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2, helndeibenk itoe 3 tj: 
dalam conferentie regenten di 
pada penoetoepan taoen jang laloe j jang | ia 

. mengenakan tidak sedap bagi pagoe- 

| joeban Pasoendan, toean Otto Iskandar| 
| di Nata lantas madjoekan pertanja'an 
    

pada pemerentah. tnya Silamfbagian, 

Lini koran !). 
|. Dengan ringkas itoe ampat pertanja- 
"Sari jadi: le. betoelkah pemerentah 

anggap Pasoendan sekarang berganti 
sifat ?, 2e. mana boektinja Pasoendan 

—dakan instituut 'intellectueelen desa! 

5g menentang pemerentah ?: 3e-ke-|- 
4 Voorzitter tidak larang djikalau 

benar digoenakan bahasa kasar dalam 
" regentschapsvergaderingen ? : 4e. apa- 

kah tidak boleh perkoempoelan co- 

operatie bardaja-oepaja oentoek dapat- 
kan lebih banjak kedoedoekan dalam | 
badan-badan perwakilan ? 

Pertanjaan terseboet sebenarnja soe 
“sah boeat pemerentah kasih djawa 

althans djikalau itoe djawaban moesti 

| bersifat djoedjoer, boekan akal-akalan " 
Pecatau-uitvluchtjes jang terkenal. 

. Memang oemoem bisa 'menjaksikan 
bahwa pergantian sifat dari Pasoen- 

| dan itoe tidak ada. Doeloe perkoem- 

poelan cooperatie, dan sekarangpoen | 

Ng 

  

   
     —lectueelen Hose kita baroe Kenpan 

dari itoe verslag sadja, sebab moestahil 

sekali ada satoe perkoempoelan me-| 
'ngadakan satoe instituut dari orang- 

- orang loedr partijnja. Bahwa jang di- 
« Cmadjoekan ke denan intellectueelen | 
4 desa, ini tidak melanggar sogatoe apa, 

Ye Ja “djikalau itoe intellectueelen anggauta 
dari perkoempoelan terseboet dan ti- 
jak ada-pelanggaran wet atau keten- 
taman oemoem dilakoekan. Malah, 

— centoek mendjadi wakil dari medjelis 
. desa Iebih baik terdiri dari intellectueel- 

“desa dari pada orang bodonja-desa. 

|. Setidaknja ada goenanja dan ketjaka- 

 pannja oentoek memakai gelaranseba- 

2 bat" »Wakil,- : 

Tentoe sadja 

  

   
   

        

tidak .ada “hingga 
cooperatie “tiap-tiap  perkoempoelan 

melakoekan campagne oentoek dapat- 

| kan kedoedoekan sebanjak-banjaknja 
dalam badan perwakilan. Itoe campagne    

      

    
   

    

   

  

   

en (sederhana) ditimbang dari tjara di 

ain negeri jang kasih asal adanja itoe 

democratische instellingen jang ada 
ini negeri. Ne 

Kita kira, oetjapan dalam cunferentie 

itoe tidak dioetjapkan oleh salah sao- 

tang Poepatie jang mengerti aliran 

| zaman, jang pandang Pasoendan boe- 

4 kan sebagai satoe badan mengoerang- 
ikan kekoeasa'annja. Dalam verslag 

| pembitjara'an tertoetoep begitoe tidak 
' boleh disiarkan siapa jang keloearkan: 

po itoe” anggapan, “maka perkata'an dari 
| satoe orang bisa meragoe- ragoekan 

3 lain2 orang jang toeroet berhadlir. 

Dalam ini hal sekarang pemerentah | 

— toeroet menanggoeng djawab, toeroet 

| kena petanja'an jangIharoes dikasih 

terangannja lebih djaoeh. 

rhoeboeng pertanja'an nomer 3| 

emang kembali lagi itoe soal bahasa | 

ng digoenakan dalam Regentschaps- 

  

        

    

   

            

| Tahwa perkoendjoengannja Dr. Colijn 

an, | 

tidak sapinya 

betoelnja di ini negeri sangat beschei- 

Hala Generaal 'akan mete! 
takkan djabatannja. 

