2. oleh Not. Zoetmulder. 

“Prof. TABIB 

No. 8'GANG PASAR MOEKA FABRIEK GAS 

  

Mengobati segala roepa penjakit Zonder Operalie seperti pe- 

njakit mata dan sakit aanbeien (wasir) sakit kentjing, Syphilis, Kentjing 
Manis, sakit batok kering atau basah, 

Boeat periksa segala roepa penjakit zonder bajar apa-apa. Soe- 
rat Poedjian bisa dilihat ditempat kita. 

Toean” dan' Njonja? boleh panggil diroemah sembarang waktoe, 
fjoema reken ongkos poelang pergi atau boleh datang ditempat saja. 
Saban hari bisa ketemoe dari djam 7 pagi sampai djam 9 malam, 

Gandhi-sirop f 0,75, Gandhi-olie, 
bikin ramboet keriting f 0,25, Gandhi-pil, penjakit anak. 

N. B. Obat obat boleh kirim dengan rembours kesegala tempat. 

na | 

LALOEDIN 

Es STER CORNELIS — 5 

sakit: kepoetian atau tidak 

      
  

  

specerijen, 

»Benito, de jonge 

ISERS 
KETBAKKERIJ EN 
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sa EN, GIGI "3 
Kn SiusbraduaN (Gang Pasar Baroe) Ng ig 

Telf. WI. 1598 Batavia-C. 
BOEAT SEGALA ROEPA OEROESAN GIGI 

Diam bifjara: 73 — 0, sore 4'/,7—6 
Ketjoeabi, hari Minggoe dan hari. Besar 

ba MA loear abah San menoeroep perdiandiin 

    

   

  

       

  

    
     

    

KETJANTIKAN 
Kebunjakah disebabkan oleh karena rawatan 

! oe 'sendiri, seperti Miss Mary: Ma' 

          

   

Iportretnja dengan izin| jang selamanja pake 
yaa HANG TJIOE, hinggaparasnja begi- 

|'toe TJANTIK dan aloes membikin dia men- 
 Gjadi satoe actrice jang paling populair dari 
Shanghai Opera, jang pernah membikin per- | 

ndjoekkan “di Pantjoran Batavia, dan nanti 
Ek Pria dara 

— Kita berani 'pastikari satoe kali 'bikin pers. 
 tjobaan dengan ini dan akan MEMOEAS- 

“13 AN injonja-njonja dari nona2. | 

  

    

“ Bisa dapat beli dari toko2 diantero Negri "Hindia: Hocati andi dagang 
dapat rabat bagoes. Lekas minta mendjadi kita poenja. agent.. : 

Henna A3 KYONG: '& Lena ng Besar dalam No.15 Batavia   
  

    

   

Hu uis 

| Adres jang soedah terkenal 
Na 

  

Kami selama ada sedija" e 1 

TENNIS RACKET 
1 (Framenja sadja). 

  

Merk SERVICE per stuk. . . d& f 9.— 
PER NI ANK SN BA AP NU Persi 
SEE ARE 2 Lo an O— 
ERA EA na MN ja dal 9 2 
sa BRGN Re on un Org 
na MEMUBERUTY | TA nh aka 
»  HAPPINESS . Ls Kn 
5 ME EP ARE btn 0 Ir 
” GEM. Ba an Ts Bet 5.— 

3 RAIN BOW: St on ”..» 5. 5 

5 SPEEDY ape Bau TA tg S3 : »'» 5 

    
—O— 

ITEM 

    

Tennis Ball merk St. Ialbk jang dipakai datrr dapat poe- 
djian dari Toean-toean Tennis Kampioen Jamada- Jamaoka, Bata- 
.via-C, tournee 1933. Tennismatch di Mp. se 

Tennis Ball per doz Hn 4 ag MP 0 oU 
Prece Racket per stuk. 4 5 5 1 Nun ulin 
Saroeng racket W. proof... . : 3N Si.» Si 

Ada sedia segala matjam sport-artikelen,: Badmington, voet- 
ball, Tennisnet dan lain-lain. 

Loear Batavia-C. diatoer kirim Rembours, waktoe pesan serta- 
kan 50pCt. dari waarde pesanan. 

Toko Rokkoh 
(Afdeeling Sport - Artikelen) . 

KRAMAT No. 10, Telf. 6077, 

Batavia-C. 
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SAWAH BESAR No 33 

. Betawi jan 
bisa. mer 

     

  

TELEFOON 1361 WELTEVREDEN 

fa Ma aa las 
Satoe Cementtegelfabriek jang soedah lama berdiri dikota 

mempoenjai banjak langganan di seloeroeh Indonesia Ke 

in roepa-roepa model Cementtegel kwaliteit nummer 
Ya satoe dan bikin Betonbuizen. Dikirim dengan lekas pada siapa Rs 
s3 jang minta, harga pantas. 

  

RADJANJA 

Cementtegelfabriek SUMATRA“ TB EDA K 
SC IDJANGAN KLIROE LAIN MERK! 

  

  

“DE DIRECTIE 
         

  

TC POROER 2: Naa SORE 
Kn aa AG 

    

    

  
  

    

IPOEPOER PAGI SORE 

Dee MUSICA 
  

  

  

  

  

Kramatplein 45 Batavia-C, 
  

  

      
      

  

Bersih | Lesah   

  

     
      
      

       

    
       
        

          
      
      
      
      
         
      
    

      

Pasang SNAAR, warna IT! 
Pasang SNAAR, warna” MERAH 

IDJO (shiep) - » 5 Ea 

Pasang SNAAR, warna MERAH... pg ge 
7 IDJO (Good shiep) — 
T u ka 

    

      

    
  

  

bibi    

  

     

OEM 
taraan 

" Peladjaran dioesahakan 

N: B. Kapada Cursisten 
akan di: kasihkan 
woordenboek 

— (ka 

      

    
    

  

         

   
       

    
    
    

       
    

    

  

1 De beste stoften 
tegen zeer 
goedkoope 

  

        
Fi djoega berdiri 

  

Tiita-tjita jang. tergoda. 
Oleh 

SAEROEN 

BAGIAN KE XV. 
TIMBOELNJA PERASAAN. 

