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1 regel £:0.25, paling sedikit 10 regel 
Satoe pagina f 50,— sekali moecat 

'dalam kota £ 30— 

“Contract ada" tarief sendiri 

Lampiran 

Rebo advertentie- 

f 0,50 sekali mocat. 

| Saban hari 

Patjar” 

Loh nummer 10 Cent 
  

1934 banjak- 

itoentoet. Naa jang    

  

- ap Saboe | jang anna 

Perloe diambil taktiek baroe bagi     
Aa 

an ane Disini | 

r easan swadeshi gan 

sk pebueni di: 
kipoen politieknja hanja 

it, an 2 tidak | 

kaya gadjih. Na 

. Jaengan djalan 

a Sembaaa 25 

satoe motie, dalam mana 

ai | bali maka ng 
ar! sempatan- bitjara. Bao Kuejasa se- 

.meng-|itoe  tjelaan ihak 
Ibahwa motie ito baroe detatang ini 

memasoekkannja mendapat 

dIngannja pemerentah. 
setelah ia bitjara dengan pemimpin? 
semoea fractie dalam Volksraad, ia 

Ipoenja motie pasti akan diterima baik. 

1 live 

— bnjai 
ee ptoo 

  

   

      

   
   

          

    

     
   
    
   
   
   

      

      

    

  

     

    
   

    

  

   
   
   
   

  

   

   
   
   

    

   
   

        

      

  

   
   

   
   

  

   
        

   
   

  

    

   
    

    
   
    

   

     
     

    

     

     

  

   

    

      

    

  

   

   
   
   
   

     

    

   
    

   

   
   

  

   

    

            

- Atas nama pemerentah,: maka Mr. 

“wa pemerentah tetap menolak perbin- 
(tjangan tentang motie-de “Hoog itoe, 
|karena debat dan pemandargan Volks- 

- Iraad haroes dihargakan, akan tetapi 
menambah. potongan 

:forang akan dapatkan kesoekaran lebih 
besar lagi. Toean van Buuren mene- 

Irangkan poela, bahwa H.BB.L. (jang 
kemaren oleh togan Soeroso . dikata 
berarti: Haroes Bikin Baroe. Ke bagi 3 

ar (Red) ada hasil pekerdjaan $' au tahoen 
engan 

u, Da uwa 

. Hlamanja, dan diperbinfjang 
-| segala fihak. Ia kembali berk 
#pemerentah akan soenggoeh-soenggoeh 
memperhatikan kepoetoesan jang penga 
bisan dari Volksraad. “Setelan ini per- 
sidangan ditoenda sementara waktoe. 

Lid Monod de Froideville madjoekan 
F pemerentah 

   

      

   

'toenja mendjalankan petongan pro- 
|centage jang 9 lebih i, sekalian         

   

    

takan    

  

an sd tentang 
     

limadjoekannja. la menerangkan, bah-! 

   

  

    
ilakoekan, setelah mereka 

jinja itoe H.B.B.L, dan FAkah dengan | 
sia-sia mentjoba . merobah pertimba- 

la kata, bahwa 

Setelah ini terdjadilah pertengkaran 
bitjara jang -sengit antara toean2 de 

nt Hoog dan Monod de Froi deville, dalam 
mana tocan de Hoog berkali2 menjem- 

'Iprot pada tocan Monod itoe dengan 
: tidak soeka berkaia2 apa2 

tidak Aa Je » Saja 2 lagi-dengan toean setelah sikap toean 
ilkemarin.“ (Voorzitter ketok medja) 

Kemoedian toean de Hoog tarik) 
| Ikembali ia poenja motie, soepaja dja- | 

— Ingan kedjadian kekaloetan, dan begi- 
Lg toelah Volksraad baroe bisa membifja- 

H. .BL. itoe dengan langsoeng. 

    

   
ara pertama, 
setoeskan pembitjaraan jang 

a djang lebar dengan keterangan, 
bahwa menoeroet  pemandangannja 
H.B. B.L. itoe masih djaoeh dari ma- 
tang oentoek didjalankan sekarang. 

| Masih perloc banjak perbintjangan dan 
“Iperobahan. 

' Tocan Monod de Froideville (LK. P:) 
n| menaksir djoemblah ocang negeri jang 
'dihematkan dalam potongan gadjih 
ertama “ada 100 millioen roepiah 

pan Pa NA toean v. Buu- 

    

emerentah,” Ja na ren, dan leden dari Fconomische Groep, 
elihatan terperandjat). Spr. tidak bisa 

.|toeroet Na nat ben hasilnja H.B.B.L. 
“Tini, karena dalam itoe ada banjak se- 
“Ikali arti-arti tentang keadilan sociaal 
.|jang. tidak diperdoelikan, Pen 

: 5O— 

Itoe .pertjobaan memboenoeh 
| tetamoe agoeng. 
. Boekan bangsa Be- 
“tanda, boleh djadi 
Japan, Tionghoa a- 
tan lain 
Asing. 3 

wakil Aneta Plymouth, maka Generaal 
|Allenby -menerangkan dengan pasti, 
bahwa dalam itoe pertjobaan mem- 
'boenoeh dirinja di Java, sama sekali 
tidak tertjampoer seorang Belanda. Ia 
'menjatakan kepoedjiannja bagi keak- 
tievan pembesar2 di Java, jang boekan 
|sadja telah memberi tahoekan padanja, 
akan tetapi djoega mengambil segala 
atoeran, antara lain pendjagaan politie 
Generaal Allenby tidak tahoe, apakah 

.lorang2 jang bersekoetoe hendak me- 
njilakakan djiwanja itoe ada bangsa 
Japan, Tionghoa .atau lain bangsa | 
Pn asing.   

  

Dr. Buuren, memberi keterangan, bah-! 

wa memasoekkan motie itoe Tha bisa 
jar o | malam banjak orang loeka, wakioe | 

: rapa rombongan besar politie ber- sekarang “sampailah waktoenja--boeat: 
topi wadja dan bersendjata toengkat 

tocan  Fruin 

“Primer 

“Dafam pembitjaraan pers dengan | 

perita 8 Febr. fAneta-Havas| : 
Tjatatan dari banjaknja korban peroe- 
soehan, jang diperbaiki setelah dila- 
koekan peperiksaan lebih teliti, mene- 
rangkan, bahwa dalam peroesoehan 
tanggal 6 ini: 10 orang mati, 182 
orang loeka dan dirawat dalam roemah 
sakit, 282 orang loeka dirawat dalam 
masing-masing roemahnja sendiri. aa 

Parijs, 8 Febr. (Aneta Reuter) :Pa 
da djam 1.45 pagi semoea atoeran2' 
politie jang toear biasa ditjaboet. 

Peroesahan dalam malam tanggal 7 
boelan ini tidak begitoe hebat seperti 
pada hari kemarinnja, begitoe djoega 
jada kedjadian beberapa penglihatan pe 
ngaliran darah, dalam mana menve- 
roet soerat kabar Le Matin ada 3 
orang mati dan banjak orang lIoeka. - 

Berkali-kali kedjadian pertempoe- 
ran antara kaoem demonstranten jang 
'bersendjata dengan-politie. Pertempoe- 
ran2 begini, jang katanja digasoet oleh 
orang2 communist, selaloe berdjalan 

» (paling hebat. Berbeda dengan peroe- 
soehan2 pertama, maka segala apa jang 
kedjadian pada tanggal 7 tidak digera- 
kan oleh seantero pendoedoek, melain- 
kan.oleh bekerapa then sadja. 

“Parijs, 8 Febr. (Aneta-Reuter) : Ta 

karet menjerang orang  banjak jang 
bikin »demonstratie di Place de Ia 
Concorde, Place Madeleine dan ,lain- 
Hain tempat, sembari berteriak, men- 
djengek- djengeki dan-melempar batoe 
pada politie. Beberapa lentera didjalan 
diantjoerkan,  katja-katja “toko-toko 
dipetjahkan dan dimana-mana tempat 
mereka itoe bakar beberapa auto, jang 
liwat didjalan-djalan besar. 

Pada tengah malam, commissaris 
politie mendapat loeka berat di Place 
Madeleine, dan 'ia dengan boeroe- 
'boeroe diangkoet ke roemah sakit. Ra- 
toesan orang dapat ditangkap. 

Pada tengah malam. itoe dimana 
djalan-djalan besar terdengar tembakan 
(beberapa kali, akan tetapi pada djaan 
Ft dimana-mana ada aman. 

(Kabar belakangan): Roepanja di 
mana-mana aman. Toemah kelamba- 

Itannja pembagian soerat-soerat ada 
tanda, ebahwa penghidoepan sehari 
hari tidak seperti biasa. Begitoepoen 
hoofdpostkantoor masih h djoega didja- 
ga oleh tentara. : 

Parijs, 8 Febr. (Aneta-Reuter): Par 
tij-partij jang paling berpengaroeh, ke- 
tjoeali kaoem socialist, sebegitoe djaoeh 
didengar perkataannja masing2 pemim 
pinnja, telah berdjandji akan menoen- 
djang M. Doumergue. Meskipoen kabi- 
net baroe akan terdiri meloeloe dari 
bekas-bekas premier, akan tetapi lan- 
'taran tidak bakal adanja partij- discip- 
line, boleh djadi kesoekaran akan tim- 
boel lebih hebat 5 

(Aneta-Reuter) : 1 aris, 8 Febr. 
Cincinnatus ne 2 doeloe 

Foeroesan 

"Akan darat : di Pariis. 

Keadaan politiek mendjadi lebih baik. 
  

  

oentoek keselamatannja republiek me- 
ninggalkan iapoenja pertanian di Pro- 
vence, begitoe djoega bekas Doumer- 
gue itoe pergi dari tempat kediamannja 
|jang sepi dan datang di kota Parijs dan 
mengisi bekas roemahnja marhoem 
Aristide Briand di @uai d'Orsay. Ia 
berdjandji akan selesai berdirikan ka- 
binet baroe pada malam ini. 

M. Doumergue disamboet di Parijs 
sebagai djoega ia jang akan menolong 
negeri ini dari bahaja. Begitoe djoega 
ia memperingatkan kaoem pers jang 
datang menginterview, bahwa ia boekan 
seorang toekang berilmoesihir, malahan 
ia tidak pertjaja dengan adanja hal-hal 
jang adjaib. 

la akan mendjadi premier dengan 
tidak memegang portefuille, soepaja ia 
ada merdeka bekerdja oentoek mem- 
bereskan keadaan oemoem. Premier 
itoe berkata: ,,Saja boekan seorang 
revolutionnair, saja akan memerentah 
menoeroet boenjinja constitutie. Apakah 
ditimbang pertoe, constitutie itoe di- 
robah, itoelah ada lain perkara”, 

Sementara -itoe, Hertog de Guise, 
jang berhak atas tachta keradjaan di 
Frankrijk, mengirimkar makloemat dari 

|Belgie kepada semoea orang Fransch, 
dari semoea partij, golongan dan asal, 
dalam mana ia menerangkan, bahwa 

menjokong azas-azas keradjaan, atas 
dasar mana kebesarannja Frankrijk itoe 
memang berdiri. Begitoe djoega orang 
boleh ramaikan dengan tenang, bahwa 
baikcommunisme, maoepoen 
monarchisme, sebagai aliran 
pemerentahan, tetap akan 
tinggal 'taboe” (haram). 

ES 

Parijs, 8 Febr. (Aneta-Reuter): 
'Meskipoen menoeroet kabar, M. D ou- 
mergue itoe pada malam ini lan- 
taran kekoerangan tempo, beloem bisa 
berdirikan kabinet baroe, akan tetapi 
dalam roecangan gedong parlement 
telah diramalkan dengan tidak officieel 
siapa jang akan toeroet doedoek dalam 
kabinet baroe itoe, ja-itog: 
mergue, premier dan oeroesan loear 
negeris Paul Renaud, oeroesan 
djadjahan, Marschalk Petain, 
oeroesan peperangan, Generaal 
Vuillemin, oeroesan penerbangan : 
Admiraal Lacaze, 'oeroesan 
marine, Mr. Maper. officier yan 
justitie pada 'Hof van - Cassatie, 

Justities seorang Tid- 
parlement, oeroesan - tinancien, 
dengan Rijst, bekas vice gouverneur 
dari Bangue de France, sebagai vice 
minister: Albert Sarraut, oe- 
roesan negeri, Laval, oeroesan per- 
boeroehan. Adapoen Tardieu dan Her- 
riot tidak akan toeroet doedoek dalam 
kabinet, berhoeboeng dengan kepen- 
tingannja perdamian antara pvutij2. 

Orang mendjadi gempar, ketika 
didapat kabar, banwa Doumergue ada 
niatan akan menjerahkan salah satoe 
portefeuille kepada Leon Blum pemim- 
pin kaoem socialist. 

  

-Pemimpin N. S-B. didakwa. 
Mussert dikatakan 

menjerang nama baik. 
. Dari Utrecht Aneta mengabarkan 
toean Duymaer van Twist. lid Tweede 
Kamer, soedah masoekkan pengadoean 
terhadap toean Mussert, itoe pemim- 
pin N.S.B. jang terkenal, lantaran telah 
mengganggoe atau mentjemarkan nama 
baiknja. 

5 O— 

. Penghematan dienst kesehatan 
:rakjat. 

Keberentiannja 
dokter-dokter. 

Soedah pernah dikabarkan doeloean 
tentang djoemblah Europeesche dan 
'Indische Artsen pada dienst Volksge-   Izondheid jang moesti diberentikan lan- 

taran penghematan soepaja mendapat 
kan ketjotjokan begrooting tahoen 1935 
jang akan dihematkan. 

Sementara itoe dengan djalan biasa 
seperti.dipensioenkan dan lain-lainnja 
berangsoer angsoer kelepasan soedah 
didjalankan. Dan dalam tahoen 1934 

poela, 

Meskipoen kelepasan dokter-dokter 
itoe sampai tanggal 1 Januari 1935 ada 
lebih sedikit 

bermoela dianggap perloe, tetapi ong- 
kos pengeloearan tiap2 tahoen bagi 

njaknja f 700.000.   mn 

Dou-' 

ini itoe kelepasan akan diteroeskan 

joemblahnja daripada 

personeel didapatkan penghematan bas 
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tan dengan n 
Japan, Tiongk 
Ce 5 Tang 

| Frankrijk mengirim beberapa kapal 
perangnja dari pasoekan Timoer ke 
Indonesia, dengan maksoed kekalkan | 

orang boleh pasti- 

kan, bahwa dibelakang kelir ada lain 

'maksoed jang kita orang tidak boleh 

dapat tahoe, hanja tahoe sadja sifatnja, 

      

     
      

            

         

  

      

persobatan. Tn 

  

   
    

Indonesia sendiri (kelihatan aman, 
— tidak banjak me 1 pembelaan ne- 

“geri, dan Volksraad lebih s 
bintjangkan gadjih pegawai IM 
laka. Akan tetapi sekoenjoeng2 ad 

terima kabar, bahwa dari Nederland 

| ada dikirim beberapa torpedobooten 
ke Indonesia, katanja berhoeboeng de 

| ngan keperloean disini. . 

“toe, boekam didalam nege S3 tetap 

|. neger 

  

    

   
   

    ta oentoek kegentingan Neder- 

ndo China tidak didapat kabar 
tetapi dengan kedatangan- 

perang Primauguet, Jeane 
dan mand Na 

1 r : disana ada djoega 

dik pan Papa2, 0 toek wak- 

     

  

   
       

Protestant (H.K.B.P.) di Sumatra 

jaitoe sifat ,,djangan saling loepakan."| 

.. Keperloean | 
ri kita, akan| 

ioeboeng dengan kesentausaan | 

ki 

besar 

»  IKramat No. 93 tsb.” 

  

  

erseboet minta kita ka- 

11 Februari j.a.d. poekoel 9 
kan diadakan pesta peringatan | 
Ga di geredja Batak 

ng), oleh Christen 
(.B.P Siapa soeka da- 

1a dengan senang hati. 
rhoem Dr. D.L. Nommensen 

pertama datang mengabar- 
a Kristen ditanah Batak, jai- 

da tahoen 1861. la lahir pada 
6 Februari 1834 dipoelau 
ind  (Noordzee). Meninggal 
Mei. 1918 di Sigoempar (Ba- 

nden). Lamanja ia bekerdja di 
a 57 tahoen. : 
esta terseboet dirajakan oleh se- 

a djema'at2 Hoeria Kristen bag 
an 

agi 

F5 —0 

Itoe perkara menggoe- 
— goerkan anak dari 

kandoengan. 

iloearnja. - 

tk Seperti orang masih ingat Raad van 
Justitie Betawi tempo hari soedah me- 
mo6etoeskan .hoekoeman atas dirinja 
'thabib perempoean di Bandoeng, njo- 
nja dr.E.Ss Schelts van Kloosterhuis 
lafftaran dipersalahkan telah meng- 

goegoerkan anak. dalam kandoengan 
iboenja, ia dihoekoem 9 boelan pen- 
'djara dan ditjaboet haknja sebagai 

'genees-heel-en  verloskundige boeat 
lamanja 3 tahoen. Na 

Dalam revisie oleh Hof ini vonnis 

ildirobah, dan pesakitan dihoekoem 1 
tahoen pendjara dengan ditjaboet hak- 

nja oentoek mengerdjakan kethabiban 
Ipangkatnja| oentoek lamanja 6 tahoen. 

Pa an Ba | 

Bat. Stud. Corps. 
Berhoeboengan dengan pemboekaan 

gedoeng Societeit jang baroe, jang Se- 

karang ini berada di Kramat No 93, 

'maka perkoempoelan kaoem Stoeden 

'Bataviaasch - Studenten Corps besok 
hari Sabtoe malam Minggoe tangal 10 

Februari 1934 akan mengadakan pesta 

jang beroepa Carnaval” di- 

Carnaval tsb. akan @imoelai pada 

Paldjam 9 malam, dihiasi dengan bebe- 
“Ir pa nommer2 jang menarik hati, -se- 

ehkan | dang soeara muziek akan diperdengar-     

    

    

    

   
   
     
    

    

     

    
   

      

    

     
   
   

   
   

  

  
  

5 dikabarkan selaloe 
sedia diwatas-watas Manchus 

jan Mongolit, sedang dari Moskou 
kali-kali kedengaran soeara2 me- 

antang terhadap Japan. 
Sedang di Japan sendiri, waktoe ini 

nent memperlihatkan satoe aliran 
Oppositie terhadap kaoem militairist 
dan terhadap politiek loear negeri dari 

Japan dalam waktoe jang baroe laloe 
ini. Disitoe kenjataah sekali kekoeati- 

ran dari.kaoem2 politiek, bahwa larn- 
— daran politiek militairistisch doeloe itoe, 

— Japan kepaksa mesti berdiri sendiri, 
. terasing dari lain-lain negeri. 
—.. Amerika Serikat djoega kelil 

'goeloeng tangan badjoe dan bikin per: 

an, biarpoen katanja tjoema men- 
maksoed damai dan menolong 

nganggoerati. "AN 

5 Demiantah” dimana-mana ada ka- 

a g 

  

     

   

   
   
   

   

  

    
    
    
    
    

gampang sekali bisa. meng- 
kan doenia pergaoelan di Ti- 

   

| keadaan dalam masing2 negeri 

“Da 
   

—..di Timoer Djaoeh ini mesti menga- 
awaskan tingkah lakoenja Rusland 
setelah diakoe sah oleh Amerika, 
Lan mbah berani, 

   

  

   
   

      

   

    

   

    

         

    

    

   

   

      
   

   

dan dapat bantocan dari siap hingga terlolos dari penge- 
veri-negeri lain ! 