Dengan opisil dikabarkan dari Bogor 
(bahwa teritoeng tanggal 30 April 1934, 
atas permintaan sendiri, 
RJ.M. Verheyen diberentikan dengan 
'hormat dari djabatannja Procureur- 
Generaal. Atas djasa dan lamanja 
idienst poen- diterimakasihkan oleh 
PR 

x 

Kn yg 

Pembelaan dilaoetan Pacific. : 
— Aneta mengabarkan dari Londen 
bahwa Dr. Colijn membantah kabaran | 
s.k. ,Sunday Express“ jang mengatakan 

ke Londen itoe adalah bermaksoed 
oentoek mengadakan pembitjaraan- 
'pembitjaraan tentang pembelaan Pacific. 

Begitoe djoega tentang berita jang 
tersiar ,, Fleet-street-canards“ (omong 
kosong "dari orang-orang di Fleet- 
street) tentang pembitjaraan valuta. 

— 0O— 

: Pegawai2 marine Indonesiers di 
: | koerangkan. 

' Sampai sekarang Pemerentah beloem | 
dapat mengambil kepoetoesan tentang 
'itoe pertanjaan, bagaimana mestinja 
|oentoek terima pegawai2 dikalangan 
marine. 

“Akan tetapi jang soedah tentoe, jalah 
marine Indo-      

  

| bahwa p & 8 a 
  

dipakai sebagaimana seka- 
rang. 

Ke 

Maksnes kabeigka Dr. -Colijn 
Ta ke Indonesia. 

Aneta dari Den Haag mengabarkan : 
Berhoeboeng dengan kabar-kabar pers 
tentang maksoed Dr. Colijn hendak. 

ergi ke Indonesia, bisa dikabarkan 
bahwa “djikalau minister itoe ada ke- 
sempatan, ia ada mempoenjai angan2 
'oentoek mengoendjoengi Indonesia se- 
bentar dengan naik mesin terbang, 
ialah oentoek membitjarakan atoeran2 
(tindakan-tindakan|.jang kiranja akan 
perloe diadakan oentoek menoeroen- 

  

|Hayas, bahwa kruiser Dje 

toean mr. | 

oo mbia korban2 ini 
    

€ PING Damat 

  kan angka pengeloearan sesoedah hal 
ini ditoeroenkan sampai 342 millioen 

. 'atas begrooting Aa 1935. 

Lebih landjoet Baba poela oleh 
Aneta dari Den Haag bahwa Dr. Colijn 
soedah kembali dari Londen dan sam- 
pai 55 Den Haag. 

2 mma ny mada ma Kemasan asma - 
5 5 r 

bahwa Regent jang kepalakan itoe 

vergadering boekan ,,Kandjeng Dalam“ 

dalam kedoedoekannja di loear raad. 

Kita sendiri sering mampir melihat ver: 

gadering R.R. dan biasanja memang 

leden jang sikapnja begitoe hormat 
keliwat batas sampai tidak berani 

mengeloearkan soearanja menoeroet 

sanoebarinja. Seorang Regent jang 

biasa berhadapan dengan leden begi- 

toe, tentoe terkedjoet djikalau lantas 

berhadapan dengan anggauta dari per- 

koempoelan jang rajat jang mengerti 
kedoedoekannja. 

Djikalau berhoeboeng dengan itoe 

pertanja'an lid Volksraad Otto Iskan- 

(di Nata, pemerentah akan mengambil 

fihaknja jang oetjapan dalam conferen- 

Itie — regenten, kesoedahannja bisa 

| menggontjangkan seloeroeh perkoem- 

poelan cooperatie, sebab merasa dja- 

lannja jang toch tidak melanggar wet- 

- 

5 Kedatangan kapal2 abis asing. 
Setelah Inggris dan 
Panah “sekarang 
Djepa 

Dari Saigon dikabar kan oleh Aneta- 
pang, Kuma, 

Kruiser ini akan berla- 

  

telah sampai. 

dan Singapore, dan pe 
Djawa dan Celebes. 