84). ea 

Tidak ada permoela'an bitjara lagi, 
tetapi malah maoe pergi. 

Waktee nona Gartiah berdiri, ia 
dan. dengan moeka 

tap koetjing jang minta dioesap 
tet Bg tendangan, 

Gartiah lantas pergi ke bela- 
kang berati omong-omong dengan | 
nona Djoeliah dan njonja Effendi. 
Dr. Pardi berdiri Na Iantas 
memikirkan disebelah Ha Na 
perboeatan atau oetja ada 

| koerang baik dan membikin nona 

  

“Imatanja, satoe leretan jang ia beluem 

Gartiah tidak senang. Waktoe ini no- 
na maoe keloear memang leretkan 

pernah seoemoer hidoep .lihat dari 
itoe nona dan perempoean lain. Se- 
karang ia bingoeng “mesti berboeat 
apa. Foetoesan dia jang ambil, baik ke- 
loear sadja boeat hiboerkan hati, isap 
hawa goenoeng jang penoeh dengan 
kesedjoekan. 

la teroes pergi keloear. Lihaf langit 
jang terang, ambil iapoenja toengkat 
oentoek berdjalan-djalan dan . pesan 
pada boedjangnja bahwa ia maoe tjari, 
pemandangan sebentar, sebeloem wak: 
toe makan tentoe soedah ada datang. 
Pelrahan perlahan ia djalan menoedjoe 
ke koelon, dengan. pikiran melajang. 
Orang desa jang ketemoe di .djalanan 
boeka topisdan ,kasih" "Gong, tetapi 
ia djalan ngelampen teroes zonder 
perdoelikan | tiri 0g 

la djalan teroes, Po had “kali dan 
lihat djoerang jan ada disebelahnja kas 
nan, Dari rada aloe kelihatan'roe- | 
(mah Soebardjo jang dindingnja serba 

A
n
a
 an
 

koersi malas dan 
medja' ketjil di mana terletak 
minoeman air-thee diatasnja. Perlahan 
perlahan berdjalan ia djalan rada de- 
kat dan lihat bahw2 Soebarpjo sedang 
batja boekoe di itoe koersi malas. Ia 
tjoba mace lihat boekoe apa jang di 
batjanja itoe, tetapi tidak bisa tahoe 
shanja kelihatan koelitnjasadjajang belao. 

Perlahar-ilshan ia tapakkan kakinja 
di: roempoet  soepaja tidak di keta- 
hoei oleh Soebard'o. Isi hal berhasil 
djoega sebab Soebardjo teroes batja 
itoe boekoe zonder menengok apa-ap3. 

Dr Pardi ambil tikoengaan di kebon 
thee djalan' di galengan boeat soepaja 
lekas sampai di gang jang besaran. 

Sementara itoe mata hari soedah 
hilang sinarnja, tetapi masih tjoekoep 
terang. lantaran baroe djam6 lebih. 

Zonder rasa ia soedah laloei 3K M. 
Dari roemah familie Effendi ada 2 K. 
IM. koerang sedikit. Ia masih mzoe 

ada. kelihatan 

    
di gelap! | Dengan pasti ja ambil 
Octuesau, ' mave malam it: e djoega 
alau ada kesempatan akan menjata-     poetih, Ia menoedjoe itoe roemah 

maoe liwati, Dibawah pohon doekoe 
kan ingin soepaja nona Gartiah men- 

djadi abi na 

KRAMATPLEIN No. 42 — 43 

"Beladj tarlah. bahasa 

BELANDA atau INGGERIS 
| IKOENTJI PINTOE GERBANG PENGETAHOEANJ) 

Oentoek ineloeaskan pengetahoean kita, maka haroeslah kita 
mengerti dan pandai berbahasa asing. 

Pada masa ini bahasa Belanda dan bahasa Inggeris adalah 
bahasa jang perloe sekali dipeladjari. 

Banjak sekali orang jang hendak beladjar bahasa itoe, tetapi 
- ja ta''dapat mengoendjoengi sekolah-sekolahan, karena diam di- 

logar Kota, ta“ diterima mendjadi moerid, d.LI. 
Oentoek mentjapaikan keinginan mereka itoe, SN 
EM “mengadakan schriftelijke Ies (beladjar dengan peran-|f... took 
“boekoe?) jang dikirim saban minggoe (4 kali seboelan) 

- terangkan dalam bahasa Indonesia 
“3 “Oeang langganan tiap-tiap bahasa f 3.28 seboelan. 

  

AR An Sea DAA 

    

  

n I- 
MOESIN OEDJAN     

      

BATAVIA CENTRUM 

Lezat Moerah   

  

TOKO 

HAWA MIE 
Pasar Senen No. 141 —  Batavia-C, 

Moelai harga. . . f 2.25. 
di tanggoeng Water-proof   PENDIDIKAN Ti   
  

dengan tjara jang moedah dan di- 
Tammat- sampai No. 52. 
  

  

  

APAKAH | RADIO7 
TELEGRAFIE ITOE ' 
Inginkah foean taoe? Sekarang soedah 

“lada boekoenja dalem bahasa Indonesia. 
Kirimlah postwissel. f 1,—, nanti foean 
aken trima satoe boekoe berisi tentang roe- 
sianja RADIO dan bageimana kita haroes 
memakeinja. Dihiasi bebrapa gambar de- 
ngen difjitak memakei tinta 2 warna. 
Lekaslah pesen ampir abis. 
Djoega mendjoeal hasil tangan Indonesia 
asli, seperti TOPI PANAMA asli harga 
f5,—, f 375 dan f 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. 