   
   
     

   

  

    

  

   

  

   
   
   

      
      

bentjana di Pacific. 

  

   

  

    
   

  

— dan f1.50.— | 
aa dua 2 Sea 

kelihatan | 

ini, djikalau orang tidak soekaj 
rtimbungkan doeloe lebih dja- |(- 

pada mendjaga-djaga diri dari | 
penjerangannja Japan, maka negeri2| 

Ikabar kota. 

iBorneo, | 

ediaan itoe tidak | 

Itiada mendjadi 

1 'moeat f 0.50, II 

de- kan oleh ,,Silver Kings” ig. tersohor. 

Pane gih 
— Mas Hidajat meninggal doenia. 

Logan Seorang it.ter 
ep kemoeka : 
Sesoedahnja- menanggoeng penjakit 

jang agaknja tidak begitoe lama, Mas 

Hidajat telah meninggal doenia di 
C.B.Z. Betawi didalam oemoer 35 ta- 
em ng ba Pa 
“Empat belas tahoen lamanja ia telah 

'bekerdja didalam dienst Gouvernement 
sebagai Adj. Landbouw Consulent dan 
selamanja itoe ia bekerdja dengan ac- 
tief, hingga dapat oetjapan terimah ka 

“Isih dari mereka jang beratasan dati'ia. 
Advies2nja dihargakan benar2 oleh 

pendoedoek2. Beberapa tahoen ia djadi 
anggauta dari. Regentschapsraad dan 
selandjoetnja 6 tahoen djadi anggauta 

| dari College van Gecommitteerden, 

Cheribon telah kehilangan seorang jang 
terkemoeka. aan aa 
TI $ —j—.- ca 2 

Itoec perkelahian disekolah: 
sp Oenwanoelfalah. 

|. Pengoeroes sekolah terseboet toelis 
pada kita : 

termoeat dari ini Soerat kabar kemaren 
dveloe, dilembar pertama, dalam bagian 

— Bahwa di kota terseboet ada terdjadi 
perkelahian antara pedagang. kabar 

Imana oleh karena bisa menimboelkan 
kekoeatiran, terhadap wali2 dari moerid 
di Dera tempat, sebagai di Sumatra, 

'elebes, dan lain2 bagian dari 
Java, jang mengirim anaknja keseko 
|lahan terseboet, maka kami pengoeroes 
|dari sekolah terseboet mengatakan, 
|bahwa perkelahian itoe boekan di 
sekolah, hanja di straat jang seko- 
lah itoe terletak. Dan sebagai satoe 
kedjadian jang sering terdjadi antara 
Isesama manoesia, tjoema setjara kebe- 

“Iltoelan kedjadian itoe terdjadi di hada- 
| Ilpan roemah sekolah. Dan satoe goeroe 
Iliang dapat melihat hal itoe sebagai 

biasa orang ingin memisahkan, en toch 
bahaja apa-apa. 

5 Seng 

Perajaan 8 Februari. 
Kemaren (hari Kemis) itoe adalah 

hari wafatnja Pangeran Dipo- 
negoro, jang terkenal. 

Menoeroet kebiasaannja tanggal 8     
   
      

Februari di rajakan orang di seloeroeh. 
Indonesiaini. En 

| “Ita” loepa merajakan 

islam menoetoep. sc 

sks | goeroean  Ra'jat 
|Meester Corneli 

INationaal Kesatriaan G. Kadji Peto-| 
an Islam bagian | 

,»Pasoendan“ kehila-| 

IHoofd vertaalbureau Volkslectuur. 
Perkoempoelan ,,Pasoendan" tjabang | 

Berhoeboeng dengan kabaran jang| 

hari penting, sebab tanggal 8 Februari | 
11855 

Djoega di kota, Djakarta ini orang 

    

   
   

2 nasional dan 
ahannja pada 

ipamanja : Per- 
ng Kenari dan) 

Banjak pergoeroe 

hari kemaren itoe, 

8 
stituut Taman Siswa, Pergoeroean 

  

-djo, instituut Pendic 
Mulo dan H.LS, Gang Pondok Rotan, 
Kebon Djeroek, d.Ll. 5 eh 

Djoega Kepandoean Bangsa Indonesia | 
tidak maoe ketinggalan. Hari Minggoe 
taggal 11 Februari 1934 akan menga- 
dakan dagkamp di Menteng. | 

. Menoeroet chabar, kepandoean Na-| 
tipij Merdeka dan Indonesisch Nationale 

   

  

   

   
   

      

“sekalian antero in-| ' 

  

     
    

    

    

    

  

   
   
    

  

   
2 

dan lain-lain. 

Mina AOA 

TIK .H 
. 1 TA 35 

TOKO ,MOEDA 
PASAR SENEN 159 B. BATAVIA-CENTRUM. 

Jang selamanja tioekoep menjediakan roepa2 batik haloes 

“ dan kasar dan roepa2 tenoenan Donggola, Samarinda, 

  

   

    

   

  

    

    

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Padvindersorganisatie (ILN.P.O., ialah | - 
kepandoean t. Azran, soeatoe fjabang | : 
petjahan dari  Natipij Merdeka stb.|| 
pada masing2 tanah lapangnja pada : 2 Ki n 
hari Saptoe j.a.d., djoega- memeperi- JAPA NSCH F BREIN A A LDEN 
ngati hari wafatnja Pahlawan Pangeran 
Aero itc An 2 5 COMPLEET DALAM DOOSJANG MOENGIL 

| Perhimpoenan Indonesische : 

koademiot MA 
— Perhimpoenari ,Indonesische Acade- Ne “a : 
(mici“ di Betawi besok pagi hari Sabtoe «14 streng Lilian art Silk 7 042 
10 Februari (malam Minggoe) djam 7 1 stel Djaroem (3 bidji) 0.30 
sore akan mengadakan pertemoean di 1 sfok  Patroon Gabardin 1055 
cafe ,, Trianon“ Noordwijk 2. 2 San Pakai 0.10 : 

Selama ini pertemoean akan diadakan 1 PRE 6. 
doea matjam lezing. Tg s aa : pento Caambas' Klcus «12 

Dr. Zainal akan. memperbintjangkan| — & 1 Raam kajoe boendar 0.10 
tentang ,,Hooger onderwijs”, sementara E 14 Penggoeloeng benang . 0.05 

(Ir. -Soetoto tentang ,,Salarisstelsel en E Totaal f 1.62 
Samenleving“ (Stelsel gadji dan per- 3 Aan 
gaoelan hidoep). & 

Kangen 2 | 

Toean J.E. Stokvis. Es TJOEMA BOEAT 
Akan kembali lagike| S — HARGA : F5 

. NegeriBelanda. 3 3 
| Sebagaimana orang masih ingat be-| ” & 
berapa boelan jl, t. J.E Stokvis pe-| : 
mimpin S.D.A P: jang terkenal datang  S 
lagi ke Indonesia oentoek memimpin 3 se Beng 
dagblad ,,Indig Expres“ jang tadinja| : Oz 
akan diterbitkan permoelaan th. ini.| 
B. Nwbl. mendapat kabar bahwa t. 2 TT 
Stokvis ini akan berangkat kembali 2 
lagi ke negeri Belanda pada tg 21k 
Maart j.a.d, «“ Mn Mengerdjakannja paling gampang dan enteng boeaf bikin 

Nan Tea SCHILDER (gambar). BANTAL KOEKSI dan lain lsinnja 5 
Ledenvergadering Aisjijah. 2 

Kalau ta' ada halangan, el | 
warta dari Bestuur Aisjijah groep Dja- | 

tinegara, besok hari “aptoe ddo. 10 PASAR-KLONTONG 
"Februari '34 akan mengadakan rapat : : 
janggauta bertempat di H.I.S. Moe- NAN aa 
hammadijah Djatinegara dan akan di- . 2 RUM 
moelai poekoel 3“sore. 5 6-2-34 

Agenda: 1: Mengesahkan Notulen. : : 

2. Azas dan toedjoean. t roeja2 barang klonto 
3. Menetapkan waktoe dan Maa Tati | 2 ng 

: tempat Tabligh. 

4. Pertanjaan keliling. LB HAROES TOEAN PAKAI ki 
T 2 Gl : 2 - 

Ha . SAROENG dari benang Mercerised dibet tida terljampoer soetra 
Ea A. M. S. Batavia. z NANAS kekoeatan 100”/0 kleur dan tjorak model baroe, 
Pada harisSaptoe malam: Minggoe, ditanggoeng tida loentoer : 

tanggal 10. Februari 1934, perkoem- E k y 
poelan ,Kunst-. en Sport— 2» HARGA F 245 p, pt. « 

vereceniging A. M.S. Batavia: Soedah didjait fangan haloes lain ongkos kirim boeat djoeal. lagi . 
aa akan Ba sn dakan perajaan (pesta lain harga AS 
ahoenan, sekali ini ialah perajaan jang 
ke toedjoeh, di Aula sekaln an Mk 1 APA MEA Pan GPR MODERN 
t.s.b. Hospitaalweg Zuid No 32. Sampai fjoekoep dari benang kasar, haloes 75'/v Wool 50” soetra, 

Perajaan its.b. sebetoelnja tadinja “polos Strip (saloer) kleur Rami koening telor, poeti dll. 

akan di besar2 kan akan tetapi ber-| HARGA PANTAS Ren 
hoeboeng dengan malaise, maka akan 
dibiasakan seperti sediakala sahadja, 
|dan dimoelai pada djam 8. Ba 

: 2 Dr. E. de Vries. 
Toean Dahler jang bakal memangkoe 

Volkslectuur. 
Gantinja terkabar tocan Dr. E. de 

'Vries jang sekarang bekerdja dikantoor 
voor Inlandsche Zaken. 

Moluksch Politiek Verbond. 
. Hari Minggoe, tanggal 11 Februari 
La.d., di Loge Gebouw akan diadakan 
alg. vergadering pada djam 11 siang 
oleh perkoempoelan terseboet. 
. Beberapa hal jang penting akan di- 

bitjarakan, teroetama tentang pendirian- 
nja ,,Moluksche Armenzorg.“ 
APA Ra (en Da 

     

“4 Hoedjan Bintang. 
Kabar Officieel dari Bogor mene- 

rangkan, bahwa: diangkat mendjadi 
Groot Kruis dalam Orde van Ora- 
inja Nassau, vice-admiraal C.A.M Ber- 
Ithelot : . " 

“Idem Commandeur dari Orde van 
Oranje Nassau, kapitein ter zee Mar- 
'Guis (commandant dari kapal perang 
Jeanne & arcl: 

| Idem idem idem, L. Homburger 
(commadant kapal perang Primauguet!, 

Idem idem idem. J, Le Courtois du 
"Manoir (commandant kapal perang Du- 
mont d' Urville| : 

Idem idem Concul Generaal Fransch, 
Gerardin : 

Idem Officier dari Orde van Oranje 
Nassau, luitenant ter zee R.J. Cherdel 
(adjudant dari vice-admiraal Berthelot). 

. se Y— y     
Giabatan redactie Indie Expres habis| 

.Iboelan ini akan meletakkan djabatannja 
(sebagai Hoofd dari Vertaalbureau pada 

pesenan haroes disertai wang 

ongkos kirim dan Rembours 

Java Modoera no 
: 3150 loear 5 

fiap pakket post 10 Kg- 

Di PEKA     L 

Menoenggoe toean poenja 

pesenen dengan hormat 

TEXTIEL INDUSITRIE 

PEROESAHAAN KITA: 

pesenan atau soerat di Pekalongan 

ONGAN     
  

FILIAAL BALIMEESTER No. 18 MEESTER-CORNELIS 
  

Kapai mail. 
Kapal »Kota - Tjandi”  ditoenggoe 

kedatangannja di Tandjoeng Priok 

tanggal 11 Februari jang akan datang 
djam 7 pagi. 

— co — 

Samboegan Tarzan. : 
di Kramat Theater. 

Itoe samboengan tjerita Tarzan se- 
malam soedah dimainkan. Tidak heran 
bagaimana banjaknja penonton jang 
koendjoengi, biarpoen hoedjan boleh 
dibilang akan halangi. Bagaimana 
banjaknja penonton waktoe serie per- 
'tama dipertoendjoekkan, begitoe poela 
tadi malam kedjadian. 

Permainan dalam “film jang diper- 
toendjoekkan semalam ada lebih 
menarik dari jang soedah-soedah, 
poen penoetoep dari itoe tjerita meng- 
haroekan penonton jang  mendjadi 
satoe pertanjaan : ,,toeroet orang toea| 
atau tinggal dengan oran 
tjinta dalam hoetan" ! 

Raad v. Justitie Betawi. 
Akan dilepas moelai tanggal'31 Mrt. 

ja.d. dengan permintaannja sendiri, 
dan dengan kehormatan dari dienst 
negeri toean Mr. A.W. ten Bosch, 
anggauta dari R. v. Justitie Betawi, dan 
djadi anggauta dari Pengadilan Militair 

g jang di- 
7 

Tinggi djoega, dengan tidak ada kebe 
ratan dari fihak negeri. 

  

Koendjoengilah 

INSULINDE BAR 
& RESTAURANT 
Kramatplein 41, — Batavia-Centrum. 

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

Dirawat nefjis dan sopan,     
  

  

COIFFEUL" 
»BADRIS II - 

BLORS TRT 12 - REMBANG — 

Sanggoep terima pekerdjain 
oentoek toean” dan njonja”' 

N. B. 

Djoega sedia Muziekvereeniging 
oentoek keperloean tocan-toean 

dan saudara-saudara 

Dengan ongkost ringan       
 



   

   
   

  

    
    

    

   

  

   

   
    
    
    

   
   
     
    
   
    

  

   
   

    
     
   
   
      
   
    
   
   
   
    

   
   
   
    
     
    

    
    
    

    

    
   
   

   
     

    

   

   

      

  

   

  

  

              

     

  

  

  

        

  

  

    

   
   

    

   

    

   

   

     

  

   
   

       

    

   

verslag di Tea 
ad kema kita batja 

De heer van Buuren wenscht 
nu 

reeds in de Memorie van Antwoord 
—. is geformuleerd, namelijk dat zij 
| voering der nieuwe regeling p 
—01 April onafwijsbaar acht en oyei 
T wegend bezwaar ngga Se tegen | cenj 

nieuwe korting. 
De regeering kan het verzoek omJ 

Ta sehorsing dus niet 'inwilligen. 

— Sekarang semoea orang sedar ! Pe- 
. merentah anggap perloe atoeran pero- | 
z | bahan gadjih ini didjalankan tanggal | 
1 April ja.d. dan tidak soeka djalan- 

: “kan atoeran potongan ia lebih besar 
“(25Y9 menoeroet voorstel G. O.).-. Dan 
- pemerentah maoe, soepaja rentjana i ini 
. dibitjarakan sekarang djoega. 

. Bagi orang2 jang mengerti dengan 
mendengar . perkataan separoehnja 
“sadja, njatalah bahwa pemerentah itoe| 
cakan tarik kembali rentjana itoe dari | 
“Volksraad,  djika'au Moto, tidak 
maoe “bitjarakan sekarang, dan n akar 

jalankan atoeran itoe, dengan 
aannja sendiri. 
Volksraad mesti 

   

  

    

smerentah. Sedang poetoesannja, s sama 
djoega : djalan teroes. . 

Maka dari sebab itoe, heran sekalil: 
ng kemarin dan djoega tadi pagi 
olksraad itoe masih djoega teroes 
rbintjangkan motienja tocan de Hoog 

oeat toenda pembitjaraan, bikin ren- 
ana baroe dan lebih baik dan djalan- 
ni potongan lebih tinggi doeloe. 

olksraad tidak perloe merasa bi- 

. diikalau Volksraad tahoe dan 
sjaf tentang kedoedoekannja jang 

enarnja anne ena - 
# 

  

Na Te Ci 

Sae ada bana satoe 
rtikel, dimana menoeroet berita ia ada 
kemoedji seorang nama Takauji Ashi-. 

“kaga, jang mempoenjai sifat kenang- 
kenangan historisch dan jang menoe- 
oet tjeritanja sedjarah mempengaroehi 

zer di itoe zaman, halmara diang- | 
oleh bangsa Japan ocemoemnja 

Aka Pp Magna Ma 

    

    
     

  

   

    

   
    

   

   
   
    
   

     

     
    

      

   
   

   
    
   
    

  

  

Huang bebas, 
ekan anti- 

ipeh, an 

  

'allereerst te verklaren, dat dej 
regeering het standpunt inneemt, dat | 

pilih satoe: dari | 
'doea: bitjarakan atau serahkan kepada | 

oeng dengan keterangan pemerentah | 

linternationaal tidak begitoe baik ada- 

— (hendaklah 
2: Itidak melihat| keadaan2 jang sebenar- 

“ Jroet mereka jang menjampaikan itoe 
—- | kabar2, ini pekabaran tidak boleh sama | 
. #sekali dianggap tidak benar (moesti 

: . |diperhatikan benar). 

7 chukuo. 

am Png 3 

m (la 

: ang meng- 
nkan di Mand- 

    

    
      

    

hari Burgg Li 
| djoekan p anjaan 

  

  egeri Koki Hirota, | 
g soedah di- 

sh minister itoe goena per-| 
dengan Sovjet-Rusland | 

ngkok, hal. ini. berhoeboeng | 
gan p patan oemoem. semang- | 
loeas bahwa akan terbit lagi pe- 

    

  

     
   
      

      ta Hendak atas per- 
bahwa tidaklah akan terbit 

perang d ia lagi. Ia poenja paka 
tang perhoeboer 
usland tidak 'begitoe pessi- 

s | dan ia rasa keadaan tidak 
akan mendjadi begitoe genting lagi 
djika orang mengadakan tindakan de- 
Ingan tjara jang benar. 
| Tentang perhoeboengan anfara Ti- 
ongkc dengan Japan minister terseboet 

Iberpendapatan bahwa sekalian perse- 
lisihan-perselisihan antara kedoea ne- 
geri itoe 'hanja mempoenjai Sifat 
oentoek sementara waktoe sadja. Mi- 
nister ini pertjaja. ahwa antara kedoea 
bangsa ini akan diadakan persahabatan 
jang kekal. 

tas djaw: Kan ini maka Burggraaf 
Ohkawac! sngatakan bahwa oleh 
2 'minister oeroesan loear negeri 
tidak .pertjaja: akan timboelnja perang | 
doenia jang baroe, maka begitoe poela 
diminta keterangan" jang djelas dari | 
fihak Inai oeroesan peperangan 

| marine. 
-| Atas permintaan ini, kedoea pembe- 
Isar terseboet: mendjawab bahwa soe- 
'atoe pasoe kan—anilitair jang tjoekoep 
koeat memang perloe oentoek mendja- 
lankan @diplomatie. dengan. berhasil 
baik. 

Kemoedian Burggraaf i itoe madjoekan 
poela pertanjaan tentang kemerdekaan 
oentoek mengadakan vergadering, jang | 

| mana didjawab oleh minister oeroesan 
dalam negeri “bahwa ia sedapat2nja. 
'beroesaha oentoek memberikan ini 
(kemerdekaan, sebegitoe lama hal ini 

jak akan mengadakan bahaja bagi 
rgaoelan dan orang banjak. 