Fabr ek oeang palsoe ig 
Dari Soerabaja Aneta kabarkan: Re- 
cherche soedah menggerebek tempat 
pembikinan oeang palsoe jang sedang 

- teroes ke 

    

bekerdja. Semoea, orang jang bekerdja 
dalam itoe fabriek oeang: palsoe soedah 
ditangkap. kerkakas2nja poen beberapa 
banjak oeang palsoe soedah dibeslag. 
Mereka toekang bikin oeang palsoe ini 
berasal dari Bangkalan, sementara 
Oeang2 palsoe itoe dibikinnja dengan 
sangat sempoerna bikinannja seperti 
ogang jang tidak palsoe. : 

Lagi Kena Ka jang hebat di 

'Beriboe-riboe orang 
aura djiwanja. 

Aneta-Transocean dari New Delhi 
mengawatkan bahwa kembali ada 
|gempa boemi baroe jang hebat, lebih 
keras dari pada gempa boemi dalam 
boelan jl. Beriboe2 -orang mati dan 
berpoeloeh-poeloeh kota djadi moesna 
lantaran gontjangan boemi hari Senen 
kemaren. 3S 

Berapa besar keroegian da 

   

    

   n seberapa | 
dapat dipastikan... «... 

—0— 

Pemeriksaan appet perkara Pemai 
rontakan Zeven Provincien. 

Pesakitan Boshart 
senantiasa tidak 
menjetoedjoei pem- 

3 berontakan. 
Ini hari Pengadilan Militair Tinggi 

melandjoetkan persidangannja meme- 
riksa perkara appel dari pesakitan 
groep Boshart dan teman-temannja. 

Dalam peme.iksaan saksi-saksi, maka 

saksi Hassink menerangkan antara 
lainnja bahwa Boshart senantiasa tidak 
setoedjoe dengan adanja pembrontakan 
Imuitery| dan ia sering memberi 
peringatan kepada anak-anak “kapal 
bangsa Indonesia. 

at SG — 

Penjakit pest dalam kantoor. 
politie. 

Dalam kantoor politie dari le. sectie 
dialoon2 Bandoeng ada 3 ora: 
nesiers jang ditahan didoega m 
penjakit pest. 
hari Sabtoe berasa koerang sehat. 

|Oentoek mengetahoei penjakitnja ia 
telah dibawa keroemah sakit Juliana. 
Sesoedah diperiksa menoeroet ,J.B. 

bubonen pest. 

dapat lebih djaoeh. 
0 

Perampokan di bilangan 
Depok. 

Pada malam Minggoe jbl. telah terbi 

kembali dari Deli. 
Dengan segera koeli2 itoe diserang 

|sedjoemblah f 300.— 

nja ada seorang jang loeka enteng. 

boeh disini ampat hari lamanja, dan |. 
'kemoedian dengan meliwa i. Bangkok 

aing 2 Harap 

Indo- 
endapat 

Seorang dari padanja 

ternjata itoe orang diserang penjakit 

Dengan lekas telah diambil tindakan 
Doea Orang kawannja dengan segera 
dibawa ketempat lain soepaja Hi aean 

perampokan di kampoeng Tjenere, on- 
derdistrict Depok. Serombongan kaoem 
perampok jang terdiri dari 9 orang 
soedah masoek didalam roemahnja 
koeli2 contract jang baroe sadja balik 

hingga mereka tidak dapat lakoekan 
perlawanan. Kaoem perampok itoe se- 
soedahnja melakoekan perboeatan itoe 
dengan segera berlaloe, dengan mem- 
bawa barang2 pakaian dan perhiasan 

Antara koeli2 jang diserang itoe ha 

Oleh karena Tjamat dan mandoernja 

Aneta-Reuter bertoeroet2 mengabar- 
kan: 

Weenen, 12 Febr. 15 orang mati 
dan paling sedikit 60 orang loeka dalam 
kota Linz (disebelah pegoenoengan 
negeri Oostenrijk), setelah kaoem so- 

oemoem. Waktoe politie hendak meng- 

cialist 

kaoem 

dalam  Schiffer-hotel, maka 

socialist menghalang-halangi, 
sampai perloe diminta bantoeannja 
tentara, jang kemoedian menembaki 

benteng kaoem socialist itoe dengan 

senapan2 mesin, dan dibalas oleh 
orang2 socialist dengan granaat2 tangan. 