Kirimlah pada: 
Adm: ,,PENDIDIKAN - OEMoOEmMs« 
Pa 1 ERANIA 

  

      

    

Barang-barang di 
:8 tanggoerg baik, koeaf dan menjenang- Cc O U Pp O MN kan. Djoeal ketengan dan codian. Silah- 

kenlah pesen, sekali tentoe boeat sete- 
roesnja. Mintalah prijscourant. 

Menoenggoe pesenan 

Fil. TOKO KABINANGKITAN 
Djatibarang. S. S./WL. . 
M. ABDY SABOER. 

: MN ERA ana aan 

WEEK 

    
|djalan terpes tetapi keboeroe mendja-I- 

Ia poelarg berdjalan lebih tjepat dari 
tadi sewaktoe lagi berangkat, Waktoe 
ia hampir sampai diroemah pondok- 
nja, merasa djoega ketjapaian 

Ia djalan perlahan-lahan, melihat lam 
poe gasoline di teigah jang soedah 
di pasang. Habis pandang itoe sorot 
lampoe ir tidak lihit siapa jang doe- 
doek di koersi keb»n dipekarangan 
samping djalanan. 

Perlahan-lahan ia berdjalan, dalam 
gelap, Sampai ia dengar soeara nona 
Gartiah : 
»Apa tocan mnaksoedkan waktoe toean 
tadi sedang bitjara di dalam dengan 
saja?“ Tidak sedikit kaget dr. Pardi 
tjari dari mana asalnja datang itoe 
soeara. Poen ia akan tjari perkata'an 
oentoer djawaban djikalau tidak akan 
mendoesi bahwa itoe perkata'an boe 
kan oentoek, dia. 

Dengan soeara lebih gemetar dari 
biasarja Soebardjs mendjawab :" 

» Bahwa bintang-bintang boeat saja 

  

ada sebagai teman jang endah sekali 
b.kinan T- ehan, Lih «t matjam-matjam 
nja, lihat jang satoe lebih manis dari 

ag at itoe Ps 
pa toean Snebardjo soeka pad 

bintang “bintang Bu an 
"J3 kendati siapa jang bitjara ten- 

tang bintang sebe toeinja hanja ada 
tiga matjam golongan, satoe astronoom, 
toekang ilmoe bintang, satoe' penjair 
atau orang gila. Dan itoe tiga-tiganja 
Mn Oentoeng !" 

pa Irgi tocan tadi kat k 
di “dalam ?" ok 

»Bahwasanja langit tidak berbatas, 
sebagaimana saja podenja kebentjian 
pada nona Gartiah doeloe tidak ber- 
watas dan perasa'an perSobatan sja 
tidak berwatas., 

»Boeat saja ada soesah oertek 
mengertikan tocan poenja maksoed." 

»Soesah P Saja rasa tidak, 
Ini hal biasa sadja, kalau dilerima 

dengan biasa. Tapi betoel non". Doe 
loe dan sekarang ada Singat beda, 
Doeloe seperti boeah #1 "ang ma 
sih mentah, sekar ng . is en     jang lain, Apa adakah manoesia ri- 

sa tjiptakan pekerdja'an Toehan irny (“Kan disamhoeng) 
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. praktijk, hantjoerlah Islam jang soetji. 

' fahamannja tentang atoeran Islam ada 

    

selidiki sampai dimana kebenarannja, 

“ma Islam semestinja—bagaimana ter- 

terangkan dengan perkataan jang boe- 
. Iat-boelat. pe | 

disalin ke bahasa Soenda, seboetlah 
kitab C. Kalau kita mengetahoci, bera- 
pa banjaknja kitab model'A.B:C, ialah 

kewadjiban manoesia adalah mentjari 

    

b 
ak wa hain 

Na 

  

    

      

    

    

«yg 

  

  

  

Tn
 

(
P
r
 

| 
1 

  

     

  

| 1 PE   

Ktu 

Pemandangan tl. 24-1 jl. telah terbatja 
oleh TT. Poeloet2 pada ia mana 

saja mendjadi voldaan, djika bocah | 
kalam T. Poeloet2 (Pemandangan 27-1 
jl) terbatja oleh kaoem intellect, di- 

dan pakailah kebagoesan itoe oentoek 
hidoep didalam pergaoelan kita. 

Penerangan T. Poeloet2 tentang aga- | 

pakainig, oleh mereka, jang dengan 
'perantaran Agama mentjari keperloean 
sendiri—soenggoch ta' oesah ditam- 

bahi tjabe lagi, walaupoen tidak di 

Tjoekogplah pedasnja oentoek siapa 
jang berani menjalahkan badan sendiri ! 

Memang, Kalau menengok didalam 

»Kita telah mengetahoei, orang Dja- 
wa seoemoemnja berigama Islam akan 
tetapi kami menjaksikan, bahwa me- 
reka di bagian Kidoel (zuidkust) ke- 

amat tipisnja. (Islam en Christendom 
J.C. Rutgers 1912)... 5 

Didalam sala satoe madjallah agama 
Islam (namanja loepa) ada pertanjain : 

Bagaimana hoekoemnja orang ber- 
hadjat memakai, gamelan ? 

Saja mendengar perkataan seorang 
jang boleh: dianggap,tegoeh Igama- 

nja“ bahwa: keislaman tjoekoeplah 
dengan. Sjahadat, salat, -poeasa dan 
memberi zakat-fitrah. Pa an 

. Bagaimana dan apa memfaatnja sa- 

lat, apa perloenja poeasa, dan siapa 

jang diwadfbkan berdjakat-fitrah, ini 
ada masa'alah jang ta? perloe dipikir 

kan dalam dalam !. Pp 2. 

Selain kaoem penindas igama ada 
poela satoe sebab, mengapa keislaman 
kita begitoe tipis dan lembek, dan sa- 
ja akan mentjoba mentjatat pendapa- 
tan -tenfang “toe. than 

Sebagaimana kita mengetahoei ka- 
Gem Moeslimin di sini hampir semoea 

mengakoe bermazhab Imam  Safei. 

