
    

  

    
    
    

    
   

  

   

    

   

  

   

  

|... Dr, Moerdjani. salah | 
(... hoofdbestuur P.B.I. propagand 

|. sangat berdjasa bagi P 
IL terseboet di Djawa Ten 

4 Dengan orang polit 
- maoe atau tidak, 

0... djoeroesan politiek djoega. | 
S3 Atas pertanja'an- kita -maksoed ke- 

  

   

        

    
       

hb: 

| kita dapat djawaban : oentoek organi- 

     
     

  

   

ane Pak 2 ae MANGA Se 
una — Akan mengadakan openbare ver- 

: Faiigndering Wet Pe EN aa na 

&—0 tidak. Nanti malam kita P.B izers| 

». berkoempoel, membitjarakan 
 haroes dikerdjakan, tetapi ada 

(.. bare vergadering tentoe tidak. 

| Ini djawaban mengingatkan kitapada 

—- koendjoengan Mr. Dr. Soeripto di kan- 

| toor ,,Pemandangan" boelan jang laloe, 

  

   
   

  

    

ee Bia Letnan en 

|.“ Dioega Mr, Soeripto terangkan pads 
— kita bahwa P. R.I. tidak akan menga- 

dakan openbare vergadering, tetapi 

bekerdja lebih giat dari tempo jang, 

soedah laloe. Dengan boekti-boekti 

dioendjoek oleh ini pemoeka P. R.I. 

bahwa hasil di daerahnja sangat besar, 

221 Direat 
       ' Kantor : Sene 

— waktoe PARI. adakan conferentie di| 

Li : #ootdredacteur     
   
   

LN 

7 Bat via Centrum, Telefoon administratie 1 Pon 
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Saban hari 

»Patjar”, f 0,50 sekali moeat. 
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|... Kerampokan besar. 
Las Dari Soerabaia Aneta beritakan bahwa 

Idi dessa Balong bagian Porrong soedah 
terdjadi perampokan besar diroemahnja 
seorang Hadji, dimana soedah timboel 

'perkelahian hebat antara pengisi itoe 

«0 datangan iri dokter moeda di Djakarta, |roemah dengan kaoem perampok. 
 Kaoem perampok meloekai 4 orang 
pengisi itoe roemah. dan. menghilang 

dengan membawa oeang f 6000.— 
beserta barang-barang perhiasan mas 
dan perak AS 

—0— 

k33 Apa jang haroes dima'loemi. 

Oleh pegawai Negeri. 

“Didalam soerat edaran pemerentah 
diberitahoekan bahwa ambtenaren jang 

ingin dengan maksoed sendiri diberen- 
tikan dari dienst Negeri hendaklah 

'sekoerangnja beroemoer. 40 tahoen, 

jaitoe- djika mereka termasoek dalam 
groep b atau c, oemoer 45 tahoen djika 

mereka termasoek groep a, sementara 

mereka moesti mempoenjai dienstjaren 

10 tahoen oentoek mendapatkan pen- 

sioen, dimana paling tinggi 5 tahoen 

dan pengabisan sekali dimasanja hak 

pensioen bisa dikoerangkan atau ditam- 

'bah bisa diberikan wachtgeld iantaran 
'overcompleet. —— 5 

  

     
   

'oleh satoe pelor jang 

Aliran darah 
Ten 
Kabinet 

K3 

  

    

   
   
   
     

ban-korban 
@soehan. 

Selama kedjadian pergesoehan pada 
tanggal 6 boelan ini, seorang gadis 

bangsa Amerikaan, jangkdjoestroe ada 

dalam Hotel Crillon, tiwas djiwanja 
kasar. 

Angka-angka korban peroesoehan 
pada tanggal 6 boelan ini, adalah : 
orang preman 6 mati, sedang 3 orang 
dari Garde Republicaine hilang , 170 

orang preman, 18C orang politie kota, 

130 orang dari Garde, Republicaine 
dan 100 -orang dari Garde Mobile 
mendapat loeka. : ee 

    
   

    

Pa 

Kabinet-Daladier 
berenti. 

Kira2 pada djam 3.sore kabinet 

Daladier letakkan portefeuilles, soepaja 
bisa menjegah pengaliran darah. 

Orang kira, bahwa President Lebrun 

akan minta parlement & 

    

5 dan, ini semoea zonder opei bare ve Ba Sea 5 : dilakoekan pemilihan oemoein, dengan 

Fa gadering, malah -kada ng-ka ml Hi 2 gg lapan lag .————-kmana-boleh 4 . 

, gadering tertoetoep djoega tidak! Assist.-Wedana jang paling belakang akan mendapat soeara terbanjak lagi. 

7 me ana 0 Idari kota Loemadjang dalam tahoen| President Lebrun berseroe kepada 

Roepanja ini waktoe ada Onaka 2 Pein oa pp ae amt djago-djago toea boeat memimpin pe- 

kan tactiek baroe di seantero golongan | Ar arne diketahoci ketika ia dipin-| merentahan, sepertinja kepada bekas 
perkoempoelan ra'jat Indonesia, satoe dahkan ke lain tempat dan tempatnja President Doumergue dan kepada be- 

£ tactiek jang di Djakarta bisa terlan-(telah doedoek seorang mantri veldpo-|kas premier Barthou. Mr. Doumergue 

P tarkan.... gedong Gang Kenari !.. Ilitie jang diangkat sebagai assisten- | menolak, seperti djoega dalam minggoe | 

I. Ini: perobahan tjara-bekerdja boleh | wedana. 

  

2) dimengerti, jalah tentoe sadja berhoe- | 

0 boeng dengan itoe sikap jang koeasa 
| diwaktoe belakangan ini. Djarang se- 

00 kali ada vergadering bisa selamat sam- 

Waktoe perkara terseboet akan di- 

periksa, tiba2 itoe assistent-wedana 

jang memang soedah ketahoei lebih 

doeloe, melarikan dirinja. Akan tetapi | 

politie tahoe dimana ia bersemboenji 

Idan sekarang ia dimasoekkan dalam 
/ pai diachirnja. -g Ra Ba 

2 » H KA an 5 - Minister aliin ananan. 
“ga p 

1 Peng na bea ai Dari ia poenja perboeatan banjak 

' menerangkan moesti dilakoekan Per cekali orang2 jang djadi korbar' oleh 
bedaan antara apa jang benar hidoep 

disanoebari rajat dengan hasoetan dari 

pemimpin. Ini instractie baroe terde- 

- 

2 ag 

nister terseboet oetjapan Memorie van 

Antwoord dalam Tweede Kamer. 
' Tetapi, meskipoen itoe soeara Soe- 

kedengaran doeloean, apakah 

bahwa  dilakoekan| 

j ngar belakangan ini pada waktoe Mi-j 

7 

| 
dah 

— boleh dipastikan 

( Ajotjok sebagaimana atas maoekan ? 

H Ada pessimisten jang sangsikan, kata | 

3 inja: ,ibaratnja orang sedang bikin 

bersih lapangan dari tetoemboehan. 

(01. Minister Colijn . perentahkan moesti 

2 | bedakan antara roeroempoetan itoe, 

! ' jang bergoena djangan di ganggoe 

    

   
  

   

  

   

| menimbang nama  roempoet 

goena mana jang tidak, lantas | 

(4 jang timboel. Lapangan haroes bersih | 
| dan habis perkara?” 

Di sini ada so'al Ia 

  

  

          
   

  

   
   

      

    

    

   
   

    

    

      

  

    

  

   

Ikarena mereka pindjam oeang padanja 

telah dibeslag. aa iba 2 

'Timeeran aseli, dengan tidak terlaloe 

sering boeka soeara depan orang ba- 

njak, bekerdja diam-diam, anteng dan 

tenang pikiran. 
' Sementara itoe bagai pemerentah 

tjara jang sekarang tidak lebih baik. 

Djikalau itoe pekerdja'an propaganda 

'hanja di tangan orang2 jang mengerti 

| perasa'an-menanggoeng 
tentoe 

lapa artinja 
(verantwoordelijkheidsgevoel)

 

dan jang tidak bergoena (onkruid) | sadja tidak akan menjebabkan kesoe- 

Toes ditjaboet. T' etapi toekang kebon 'karan soeatoe apa. Tetapi ini keberesan 

tidak boleh dipastikan djikalafi djoega 

orang2 jang koerang pengertian dan 

V4 babat sadja semoea - tetoemboehan |koerang poenjakan perasa'an terseboet 
di atas, toeroet mendjalankan propa- 

ganda. Penilikan tentang ini sangat 

atimboel kem-Isoesah sebab tjara openbaar seperti 
veteever) dan doeloe tidak dipakai lagi. 

Njata sekali itoe tjara koerangkan 

bitjara jalah tidak protesnja pemboe- 

sr- |baran P.P.P.K.I., sedangan doeloe ang- 

il Ikatan wethouder jang diliwatkan sadja 

an | menjebabkan ada vergadering oemoem 

ali!di Gang Kenari... 

Sekarang njata diambil tindakan koe- 

1 memang |rangkan bitjara, dan ini tindakan ada 

i 'sebagai kesoedahan dari pendjaga'an 

- vergadering jang sering-sering menje- 

slbabkan pemboebaran. — ,- : 

Boeahnja ini perobahan tjara, tidak 

dan barang2 dari korban2 terseboet| 

Sekarang orang kembali pada ke | 

jang laloe, sebeloemnja Daladier ber- 

dirikan kabinet. ! 

(Kabar kemoedian): Dikira bekas 

President Doumergue akan terima 

baik permintaannja President Lebrun, 

meskipoen tadinja ia menolak, boeat 

berangkat dari tempat tinggalnja di- 

locar kota menoedjoe ke Parijs. P 

Sekarang kenjataan, bahwa bekas 

premier Barthou dioendang ke Champs 

'Elystes (gedongnja President) meloe- 

loe boeat ditanjakan pertimbangannja. 

Masih ada maksoed 
lain. | 

' Meskipoen maksoed  jangditjapai 

jaitoe berentinja kabinet-Daladier, te. 

lah berhasil, akan tetapi semangat 

orang banjak dibikin mendidih oleh 

sikap politie pada tanggal 6 Februari 
jang laloe dan djidjalan djalan ada 

'diramal-ramalkan tentang apa jang 

'akan kedjadian nanti malam 

Orang banjak berniat akan memba- 

las sakit hati pada minister oeroesan 

dalam negeri, Frot., 

Menoeroet kabar belakangan, maka 

keadaan politiek mendjadi sedikit lebih 

terang, berhoeboeng dengan soekanja 

bekas President Doumergue itoe mem- 

bedirikan kabinet baroe, jang boleh 

djadi akan terdiri tjoema sedikit orang- 

orang ternama di Frankrijk. Pendirian 

kabinet baroe ini sebisa-bisa akan 

selesai dalam tempo 12 djam. 

Kedjahatan Macare. 
Kawannja ditangkap 
kembali... : 

Mereka jang soedah lama tinggal! 

di Indonesia ini, barangkali tidak loepa 
dengan perkara itoe pemboenoehan 

jang kedjam, jang telah dilakoekan 

oleh Macare jang masih moeda, 10 

tahoen jang laloe. Pada ketika itoe 

ialah waktoe Lebaran ia soedah tem- 

ak mati 4 oran gjang akan mentjoeri. 

Berhoeboeng dengan itoe pemboe-     
  

    
bisa diramalkan dari sekarang. 

PF 
8, noehan iatelah dihoekoem pendjara 

Aneta-Reuter mengabarkan ddo. 1. 
Febr. dari Parijs. Tg 

(0 ebarkan dan | 

berdirikan kabinet. Sekarang ia telah| 

pertama-tama oleh kaoem peroesoeh, | 

   
di Frankrijk 

  

Daladier berenti. 
  

Djago2 toea mesti menoeloeng negeri. 
  

Poetoesannja Doumergue itoe ada 

hasilnja desakan dari fihak President 
Lebrun, jang mana permintaannja di- 

bantoe oleh beberapa anggauta ma- 

djelis Senaat, anggauta madjelis wakil 

rakjat anggauta gemeenteraad dari 

departement Seine. 
» 

Pada malam hari semoea kaoem2 
politiek dari madjelis2 wakil rakjat dan 

Senaat menjetoedjoei pendiriannja satoe 

pemerentah perserikatan kebangsaan 

(Nationale Uniel, dibawah piminannja 

Doumergue. 
Kedjadian-kedjadian hari ini telah 

menimboelkan kembali pengharapan 

publiek jangmana bisa dinjatakan dari 

naiknja harga2 aandeel2 dan obligatie- 

obligatie dipasar. 
Itoe bekas President, jang ditjinta 

oleh seloeroeh negeri dan jang selaloe 

kelihatan mesem, dianggap oleh oe- 

moem sekagi orang satoe2nja, jang bisa 

berdirikan pemerentah nationaal, jang 

mana dikira tjoema inilah jang bisa 

melindoengi negeri dari revolutie. 

Doumergue itoe ditoenggoe datang- 

nja di Parijs pada tanggal 8 boelan 

djadi-kaoeti socialist tidak lini-(ini--hari)--djam-9-pagi- dan pada 
tanggal 9 ia akan selesaikan pendirian 
kabinet baroe itoe. Djikalau ia menda- 

pat persetoedjoean dari semoea kaoem- 

kaoem politiek, ketjoeali dari kaoem 

socialist, maka ia akan bisa memeren- 

tah bersama-sama dengan parlement 

sekarang ini. Begitoe djoega ia tidak 

akan berlakoe ajal boeat minta diboe- 

barkannja parlement ini. 
Satoe koempoelan dari bekas-bekas 

premier dari Frankrijk pada malam ini, 

telah menjatakan adjaib kepertjajaannja 

kepada Dourmergue itoe. Bagian ter- 

banjak dari mereka ini boleh djadi 

akan doedoek dalam pemerentah baroe. 
x 

Kaoem boeroeh 

bergerak. 

Perserikatan kaoem boeroeh oe- 

moem telah-tfnakloemkan pemogokan 

lamanja 24 djam pada tanggal 12 boe- 

lan ini dengan maksoed ,,menjegah 

antjaman dari fascisme dan membela 
kemerdekaan oemoem:” 

2 

Peroesoehan beloem 
selesai benar. 

Peroesoehan2 baroe, akan tetapi ti- 
dak begitoe hebat kedjadian lagi dan 
beberapa rombongan orang, jang dja- 
lan sepandjang boulevards (djalan2 
besar) dengan njanjikan lagoe ,,Mar- 
seillaise“, berbentrokan sebentar sadja 
dengan politie, akan tetapi kegentingan 
roepanja ada koerang sedikit. 

Gardist2 berkoeda telah bersihkan 
Place de la Cuncorde, sedang tentara 

memilih tempat pendjagaan didepan 
gedong ministerie marine. 

Kaoem bekas militair dan kaoem 

pemoeda penjinta negeri (Jeunesse 
Patriote) mendapat nasehat dari masing2 
pemimpinnja, soepaja nanti malam 
djangan bikin demonstratie. 
Itoe 3 orang dari Garde Republicain 

jang dikabarkan hilang, dan jang orang 

koeatirkan mereka itoe dilempar dalam 

4 

seoemoer hidoep, dan kawannja satoe 

soepir jang toeroet tjampoer djoega 

telah dihoekoem 15. tahoen pendjara. 

Sesoedahnja jang terseboet paling 

belakang berdiam 7 tahoen lamanja di 

dalam pendjara ia soedah dapat me- 

larikan dirinja dari itoe hotel prodeo 

dam penjelidikan2 politie jang teliti 

djoega tidak berhasil, kata ro Martua 

Baroe2 ini di Malang serombongan   orang2 jang bergelandangan, soedah 

ditahan oleh politie dan diantara ime- 

aa Aa BELA SNI Ba Aa Kebab Bantah 

Losse nummer 10 Cent 

  

soengai Seine, kedapatan diantara jang 
loeka-loeka dalam roemah sakit 

Pada waktoe petang hari, maka orang 
banjak jang berkoempoel di Place de 
la Concorde mendjadi lebih berbahaja 
lagi. Mereka itoe bersoempah akan 
membalas sakit hati boeat perlakoean 
kemarin malam. Beberapa kali Garde 
Republicain itoe menjerang orang ba- 
njak, dari gardisten itoe telah ada 2 
orang jang dapat loeka. Banjak orang 
kaoem peroesoeh djoega dapat loeka. 

& 

Beberapa anggauta Senaat,  parle- 
ment dan gemeenteraad dari departe- 
ment Seine menjiarkan satoe makloe- 
mat, jang ditempelkan pada semoea 
tembok-tembok dalam kota Pariis, 
makloemat mana boenjinja : 

»Seketika berentinja peroesoehan 
jang hebat pada tanggal 6 boelan ini 
maka kita orang memberi tahoekan 
kepada President tentang berentinja 
kabinet-Daladier, dan perloe sekali 
seketika itoe diberdirikan satoe pe- 
merentah dari ,,Salut Public“ Kewa- . 
djiban pertama-tama dari pemerentah 
baroe adalah menghoekoem semoea 
orang jang bersalah dan memperbaiki 
segala perboeatan jang tidak adil." 

Pemerentah mengambil poetoesan 
bocat makloemkan hari berkaboeng 
kebangsaan, semoea gedong2 komedie 
ditoetoep. 

xx 

Beberapa rombongan orang bikin 
arak-arakan sepandjang — boulevards 
poelang-balik sembari njanjikan lagoe 
»Marseillaise“, akan tetapi sampai 
djam 7 malarn-tidak- kedjadian apa2 
mengewatirkan. 

Prefect politie mengambil poetoesan 
boeat berikan topi wadja kepada orang2 
politie, menggantikan pitji2 biasa. 

sx 

Daladier ditjela 
dan disoraki. 

Parijs, 6 Februari (Aneta-Reuter). 
Boeat pertama kali didalam sedjarah 
parlement dari Frankrijk minister per- 
tama (premier) mendapat rintangan 
bocat membatja penerangan ministerie 
(ministerieele verklaring). Tjela dan 
sorak2 jang tidak berhenti, memaksa 
pemoeka dari Kamer itoe toean Bouis- 
son, memperhentikan persidangan itoe 
boeat 10 menit. 

Perasaan djenaka (humor) dari Bouis- 
son pada achirnja menolong keadaan 

itoe. Seketika wakil2 itoe sesoedahnja 
10 menit kembali lagi, pemoeka per- 

sidangan itoe "memegang topinja keatas 
dan kebawah, dimana menoeroet per- 

kataannja “ia, artinja ,,Toean semoea, 

djikalan kamoe soedah tenang, kita 
akan teroes, djikalau tidak, akan saja 
pakailah topi ini, dan saja akan pergi,“ 

moelai dengan baik, 
seedah setengah se- 
lesai. 

Gempar itoe sebetoelnja soedah moe- 
lai dari permoelaan persidangan. Se- 
ketika minister2 itoe masoek, beberapa 

dari mereka itoe disorak oleh orang 

sajap kanan, dan ditjela oleh pihak 
kiri. Dan lain sebaliknja. 

| Waktoe mereka meninggalkan tempat 
persidangan, sedang diberhentikan, 
beberapa radicalen dan socialisten 
menjerang wakil dari sajap kanan 
Opas2 (Suppoost) terlaloe soesah me- 
misahkan orang jang berkelahi itoe. 
Tempat doedoek boeat publiek pe- 

noeh sekali, 
Kartjis2 boeat masoek diperixsa 

antara beberapa meter dari Palais de 
Bourbon. TAS 

e 

reka kedapatanlah seorang jang dikenal 

oleh commissaris van nolitie, 

Dengan segera tanda djempol dari itoe 
orang dikirim ke Malang dan sesoedah- 
nja diperiksa ternjatalah bahwa itoe 

orang ada kawannja Macare Isoepir| 
jang memang soedah lama ditjari. 

Soedah tidak salah jang ia haroes 

kembali ke hotel prodeo 8 tahoen lama- 

Inja.     
Nasa 

Pekerdjaanjang di-— 
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DJAGO-DJAGO TOEA DIMINTA 
“ TOLONG! 