Wet peperangan sekarang dioemoem- 

kan. ai 
2 x 

Linz, 20 Febr.: Politie telah bisa 

rampas Schiffer-hotel, dalam pertem- 

poeran mana doea orang politie mati 
dan 50 orang politie loeka. 

Kaoem socialist sekarang menjem- 

boenikan diri oentoek melawan dalam 

satoe gedong sekolah jang endah di- 

tepi suengai Donau. Gedong ini di- 

Temnak, . dengan artillerie. 
- ui 

12 Febr.: w e enen, “djoega di! 
| Weenen wet peperangan PA Ki 

Iboe kota Oostenrijk ini sekarang masih 
aman, akan tetapi gedong2 pemerentah 

semoea didjaga keras. Politie diper- 

sendjatai sendjata api. Kaoem socialist 

menembaki kantor besar dari politie 

dengan senapan2 mesin, setelah mana 
mereka itoe doedoeki gedong kantor 

itoe. Kantor ini kemoedian dirampas 

kembali, Setelah satoe pertempoeran 

hebat, dalam mana politie mendapat 

bantoean dari pasoekan Heimwehr. 
Li 

(Kabar belakangan): Pemerentah 
mendoedoeki Rathaus (gedong bitjara), 
jang didjadikan kantor besar oleh 
kaoem socialist. Sekarang dikeloearkan 
|perentah, soepaja didjalankan pengge- 

ledahan dalam kantor2 besar kaoem 
socialist dalam semoea kota2 besar, 

oentoek mentjari sendjata. Semoea 

Tarief advertentie : 

1 regel f0.25, paling sedikit 10 rege! 

Satoe parina 1 50.— sekali mocat 

LL 30. — Lampiran dalam kota 

Contract ada tarief e.adiri 

Saban hari Feb, advertentie 

»Patjar”, f 0,50 sekali moeat. 

  4 —— 2 x 

Losse nummer 10 Cent   
Revolutie Jana di Oostenrijk 

Pertempoeran dengan senapan mesin, granaat 

tangan dan lain-lain sendjata. 

djaga oleh tentara. Beberapa orang 

kaoem socialist jang terkemoeka di 

tangkap. Atoeran2 ini didjalankannja 

setelah boebar persidangan kabinet, 
jang divoorzitteri oleh Kanselier DoH- 

fuss. 

cialist hari ini oemoemkan pemogokan | Sampai kini beloem ada kabar lebih 
|djaoeh dari Linz, akan tetapi katanja 

geledah kantor besar dari kaoem so- | pertempoeran2 antara politie dan ka- 

oem socialist teroes sampai toeroennja 
mata-hari. 

3k 

Weenen (kabar belakangan lagi) : 
Meskipoen perhoeboengan-perhoeboe- 

ngan banjakterhalang,akan tetapi 

roepanja keadaan genting 

telah .meradja diseloeroeh 
negeri Oostenrijk. Dalam kota 

Weenen penembakan dimoelai lagi, 
dalam mana senapan-senapan mesin, 

ja djoega meriam-meriam digoena- 
kan dalam poesatnja kota. Ada dite 

rima kabar, bahwa dalam wijk2 loear 
kota 14 orang mati. 

Menoeroet kabar ada 26 orang mati 

dan 200 orang loeka di Graz, dimana 

kaoem socialist telah bisa mendoe- 

doeki kantor, besar sena Pn 

  

   F2 
beberapa rombongan orang, jang bikin 
demonstratie, dengan senapan-senapan 

mesin, dengan kesoedahan banjak 

orang tiwas djiwanja. 
Kabar-kabar jang menggadoehkan 

tersiar tentang peroesoehan-peroesoe- 

han dan pengaliran darah dilain-lain 
tempat, akan tetapi boeat sekarang 

ini beloem bisa didapat keterangan 

jang pasti. 