Mesti dan pantas kita akoei bahwa 

Imam ini memang satoe boedjangga, 
pembela, pendekar Islam. Kita berteri 
ma kasih pada beliau, ialah telah di 
beri penerangan, satoe djalan oen- 
toek hidoep di doenia ini, beroepa 

kitab2, jang mana dihargakan sedari 
keroehoen kita. 1 
Saja rasa tebin terang, kalau dimi-| 

salkan seperti | 
mentafsirkan dengan 
ajat @oeran, didjadika 

Oelama. toe'lan “1 1 
ini ke bahasa Melajoe, djadilal 
B. Oentoek tanah Pasoendan kitab B. 

ibawah ini. Imam Safei 
eterangan 1-2 
   

       

    

        

     

    

penerangan dari Satoe -djalan, soeng- 
goeh tidak bisa moedah ketelan oleh 
otak santri, mendjadikan ti 
adan dan kemaoean oei 
ladjari kitab jang Ia 

  

   

    

  

satoe 
EKA ' Ga 4 

Saja bersoekoer kepada Toehan Jang| Pik 
Maha Koeasa, bahwa obrolan saja dalam | poela 

      
   t 

  

Pik lah ! | tentang Agama, apa 
tentang djalan dan pikiran 

oentoek berigama, mendjalankan peren-   

tah Toehan. 
saja membilang terima kasih. Dan bisa | Orang keloear dari geredja, kel:nteng 

atau mesdjid rrerasa telah mendjalan- 
kan perentah Toehan, ibadah! Oemoem 
mengakoei — “baiknja 
Imengerdjakan| amal, soenah ! Hampir 
semoeca doa doi memakai perkataan 
Ifidoenja wal acherat”. 

mengeloearkan 

. Doenja nomer satoe di katakan. 
Akan tetapi agaknja jang diker- 
djakan nomer satoe oentoek ache- 
rat. Semoea ibadat, amal, soenah me- 
'noedjoe ke soearga-acherat dahoeloe. 
Saja telah menjaksikan sendiri (ik 
beschuldig mij.Sam) bahwa dibeberapa 
"pesantren memang sedikit sekali pela- 
djaran tentang soearga-doenja , malah 
tidak sedikit jang merasa Moeslimin 
"berani berkata bahwa kesoegihan Doe- 
Inia oentoek si Kafir, kita moeslim 
diacherat mendapat kesenangan. Dika- 
takan, bahwa kesoegihan itoe mengan- 
doeng 'sjeitan, iblis. jang - menggoda 
manoesia, soepaja melanggar perentah- 
nja Toehan, . 
Memang akan tetapi apakah pantas | 

sebeloem kita mempoenjai kesoegihan 
soedah takoet pada iblis ? orang bisa 
oendjoekan, bahwa,,kekedjaman si Kaja 
lebih boeasnja dari pada si Miskin”. 
Inipoen ada betoelnja, tetapi si Kaja 
itoe telah diperentah oleh kesoegihan. 

Tidak akan disalahkan oleh siapa djoe- 

3 bahwa manoesiaadamachloek 

Toehan. jang termoelja, paling 

ko eat. dan paling sempoerna. Djadi 
kalau seorang kena diperentah oleh 
batang teboe, meloeloe oleh karena 
suikerrietsi goela djawa mengeloearkan 
perak dan emas, itoelah boleh dikata- 

kan menjembah: pada. doeit,. boekan| 
menjembah Toehan. : 8 

Kalau orang soenggoeh menjembah 
Toehan, ' pertjaja pada Rahman dan 

Rahim, inesti. dia menghargakan, me- 
njintai pada sesama manoesia, tjinta 

mana titak tjoekoep dengan perkataan 
»Saudara-saudara“ sadja. , 
Ada 'satoe sembojan: ,,“ eboeas-boeas 

harimau, tidakinanti akan makan anak- 
tan 1 San 

' Bolehkah ditambahi dengan: ,,Tidak 

part menganggap dirinja manoesia, 
lau tidak menghargakan pada sesa- 

manja. : 2 3 

Dengan perkataan ini boekan dipinta 
soepaja semoea orang mendjadi Ning- 
rat atau 'semoea Marhaen. 

Dan tidak boleh Marhaen kepingin 

doedoek. berdjedjer dengan Ningrat. 
Boekan selajaknja soeatne Ass. Wedana 

memanggil Regent dengan perkataan 
.h,saudara". : 

Tetapi ,,persaudaraan“ sebagai jang 

dimaksoed oleh Agama itoelah haroes 
dikoeatkan. 

Pendirian saja tetap dan dikoeatkan 
oleh hoofdartiker Pemandangan t.I. 1-2 

ik ialah hanja berdasar Agama Toehan 

Islam) kita bisa bergerak lebih bagoes | 
(dari pada jang telah dialamkan. 

Sambil “laloe dikoetip dari Peman- 
dangan 29-1 jl. artikel ,Keradjaan 

Turkije baroe”, ai   ngasah pikiran, € ' Prawiradinata 
telah ikatakan, 1 Pan na, ocemaem- 

nja, nembatja, pendapatan |: oerang men 
mana tidak mengherankan, sebab lebih 
dari 11300 tahoen kebelakang k.n. Moe- 
hammad ...s.a.w...bersabda, satoe dari | 

ilmoe, Nan Un uu ag 

“Saja jakin bahwa jang dimaksoed 
bos mentjari satoe ilmoe. Boleh 
diboektikan disekolahan kita. Puntenj Su 
satoe 10 dan empat 3 tidak dinaikan 
klas, lima 6 tentoe madjoe klasnja. Ha- 
nja satoe vak sadja jang dapat 10 tidak 
diendahkan. AKA 

Djadi biarpoen mempoenja dan mem- 

»Sebagai tjonto Gentoek  Burgerlijk 
“wetboet diambil dari hoekoeman Zwit- 

serland, strafrecht dari Italie enz“. 
mendjadikan Turkije sekarang mem- 

dalam doenia, | 
Tidak bisa disangkal, bahwa tinda- 

kan' modern ini terdorong oleh kema- 
ocean meninggikan negeri dan rakjat. 