Peroesoehan dalam kota Parijs roe- 
panja akan berachir. Pertempoeran- 
pertempoeran hebat seperti kedjalian 
ada hari Selasa, tanggal 6 Februari, 

kemarin tidak dikabarkan lagi, meski- 
'poen keadaan politiek masih djoega 
dikoeatirkan. 2 « 

Kabinet- ,,kaoem djoedjoer” dari 
premier Daladier telah letakkan djaba- 
tannja, karena, katanja, hendak menje- 
gah pengaliran darah lebih hebat. Djadi 
sekarang itoe kabinet-kaoem djoedjoer 
berenti lagi, sebeloemnja beroemoer 
satoe minggoe! Soenggoeh sajang ! 

Sajang, kafa kita, karena Daladier 
- ifoe beloem seberapa toeanja dan 

masih penoeh kegembiraan dan ke- 
kerasan hati oentoek pekerdjaan mem- 
-bersihkan kalangan pemerentah dari 
segala noda, jang roepanja telah lama 
melengket pada badannja. 
Kemarin kita telah toetoerkan, bagai- 

mana Frankrijk itoe berkeloeh-kesah 
menderita sakitnja ,partij—politiek“ 
sehebat-hebatnja. Sesoeatoe tindakan 

- membersihkan badan pemerentah dan 
dienst2- negeri, melaloekan orang2 
jang- tidak djoedjoer, atau disangka 
tidak djoedjoer, selaloe - mendapat 
rintangan dari fihaknja kaoem2 lawan. 

Chiappe itoe ada orang jang disoekai 
oleh kaoem paling kanan, sepertinja 
kaoem keradjaan (royalist), akan tetapi 
dibentji oleh kaoem kiri, dari kaoem 
socialist sampai kaoem communist dan 
djoega oleh rakjat bagian hina dina 
dalam kota Parijs. 

Kelepasan Chiappe itoe gampang 
sekali diperboeat alasan oentoek me- 
roeboehkan kabinet-Daladier itoe oleh 
kaoem kanan dan oentoek peroesoehan 

“oleh kaoem kiri. 
Sekarang kabarnja bekas President 

Doumergue, jang amat populair dan 
jang kelihatan selaloe ,,mesem", seperti 
orang baik boedi, jang tidak berani 

  

berkeras-keras terhadap sesama ma- 
noesia, akan berdirikan kabinet baroe, 
jang bersifat persatoean kebangsaan, 
dan President Lebrun sendiri telah 
meminta pertolongannja djago-djago 
toca boeat melindoengi negeri dari 
bahaja revolutie. aa 

Djago-djago toea itoe, jang doeloe 
pernah mendjadi premier atau minis- 
ter telah. berkoempoel dan bersidang 
dalam mana mereka itoe menjatakan 
kepertjajaannja kepada Doumergue dan 
bagian terbanjak dari mereka itoe boleh 
djadi akan “doedoek dalam kabinet 
baroe. ME : : 

Djikalau betoel kedjadian, maka 
petjahlah tjita2 bekas premier Dala- 
dier doeloe, waktoe ia boeat pertama 
kali mendjadi premier, jaitoe boeat 
djaoehkan orang2 toea dari kalangan 
pemerentah dan goenakan meloeloe 
darah moeda. Roepanja pemoeda2 da- 
lam pemerentah tidak membawa a- 
njak berkah, karena kabinet begitoe 
tergoeling ganti-berganti dan sekarang 
djago2 toea-boekan dipilih, akan te- 
tapi malahan diminta-minta soepaja pe- 
gang kembali pemerentahan dari Fran- 
krijk. . 2 
“Orang haroes insjaf, bahwa djago- 

djago toea itoe, oemoemnja ada orang- 
orang politici, jang boekan sadja me- 
ngalamkan peperangan besar, akan 
tetapi djoega jang doeloe telali me- 
ngandjoerkan bangsanja akan membela 
kemerdekaan dan kehormatan negeri,” 
dan jang biasa memilih-milih djalan 
Giplomatiek, jang oleh marhoem Pre- 
sident Woodrow Wilson begitoe ditjela 

“nja: diplomatiek resia, jang senantiasa 
menoedjne kedjoeroesan pertjidraan 
dengan loear negeri. 

Begitoe djoega semoea orang meng- 
harap, jang darah toea itoe sekarang 
bisa berlakoe sabar dan telah tjoekoep 
menerima pengadjaran dari pengalaman. 

Teroetama sabar dan tjerdik dalam 
oeroesan perloetjoetan sendjata dan 
perhoeboengan dengan Duitschland, 

Kedjadian-kedjadian di Frankrijk se- 
karang ini bisa djadi sama kegoena- 
annja bagi negeri, seperti djoega aliran 
darah sengadja dari badannja orang 
jang sakit kebanjakan darah, dan be- 

— gitoe mendjadi sehat kembali. Moedah- 
moedahanlah. F & 

  

- Kekoerangan makanan di 
poelau Seriboe. ' 

Hari Minggoe kapal Ambon”, 
kembali dari pelajarannja ke poelau 
Seriboe dimana dibawanja beras. . 

Disana kekoerangan makanan, misal- 

— Imempoenjai bekal makanan jang sedikit 

nja disana tidak ada beras lagi, dan 
oleh karena pendoedoek poelau itoe 
hampir tidak mempoenjai kesempatan 
menanam toemboeh-toemboehan maka- | 

.Inan, akan tetapi mempoenjai kelapa 
banjak, maka 'rakjatnja poelau itoe 

sekali. Mereka djoega tidak bisa pergi 
mentjahari ikan, karena angin barat. 
Demikianlah kabar di ,,Bat, Nwsbl.“ 
Kapal Ambon“ itoe mengoendjoengi | p 
poelau Klappa, poelau Panggang dan 
poelau Obi, dimana ia membawa ber- 
ikoet-ikoet 30, 20 dan 20 zak beras. 
Kapal itoe selamanja berlajar, menda- 
pat rintangan banjak ol&h hoedjan lebat 
akan tetapi bisa menjampaikan dengan 
baik. Ternjatalah bahwa pemerentah 
bersedia lagi, memberi pertolongan. : AA 

Plaat peringatan penerbangannja 
Pelikaan. 

Distation penerba- 
ngan Tjililitan. 

Plaat oentoek peringatan atas pener- 
bangannja Pelikaan di station pener- 
bangan Tjililitan soedah diboeka oleh 
dr. Vreede sebagai voorzitter dari 
luchtvaartvereeniging. 

2 An 

Bestuur Kaboepaten Batavia. 
Diangkat mendjadi Wedana district 

Belaradja, Toebagoes Bakri, doeloe 
Ass. Wedana kota Serang. 

Ass. Wedana dari Belaradja dipin- 
dah ke Tigaraksa. 

idem Tjoeroeg ,, ,, Legok. 
idem Djati » ». Tjikoepa. 
idem Maocek ».» Pangkalan. 
Di onderdistrict Radjeg (baroe) be- 

loem diangkat ass. wedana. : Ba 

Dipanggil politie. 
Pengoeroes Indonesia- 
Moeda. 

Sebagaimana  soedah dichabarkan 
di ini soerat cliabar pada boelan jang 
laloe bestuur2 Indonesia Moeda tja- 
bang Djakarta soedah dipanggil ke 
kantoor Politieke Inlichtingen Dienst di 
Koningsplein. oentoek keperloean I,M. 

Kemaren, hari Selasa ddo 6 Februari 
toean P. K. Wigoena, secretaris dari 
itoe perkoempoelan pemoeda2 soedah 
dipanggil lagi oleh P.I.D. oentoek di 
tanjakan tentang hal2 jang bersang-   

|sampai pertengahan ini boelan. 
P3 x 

'koetan dengan proces-verbaal jang 
soedah laloe. 

—09— 

Pembeslahan arak gelap. 
Kemaren doeloe kira2 djam 3 sore 

dibantoe. oleh ambtenaren darj dienst 
der accijnzen telah dibikin penggele- 
dahan di tokonja seorang Tionghoa 
di Pesing. i 

Ketika itoe politie soedah dapatkan 
Satoe distileertoestel jang lengkap (pe- 
kakas oentoek membikin arak) 300 liter 
arak dan 7 liter arak lagi jang soedah 
selesai. 

Lain-lain barang lagi telah dibeslag 
dan sementara-orang itoe soedah di- 
tahan. - 

Tea Gja " 

Ta Hsioh Hsioh Sing Hui. 
Besok hari Djoem'at, tg. 9 Febr. “34 

j-a.d. di Goenoeng Sahari West no. 8 
akan diadakan soeatoe lezing oleh t. 
Dr. Loe Ping Kiamtentang: Peman: 
dangan sedikit tentang ka- 
oem Tionghoajang melarat 
di Betawi. 

Lezing ini akan dimoelai pada djam 
8.30 petang. Ini terdjadi atas andjoeran 
perkoempoelan Ta Hsioh Hsioh Sing 
Hui, 

je 

Mesin terbang Pelikaan. 
Mesin terbang ,, Pelikaan kemaren pa- 

membawa 256 kilo Post, 5 kilo pakket 
post, 36 pakketpost, barang2 dan 
penoempang2 seorang dari Betawi — 
Londen, seorang dari Allahabad —Ams- 
terdam, seorang dari Singapore—Cal- |- 
cutta, seorang dari Bagdad—Rome, 
seorang dari Karachi—Bagdad, seorang 
Cairo—Athene, seorang Singapore— 
Bangkok dan doea orang dari Bangkok 
ke Rangoon. 

—G — 

Seorang pedagang perempoean. 

Mendjoeal 2 perem- 
poean pada seorang 
Europa. : 

Landraad Betawi kemaren dibawah 
pimpinan. Mr. Koesoema Atmadja akan 
bersidang .memeriksa perkaranja se- 
orang lelaki- Indonesier nama Djahari 
jang dipersalahkan soedah mendjoeal 
doea perempoean bangsanja kepada 
bangsa Europa. 

Baik itoe urang Europa maoepoen 
kedoca perempoean terseboet datang 
hadir, tetapi perkara ini dimoendoerkan 

Lebih landjoet menoeroet keterangan 
Het Nieuws, itoe orang Europa ada 
memesan minta tjarikan doea orang 
perempoean pada Djahari tetapi me- 
noeroet itoe orang Europa, perempoean 
terseboet boeat djadi ia poenja baboe 
dalam. 

Waktoe kenjataan bahwa kedoea 

gi djam 11.30 soedah berangkat dengan |: 

politie, dan. perkara itoepoen lantas 
Sampai pada Landraad. 

sk 

Lebih landjoet didapat kabar poela 
bahwa “pemeriksaan Landraad itoe 
dengan pintoe tertoetoep: : 

Itoe pendjoeal perempoean Djahari 
bin Irta telah djoeal doea gadis bang- 
Sanja sendiri kepada seorang Pelanda 
nama Mendel tinggal di Pontjol Sawah 

esar. Didepan politie Djahari soedah 
mengakee teroes terang atas kesala- 
hannja. 

Belanda Mendel soedah perentahkan 
boeat mentjari gadis desa centoek di 
djadikan .njai, dan di Preanger soedah 
didapat satoe gadis nama Satji jang 
didoega oemoernja dibawah dari. 15 
tahoen. Satoe boelan itoe gadis berada 
diroemahnja Mendel, lantas dioesir 
lagi. Kemoedian Djahari soedah tjari 
lagi gadis di Preanger,  Kebetoelan 
iboenja Satji tidak keberatan oentoek 
menjerahkan anak gadisnja seorang 

10 dan 12 tahoen, 
Ini gadis diserahkan pada Mendel, 

dan pada satoe malam tetangganja itoe 
Belanda soedah mendengar teriakan 
perempoean jang ngeri kedengarannja. 
Dengan lekas hal itoe diberitahoekan 
pada politie, Setelah politie tjampoer 
tangan, itoe gadis dibawah oemoer 
lantas dikirim oentoek diperiksa ke- 
roemah sakit. 

Iboenja gadis ditangkap oleh politie 
dan soedah poela dihoekoem 6 boelan 
atas kesalahannja memperniagakan anak 
terseboet. 

Mendel 'hanja didjadikan saksi dan 
ia tidak moengkir atas sekalian riwa- 
jat ini, tetapi ia katakan waktoe malam 
gadis medjerit, boekannja hendak di 
perkosa tetapi ia berteriak-teriak ialah 
waktoe iajdioesir tetapi tidak maoe 
pergi. (oo. . oesirnja diwaktoe malam 2). 

Apabila itoe gadis suedah diperiksa 
dokter, tinggal lagi mendjadi pertanjaan 

tarik dipengadilan Raad van Justitie ? 
—0— 

Pemboenoeh bersemboenji 
dalam hoetan. 
Achirnja ditangk 
djoega. 

Selang berapa lama kita telah ka- barkan tentang itoe perampokan di roemahnja Hadji Sainan di Kampoeng 

ap 

|Poelo Besar jang mana tidak lama kemoedian seorang dari antara rampok2 itoe. soedah meninggal doenia dari 

Hadji Sainan. : : 
Kemaren politie telah tahan Seorang bernama Poerak jang ditoedoeh soedah tjampoer tangan dalam hal jang terse- 

boet diatas. 
la soedah ketangkap di Kampoeng Lameh, bilangan Laboean, jaitoe salah 

satoe tempat sebelah Barat dari Poeltau Djawa. Poerak ini soedah lama me- njemboenjikan dirinja di hoetan disitoe. Ketika ia ditanja soedah tentoe ia menjangkal. Beberapa tanda Ioeka jang ada ditangannja katanja oleh karena Ia digigit oleh njamoek dan selandjoet- nja tempat jang digigit itoe ja soedah garoek dengan tangannja hingga dapat loeka. Djoega katanja ia boekan lari, tjoema sadja pergi ke itoe tempat oen- toek djalan2. Apa ia nanti masih maoe menjangkal kalau dihadapkan dimoeka istri kawannja jang telah meninggal doenia itoe kita tidak dapat pastikan. Sebab ketika kawannja itoe meninggal doenia ia pergi ke roemah istri kawan nja itoe meninggal doenia ia pergi ke 

memberi tahoekan. 
Sekarang masih ditjari satoe orang 

lagi, Rapik, jang Ijoega ikoet dalam 
itoeperampokan. Meskipoen tempatnja 
diketahoei, akan tetapi sampai sekarang 
beloemlah politie dapat tangkap. 

La Diambil njawanja. 
Rapik jang kita seboetkan diatas ini, 

menoeroet pemberitahoean beberapa 
orang kampoeng djoega soedah goe- 
loeng tangan badjoenja dalam satoe 

Ipemboenoehan: dibilangan Krawang, 
jang telah berdjalan 1 setengah tahoen 
lebih. 

Beberapa orang Indonesier pada 
ketikaitoe soedah memboenoeh Seorang 
bangsanja dan berhoeboeng dengan 
itoe soedah ditangkap oleh ass.-wedana 
di Batoedjaja (Rengas Dengklok). 

Pada malam itoe tempat tahanan 
jang sederhana soedah dibikin roesak 
oleh familie2 dari jang diboenoeh 
itoe dan orang2 jang ditahan semoea- 
nja dikeloearkan. 

Sesoedahnja orang2 jang ditahan 
itoe diambil njawanja masing2, 

Kalau politie dapat tangkap batang 
lehernja ini Rapik, soedah tentoe ia 
akan dihadapkan dalam doea perkara. 

— 9 — 

Peratoeran vacantie dan examen 
di R.H.S. 

Telah ditetapkan dengan Gvt-besluit 
dan dioemoemkan oleh Faculteit R.H,S. 
Batavia-C., bahwa peratoeran vacantie 
dan examen di R.H.S. seperti berikoet :   perempoean itoe soedah didjoeal oleh   Djahari, maka mereka mengadoe pada. 

I. Akan diadakan socatoe vacantie 
di boelan October, jang lamanja doea 

      

lagi nama 'Sairi kira2 oemoer antara | 

apakah ini Belanda Mendel akan dik 

sebab peloeroe jang dilepaskan oleh!   
roemahnja istri kawannja itoe oentoek 

minggoe dan jang dimoelaikan pada 
hari Saptoe jg, ke dgea di boelan Oct. 

2 Akan diadakan Kerstmisvacantie 
di. boelan December dan Januari, jang 
lamanja tiga minggoe. Colleges akan 
dimoelai lagi pada hari Senen jg, ke 
doea sesoedah Tahoen Baroe. 

3. Akan diadakan Paaschvacantie 
jang lamanja doea belas hari. Vacantie 
ini akan dimoelai pada hari sebeloem 
Goede Vrijdag sampai pada Paaschdag 
jang kedoea. Selandjoetnja fatsal ini 
masih akan ditetapkan oleh Faculteit 
R.H.S. lagi. 

4. Akan diadakan Vacantie Besar, 
jang lamanja delapan minggse, diboelan 
Juni dan Juli, sedang Colleges pada 
cursusjaar baroe itoe akan dimoelai 
pada tanggal i Augustus. 

Maka . ditetapkan  djoega, bahwa 
boeat Paaschvacantie jang sekarang ini 
akan dimoelai pada hari Kemis tanggal 
22 Maart sampai hari Senen tanggal 
22 April 1934: : 

Terhadap pada examen2 jang akan 
datang ditempoeh sebeloem Vacantie 
Besar, maka ditetapkan bahwa examen 
itoe akan dimoelakan pada hari Senen 
tanggal 7 Mei 1934 j.a.d. 

Dan student2 ig. bersangkoetan de- 
ngan itoe dipersilahkan memberi tahoe 
akan kehendaknja pada Faculteit R.H.S. 
seachir2nja pada tanggal 25 April 1934 
ae 

— O0— 

Perhoeboengan dengan politie, 
Dalam besluit Gouvernement Direc- 

teur dari Binnenlandsch Bestuur telah 
mendapat kekoeasaan. dengan peran- 
taraannja Hoofd darj Gewestelijk be- 
Stuur oentoek menetapkan peratoeran 
dan sebagainja dari soerat2 perhoe- 
boengan jang sedang dikerdjakan boeat 
membikin perhoeboengam dengan be- 
stuurspolitie dalam ressort atau gewest 
jang ditetapkan. 

— O— 

Rapport politie. 
Ambillangkah seriboe. 

Kemaren doeloe sore kira2 djam se- 
tengah lima telah terbit penoebroekan 
antara seorang perempoean penoeng- 
gang sepeda bangsa koelit poetih 
Mej. Faasen dengan satoe penoeng- 
gang sepeda bangsa Indonesia. 

Nona itoe dengan Iantas djatoeh 
dari sepedanja hingga tangan dan ka- 
kinja patah. Sesoedah itoe ia dibawa 
ke C.BZ. dan sementara Indonesier 
tadi teroes sadja kandarkan sepedanja. 

5 t 

Takoet sama kertas. 
Kemaren doeloe malam kira2 djam 

12 satoe koeda deeleman soedah ka- 
boer oleh karena terkedjoet dari se- 
bab sehelai kertas. 

Koesir dari itoe deeleman soedah 
terpental dan masoek dikolongnja itoe 
kandaraan, hingga dapat loeka2 di- 
bagian moekanja. 
“Djoega sepeda dari salah satoe 

politie jang hendak berhentikan itoe 
deeleman soedah mendapat keroesa- 
kan-keroesakan jang besar, 

  

  

  

  

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

(Dilarang petik). 
(Noteeringen 8 Febr. Iohor). 

per picol. 
Bangkok. 

Ketan Siam II e.k. ditawarkan Bat. (5.— 
Rangoon : 

Sioka e.k. Batavia Jan. 
ditawarkan ro 
Krawang : 

Jranco wagon .Krawangiijn 
(semoca menceroet kwaliteit dan tem- 
pat levering). 