Partij Socialist 
diboebarkan dan 

dilarang! 

Kinta Reuter mengabarkan ddo. ini 

hari (13 Febr.|, bahwa kabinet-Dollfuss 
telah mengambil kepoetoesan boeat 

memboebarkan partij socialist. 
Minister oeroesan kesedjahteraan ne- 

geri, Schmidt, diangkat mendjadi com- 

missaris pemerentah dari kota Weenen, 
menggantikan burgemeester kaoem so   gedong2 jang besar dan penting di 

naa 
Aa 

Voorzitter Bijstand commissie S. S. 
Dari Bandoeng dikabarkan bahwa 

Bijstandcommissie S.S. soedah me- 
ngangkat toean Michielsen sebagai 
gantinja voorzitter toean De Boer. 

Warnanja bendera Belanda. 
Ditoenggoe ketetapan: 
nja dari pemerentah. 

Aneta dari Den Haag mengabarkan : 
Didapat kabar bahwa pemerentah de 
ngan segera akan mengambil kepoe- 
toesan tentang hal Men bendara 
Belanda, 

t 

& 

Jang diiskaondkan ialah apakah akan , 

dahoeloekala (oranje-poetih-blaoe,. 

masih tetap memakai warna jang se- 
karang (merah poetih blaoe| atau jang 

cialist, Seitse. 

Ketekoran f10.000 pada begrooting 
Raad Tionghoa. 

Chineesche Raad (Raad Teruna 
jang dibawah pimpinan Majoor Khouw 
Kim An soedah mengadakan persida- 
ngan oentoek menetapkan begrooting 
nja oentoek ini tahoen, dan oentoek 
1934 mendapat kekoerangan kira-kira 
f 10.000. 

Hal ini ialah lantaran zaraan jang 
soekar, lantaran mana pendapatan dja- 
di berkoerang. 

Berhoeboeng dengan hal ini maka 
|Raad terseboet soedah mengambil ke- 
'poetoesan oentoek memadjoekan Se- 
bocah rekest kepada Burgemeester 
(Betawi, meminta moendoer doeloe 

pembajaran belasting-belasting jang 
moesti dibajar. 

  

  

  

Directie, Redactie, 

    

Administratie 
Hi! 

  
poen dapat ketjoeriga'an jang tidak di- 

tempatnja. : 
Tetapi kita pertjaja, pemere ntah tidak 

jakan mendorong perkoempoelan jang 

bersifat cooperation mendjadinon-coo- 

MPN 

alam ini hal memang moesti 

. bahwa boekan lantaran leden 

gcenakan — perkata'an| 

pi karena lain leden goe- 

bp bahawa naas Mieloga Pyaap 

ketika itoe sedang bepergian, maka pa 
da hari Minggoenja-kira2 djam 1 baroe 
assistent- Wedana mendapat kabar ten 

ang hal “itoe: 
elah nampak bahwa Yang berwa- 

djib sedang malakoekan penjelidikan 
dan selandjoetnjapoen oentgek ang”. 
kap kaoem perampok2 itoe. 

  

   
   

  

   

Gemandangan 
Mengoetjapkan ,,Selamat Tahoen Baroe 2485" pada           S. BEN MN 

 



             

  

   

   

      

   
    

  

   

@ link 

   
   

Sib:lnja itoe sama sekali ada 6 urang, 
diantara mana terdapat seorang pe- 

em |rempoean. 