: elandjoetnja anggauta Hoogerbuis | 
| menerangkan bahwa me- 

   

  

   

    
    

  

  

    

  

  

  

    

    

    
  

 pendapatannja, perhoeboengan   

inja. Ia berpendapatan bahwa orang 
djangan menoetoep mata 

  

nja diloear negeri. 
Ia soedah mendapat kabar2 jang aneh 

dari Manchukuo, jang mengatakan bah- 
wa berhoeboeng dengan bahaja perang 
ntara Japan dengan Rusland, maka 

immigranten bangsa Korea masing2 
boeroe2 poelang ke negerinja. Menoe- 

  

  

P 

la meminta poela keterangan dari 
TEntinister oeroesan loear negeri, tinda- 
kan apa jang telah diadakan oentoek 
memperlindoengi integriteit dari Man- 

Japan tidak pernah 
menolak perdjandji- 

TE Kang 

| Aneta-Iwaki kabarkan poela' bahwa 
'Iminister oeroesan loear negeri, dalam 
sidang Lagerhuis diwaktoe sore ada| 
menerangkan bahwaapan tidak pernah 
menolak voorstel dari Sovjet-Rusland 
oentoek mengadakan perdjandjian tidak | 
saling menjerang. 
Disini ia tambahkan poela bahwa 

pemerentah Japan ada menerangkan 
|jang pemerentah beranggapan bahwa: 

Selandjoetnja Hirota menerangkan 
'poela bahwa Japan menoedjoe arah 
'oentpek mengadakan soeatoe atoeran 
persahabatan dari sekalian so'al2 jang 
tersangkoet antara Japan dengan Rus- 
   

na ia poenja pendapatan bahwa 
nbikin perdjandjian tidak saling 

enjerang itoe tidak ada perloenja dji- 
ka sekalian so'al2 jang tersangkoet bisa 
dioeroes "Gerah tjara persahabatan. 

Ka Pan Up 

-NEDE RLAND 
'etap memegang standaard mas 

Haag, 8 Febr. (Aneta). Mi- 
memberitahoekan kepada 

: bahwa pemerentah me- 
nolak sekalian devaluati (penoeroenan 
harga ocang| dan tetap dengan tidak   

nister-president Dr. 
'Februari oentoek waktoe jang tidak: 

“ana pergi ke Londen Kepergiannja | 
.. lini semata-mata han 

i) ficulier 
Pk engan oeroesan Rubber, 

pada Ba! & 

| diri dari 3.000.000 lela 

antidak saling-menje-| 

'waktoenja beloem begitoe baik oentoek | 
. Imengadakan itoe perdjandjian Wara 

» r|tidak saling menjerang|, 

Ainister itoe menerangkan sabagai- | 

Muninkon doenia, 
“Uithuizermeden, 8 Febr. 

ra | (3neta). Soedah meninggal doenia Se- 
Inator J.B. “Westerdyk. 

Di. Colijn pergi ke Hindari" 
Den Haag, 8 Febr (Aneta) : Mi- 

ijn ini hari 9 
   

    

   

  

   

ja oeroesan par- 
“tidak dan berhoeboengan 

sDen Haag 9 Febr 3 
petik toean Welitei soedah mera- 
'jakan tjoekoep 60 tahoen lamanja ia 
mendjadi pridikagi terseboet. 

an jati, 

Djangan memboeang boeang ongkos. 
t Perajaan p€nghorma- 

tantaonsah ditakoekan 
DenHaag 8 Febr. |Aneta). Poetri 

Mahkota Juliana ada meminta ber- 
hoeboeng dengan keadaan zaman se- 
perti sekarang .ini soepaja orang ta 
oesah memboeang-boeang ongkos dan 
ta'oesah melakoekan perajaan peng- 
hormatan berhoeboeng dengan hari 
periagatan kelahirannja ke 25 (tjoe- 
koep oesianja 25 Ateh ono) jang akan 
Cajang. 3 

  

Ha Ea. : 

EUROPA 
Perlengkapan sendjata Duischlana. | 

si Kekoeatan tentara 
oedara dalam boe- 
lan Mei akan sama 

.koeatnja. “dengan 
“Erat Ke 

“Londen 6 Febr. fAneta Havas|. 
Soerat kabar ,,Sundy Reveree” ada 
mengabarkan hal2 j penting tentang 
perlengkapan sendjata dari Duitschland 
dan. menerangkan antara lain2nja bahwa 
Duitschland dalam tempo jang selekas- | 
inja bisa mengadakan tentara jang ter- 

  

  

  

Menoeroet ini soerat abar katanja 

100.000 orang tetapi 140.000 lelaki. 
Tentang Stormtroepen,. ini terdiri dari 
2500.000 lelaki 
dan sekoerangnja 1.000.000 serdadoe 
jang beloem selang berapa lama soe- 
dab poela dioedji kebpgsanpia masing 
masing. 

Selandjoetnja itoe soerat kabar mem- 
beritakan poela bahwa ada satoe copie 
(soerat) dari hal jang diroesiakan dja- 

  

'poenjai sepenoeh2nja sifat militair". 

soerat, ada mengelocarkan perintah 

djibkan bagi seseorang bangsa Duitsch 

Socialisme, oentoek mendjadi anggauta 
dari stormtroepen. 

Soerat kabar itoe selandjoetnja mem- 
boekakan djoega roesia tentang per- 
loeasan. pasoekan oedara dan imene- 
rangkan bahwa menoeroet programma 
dari 'Generaal Goering, jang copienja 
selembar ada pada itoe soerat kabar 
kekocatan tentara oedara dari Duitsch- 
and didalam boelan Mei j.a.d. soedah 
bisa sama koeatnja dengan kekoeatan 
tentara oedara dari Frankrijk. : 
x Soerat kabar “Referee“ menambah- 
kan poela bahwa Duitschland, djika 
menoeroet ini programma dari Goering 
akan mempoenjai kekoeatan oedara 
dengan koerang lebih 2000 mesin ter- 
bang. . 

—0 — 

2 Engeland contra Frankrijk. 

Tindakan2 pembalasan. 
Londen, 8 Feb. |Aneta-Reuter). 

| Dikabarkan bahwa pemerentah Inggris 
ada memberi-tahoekan kepada peme- 
rentah Frankrijk bahwa tindakan2 pem- 
balasan terhadap barang-barang Fran 
krijk padatanggal 12 Februari, jaitoe 
djika bagi Inggris dihapoeskan itoe 
pengoerangan sama rata jang tidak 
baik. 
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Politie dengan assistent wedana te- 
rangkan kepada mereka, bahwa atoe- 
ran itoe telah ditetapkan oleh peme- 

keterangan ini orang2 pergi dari sitoe. 
TN 

Post oedara, 3 

bahwa mesin terbang ,,Kwartel“ soe- 
dah berangkat Oa membawa 331 
kilo post, 48 kilo pakketpost, 135 kilo 
barang2 dan 2 penoempang-ke Rome. 
Ini mesin terbang soedah sampai di 
Rome. 

59 — 

| Itoe Luitenant jang melarikan diri. 
Pefkaranja diha: 
biskan sadja. 

Orang masih ingat tentang toean Van 
Huls, Luitenant kedoea jang datang 
dari Negeri Belanda, tetapi tidak berapa 
lama antaranja lantas melarikan dirinja 
dari iapoenja garnizoen dan ditangkap 
di soerabaia, 5 

la dikirim ke Tjimahi dan teroes ke 
roemah sakit oentoek diperiksa otak- 
nja atau kesehatan fikirannja. 

Senfentara itoe kedjadian" mendjadi 
boeah bibir orang banjak teroetama 
poela kaoem militair dan pers tidak 
ketinggalan. 

Sekarang toean Van Huls itoe soe- 
dah dikeloearkan dari roemah sakit 
dan soedah melakoekan dienstnja se- 
bagaimana biasa dalam garnizoen. 
  

  

  

Kantoor Negarihoofd dibakar. 
Oentoek membakar 
soerat2 boekti. 

Dari Padang Aneta mengabarkan: 
Kantoor Negarihoofd Airbangis afdee- 
ling Loeboek Sikaping habis dimakan 

kaoem Reichswehr boekan terdiri darilapi. Negarihoofd terseboet mengakoei | Huller Boeloeh 
ja membakar itoe kantoor oentoek me 
lenjapkan soerat2 boekti penggelapan 

jang telah dioedji|f 2000 soepaja habis terbakar, semen- 
tara ia Poenja oppas jang didoega 
mendjadi pembantoenja soedah mem- 
boenoeh diri dan Negarihoofd itoe 
soedah ditangkap. 

—0— 

Tentang atoern Pensioen. 

Oleh sebab kenjataan bahwa bebe- 
toeh dalam tangannja, ,,dimana ternjatalrapa pegawai negerl maoe memintak| Petjah koelit Tjere 
bahwa kaoem stormtroepen ada mem-|pensioen lebih lekas lantaran kekoea- 

tiran terhadap atoeran pensioen jang 

maka pemerentah mengeloearkan soe- 
tanggal 9 Nov. tahoen jl. dimana diwa|rat edaran dimana ditoendjoekkan bah | Huller Boeloeh 

wa pada waktoe memberi berlakoenja 

pergoenakan atoeran-atoeran overgang 
sehingga mereka jang tarsangkoet djika 
bekerdja teroes dalam dienst tidak 
terkena dalam kedoedoekan jang koe- 
rang baik daripada permintaan. 
pensioen jang lebih lekas. 
-Begitoelah djoega H. B. B. L. tidak 

mempeenjai sebab akan mempoenjai 
itoe kekoeatiran memandang atoeran 
baroe, mana pensioen itoe dihitoeng 
atas dasar selama 24 atau 26 boelan 
gadji paling besar jang diterima, djoega 
pada waktoe berlakoenja H.B.B.L. akan 
tetap ada kekoeatannja. 

Sesoedah pauze ternjata dalam roe- 
angan Volksraad-hanja tinggal lagi 6 
anggauta, tetapi tribune publiek ada 
penoeh. 

Toecan Roep keberatan atas berla- 
koenja H.B.B.L. moelai tanggal 1 April 
j-a.d. dan ia inginkan atoeran salin 
baroe tetapi didasarkan atas B. B.L. 
jang soedah ada. 

aa 

Itoe tiga penghoeloe jang ditangkap 
Ditoedoeh meng- 

F hasoetrakjat. 
Aneta dari 

maren 

  

trentah oentoek mendjaga ra'jat, sebab | 
itoe tidak dapat dibantah. Mendengar 

Dari Schiphol Aneta mengabarkan | 

Padang mengabarkan 
bahwa tiga orang Penghoeloe jang di 
tangkap, sebagaimana dikabarkan ke- 

lantaran menghasoet rakjat 
soepaja menanami hoetan rimba lara- 

ngan, mereka soedah menanam batang 
kapok dionderafdeeling Alahanpan- 
djang, jaitoe didalam hoetan rimba 
larangan (boschreserve) jangmana ting- 
ginja dari moeka laoet tempat itoe 
tidak baik oentoek tanaman kapok. 

Teng 
Persidangan Kabinet. 
Tempoberbitjara di- 
batasi, sikap Golijn 
Hana 

Den Hag, 8 Feb. (Aneta). Pada 
pemandangan oemoem dalam eerste 
kamer mengadakan pembatasan waktoe 
bitjara dengan keras. 

Van Lanschot mendjadi sikap Colijn 
menolak devaluatie dan mengatakan 
bahwa oeang reepiah mendapat keper- 
tjajaan sebagai tidak ada bandingannja 
dengan lain2 oeang Europa. 

Toean2 de Savornin Lohman, Men- 
del, Van Embden dan Blamjous, meski- 
poen ada pertentangan 'politiek mereka 
menoendjoekkan penoeh penghargaanja 
terhadap activiteitnja Kabinet. 
  

  

  

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

(Dilarang petik). 

(Noteeringen 9 Febr. lohor). 
per. picol. 

Bangkok. 
Ketan Siam II e.k. ditawarkan Bat. f 5.— 
Krawang : 

Jranco wagon Krawanglijn 
(semoea menoeroet kwaliteit dan tem- 
pat levering). 

per picol. 
Slijp Boeloe 30pCt. petja, 

Jan. ditawarkan f 3.85/3.95 
Slip Tjeree 30 pCt. petja, 

Idem » 3.65/3.70 

Jan. ditawarkan » OA 
Huller Tjeree 

Idem id. & I50/3-55 
Lolosan Boeloeh 

Idem 235345 
Lolosan Beeloeh fr. 

wag. Tamboen Febr. 
ditawarkan C3 

Lolosan Tjeree 3091339 
Petjah koelit Boeloeh Febr. ,, 3.15/3.20 

» 320 
id. Mei-Juli ditawarkan , 2.75 
Serang : 

Pimpinan tinggi (opperste leiding)|baroe dan H.B.B.L. akan mengoerangi | franco vrachtauto Pasar Senen. 
dari kaoem Reichswehr menoeroetitoelhak pensioen jang soedah didapat, Slijp Boeloeh 

jang sanggoep menjokong Nasionaal-jatoeran pensioen jang baroe, akan di Jranco vrachtauto Pasar Senen, 

  
Jan./Feb. ditawarkan f 4.20 

» 3.90 
Tjigombong : 

Beras Kepala P.M. Jan. djadi i 5.60 
Beras Machine no. 1 P.M. » 460 

3 sand » A35 

Gadok : 
Jfranco vrachtauto Pasar Senen. 

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

Jan. ditawarkan f 5.35 
Tjiandjoer : 

franco wagon Tjiandjoer. 
per picol. 

Sliijp Boeloeh kepala 
Jan. ditawarkan 1 5.30 

Slijp Boeloeh No. ! 
Jan. idem » 4.30 
Indramajoe : 

franco wagon Djatibarang! Terisi, 
Slijip Boeloeh Kepala 5 pCt. 

Jan. ditawarkan f 450 
Slijp Boeloeh 30 pCt. id. » 4.10 
Huller Tjeree 

Jan. ditawarkan » 30 
Huller Tjeree 

Idem » 3:30 
Idem , 3.60 
Slawi : 

franco praoe Tegal. 
Beras Slijp Boeloeh Trieur » 40 

Jan./Febr. ditawarkan 5pCt. 
Slijp Boeloeh 15 pCt. petja » 385 
Slijp Boeloeh 30 pCt.petja - ,, 3.75 
  

BAHASA DJEPANG 
  

  

Th 

  

Bantahan disoentik. 
Tentang penjoentikan majit2 Sedan 

lama tidak kedengaran lagi dibilangan 
Garoet, tetapi sekarang moelai terdjadi 
lagi. 

Dalam boelan poeasa menoeroet 
»Oetoesan Indonesia" didesa Tandjong 
bilangan Madhalengka sebelah Timoer 
ada 14 orang mati disebabkan penja- 
kit pest. Sanak saudara dari orang 
jang diserang penjakit itoe telah di 
tahan dalam barak-barak. Ada kira2 
400 orang pendoedoek desa 'itoe pergi 
kebalai desa dengan maksoed minta 
soepaja majit2 orang2 jang mati tidak   berobah-robah memegang standard 

mas, : diberikan soentik, 

Boleh dapat peladjaran ba 

Diterangkan seterang-ter 
oleh anak Indonesia. 

Gang Aboe 35 

Atau kepada : 

Post Box 69   taraan soerat-menjoerat tiap-tiap Minggoe. 
f1.25 (lima talen) seboelan. 

Mintalah pertiontohan gratis (tidak bajar) kepada : 
INSTITUUT LINGGA 

OESAHA MADJOE 

hasa Djepang dengan peran- 
Pembajaran 

Pembajaran lebih doeloe. 
angnja dengan bahasa Indonesia 

Bafavia- Centrum 

Batavia- Centrum 

  

   
   

 



  
      

  

      

  

- Ta 

— MALAISE 0. TINGGAL MALAISE 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

  

ala Prof. TABIB S.S. MOHAMED' ALI jm 
Matramanweg No. 39 pinggir djalan tram deket Gang Areng Meester-Cornelis 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 

-poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea,seperti: 
sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, sakit bocah pinggang, Batoek basah atau 
kering, - Napas sesak, oeloe “hati, laki-laki jang soedah ilang 
tenaga koerang sahwat,  prampoean jang keloear kotoran boelanan 

. tida tjotjok ataw keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 
dibawah djari-djari kaki- 5 
Segala. roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing 
£ 0,75 dan anak ketjil f 0,25.-—-- 
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. 

Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal 
penjakit dan adres tjoekoep terang.   KASAR mna 

  

149   
  

  

PALING MOESTADJAB 

“0 Cryptal” 

    

   

tidak berdjangkit lagi. 

.DENCAN TJEPAT SEKALI 

| HARGA CRYPTAL 
- DITOEROENKAN LAGI. 

  

Sawah Besar 9, Batavia-Centrum Telf 3328, Weltevreden 
| Boleh dapat dikita poenja agent : : . 

“1 TOKO M. OISHI 79-81, djalan ttambaan Senen Batavia-C. 
ang TOYO, depan Rialto Bioscoop, Senen Batavia-C, 

MATAHARI, Tanah Abang, Batavia-C. 
tg SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra) ' 
5 KANEKO, djalan tram No. 242 Mr, Cornelis. 
» 1 ABE, Handelstraat Buitenzorg.. & $ 

si SUZUKI v/h NANYO, Groote Postweg 39, Soekaboemi. 
3 TOGASHI Tjiandjoer:. 2 
2 OBAT NAKAMURA, Kanoman 40 Bandoeng.   

DIATAS DOENIA 

Fs m 16 »Cryptal“ 
Boecat keperloean kita djika da- 
pat dihinggapi penjakit kentjing 
baroe dan lama selaloe makan. 

: Basmikan semoea baccil2 koetoe2 
akar2 dan daging2 ig. biang da- 

| Ti penjakit kentjing sampai habis 

—CRYPTAL SELALOE BEKERDJA . 

SEBAB ZAMAN MALAISE 

Per flesch isi 100 ..... f325 
2 en UK 21:85 

Mn an re an s1 20 

IMPORTEUR : Tok Oi K. Annoshita 

- 

      F | 
| : Ke 

Toean BUSTER CRABBE” “TN sa 

Membilang banjak trima kasi pada 
sekalian penonton jang soedah dateng 

saksiken ,,Tarzan” dalem 

KRAMAT THEATER 

Semoeahnja poelang dengen poeas bersoerak 
dan soeka hati, tapi sebaliknja djangan loepa 

,» Tarzan“ poenja samboengannja tamat: : 
Bakal dipertoendjoekken moelain hari 

Kemis & Februari 1934 dan malem bri- 
koetnja, dalem toean poenja tempat kesenangan 

  

Kramat Theater 

Siapa jang tida dateng liat ini »Tarzan” poe- 
nja samboengan tentoe nanti djadi menjesel. 

Brapa poeloe riboe penonton soeda taro ke- 

pertjajaan besar sekali 

  

sama ini ,, Tarzan." 
  

Saptoe dan Minggoe tiga kali 

4.30 

Hari 

—.. pertoendjo-kkan meelai 

  

  

Berladjar kenal kawan baroe Maa 

  

ms Sahabat lama TER 

HOTEL-METROPOLE 
BATOERADJA (Zuid-Sumatra) 

PERTENGAHAN Lijn Zuid-Sumatra Staatsspoor 

(M. H.A. KARIEM) 

  

    

Beheerder     

  

  

  
Boekan segala matjam Opruiming 

    

  
  

. Teroes - Teroesan djoeal moerah 

Stock selamanja baroe 
ma 

va SELAMANJA tm SEHABISNJA 

TOK Oo 

MOHAMAD TAHIR 
Pasar Senen 155 Batavia-C.       
  

  

  

, 3 E & 

      
   

TULE # x BREED 

: 30! Yards (40 elo) F 5.s0| 1 BLOK 24 YARDS 
KLAMBOE (Kettingsteek)| KLAMBOE Penganten 

  

  

  

“12 Yards (16 elo) ', 1801: “1.75 1 BLOK 
Of Yardai ki Doeloe) sin saj atuh 

. benang 1 dubbel 1 BLOK 24 YARDS .:30 YARDS 
: , j Papi : 

“ Tulle benang 2 dubbel aan f 10.— 
. per elof0.50f0.35f0.40| 1 BLOK 24 YARDS : : 

: Kwatiteitnja Europa | "ea goni $ £ 7.50 

Ui TOKO S, OESMAN mauim 
Na Batavia-Centrum Postbox 8! 