Serang : 
Jranco vrachtanto Pasar Senen, 
Sliijp Boeloeh 

Jan./Feb. d-tawarkan 
Huller Boeloeh 

Tjigombong : 

f 4.20 
» 3.90   Jranco vrachtauto Pasar Senen. 

  

DOKTER 

EWARDI 
de - Tamarindelaan 47 mo 

Telf. No.1351 WI. — Batavia C. 

Djam bitjara 

1 — 10 pagi. 
4— 6 sore, 

Hari Senen dan Kemis speciaal tarief . 
boeat orang jang tida mampoe dan 
speciaal tarief oeutoek obat-obat pada 
sogatoe roengah obat. 
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per picol. 
Slijp Boeloe 30pCt. petja, 

Jan. ditawarkan f 3.80/3.90 
Sliip Tjeree 30pCt. petja, 
Idem 2 3 Dole05 

Huller Boeloeh 
Jan. ditawarkan » 3.60/3.70 

Huller Tjeree : 
Idem id. » 3:45/3.55 

Lolosan Boeloeh 
Itapn 2-5 » 3.35/3.50 

Lolosan Boeeloekh fr. 
wag. Tamboen Febr. 
ditawarkan T- 30 

Lolosan Tjeree » 3225/3351 
Petjah koelit Boeloeh Febr. , 3.15/3.25 
Petjah koelit Tjere & dua 

id. Mei-Juli ditawarkan ,, 2.75 

Sekali moeat f 0,50., 

fl.- dan f 1.50. — 

Saban 
Hari 

Rebo 

Beras Kepala P.M. Jan. djadi f 5.60 
Beras Machine no. 1 P.M. » 4.60 

2 SEN Aa 5 Kg 
Gadok : 

Jranco vrachtauto Pasar Senen. 

per 10 ganti. 
Beras Kepala merk T.B.K. 

Jan. ditawarkan f 5.35 
Tjiandjoer : 

Jranco wagon Tjiandjoer. 

per picol. . 
Slijp Boeloeh kepala 

Jan. ditawarkan t5:30 
Slijp Boeloeh No. 1 

Jan. idem » 4.30 Indramajae : 
franco wagon Djatibarang ! Terisi. 
Slijp Boeloeh Kepaia & pCt. 

Jan. ditawarkan f 4,56 
Slijp Boeloeh 30 pCi. id. » 410 
Huller Tjeree 

Jan, ditawarkan ” 3.60 
Huller Tjeree 

Idem TU 
Slawi : 

Panco praoe Tegal. 
Beras Slijp Boeloeh Trieur » 4— 

Jan./Febr. ditawarkan 5 pCt. 
Sliip Boseloeh 15 pCt. petja » 3.80 
Sliip Boeloeh 30 pCt. petja 23.15 

Idem Mrt./Juni 30 pCt. petia |, 3.50 
Petjah koelit Tjeree Apr./Aug. ,, 2.75 
Harga padi di bilangan 
Krawang-Tjikampek. 
Padi Boeloeh kering » 1:90 

Idem Tjeree » 1.60 
Harga padi di bilangan ” 
Indramajoe Djatibarang. 
Padi Boeloeh kering » 1.90 
Padi Tjeree kering & 1:50 

Tjigombong 
Padi Boeloe 7 pCt. nat. RU 

Bilangan Slawi. 
Padi Boeloeh kering » 1.90 
Padi Tjeree no 

Bilangan Banjoewangi. 
Harga beras ketengan di Batavia. 

per picol. 
Ketan Siam I 2 a 
Ketan Padang ala 
Krawang Ketan 1 X— 
Beras Kepala Tjiandjoer » &— 
Beras Machine Tjiandfoer 7» — 
Slijp Boeloeh Serang » 4.35 
Slijp-Boeloeh Krawang » 4.30 
Slijp Tjeree Krawang » 3.90 
Huller Tjeree Krawang » 3.15 
Huller Boeloeh Krawang » 410 

Kpn 

Pasar Copra di Londen. 
Londen, 7 Febr. (Aneta-Com- 

mercial). Copra harga sedang 9/8/9. 
mn Y — 

Pasar Rubber di New-York. 
New-York, 7 Febr. (Aneta- 

Commercial). Toetoep pasar. 
Sheets spot pembeli 10”/s 

pendjoeal 10, 
AprilJuni pembeli 10 ra 

pendjoeal 10” /g 
Pasar tetap, 

9G — 

Pasar di Soerabaja, 
Soerabaja, 8 Febr. (Aneta), 

Tweedehands suikermarkt tidak bero- 
bah dan tidak ada djoeal beli, : 

Rubber-sheets nom. 16 crepe nom, 
diminta 18. Pasar semakin lemah. 

Koffie ready exportkw. nom, 17,—. 
Pasar sepi. : 

Nivas soedah djoeal oentoek keloear 
negeri 2716 tons Superieur, jang afge- 
keurd 1011 tons browns 302 tons   browns dan 363 tons superieur,



   
    

   

   

   

    

   

   

    

  

   

  

   

  

     

   

    

    

   

  

   

  

   

    

     

   

  

    
    

     

  

ering der in 

“1 2 'begitoe djoega sedjoemb! 
i bil. yambtenar2 dari politie roesia d 

    

   

    

     

   
   

   
    

      

   

  

   

    

     

    
   
    

     

Menjokong perlengkapan sendjata 
   

pisil akan dimadjoekan 

wa pemerentah Straits akan 
1 bantoean 500.000 dollar 
endatangkan perlengkapan 

SR EN 
00000 Manchukuo. 
2 ee Pes taibakar 

“ Tokio, 5 Februari |Aneta-Iwakil. 
| Menoeroet telegram speciaal dari Shang 

hai kepada ,,Hoehi“ pemerintah Tiong- 
'|hoa mengadakan larangan terhadap 
: i M kuo, dan 

  

  

  

      

    

   

        

    

   

  

   

veloem ada ke- 
rkara itoe, baik 
negeri maoepoen 

au Manchukuo. 

  

“ logar negeri 
Tiongkok jang 
Ka 

“Iterhadap kaoem com nisten di Kab - | dan Hakodate didalam baelan Juli 1933 Tiongkok-Ame- 

  

  

apore, 7 Febr, (Aneta-| 
). Diwaktoe vergadering | 

. Raad, oleh anggauta2 

| Oedara jang gelap 

eriboetan dil Menoeroet kabar- 

ada 4000 lelaki dari 

mati waktoe meleto 
bang arang batoe di. 

Isoedah sama2 bersoempah hendak 
(memboenoeh Pu Yi: 

lian moesoeh dari monarchi 
|kuo akan ditahan dan tida 

                

   

  

    

Menoeroet ka 
Ichukuo soedak 

  

   

   
   
   

  

   

an tentang tangk 
   

  soedah ditjaboet, -ba roelah kenjataan bahwa 476 orang : 

    

ditoentoet, 

persalahkan soedah membikin organi- 
(satie tentara laoet dan membikin tjita2 oenteek mendatangkan kaoem com-: 
munisten dari Rusland ke Japan de- 

(ngan bergelap menggoenakan kapal 
penangkap ikan dari 100 ton. 

— 9— 

Kota Dharbanga akan diperbaiki 
Ongkosnja sampai 
187.500 sterling. 

Patna, 7 Febr. |Aneta-Reuter. 
| Maharadja Dharbanga, Sir James Hwar- 
singh, jang soedah menderma 75001 
'sterling kepada Radja. Moeda goena 
fonds Gempa boemi, ada bermaksoed 
oentoek mendirikan kembali (memper- 
baiki) kota Dharbanga jang banjak 
mendapat keroesakan lantaran gempa 
boemi jang baroe laloe dan akan me- 
makan ongkos sampai 187.500 sterling. 

  

    
o di Tiongkok. 

Ada 4000 s 
2 “— jangtiwas. : 
Peking, 7 Febr, (Aneta-Reuter).    

    
      

pasoekan provin- 
cie jang tiwas sewaktoe pasoekan- 
'pasgekan dari Generaal 
rontak, n Fier 

e/Pingla dalam -pro 

II jang membe- 
£, mendoedoeki: 

ncie Nghsia, se- 

   
    

  

'mentara 700 Mana soedah 
ja soeatoe tam- 

   

  

Keadaa 
Sen geo   

  

    

   

    

   
   

      

    
   
   

    

   
    

  

Pu Y 
Diadakan perse: 
pendjagaan janglo 

skou, 6 Febr. |Aneta-" 
an). Manchukuo soedah mendap 
peran2 persediaan oentoek mendjaga 

- Fdiwaktoe 
.jakan-datang, jaitoe soepaja mendjaga 

  

1. cemoem pengganggoecan keaman: 5 
t|Menoeroet kabar2 dari Chanchun, n 
“Ika antara tanggal 14 dan 18 Maart 

j.a.d. tidak satoepoen mesin terbang 
di izinkan terbang diatas oedara ba- 
gian daerah Manchukuo, dan sekalian 

s|tentara kekoeatan politie Pa 

      
     

bersedia oentoek menjelidiki dan mem- 

  

“(reka “ini doeloe telah dikasih naik 
n sampai gila-gilaan (onzinning). 

  

Isedar, maka SA itoe memperingatkan 
Ipada. . . . . boelan November. 1926: 

— Vox populi vox Dei? is een van 
: cOude waarheden die altijd nieuw 

   

  

| 1926? en de eenstemmige en zeer 
positieve reactie die daarop unit de 

— burgerij—ook toen ondersteund door 
de Nenen is gesprongen? 

reve Ala 1927! guelgue chose mal- 
. heur est bon... 

   

   
h orang gar pang loepa daratan, dan be- 

itoe Tae maksoednja bertambah 

  

      
     
    
     

     

    

      

    

   

    
    

      

   
   

          

    

   

  

   
      
      

penobatan Henri Pu Yijang| 

kalau timboelnja keroesoehan atau| - 

n, ma-| 

“Ibasmi itoe komplotan (kaoeman) jang | 

 Dan-soepaja pemerentah insjaf dan 

Ta erinnert men zich November 

(kalau kantong terantjam, 

jaoehnja oentoek ditjapai dengan dja- 

raits Times” mengabarkan bahwa | 
an bagi pembelanja kota Ning- 
sangat genting, oleh karena pasoe- 

41 kembali soedah menjerang | 
ndoedoeki itoe kota, 

kabar bahwa sedjak dimoe- 
ipoeran, kedoea fihak ada 

a soedah berlengkap oen- |: 
gi perang dan mereka hanja 

n enoenggoe perintah dari Nanking 
toek menjerang dan mena'loekkan 

f Me 
“terbang. 

5 Aneta-Reuter mengabarkan dari Nan- 
a ada 10 boeah mesin ter- 
boeroe dibeli dari Amerika. 

pembelinja ini dapat dari Em- 
employe dari Spoorwegen pe- 

   

s- Imerentah Tiongkok jang dikoempoel- 
empoelkan sehingga mendapat djoem- 

lah 850.000 dollar. : 
Be aa tt Y— : 5 

Permoesoehan Tiongkok dengan 
ah .Manchukuo. 

Fihak Tiongkok bakar 
sekalian soerat post 
jang datang dari Man- 
€hukuo. aa 

Yokio, 6 Febr. (Aneta-Iwaki). Me- 
noeruet telegram speciaal dari Shang- 
hai kepada Hochi, maka pemerentah 
(Tiongkok soedah mengadakan larangan 

shlatas sekalian soerat post dari Man- 
chukuo- jang moesti dibes:ag dan di-t 
bakar. Take seh MEA Sa Sam 

Kabaran ini menimboelkan kegem- 
paran besar di Japan, tetapi tidak 
bisa didapat kepastiannja ini berita, 
baik di -Ministerie Buitenlandsche 

Tiongkok dan Manchukuo.. : 
. Satve-satoenja commentaar opisil 

pembitjara dari ministerie Buitenland- 
sche Zaken, jang mengatakan bahwa 
tindakan jang demikian sangat tidak 
bidjaksana dari Tiongkok. : 

elanaa! mag 5 

: NEDERLAND 
. Berangkat ke Indonesia. 

silam 14 dan 15 soedah berangkat ke 
Indonesia, sementara Admiraal Brutel 
mengoetjapkan pidato terhadap anak 
bocah itoe kapal. v 

pg 0 — 

Commardant Zeven Provincien. 

pada pengadilan.     ang |lan jang djoedjoer. Pee an 
IDen Haag, 7 Febr. (“netal. Toean 

  

Pada harian penobatan, maka seka- 

    

   

          

   

  

      

rabaja ke 
'mempoenjai 

jadanja sosoeatoe seranga 
pemberontak, lantaran mana disebabkan | ne 3 |kelalaian jang sangat hebat, lantaran 

0, 6 Febr. (Aneta-Reuter). Oleh | 
sebab sekarang larangan pengoemoem- 

2 dan geledahan2 
munisten di Kobe 

17 “diantara mana 45 
: Pre mposak Jang soedah ditangkap. 

iantara mereka ini ada 48 orang jang | 

Satoe dari orang tangkapan itoe dil 

      

  

      akan dihada 

itoe pemberontakan 
Provincien jang terkenal. 

memegang pimpinan militair dan Com- 
'mandant Zeven . Provinclen menang- 

in-| goeng djawab atas keselamatannja itoe ian|kapal dari tanggal 2 Januari sampai 5 
Febrwari 1933 jang berlajar dari Soe- 

Olehieh, tetapi ia tidak 
mengadakan 1 dan tidak 

atoeran2jang tjotjok oentoek mentjegah 

tidak poenja oesaha, tidak mempoenjai 
boeah fikiran aentaek memikir sebaik- 
nja, Sehingga itoe kapal pada malam 
4 Februari 1933 oleh kaoem pembe- 
rontak, pendeknja oleh moesoeh dire- 
soeh direboet dan dirampas. 

  

    

(Gang Locomotief Pekassieweg Meester 
Cornelis soedah terdjadi pelanggaran 
kedeea .kendaraan itoe jang dalamnja 
ada beberapa orang penoempang. Ke- 
doea atax itoe terbalik. Seorang lela- 
ki Indonesier dan seorang perempoean 
Tionghoa mendapat loeka hebat dan 
dibawa ke C.B.Z., sedang penoempang 
lain mendapat loeka enteng. 5 

de Hoog jang dimoeatkan ini hari di 
erdadoejlembaran kedoea, lehih landjoet dika- 

tihak Tionghoa | .. 

- Atax contra atax. 
, 2 orang dapat loeka 

hebat. : 
Djam 12 siang ini hari didepan 

Tentang motie De Hoog dan oe- 
roesan gadji baroe. 

Berhoeboeng dengan motie toean 

enboom nanti tanggal 22 Februari. 
hadapkan pada pengadilan lan- 

taran ditoentoet dalam hal terdjadinja 
kapal perang Zeven 

la dipersalahkan sebagai Kepala jang 

n dari kaoem 

     
    barkan poela bahwa tadi siang persi- dangan openbaar dari Volksraad soedah memperbintjangkan tentang H.B.B.L. 
dan dengan segera sesoedahnja per- sidangan diboeka, voorzitter menge- 
moekakan tentang motie tocan de 

| Hoog, jang mana penerimaarnja akan 
diperhoeboengkan dengan debat? se- landjoetnja, dan dari sinilah maka 
Voorzitter. anggap motie ini hanja boeat 
sementara. Ta 

Pemoengoetan soeara tentang motie 
mana jang didoeloekan : diterima baik 
dengan 42 lawan 11 soeara. 

Wakil pemerintah oentoek peroba- 
gadji, Van Buuren, memberi tahoekan 
sekali lagi bahwa bagi pemerentah ada 
'keberatan atas permintaan ventoek me 
moendoerkan ini perobahan gadji dan 
oentoek mengaboelkannji, begitoe djoe 
ga oentoek menoeroeti djalan dengan 
memotong selandjoetnja lagi itoe ga- 
djih, £ 

Mr. Fruin (V.C.) menjatakan bahwa 
motie toean de Hoog ada mengan- 
doeng pemberian tahoe bahwa Voiks- 

  

  raad bisa accoord dengan ,,satoe 
stelsel gadji baroe, sehingga Volksraad 
bedjalan lebih djaoeh dari commissie 
van Georganiseerd Overleg. 

Selama persidangan ini di tribune 
bagi publiek ada penoeh dengan orang2 
jang sangat memperhatikan djalannja 
perdebatan oeroesan gadji terseboet. 

  

Diberitahoekan bahwa menoeroet bestui 
Madjelis Koemetir Dewan Kaboepaten 
Betawi tanggal 7 Februari 1954 No. B 9- 
86-G.G. djalan dari Krond'o ke Djeng- 
got. moelai tanggal 8 sampe tanggal 15 
Februari 1954 ditoetoep boeat vrachtauto 
karena akan diperbaiki 

Boepati Betawi   
  

  

  

“f1.25 (lima talen) seboelan. 

— oleh anak indohesia. 

INSTITUUT 
Gang Aboe 35 

Atau kepada : 

  

BAHASA DJEPANG 
- Boleh dapat peladjaran bahasa Djepang dengan peran- 
| taraan soerat-menjoerat tiap-tiap Minggoe. 

Diterangkan seterang-terangnia dengan bahasa Indonesia 

Mintalah pertiontohan gratis (tidak bajar) kepada : 

OESAHA MADJOE 
Post Box 69 5 

Pembajaran 
Petmbajaran lebih doeloe, 

LINGGA 
Batavia-Centrum 

Batavia-Centrum   
  

Zaken, maoepoen pada Legatie-legatie | 

atas ini kabaran dari fihak seorang| 

Helder, 7 Febr. (Aneta). Kapat! 

Akan dihadapkan 
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COMPLEET DALAMDOOSJANG MOENGIL 

  

     

f 042 
1 stel  Djaroem ' (3 bidji) “Oa 

1 stuk  Patroon Gabardin » 0.55 
2 Strijk Patroon Sr er 

1 5 tjonto Garekar Kleur x GG 
1 5, Raam kajoe boendar , 0.10 

ta Penggoeloeng benang » 0.05 

Tofaal 7 102 
£ aa Bni 

TA 1 II un 

TJOEMA BOEAT 
HARGA 

Mengerdjakannja paling gampang dan enteng boeat bikin 
SCHILDER (gambar). BANTAL KOERSI dan lain-lainnja 

PASAR-KLONTONG 
Hs.Vrg. DJOHAN-DJOHOR 
BATAVIA-CENTRUM 

BREINAALDEN 

  

Ta     6-2-34 
    Boeat roepa2 barang klontong 

Li    
   



  

      
  

   
   

  

   
ya ingin shda hal 

jang soedah 
atenglahsama 

                

    

L Astroloog aoras: 
coop Trekken 

      

           

      

  

   

    

  

     

    

TJANTIKAN 
frebinjakan disebabkari oleh karena rawatan 
“par Kan sendiri, seperti Miss Mary Ma 

a dengan izin) jang selamanja pake 
HANG TJIOE, hingga parasnja begi- 

Ban dan aloes membikin dia men- 
“djadi satoe actrice jang paling populair dari 
Shanghai Opera, jang pernah membikin per- 
toendjoekkan di Pantjoran Batavia, dan nanti 
akan kombali. 
Kita berani pastikan satoe kali bikin per- 
tjobaan dengan ini bedak akan MEMOEAS- 
-KAN njonja-njonja dan nona2. 

      

   
   
   

    

    

     

      

toko2 diant ero Haa Hindia. Boeat orang dagang 
es. Lekas minta mendjadi kita poenja agent.   

    
  

Toean BUSTER CRABBE 

| Majahitang banjak trima kasi pada 

— sekalian penonton jang soedah dateng 

— saksiken »Tarzan” dalem 

“3 KRAMAT THBATER 
Semoeahnja poelang dengen poeas bersoerak 

dan soeka hati, tapi sebaliknja djangan loepa 

5 Ps arzan“ poenja samboengannja tamat: 

Bakal dipertoendoekken moelain hari 

Kemis 8 Februari 1934 dan malem bri- 

koetnja, dalem toean poenja tempat kesenangan 

    

  

Kramat Theater 
  

Siapa jang tida dateng liat ini »Tarzan” poe- 

Brapa poeloe riboe penonton soeda taro ke- 

pertjajaan besar sekali sama ini ,,Tarzan." 