#bagian dari wet-wet telah ditjoret, 

tentoe boekan dari sebab bodohnja 

jang membikin, aken tetapi, oleh kare- 
na toeanja Iverouderd| -itoe atoeran. 

perloe ditobah rmenoeroet aliran, ke- 

| maoean zaman. Kita bisa merasakan   batja beriboe kitab, djika sebanjak ini 
tjoema satoe djalan sadja, masih koe- 
rang, tidak bisa dikatakan berilmoe, 
mendjadikan berfihak, berparty, me- 
langgar dasarnja (grondslag 

    
   

  

Toehan, ialah ,,manoesia haroes ber- 

alam? Men an Ba 
Sepatan saja poenja kejakinan, 

itoe 6 0 persen dari pendoedoek Indo- 
nesia tidak bisa dimestikan  hanja 

mempeladjari kitab2 A B.C. sadja (beri- 
mam berfikiran tjara Imam “Safeil. 
Didalam | @oeran dikatakan. , Tidak 

  
  

setiap “hari, ialah atoeran Oost Ind. 
Comp. telah lama tidak terpakai, di- 
ganti oleh jang modern, asal sadja 

djangan bertentangan dengan maksoed- 
1 Ae | Agama Inja. | «ah 

Hn |» manoesia, Marun 5 Dengan. koetipan sambil laloe tidak 

| saudara, bekerdja oentoek keselamatan|ada "pendapatan bahwa kitab A. B. C. 
Do Mltadi moesti dibocang maoepoen diro- 

bah, Dan tidak bisa, djoega tidak per- 
perloe 
Agama, sebab Agama telah disem- 
poernakan oleh Toehan. 

“ Pada intellect-candidaat nembela 
takjat, pada jang telah berani menga-   ada (en tentang Agama", 

  

takan dirinja sebagai pendekar Mar- 

1 kt te bada graha Ine abangpa base Ampar nol 

terseboet sebagai 

0x Ke adjaiban-alam. 

poenjai wet-wet jang paling modern 

membikin kitab baroe tentang | 

  

   

  

  

hidoen-hidoep. 

  

rang mengabarkan: 

hiboek. membitjarakan tentang satoe 
hal jang adjaib jang terdjadi beberapa 
hari berselang. 

ia poenja soeami 
roempoet Ingarit)i 
|anaknja. jang masi 

oe hari mengambil 

. menjoesoe tinggal 

kwali (wadjah besar). Itoe perempoean 
mendengar anaknja menangis segera 
dikasih tete rebahkan dirinja di bale2, 
mendadak 3 orang jang tidak dikenal 
pegang pada itoeperempoean jang se 
dang rebah dengan anaknja dan di 
lemparkan diatas dapoer jang sedang 
dipakai masak minjak, sedang wadjah- 
nja dipindahkan  disatoe tempat 
jang tidak ada “apinja. Meskipoen 
ito€ perempoean melawan, tetapi ia 
moesti menjerah dirinja dipanggang 
hidoep-hidoep. Beberapa tetangga jang 
roemahnja berdekatan masing2 menfji- 
oem baoe hangoes dan dengan segera 
nasing2 datang di roemah perempoean 
jang sedang masak minjak dan dengan 
hati berdebar orang melihat itoe pe- 
rempoean sedang terlentang diatas da- 
poer dengan tidak bisa berdaja poela 
Orang segera angkat itoe perempoean 
kemoedian. ia bitjara bahwa tangan 
kakinja masih dipegang oleh tiga orang 
jang tidak dikenal. Tentoe orang jang 
menolongnja mendjadi heran karena 
mereka tidak dapat melihat tiga orang 
jang ditoendjoek oleh itoe perempoean 
jang tjelaka dan jang ia toetoerkan 
pada orang jang menolongnja begi- 
toepoen pada ia poenja soeami. Dise 
babkan itoe perempoean badannja ha 
ngoes. orang soedah berichtiar kasih 
pertolongan. Kira satoe  minggoe 
sedari kedjadian ini itoe perempoean 
meninggal doenia. Begitoelah berita 
jang didapat hingga kini mendjadi 
pembitjaraan Ada jang mengatakan 
bahwa itoe tiga, orang berasal dari 
Djin di I. Ta 

"3 

  

Atau kekajaan T.oehan 
Seorang pembantoe kita dari Menes 

mengabarkan: Dikampoeng Pani-is, 
onderdistrict Tjening (Laboean) resi- 
dentie Bantam, soedah terdjadi. soea- 
toe keadjaiban jang Soenggoeh me- 
na djoebkan. : 

Seorang perempoean Indonesier tetah 

  

haen, pada pemimpin partij, saja 
minta bergiatlah mempeladjari Agama. 

Hanja bekerdja menoeroet perentah 
Toehan jang bisa mendapat bocah 

jang lezat. Kalau wetenschap dari se- 
kolah dengan Agama bersama-sama, 
tentoe menegoehkan kebathinan, me- 
locaskan  kemanoesiaan,  mengeta- 
hoei -apa jang tidak pantas dikerdjakan 
kendati boeat sementara waktoe) dan 
mendapat, menerima kepertjajaan dan 
dan sokongan jang tegoeh dari pengi- 
koetnja. h 

Jang akan djadi pengikoet. 

| SAM 

Manoesia dipanggang (dibakar) 

Pembantoe kita ',,Pen.“ dari Tange- 

Pendoedoek dikampoeng Djenggot 
onderdistrict Kresek (Blaradja) sedang 

Salah satoe pe doedoek kampoeng 
: Oei jiasa saban hari bi-! 

kin minjak kelapa gentoek didjoeal danf 

“Isterinja bersama 

diroemah sambil memasak minjak di- 

  

$.Imelahirkan seorang anak jang adjaib. 
Anak itoe berkepala doea, bertangan 4 

doeknja anggauta2 terseboet tidak se- 
Iperti biasanja seperti jang kita  kata- 
kakan kembar, tetapi 1 kepala diatas, 
1 kepala dibawah. Kepala2 itoe terletak 
diantaranja kedoea doea tangan, sedang 

dan dan jang satoe kaki disebelah lain. 
' Menoeroet keterangan lebik landjoet, 
'perempoean terseboet melahirkan itoe 

ri 1934 jbl. kira2 djam 8, sedang sam- 
pai ini hari Iwaktoe menoelis ini| 
janak terseboet masih hidoep. 