Bersalatlah !     
Haja ala'calaat! 

Komt tot het gebed! 

Geeft gij geregeld gehoor aan dezen oproep? 
Kent gij de betiia van het gebed voor 

het individu, de Kerk, de Staat, het 

menschdom ? , 

Leest het bezielend werkje ,,Het Gebed“ 

: door Shaik M. H. Kidwai, geautoriseerde 

1 vertaling in het Nederlandsch van 
R. A. A. Wiranatakoesoema 

tang, 
  

Boekoe jang bergoena sekali dibeli oleh 
bapa-bapa dari pemoeda intellectueelen soe- 
paja disoeroeh batja oleh poetra-poetranja, 
perloenja soepaja mengarti kegoena'annja 

: “salat (sembahjang) 
Karangan Shaik M. H. Kidwai, disalin oleh 
toean R. A. A. Wiranatakoesoema dalam 

bahasa Belanda 

HARGA DENGAN PENGIRIMANNJA F 0.40 
bajar lebih doeloe 

Pesen pada 

Administratie .,Pemandangan" 
Senen 107 Telefoon 1810 Batavia-Centrum. 

  

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

Telegram adres , BAKRI 

Selamanja kita” ada sedia dari matjerm? 
kain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen, 
dril, 'en djoega kita poenja motongan telah 
dapat poedjian dari segenap bangsa rapi 
dan netjis. 154 
  

  

aa YAAA 

Mendjoeal keljap keloearan Cooperatie 

Boedi Istri Manondjaja jang soedah 
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 

toelen ditanggoeng 100 pCt tidak di- 

tjampoer. 

A N 
  

  

TOEKANG GIGI 

KIANG JOENG TING 
Pasar Senen 210 Kb. Klapa Bt.-C. 

Seorang toekang gigi jang”soe- 

dah mendapat banjak poedjian dari 

pihak publiek. Mengetahoei ilmoe 
gigi tjara baroe. Sanggoep pasang, 

tjaboet, tambel “dan obatin. gigi 

dengan tidak merasa sakit, 

Semoea pekerdjahan dioeroes de- 
ngan kebersihan. 

Silahkan datang 2 

  

    
Tg 

FEE Kn ARA SIBER AE BEN 

Firma SUN SUN Ph 

Toko Tiga No.46 Batavia 

  

  

      

Bisa bikin pakean toe- 

wan2 dan trima pa- 

kerdjain roepa pake- 

an prampoean model 

bikinan Shanghai jang 

paling netjis, harga 

pantas, harep toean 

dan njonjah dateng 

saksiken   
  

  

  

DOKTER — DOKTER 
Kwa Tjoan Sioe, Kwee Oen Liam. 
H.B, Siebert H.DJ. Apituley. 
W.K. Tehupeiory, Moewardi. 
Ben Lutter, Olut Munck. San Tana 
lean B.M. Goewiee G.W.F, Lucardie 
Wu Lienteh, K.P. Song. 
Miss Margaret H.D, Lin MA.M.D. . 
dan Chen Fang Tze Kasmir, Roebini, 
A.H-Bertols P. von Pajzs. Membsriken 
Geneeskundige — Verklaring”  speciaal 
boeat Bedak Virgin. 
Kerna Bedak Virgin ada toilet bedak 
saloe safoenja jang paling baik dan 
berharga. 5 (Zegg: TIGA) Gouverne- 
menis Laboratorium telah menjataken 
TIDA memake fjampoeran bahan metaal 
jang berbahaja dan diberiken 3 Certi- 
ficaat Analyse pada Bedak Virgin. 
Tjoba dan boektiken sendiri, Monster 
gratis 
Ferdjoewal di seloeroe Indonesia, Stra- 
its Seftlements dan British India, 

Bedak MUGUET 
  

IJang tida meminjak dan lengket. 

   
pp. 

S 3 5, 
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Speciaal boeat ilangken djerawat dan 
segala penjakit koelit atawa loeka dan 
boeat kepotong barang tadjem lantas 
dara tida mengalir lagi. 
Djoega boeat ilangken anak ketjil jang 
ada keloear sarap sesoedanja pake dari 
3 sampe 7 hari bisa tertarik keloear 
kokotorannja. Lebi djaoe tjoba boekti- 
ken. sendiri. 

Manufactured bij 
Ida PA Ou ba 
Malakastraat Telf 1456 

Batavia       

 



           
   

  

       

    
      

    
    

    

  

      

    

   
   

   

    

   
   
   
   

     

  

       
   
   

  

     

   
   

  

« Disebabkan — pengaroehnja agama 
| Islam, sampai sekarang hoeroef Lat 
beloemlah djadi pakaian sehari-ha 

ygi pendoedoek Malaya, seperti kit. 
sebelah Indonesia. 
Sampai pada saat ini masih hoeroe 

lelajoe “soal Arab) sadja, jan 
pakai dimana-mana, hingga soerat2 

| opisilpoen terpaksa banjak jang di 
' toelis dengan hoeroef itoe. . 

- Betoel disekolah - sekolah Melajoe, 
dah djoega diadjarkan hoeroef Latijn | 

jak beberapa lama, tetapi roepa- 
anja beloem mendalam benar. | 
entang inipoen soedah ada timboel | 

aliran, jaitoe jang menjoekai hoe- 
oef Latijn- dan jang mempertahankan 

| Alasan bagi orang jang menganoet | 

| aliran pertama, katanja, hoeroef Latyn 
Mebih praktisch dalam pergaoelan | 

. sehari-hari. SE uan 

“Titapi ini dibantah oleh penganoet 

        

      

    

    

   

   

  

   

  

   
    

boengkan dengan agama... 
Mana jang menang? 

|“ Boeat kita sendiri, kita jakintentoelah 
( aliran pertama. - Pen 

"Tetapi melihat keadaan danke- 

“to'atan pendoedoek Malaya pada 
agama Islam, tentoelah proces itoe lama 
BEA DK ARK ae Ta IA 

| Tidak bilangan tahoen sadja, tetapi 
“poeloehan, ja siapa tahoe boleh djadi 
'ratoesan poen bisa, sebab sesocato@ 
'perobahan didalam riwajat, biasanja 
'boekan berbilang hari atau boelan, te- 
tapi berbilang abad. Tjermin jang 

terang menoendjoekkan bagaimana be- 
'sar pengaroehnja hoeroef A'rab sampai 

    

      

   

   

  

       

  

    

  

    

semoea masih memakai hoeroef Arab, 
“seperti Warta Malaja, Penga- 
| Soeh Saudara dan Boemipoe- 

| tra. Edjaarn dan rangkaian jang dipa- 
i oleh mereka ada paela bedanja 

it d .edjaan dan rangkaian 
yan opsel disekolah, 

ia, seperti jang keda- 
ekoe Doeca Sebaja, 
rhoem Prof. van Ophuy- 

    

   
   

  

   
   

    

   

    

  

   

    

   

    

   

    

   
   

        

karangan. 
.soesoenar kalimat- 

idapat perbedaan. 

esah dibitjarakan lagi. 
dibawah ini sedikit 
jang termoeat dalam 

y Te 30 Januari 
rubriek ,,Rampaian 
  

3 t kabar Melajoe di 

  

  

poen kerasdan panasnjasemangat| 

disini, itoelah semangat kebang-| 

Jada sedikit hendak toeroet menjebarkan 

liran kedoea dengan alasan jang di-| dahoeloe ada bersemangat sedikit- .. 

| Kita katakan dahoeloe, sebab, 

da masa ini nampak dengan djelas| 

Sampai pada masa ini s.s. kabarnja | 

Singapoera | 

kata boeat satoe| 

Singspo
era. 

3 AN HARAHAP) 

toe tidak semoca sama. 5 
“Semangat. jang kita maksoedkan | 

aan. Kita-rasa satoepoen ta' ada 
erat kabar di Indonesia jang tidak 
eroet berpandji-pandjikan semangat 

'baroe itoe, meskipoen haroes diakoei, 

wa ada jang soeka mengibarkannja 

tjaraalon-alon dan ada jang 

soeka main tjara angin topanr.| 
Setahoe kita diantero 'soerat2 kabar 

Semenandjoerig, tjoema satoelah jang 

   

      

   
   

  

   
1 botol isinja 50 bidji harga 

  

PEK TJOK YOK 
: TJAP IKAN MAS. 

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

roemah obat Tionghoa ada djoeal. Peratoeran makan 

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

    
  

  

TJENG 

(im 
Te en 

“Em . 

    

   

f 1.50, antero tempat 2 
Terbikin 

| Tanahlapang 

    

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 merk 

tjap ikan mas, sigra djadi baek, 

en tanggoeng lain-lain penjakit 

tida bisa dateng, harep Toean- 

Toean mendjadi tape. 

  

  

oleh TAY AN HO 
Glodok No. 10, Telefoon No. 1620, 

BATAVIA 

  

  semangat baroe itoe, jaitve , Sau- 

dara” dari Penang, tetapi itoepoen 

haroes diketahoei, bahwa djoeruemoe- 

soerat kabar itoe, 

'doeloenja Redacteur Benih Mer- 

deka di Medan. Djadi tak oesah 
diherankan sangat kalaupoen »Saudara”. 

.m engemoedikan 

   

dinja memang bekas djoeroemoedi | - 

tjap Indonesia. Tocan Joenoes jang| - 

  

  

sekarang tidak lagi, semendjak| 
'tocan Joenoes ta" ada lagi. Chabarnja 

itbe soedah banjak menarik perhatian- | 
juja Pemerintah Inggeris di Semenan- 
.Cjoeng, hingga peringatan dan antja- 

Iman terhadap pada 
scedah- pernah dikeloearkan. 

Dan -sekarang soedah Setali tiga | 
ocang dengan jang lain. « 

'kabar tadi lebih banjak mengoetama- 
kan so'al so'al agama dari Islam dari 

so'al lain2, seperti jang biasa kita lihat 

alam soerat-soerat kabar harian di 

| Kabar2 tentang moesjawarat besar 
dikapal perang ,,Kent“ baroe2 ini di 

| Singapoera, lebih banjak termoeat da- 

   
        

lam soerat kabar Indonesia dari pada 

soerat kabar jang terbit di Singapoera 
sendiri. SU - 

Sebagai iseng2 baik djoega kita pe- 

riksa sebentar soerat kabar harian 

swarta Malaya“ jang keloear 
tanggal 30 Januari j.I LN na 

» Tentang agama ada dibitjarakanpasal: 
1. Dalil sjara' dan perkiraan poeasa 
2. Mengoetjap @ur'an jang moelia 

adakah boleh dengan peratoeran toe- 
lisan jang sekarang. 

' Selain dari kabar2 biasa, banjak kita 

'sesoeatoe tempat, oempamanja mera- 

'maikan club dan jang seroepa itoe.. 

Toelisan Redactie jang boleh dika-   aa     
      

      

    

    

    
   
   

    
   
   

   
    

  

   

      

   
   

  

    
    

    
     

    

  

ang sakit gigi telah pergi 
a dengan seorang doktor gigi. 

an gigi kamoe dengan tiada 

Saja akan memberi obat tjioem 
pada kamoe dan kemoedian dari pada 

ar diri dan tiada akan rasa apa2. 
gan takoet. Didalam sepoeloch 
it kamoe akan sadar. ae 

itoe maka orang itoepoen 
kelocar bek (tasch! PJ tem- 

ngnja seraja dikirakan 
didalam bek itoe. 
toe: ,, Tidak me- 

jar kemoedian, 

   

  

    

       
       

  

    
      

           
    
     

      

  

     

      

   

          

   

  

   

    

  
: (2 kabar sebelah: Se 

eloemada 
jang beris 

  

pa 5 

ta doktor gigi itoe: ,,Saja boleh 

ka djawab orang itoe: ,,Ba-| 
h toean akan mendjalankanj 

an itoe?“ Maka kata doktor 

kamoe akan pingsan dan tiada akan | 

a| »Semenandjoeng mati semangat !" 
— Ikata P.D. ) 

n- | Singapoe 
Cm: jang | il Itoelah jang kita loekiskan diatas. 

mangat. Artinja semangat baroe, | 
ekarang, Djaoeh bedanja dengan diperoleh da is berisi semangat 
kabar dari Indonesia jang ratajatau tida 

takan sebagai ,,hoofdartikel” dan jang 
Ibiasanja djadi penoendjoek haloean 

soerat kabar itoe tidak banjak keliha- 
tan. Biasa djoega kadang-kadang ta' 
ada sama sekali. 

Na 

Tentang bersemangat atau tidaknja 
soerat2 “kabar tadi, pernah timboel 
pertikaian pikiran antara , Bumiputra" 

(dengan ,,Pewarta Deli." 
'Oleh P.D. adalah diterangkan djoega 

seperti jang kita katakan diatas tadi 

tetapi dapat semboetan dari ,,Bumi- 

putra”. 

I- Kata soerat kabar ini: ,,Boleh djadi 

betoel begitoe tetapi, adalah sebabnja, 
karena orang di Semenandjoeng ma- 

"| 

terdesak, seperti di Indonesia.“ 

| Oleh P.D. didjawab, bahwa tiap2 
jang hidoep tentoe mesti bertjita-tjita 
kebangsaan. Jang demikian tidak ada 
di Semenandjoeng, sebab lagoe ni - 
nabobopolitiek. 

sk 

Kita tidak akan mentjampoeri per- 

tikajan itoe tentang mana jang lebih 
berpaedah pada anak negeri. Kita tjoe- 

eritakan apa jang kita rasa dan 
lihat dalam perdjalanan kita ke 

& 

Tentang faedah dan manfa'at jang 

, kita tidak akan bitjara- 
4 

konon, ,,Saudara” jang bersemangat hari Saptoe j.l. Departement van Eco- 

»Saudara”|sche Graan-centrale, soedah ditetap- 

Selain dari itoe, hampir semoea soerat|f 250 boeat 100 Kg. boe 

panenan tahoen 1934, jang menjoe- 
koepi djandji2 jang ditetapkan oleh 

|dapati kabar2 tentang keramaian di-| 

sih senang, tidak melarat, dan tidak | 

“boss 

— 

Atoeran djagoeng dengan 
| negeri Belanda. 

Menjamboeng kabar -officieel dari 

nomische Zaken memberi tahoe de- 
ngan officieel, bahwa atoeran djagoeng, 
dengan perhoeboengannja Nederland- 

kan. 
Potongan Weductie) oentoek poengoe 

tan monopoli diberi oleh Ne centrale, 
dimana berdasar “harg O.B, dari     

   

han2 Semarang, - Soera 
linggo, Banjoewangi da 
boeat kiriman (export) | 
mum 5 

akoe boeat djagoeng jang ditanam di| 
tanah djawa dan, Madoera asal dari 

    

ditetapkan f 1.25 boeat 100kg. Re- 
ductie ini berlakoe djoega boeat dja-| 
goeng jang poetih dan jang bertjam- 
poeran. 23 “ Ba 

Export djagoeng ke negeri Belanda 
hanja diizinkan kepada orang pengi- 
rim (exporteerd) jang diakoei ol&h 
Graancentrale. Mereka jang ingin dia- 
koei dengan atoeran2 jang ditetapkan, 
haroes selekas-lekasnja memberi tahoe 
kepada Directeur Economische Zaken 
di. Batavia Centrum.- fAfdeeling 
Handel). 

Boeat mengirimkan djagoeng ke net 
negeri Belanda, haroes dengan kete- 
rangan dari atau atas namanja Directeur 
Economische Zaken kepada Graan- 
centrale, dimana djoega - termoeat! 
djandji2 soepaja partij2 jang terseboet 
bisa diperhatikan boeat redactie2 jang 

centrale di 's Gravenhage, 
'Djandji2 ini uan atoeran2 akan di 

berikan dengan pembitjaraan (monde- 
ling) oleh afdeeling Handel pada hari 
Rebo tanggal 7 boelan ini (Februari) 
poekoel 2 siang di Betawi, pada hari 
Djoemahat tanggal 9 Februari poekoel 
2,30 siang, di Soerabaja dan pada hari 
Sabtoe tg. 10 Februari, poekoel 10,30 
siang, di gedong perlimpoenan dagang 
(Handelsvereeniging| di masing2 tem- 
pat itoe. 1 

—mO— 

N.S.B. di Soerabaia. 
Beberapa hari ini di kamar atas dari 

Kunstkring di Soerabaia telah kedja- 
kian malam propaganda jang ke 2 
dari Nationaal-Socialistische Beweging 
dibawah pirfipinan bekas ass. resident 
Scheurer. Portret jang masih baroe 
dari pemimpin Belanda Mussert, di- 
berikan olehnja kepada tjabang jang 
kesatoe di Indonesia, tergantoeng di 
dinding dengan sembojan ,,Hou Zeef, 
dibawahnja, demikianlah kabar di 

Tiga poeloeh anggauta ditetapkan 
dengan sopan. Beberapa pidato diada- 
kan, dimana diterangkan lagi, bahwa 
kewadjiban2 jang pertama, jaitoe. Pe- 
noeroetan dengan tiada  berdjandji 
kepada pemimpinnja dar keoentoengan 
negeri (staatsbelang) lebih doeloe dari 
keventoengan sendiri (eigenbelang). 

Banjak tjalon anggauta masoek men- 
djadi anggauta, dan sekarang tjabang     ah bersemangat, meski-| kan disini, 

   

m.14 pCt..vocht gehalte) dan ber-): 

V.LN.LP., Menoeroet kabar kemoedian | $ 

diberikan oleh Nederlandsche Graan- | 

Chabar baik 
AA Pe 
ate Tr 7 

, 3 Lp 

AN    

2... Kalau sering sakit, soeda 

Sajangilah badan! Sa- 
jangilah  pekerdjaan! 
Maizena DURYEA , 
Enak rasanja. Gampang | « 

masaknja. Moerah har- 
ganja. Soedara-soedara 

! bisa membelinja. 

IDURYEA 

  

! 

| tahoe, apa itoe Maizena DURYEA? : 

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

! Baik sekali bocat crang toea dan anak-anak, diwaktoe sakit | 

dan diwaktoe sehat. 

f Awas! Di ini djaman kita mesti djaga badan. 

Mesti sehat dan koeat bekerdja. 

4 

ra-soedara.... tahoe sendirit 

Perloekan! »... biasakan! — djangan tidak! — saban hari soe- - 

| Jara-soedara seanak bini makan boeboer Maizena DURYEA. 

' Lantas tidak perloe doekoen, tidak perloe doktor. 
  

  BON. 

VA GRATIS. Boekoe masakan 

| Visi matjem-matjem resep, 

"Ndikirim dengan gratis dan 

'franco kepada sekalian 

jang 

see goenting ini bon dan kiridn 
-“ Isoedara-soedara 

AGEO. WEHRY 8 Co. 
Afdeeling P. A. Batavia 

  

Meninggal doenia. 
Soedah meninggal doenia seorang 

bekas Apotheker di Betawi t. Gerard 
yan den Berg, dan soedah meninggal 
poela toean J. Mioulet doeloenja bekas 
Overste di Indonesia, begitoe Aneta 
mengabarkan dari Bloemendaal. 