  

MAT THKATER | 

nja samboengan “tentoe nanti djadi menjesel. 

  

  

  

1 stel (4) el jalinan 

| kemedja haloes 

| selendang Kramat 

| kp. gadis Indonesia 
1 Sr. Ros van Batavia. 

2 badjoe Caroline kembang 
dan polos. :     

  

1 

MENGOBATIN SEGALA PENJAKIT ZONDER OPERATIE 
BOEKOE ILMOE FALAK ...... Fl 
KALENDER 200 JAAR ........ , 0.30 

PROF. K. HASRUT 
Citadelweg I-— Batavia-Centrum — Telefoon 4832 WI. 

'DJAM BITJARA: 8— 12 PAGI 4—8 SORE 
148 

  Ini pakket special kepentingan toean | Ef 
dan njonja. : 

serah lekas pada: Is 

“ISMAI L 1 
“Saki No. 21 — P.O. Box 34 

 Batavia- Centrum. 

Mikasa Paya pasaran, minta-f 
—. Hahi Doenia engan pan kitah 

    

   

  

  

   
    

  

  

      

   
   

      

   
   
   

  

  

  

    

toean:toean soeka berhoeboeng    
   

  

      

   

kita tersenang terima Ma     
  

   TOEKANG GIG LIE LIONG HIN Batavia-Centrum 

Dengan hormat, toean2 kaloe maoce pasang gigi jang paling koewat srenta 

moesti tjari toekang gigi jang toelen, maskipoen banjak 

C Saja soeda beker- 
dja gigi2 lebi 20 tahoen, banjak dapet poedjian dari publiek, pasang gigi 

di tanggoeng pake makan seperti gigi biasa, tida brasa sakit apa» dengen 

bersi. Saja harep pada toean» dan njonja? kaloe ada keperloean gigi bole 

dateng di kantoor saja, atawa panggil, onkost saja rekend moerah srentapantes. 

paling bagoes, 

toekang gigi tapi pakerdjain tida bisa di samaken. 

KWALITEIT CONCURRENT 
| SIAPA pn TIDA KENAL 

'TJAN FOENGS 
“ SCUHOENEN, 

KOBAT, ENAK DIPAKENJA, 
3 BAGOES MODELNJA, 

    
    

  

   
   
   

   

                  

    

  

  

  

  

  

    
  

    

Lain-lain keperloean boleh dateng banjak di 
: kita poenja toko 

Schoenenfabriek »TJAN F OENG' 
BATAVIA- CENTRUM SENEN 75, 

TELF. 3313 Wi, 

. POEN EN TON Tn 

Gang Kenanga No. 22 Senen. Tiga pintoe dari toko 

PANTES HARGANJA, 

    

        

   
   

    

      

   
   
   

   
   
   

  

   
   

    

  

   

   

    

       

    

  

   
   

   

  

   

  

   
   

      

   

        

    

  

     
        

  

     
          
        

      

     
    
   

PAnnaNAKMNYANA e 

      

  

  
  

Mendjoeal kanan keloearan Cooperatie 
Boedi Istri Manondjaja jang soedah 

g |termashoer. dimana-mana tempat: Beli 
blekkan boleh berdamai sama Agent kita 

M. Ramin Kwitang G. Lebak 2 No. 137 

Bat.-C. Djoega mendjoeal minjak Tjiamis 
Pi toelen dilanggoeng 100 pCt tidak di- 

Itjampoer. 

HONG KONG & Co. 

TOEKANG ROTAN 

Pintoe Besar No. 72, BATAVIA. 

  

  

  

Sedia Krosie dan medja dari rotan 

roepa? matjem model, harga lebi 

moerah dari laen foko, barang 

tanggoeng baek. 

Harap toean2 dateng saksiken.     

  

  

COIFFEUR 
sBADRIS 

BLORASTRAAT 12  — REMBANG 

Sanggoep terima pekerdjain 

oentoek toean? dan njonja? 

NB. 

Djoega sedia Muziekvereeniging 

oentoek keperloean  toean-toean 

dan saudara-saudara   Dengan ongkost ringan   
  

  

  

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 
lgi DODOL LAPIS keloearan 
NJI HADIDJAH, GAROET 

Kalau telaat tentoe habis 

Sedia djoega : 

Petiap Petani, Patoeah-wattee, THFEx 

(dan M Minjak Ting | 

Menoenggoe dengan hormat : 

  

  

PENDJOEALAN  DIDEPAN 
ORANG BANJAK 

HARI SABTOE 10 MAART 1954 djam 
10- pagi dalam lokaal Vendukantoor di: 
Batawi (dekat 's Landskas) dari : 
satoe perceel verp. No. 14270, terletak di ' 
PETODJO DJAGA MONJET Betawi. be- 

6 petaks jang didirikan disitoe atas nama 
Sech Awab bin Mohamad bin Mara-ie 
jang failliet. menoeroel ecigendomsacte 

iltanggal 25 Juli 1016 No. 1150. 
Pendjoealan ifoe dilakoekan dengan 
soeraf kekoeasaan jang tidak dapat dita- 
rik» kembali. 

Namens de eerste hypotheekhoudster 
Mr. A. SLOTEMAKER 

Sinshe dari negri China jang pan- 
de betoel meliatin eren engan 

Merk ,,KOK THIAN KIE” — 
Djembatan Lima No,” BOT - Batavia. 

  

Membri taoe pada toean? dan njonjah 
saja baroe dateng dari Canton, jang soe-. 
dah beladjar hal meliatin peroentoengan 

Ipada goeroe jang sampe pande dan 
tjoekoep pinter di negri China goenoens 
LO HOE SAN, Denga tanya Hobka 
garisan tangan bakal oenloeng atawa 
roegi semoea saja bisa dapet taoe bisa 
fjeritaken satoe persafoe dari jang terse- 
boet di atas, foean? dan njonja? boleh ' 
dateng fjobak, saja soedah dapet poedjian 
dari publiek di Java dan Sumatra boe- 
kan omong kosong, dan bisa meliatin 
dan itoeng hal kawin jang soedah ata- 
wa blon, bisa accoerd apa fida, dan 
nantinja kaloe baik dapet brapa anak 
Dan djoega saja bisa mengobatin roepa' 
penjakit dalem dan loewar, seperti bas” 
foek darah, napas sesek, bawasir sakit 
kotor, dan laine tida omong kosong saja   bisa obatin sampe baek betoel, onkos 
rekend pantes,   
  

S
p
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rikoet 5 roemah batoe. satoe garage dan : 

       



     
   

  

    
    

     

    

     

    

    
    
      
      
    
    
      
      
    
    
     
     
    

     
        

       

  

   

  

      

     

       

      
      

   
-Nah, hal » Me na Nan 

saja berom 

    
      

  

    

  

   

   

    

     
    

  

   
      

  

    

  

    

  

   

   

aklah kapal   

.»Pemandangan". 

in- dianggap merah o 
afatau pendapatan 
Isewaktoe kami sama2 berlajar menoe- 

joe Calcutta, tidak koerang atau lebih 

ari pendapatan Almarhoem Edeleer 
can Hillen dari sebagian mereka di 

Merah itoe. & 

boehan Penang 

   

      
    
      

Parti 

     

oci dengan jang dimaksoed 
'berwadjib kepada mereka. 

.itoe pemberontakan 

6, maka banjak orang2 
b oleh regeering ke Di- 
- tidak mengetahoei asas dan 

cndapatan saja sewaktoe 
1g2 dengan orang jang 

leh regeering itoe 

saja dari padanja 

|maka- djanganlah men 
Hindia, karena kemaoean tentoe ali 

Ai boleh 

  

Ipenoempang2 kapal, semoea menggoek 
“" Inakan bahasa Urdoe.. Karena penga- 

“” Iroehnja bahasa Urdoe di India boleh 
Idikatakan sebagai - bahasa Inc 
ditanah kita. Bagi mereka jang tidak/ 

“ Imengetahoei salah satoe dari kedoea |. 
- Ibahasa itoe, tentoe sekali soekar dan| 
“lini saja soedah persaksikan kepada | 
-Imereka jang maoe bekerdja di suiker- 

“. Habriek di 
0. Itidak mengetahoei kedoea b 

  

Bengal itoe. Djadi k 

      

   

a 
Eng 

    

   

'sadja sedikit kesampaian. J: | 

djoega memakai djoeroe bahasa (tolkl. 
tetapi keadaan 
'mannelijk dan tidak-deftig, 3 

kapal soedah sampai 
(zijrivier) soengai. Irav 
Hlain. Kota Rangoon terletak: 
zijrivier Hlain itoe.. 

Keadaan pa 

“—.rkota Ran on dil. 

| Kira2 poekoel 7 sampailah kapal di 
pelaboechan Rangoon. Kapal waktoe 

itoe beloem. mampir di Pangkalan (ka- 
de): melainkan berlaboeh di tengah2 

soengai. Sewaktoe kapal soedah ber- 
aboeh lamanja 15 menit, maka keli- 

'hatar dokter dan politie2 datang ke 

    

   

    
      

pang dipanggil dan diperdirikan ber- 

dapat soentikan penolak tjatjar. Bila 

kelihatan-ada penoempang jang beloem 
mendapat itoe soentikan, tentoe dokter 

akan menjatjarkan. Semoea penoempang 

ditanjai oleh politie sambil ditoelis 

tentang, nama, nama orang toea, dari 

mana dan hendak kemana, pekerdjaan 

'apa dan oemoer berapa, Siapa-siapa 
jang membawa paspoort diambil sam- 

“bil di tjap: ,,Paspoort Departement 
Rangoon Police, Checked, 21 Nov. 

1933. seraja ditanda tangani oleh In- 

“Tanggal 18 Nov. djam 4 pagi, maka |specting Officer. : 

lah kapal jang kami toempangi di 

boehan Penang. Karena waktoe 
Sesoedah itoe maka semoea diloeas- 

mampir di pangkalan. ! 
“Saja itoe waktoe terpaksa toeroen, 

| tdisini sadjalkarena kapal jang ditoepangi akan |- 

etengah hari dan-djam 2 sore berto- 
“kami toempangi dari pe- 

berangkat kemoedian 4 hari, Bagi saja 

tentoe lebih baik toeroen kedarat, dan 

i| lab ' menoedjoe Rangoon. | akan menoempang kapal jang berangkat 

Di kapal passagiers- kelikatan bertam- kemoedian 2 hari. Djoega dikapal ke- 
lihatan ta" ada lagi penoempang jang 

tinggal dan tentoe saja merasa koerang 

enak tinggal sendirian. Ini djoega 'ada 

'Ibergoena kedarat, karena bisa melihati   keramaian kota Rangoon dan bangsa 

  (Burma... 
  

    

  

ndonesia | 

ini kelihatan koerang | 

Tanggal 21 Nov. poekoel 4 pagi 6 

kapal. Sewaktoe itoe sekalian peroeti- | 

. djadjar-djadjar fin de rij staan). Dokter 

Communist Indo-| memeriksa kalau semoea soedah men- 
ketahoei dari rap- 

Ikan oentoek kembali ditempat masing- | 

| hoedjan amat deras, terpaksa abdi| masing. Kira-kira. poekoel' 9 kapal 

ta' bisa kedarat oentoek menjaksikan 2 

keramaian kota Penang itoe. 

Kapal berhenti memoea 

  

      

      

erhatikan kekoca-| 

ng telah begitoe adjaib| 

natuur jang sebagai saja   

    

   
    

  

| ta“ me 
am dengan 

'saja perhatikan benar2 bahwa: 
adaan sebaliknja dari: 

i, karena setiap hari 
toean ini bersoeka2 

| Tentoe sekali waktoe kembali keadaan 
g Indonesia dan pertjatoeran 

     

  

    

  

      

n |jaitoe moelai boelan April hingga boe-| 

-Idingin, adalah tedoeh sekali dan 

, Saja |tidak mendatangkan apa2 bagi penoem- 

h |laoetan in soenggoeh amat soekar se- 

5. kali, karena ada kalanja ombanja sam- 

Ipai ,masoek di 
Hderd kapal. Dan tentoe hal ini amat 

-|soekar sekali bagi mereka jang maoe/ | 

— #menoempan dek — apa lagi membawa 

| sekarang, maka disitoe ter-| 
h fikiran saja, bahwa besok 

   

   

  

3 Ta 13) UP me 77 TP 1 Bea $$ K 
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  “saja soedah berada dilaoetan 

oekan terhisap laoetan Indonesia 

ang saja meninggalkan ne-| 

ah darah saja jang diseboet 
sebagian orang Barat-het/ land 

melk en honig 4 atau 5 tahoen. 

   

       

       

    

    
   

    

    

   
   

   

   

   
   

  

        

  

      

        

   

   
   

      

   

   

    

   
   

  

    

yan 
: hawa 

tiek amat berlainan sekali denga 
waktoe sekarang. : 

| Moesim dingin dibagian Asia, wak- 
toe saja setang, ngelamoen, saja moe- 

lai merasai T k 
'ditempat tidoer saja, karena takoet: 

kepada sakit. 
Sedikit per 

berlajar ke India atau Rangoon. 

1 ada mempoenjai tjita2 oen- 

at tamasja India, maka ha- 
— berlajar dalam waktoe moelai 

eadaan laoetan dibahagian India ini 
— Golf van Bengal — waktoe panas 

lan October 
ombaknja.. 

Moelai 

kelihatan amat besar 

boelan Nov. jaitoe moesim 

pang kapal. Dimoesim panas melaloei 

bahagian geloemat 

'anak isteri—, Djoega- bagi mereka 

lekas kena mabolk laoet (zeeziekte)   

  

    
    

   
    

    

   

       
    .exorbintante- 

akalanja orang2 jang 

bab-Ikeadaan ini berbahaja sekali, karena 
minggoe dalam pelajaran ta 

  adaan sifatnja bagi me- 

joengi India dimoesim di- 
soenggoeh amat bagoes sekali, | 

cadaan deboe2 tidak terlaloe 

k lagi p 
sedjoek enak. | 

“rent ahasa bila soedah bertolak | 

dari Penang bahasa jang dipakai jaitoe 
bahasa' Inggeris atau Urdoe. Bahasa 
'Melajoe disini- tidak bisa digoenakan | 

  

  

Terpaksa saja masoek | 

kataan bagi mereka jang 590900 hectaren tanah. 

ovember hingga boelan Maart. | 

kena sambaran maboek laoet 

oela dibarengi dengan |- 

Perhoeboengan telefon. 
: Baik kembali. 

Aneta dari Amsterdam mengabarkan 
bahwa perhoeboengan telefoon,. seka- 
rang soedah baik kembali (bekas ke- 
bakaran gedong Telefoon Centrale). 
Se 5 —0— 

Tanaman teboe ditetapkan. 
Dari Soerabaia Aneta kabarkan : 

'Vergadering dari N.I. V. A. S. soedah 
menetapkan penanaman tahoen 1934 

ek pe hasil dalam 
tahoen 1935, banjaknja 485.000 ton 

lebih - koerang 

oentoek pemoengoetan 

dibagi-bagi antara 

Pp 

— han gadji baroe. 
Toean De 

Volksraad. - 

da pemerentah. 
1 

pai penghabisan tahoen 1934, 

ladjari, 

hadap voorstel2 pemerentah. 
6 ea 

- Schorsing. 

kita kabarkan :     
  

      
enjahkan itoe, tidak | lagi terlebih bahasa Belanda. Kelasi2) 

Keberatan 'atas berlakoenja peroba- 

Hoog ma- 
djoekan motie dalam 

Tocan De Hoog soedah madjoekan 
satoe motie dimana dinjatakan pertim- 
'bangan tidak selajaknja kalau peratoe- |P.O.P.N.I. 
ran gadji baroe itoe dimoelai diberi C 
berlakoe tanggal 1 April 1934 dan permintaan goena keperloean terseboet, 

dimana oleh sebab itoe diminta kepa- 

' te. Tanggal itoe dimoendoerkan sam 

2e. Kalau tidak lantaran diberi-ber-|noeddin menerima Soerat panggilan 
lakoenja H.B.B.L. bisa didapat peng- 
hematan. dari kenaikan potongan ga- 
5 
'3e Mintak diadakan satoe commissie 

dimana doedoek wakil2 dari fihak jang 

bersangkoetan dalam semangatnja com 
missie gadji-Damme, oentoek mempe- 

seberapa bisa memetjahkan 
soal keberatan jang ditoedjoekan ter- 

Madjelis Penjiaran P.O.P.N.I. minta 

Berhoeboeng dengan telah sekian 
Tama tidak memenochi kewadjibannja 

sebagai tjabang terhadap kepada Pem- 
pinan Oecmoem, serta melanggar be- 
berapa hal jang principieel dari orga- 
nisatie maka P.N.. tjabang Temang- 
goeng (dalam daerah Djawa Tengah), 
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II HAROES TOEAN PAKAI 
  

ditanggoeng 

  

pesenan haroes. disertai wang 

ongkos kirim dan Rembours 

Java Modoera F3 

loear i 3G 

fiap pakket post 10 Kg.       
SAROENG dari benang Mercerised dibel tida tertjampoer soeira 

NANAS kekoeatan 100”/o kleur dan fjorak model baroe, 

8» HARGA F 2.45 p, pt. & 
Soedah didjait tangan-haloes lain ongkos kirim boeat djoeal lagi 

lain harga : 

ADA SEDIA KAIN SWADESHI MODERN 

' Sampai fjoekoep dari benang kasar, haloes 758» Wool 504 soctra, 

polos Strip (saloer) kleur Rami koening telor, poeti dli. 

“HARGA PANTAS — 

Hi PEKAL 
FILIAAL BALIMEESTER No. 18 MEESTER-CORNELIS 

  

  

tida loentoer 

  

Menoenggoe foecan poenja 

pesenen dengan hormat 

TEXTIEL INDUSTRIE 

PEROESAHAAN KITA: 

pesenan atau soerat di Pekalongan 

ONGAN     
  
  

- BB - Ma La AKA ia ATAS MET AE SANATA AAA SL 

moelai dari 1 Febr. 1934, disch olehf 
Pimpinan Oemoem P.N.I. " 

Schorsing (petjatan| ini adalah ber- 

bila didalam tempo jang sekian lama 

itoe dimoelai semendjak petjatan ber- 

lakoe, P.N.I. tjb. Temanggoeng tidak 

dapat membersihkan dirinja dari ke- 

lalaian2 tadi dan membetoelkan kesa- 

lahan2 jang terseboet diatas maka pe- 

tjatannja akan ditoekar mendjadi roye- 

ment. Djika tanggal 1 Mei 1934 be- 

loem ada berita dari P.O P.N.I. jang 
menerangkan akan penjaboetan schor- 

sing itoe, tetaplah dari waktoe itoe 

tjabang Temanggoeng diroyeer, alias 

tidak diakoe lagi mendjadi tjabang 

oleh Pimpinaa Oemoem P.N.I. 

  
Panggilan politie, 

Pada hari Djoemaat tanggal 2 Fe- 
bruari 1934, sdr. Boerhanoeddin, 

penoelis P.O.P.N.I. telah dipanggil ke 
Hoofdbureau van Politie di Bandoeng 

oentoek didengar keterangannja ber- 

hoeboeng dengan hal seperti dibawah 

ini : 
Berhoeboeng dengan oentoek me- 

ngetahoei (orientatie) dari statuten dan 
huishoudelijk regelement dari perkoem- 

poelan2 politiek, economie dan social 

jang ada di Indonesia, atas nama 
sdr. Boerhanoeddin telah 

menjoeroeh tjitak 100 lembar soerat 

oentoek dikirimkan kebeberapa per- 

koempoelan disini. 
Baroe sadja soerat permintaan tadi 

datang dari Drukkerij, sdr. Boerha- 

dari Hoofdbureau van Politie afd. 