: Tn 

BANTEN. 

Pembantoe kita Pal. toelis: 

Penghematan dika- 
langan YO“ Bank 
Pandeglang. 

Di -kantoor Bank terseboet dengan 
'bertoeroet2 soedah dilepaskan tiga 
orang “pegawainja lantaran penghe- 
matan. . 

Raroe2 ini Administrateurnja soedah 
“memperingatkan kepada personeelnja 
bogat memilih: Apakah lebih baik 
gadji tetap dipotong 17 pCt. dan ditam- 
bah kelepasan 5 orang personeel lagi, 
atau dipotong 26 pCt dan hanja 1 

Mereka tentoe sadja pajah memilih. 

Kaoem goeree akan 
“main tooneel. 

Berhoeboeng dengan penghematan 
dikalangan kaoem boeroeh  goeroe. 
maka “atas: initiatiefnja sekalian goe- 
roe2 di Pandeglang dari V.O.B. sampai 
P.G.I. nja tidak berapa lama lagi akan. 
dipertoendjoekkan toneel dengan me- 
ngambil tjerita Pandji Semirang, soea- 
toe tjerita zaman dahoeloe kala jang 
banjak faedahnja bagi oemoem, 

—9— 

Lelaki jang loepa. 
Iboe dan adik djadi 
korban. 

Pembantoe kita dari Tangerang me- 
ngabarkan bahwa pada hari Djoe- 
mahat jbl. seorang lelaki nama Karim 
di kampoeng Pesing onderdistrict Tjeng 
kareng, sedari beberapa waktoe lamanja 
diserang penjakit panas. Agaknja itoe 
penjakit sedang kamboeh (koemat) dan 
kebetoelan itoe hari Karim mendjadi 
loepa dan dengan tidak disangka-sangka 
ia soedah menjerang iboenja sendiri jang 
sedang tidoer karena baroe habis ber- 
salin dengan seboeah parang, begitoe 
djoega adiknja perempocan diserang 
hingga kedoeanja mandi darah. 

Oentoenglah sebeloem terdjadi jang 
lebih hebat, politie soedah bisa mentje- 

gahnja.. Karim dikirim ke Tangerang 
sementara iboe dan adiknja dikirim 
ke roemah sakit. 

SA 

Merk-merk Europa dari Japan. 
Dalam doenia perdagangan tidak 

asing lagi tentang merk2 barang2 jang 

didagangkan. Satoe merk dagang jang 
soedah terkenal dan betoel barang2 
itoe telah madjoe sekali dalam perda- 

gangan sering sekali terdjadi pemal- 

soegan tentang itoe dan perkara jang 

begini telah selaloe poela-sampai di- 

tangan hakim. 
Begitoelah sekarang ,,J.B.“ dapat 

kabar, bahwa dari Japan telah dikirim 

kemari satoe party besar boeah2an 

dalm blik jang diboeat di Japan te- 

tapi memakai merk seperti boeah2   dalam hal ini tengah menjelidiki. 

doea kakinja ada disebelah Idisisil ba | 

anak pada malam Sabtoe 2 Februa- 

| Agent sadja akan dilepaskan dari dienst. | 

dan mempoenjai kaki tiga, sedang doel” $& 

  

  

Tidak tahoe lagi. 

djalan-djalan dengan kekasihnja dan 
telah mendapat penoeh kesenangan dari 
padanja. 

tahan lagi oentoek membilang pada 
kawannja tentang hal itoe. Dengan 

Isegera ia angkat telefoon. 
Pemueda:,, Wah... enak betoe 

tadi malam..... 3 
Nona (jang pegang telefoon): ,, Hallo!“ 
Pemoeda: ,,Halllooo !“ 
Nona: ,,Hallo !« 
Pemoeda : ,,Sama siapa saja bitjara ?“ 
Nona: ,,Hallo !“ 
Tidak lama lagi itoe pemoeda taroeh 

telefoonnja 

xx 

prerdik dioera. 

Pada satoe malam seorang pegawai 
politie sedang djalan ronda. Tiba2-ia 

memasoekkan koentfji di pintoenja salah 
satoe roemah. : 

Politie: ,,Hai apa jang kau berboeat 
disitoe ?“ 
Tersangka : ,,Kemaren malam akoe 

soedah ketemoekan ini koentji dan se- 
karang akoe hendak tjoba apa koentji 
ini masgek dalam pintoe itoe. 

sx 

Toekar haloean. 

Satoe pemoeda soedah loeloes dari 
examennja « boeat - mendjadi . dokter. 
Dengan segera ia sewa roemah dan 
pasang didepannja perkataan? sebagai 
berikoet: Djam bitjara 7—9 pagi. 

Tetapi soedah beberapa hari telah 
nampak jang tidak ada satoe orang da- 
tang padanja. 

Dengan segera ia beri tahoekan ini 
hal pada kawannja. : 
Kawannja : ,,Wah, kalau tidak ada 

jang datang, toelis sadja: djam bitjara 
7—12 siang 

  

  

WARTA ADMINISTRATIE 

Memberi tahoekan kepada sekaliari 

Abonne's bagian kota Palembang moe- 

lai ini boelan (Februari) Administratie 

telah mengadakan Agent bertempat di 

Palembang 

Kepentingan soerat menjoerat boleh 

diadreskan kepada : 
K. ROESIN p/a Kiosk Soconij Teng- 

koeroekkade Palembang 

Pengiriman - koran akan tetap 

perantaraan post tjoema wang abon- 

nement akan ditagih sama rekening 
oleh agent terseboet. bana 

Diharap, apabila ada rekening me- 

ngoendjoengi tocan? Abonne jang te- 
lah membajar wang abonnementnja, 

(per postwissel) soepaia rekening itoe 

ditoekar sama recunja. 