“Dilepas. 
Dilepas dengan hormat dari dienst 

negri, 
mantri politie klas Ill dalam dienst 
'Boschwezen di  houtvesterij Poerwo- 
dadi dengan ketetapan bahwa peng- 
lepasan terseboet berlakoe sedjak 
tanggal 31 Mei 1933. - 

—O)— 

TJIANDJOER. 
A,N. toelis pada kita : 

Penggeladahan 
BesenutPeeh”” 2 

Di Tjiandjoer baroe2 ini Bestuur 
P.I. kena geladah lagi, jang di geladah 
katanja Boekoe koening ketjil letter 
hitam, akan tetapi jang di bawa oleh 
politie Boekoe Mentjapai dan Azas 
Partindo. 

Dan Bestuur PI. di Waroeng- 
kondang poela tidak ketinggalan, 
biarpoen orang poenja roemah lagi 
tidak ada diroemah, hanja ada bini- 
nja, akan tetapi politie meneroeskan 
sadja pekerdjaannja, achirnja pengge- 
ledahan tidak ada hasilnja. ” 

A. Wedanabaroe. 

Di Ond. Dist. Waroengkondang ber- 
hoeboeng dengan A. Wedana baroe,   itoe mempoenjai seratoes anggauta.   Bestuur PI, dan Bestuur P.S,II. telah 

Soerodikromo, seorang bekas 

dipanggil ke A. Wedana Waroeng- 
kondang, jang mariksa, ialah Hootd 
Recherche dan A. Wedana. 

Lebih dahoeloe di periksa, Bestuur 
P.S. LI. pemeriksaan : P. S.I, 1. poenja 
berapa program? di djawab ada 2 
satoe Program Azas 2 Program Tandhim. 

|Apa artinja : Program itoe, perdjalanan 

azas ialah dasar, tandhim ialah, perla- 

wanan, sabagi jang telah di toelis di 
dalam @oeran soedah Ala-Imran (111) 
ajat ke 102, dan Program Tandhim 
sebagi di dalam @oeran soerah Joenoes 
(KX) ajat ke 62. dan Moehammad 
(XLV11) ajat ke 35. 

Apa maksoednja P.S.I.I.? Ialah 
mendirikan Hoekoem Allah dengan 
memakai sjarat Indonesia, Merdeka. 

Dan banjak djoega poela nasehat 
politie kepada orang2 jang di periksa. 

Pemeriksaan Bestuur P. I. ialah di 
toedoeh mengadakan cursus kepada 
anggauta2, akan tetapi pemeriksaan 
tidak ada hasilnja, oleh karena tidak 
ada boektinja.  - 

INDRAMAJOE. 

Pembantoe kita toelis : 

Bandjir, 
Lantaran toeroen hoedjan bertoeroet- 

toeroet siang dan malam sehingga kl. 
15 hari lamanja, maka banjak desa2 
dalam daerah kaboepaten Indramajoe 
terendam air. 

Sawah2 di district2 Losarang, Kan- 
danghaoer dan Djatibarang nampak 
seperti laoetan, hal mana tentoe sekali 
si tani akan menanggoeng keroegian,     

    

      

   

  

        
      

       

    

      
     

   
   

  

   
   
    

   
   
   

      
     

   
    

  

   

  

   

    

     
       



  

  Maman mmantaa aa 
mt 

sebab benih2 banjak jang hianjoet ter- 
bawa air, : 
Dalam kota djoega tidak ketinggalan, 

jaitoe sebagian kampoeng2 Paoman 
dan Kepandean, air bandjir masoek 

. kedalam roemah2. Aa an 

Penghematan di 
angan Bebas 

— District Sindang, onderdistrict2 Te- 
loekagoeng dan Losarang moelai tang- 
gal I Februari 1934 dihapoeskan, se- 
dang di Haoergeulis akan ditempatkan 
seorang Assistent-wedana, jang tadinja 
disitoe hanja bertempat seorang Mantri- 
Polititie. sadja. Seto 

Onderdistrict ,,Pemajakan“ sekarang 
diganti ,,Lobener." : Tend 

ka- 

Ne2 Korban bezuiniging. 
. Dosa beambten dari pandhuis dan 
seorang schrijver dari kantor ,belas- 
tingen Indramajoe moelai penghabisan 
boelan Januari jang baroe laloe telah 
diberhentikan dari djabatannja berhoe- | 
boeng dengan bezuinfging. ea en 

Oeang tidak ada tetapi makanan 
tidak koerang. ar 

si Pembajaran oeang 
landrente semang- 

| kinbanjakkoerang- 
sh nja. Pan : 
“Menoeroet Ind. Crt. dihari Senen j. I. 
dengan bertempat dikantoornja Gou- 
verneur Djawa Timoer, di Soerabaia 
soedah diadakan conferentie oeroesan 
economie, dimana toeroet hadir selain 
dari resident Soerabaia, poen regent2 
Soerabaia, Modjokerto, Djombang dan 
Sidoardjo, beserta poela lain2 pembe- 

. Conferentie sematjam ini memang 
diadakan tiap-tiap tiga boelan sekali. 

Keadaan economie di Soerabaia tidak 
 begitoe hebat: benar rakjat tidak mem- 

poenjai oecang, akan tetapi oentoenglah 
dimana-mana masih ada tjoekoep ba- 
njak barang2 makanan. Akan tetapi 

tognggakan kan (ketinggalan) pembajaran 
ogang landren 

Bestuurschool. 
Hanja afdeeling 

Indonesier akan di- 
7 landjoetkan. 
“Dalam ,,Javasche Crt“ telah dimoeat 
verslag dari Directeur Bestuurschool 
di Betawi tentang cursus tahoenan 

32—1933, dimoelai dari tanggal 3 
ctober 1932 sampai 12 September 

1933, versiag mana kita koetip sebagai 
““Berikoet: : 

« Dari" sebab dihapoeskannja oentoek 
semeritara waktoe dari hulpgezagheb- 
bersopleiding, maka dalam versiag ta- 
Hoenan tidak ada afdeeling oentoek 
bangsa koelit -poetih. Djadi hanja 

.akan dilandjoetkan dengan afdeeling 
donesier, jang memakan tempo 2 ta- 

Ba . lamanja dan jang mempeladjari 
ntang  ilmoe-ilmoe Encyciopaedie 

dari keliakiman: - Strafrecht dan 
Strafvordering.. -Staats — dan  Ad- 

inistratief rechit, Agrarisch recht dari 
india-Belanda, Burgelijk recht Mo- 

#ammedaansch. recht, Gezondheid-dan 
erbandleer, Burgerliike bouwkunde, 

Weg-dan' Waterbouwkunde, Landhuis- 
loudkunde, bahasa, Belanda, dimana 
rmasoek djoega' pidato-pidato ten- 

tang so'al, praktijk bestuur dan lain 
lainnja Economie dan Sociologie. 
| Djoemblahnja orang2 jang beladjar 
pada moelanja tahoen sekolah baroe 

—g— 
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“ada 40, jang terbagi berikoet: ambte-| 
naren klas I: 21, dan klas II: 19. 
Djoemblahnja ambtenaren jang berasal 
dari Djawa (toehoorders dari Solo dan 
Djokja tidak dihitoeng| ada 26, teroe- 
tama 5 wedana's, 5 regentschapssecre- 
tarissen, 4 adjnuct-regentschapssecre- 
tarissen dan 12 assistent-wedana's. 

Dari daerah2 loear poelau Djawa 
-pada moelanja tahoen sekolah baroe 
djoemblah ambtenaren ada sebagi beri- 
koet: 8 ambtenaren, teroetama 3 dari 
residentie Sumatra Barat, 1 dari resi- 
dentie Tapanoeli, 1 dari Gouvernement 
'Celebes daerah dan ta”loeknja, 2 dari 
residentie Palembang, dan 1 lagi dari 
residentie Zuider dan Oosterafdeeling 

- dari Borneo. f Haa 
: ' Satoe ambtenaar dari poelau Djawa 

telah meninggal doenia ditengah-tengah 
verslag tahoenan. Naa te 

—. Sebagai toehoorders dari Solo dan 
Djokjz didalam satoe satoe klas ada 3 

. ambtenaren dari Sultanaat Djokja. Salah 
. satoe dari antara mereka dalam verslag 
— tahoenan dipanggil kembali. 

Berhoeboeng dengan rentjana2 peng- 
hematan perdjalanan2 — bagaimana 
perloe djoega akan dikoerangkan. Di- 
bawah pimpinannja directeur dan ber- 
bagai-bagai goeroe lagi dalam ini 

—. dahoen melainkan berbagai-bagai pen- 
dirian Gouvernement dan particulier, 
hanja akan dilihat pekerdjaan2 irrigatie 
jang besar di bilangan Banten. 

“ Istri2 . dari ambtenaren Indonesier 
ini tahoen djoega toentoet cursus2 jang 
speciaal diberdirikannja. Aa 

: Peladjaran2 itoe dipimpin dengan 
.kebidjaksanaan oleh goeroe2 dan oleh 
ambtenaren sendiri dihadirkan dengan 

“ penoeh kesetiaan, 

e semangkin besaradanja. | 

Hasil2 dari itoe peladjaran2 ada me- 
njenangkan. 

Gedoeng dari Bestuurschool terse- 
boet masih ada didalam kebaikan dan 
memenoehkan - segala  permintaan2. 
Kroesi2 di dalam sekolah itoe dan 
boekoe-boekoe poela masih dapat di- 
pakai. Bibliotheek dalam tahoen ini 
djoega banjak sekali jang dipakai. 
Dengan penoeh kegembiraan ini tahoen 
ambtenaren itoe membikin karangan2. 
Dalam . penghabisannja cursus kara- 
ngan-karangan terseboet satoe persatoe 
dibitjarakan dikalangannja orang-orang 
jang beladjar dan goeroe-goeroe jang 
berkepentingan, jang mana sengadja 
berkoempoel. Sering kali ketiga ka- 
irangan-karangan itoe dibitjarakan tim- 
boel perdebatan-perdebatan jang me- 
loeaskan pikirannja masing-masing. 

1 ——9o— 

CHERIBON. 
Pembantoe kita toelis: 

Moealap mudel.baroe. 

Di Cheribon teroetama di padoesoe- 
nan ada banjak orang2 jang masoek 
Islam, dan jang soesah dimengerti 
poela mengapakah di ini moesim se- 
mangkin soekar djoemblahnja orang 
jang masoek Islam djoestroe semang- 
kin hanjak. Sebagaimana biasa orang2 
jang 'baroe masoek Islam di padoesoe- 
nan lantas pada berpergian kelain 
tempat pada mintak2 dengan menje- 
'boet dirinja moekallaf di islamkan 
oleh kijai siapa dan laloe mengoen- 
djoekkan seboeah kitab ,,bewijs“ dan... 
kekoerangan ongkos alias ngemis. 
Disini Ialoe timboel pertanjaari kalau 
sadja masoeknja Islam hanja meloeloe 
boeat pentjaharian jang entah mengapa 
pendoedoek bila berhadapan dengan 
itoe matjam moekallaf sering oendjoek 
boeka- tangan, ini haroes diketahoei 
oleh pendoedoek teroetama kijai2 di 
padoesoenan soepaja djangan begitoe 
gampang orang mengemis dengan atas 
nama moekallaf. 

Itoe-kabar jang ter- 
Siar. .3 

Ramai dibitjarakan moeloet ke moe 
loe, hingga tidak disangsikan lagi ke 
benerannja itoe kabar bila djadinja kod- 
rah pilihan Koewoe boeat keloerahan 
Lenahwoengkoek jang akan digaboeng 
dengan Poelasaran, jalah pada siang 
Minggoe tanggal 4 ini boelari, berhoe 
boeng dengan ini kita tanjakan kepa- 
da jang berwadjib, apakah benar ada- 
nja itoe kabar, dari siapa kita dapat 
djawaban jang itoe- hanja satoe kabar 
bohong, dan, orang jang pertjaja pada 
itoe kabar moeloet boleh ketjele, se- 
bab di'harian terseboet tidak ada ke- 
djadian apa jang diramaikan en, ka- 
pankah terdjadinja. 

Persoerat kabaran. 

Sampai di ini djam di kota Cheribon 
beloem 'ada- selembar: soerat kabar 
jang terbit dan sampai kini poen ni- 
hil, ini sebenarnja ada keboeroe-boeroe, 
sebab menoeroet selentingan pernah 
ada soerat kabar terbitnja paling bela- 
kang katanja Tjerbon bakal ada soe- 
rat kabar ,,Critik”. berbareng  satoe 
persbireau ,,Nicork” jang terseboet 
belakangan ada kabarnja, jang soeng- 
goeh, bagaimanakah - kembali kita 
moesti bilang jang tjoema kabar sadja. 
Sementara Nicork alias Nederlandsch 

Indisch Correspondentie Kantoor (pa- 
ingan!) jang dikepalai oleh seorang 
bekas hoofd, poen sajang, goeloeng 
ikan Jaja 

Serangan malaise jang teroetama 
kena kiranja di golongan lapisan ba- 
wah, pengemis2 di ini kota telah ke- 
temoekan satoe akal bagoes jang kiranja 
dapat menarik belas kasihan orang, 
mereka ngemis dengan bawa anaknja (| 
jang begitoe banjak pengemis dan pada 
bawa anak jang masih nete, apa ini akan 
membawa hasil mereka, entahlah. 

Tembakau Loeragoeng. 

Haroes disesalkan jang meskipoen 
Loeragoeng poenja ' tembakau 
kasih harga ringan, tapi djoestroe tidak 
dapat pasar jang bagoes, membikin ini 
product djadi dalam keadaan jang 
menjedihkan. 

Banjak orang bilang jan 
bagian. Lampoeng dan 
orang datangkan tembakau dari Djawa- 
tengah teroetama dari Bangelen (Kedoel 
atau dari Priangan jang terkenal dengan 
nama tembakau Mole ini keseringan 
dari Garoet. Orang jang berpengalaman 
tentang tembakau nanti kiranja akan 
akoei jang Loeragoeng bisa kasih 
tembakau dengan harga bagues, sebe- 
gitoe djaoen orang dapatkan pada 
pasar2 jang dapat didatangkan apa 
Lampoeng atau Palembang bisa kasih 
pasar. : sa 

Kena 

Lg LAMPOENG. 
»Baroega" toelis pada kita: 

Onderwijs. 

sekolah igamanja, ini tentoe ta? meng- 
herankan, sebab Lampoeng terkenal 
dengan pendoedoeknja jang sangat 
fanatiek dalam igama (Islam). Jang   

Taktiek pengemis.i 

bisaj. 

g boat dil 
Palembang | 

Dimana2 tempat disini banjak benar | 

banjak terkenal ialah sekolah-sekolah 
Moehammadijah, Al Hidajah, Al Irsjad, 
P.S.LL., M,A.S, dan banjak lagi per- 
koempoelan-sekolah2 igama jang lain. 
Jang tidak disandarkan di igama seperti 
Taman Siswa, Lampungsche . Studie- 
fonds, Menascholen ada djoega terda- 
pat. H,LS. Goepernemen jang notabene 
hanja doea diseloeroeh tanah Lampoeng 
sama sekali tidak memboetoehi keper- 
loean ra'jat. Boektinja tiap2 tahoen 
beratoes-ratoes moerid jang terpaksa 
ditolak. H.LS. di Menggala jang katanja 
mendapat saingan keras dari P.S.LJ.- 
scholen (??) sedangkan sekolah itoe 
saban tahoen-menolak moerid, akan 
dipindahkan ke- Kota Boemi, tjoema 
menoenggoe kekoeatan kas merga sadja. 
Banjak ra'jat jang memprotest, tetapi 
mengingat, bahwa Menggala poesatnja 
pergerakan, boleh djadi pemindahan 
itoe akan diteroeskan djoega. 

Pergerakan. 

Sebenarnja ra'jat disini maoe men- 
tjampoerkan diri toeroet berdjoeang 
memadjoekan bangsa dan noesanja, 
boektinja, lihat sadja hampir semoea 
perkoempoelan jang baharoe didirikan 
mendapat perhatian dan sokongan jang 
penoeh, tjoema  sadja pemimpinnja, 
(entah karena koerang pandai dan pe- 
ngalaman entah poela karena koerang 
actiefnja) boekan membimbnig ra'jat 
kedjalan jang ditoedjoe, tapi memuen- 
doerkan kepertjajaan rajat kepa- 
da perhimpoenan. 

Dengan berlaga. setjara pemimpin 
besar, memakai saroeng dan pitji Swa- 
deshi, berdjalan tidak. berteroempah, 
mengepit actentasch ditangan, sedang- 
kan riwajat kita penoeh dengan noda, 
tidaklah dengan laga jang sedemikian 
dapat menanam kepertjajaan dihati 
sanoebari .ra'jat.. Ra'jat menghendaki 
pemimpin jang tidak hendak memboeat 
perhimpoenannja tempat .mentjahari 
nafkah. 

Soenggoeh sajang, djika. menilik ra- 
ta2 kesedaran rakjat di Lampoeng ini 
jang menantikan pemimpin jg. djoedjoer, 
pemimpin jang tidak tjoema berlaga 
memberi nasehat kanan dan kiri, se 
dangkan hasil pekerdjaan nihil. 

Selain dari P.S.LI, dan Pari tidaklah 
ada pergerakan politiek jang lain jang 
dapat mendjadi kern (sandaran) dari 
pergerakan politiek di Lampoeng. Da- 
hoeloe beberapa pemoeda. telah berdaja 
oepaja dengan giatnja akan memasock- 
kan Partindo disini, tetapi lantaran 
antara jang diadjak beremboek tadi, 
terdapat .jang tidak boleh dipertjaja, 
sampai beberapa diantaranja jang be- 
kerdja di 'Gouvernement mendapat 
pertanjaan dari jang berwadjib, maka 
banjaklah .rintang2an jang terdapat. 
Atas permoefakatan kembali digiatkan, 
tetapi sampai sekarang beloem dapat 
mengambil tindakan2 jg. sempoerna. 

Akan dapatkah didirikan tjabangnja 
disini ? Akan adakah pemimpinnja jang 
benar dan djoedjoer?...... Rakjat 
menoenggoe! Kepertjajaannja beloem 
habis! 

Keradjinan tangan. 

Semoea keradjinan tangan jang ba- 
goes2, misalnja memboeat - oekir2an, 
menempa besi, emas dan perak, me- 
nenoen kain, d.I.I.,. hampir. ta" ada 
lagi. Dahoeloe termasjhoer gadis2 
Lampoeng pardai bertenoen kain dan 
boedjang2nja pandai menempa. 

Tetapi sekarang karena desakan 
barang2 dari loearan jang moerah, 

  

keradjinan ini dilalaikan, bahkan soe- 
dah hampir mati sama sekali. Kain 
Lampoeng (tapis) selain dari koeat, 
sampai dapat djadi poesaka toeroen 
temoeroen, sangat benar indahnja des 
ngan soelaman benang masnja. Harga- 
njapoen amat mahal. Tea 

Orang barat gemar- benar akan kain 
ini, oentoek alas medja dan perhiasan 
dinding. -Tiap2 ambtenaar. jang pergi 
dari sini tentoe membawa tanda mata 
kain Lampoeng. Di Djawa Baratpoen 
seperti di Betawi, Bandoeng soedah 
banjak jang mendjoealnja. : 

Moengkinkah keradjinan tangan ini 

dapat dihidoepkan kembali? Kita 

harap ! 

  
— O— 

Kepala rampok ditangkap. 

Mempoenjai 10iste- 
ri, jang sjah dan 5 
perempoean. 

Seorang Indonesier Bandjar, jang 
soedah beberapa lama ditjari, jang 
terkenal melakoekan kedjahatan dalam 
ressorten veid-politie seperti Pangkalan 
Brandan, Tandjong Poera, Laboean 
Deli dan Medan, telah ditangkap se- 
soedah bertempoer beberapa lama. 