P.I.D. oentoek memberi djawaban 

atas pertanjaan politie berhoeboeng 
dengan hal itoe. 

Perhatian politie tertarik oleh per- 
mintaan jang sematjam ini, dan ingin 
mengetahoei dasar permintaan itoe jang 
lebih landjoet. Dasar ,orientatie” sa- 

dimengerti (onbegrijpelijk). Sesoedah 
pemeriksaan ini berlakoe koerang le- 
bih 1 djam moelai dari poekoel 9,30, 
dan sesoedah semoea tanja dan dja- 
wab ditoelis oleh Ass. Wedana, jang 
kemoedian ditanda tangani oleh sdr. 
Boerhanoeddin, maka ia di-izinkan 
poelang. , 

Bagaimana teroesnja kita beloem 
dapat mengetahocei ! 

dja dianggap oleh politie tidak dapat 

erna 

Ditangkap lantaran toedoehan 
menghasoet. 

Dari Padang Aneta mengabarkan : 

lakoe dalam tiga boelan lamanja. Apa| Tiga Penghoeloe soedah ditangkap lan 
taran menggerakkan pendoedoek anak 
negeri oentoek menanami tanah hoetan 
rimba larangan. 

—9g— 

Diberentikan dengan hormat. 

Dari Bogor dengan opisil dikabarkan 
bahwa atas permintaan sendiri diberen- 
tikan dengan hormat serta mendapat 
terima kasih, toean P. Pieterse Hoofd- 
ambtenaar jang sedang dalam verlof 
keloear negeri, paling belakang djadi 
Secretaris departement Landbouw jang 
doeloe. 6 

— — 

Melanggar oendang-oendang 
soerat kabar. 

Soejono dan Hassian Harahap di 
Djokja, kedoea penoelis dari artikel2 
dalam madjallah Garoeda Merapi, ma- 
sing2 telah didenda f 5.— berhoe- 
boeng dengan perlanggaran drukpers- 
reglement (menoelis artikel dengan 
tidak pakai tanda tangan). 

— GO 

Pentjoerian besar. 

Dengan membong- 
kar brandkast. 

Aneta dari Soerabaia mengabarkan : 
Kemaren malam kembali soedah kedja- 
dian pembongkaran besar di Kaliasin, 
dimana brandkast (peti besi) dibongkar 
dan sedjoemblah wang f 2500, soedah 
ketioerian, 2 

ea 9 — 

Pentjoerian koffie di onderneming. 
Dari Soerabaia Aneta mengabarkan : 

Dari Kofficonderneming ,,Kaliasin” 
Djember soedah ketjoerian beberapa 
ratoes tanaman kopi moeda, dimana 
kaoem pentjoeri sesoedah memotongi 
poetjoeknja itoe tanaman, kemoedian 
mengambil sekalian batang-batangnja, 

m0 (Y— 

Meninggal doenia, 

Dari Semarang Aneta mengabarkan 
bahwa di Salatiga soedah meninggal   N.B. Diharap pada pers jang ta'   tip kabaran ini ! 

doenia togan Ch. E. H. Leydenroth, 
sempat kami kirimkan, soeka mengoe- doeloenja bekas Controleur P,T,T, dan 

bekas Postchef Salatiga. 
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3 ebil dari 80 orang di nota te- 

olitie selaloe mem 
3 tog perboeatan2. 

PN anta van 
dikirim Pen 

'boeat minta lepas dari dja- 
an dengan Soeka sendiri. 

Ga di Kabah Ma mes) 
ima toeroenan ,,Elia”, 

ria Risah Elia.” 
2 —0— : 

— Tiinta jang tidak tian: 
“Pisau belati bekerdja. 

doek kampoeng Boeboelak IT angerang) 
“ Ibekerdja sebagai koeli jang asalnja 

| dari kampoeng Babakan Groeboek telah 
lama menaroeh tjinta kepada seorang 

sIperempoean bangsanja jang bekerdja 
'|sebagai boedjang. Berapa kali itoe 
lelaki njatakan' tjintanja kepada itoe 

Ine Iperempoean, tetapi selaloe ditolak. Pa-     
   
   
   
   

          

   

    

   

  

da satoe malam waktoe itoe perem- 
poean tengah doedoek menoenggoe 
'orang sakit, dari belakang tiba-tiba ia 
mendapat 2 kali tikaman dengan belati 
dari itoe lelaki, hingga ia roeboeh. 

— ISebeloem politie datang itoe lelaki telah | 
(dapat melarikan diri dan itoe perem- 
poean dibawa ke roemah sakit. Pa 2 : 

Pemboenoehan. 

- Permoesoehan lama soedah terdjadi 
lantara doea pendoedoek kampoeng 
'Poris Tangerang, nama Saadi dan 

106 e | Samin. Dikampoeng Maoek Saadi ber- 
(Isama seorang kawannja telah berte-    

      

   
   

   
   

  

   
   

  

   

   
   

    

  

af jaitoe dj 
knja. ada memberikan 4 lan 

atas Ikan 
Pi|(diatas tetek) moesoehnja. 

a-| Samin : 

moe dengan. Samin dan waktoe itoe 
|Samin sedang memikoel dagangan 
oebi Ciiikona Saadi laloe tanja pada | 

dari mana loe djago, dengan 
tamparan beberapa kali, hingga ia 

Ipoenja dagangan djatoeh. 'Dengan itoe 
(tamparan Samin naik darah, laloe 

a |tjaboet ia poenja pisau belati, tikam- 
pada Saadi jang mengenai dada 

Seketika 
0. 

| Hoc Mjooga aadi djatoeh dan menge- 
| banjak darah jang kemoedian |   

Naa inapasnja jang pengabisan. 
|Sebeloem Samin dapat melarikan diri, 
ia soedah. dapat ditangkap oleh uonar- 

Bee BA Eu 

Korban beristeri lebih dari satoe. 
“ Kemaren doeloe pagi telah terbit 

4 perkelahian antara bini moeda dengan | 
.. Ibini toeanja seorang Indonesier berna- 

    

   
   

  

   

        

   

  

   

  

   
   

    

   
   
   
   

      

   
   

  

   
   
   
   

  

   

  

i K3 oleh Substituut- 
ianggap toa adaj 

edah datang kepoetoesan| 
i Betawi bahwa G.M. 
aa na doeloe 

Hola djadi tidak di- |, 
h landjoet, apalagi kalau 

c nanti mmenoendjoekkan 
Ng bab oentoek. ditoentoet. 

56 Nekat. 

: | Pembikinan garam gelap. 
tlg TAN Megah orang 

ja adalah sebagai berikoet: 
Soedah lama M. kirim isterinja jang 

Itoca ke tempat asalnja oleh karena -ia 
'hendak beristeri lagi. Tetapi meskipoen 
ia berboeat demikian, ia tidak loepa- | 

»|kan oentoek kasih oeang belandja kepa- 
Idanja. Begitoelah kemaren doeloe itoe 
listeri toca soedah datang dari tempat 

:lasainja oentoek minta oeang. Tetapi 

ia berdjoempa dengan ia poenja madoe. 
Ketika itoe tidak terbit perkelahian 
antara doea orang terseboet, oleh ka- 
rena isteri moedanja M. memang maoe 

Ihidoep roekoen. Malam tetah liwat 
1 | dengan tidak kedjadian soeatoe apa2. 

Tetapi waktoe istri moedanja M. 
keesokan paginja sedang memasak | 
koffie, tiba2 ia diserang oleh istri M. 
itoe. Istri toca jang memang bisa main 
pentjak soedah dapat tarik ramboet 
madoenja itoe sampai koelit kepalanja 
terboeka bersama ramboet, dan banjak 
mengeloearkan darah, hingga tidak 

IHlama kemoedian djatoeh pingsan. De- 

beri pertolongan. 
Sesoedahnja itoe istri jang toca pergi 

Ike Landgerecht oentoek adoekan hal 
terseboet dan achirnja Si soeami itoe | 

lihara doea istri itoc. 
| Jang menggelikan hati kita jalah ke- 

iltika mereka bertiga poelang kembali 

  

   

                

€ro oemah, itoe kedoea isteri baik kem- 
abad 

ia 'soedah pergi ke Landgerecht. 

4 Tg 

| Lain jang dihoekoem lain jang 
masoek pendjara. 

“politre? 

a- tidak heran bagi pembatja bagaimana 
   
   
   

  

   
   
   

  

   
   

sekarang akal manoesia hendak men- 
jari hidoep. Begitoelah dibawah ini 

irlada terdjadi menoeroet kabar pemban- | 
Itoe kita di Tangerang. . 

'Disitoe oleh hakim soedah didjatoeh- 
» Ikan hoekoeman kepada seorang Indo- 

nesier nama Sariin pekerdjaan soepir 
| Ba hap hoekoeman 2 boelan pendjara. 

Sainin jang tidak poenja Kn 
ang |apalagi tengah sakit hingga tidak da    

  

   NA “mboel 
oentoek mentjari penghidoepan soeda   terima sebagai Baron Sean aa 

Dalam peroesahaan demi- | 

Itetapi Sainin. 

nhubsi 1934 tentang | 
| Sainin laloe toendjoekkan seorang poli-| 

dan (Sc 
boleh menjeboet dan me- # 

Seorang lelaki Indonesier. pendoe-i 

ma M. di Kwitang. Doedoek perkara-| 

“Iketika ia datang diroemah soeaminja| 

ngan segera djoega tetangga2nja mem-| 

didenda oleh karena iatidak bisa pe- 

menjesal bahwa me- 

Aa sadja, dalam zaman me- 
al an | 

Ditoekar oleh! 

Kalau ini zaman soesah dibitjarakan | 

  

Ka. 

lankan hoekoeman Saritn. Begitoelah 
jang masoek pendjara boekan Sariin, 

ni hal baroe ketahocan 
oleh pegawai pendjara sesoedah Sainin 
: hari djalankan hoekoeman. Tentoe 
e ini djadi pekerdjaan politie 
'kembali. Djaksa ditempat itoe laloe 
'perentahkan boeat kenali oleh Sainin 

  

    

   

   

h semoea politie 
dienst diperbariskan, 

dipendjara. 
dengan pakaiz 

     

tie nama Saleh. Hal ini sekarang an 
Ipenjelidikan: politie. 

—0— 

| Sintita-nupiher pertama diterima. 
“Sebagaimana biasa saban tahoen, 

soerat2 kabar Tionghoa-Melajoe disi-! 
kan ,,Sintjia-nummer,“ 
a tahoen baroe. 

Demikianlah, dengan membilang 
    

5 banjak terima kasih kita terima sintjia- 
nummer dari s:k. Menara, orgaan 
dari perkoempoelan Shiong Tih Hui. 

| Dalam nummer-extra ini terdapat 
'toelisan2 dari beberapa orang kaoem 
pergerakan Tionghoa dan journalist, 
tentang : Kow Ka Ti (oleh Tan Tjoen 
Lee), Keadaannja Pranakan Tionghoa 
di Indonesia (Mr. Lie Tjiong Tiel, 
S.T.H. dan bahasa Tionghoa (Nio Joe 
Lan). Apakah kita boleh kebelakangan? 
(Dr. Ir. Tan Sin Hok), etc. etc., arti- 
kel-artikel mana. ada harganja djoega 
bocat dibatja, djikalau ingin tahoe 
alirar2 dalam kalangan pemoeda Tiong- 
hoa di 
golongan intellectueel. 

Dalam nummer terdapat djoega be- 
berapa gambar pemandangan dari ne- 
geri Tiongkok. 

  

DARI LAMPOENG. 
Em-a, toelis pada kita: 

Penghematan Ini 
| Onderwijs. 

Pisau Sielngalatan ini waktoe ming- 
kin keras—tadjam—: oemoem telah 
mengetahoei. Dalam segala dienst Goe- 
bernemen— tidak ada jang diketjoca- 
likan— dilakoekan pengoerangan per: 
soneel dan penoetoepan. Begitoe djoega 
dalam kalangan Ini. Onderwiis, jang 
'telah banjak termoeat dalam soerat- 
soerat kabar, dan sampai sekarang be- 
loem djoega habis. Meskipoenf 
sangat kita sesalkan, berhoebocng de- 
ngan  kekoerangan 
bangsa kita—Indonesia — akan sekolah 
dan " peladjaran, tetapi sebab sangat 

  

inipoen tas ketinggalan dari menang- 
goeng pahit getirnja ini waktoe. Fe- 
noelis dapat kabar ada 6-boeah sekolah 

Teloekbetoeng a Bandjarnegeri, 
Boeloehkerto, Padangratoe, Menggala 1 
dan Pakoeanratoe. 

Djika ini kedjadian, hanja tinggal 
13 bocah sekolah kl. II lagi di Lam-| 
poeng ini, jang berpendoedoek kira2 
360.600 djiwa (menoeroet perhitoengan 
1930). Djadi rata2 27.700 djiwa hanja 
mendapat 1 sekolah. Ini terlaloe. 

“Dari kalangan goeroe. 
Pada penghabisan boelan Maart 

i.a.d. atau permoelaan April jang soe- 
dah kesohor2 boekan lantaran mopnjo, 
melainkan karena mengandoeng ba- 

ta'moedah diloepakan — di Lampoeng 
inipoen banjak goeroe2 jang bakal di 
lepas Span ab 

Laman mama 

siapa politie jang toekar ia masoek/ 

Kalau 2 'salah pada kita dikabarkan 
'ta'koerang dari 13 orang goeroe jang 
mesti menerima nasibnja pada waktoe 
jang terseboet. 

Penghasilan dan belandja Goeber- 
nemen makin koerang, tetapi kaoem 
penganggoeran bertambah see Sai 
Alamat doenia, makin soesah , 

Kenakalan dan 
kelepasan. 

T. Medjasir, schoolopziener Teloek- 
betoeng dipindahkan ke Lahat (Palem- 
bang). 

| T. Sabki, schoolopziener Menggala, 
“dipindahkan ke- Bengkalis (S.O.K.) 

T. A. Basjid, Ass. demang Menggala, 
:diangkat mendjadi Adj: Hoofddjaksa 
“Tandjoengkarang. : 

T. Abdoellah, Demag ie ki. Tandj: 
karang, berhenti dengan mendapat pen- 
SIoeik 

T. Djoemahat. Adj. Hoofddjaksa 
Tandj. Karang, berhenti dengan menda- 
pat wachtgeld, soedah itoe berhoe- 
boeng dengan dienstnja jang soedah 
tjoekoep, akan diberi pensioen. 

Toean Oedjang, hulponderwiizer di 
Tandj. Karang, berhenti dengan men- 
dapat pensioen, sebab sakit. 

- 

  

  
Indonesia, teroetama dalam | 

hal ini|- 

dan kehaoesan 

terpaksa, Ba maka hal ini dila- 
koekan. 
De g demikian, Tampoeng! 

kl. H jang divoorstel" Tora ditoetoep :| 
jaitoe : 

njak riwajat dan perobahan, hingga | 

Moehibat, kepala sekolah Teloek- 
betoeng 1, dilepas dengan tidak hor- 
mat sebab menggelapkan oeang se- 
kolah jang dalam tanggoengannja. 

Kesoesahan toekang 
moebil. 

Dimana-mana ini waktoe-roepanja- 
toekang moebil ada keliwat soesah. 
Begitoe djoega di Lampoeng ini. 

Boekannja sadja lantaran moebil 

berhoeboeng dengan pembajaran be-   banjak jang dikoeroeng, tetapi djoega|. 

” “ va P Pa an Ha e 

lasting dan keurnja, jang berarti banjak 
memakan ongkos. Sedang sewa auto 
sekarang ada moerah, hingga harga 
minjak benzine hampir? tidak terbajar, 
lebih2 auto taxi. 

Apalagi moeatannja sekarang diba- 
tasi—dikoerangi—, dan pendjagaan 
politie dalam hal ini ada tjoekoep 
keras. 

Beloem terima gadji. 

Dalam boelan 'jang liwat, boleh 
dikatakan dalam marga Waij Lima — 
Tdj. Karang — tidak ada oeang jang 
masoek, hingga kas marga jg. terseboet 
kosong. Boleh djadi lantaran boelan 
poeasa, penagihan distop boeat se- 
mentara. Tetapi kedjadiannja perso- 
neel dari marga jg. terseboet, tidak 
terima gadjinja. Bon dari toko datang 
menagih, dan poelang dengan hampa 
tangan sadja. Ma'loem orang ketjil, 
hidoepnja bergantoeng dari ,,bon" 
sadja, habis boelan habis gadji.... 

Mereka disceroeh toenggoe sampai 
kas ada isinja. 

Matjan lapar. 

Baroe-baroe ini, dibelakang roemah 
oemboelan kampoeng Bandjarnegeri 
— Tdj. Karang —ada didatangi oleh 
seekor matjan jang ganas. Lima ekor 
kambing kepoenjaan orang disitoe 
mendjadi korbannja. Tidak salah ka- 
lauorang katakan ,matjan lapar”. 

Dengan lekas ini hal dikasih tahoe 
kepada kepala kampoeng, dan oleh 
orang kampoeng soedah doea malam 
ini diintip, akan ditembak tetapi sam- 
pai sekarang ini matjan beloem kena 
djebak. 

Roepanja ini matjan toea jang toe- 
roen dari hoetan goenoeng Pesawaran. 

  

  

e» Be RR RE 

Harga : 

Pesenan: 

djoeal lagi dapat rabat. 

  

CERTIFICAAT 
Dr. H. Heerdjan 

  

F 0.60 per doos & F 0.10 — F 0.05 per zak Bedak. 

F 0.05 per zak Djamoe boeat lelaki dan perampoean. 

Onder rembours sedikitnja seharga F 2.50 lain onkost, boeat 

KW.E KARTAATMADJA S. HARDJO 5 

Keb. kafjang Batavia-C. Sindangrasa-Tjiamis Soekaboemi L 

Bisa dapat pada: S. M. Soebrata, Drukkerijweg Telefoon 1810 Welt. 3 
Yaman Oesaha, dekat Bioscoop T, Abang, Schbenmaker Afma, Petjenongan, : 
P.C.I (PERCI). Def. v/d. Bosch, Firma Seng Hap & Co., Senen en 
diseantero Cooperafie & waroeng2 Ind. diseloeroeh Pasoendan. 

DARI 

& Dr. T. H. Tan 

Y    
BEDAK & DJAMOE ,SARI- 

POHATJI", JANG SEDJATI 

JANG ME'-GG' MARKEN 

HATI, MEMBERIKAN 

ROEKTI, JANG TERFOE- 

—DJI DAN MEMBERIKAN | 
KETjJANTIKAN DENGAN 

PASTI 
s3 - 

R. BARNA !   
      
  

5. TJAP IKAN MAS. 
#8 Radja obat boeat sakit kentjing-nana (Pektjok, twetjeng, keklim) 

  

   

  

     

   

YOK TJENG 

    

  

  

  

       

  

    

  

  
  

    

    

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

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

| 2g DE 
55 Jd Ph AN ha 4 -- Naa 

G 4, : Ae 9 PPS YAN. 
2 C3) : AA 3 

AA SU 

4 ! :An | 

4 NN 

    

Tarbikin oleh. TAY AN WOL 
Tanahlapang Glodok No. 10, Telefoon No, 1620, 

  

  

  

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

sekali, kaloe tida boeroe-boeroe 

diobatin aken meroesakin antero 

anggota badan, dia 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 mer”. 
tjap ikan mas, sigra djadi ' 
en tanggoeng lain-lain r. 

tida bisa dateng, harer 
Toean mendjadi taoe. 