Harap mendjadi tahoe adanj, . 

Administratie 

an dalam blik dari Europa. Politie na Se   
  

  

  

PEK TJOK YOK TJENG 
TJAP IKAN MAS. 

'Radja obat boeat sakit kentjing-nana (Pektjok, twetjeng, 'keklim) 

  

    
  

1 botol isinja 50 bidji harga / 1.50, antero tempat 
roemah obat Tionghoa ada djoeal. Peratoeran makan 
1 hari 3 kali, 1 kali 2 bidji sama 'aer. 

7, 

KS 

  

  
  

Penjakit kentjing-nana (Pektjok, 
twetjeng, keklim,) paling djahat « 
sekali, kaloe tida boeroe-b6beroe 
diobatin aken meroesakin antero 

anggota badan, dia menjipta laen 

laen penjakit, .kamtjeng sowaja, 

(klapoer) yaungmoei thianpouw, 
syphilis-radjasinga) djika dapet 
ini sakit tentoe bahaja sekali 
dan badan kita aken mendjadi 

roesak. Kaloe Toean dapet itoe 
penjakit moesti lekas makan obat 

PEK TJOK YOK TJENG merk 
tjap ikan mas, sigra djadi baek, 
en tanggoeng lain-lain penjakit 

tida bisa dateng, harep Toean- 
Toean mendjadi taoe. 

  

  

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

Tadi malam seorang pemoeda soedah ' | 

Ketika ia datang di kantoor ia tidak 

berdjoempa dengan seorang jang lagi 

   



     

  

    
   
   

     

     
          

Ny Iseeciaat ToEROEN HARGA. 

    

  

        
   

    

      REK 

| - Dizaman krisis ini p 

(| administratie dan. boe 
ULANG MAP 

   

          

    
    

  

K 20MeA Gang Kebon IE ke 

'..Djam bitjara 9 

: | |. BOEAT LANGGA       

    

      

  

   

            

    

    
   

   

   

  

   

    
   

      
   

 BERDAMAI ! 

$" P3 Mengadakan djoega s :cursus" Ilmoe Antena 

Tammat 40 ladji anja 10 boelan. 

an hanja F 15.—         
di kana sh 

  

  

2 3 poerna dengan harga jang rendah 

Sa 

        

   

  

    

     

    
   

  

   

  

SA 

ediaan reclame 
Y Ao tera 

& SF 

  

Jutta Tussor PAN ra f 950 Paim Beach f 17.50 
satoe stel!" Colbert & Pantalon 

P. rima Il f 8,50. “Gaberdine all, Wool f 27,50 
| satoc Do Eolbert & Pantalon 

g       

  

GOEDGEKEURD 
£ Oleh : 

“Dr. H, Keerdjan en 

TH. Tan 

  

'S. HARDJO 
| Sindangrasa  — Tjiamis 

  

Agenten: 
BSA! TA: Yoh O, 
e K.W.E. 

| Kartaatmadja 
Kebonkatjang VI. 

'“SOEKABOEMI 
“RA, BARNA 

  

  

' Bisa pesan pada looper 
»Pemandangan” : 

  

   
   

BANJAK MINJAK RAMBOET TE- 
— TAPI JANG,MANDJOER DJARANG 

  

   

  

    

  

    

  

   

  

   

    

  

  

Awas | Salaman liat merk se- 

2 belah, kepala djadi enteng 

tida koreng, ramboet djadi 

gemoek, item, lemes, matiken 

Kloearan 

Roemah obat 

  

    

I 1 Medja makan 150 x 90 Ta 6 krosi 

ILKIAN AN 

Terdapat dengan har- 8 

ga: 5-1Oen 60cent.if 

  

  

   ' Harga doeloe Sekarang 
Y Sama JL 1250 

1 Medja Toelis latj kanan kiri en 1 krosi : za : 
kantoor model bagoes 3 — 0 15— 

1 Medja Toelis latji Tebelah en 1 krosi kantoor K3 — 2 1i.— 
1 Lemari padjangan dag | Lemari Gramophoon 0 MT 
1 Lemari Ys besar dan (1 Lemari makan besar TA — pi 2D — 

Semoea barang-barang fterbikin dari kajoe djati jang baik kwaliteitnja 
Djoega sedia matjam-matjem Lemari pakean besar dan keljil, Randjang besi, 
Randjang kajoe jang model baroe, Medja makan pake tarik, Toilet pake 
katja besar, Lemari Boekoe, Buffet besar, Bultzak, Klamboe, Bantal, Goeling, 
Kapstok besar dan ketjil, Medja kefjil, Krosi poetar, Medja Tjoetjie 
moeka besar dan kefjil, Lemari makan kefjil, Peti Ys ketjil, Standaard? d.L.I. 

Mebel & Ledikanten Magazijn 
| Kb. Klapa No. 192 (Pasar Senen) Tel. No. 2306 

1 Medja makan dan 6 krosi (model baroe) 1 22. — ye 1930 
1 Medja Zitje compleet, 4 krosi dan 1 kap « 

stok model baroe so 1 KSO KUE UN LTkam 
1 Medja Thee dan 1 Buffst 110x50 OB tu 31 Sara 
1 Medja Toilet pake. 3 kafja berikoet bangkoe PS PL —. 
1 Medja Toelis en 1 bang e model paling baroe NON 0 23 — 

  

BATAVIA-CENTRUM 
  

  "——A PENTIJINTAI 
Bahasa dan kesoesasteraan Indonesia ! 