Moela-moela ia melakoekan pentjoe- 
rian di Laboean Roekoe. Ia ditjari, tapi 
dapat melenjapkan diri. Ia kemoedian 
bergelandangan di Tandjong Balai. Di 
Tebing Tinggi ia telah membikin sa- 
toe complot. Ketika ia mengetahocei, 
bahwa ia diintip oleh spionnen, iapoen 
melarikan diri. 

Dibawah ini menoeroet ,,Pewarta 
Deli” - kita moeatkan kedjahatan jang 
telah dilakoekan “oleh bandiet jang 
terkenal ini sebagai berikoet: 

Di Laboean Roekoe,-ia pernah men- 
djadi leider satoe. complot bandiet 
jang terdiri dari delapan orang. Dalam 
plan mereka, mereka melakoekan be- 
berapa pentjoerian dan pembongkaran. 

Tapi mereka dapat ditangkap. Toe- 
djoeh diantaranja ditahan, sedang ke- 
palanja ialah Indonesier itoe melari- 
kan diri. 

Dalam boelan Juli dan Aug. tahoen 
il, complot ini ada melakoekan pe- 
rampokan dan pentjoerian di Laboean 
Roekoe. 

Ketika ia berada di Kamp. Gading, 
politie datang ketempat ini. Dimedja- 
nja terletak satoe pisau belati. 

Sebeloem pisau ini berada-ditangan- 
nja, sekoempoelan  politie datang 
mengeroemoeni dia. 5 

Bandiet itoe ditangkap. 
Dengan mempergoenakan kekoeatan 

|tenaganja ia - danat melepaskan diri. 
Ia hendak lari kedalam hoetan betoekar, 

Tapi, dengan segera dapat dikedjar 
dan ditangkap okch politie. : 

Dalam pemeriksaan kenjataan bahwa 
ia mengakoe lima nama Tiap2 tempat 
ia menerangkan nama lain, seperti 
Amir Hoesin, Ali Hoesin, Anwn, Soe- 
leiman dan Sani. 

Namanja jang sebenarnja ialah Soe- 
leiman. la telah kawin dengan 10 pe- 
rempoean dengan sjah. 

Kepada politie ia mengakoe soedah 
pernah melakoekan pentjoerian f 709 
wang contant, satoe djam mas di P. 
Brandan, doea pentjoerian di Laboean 
Deli, diantaranja jang f 100.— dan 
f 480.— 

| Selain dari itoe politie telah menoe- 
idoeh ia sebagai seorang perampok 
“dan pemboenoeh ditahoen j.l. di -La- 

  

SEPINTAS LALOE.: 
Aa aa 

Pertandaan zaman. 
Zaman sekarang ini penoeh dengan 

isi kegentingan. 
Ada Orang mentjari tjara-tjara baroe 

oentoek membikin beres perselisihan- 
perselisihan politiek, tetapi begrooting- 
begrooting jg. berdjoemblah miliioenan 
goena persediaan-persediaan militair 
ada menoendjoekkan bahwa djoega 
meriam-meriam akan memperdengarkan 
soearanja. 

Gambaran kedatangannja doea Lak- 
samana asing dengan kapal perangnja 
di Betawi, mendjadi berbagai-bagai 
stof toelisan di soerat2 kabar Poetih. 
Ind, Crt. mengatakan bahwa matros2 
Inggris dan Fransch jang sekarang 
pelesir dikota Betawi, datangnja sebe- 
narnja boekanlah hanja oentoek melihat 
gadis2 jang tjantik. Mereka inilah per- 
kakasnja manoesia didalam perselisi- 
han jang menjala diatas air laoet ini, 
kalau poela doenia ini agaknja akan- 
lebih insjaf, dan boeat gantinja kekoe- 
atan sendjata, akan mempergoenakan 
kekoeatan fikiran jang sehat. 

. Sementara itoe Het Nieuws dengan 
letter besar memberi peringatan, katanja 
awas2lah dengan kapal2 perang, satoe 
antara lain djoega berhoeboeng dengan. 
kedatangannja doea kapal perang asing 
di Tandjoeng Priok. 

Perlengkapan kekoeatan armada laoet 
dan pembelaan Negeri di Singapore 
jang diroesiakan pembitjaraannja, soeng- 
goeh mendjadi stof poela bagi bocah 
fikiran- . perlengkapan tentara oedara 
Duitschland, Amerika, Tiongkok, Sovjet 
Rusland semangkin nampak bersedia2. 
Fabriek sendjata semangkin banjak 
mendapat pekerdjaan, pendeknja boleh 
djoega boeat memberi kesempatan 
kaoem penganggoeran bekerdja me- 
noentoet penghidoepannja. " 

Semoea perlengkapan sendjata dida- 
rat, dilaoet dan dioedara itoe tidak lain 
oentoek mendjaga perdamaian jang 

soedah terantjam. (Z.) 

  

WARTA ADMINISTRATIF 
Memberi tahoekan kepada sekalian 

Abonne's bagian kota Palembang moe- 

lai ini boelan (Februari) Administratie 
terah mengadakan Agent bertempat di 
Palembang 

Kepentingan soerat menjoerat boleh 
diadreskan kepada : 

K. KOESIN p/a Kiosk Soconij Teng- 

koeroekkade Palembang 

Pengiriman koran — akan tetap 

perantaraan post tjoema wang abon- 

nement akan ditagih sama rekening 
oleh agent terseboet. 

Diharap, apabila ada rekening me- 

ngoendjoengi tocan2 Abonne jang te- 
lah membajar wang abonnementnja, 

(per postwissel) soepaja rekening itoe 
ditoekar sama recunja. 

Harap mendjadi tahoe adanja: 

  

Administratie   buean Roekoe. 

  

  

OBAT POEDER SAKIT KEPALA 
' TJAP MATJAN 
  

  

    

  

  

    Pake atoe boengkoes ini obat poeder sakitnja lantas. ilang ! 

Boekan omong kosong tapi kemandjoerannja soedah terboekti ! 

Kaloe tida semboeh dalam £ minut oewangnja boleh trima kombali ! 

Ini obat poeder paling mandjoer boeat semboehken penjakit : 

Segala roepa sakit kepala, sakit gigi dan koeping, sakit pilek, 

badan merasa pegel dan ngiloe dan sakit demem panas dingin. 

TOKO OBAT TJAP MATJAN 

ENG AUN TONG 
Batavia 

Molenvliet West 174, Telefoon No. 1090 atavia, 

Bisa dapat beli di semoea   Roemah Obat segala tempat.   
 



   
   

    

        

      
         

        

    

  

    
   

  

   
    

      
   

    

       

  

       

  

   

        

   

    
    
    

   

    
   
    
   
   

  

   

  

   
      

    

   
   

      

   

  

   

    

dengan poetra dan poetri 

   

  

   
   

    
    
   
   

  

    

  

2. IBon 
34.|ke Tangerang itoe, tetapi kami jakin 

PR pertandingan antara Rest-Bonds- 

in Ba Tiiawitali (Tjikan joeng) pada 

m “3g perang semoea| 
mana ada djoega Zijne Exc. G.G. (Galoenggoeng) (Vidolig) Psi 

    

Minggoe tjari stof naik| 
di ke Onrust bajar setalen 
ng2, empo2 dan makanan | na 

ak bawa sendiri moesti dare 

“UMmS.C. 
3, IM.S.V.C. bertanding Pee memakai 

, Imemperbaiki spelernja dengan djalan 
(Isportief agar bisa mendjadi populair 

3 Res Bondogfa P.P.V.LM. Ke 

Pan Tas 

   
an jang 

Ikan seperti berikoet : 
. Madoer fl 
.S,V.C. (Karang) 8—0 

id. 3—1 
Ne Na as 

NN Pn ng ANC 4 0—1 

.. Pios (Soekaradja) 2—0 - 
. Madoer : 3—0 

138—5 

M.S. V.C. (Karang- 
i ini pertandingan men- 

oea pihak tidak sportief, 
ur A.S.V.C. tidak meme- 
ndjian sebagimana jang 
dalam soerat jang telah 

h Bestuur P. S.S. P 
minta M: 5. Yk: 

e tap Sinat 
dari sebab 

ertanding 

  

aa 

3jitoe hari djoega, dan waktoenja ber- |. 
sloe, ena 2e elfital M.S.V.C. contra Tjia-| 

| witali djam setengah 4 sampai sete-| 
“Ingeh 5 Iste elftal M.S. V. C. contra 

P-.S.P. djam 5 sampai 6. 

li- n 2e elftal MS.V.C 
| ventjoel didalam 

ia jang terlihat 

  

233 “Entang” 2 
S3 1 Paima Karnadi .- 

Djaja - 2 Onon Doerais. 

  

kar Vikanta Ibrahim Sukdtman 
djar| (Padjar| M.S.V.C.| (Padjar) | 
Tas tan je aa 5 Oo 2 

: Snap . (Padjar| 
“oat : - 'Anmad 

Amat Emon 
AM. S. v 2. (Padjar) 

Anom : 

“(Galoenggoeng) 
' Referee t RE. Kartaatmadja. 

bone contra M.S.V.C. (Asli) tetapi 
(Combinatie) boleh bilang 

kedok. FS - 

xgan M.S.V.C. (Asli, tetapi dengan 
ombinatie dari 4 voetbal club. 
'Moedah-moedahan sadja P.S.S.P. 

“Ibisa mendjaga kehormatan, dan bisa 

selama-lamanja. 
—G— 

“ Tangerang. 
'Pengoetoes terseboet minta kita 

Man Oli permintaan “Bestuur | 
P.P.P.B.I. tjabang Tangerang 

enfonds bangsa Indonesia,) 
 beroesaha mengadakan pertandi- 

| nanti pada hari Minggoe | 
ari 1934, P.P.V.I,M. akan 

“ Rest-Bondseif- 
ke Tangerang oentoek me- 
tenaganja dengan v.v. ,,Blauw | 
empoelan bola jang, telah 
ama koeat. 
dinamakan Rest-Bondseli- 
ena pemain2 dari Jong Kra- 

.ketjoeali Momwon, tidak bisa 
ih, oentoek memperkoeatkan elftal 
berhoeboeng dengan perkoempoe- 

lan terseboet mesti main dengan ,,Ma- 
2 Club” di Kebori-Pala Meester Cor- 

lis, 
Walaupoen dari Meester boekan 
ndnja jang toelen jang akan dikirim 

  

   
   

  

.|gerang 

Ididermakan 
“Ikita 

d. apa bertandingan poela |. 

gatoelan t 

  

    

      

      

   
   

  

   

    

   

    

   

    

    

            

   
      
   
   
   

   
    

  
   

. Tetapi s mpai 'waktoe, itoe clubi 

Imahnja 

— Telftat: PPvIM An Ela Wit 
'akan memoeaskan penonton, oleh kare- 
ina tentoe kekoeatannja bersamain. 
Kami pertjaja bahwa pendoedoek Tan 

akan toemplek menjaksikan 
pertandingan loear biasa ini, apa lagi 

c 1 djika mengingatkan bahwa pertandi- | 
ngan ini pendapatannja akan 

kepada sdr.2 

  

TEraDeAN Rest- 0 
TA Momon 

Oesman 
omas Djaelani 

  
Legimin 

Imam D. The 
  an | Pena Oepir Soelaeman A. Pieters 

Diasoesmat, 
—9— 

PPVLM. 
Sabtoe10Febr. 

SIVMM, S3 V. Oa 
.—0— 

'Lee Wai Tong. 
Poelang ke Tiongkok. 

Djempolan bola, Lee Wai Tong, 

mempertahankan benderanja U.M.S., 
nanti tanggal 15 boelan ini akan 
'poelang ke negerinja. 

boelan poelang. 
U.M.S, datangkan kedoea djempolan 

Loh Hwa ini doeloe, tentoe boekan 
sedikit makan ongkos. 

Tetapi hasilnja poela boekan ta" ada. 

mengibarkan bendera kampioen. 
Tahoen ini djatoeh sama sekali. Dan 

kampioen djadi pengoentji pintoe. Lee | 
Wai Tong sendiri soedah berboelan2 

Itidak toeroet main, sebab sakit. 
—0— 

U.M.S. — S.V.B.B. 3— 0 

  

sobatan di Petak Sinkian antara asper- 
aspirant pengoeniji-pintoe Gan can 
didaat Kampioen V.B.G:- 

itoe, 

  

  

  

ar toneeaakban Redactie 

  

: »Begrafenisfonds orang Menado" 
(B.O.M.) Ea 

aah malaise tidak sedikit trompet 
datang dari achli2 memikir dan pe- 

5 noelis dalam soerat2 kabar oentoek 
“memberi pembangoenan pada tiap- 
tiap golongan dan bangsa berichtiar 
menentang serangan2. .malaise jang 
(sehebat-hebat ini. 

Begitoe tidak poela ketinggalan" be- 
berapa toean2 bangsa Menado di Mees- 
ter Cornelis telah mendirikan satoe 

— Iperkoempoelan jang dikasih nama ,,Be- 
grafenisfonds Orang Menado” (B.O.M.) 
jang tentoe telah dipikirkan, bahwa 
adanja perkoempoelan terseboet me- | 
ngentengkan kepentingannja dalam hal 
liang dimaksoed itoe. Maka disamping 
B.O.M. ini didirikan poela satoe oesaha 
dengan djalan bercooperatie dengan 
jaandeel dan dikasih nama ,,Cooperatie 
Begrafenis Onderneming Menado” 

“C.B.O.M.1 Peroesahaan itoe oentoek 
| menjediakan 
Itembok2 koeboer dil. 

— Djadi ini pertandingan P.S.S.P. (Asli). 

keperloean2 begrafen, 

Toean2 pembatija! ini ichtiar2 haroes. 
kita poedjikan dan kita lihat memang 
'soedah waktoenja menoeroet keadain 
djaman haroes bekerdja bersama-sama 
dalam semoea keperloean hidoep kita 

»!hari2, pekerdjain berat tetapi kalau 
tangan banjak tentoe tenaga besar di- 
peroleh oentoek mengentengkan jang 
“berat itoe. Djadi bekerdja bersama- 
sama bercooperatie moedah mentjapai | 
dan moedah mentjari oentoeng. 

|Openbare vergadering B. O. M. tanggal 
14-2-1934 hari Minggoe ditimpah oleh 

oleh voorzitter B. O. M. tocan Palan- 
deng, jang soedah oendjoekan kocasa- 
nja sebagai dictator, tidak mengenal 
kerdja bersama-sama, tidak kenal te- 
man sekerdja tidak maoe tahoe pembi- 
fjaraan Jain orang dalam B. O.M, ar- 
tinja maoenja ja maoenja djoega ta' 
maoe tahoe jang lain. 
Kedjadian ini kita tjeritakan sedikit 

sebagai berikoet. 
“Tanggal. 28-1-1934 soedah dibikin 

bestuurs vergadering B.O.M. Diroe- 
toean Gigir, oleh voorzitter 

telah diboeka dan ditoetoep dengan 
sembajang tjara “christen, dengan 
bersembajang begitoe toecan Pakasi 
(sec, B.O.M.) tidak setoedjoe, tetapi 
beloem dinjatakannja dalam waktoe 
masih vergadering itoe, tentang tidak 
kesetoedjoeannja itoe. Tanggal 1-2-'34 
diadakan satoe peremboekan ocntoek 
keperloean openbare vergadering B. 
O.M. tanggal 4-2-34 oleh toean2 
Palandeng, Walanda dan Pakasi seba-            gai dagelijks bestuur B.O,M, Maka di 

jang ada didalam ke- 
Isengsarain. : 

jang sedjak tahoen doeloe toeroet 

| Kawannja, LK. Tai, jang sama-sama 
datang doeloe, soedah sedjak beberapa 

Tahoen doeloe U. M.S. soedah dapat 

Isembahjangnja 

- Kemaren diadakan pertandingan per- | 

Hn 

sitoe toan Pakasi telah diterangkannja 
bahwa ia tidak setoedjoe boeat sidang2 
-. B,O.M. haroes diboeka dan ditoetoep 
dengan bersembajang dan oerai2kan 
hal agama! lebih djaoeh ia katakan, 
kalau akan. berlakoe djoega demikian 
dalam vergadering nanti, maka ia akan 
tidak maoe tinggal dalam B.O.M. : poen 
toean Walanda seperti toean Pakasi 
djoega tidak setoedjoe dengan pem- 
'boekaan sidang haroes bersembajang, 

: LM: mengingat anggota leden B. O.M. ada- 
erlain-lainan agama tidak sama 

|dalam hal bersamtajang: dan djoega 
.Jatoeran bersembajang ini tidak terdapat 
dalam reglement B.O.M. jang haroes 
'bersembajang. Begitoe soedah men- 
djadi perdebatan antara tocan Palan- 
(deng dan kedoea toean2 Pakasi dan 

| sj | Walanda. 
Begitoe sampailah pada hari open- 

bare vergadering 4-2-1934, sebagai 
'bestuurs Palandeng voorz:, Pakasi 
secr: dan seteroesnja : dan oentoek 
'moelai vergadering masing2 ambil ke- 
doedoekannja. Voorz: teroes berdiri 
memberikaa terima kasih eeee! teroes! 
'teroes! ko oeda..ngelantoer ke maha 
'Toehan di sjoerga, teroes, meneroes 
sebagai pandita la! kiranja tocan Pa- 
kasih secretaris ta“ tahoelah apa jang 
'maoe ditjoret sebagai verslag : voor- 
zitter,. ngotje kemana-mana secretaris 
longo-longo ta" keroeanan ! 

Seteroesnja semaoe2nja. voorzitter 
oeraikan hal igama, serta soedah lan- 
tas minta kepada sidang toendoek 
kepala boeat sembahjang.!. 
“Boleh djadi selakoe protes, selagi 

toean Palandeng asik berkata-kata 
'bersembahjang, maka toean Pakasi 
soedah berdiri dari tempat doedoek- 
Inja sambil djalan2. 

Setelah tocan Panlandeng aminkan 
maka toean - Pakasi   

Jarotai pamitan poelang karena halangan-——- 
jang tidak diterangkannja $ Kemoedian 
kira2 satoe djam datanglah soerat dari 
toean Pakasi jang menjatakan, bahwa 
halangannja jang tadi itoe tidak lain 
dari pada tidak setoedjoe dengan ver- 
gadering ini mengoeraikan 'pandjang 
lebar halangan dan sembahjang jang 
tjoema habiskan tempo sadja dengan 
semaoe-maoenja toean Palandeng sen- 
diri jang tidak pada tempatnja. . 

Na!- moelailah katjau balau toean2 
karena perbintjangan adanja soerat 
toean Pakasi tadi : protes kian kemari 
ta“ keroean. : 

Dan hasil jang diperoleh dalam si- 
dang itoe wallahoealam |! ta' tahoelah! 

Kita sesalkan disini tocan2 pemba- 
tja oesaha jang moelia, oleh satoe a- » 
rang pekerdjaan oentoek oemoem ter- 
sia2 adanja. 

Pekerdjaan dalam djaman modern 
sebetoelnja haroes ditoentoen oleh 
pikiran modern dan boekan oleh pi- 
kiran kolot 

Kita sesalkan vergadering B.O.M. 
4-2-1934 itoe, satoe koendjoengan jg. 
boleh dikatakan ramai sekali sekedar 
liarnja bangsa Menado. tentang berver- 
gadering. Koendjoengan jang ramai itoe 
kita haroes poedjikan atas kegiatan 
medebestuur B.O,M. ialah toean2 Wa- 
landa, Pakasi en Kirojan dengan ke- 
wadjiban mereka telah tidak mengenal 
tjapai, roegi, siang malam, hoedjan, 
(tidak apa asal soepaja kiranja B.O.M. 
dapat kemadjoean , .tetapi itoe semoea 
oleh kita poenja voorzitter tidak ma- 
soek hitoengan, asal maar anak2 soe- 
dah koempoel dan tocan Palandeng 
djadi pandita amin ! 