  

    

  

   BATAVIA 

  

    

     



   
   
     hal : bezuiniging 

a Adapoen 

     
   
   

  

2 Sebab, melihat beloem sa e tj. 
|. ra jang boleh ditiroe dipakai dibangs 
'« kita, ia lantas moelai menarik perha- 

00. tian perak , goenanja ada adver- 
|. tentie begitoe. : Ba 

      

Kalau penarikan dengan .omongan 

      

        
| doang, saban orang bisa dan beloem 

.tentoe jang ditarik kena, tetapi ini de- 
2 boekankah apa jang 

— GRATIS biasanja menarik ? : 

'- Kampret batja dalam ,,Galih Pa- 
“koean“ oemoeman directie. begini : 

Noeroetkeun kana kaajaan zaman, 
— ti ngawitan ajeuna sadajana abonnes 
Galih Pakoean anoe saratia, dil 

2 ranankalonggaranngadamel a 
|». kalawan gratis, namocng @ 

“kana familie aangelegenhe 
“ den, sapertos dina kapapatenan, aja 
noe babar sareng sanes-sanesna. 

— Ageungna advertentie pangseueurna 

       

      

1 Soemangga njanggakeun! 

—. Nah, berlanggananlah pada Galih 
Pakoean”! 

Hanja ada sedikit risico, nanti dji- | 
| kalau abonnes ,,Galih Pakoean“ soedah 
beriboe2 seperti ,,Pemandangan” ini 
bisa djadi ada hari moeat paling se-| ” Pa TP 

win,| Beberapa hari j.l., di initempat soe- dikit 300 kelahiran, 140 ora 
dan pertjeraian. Kolomz 
penoeh dengan itoe adverter 

— Nie-aangelegenheden”. : 

Dan 'Tjodot, kalau maoe” bo 

  

tangan gemetar, sebab batja dikoloman 

—. perkawinan” terdapat iapoenja popo- 
|... tongan geus kawin deui. Ma' Tjodot 
«C djoega perloekan batja dan tentoe lan- 

|... tas omong sendiri: ,, Aeh, aeh, pajoe 
|. oge si Miah teh geuning, deuleu ieu, 

toerangan tjena djeung Sarkawi!” 
Toekang toetoenggoel (kidjing) per- 

- loe djoega lantas abonne ,,Galih Pa- 

koean” sebab perloe lihat advertentie 
kematian, lantas kirim propectus oen- 
toek membikin batoe tetenger soepaja 
dapat pesenan dari achli-warisnja. 

"0... Kalau Kampret masih moeda sih. 
—. boleh djoega melihat koloman adver- 

tentie ,pertjeraian”, soepaja kalau 
| - tourng ke Priangan tahoeadres.....! 

. Good luck collega! 
Ma an - KAMPRET. 

  

|. GOMBONG. 
Itoe Manifest dari 

| Karanganjar diwak:- 
toe conggres P.G.I. 

. di Soerabaja dibe- 
slag. Ia Maa 
elis pada kita: 1 

ji-l. tocan manteri 

     
     

   
   
   
   
    
   
      

soemarto Gombong, 
slag manifest dari 
siarkan di Soera- 

| congres P.G.I. 

terdjadi | 
a waktoe | 

1 adaoerip. 
toesan pertemoean dengan” soe- 

Ja” Igoeng 

20 regel kolom, kinten-kinten 75-ketjap. | 
ena — #njaan lagi kepadat. Hardo, maksoednja 

  

   
   

   
   
     

   

    

: .Galih Pakoean” bisa djadi dengan| 

dikeloearkan 

igres ternjat 

lisiarkan, dus masih 
elembar poen ketjoeali 
an dan telandjoer di- 

| atau hilang didjalan. 

ngres akan dibawa kembali. 
tapi sajangnja satoe bundel 

yoen imanifest itoe jang tang- 
      

  

  

'sesoedah pertanjaan kepada t. Hardo 

soedah sampai tjoekoep, laloe oeroesan 
   

Iteroes berganti kepada t. Soepeno. Ini 
terdjadi pada ddo. 1-2-34. Diroemahnja 
t. Soepeno dapat membeslag lagi satoe 
bundel manifest jang tidak ketinggalan 
Idi Soerabaja. Disitoe ada satoe manifest 
jang soedah ditanda tangani dan 

'mendapat keakoeran dari beberapa 
oetoesan. Ini djoega toeroet terbeslag 

dipanggil dikepatihan  Karanganjar, 
moelai djam 10 pagi— djam 2 siang. 

“(Hal ini beloem selesai, laloe sorenja 

dipanggil lagi moelai djam 4 — hingga 
'lajam 10 malam. T. Soedirman djoega 

tidak keloepaan ditanjai djoega, oentoek 
Ipenerangan hal itoe.,Adapoen saudara2 

lainnja beloem ada kabar lagi. Djadi 

jang soedah menerima verbalan 2 orang. 

Waktoe jang terachir ini ada perta 

menanjakan apakah ia djoega mem- 

boeat: Loyalitei tverklaring. 

Sa toe pe rkaw inan 

| jang mendjadi botah 
bkan 

ada ramai soearanja pengantar 
lai, perloe membitjarakan soea- 

inan, jang djarang terdjadi di 
ipat, akan tetapi sebetoelnja me- 
soleh dengan djalan begitoe. 

Adi mempelai mana ialah terdjadi 
dari anaknja tocan .Atmawigena di 
Gombong dengan toean Moeslim, sau- 

     

   daranja soeatoe kijai, terkenal dengan 
nama Kijai Brangkal. Adapoen #doe 
|doeknja perkara begini : 

. Perkawinan - djatoeh pada h.b. ter- 
seboet. Wali poen soedah melakoekan 
'kewadjibannja, dengan raport d.LI. 
sebagai biasa jang dilakoekan oemoem | 

Dus maksoednja wali (bapa mempelai 
isteri) apa2 peratoeran negeri akan 
ditoeroetnja seperloenja. Hanjalah ada 
lah satoe fasal, jang ia hendak me- 
makai djalan lain, jaitoe : Kalau boleh 

winkan jang disoekainja, sendiri. Arti- 
nja disini hendak memakai djoeroe 
mengawinkan  boekannja “ pengoeloe 

disini, akan tetapi meriakai djoeroe 
pengawinkan T. Ngali voorz. P.S.LI. 

Idi Gombong. Adapoen tempatnja per- 
kawinanpoer-dimesdjid djoega, dan 

Idjoega ..fisitoe toean pengoeloepoen 
ada menjaksikan -djoega. Begitoelah 
kalau dibolehkan, sebab menoeroet 
wet @oeran dan pada rasa orang 
toca menoeroet wet negeri (Huwelijks 

“ #Ordonnantie) djoega tidakfmenjalai 
djalan jang demikian itoepoen per- 

dan  familienja 
P.S.LI. Gombong. 
Apa maksoed dan tjita2 jang terkan- 
doeng, disanoebarinja semoea soedah 

dan ditoetoerkan kepada 

peng Gombong. Dan entah apa 
ya h pengoeloe di Gombong, 

   
       

   

              

   

  

   

  

   
    

            

   
    

   

Karanganjar. Dari pendja-     

| waban pengoeloe Karanganjar, soepaja 
a lebih baik bertanja sadja kepada 

loe Gombong poen laloe ditanjakan 
djoegz kepada toean wedana Gombong. 

Satih di Karanganjar. 

.di Karanganjar, soepaja toenggoe 
dahoeloe, yan hari Djoem'at ia akan 

ombong. Sampai pada ha- 
pannja toean patih tidak 

, dan sampai hari dan waktoe- 
Inja perkawinan toean patihpoen be- 

afang di 
i kesang      

    

  

  at, memboeat manifest 
    

Lin terkena soedah tidak ada peng- 
na mendorong kepada cong, harapan lagi, ia laloe memakai djoe- |, 

: : roe mengawinkan sebagai biasa, dus 
- memakai djoeroe 
Ihoeloe sebaga 

oe seoemoemnja | 

r- | di mesdjid. Tentoelah 

i djoega pada " 

dnja jang membawa, besoek | 

t itoe, ketinggalan dipondokan. | 

djawab, ialah t. Soepeno, dari | 
gsa|Pagebangan Karanganjar. Sebab itoe 

ialah menoeroet peratoeran negeri.| 

ia hendak memakai djoeroe menga- 

: Ikawinan sjah djoega. Perioe diterang- | 
kan djoega disini bahwa mempelai 

itoe anggota darif 

ini soedah ditanjakan kepada pe-| 

oean wedana Gombong. Oleh pengoe- 

awaban toean wedana Gom- 
al ini poen boleh djoega, akanj 
enggoe dahoeloe, sebab toean 

ndak bertanja dahoeloe ke- 

ddapoen dari pendjawaban tocan| 

loem djoega datang. Sebab itoe pihak 

  

mengawinkan peng- 
   
   

Djadi maksoednja jang moela2 laloe 
tidak tertjapai, Tiba2 baroe sadja per- 
'kawinan selesai toean patih tadi datan 

el: bai ini mendjadT 
pembitjaraannja pengantar mempelai, 
jang ketika itoe ada k.I, 500 orang, 
jang kebanjakan dari P.S.L-I. Gombong, 

I|dan moerid2 dari 
da |Maksoed jang tidak tertjapai ini roepa- 
nroepanja masih teroes 

'Kjai Brangkal. 

mendjadi pem- 
bitjaraan diantaranja jang mengetahoei 
lebih2 pada anggota P.S.LI. disini. 

  

  

  

  

Memperoesahakan tambang minjak 
di Nieuw Guinea. 

Rentjana Wetnja soe- 
dah dimadjoekan pada 
Volksraad. 

Rentjana Wet soedah dimadjoekan 
pada Volksraad, jaitoe tentang mem- 
'bikin contract Sa dengan N. V., jang 
mana akan didirikan oleh B. P. M., 
N.K. P. M., Nederland Pacific Petro- 
Ieum Mij, oentoek menjelidiki pengam- 
bilan hasil2 minjak tanah di Nieuw 
Guinea, jang mana pada hari Kemis 
nanti oleh sekalian afdeeling€n akan 
diselidiki. ai 

. Didalam memorie van toelichting 
(penerangan) jang ditanda tangani oleh 
Minister van Koloni€n, kenjataan itoe 
tjita2 baik oleh pemerentah Nederland, 
maoepoen oleh Gouverneur-Generaal 
jang doeloe, dengan segera didalam 
'poko'nja diterima dengan baik. Begitue 
djoega dari lain-lain fihak ada nampak 
perhatian besar terhadap peroesahaan 
tambang minjak di Nieuw Guinea. 

N.V. Ned. Pacific Petroleum Mij. 
ada meminta didalam tahoen 1930 
soepaja bisa mendapat contract-con- 
tract Sa boecat 5 boeah daerah jang 
loeasnja 283.000 hectare di tanah me- 
rah Vogelkop. Daerah-daerah ini se- 

toek mendjalankan penjelidikan- | 

maatschappij terseboet-soedah diberi- 
tahoekan kepada pers 
mereka ingin jang tjita2 itoe dipandang 
sebagai 
bersama-sama, 
terpisah dari Ned. Pacific Petroleum 
Mij. sekarang diloear: pemandangan. 

Jang terpenting dalam hal tjita-tjita 
ini adalah seperti berikoet: 

  
  

memboeka itoe tatjah-tanah loeasnja 
paling tinggi. 1000.000  hectare, oleh 
tiga vennootschap terseboet moesti 
dipilih oleh fihaknja dengan tjara ge- 
ologisch (bangoennja) boemi atas itoe 
'daerah jang” akan diselidiki loeasnja 5 2 “ 

10.000 000, hectare. 
Itoe pekerdjaan penjelidikan tanah- 

tanah diberi tempo selama waktoe 10 
tahoen. Pada waktoe memberikan 
|pertimbangan tentang ini tjita-tjita ma- 
ka mestilah diawasi benar bahwa 
sampai sebegitoe djaoeh tentang ge- 
ologie (bangoen tanahnja) Nieuw Gui- 
nea terkenal beloem didapatkan pe- 
noendjoekan bahwa diboekanja indoes- 
tri tambang disana atas dasar jang 
memberi penghasilan soenggoeh bisa 
kedjadian, - dan bahwa atas penjelidi- 
kan tentang bisa djadinja ketjotjokan 
dengan ongkos2 jang berhoeboengan 

  

Oleh sebab itoelah maka pembang- 
oenan peroesahaan jang divoorstelkan 
ini, boleh diterima. Peroesahaan ini 
berangsoer-angsoer memberikan keoen- 
toengan jang tetap kepada negeri, dari 
bea dan aandeel dari keoentoengan 
bersih, begitoe djoega dengan indirect 
mendapat keoentoengan berhoeboeng 
dengan diboekanja itoe daerah2 jang 
tidak dapat didatangi manoesia beserta 
lapang2 pekerdjaan jang bersangkoetan 
disitoe. 5 

na gan 
Mengoekoer zwaartekracht. 

Pastoor pendekar 
dmce alam. " 

Dengan kapal Eskader Frankrijk jang 
berada di Tandjoeng Priok ada toeroet 

|IPater Lejay S.J. dari Observatorium 
jang terkenal di Zikawei dekat Shanghai. 

Pater Lejay soedah terkenal dise- 
loeroeh doenia,.yjamanja lantaran oe- 
koeran2 tentang zwaartekracht di darat 

|dengan pesawat slinger jang didapat- 
kannja dan bekerdja dengan perhoe- 
boengan rapat bersama-sama Prof. 
Vening Meinesz jang sebagaimana 
orang tahoe mendapatkan pesawat 
dengan mana orang bisa mengoekoer 
zwaartekracht di laoetan. 

Pater Lejay beberapa hari ini mem 
bikin perdjalanan dengan auto ditanah 
Djawa oentoek menetapkan zwaarte- 
kracht di beberapa tempat dan ditem- 
pat-tempat dimana Prof. Vening Meinesy 
djoega doeloenja melakoekan pengoe- 
koeran, goena mentjotjokkan oekoe- 
rannja dengan pengoekoer jang doe- 
loean terseboet. 

Pada hari Djoemahat malam Sabtoe 
djam 8.30 .Pater Lejay akan mengada- 
kan voordracht dalam bahasa Fransch 
tentang moderne methodes oentoek 
mengoekoer. zwaartekracht dan mem- 
pertoendjoekkan pesawat pengoekoer- 
nja. Mereka jang soeka memperhatikan 
boleh datang di gedong Koninklijke   

bagian besar bersamaan dengan jang| | 
lainnja, boeat mana kedoea maatschap- | 
pij lainnja soedah mendapat izin oen-| - 

Didalam tahoen 19377 oleh ketiga 

:merentah bahwa | 

dimadjoekan oleh mereka | 
sehin'gga permintaan2| 

Mendjalankan perdjandjian oentoek | 

Natuurkundige Vereeniging di Konings- 
plein Zuid No. 12. 

| siensis” 

“voorstel 

  

Sportvereeniging ,,Pandoe.” 
Pada hari minggoe j.a.d. S.V. ,,Pan- 

doe”“ di Djatinegara akan mengadakan 
rapat anggauta bertempat di Kp: Poe- 
lo, moelai djam 8 pagi dan akan 
membitjarakan keperloean penting dari 
perkoempoelan itoe, 

—n DO — 

U.S.I, 

Itoe perkoempoelan kaoem stoeden 
Indonesia jang baroe, jang sekarang 
bernama ,, Unitas Studiosorum Indone- 

atau dengan pendek U.S.I. 
Idjadi boekan P.P.P.I. atau Perkoem- 
|poelan Peladjar Peladjar Indonesia !) 
(pada rapat oemoem anggauta jg. telah 
diadakan di Indonesia Club, Kramat, 
memoetoeskan dari antara lain2, bahwa: 

1. U.S.I. setoedjoe pada principe-nja 
dari perkoempoelan kaoem 

stoeden Tionghoa Ta Hsioh, akan me- 
ngadakan perhoeboengan dengan per- 
koempoelan2 stoeden2 lainnja. 

2, Madjallah U.S.I. dipandang perloe 
dan ia akam dikeloearkan pada boelan 
|Maart 'ja.d. Boeat sementara waktoe 
maka pimpinan dari madjallah terseboet 
akan diserahkan pada toean Soetrisno. 

3. Fatsal Clubshuis, berhoeboengan 
dengan examen2 jang ta" lama lagi akan 
dimoelai beloem dianggap perloe. 

4. Principe oentoek mengadakan 
U.S.I.—embleem diterima dengan baik, 
ketetapan dari U. S.I.— embleem tsb. 
memboetoehkan. oesoel2  ontwerp2 
'gambar2| dari anggauta oemoemnja. 
Embleem tsb. ta' akan mempoenjai 
maksoed (karakter) apa2, hanja telah 
ditetapkan bahasa 
menarik hati (aesthetisch'. 

5. Rantjangan pekerdjaan U.S.I. 
boeat boelan Februari sampai Mei di 
tetapkan sebagai berikoet : 

Di boelan2 Februari akan diadakan 
lezing, Maart akan dikeloearkan Ma- 
djallah tsb. April akan diadakan ta- 
masja (excursie), Mei akan diadakan 
lezing dan akan dikeloearkan Madjailah 
lagi. 

  

   
Bersalatlah ! 

perloenja 

salat (sembahjang) 

bahasa Belanda     

'Hayja ala'calaat! 
Komt tot het sebed! 

Geeft gij geregeld gehoor aan dezen oproep? 

Kent: Yi us keteekenis van het gebed voor 

het individu, de Kei, de Staat, het 

Leest, het bezielend werkje ,,Het Gebes" | 

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

R. A. A. Wiranatakoesoema 

  

Boekoe jang bergoena sekali dibeli oleh 

bapa-bapa dari pemoeda intellectueelen soe- 

paja disoeroeh batja oleh poetra-poetranja, 

soepaja mengarti kegoena'annja 

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

“HARGA DENGAN PENGIRIMANNJA £ 0.40 

bajar lebih doeloe 

Pesen pada 

menschdom ? —. 

  

  
  

  

  

da serta lemboet itoe, 

beloedroe -adanja. 

      

     

    
wang sepitjis boeat 
POND'S EXTRACT Co, 

  

  perempoean jari perempoean ber- 
apatah itoe? kata dengan air moe- 

kanja - koelitnja itoelah 
keelokannja. Kebagoesannja koelit jang moe- 

ketjerdikan jang beroepa? matjam dan ber- 
ganti? itoe. Itoelah ketjantikan. Simpanlah 
itoe dengan memakai tengan tertib Pond's 
Cold Cream, penfjoetji jang peling baik 

Kalau njonja maoe terima dengan peri- Tn JR 
joema Pond's Cream 2 bidji, kirimlah Ag: 

ongkos 

menanglah daripada 

— .oentoek koelit toean, pada siang hari 

Pond's Vanishing Cream 'jang ..&' 
bekin warna koelit toean seperti 

53 

   
    kirim kepada 

Aid. #8, BATAVIA » 

   

   

            

   
   
       

. 

N batiharakanih warna koelit 

y ai £ € 

    
   

atas kekoeatan memikoelnja begroo- Adminisiratis ,, Pemandangan” 
ting negeri sekarang dan dihari jang - Senen 107 Telefoon 1810 Batavia-Centrum. 
tiada seberapa lama lagi bisa lebih | 
Tovase” as Ea 

Tjantiknja : 

  

ftoean dengan 

UREAMS   Mengenang Pena :     

roepanja haroes 
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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 djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian dari segenap bangsa rapi 

154 

Beheerder 

dan nefjis. 
  

  

(M HA. KARIEM) 
  

  

     

  

    

       
   
    

    

HONG 
: BATAVIA-CENTRUM 

51 £ 

  

  

  

  

ea Tn Naa boeat djadi Modiste. 
dan Leerares 

Boeat moerid dari loear kota bisa trima djoega In de Kost. 

  

? Costumiere, . Coupeuse, 

Katerangan abu Ak pada: 

  

Mej. GOUW NA LIANG 

GEDIPLOMEERD LEERARES 

  Ba — 9   
— Koendjoengilah : 

INSULINDE BAR 

& RESTAURANT 
Kramatplein 41, — Batavia-Centrum. 

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

Dirawat nefjis- dan sopan. 
  

dengen dapet diploma. 