BATJALAH: 
KEN AROK DAN KEN DEDES, soeatoe lakon jang kedjadian 

dikeraton Toemapel-Singasari dalam tahoen 1227 A. D., 
karangan Mr. Muhammad Yamin . . ... , ... F 050 

SANDHYAKALA NING MAJAPAHIT, soeatoe lakon terdjadi 

kira-kira Sjaka 1350, karangan Sanoesi Pane. , . F 0.64 

BAHASA INDONESIA, seboeah stoedi tentang bahasa Indonesia, 

disoesoen oleh S. Takdir Alisjahbana . . . . . . F 0.65 

PERTJ!KAN PERMENOENGAN, koempoelan sadjak Roestam 
Effendi jang sekarang mendjadi anggota Tweede Kamer 

dinegeri Belanda, . Kata he Ui kan Benna na cin anus, LAGU 

POEDJANGGA BAROE, madjallah bahasa dan kesoesasteraan, 
tiga boelan . 4. Sah ea 125 

: ALAMAT : 

Administrasi Poedjangga Baroe, Batavis-Centrum 

(Rembours tidak dikirimkan)   

  

Senshe 

| Tanah-Abang Kebon Katjang 
ih Gang 1 No. 8 Ter 4707 weli. 
II Specialist sakit medjen Kengki- 
ih poettwi (prampoean dateng boe- 

lan tida tjotjok), dan penjakitnja 
anak-anak orang miskin di toe- 
loeng pertjoema onkost kahar di 

1 kasih vrij. 

| DJAM BITJARA 7-9 pagi 
4—6 sore 

  

  

  

THUNG WIE LIONG | 

    

  

Bedak MUGUET 
Jang tida meminjak dan lengket. 

  

Speciaal boeat ilangken djerawat dan 
|Isegala penjakit koelit atawa loeka dan 
boeat kepotong barang tadjem lantas 
dara tida mengalir lagi. 
Djoega boeat ilangken anak ketjil jang 
ada keloear sarap sesoedanja pake dari 
3. sampe, 7 hari bisa tertarik keloear 
kokotorannja. Lebi djaoe tjoba boekti- 
ken sendiri. 

Manufactured bij 
LEK KEN ECO 
Malakastraat Telf 1456 

Batavia 
  

        
          

      
      

  

atoe soedagar jang 
tjerdik 

Pada soeatoe hari t. A. mengirim   
  

  

  

DIBESARKAN! - “DIBESARKAN! 

. Hocfdtoegang Pasar No. 5 Teif. 459 

MEESTER-CORNELIS 

  

Berbelandja pada toko kita berarti menjenangkan sendiri 

dan njonja? “en toean? akan merasa girang melihat per-. 

sediaan barang? klontong en roepa? perabot dapoer   
| Dr. P. VON PAJSZ 
     

    

koetoe dan ilangken ketoembe | 

Kwitang Batavia - Centrum. 

jang compleet dengan kwaliteit baik dan harga moerah. 

| 233   

franco seharga f0.25 pada t. K.W. 
E. Kartaatmadja, keb. katjang 
V., Bat..C., boeat minta dikirim 
tjonto Thee Priangan, 
»SIMANALAGIH . 1933“ 

jang djempol, jang mana ia ba- 
roe-baroe ini batja dalam ini soe- 
rat kabar: sesoedahnja ia terima 
itoe tjonto, dalam sekedjap sadja 
mendapat beberapa banjak pese- 
nan dari langganannja, dan dari 
sini tentoe sadja ia tarik boekan 
sedikit keoentoengan. Dari sebab 
itoe kalau toean maoe oentoeng 
baik ambil ini toeladan lekas-lekas 

231 
    
  

    
  

  

| 

  

- 

21 DOELOE HOOFD ARTS DARI ROEMAH SAKIT EUROPA 

| Dokter Diploma dari Hongarij  —  Jugoslavi en Ned.-Indie. 
ke 1 

Diploma dari SPECIALIST boeat- CHIRURG (POTONG), 
penjakit njonja-njonja (VROUWENARTS). 
Menerima orang-orang jang mempoenjai segala matjam penjakit. 
Mengobati poela dengan Electrisch, oepama: RONTGENSTRA- 
LEN, HOOGTEZON, DIATHERMIE enz. enz. dan sedia! 
“KLINIEK boeat orang berobat, tarief DIREKEN MOERAH, 
pengrawatan dari Zuster-zuster jang pandai betoel: 
Menerima orang ISLAM dengan disediakan verpleegster jang 

pinter. 1 
Saben waktoe dokter memeriksa dan obatin jang sakit. 
Familie dari jang sakit saban waktoe boleh menengoki. 
Terima djoega orang perempoean jang maoe melahirkan dengan 
pembajaran jang pantes. 
Dimana kita poenja kliniek pembajaran boleh: MINDRING. 
Doeloe ada klinieknja orang Islam di Uskub. 

DJAM BITJARA : 

   

  

   

  

   

    

  

     

  

   

    

   

  

   

    

    

  

   

    

   

  

      

  

VAN HEUTZPLEIN 11, Tel. 3288 Welt. 

PAGI 8 — 10 

SORE 4 — 6 8 

        

PANIJORAN Telefoon 1669 Batavia 

SIANG 102 — 12 

SORE 60, — 8   
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    TELOEARAN 
34.30 

Senen 107 Bat-C. 

Tel. no. 1810 WI. 
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TIDAK PERLOE DIPOEDJI, 
hanja ketjap ini sekarang dipa- 
kai oentoek dipergoenakan dalam 
hotel hotel-restaurant dan seba- : 
gian besar Indonesiers Soematra, 

Ma 

BISA DAPAT DI: 

P. C. IL. Defensielija v. d. Bosch, 
Bat -C, ,, Waroeng Coop. Keper- 
loean kita” Gang Paseban Bat.-C, 
Waroeng Coop. ,,Doso Setio" 
Gang Warseng Nangka, Kepoeh 
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- 
Hang Kampoeng Sawah, Bat.-C. 
L. Z. Ajoemin Kebon Djahe G. 
Thomas Il, Batavia-C, 
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