4X6 

Mr-Cornelis, 5-2-24 

  

  

     Aan 3—0 . bocat date djagoan 

Tetupi tjelaka 12 toean2 pembatia-! | 
penjakit ada sadja djadi rintangan!| 

penjakit ,,Katjau balau hingga verga-| 
(dering “djadi katjau balau ta" kerocanan 

                          

   

   

  

seperti: 

didapetken     

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 
1933, Analyse nummer D. 283, djoegasatoe Verklaring 
dari- Dr. Ong 
BEDAK FACE FRIEND tida mengandoeng ratjoen 

Arseaicum. Koper, Loodcarboraat, dan Kwikzilver. 
5 2AK FACE FRIEND tertjampoer MOETIARA dan 

serdepa batoe NATUUR. Dari itoe boekan sadja ber- 
SA bosat orang dewasa berias, ada besar goenanja 
bocat anakcanak bikin seger dan dapetkenperasahan 
adem, tertanggoeag. bisa mengilangken segala tanda- 

tanda 'di moeka, 

Bedak Face Friend selama Dasa” Malem bisa 

Glodok, dengen korting Pesak 

Hok Lana djadi boekti jang teroctama 

          
        

      

        

       

  

      
        
          

          

    
    
        
      

    

  

       

      
    

  

     

    

   

di TOKO ,THIO“ Tanahls lapang 

  

  

    (NARA £ OETAN 
3 CANC AROE- Batok Toritr BINKEN 3 “3   1 

  

ADRES 

DATAVIA-CENTRUM   
  

  

# LOTERIJ OEWANG BESAR F 500.000- 
- Can dalam 50.000 lot a f 10.— dan terbagi lagi dalam lot2 3 
- per ampat & f 2.50 boeat goenanja) 25 
2 De Indische Maatschappij voor Individueele Werkver- Eta 

- 5 schaffing di Batavia-Centrum, c.s. 3 

- Djoemblah dari pri's-prijs f 250.000.— jaitoe : 5 
aan 
3 | prijs ad f 100.000.— — f 100.000.— 5 
2 Na 50.000. — 5, 50.000. — - 
- Pa 25 0001 5 pk 050005 23 
2 Tana “I0000— 10000 rs 
3 ba na 0000 — 500 ka 

st Sptijzen,, » 1000— S,, 50000—. 23 
- Se NA 590 — — ,. 5.009. — sa 
ze BA SA 2 100 5 AD OOM 2 
2 Totaal 3201 ani f 250.000. — , 2 

-—- : Loit-lot bisa dapat pada semoea kantoor dari BT 
s&  NEDERLANDSCH INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPIJ Sami 

s8 Dengiriman lot2 per post sesoedah frima postwissel ad f 2.50 per #& 
- M4 lot plus £ 0.50 -porti boeat kiriman 4lot-perampatatawa koerang | x 

Tm. PENARIKAN DI BATAVIA PADA 16 FEBRUARI 1934 E— 

z& ketjoeali bila itoe tanggal dimadjoekan menoeroet penetepan Direc- 
2 leur van Justitie djikalau lot-lot terdjoeal habis lebih siang. Djika 
2 lol2 tidak terdjoeal habis prijs2 akan ditoeroenkan dengan berimbang '#£ 
5 REMBOURS TIDAK DIKIRIM — 
Z2 Kefjoeali si pengirim beriken instrucfies lain boeat postwissel jang  #S 

diterima sesoedah lot lot jang. disediakan boeat pendjoealan dengan 
ss  postwissel,. terdjoeal habis akan dikirim lot-lot dari Loterij jang sea 
sa akan dateng. Hg 
           

       

    

    

   

   

   



      
   

  

  

    

  

  

  
   
   

          

   

      

   

     
    
     

   

  

        

    

AMATPI N No. 2 Ts Tana BATAVIA CENTRUM 

se Letah Lezat ' Moerah     
  

  

  

rabotai Mroemah: ada seba Te Kita orang/maka haroes- 
Sg, Men riaskan roemahmoe. sa prabotan jang Kn 
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2 Pn 2d Ga Kesan Ta Bandjang Tan Eabar 
dari aa roe dan 1 kwalit eit "3 Peak Te Hn 

      
             
  

    

  

  
  

  

     
   
      

   
    

  

    
    

  

   
   

    

    

    

  

   

            

   

  

    

  

    

  
  

Dengan Heiaata kita mendirikan INDEKOST jang 
harganja sanget moerah. Ja-itoe hanja f 11. (sablas 
oepiah) perboelan. 

Bisa ditrima segala anak laki jang masih sekolah, dan 
jang soedah bekerdja asal sadja belon mempoenjai 
njonja. 
Lekas ditoenggoe segala soeratz atau dateng sendiri 
boeat berdami, lantaran hanja di sediakan boeat 30 
orang sadja. : : 

   

  

  

  

   
   

THUNG WIE LION 
'Tanah-Abang Kebon Katjan 
Gang I No. 5 (eh 4707 We 

Specialist sakit- edan Kengj ' 
poettwi (prampoean dateng b" 
lan tida tjotjok), dan penjakit 
anak-anak orang miskin di tu 
loeng pertjoema onkost 'kahar j 

   

  

   

    

   
    
   

    
   

  

  

    

  

  

  

   

  

PER 
AMERICAN EDUCATIONAL ENGLISH SCHOOL 
BATOETOELIS No: 50 5 BATAVIA-CENTRUM 

  

Sekolah ini terboeka oentoek segala King Peladjaran menoeroef 
leerplan American. Filippina dan segala bangsa jang berbahasa 
Inggris. : 

Peladjaran : Klas-klas tinggi , ,Junior High School" 
“ Commercial English Schaoi" 

Klas-klas rendah: , 

Lain-lain. Cursus: , 

Elementary" dan ,.Frobel Inggris ' 

“Special Bahasa Inggris" 
, Privaat Bahasa Inggris" 
“ehi Aank nek Blind-Systeem"' 

2 Pergerakan badan ada segala matjam 3 

Goeroe-Goeroe semoea berdiploma dan sanggoep mengadjar. Pan 
bajaran pantas menoeroet djaman sekarang. 

Directeur, 

“Tn — Ar. E. ESTRADA. 
164 

  

Ban Kaget 107 Tey/ 

       
  

    

Merana 

  

DyatGan N 
: PILIH " 

ANGGOER 
LAIN! 

    
  

  

  

  

  

) laa 

£ Adres soerat?: Indekost TOELOENG. meat 
Kopoweg No. 16. — . Bandoeng” DJAM BITJARA 7-9: " 

De Directie. 
46 sore 

Pa 

uh : 3 

e 

Ea 

| BROpOB AwkeRI 

ELIT 

    

    

   

Toean ingin “ag 
jang baik dan 
Telefoon lebih €” 
da kita poenja “/ 
Tjonto roti dikirim 

  

  

RADJAN 

BEDAK 
Nee LAIN MERK! 

    BA
TA
N 

Ts 

  

  

  

  

  

            

  

  

   

    
    

  

    

     

  

    
    

     
   

  

   
    

    
    

   
    
   
    

  

   

          

ta 

  

      

——— | Minoem selamanja : 7. j 
TM BP ERA LEG POEPOER PAGI SORE 

Hiu Ngi Fen's Toko : 
ANGGOER OBAT MI Us Si Cc A 
TJAP BOELAN Kemana 45 — Batavia-C, 

ARI Saji Tana MATI TOELANG- Ini anggoer obat tjap ag — 
TT Ta TANDA Nana TIMA boelan amat bagoes 1 5 

boeat orang perempoean 1 

PA jang baroe beranak MOESIN OEDJ AN 
ae TS tinta Dr. Ong Hok. Lan, bal ae | 

ba $ EA Be Ro aa — BEDAK 3 

M El KE A N F A N G Boeat & Menambah darah — 
| Tjap etiket seperti di sebelah ini, J— Menambah kekoeatan 
ada 100pCt. bersih dari ratjoen- : Mentjotjokkan datangnja boclan an 

| ratjoen: Arsenicum, Tin, Anti- Menghilangkan rasa sakit Ya 
— moon, Koper, Loodcarbonaat dan . — ' Mengobat datangnja darah poetih 
kwiksilver. Ditetepken dengan Menambah .napsoe makan dan lain lain 
Certificaat Analyse dari Scheik- 

. kundig Laboratorium Gouverne- — 'Djangan ketingalan sedia di dalam roemah 

Mnet ANALYSE. Simpanlah selamanja anggoer obat tjap boelan dalam roemah ! p 
BN : : Djangan sampai terboeroe boeroe kalau perloe 
ae nda penetepan Ta barang jang tida berbahaja, Medaille mas j ga : 
(el ada penet Lapan dari kwaliteitnja barang jang sampoerna, Bedak “Ini Anggoer bisa dapet beli pada 

Mei Lan beroleh itoe samoea sebagi tanggoengan boeat Hos PA Then Pras Kosi 
publiek beli Kandu Merasa menjesel baik dari harganja, baik dari Khoe Jan: Tji Ho Seng, 4 3 di Y Ok Perak Op AN 

| kwaliteitnja dan maee poen dari premie prijsvraag f 500. Soerat “Thai Ho Tong: Ta b : 2 Lapang. TOKO 
tebakan dikirim pertjoema pada siapajang minta, berikoet Tjerita na pe ah das Pa CRsD s: 2 La 1 
NE Bisa Se neh Mean yan ng Ri Jak Fong dan Tong Ho di Meester-Cornelis. VA WA M | E 

: Hasan . Chemicalienhandel & Drogisterij ' Pasar Senen No. 141 —  Batavia-C 
E 1 PROBITAS" 33 . HOOFDDEPOT Mun , 5 : 

53 ” 
r3, Indiga TU A i . MOLENVLIET WEST 208/210 HIU NGI FEN' 2 TRADING Co. di Kn Na proof 

5 Ne BATAVIA, Kesawan No. 50 Medan Postbox 14 ||.—j - : 3 ea 102 P. 
TE ag Ha 2 LN 2 | 

| peenjakan titel ',Dr.“ Sekarang| Ia ada di kamar boekoe dengan|di Betawi soedah beken, Banjak orang |Aom Effendi ia menjatakan : ,Boe- 
Jorang akan perloe lite, tidak perloe|saja poenja isteri. Nanti sore kitaflelaki membentji pada ia, tetapi ba-|kan begitce, hati-hati ada tebih oetz- — 

. |oeang sadja. Selain dari itoe Gartiah|djadi pergi ke iapcenja roemah, kare- njak perempoecan memang soeka sanga ma dari semoea perboeatar." 
Isoedah sering tolak permintaan orang Ina saja scedah djandji.“ ia.“ »Selain itoe tcch Soebardjo sering 

“1 |jang berpangkat, tjoema beloem tolak Dr. Pardi merasa menjesal atas ke-| Aom Fffendi tertawa. bitjara dengan Koemala sedang saja 
Ing Isatoe dokter“ lembekan Aom Effendi, kenapa iaan-| Saja tahoe apa jang saja berboeat. tidak ada, seperti djoega kau bitjara 
- “—| Saja akan kasihi kans pada Garti- fepkan sadja isterinja sendirian ber-|la memang aneh adatnja, tetapi ke- (dengan ia begitoe. Boeat pasiar atau 

ah atau Soebardjo. Saja rasa saban bareng dengan Soebardjo. “Tegor ten-Isangsian tentang itoe hal tidak bisa | keloear dari roemah' kau tahoe saja 
5 o lorang bisa salah perasaan—saja lebih |tang ini-tidak baik, karena seolah-olah |terdapat pi doea fihak. Kau mesti pi- | selaloe ada. Mana kau lihat: Koemala 

: Ibisa bikin senang Gartiah dari ia, |tidak pertjaja atas kesoetjian hatinjo-|kir, doeloe Koemala soedah dekat | keltoear-roemah sendirian, atzu, kalau 
'SAEROEN |Ikendati ia ada lebih gagah di pe-Inja Effendi.“ tinggal dengan Soebardjo. Tidak ada |perloe zonder saja poenja izin? Dja- 
— BAGIAN IN 'mandangan sebagai lelaki." Padahal dalam hati ia keliwat ti- kedjadian soeatoe apa. Ini doeloe, apa |ngan pikirkan itoe hal jang onzir.s — 

1 KEN A PENGAROEH. ||. Aom Effendi dalam hati sangsi apaldak enak. Doeloe waktoe Soebardjo lagi sekarang dimana kita puenjaper-| Waktce njonja Effendi doedoe fa 
Pe -Inona Gartiah hanja milih pada tite! ' beloem sering datang di sitoe, iajang'hoeboengan ada lebih baik dan rapat. | dalam kamar toelis lihat kedatangan z 

Kaitan Setra PR melceloe, tetapi ia tidak cetjapkan|mendjadi sobat roemah (huisvriend) | Saja tahoe" adat Koemala, sebab ia Soebardjo, ia kira lantas dr, Pardi dan 1 
Ka OA kaan satoe-satoenja, Sekarang sedikit-sedi-jada saja poenja isleri sendiri, Poen soeamirja menjoesoel, sebab mana ia 

i kalau ia 'mace meng-| »Memang bisa djadi. Lagi Soebar- |kit keloear dari moeloetnja njonja Ef-| Soebardjo kalau memang ia maoe tetap diam, zonder kata soeatoe apa. 

“Gartiah, saja ingin |djo boekan ada satce lelaki jang pan- |fendi nama Soebardjo. Ada orang ke- menakal toch ada banjak perempoean Soebardjo lantas doedoek di koersi 
setjara laki-la-jtas boeat Gartiah, kau sih pantas, Ini |giling autobus katanja Soebardjo. Se-|jang lebih tjantik, masa kau riboeti | Koelit, lihat-lihat catalogus jang terle- 

sombong, Soebardjo sendiri djoega mengeta- | karang di Bogor saban sore hoedjar, |itoe hal. Ha. ha. ha! tak di medja ketiil, 
na NOeh ae 'bilangnja Soebardjo. Nanti Minggoe| Ja, tetapi siapa jang tahoe? Boeat »Dimana kang Effendi ?“ tarja Sue 

ju sa- | »Sekarang ia apa ada disini ? Djadi | depan ke Soekaboemi, dengan Soebar (saja boleh pertjaja pada orang. Tetapi bardjo. 
'kita orang nanti sore lihat ia poenja | djo, "Nama Soebardjo paling dekat di- | oeroesan pertjintatan diri saja sendiri 

.Iroemah ,Daroel-salam" kira-kira djam| bibir njonja Effendi, sedikit - sedikit tidak boleh saja pertjaja.“ 
orang: 'se- Is P Saja “tjoema maoe toeroet kau, la| Soebardjo, sedang doeloe dr. Pardi,| Ini ada tanda satoe pengetahoean 2 

oenja |poenja roemah si persetan, Boleh itce| Lebih baik djikalau kau rada hati- atas diri sendiri. Ha, ha, ha.“ 3 

2 gceboek dimakan angin topan, Ha, ha, | hati sedikit terhadap itoe orang, Ef-| Dr,  Pardi merasa terlandjoeran 
fendi,“ kata dr. Pardi. ,lapoenja nama |omong ini, dan takoet itoe perasa'an (Akan disamboeng.)       ha"          
 



   

      

  

        

  

                

   

      

    

   
   
   
   
   
    

  

   

  

       

   

    

  

     
     
      

         

   
    

     

  

   

   
   

  

     

   

  

    

    
        

   

i saja rasai akan | 
kali g2 nempergoenakan 

» Dan ten oc 3 ana toean 

in oemat miskin 
e akan hidoep dan 

L jang di ogar Indo-| 
In djoega diikoeti oleh 
ng hampir semoea mem- 

oemat Islam. Jani oemat 
| diatas doenia, bahkan! 

“ 
-I e ristimewa oleh 

  
9 RE Na brenkra 
Nana Burma, 
Sebeloemnja saja tjeriterakan dengan | 

saja lihati di kota Rangoon, 
perloe sekali pembatja menge- 
sedikit ringkasan “ tarichnja 

sa Burma di zaman pak bakala 

Ba Hita jang TA ini 
isan Nan aa at. Ta   

s3 aniaanga oran 
. Imempoenjai chli | wa 

— Idan jang dipiara dalam roemah miskin 

1 (December 1933. 

Ma n Na 

   
   
    ris ian g mario 

  

regentschap selama boelan | 
   

  

      

   

23   

    

Kaoem iboe "Ia: 
Jelek, 121 

po 174 
964 

3235 

Regentschap - mentehuis ini jang 

(pegang beheer jalah regentschap de- 
ngan mendapat sub: 
dari gemeente, dari kota ini. 

““Bandjir di 
Di regentschap Brebes 
tanoen- moesti ada bandjir. Pada wak- 
toe ini djoega tid 
|dengan lain2 tempat roepanja, dan 

'menoeroet keterangan dari orang jang 

| mengerti bandjir ini ada lebih besar 
tertimbang tahoen -belakangan. 

Ratoesan bao: ah dan pekara- 

   
   

  

   
     

   

  

   
  

.|tempat kira2 ada 3 meter. Air dari kali 

Pemali sampai melebihi (loeber) didjem 
“Ibatan provincie djalay besar. Kendara- 

an hari Minggoe jbl. initidak dapat la- 

loe lintas sebab djalan2 kerendam air 

kira2 1 meter tingginja. Dokar dan 
auto diganti dengan peraoe. Pendoe- 

doek teroetama kaoem tani jang sawah 

aja binasa dan roemahnja - terendam 
air, didalam keadaan jang menjedihkan. | 

    
   

  

  

     
    

   

  

   

  

   

  

    
   

  

   

    

| koelonnja dari Pemali- djoega teren- 

»- |dam air dan djalannja spoor terpaksa 

aa |langzaam. Keroesakkan besar dari Maat 
e -Ischappij S. C.S. tidak kedengaran. 

  

n menaikkan   2 pena 
“Didalam orgaan  Locale-Belangen 

nada 2 tahoen ini kita «    

        

Isoerat salinan dari Regeering sebagai| M 

(dibawah ini: :3      
    
       

       

     

  

     

    

          

    

   
     

  

    

    

   dari “ni 
) sebeloem| 

itoe tahoen 
gan, letaknja 

i — jang di- 

   
   

    

       di ini negeri Hanan 5 r Maan 
rang bangsa Burma hampir semoea 

rt masih tegoeh memeloek ini agama. 
Dalam tahoen 1284 peperangan : de- 

ngan China kembali berlakoe, dimana 
Imoesoeh mengoeasai mereka sampai 
tahoen 1305. Di tahoen 1364 itoe radja    

sin dari Saigon dan Pandsja jagg bernama |! 
.$ Satomenchin (Thadaminbia) mem-j 
a 'bangoenkan kota Ava, ja'ni iboe kota      

       ng bernama Mengijtsauke mengoea- | 
sai itoe kota Promo jang soedah toca. 
'Ditahoen 1413 itoe bangsa Araka ja'ni 
bangsa memerangi itoe negeri-kembali 
(kenegeri. mereka, begitoepoen bangsa 
China ditahoen 1424: 1449 dan 1477. 
Kelihatan bahwa bangsa ini mendapat 
reboet 1 dari segala paka 1. 