Tn Gouw 
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1933, Analyse 
dari Dr. 

seperti: 
Arsenicum, 

  

BEDAK FACE FRIEND 

Face friend ada doea roepa Bedak dan Cream. Pemake 
“BEDAK FACE FRIEND terbebas dari semoea ke-- 
koeatiran, dari sebab adanja Certificaat Analyse Labo- 
ratorium dari Gouvernement tertanggal 19 December 

Ong 
BEDAK FACE FRIEND tida mengandoeng ratjoen 

BEDAK FACE FRIEND tertjampoer MOETIARA dan 
seroepa batoe NATUUR. Dari itoe boekan sadja ber- 
goena boeat orang dewasa berias, ada besar goenanja 
boeat anak-anak bikin seger dan dapetken perasahan 
adem, tertanggoeng bisa mengilangken segala tanda- 

| tanda di moeka. 

LIEHENG & Co. 
Malakastraat No, 1 

  
nummer D. 283, djoegasatoe Verklaring 

P 

| Pasar Senen 210 Kb. Klapa Bt.-C 

“ 

  

“TOEKANG GIGI N 
KIANG JOENG TING 
  

Seorang-toekang gigi jang soe- 

dah mendapat banjak poedjian dari 

pihak publiek. Mengetahoei ilmoe 

gigi fjara baroe. Sanggoep pasang, 

tjaboet, tambel dan obatin gigi 

dengan fidak merasa sakit, 

Semoea pekerdjahan dioeroes de- 

ngan kebersihan. 

Silahkan datang »   
  

  

Hok Lan djadi boekti jang teroetama 

Koper, Loodearbonaat, dan Kwikzilver. 

Hoofdagent:   Batavia 
  

  

   
   

    

    
    

    

  

   
   

   
   

  

   

      

   

    

   
    

   

    

    

   

    

   
   
   

    

   

    

    
    
    

    

     
   

  

   
     

  

   
    
   

  

    
£ AKG NOESTADJAB 
ng DIATAS DOENIA 

Pri 
  
  

Boeat “keperlaai kita djika da- 
x pat dihinggapi penjakit kentjing 
na dan lama selaloe makan. 

0 Cryptal” "" 
Ta semoea baccil2 koetoe2 

| akar2 dan 'daging2 jg. biang da- 
pena kentjing sampai habis . 
ak berdjangkit lagi. : 

#8 CRYPTAL SELALOE BEKERDJA | 
: DENCAN TJEPAT SEKALI I 

SEBAB ZAMAN MALAISE, - 
HARGA ERYPERL 

DITOEROENKAN LAGI. 

Per Ta is ME aa A23 
a30 Tn Nan 

E 30 “aa 125 

9, Batavia-Centrum Teif 3328. Na 

1, djalan sambata Senen Batavia-C. 
Ito Bio coop, Senen Batavia- C Ae an 

tara: B (No, 212 
La Groote Poatwes 39, Soekaboemi.   

'aginja Soebardjo datang diroemah 
Effendi dengan sikap seenaknja seper 

a. Toean Effendi memang tetap 
i tetapi takoet pada ia. 

di Tjibadak maoe adakan 
ni toneel, ja minta pada 

“karangkan satoe lelakon. 
a itoe hal dengan dr. Pardi 

ntas menoelis lelakon jang con- 
4 Seperti ini. Tjoba kau lihat 

banjak - pengetahoean tentang 

rdjo ambil 'kertas-kertas jang 
ndjoek pada ia, lihat de- 

jepat Satoc-persatoe, lantas ta- 
pa ini Bata Dr. Pardi 2 

na aa nada satoc gadis, lan- 
poenjakan titel academie jang 

Kenapa ia toelis lalakon 
begini? Apa ia menja pada 
atoe gadis disini ?“ 

“ kata Aom Effendi dengan 

  

Li 1 

       
Kc Amposhita 

F| 

“baik? Kau tentoe poenjakan | 

|poean jang tabeatnja tidak djahat." 

SE 

        | B 2 | “| - .di bawah 

maksoed bocat meminta pada nona 
Gartiah ? Ini tidak salah lagi,“ 

3 tfadinja begitoe, tetapi sekarang 
ia Tag lain, Tidak djadi minta Gar 
tian ba 

Kenapa?“ tanja Soebardjo dengan 
seolah-olah tidak setoedjoe itoe pena 
rikan diri, 
Aom Effendi angkat poendak, tidak 

'bisa kasih djawaban sceatoe apa. 
Scebardjo teroes bitjara sendiri : 

»Saja menjesal sekali kalau tidak dja 
di. Tjoba toean omongi dia soepaja 
tinggal pada niatannja jang doeloean. 
Itce doea orang pas satce sama lain, 
Gartiah poenjakan sikap dan roepa 
tjantik, tidak djelek mendjadi -njonja 

“|dokter, 'Poen ini gadis tidak akan 
pat roegi dengan dokter jang Bank 
penghasilannja. Perkawinan djikalau 
bisa doea-docanja haroes dapatkan 
keoentoengan, setidaknja djangan roe 
gi. Tjoba, soepaja itoe doea orang 
bisa djadi pasangannja, Saja perhati 
kan djoega pada Gartiah, satoe perem 

Aom Effendi sangsi. Dengan itoe   
     

perkata'an ia tidak bisa dapat kepasti 

   

KELOEARAN PALING BAROE 

IRAROKA 
Jang paig djempol 

  

N, v. FAOKA Malang, jaitoe 

dengan tjara kerdja jang paling modern 
dan jang paling sehat, 

  

1 

DARI 

BROWN RIBBON N7 
(Zender Coupon) 

1 pak terisi 20 bidji 

10 Cent. 
Fabriek 

jang selaloe ada 
penilikannja dokter. 

  
»D. 
Sluisweg 2 Mr. Cornelis Mr. C. 

Maoe lekas kaja 

LOTEN DEBITANT 

SIHOMBING” 

f 100.000 
» 50.000 

Sena .» 25.000 & 
“5 10.000 

» 5.000 
Dan banjak lagi prijs ketjil-ketjil 

Lekas kirim per postwissel 

lot - £ 135 Y2 lot 5.85 

dan "4 lot 3.50 

Kapan loterij soedah habis djoeal, 

nanti kita kirim loterij baroe. 

Rembours tida kirim 
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TN, 
NUN em YNA BOtAT Bae 

ROLPA PENJAKIT KOELIT, SANGET 
BERGOENA “AKEN BIKIN ROEPA: 

ih : 

Telah beroleh Eere Diploma dan 

Gouden Medaille Pasar Gambir 1933. 
Bisa dapat beli dimana-mana de- 

ngan harga f I.—, f 0.60 dan f 0.30. 
  

an bagaimana perasa'an Soebardjo 
terhadap Djoeliah jang Aom Effendi 
taroeh perhatian loear biasa? Tanja 
tentang ini ia maloe, Dalam hati meng 
harap terhadap Djoeliah moedah-moe 
dahan djoega ijoema begitoe sadja 

»Ini karangan dengan titel“, Satoe 
sahabat jang tidak setia” menoeroet 
pikiran saja tidak penting. Dr. Pardi 
lebih bisa pegang tangan rasakan 
temperatuur dari pada toelis toneel- 
stuk, Toch ada biasa sadja djikalau 
satoe gadis tadinja maoce diminta oleh 
1 pemoeda, terhalang, djadi kawin 
dengan lain pemoeda sahabat itoe ga 
dis. Dan lagi dalam ini lelakon keba 
njakan orang diboenoeh dan memboe 

alnoeh diri. Toch bisa dengan djalan 
opvcedend singkirkan pemboenoehan ? 
'Dalam ini lelakon jang ia toelis keba 
njakan diri sendiri dikemoekakar, 

Ini tidak baik. Saja lebih senang 
djikalau ia ada disini dan bisa kasih 
oendjoek kesalahan itoe stuk satoe- 
persatoe," 

Soebardjo berdiri dan masoek ke 
kamar bibliotheek dimana ada njonja 
Fifendi sedang doedoek periksa soe- 

rat-soerat drukwerk penawaran barang 
barang. Dr. Pardi jang dari djalin2 
ketemaeci Aom Effendi, 

Saja kasih lihat kau poenja kara- 
ngan pada Soebardjo, dan ia telah 
tjela lelakon jang tidak penting dan 
banjak ketjiwanja.“ 

»Kenapa kau lihatkan pada ia. 
Tentoe sadja ia tjela sebab ada pera 
|saan t,emboeroe padasaja. Saja lebih 
soeka @jikalau tadinja ia tidak ada 

disini.“ 2 
»Djangan kau kira sala jang me- 

ng endarg kemari dokter. Ia datang 
dioendang oleh isteri saja, dam apa 
jang isteri saja maoeckan kau tahoe 
sendiri, 
begitoe djah:t sebagaimana kau sang 
ka, Ia poenja tjara selale cor'ect 
banjak naschatnja jang baik, dan ten 
tang itoe pagar jang dibongkar ma- 
marg saja pikir lebih dalam ja tidak 
bersalah. Ia belakan nasibnia orang 
kampoeng jang miskin, Ih sebe- 
|marnja ada urang baik, tjoema iapce- 
nja adat, terlaloe banjak pada da- 
mes,“   (Akan disamboeng) 

Selain dari itce ia tcch tidak 

3 
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-bruafi 1934 . Tah 

  

Ma tan Hb MB esa mie dani aNae 

dna t 1 

  

   PAN PAP TA tagtah 23 
oteshobht ah Mei i i 

  

Teri SO NSL pita. 

LEMBARAN ISTRI 
Tn Redactrice R. Siti Wikarsih Soerianata , 
  

  

PERMOELA'AN KATA... 
Perminta'an Directie dan Hoofdre- 

dactie dari ini ,,Pemandangan”, boeat 
ssoepaja saja maoe pegang pimpinan 

ini lembaran, soesah bagi saja oentoek: 

  

    

sembaran Ketiga 
” 1 

    

roe tangga,-soeami jang -kena-ma- 
aise, istri jang djadi korban. 

| “Tidak oemoemnja dinegri “kita ini 
istri berarak-arakan membikin protest 
(demonstratie) selain itos “terhadap 
momok malaiseitoe tidak ada mak: 

   

   

Soerat dari iboe saja. 

' “'Botet' sembarang 
3 , kaoem iboe batja. 
Dari sebab kamoe Sekarang soedah 

dijaoeh dari orang toesinoe, dan beloem 
tioekoep: tentang mengetahoei tentang 

|hal2 jang amat berfaedah bagai kese- 
hatanmoe, hal jang tidak sehari hari 
"dipertjakapkan orang maka dari sebab 
Mo€ akoc:chawatir djika kamoe nan- 
tinja mendapat kefjilaka'an dari sebab 
kekoerangan ilmoe 

Sekarang kamoe soedah merasa dan 
alamkan sendiri, bahwa Orang perem- | 
poean itoe kebagian pekerdjaan jang 
perih dan berat. Akan tetapi seolah- 
olah biarpoen begitoe djoega, manoe- 
sia itoe selain pasrahkan kepada Toe- 
han, “djoega haroes mentjari ichtiar 

  

        

    

  

     

    

    

        

    
soepaja, ringan tanggoengannja. 

masih keljik- 
i Das 

Diwaktoe anakmoe itoe mengandoeng 
sakit itoe tidak bisa omong, lapar 
nangis mengerti, tetapi, dan baik-baik 
djaga anakmoe itoe lihat bagian ke 4. 
Ingatlah, bahwa anak itoe dengan 
soenggoeh-soenggoeh  betoel mengoe- 

    
  

  

  

  

  

  

   
    

  

.« menolaknja. Dn umuflOem bisa menaloekkan. Apa jang |roesnja, nanti kalau besar akan djadi " Alasan ,koerang tempo" tidak bisa| Wang bisa aa hanja trima ke-| pelindoenganmoe. 
: dikemoekakan, sebab bagian” jang | Papi Jang Doe us Pra Ibarat mendjadi pohon besar, djika F 5 di bekam kala Sent Atasi Shania Di pakah jang masih bisa diperboeat soeboer: toemboehnja, berlindoengnja, H men djadi, beban saja, ferogta ant dalam djaman malaise in#loleli kita! kentjeng akarnja, tebel dedaonannja, g mendjaga isinja ini lembaran seming- | kacem .perermpo ag : . |sangar, berbawanja.— £ 
E goe sekali. Lain alasan. lagi-seperti! 1 Ndak Pir haia moksti lebih ati-ati Dari Sebab anak ketjil itoe tidak ada 
1 »tidak poenja kepandaian tjoekoep': Hp djaman jang normaal. Hemat, he-| keboetoehannja atati kemaveannja, me- 

ditolak oleh Hoofdredactie sebab ka-| mat dan hemat lagi. Haraplah ini di Ka a makan, dan amoer 2 maka 
Pe tanja ini ,Lembaran Isteri”, boekan | Wadikan sembojan: HEMAT! |. aa SES USAN Da 2 P5 Anak 
LS.“ tempat oentoek” herlamba'an kepan- | Boekan waktoenja oentoek sekarang | “Udoernja anakmoe itoe! Jang « : 5 ap ni KAA AN ..lorang soeka barang tebih dari seper- makan tidak: lain hianja air tetek sadja. 1 daian. Kepandaian seoemoemnja sbisa |... #diLaa: AIR SOESOE e. . SNP AT 2 : loenja. Sekarang moesti dikedjar harga Diika k 
Fe terdapat dalam ,,boekoe-boekoe, dari |jang semoerah2nja,-bergoena dipakai-|. : jika kamoe beloem terang dari hal £ cursuS-cursus dan sekolahan sekola- Inja: Ini terhadap barang perabot roe-|ini, sebetoelnja jang djadi air ini ja'ni 
3 han. : : mah tangga, pakaian, makanan dan soeatoe bagian jang kedjadiannja da- 

| Ini Lembaran Isteri” akan hanja te- |Keperlocan sehari2 lainnja. 2 ek ag 2 makanan jang 
: risi dinpan so'al-so'al jang menjangkoet 1 'akaian jang bagoes memang tiap2 ai an Ba aan bahwa oe- : Lag Ham. istri inginkan, tetapi didjaman malaise| 186 ) PS kita kaoem perempoean, so'al memeli- ini na bagoes“ bolelah diganti de-/Ssfesnja anakmoe itoe masih terlaloe 

hara roemah tangga, so'al keradjinan ngan sasa MA Med da moeda, aa er tahan Pa 
di roemah (huisvlijt), so'al mengasoeh |jang mahal2 boleh diganti dengan jg. | nerasa Jang KeraSe @lau SP Ha . 1 : sasakan dan lain-lain | mo je tidak—membikimpasiNe..asam2..panas-panas dil. maka | anak2, oeroesan masakan dan lain-lain) Moera —....|Gjika kamoe jang dimakan itoe kotor | . jang bersangkoetan dengan pekerdja'an | £anggoean-kesehratan-——— ' 

y kita kaoem iboe.. : Paten Deen ag BNN 
: Tentoe sadja akan ditempatkan.ka- | -: 
! baran atau toelisan boeah pikiran kaoem # 
| isteri jg. membitjarakan so'al mengena- | | ee Pa 
| kan pada kaoem iboe. Selain itoe nase- | ' 
i hat2 jang berfaedah bagi pembatja ka| HANGA21 
e oem istri ini ,,Pemandangan”. 4 11D/0E 
: Tentoe sadja saja sendiri tidak boleh | | LL KoemMG, 
3 “aw i 1 3 j j5 4 i : i « 4 

2 Taat Ta 

sea diseboet Menang 3 di-atasi 3. MERAH, 
| semoea, tetapi memang boekan mak-| ' 2 1DJOE 

soed Hoofdredactie atau saja oentoek | » | 6 ) #3iRob 
mengisi ini lembaran oleh saja sendiri. 34 : « Rs SOKLAY 

. Perbantocan dari kaoem kita jang me-| | wp : 
$ ngetahoei benar soal2 di' atas, dari! ' : Pen 

seantero pembatja, ada perloe ! ti 
5 Saja hanja jang menanggoeng isinja| 1 

ani lembaran, tetapi boekan saja jang hi 
: poenja ini lembaran. Semocapembatial, | | 
e ada poenjakan hak, sebab. memang Sd | 

tiap2 koran oentoek. pembatjanja. | Ooo 
. Djandji2 tidak saja-lakoekan sini. | ! | “ 2 

Sebisa-bisa saja maoellakoekan kewa-|| | | X.. » : 2 : 
djiban saja semoestinja, soepaja keper- |, td St 37 LEBAR. 
tjajian jang telah dipasrahkan atas ie 1 G 

    

   
     

    
   
     

   

    

   
     

     
            

     

' Pengoerangan 

tanggoengan saja ini bisa membeaskan | 
pembatja adanja....t- 

SITI WIKARSIH SOERIANATA. 
  

  

Malaise dan Perempoean. - 
: Oren SAI. 

Tidak boleh “disangkal lagi' bahwa 
jang teroctama. mendjadi korban ma- 
laise heibat “ini jalah kaoem perem 
pocan. Jang saja maksoedkan boekan 
itoe kelepasan ambtenaar2 perem poean, 
sebab boekan perempoean ini golongan 
sadja jang mendjadi korban tetapi 
boleh dibilang semoea perempoean 
di atas doenia ini, jang moelanja be- 
kerdja dibrentikan 'dan jang dari tadi- 
Na bekerdja sama sekali (kaoem 
istri, 

 Boekankah tiap2 pengoerangan ga- 
djih jang dikenakan pada kaoem soea- 
mi jang merasakan teroetama kaoem 
istrinja ? 

Soeami tidak banjak mengetahoei 
so'al roemah tangga, ini oeroesan ada 
mendjadi tanggoengan kaoem istri. 

1 gadjih kaoem soeami 
1g merasakan istrinja teroetama, Soe- 

mi pagi kerdja, sore poelang : di anta- 
tengah hari poelang-makan(schaft- 
Taoenja bekerdja dan makan. 
begitoe dengan kaoem istri. Ia 

haroes membagi pendapatan soe- 
.mana oentoek sewa roemah, 

1 belandja setiap hari, oentoek 
ar sekolah, listriek, waterleiding, 

toekang pinatoe, waroeng, rekening 
dokter dan selandjoetnja. Ini oeroesan 

| perempoean. 

“Ip mlebih- baik diingatkan —Hoe- 

'soeaminja kena bahaja penganggoeran. 

Idjoega, golongan apa djoega. dalam 

0 
m
a
n
 

Lihatlah toelisan roeangan ,,Keradjinan Isiri". 

  

| 'Tiap2 maoc kelocarkan oeang, haroes 
dipikir sepandjang2nja apakah menge- 
Joearkan itoe oeang ada hal jang moesti, 
jang..penting-(noodzakclijke icts). Dji- 
kalau hanja. oentoek hal jang koerang 

djaman jang sedang malaise. 

| De .9cang sedikit, bisa dimasak 
n kanan- enak, dengan pakein harga" 
moerah bisa dipapantas djadi baik di 
smandangan. Inilah'jang seharoesnja 

bagi perempoean ini waktoe. 

(Kasian sekali bagi kaoem. socami 
jang memang socdah tjapai dan lelah 
dari bekerdja, dikantoor tidak dapat- 
kan hati lega, di roemah ditambah hati 
roedet lantaran. isterinja kasi rapport 
ocang te kort.,.. 
| 'Keperlocan haroes dioekoer dengan 
pendapatan. Jang gadjih besar banjak 
djoega terlihat kesoekaran oecang se- 
bab besar lagi, mengeloearkannja oe- 
ang. Ini seharoesrija dalam ini djaman 
tidak begitoe, bahkan jang gadjih ke- 

tia haroes lebih ketjil.Iagi (sabisa-bisa 
belandjanja). 
| Membitjarakan 
t 

loepa nasibnja 
ini hal saja tidak 

soedara2 kita jang 

Tentoe- sadja ini lebih menjedihkan 
dan perempoean . lagi - jang mendjadi 
itoe korban sesama jang dihemat itoe 
poenja istri, 
| Terhadap ini golongan saja tidak 
ingin membitjarakan, baik diserahkan 
bebija pada achli jang sedang merem- 
boekkan pertocloengan bagi kaosm 
penganggoeran. 