         

       

     
     
      
    
    

     

   
    

        

   

      
            
     
    
    

    

     
   

     

  

   
  

   
   

   

  

   

  

   

Kelapa 
Mera 

    

   

  

'egoe, namanja itoe 
idalam lnhoen Tn    

  

    
berdiri -poela 

Tit baik. Akan: 
tapi | mbali bangsa 
egoe maa ddjati mereka dan waktoe 

“Ava mendjadi iboe kota dari 
jang  men-dan  terdjadjah, | 
Ta 1 jang 18 kembali Burma 

! tetapi di tahoen 
ka poela. 
berdirilah satoe pa- 

t gagah berani di ne- 
a Mazzoba,, melabrak 

itoe bangsa jang soeka 
| pasoekan dibantoei | 
Inggeris — aha! itoe | 

ahit — dan jang men- 

   
   

      

  

    
    

  

  
     

  

    
   

   
     
   
        

    

      
    

    

   

  

2 | Dalam peratoeran 
12) j e 

Reventschapsiaad 
periksa (keurloon) boeat 

(mena nen sapi, langar dan “dome 

dan - mendirikan kota -Rangoon, 
mempersatoekan Martaban,  Tavoy 

aldan  Tenasserun dengan negeri 

tahoen 1760. Jah, kita poenja Dipo 

r-| gal, djadi kwaliteit dari tjita-tjitanja 
tidak sama dengan ini pahlawan Bur- 

5 —FTiga tahoen. kemoediani matinja itoe 

ri Burma. Kemoedian penggantinja | 

: mengadakan Ava kembali residentie 

o€ (ngan jang pertama sekali dengan Ing- 

  

Jiang terdjadi pada 24 Febr 

  

— 

YAlompra (Alaung Phra). Djadi ini pah- | 
lawan kemaoeannja sebagai Dipo Ne-| 
goro kita! Itoe pahlawan Burma ber- 
perang teroes dengan bi ingsa Pegoe 

jang dikoeasainja. Dia meninggal pada 

Negoro, di apoenja tjita2 mendjadi ga- 

1 (ina, 'karena - jah—pahlawan Indonesia 
mendapat. reboetan dan segala pihak 
   

itoe bangsa jang berwarna ! 

manoesia jang banjak berdjasa bagi 
bangsa dan tanah airnja, maka menai- 
ki tachta keradjaan selakoe pengganti- 
nja jani seorang jang. bernama Se- 
hembocan. 

Waktoe itoe keradjaan China: masih 
mengoeasai kota Ava. 

Dengan tidak memikirkan: pandjang 
lebar radja jang baharoe menaiki tachta 
itoe memperhocboengkan tali silatoera- 
him dengan bangsanja jaitoe pahlawan 
Tsjienlanglang sambil mengalahkan 
bangsa Tionghoa di Ava dan mengoe- 
asai djoega Assam. 
Bhodau Phra (djoega mentaragyi, 

|kam pada tahoen 1783 residentie jang 
baroe, namanja Amarapoera. 

“ Waktoe itoe dia'amat bengis menga- 

I menempati djoega Arakan Dalam ta- 

1|hoen 1822 tjoetjoenja  Phagyi-dan 

|dan tahoen 1824 moelailah  pepera- 

geris—aha, soedah moelai pahit! Itoe 

bald Campell mengambil kota pela- 

tetapi oleh karena djeneraal ini men- 
dapat penjakit demam, dll, maka ser- 
dadoenja hilang dalam itoe pertem- 
poeran lebih dari 72'/, pCt. Sewaktoe 
diadakan itoe perdamaian di Na aan 

18 
maka keradjaan Burma mesti mengasih- 
kan lagi provincie Arakan. Ye dan 
'Tenasserim. Djoega keradjaan pepe- 
rangan jang djoemlahnja 12 mill. dan 
mesti meloeaskan kepada keradjaan 
Inggeris berdagang dinegeri mereka   lawan itoe waktoe namanja 

  

   

idie dari Regar £ 

Brebes. 
itoe saban 

k Sea ketinggalan | 

| Demikianlah kabar 

ngan terendam ai Waterdiepte diitoef 

“Spoorbaan dekat Brebes -sebelah: 

ja nia, Sebeloem ada LA apa dari 

  

Ta lan 1 040 itoe Regeering 
  

  

toe, jang harga rodjokojo ada begitoe 
toeroeh sangat, sedang lain dari pada 
itoe pendoedoek negeri amat kekoe- 

  

2 tangan oeang, maka ongkos periksa 
     

  

|(keurloon) oentoek memotong chewan 
: Mekah itoe adalah terpandang | 
Ikeberatan. Meskipoen keadaan | 
ocang Regentschap terseboet adaj 
jelek, menaikkan barangapa jang di 

goet dari orang periboemi, sedang 
idi penghidoepannja jg. teroetama | 

Hao pertimbangan Regecring | 

'melihat notulen dari rapat j ig. demikian | 
'itoe tiadalah njata. Menaikkan ongkos | 
periksa dan ongkos menjembelih dari 
'Regentschap—ongkos2 jang mana 

   

loentoek orang priboemi ada soeatoe 
— Nang penting—itoelah baroe dianggap | 
o lada alasan atau keterangan2nja, dji- | 
|Ikalau memang . betoel2 ada perloe 

sangat oentoek bikin klop. atau me- 
noetoep begrooting. 

Sekitar uh 
an 9 An 

: Dokter jang memberi morfine 
Timbangan, ia akan 

raitepas 

tentang kesalahan jang beloem tentoe 
idari dokter C, di Madioen, jang ter- 
laloe rojaal mempergoenakan morfine, 

didalam ,,Bat. 
Nbid.“ 

sampai. 

ke dokteran. 

jang laloe, jang telah selesai ia me- 
ngatakan, bahwa formeel djoega be- 
gitoe keadaannja. Sekarang hal itoe ada 

C. itoe. Ini ketjoeali tentang menoe- 

memberikan morfine itoe, jang dimoeat 

di morfine register. 
Sementara tatkala penjelidikan itoe, 

ternjatalah beberapa kekoerangan dan 
sekarang ditimbang bahwa Idr. C. tidak 
diizinkan lagi mendjalankan praktijk- 

memberi. tahoe, bahwa boeat ini wak-| 

hendaklah difikir masak2 betoel, dan 

Masih teroes didalam penjelidikan 

Setelah didengar, bahwa proffessor 
dr. P.M. van Wulffen Pathe menjelidiki 

manakah C. didalam hal itoe 
menindakkan pekerdjaan jang bolehjara lengih. 
mendjadi tanggapan menoeroet ilmoe 

Didalam rapport dari beberapa hari 

    

          
  

Lebih pintar moerid. 

' Dalam satoe sekolah seorang goe- 
roe tengah terangkan kepada moerid 
moeridnja tentang pandjangnja bebe- 
'rapa soengai (kali). Sesoedah ia terang- 
Ikan satoe persatoe, begitoepoen moe- 
ridnja toeroet terangkan poela, kemoe- 
dian goeroe tanja lagi: .,Siapa lagi 
jang dapat menerangkan apa jang le- 
bih pandjang sampai tidak ada hing- 
ganjar” 

Moerid jang paling ketjil doedoek 
dibelakang sebab ia selaloe nakal lIa- 
loe djawab: ,,ikan Pandang, goeroe! 

Salah sangka. 

Seorang toekang ikan kalau bitjara 
soearanja bindeng (lengih) teriak-teri- 

lakkan ikannja oentoek didjoeal. 
Seorang lain jang maoe beli laloe 

panggil itoe toekang ikan tetapi itoe 
toekang. ikan boekannja datang, djadi 

Imarah2 dengen kelocarkan perkataan 
jang tidak baik. 

Mendengar ini jang maoe beli tentoe 
sadja tambah marah lagi, hingga achir- 
nja djadi perkelahian. Politie jang tidak 
djaoeh dari sitve pisahkan itoe perke- 
lahian. Toekang ikan segera terangkan 
pada -—politie, bahwa ia dipermainkan 

'Toleh moesoehnja dengan tiroe2 soeara- 
nja jang lengih itoe. Moesoehnja te- 
rangkan poela demikian, dan ternjata 
kedoeanja orang itoe mempoenjai soe- 

x 

Tidak tahoe? 
Bang Doel (boekan soepir Kampret) 

    

dalam penjelidikan hakim pada dokter| 

roet atau tidaknja tentang atoeran boeat |   Soedah ditahan oleh politie oleh karena 
ia mendjalankan autonja terlaloe keras. 
Ketika ia ditahan ia berteriak-teriak. 

Dengan segera ia dibawa ke roemah 
sakit oentoek diperiksa otaknja. 

Dokter berpendapatan bahwa ia ti- 
dak sakit. 

Hakim : Doel, sekarang kau tidak 
boleh pegang stuur lagi, sebab mata- 
kau jang kanan tidak bisa bedakan 
warna antara poetih dan koening. 

Doel: ,,Wah.. sajang, mata saja 
jang kanan dari gelas sih , 

    

  

   

baik bangsa koelit poetih, .maoepoen : 

meninggal pada tahoen 1819), mendiri-| 

niaja pemeloek igama Boedha sambil| 

Djeneraal Inggeris jang bernama Archi- | 

boehan Rangoon pada fi Mei 1824,| 

Dokter : ,,Hajja tjelaka !” 

  

  

   

SAWAH BESAR No 33 

Satoe Cementtegelfabriek jang soedah iama berdiri dikota 
Betawi jang mempoenjai banjak langganan di seloeroeh Indonesia 

s bisa membikin roepa-roepa model Cemenittegel kwaliteit nummer 

-satoe dan bikin Betonbuizen. Dikirim dengan lekas pada siapa 

jang. minta, harga pantas, 

PAN ne 
IN aa TA mana 

SE an aa AT NA 

TELEFOON 1361 WELTEVREDEN Ea 

  

  
  

  (sambil: djoega menerimasoetoesan dari 
Inggeris dari Ava. mana eh 

DOELOE HOOFD ARTS DARI ROEMAH SAK!T EUROPA 

Dr. P. VON PAJSZ 
Dokter Diploma dari Hongarij  — 

5 dari SPECIALIST boeat CHIRURG (POTONG), 
penjakit njonja njonja (VROUWENARTS). 
Menerima orang-orang jang mempoenjai segala maljam penjakit. 
Mengobati poela dengan Electrisch, oepama: RONT GENSTRA- 
LEN, HOOGTEZON, DIATHERMIE enz. 
KLINIEK boeat orang berobat, farief DIREKEN MOERAH, 
pengrawatan dari Zuster-zuster jang pandai betoel. 
Menerima orang ISLAM dengan disediakan verpleegster jang 
pinter, 
Saben waktoe dokter memeriksa dan obatin jang sakit. 
Familie dari jang sakit saban waktoe boleh menengoki. 
Terima djoega orang perempoean jang maoe melahirkan dengan 
pembajaran jang pantes. 
Dimana kita poenja kliniek pembajaran boleh MINDRING. 
Doeloe ada klinieknja orang Islam di Uskub. 

Diploma 

VAN HEUTZPLEIN 11, Tel. 3288 Welt. 

PANTJORAN -Telefoon 1669 Batavia 

    
    
    
    

  

     

Jugoslavi en Ned.-Indie. 

enz. dan sedia 

2 

DJAM BITJARA : 

PAGI 8 — 10 . 
SORE — 0. 

SIANG 1012 — 19 

SORE Ot, — 8 

pangussasu sesa 2 

Cementtegelfabriek ,SUMATRA" |(S 

  

   

    
    

  

    
     
    
     
      
     

  

    

      



   

  

    
     

  

H 

kdi Djakarta. Ikoe- 

        
  

— LOTERI) WANG 
BESAR 

Il De Indische Maatschappij &5 
Il voor Individueele. Werkver- 

schaffing di Batavia c.s. 8 

  

  

Llotafil— "plot f 5.75 
Isya f 3.— tamba portof 0.35 

— Silahkan kirim postwissel “se- 
|| bab-rembours tida dikirim berhoe- # 
 boeng dengan lekas ditariknja. &$ | 

  

Ko. Menoenggoe pesanan. an 
: Ledikantenhandel »Allerbest" 

$ 'Bandoeng. - 
      

  

    Dioega djoea! 
   

NP ne Standard English - Mal 

| |. Harga per boekoe . 

      
   

   

    

        

     
   
   

       

      

  

paling besar dapat koendjoengan JI e 

s1 2 

Dictionary jang Pertama di tjitak di Indonesia 
Sanget ena kepada orang jang hendak mempeladjari bahasa 
Inggris, dengan Goeroe, alau Selfstudie. Tida ada bandingannja., 

“Ea 
2... Ongkos Aangeleekend .,. 0.85 

Beladjar Inggris dengan Sampoerna 
Hanja hak dapet boekoe-boekoe dari Toko jang terseboet di 

bawah.initag 1 “ 
Tida ada satoe bcekoe dan penoentoen jang lida ada. 

Mintalah Prijscourant dengan Gratis peda: 

ps The Chinese & English Book Co. 
Ia at Pantjoran No. 20 Telf. 1540 Batavia   

ay Dictionary : 

     

    

APAKAN 
TELEGRAFIE ITOE " 
(Inginkah toean taoe? Sekarang soedah 
Lada boekoenja dalem bahasa Indonesia. 
Kirimlah postwissel f 1,—, nanti tocan 
akentrima satoe boekoe berisi tentang roe- 
sianja RADIO dan bageimana kita haroes 
memakeinja. Dihiasi bebrapa gambar de- 
ngen difjitak memakei tinta 2 warna. 
Lekaslah pesen ampir abis. 
Djoega mendjoeal hasil tangan Indonesia 
asli, seperti TOPI PANAMA asli harga 
(5,—, f 3,75 dan f 4,50 TOPI DJAKS! 
model Panama f 1,—, ACTENTASCH 
Djaksi koeat seperti koelit f 2,—. HAND- 
TASCH, TOPI anak-anak dan Njonja- 
Njonja, PAJONG dari kain berbatik dan 
berkembang d. |. I. Barang-barang di 

  
  

  

  

SEPECIAAL 
MENOELOENG PENJAKIT 
“BATOEK 

Sinshe LOK WAY TJENG 

Sinshe ini speciaal obatin segala penjakit batoek, sebagi batoek 
kering, batoek redjak, batoek angin, batoek dara, lama atawa 
baroe, bengek, napas pendek, dan lain-lain-sebagainja di dalem 
peparoe, orang lelaki maoepoen prempoean jang foea atau jang-moeda. 
Di Bandoeng, Soerabaia dan Semarang. Soedah riboean orang kita 
bikin baek. saja sekarang sengadjain boeka di Gang Torong No. 18, 
Batavia (Java). Harep Toean-focan dan Njonja-njonja kaloe dapet 
ini penjakit nanti soeka perhatiken.       

  

tanggoerg baik, koeat dan menjenang- 
kan. Djoeal ketengan dan codian. Silah- 

roesnja. Mintalah prijscourant. 

Menoenggoe pesenan 

Djatibarang. S. S./WL. 2 

Kenapa kau begitoe soesah . 
— membatija ? 22 

Batja perlahan-lahan 
perhatikan !! 

BEGINI: 

SA-RI-PO-HA-TJI Ialah bec 
ciaal goena ketjantikan ! 

SA-RI-PO-HA-TJI Bisa me 
bali moeka, menamba 

bertjahaja ! Ia.   DJAM BITJARd: 9—10 pagi dan 5—6 sore 
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5 eimuok roepa2 kleur ps 

“f1.10, fjoekoep 2 m3. 
— monster gratis. 
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| Kami selama ada sedija £ 

- TENNIS RACKET 
0. (Framenja sadja). J : 

Merk SERVICE per stuk ... na 
» PARTNER SA san DAA ata “ea AAA AN 9.— 

2 PEERCE-ARRON 0 2 » I— 

A3 COUPETDANIS ae ah Aa 

an SEMU on aan Ana ah ae aa 
3 SAN NEW BEAUTY AA pn “59 

La HAPPINESS z TETEK AR AB SY Pa 2 

sak MBTEOR ana LAN EE II Ba 

SE KAN DAA na en an Aan Un 2 
r Ha Sa ” 5 RAIN BOW . . MA en OR » (2 

5 2 1 ea 5 SPEEDY Pata GP Ro Panadna 

ea na 
4 Ka SNAAR, Waena ILEM. A3 

x k : pang SNAAR, . warna MERAH 

AA ng SNAAR, warna MERAH 
2 2 2. IDJO (Good shiep) 10 — 

ah ons Dipan £ 2 

ps 23 F Sae a 5 at do . 5 t poe- 

St. James jang dipakai dan dapa e 

aan Kampioen Jamada- Jamaoka, Bata- 

nismatch di Direntuin. 

je antepan aan Da aa aka had .3 
Rack SN An Ae Bea Te 

. proof 39 Ea Se Aa Pak : na 

     

atjam sport-artikelen, Badmington, voet- 

   toer kirim Rembours, waktoe pesan serta- 

Pan aan 
(Afdeeling Sport - Artikelen) : 

KRAMAT No. 10, Telf. 6077, 
Batavia-C.   
  

      

    

     
      
      
      

     
      

   

         

       

     
   

         

           
       

      
      

     
        
          

HER AM ah Dina Manan DIBESA 

Hoofdtoegang Pasar No, 5 Telf. 459 

  

    

        

   

SA-RI-PO-HA-TJI Adalah 
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 pona 
dan njonja serta menentoekan wak- 
toenja dapat kain kotor: 

SEN-TO-SA Menambah kesentausaan 
tocan dan baik sekali boeat jang 
menggemari sport ! 

sa 

S. Hardjo 
Sindangrasa - Tjiamis 

K.W.E. Kartaatmadja   R 

MEESTER-CORNELIS 

3 Ini 
    

Berbelandja pada toko kita berarti menjenangkan sendiri 

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

sediain barang? klontong en -roepa? perabot dapoer A2 

Kebonkatjang - Batavia-C. 

R,A. Barna 
Soekaboemi 

  

  

    jang compieet dengan kwaliteit baik dan harga moerah. 

SA - € 233   
  mma DANG 

Rd. AMONGWIKOESOEMAH sutlan : 
HOOFDAGENT PATENT MEDICIJNEN ,HAPPY” 

Bandoeng 
Poengkoerweg 76-A & 

Sedia Rheumatan jaitoe obat penjakit Rheumatiek (intjok) 
“pendapatan Dr. R. Roem specialist penjakit N 

'Djoega sedia roepa-roepa obat patent jang terpili 

masjhoer kemoestadjabannja. 

: jp, Penting ! Penting ! Penting ! 

dapat, pbtongan 5050” (setengah harga) dari tarief boeat Toean- 

Pn kabar ,,PEMANDANGAN kota Bandoeng Ba 

kalau berpenjakit lesoe, soesah tidoer, gatal badan, Na Ka 

dengan memakai perabot ,,ULTRA VI OLE Ne 1 - 2 

“jaitoe sesoeatoe perabot pendapatan baharoe jang sangat Na a 

mengandoeng kepastian bisa menjemboehkan ragon Geo 2 Ka 

Operatie. Boeat hewijs Tocan-Toean mendjadi abonne s.k ,, 

DANGAN"“ bawalah ini Advertenlie. 

Djam menerima tamoe 
7—9 NV.M. 
4—6 NM. 
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FLoE ARA 

S M.SOEBRATA 
Senen 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. 

—0— 

Yg 

BISA DAPAT DI: 

P. C. I. Defensielija 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 s 
Ramin, Kwitang G. Lebak Doea 
Batavia-C. Partadinata, Gang Sen-     

Memoedjikan dengan hormat 
tiong Kampoeng Sawah, Bat.-C. 
La Ajoemin Kebon Djahe G. 
Thomas II. Batavia-C.   
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kenlah pesen, sekali tentoe boeat sefe- 

Fil TOKO KABINANGKITAN ' 

M. ABDY SABOER. 
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