'Hanja, oentoek perempoecan mana   ami jang dipotong gadjihnja, 
lang bingoeng atoer belandja 

dan djelek, tentoe-sadja anakmoe itoe 
peroetnja djadi kotor dan djelek djoe- 
ga. Menoemboehkan penjakit dll. 
....Djadi-Djika kamoe melanggar maksa 
makan sebarang jang tidak oeroes, itoe 
-artinja sama-djoega dengan meratjoen 
anakmoe itoe. Banjak makan sajoer- 
sajoeran jang direboes sadja itoe baik. 
Ikan daging  djoega baik “asal boem- 
boenja djangan pakai, tjengke lada 
Inritja) - djahe,  tjab6, manis djangan 
Ikajoe manis| pala dil. jang agaknja 
panas atau menoemboehkan sakit pe- 
roet. 

Boeah-boeahan djoega tidak larangan 
malah segar bagi anak, djika semoea- 
nja itoe direboes doeloe. 

Minoemnja air mateng sadja atau 
soesoe minoeman jang manis2 itoe koe- 
rang baik. 

Selain dari makanan, ada hal pen 
ting satoe las,i jang tidak saban orang 
tahoe, jani mendjaga pikiran: Makanan 
bisa diloepakan, pikiran ? 
Pikirannja orang jang 

sedang menjoesoeianaknja 
itoe tidak boleh sama sekali kotor, 
sedih atau nafsoe. 

Sebab djika pikiran atau hatimoe 
itoe mengandoeng nafsoe, sedih atau 
tidak tetap, anakmoe merasa djoega 
(contact), jang bisa mengadakan djadi 
sakit atau matinja. Sering kali djoega, 
djika marahnja liwat dari tenaga, atau 
kagetnja 'ati, air soesoe djadi stop 
sama sekali. Apa jang hendak dimakan 
anakmoe sekarang kalau soedah air 
tetek tidak kelocar lagi ?? ? 

Apa lagi manoesia tidak merasa, se- 
dang andjing djika toeannja baroe bi- 
ngoeng fikir, binatang itoe djoega me     djaman malaise ini tidak ada seroean 

lebih perloe dari pada: , Berhematlah !“. 
LG 3S RE “ 

rasa tidak enak. Berdjalan kesana ke- 
mari, menghadap, atau mendjilat-djilat 

Awaslah kamoe mendjaga anak jang 

Liatlah toelisan roeangan ,,Keradjinan Istri". 

  

Seperti akan menanja ,,apa jang djadi 
sebabnja", 
Djadi dari. sekarang 'ini djika kamue 
baroe menjoesoei anakmoe itoe, tidak 
boleh tidak kamoe haroes hilangkan 
semoea fikiran atau hati sedih. Djadi 
anakmoe itoe seberapa boleh tidak 
kena hawamoe jang tidak enak itoe. 
Artinja djika kamoe didekatnja anak 
djangan riboet,-ramai atau getar fiki- 

atau tidoernja djoega koerang tetap. 
Maka dari doeloe dimana-manapven 

djoega, djika iboe hendak 'meni doer- 
kan anak itoe soeka. berpantoenan dll. 
tidak lain tjoema mendjasehkan atau 
memboeang hati jang sedih atau marah 
itoe. 

Akan disamboeng. 

  

KERADJINAN ISTRI 
Toetoep thee 

| Dilarang koetip | 

Dibawah ini. saja kasih tjontoh (pola 
& patroon) boeat bikin Tea-Cosy atau 
toetoep thee, jang digambarnja pakai 
,Oxalum Tinctuur”. "1 

Jang dipergoenakan kain. poetih, le- 
bar 43 cM., pandjang 35 cM., boeat 
sesisih. Djadi kalau maoe bikin, me- 
ngambilnja kain doea kali lebar. 

Sesoedah tjontonja seperti gambar 
di kain soetera itoe, lantas bikin tjon- 

  

papierJ, seperti digambar. Tjontongan 
itoe di-liin jang kentjang soepaja tjat 
tidak bisa keloear. 

Tjontongan di-isi pakai ,Oxalum 
Emulsum” 1 per 3 sadja, lantas dili- 
pat-lipat atasnja sepertt di gambar. 
Djika tjontongan itoe dipidjit beloem 
bisa keloear fjat, boleh  digoenting 
sedikit sadja. Tapaknja sebesar tapak 
penseel. (lihat di C.). : 

Gambar jang  soedah ditjontonja di 
kain soetera itoe, lantas ditimpah lagi 
tjorekannja pakai tjontongan jang di-isi 
Oxalum Emulsum itoe. 

“esoedah habis bolehnja ' nimpah, 
lihat lagi jang betoel! Dimana jang 
koerang tebal ditjorek lagi sebab kalau 
tidak begitoe nanti kalau diisi atas di 
gambar tjat liwat dari garis jg. men- 
djadikan salah atau djelek kelihatannja. 

Djika gambar ini soedah kering be- 
toel (10 menit antaranja) tjatlah seka- 
rang seperti: gambar. 

No. 1 ditjat hidjau |grasgroen|. 
No. 2 koening (chroomgeel donker). 
No. 3 merah (Linober hel). 
No. 4hidjau (Emeraude groen|. 
Daon kembang antaranja 3 itoe di 

tjat biroe (blau —Ultramarine). 
Jang dititik-titik soklat (gebr : siena) 

tongan dari kertas minjak fboterham| —————————— x “aa 
Jta njonja R.S. Wikarsih Soerianata, 

  

  

   

  

N oniencAan    

  
dekat sisi pola itoe diseling-seling pa 
kai merek-hidjau-soklat. 

Kamoe nanti lihat bagaimana indah 
warna-warnanja satoe persatoenja itoe. 
Sesoedahnja selesai lantas di djaroem 

seperti djahit saroeng bantal lantas 
diplisir tambang Itali) soetra koening 
emas atau ,tali emas pakai kontjer 
(kwas). — 

Nanti boeat lain kali saja akan  ka- 
sih pola lagi boeat bikin selendang. 

Semoea pola-pola (patroon) dari 
thee-cosy diatas bisa dibeli harga 
f0.25, boleh dengan perantararn Ad-   "30 ada 

rannja. Sebab anakmoe nanti terkedjoet | 

doea-doeanja gambar itoe djadi satoe| 

  

KOEWEH-k OEWEH 

Koewe nasi 

1 tepoeng, 3/4 mangkok nasi, 3 
sendok thee bakpoeder (ragi roti), 3 
telor, 1 sendok kefjil garem, 2 sendok 
makan: goela, 1/2 mangkok melk, 1 
sendok besar mentega. 2 

Ragi, tepoeng, goela dan garam 
djadi satoe. Telor kopjok sampai ma- 
tang lantas tjampoerkan djadi satoe 
lain2nja itoe. Mentega didjadikan mi- 
njak doeloe lantas ditjampoerkan 
djoega....Semoeanja dikopjok 'radjin 
lantas dipan, olas-olasi mentega. 

—0— 

Poding kelapa. 

mangkok paroedan kelapa 
mangkok roti tawar 
L. soesoe panas 
sendok. makan mentega 
telor 
sendok makan goela. 

Mentega panasi doeloe. Telor di 
kopjok lembek sadja. Roti dioelet di 
sSoesoe sedikit itoe sampai djadi boe- 
boer aloes. Kelapa ditaroeh di melk 1 
djam doeloe. Lantas tjampoerkan se- 
moeanja, kopjok, di pan 1 djam sampai 
kentjang dan koening.. : 
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SOERAT KIRIMAN” 
  

Membatja- kabar jang dimoeat ke- 
maren, dimana sekarang “Pemanda- 
ngan” telah mengambil tindakan me- 
njediakan oentoek kita kaoem perem- 

Ipoean biarpoen baroe sekali-seming- 
goe, saja sangat bergirang hati. Apalagi 
telah diterangkan poela sebagi pemim- 
pin itoe rubriek ada njonja sendiri. 
Tanggoengan jang haroes dipikoel oleh 
seorang'iboe sebagi saja, tentoe lebih 
lagi akan bersjoekoer, oentoek mem- 
beri peladjaran kepada anak anak saja 
dapat dibantoe oleh pimpinan: njonja 
dan bantoean soerat kabar ini. 

Moedah moedahan sadja tenaga njo- 
nja oentoek itoe akan dihargakan oleh 
kavem kita. " 

W.£. njonja SOFPARDJO. 
Bat. C., 8 Febr. 1934. 

, Pen 

Njonja Wikarsih. 
“Soedah lama saja menoenggoe #jita- 

tjita dari Directie soerat kabar ini, 
roepanja baroe sekarang kesampaian. 
Ini tentoe tidak lain, disebabkan njo- 
nja socdah bersedia oentoek sebagai 
pemimpin itoe 'embaran isteri. Harap- 
lah dengan pertolongan njonja, sam- 

Jang hitam pakai tjet hitam djoega, |paikan pada administratie, soepaja 
atau koffie-gosong (omber). moelai ini hari saja ditjatat sebagai 

Gambar jang ketjil2 di hitam danfabonne. : 
Wassalam, 

W. g. AMINAH, 

eh #1 Tanah Abang, 8 Febr. 34. 
“ ' t 8 : 

" 1 ak 
Me MORI : Saudara R. Siti Wikarsih, 

Baroe sekarang saja pandang soerat 
jini adil terhadap kaoem perempoean, 
sebab selama ini hanja soeami saja 
sadja jang betoel2 memperhatikan se- 
moea perkabaran itoe, sebab ma'loem- 
lah saudara otak saja tidak atau beloem 
tjoekoep keras oentoek memikirkan 
keadaan2 politiek dan jang perloe sekali 
boeat kita adalah oeroesan roemah 
tangga dan pendidikan anak2 boekan 
sadja oentoek anak2, tetapi poen oen- 
toek sebagian golongan kita. 

W.£g.F. A. HAMID 

Mr, Cornelis. 

Noot: Perhatian dan harapan diatas, 
saja mengoetjapkan tcrima kasih, moe- 
dah moedahan sadja segala penghara- 
pan itoe dapat berhasil dan bergoena 
oentoek kita. Tetapi soepaja “dapat 
poela ilmoe pengetahoean itoe diloeas- 
kan, tidak poela rasanja saudara2 ada 
halangan memberi boeah pikiran jang   ministratie , Pemandangan“, besarnja berhoeboeng dengan itoe. : 

3 
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UT “BataviaC. 

  

0 Batik Ha Nala besar dapat bana bau | 
| datts segala golongan pendoedoek di Djakarta. Ikoe- 

IL titah rombongan jang besar dari pembeli itoe jang 
'soeda kenal dengan kwaliteii dan harga kita jang 
n djaoeh ai moerah dari segala persaingan. 

            

  

  

  

  

Sanget menoeloen 
Inggris, 

Dictionary jang Pertama di tjitak di Indonesia 

dengan bea, alau Selistudie. Tida ada bandingannja. 

. Harga per boekoe . .. f 10.— 
“Ongkos Aangeleekend . ,, 0.85 

Beladjar Inggris dengan Sampoerna 

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

Tida ada safoe boekoe dan penoenloen jang tida ada. 

Mintelah Prijscourant dengan Gratis peda: 

The Chinese & English Book 
Pantjoran No. 20 Telf. 

kepada orang jang hendak mempeladjari bahasa 

1540 Batavia 

P The Standard English - Malay Dictionary ! 
(TELEGRAFIE ITOE '" 

Co.   
  

  

  

    
  

1 Gama 3 2 3 SS 

ORANJE: noter LOTERIJ WANG 
| Kebondjatiweg 5 3 Bandoeng 

    
   

         

   

    

   

    
   
       
    

  

       

    

   

  

£ Dekat sekali. ke station 1 omi ma. .. dijalan: BESAR 

: ME Nie De Indische Maatschappij 
“Satoe hotel jang terkenal ba- 

ja 1 dari 'tetamoe se- 
loeas,, rawatan 

$ setia. na 

voor Individueele Werkver- 
schaffing di Batavia c.s. 

1 lot abi Pi AUot | 515 

Hama 3— tamba porto f 0.35 

. Silahkan kirim postwissel se- 
bab rembours tida dikirim berhoe- 

boeng dengan lekas ditariknja. 

sPitanggoone menjenangkan ! 

Sedia Bea 

. Tarief harian 

aa, (Ta orang TA Menoenggoe pesanan. 

Ledikantenhande! ,,Allerbest"    
Kuna 

1 -41502,, f250 
KIMI 

  

5 AS 2 LIS Bandoeng. 
ss Pagi dapat 'koffie soesoe, sore | SS 

f 7 : , extra ' Dioega djoeal batoe graniet R8 
| boeat tembok roepa2 kleur per 

| blik #1.10, tjoekoep 2 m3. 

monster gratis. 

|. 
| 

| 

: 
PS Selatoe ta peiilikan D Dokter. 

: 

| 

& Memoedjikan dengan hormat. 2 

ea : BEHEERDER IA 133 - 
Ca 

      

     
   
   

  

   
    

  

   
     

     

   
    

     

    

   

  

   

  

ng “Kabar “Huis 

| Adres jang soedah terkenal 

Kami selama ada sedija" 
  

'ENNIS RACKET 
Mn ja. sada): 

Merk SERVICE per stuk. . : : 
Si PARE 2 ee ay wake 
2 2 IERCE ARROW Sen 
HN Rogpe DANG AE Ig 
se na Un ana AR ep 

Hn RA BEAUTY . PN ana an 
DI NANES au ar Tgn 

En NE ROa a Tapa ame 
2 aa aa nga EN 
SI no ny Conan tr 
NN ee et bp 

23 ja 

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

— IDJO (shiep) , I— 
» Pasang SNAAR, - warna MERAH 

: 1DJO £Gooe shiep) ,, 10 — 

—O0— 

“Tennis Ball merk St ame ng dipakai dan dapat poe- 
“dari Toean-tocan Tennis Kampioen Jamada Jamaoka, Bata- 

ia-C, tournee 1933. Meuiamgteh di Direntain. 

“0 Tenhis Ball per doz “9 ai 

  

f 550 
'Prece Racket per stuk. yg te 
“Saroeng racket W. “proof ». 040 

   — Ada sedia sega ala maljam. sport-arfikelen, Badmington, voet- 
3 ah, Tennisnet dan Ia 2 ain-lain. 
| 4 H0 Loecar Batavia-C. diatoer kirim Rembours, waktoe pesan serta- 
4 ba 50pCt. dari Tenan Hen 

“stoko" Rokkoh 
(Afdeeling Sport - Artikelen) 
KAA No. 10, Telf. 6077, 

Batavia-C. 
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SEPECIAAL 
MENOELOENG PENJAKIT 

BATOEFK 

Sinshe LOK WAY TJENG 
  

    
baroe, 

Bafavia (Java). 

Sinshe ini speciaal obalin segala penjakit batoek, sebagi batoek 

kering, batoek redjak, batoek angin, batoek dara, lama atawa 

bengek. napas pendek, dan lain-lain sebagainja di dalem 
peparoe, orang lelaki maoepoen prempoean jang foea atau jang moeda. 

Di Bandoeng, Soerabaia dan Semarang. Soedah riboean orang kifa 
bikin baek, saja sekarang sengadjain boeka di Gang Torong No. 18, 

Harep Toean-foean dan Njonja-njonja kaloe dapet 

ini penjakit nanti soeka perhatiken. 

DJAM BITJARA: 9—10 pagi dan 5—6 sore     
  

  

  

    sediain barang? klontong en 

F3 

ESARKAN: (3 

Hocfdtoegang Pasar No, 5 Teif. 459 

MEESTER-CORNELIS ) 

imi 

Berbelandja pada toko kita berarti menjenangkan sendiri 

dan njonja' en toean? akan merasa girang melihat per- 

roepa” perabot 

jang compleet dengan kwaliteit baik dan harga moerah. 

2... 

TA Pe 

TOKO OGA 

dapoer     233 

  

  

kalau   
Operafie. 

pendapatan Dr. 

Djoega sedia 

masjhoer kemoestadjabannja. 

Mendapat potongan 

Toean Abonnes soerat kabar ,,PEMANDANISAN kota Bandoeng (daerahnja) 

berpenjakit lesoe, -soesah fidoer, 

dengan memakai perabot 

Sedia Rheumatan jaitoe obat penjakit Rheumatiek (intjok) 

R. Roem specialist penjakit rheumatiek. 

terpilih roepa-roepa obat patent jang 

mu ip Penting! Penting! Penting! 

»50'/o“ (setengah harga) dari tarief boeat 

gatal badan, 

SELTRA VIOLEF (sinar 

DANGAN" bawalah ini Advertentie. 

Djam menerima tamoe 
7—9 V.M. 

4—6 NM. 
& 

Memoedjikan dengan hormat 

  

Bandoeng 

rheumatiek d.LI. 

kesehatan) 

jaitoe sesoeaftoe perabot pendapatan baharoe jang sangat adjaibnja dan 

mengandoeng kepastian bisa menjemboehkan roepa-roepa penjakit zonder 

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

1 ma sega RJ. AMONGWIKOESOEMAH man | 
“HOOFDAGENT PATENT MEDICIJNEN sSHAPPY” 

Poengkoerwey 76-A -— 

Toean- 

  
WAR 

    

   

   

        

APAKAN RADIO 7 

Inginkah foean taoe? Sekarang soedah 

ada boekoenja dalem bahasa Indonesia. 
Kirimlah postwissel £ 1,—, nanti tocan 
akentrima satoe boekoe berisi tentang roe- 

memakeinja. Dihiasi bebrapa gambar de- 
ngen difjitak memakei tinta 2 warna. 
Lekaslah pesen ampir abis. 

IDjoega mendjoeal hasil tangan Indonesia 
asli, seperti TOPI PANAMA asli harga 
f5,—, f 3,75 dan f 4,50 TOPI DJAKSI 
model Panama f 1,—. ACTENTASCH 
Djaksi koeat seperti koelit £ 2,—. HAND- 
TASCH, TOPI anak-anak dan Njonja- 
Njonja, PAJONG dari kain berbatik dan 
berkembang d: II. Barang-barang di 
tanggoerg baik, koeat dan menjenang- 
kan. Djoeal ketengan dan codian. Silah: 
kenlah pesen, sekali lentoe boeat sete- 
roesnja. Mintalah prijscourant. 

Menoenggoe pesenan 

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

IR ala naa SER AN AN SSS 

EA BERES 2 IR EA SE SI GB 

  

Kenapa kau begitoe soesah 

membatja ? 
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 
bertjabaja ! : 

sekalian bedak ! 

SA-RI-PO-HA-TJI Soedah terpoedji 
oleh Dr. H. Heerdjan & Dr. T.H. Tan 

DE-LI-MA-POE-TIH 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 boecat jang 
menggemari sport ! 

S. Hardjo 
Sindangrasa - Tjiamis 

K.W.E. Kartaatmadja 

  

Kebonkatjang - Batavia-C. 

R.A. Barna 
Soekaboemi 

  

  

  

KELOEARAN 
| 5.M.SOEBRATA Me
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iSeven 107 Bat-C. 

Tel. no. 1810 WI. Dj
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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. 

—9— 

BISA DAPAT DI: 

P. C. 1. Defensielijn v. d. Bosch, 
Bat -C. » Waroeng Coop Keper- 
loean kita” Gang Paseban Bat.-C. 
Waroeng Coop. ,,Doso Setio" 
Gang Waroeng 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- 
tiong Kampoeng Sawah, Bat.-C 
L. Z. Ajoemin Kebon Dijahe ( 
Thomas II, Batavia-C,   &       

    

    

sianja RADIO dan bageimana kita haroes . 

SA-RI-PO-HA-TJI Adalah sarin ja 
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