-|ke sectie 

: 1 Pengoeroes Lembaga Roemah Piatoe 

Rapat Ang 23 
h|..Pada hari Minggoe jbl. Perserikatan | 

Pegawai Pegadaian tjabang Betawi 
- telah mengadakan rapat anggauta ber-|. 

pat “digedong Iridonesia ' Club | 

Igroep Glod 

partementen, Officier2 M 
'|lain sebagainja, 

Ta disikat 
ampok soedah 

  

: sekarang: politie 'beloem 
entoek tjekal batang lehernja 

  

Toe” 
Ditembak disitoe 

Malam 
   

   
    

loeka2 hebat dibagian kaki-belakang- 

dokter ehewan itoe koeda disitoe 
ega ditembak mati. , 
mentara. chauffeur dari itoe auto 

ah djalankan teroes kandaraannja. 
sky ate 

  

'Perempoean djadi toekang tjopet. 
- Kemaren di Pasar Meester-Cornelis 
politie soedah dapat tangkap sekoem- 
'poelan toekang tjopet jang sedang 
| melakoekan pekerdjaannja. Djoemblah-. 

.. Dengan segera djoega mereka dibawa 
. Meester Cornelis 
mereka akan dapat 
sing2 dari hakim. 

   
   
    

    

      
   

        

   

  

    
     

    

  

    

    
   

  

    

   
   

    

' Satoe toeladan jang amat 
—. moelia dan soetji 

Moeslimin minta kita kabarkan :   

  

     
   
   

    

     
   

    

  

   

    

   

    

    

   
   

   

      

   

  

   

: tak didesa 
-Onderdistrict -Tjiawi, 
dapat beli dengan hak- 

dari saudara Sapin. 
petak saw 

Atas pemberian hadiah dengan hak- 
moethlak diatas, maka kami atas nama 
lembaga. .,Roemah-Piatoe-Moeslimin” 

| doenia dan acheratnja. sa 
“| Satoe toeladan jang amat moelia 

acherat djoea adanja. 
: “Siapa “ikoet....? 

gauta P.P.P.B. 

    

    

  

   

  

   

  

   

    

   

  

    

   

  

. Cornelis. 

  

dian2 
933, ketiga'm 

: Gani mpat mengoemoem- 
beleid 

onbs kematian. 

a 

  

      

    

    

  

    
   

  

   

Ga 

moean pertjeraian.   
ja vice-president Raad van In- 

serta anggauta2-nja, Kepala de- 

dan barang2| 

Ih”? 486.-telah | 

th | Minggoe jbl. di Koningsplein 
'Oost satoe deeleman- soedah ditoe- 
roek oleh satoe auto dibagian sam- | 
ingnja” Koeda dari itoe deeleman dari | 
ebab toebroekan itoe telah mendapat | 

1 terletak didesal  - 
E rang, Buitenzorg, ia beli dengan | 
(hak akad dari saudara Asik. 

mengoetjap banjak2 terima kasih, dan | 
e| mendoakan moega2 amal djariah- se-| - 

matjam toe mendapat. balasan dari 
s|Allah  Soebhanahoe. Wata'ala bagil 

|serta soetji didalam Islam sematjam ini,| ”—: 
io-|moedah2an akan tertiroe poela oleh 

i|lain2 saudara didalam Islam jang me-|-. 
mang soeka berboeat dan berkelakoeane| 
meelia menoeroet Islam dengan sebe-| 

benarnja, hingga amalnja akan dil 
terima oleh “Allah bagi “doenia dan | 

, Gang “Ketapang Pasar | 

e, 'Tanah—Abang, Pasar Senen,| 

"jl, kedoea menge-j 
ja P,P.P- B. dan kes|- : 

moemnja dalam tahoen | 
perbintjangkan tentang | 

PP. PB 

raal Osten soedah menga-| 

'hasoef 

  

boeng 

. #dian ke fabriek 
ari | beheerder dari 

IDjoega 
Linformatiebureau” 

lepas 

1 

| Perkara 

Seperti 
Imaren Ra 

“Isoedah ber 
-  Inja pesakit 

iloemoer 38 t 
ja Hk Oo 

ah | Cheribon, Ia 

|. Ia -dipersal: 
Idirinja 
Ipoeng 

ildengan djalan: 

Raad van Ju 
|ialah Mr. De 

|- Sekalian 
dimadjoeka 
dengan bai 

Saksi toecan 
resident dari Cheribo 
daannja koerang sehat, 
president ia baleh poelang, asal sadja 
djika perloe di 
Ipoela di Beta 

'nja jang “kanan dan atas perintahnja | 

ra'jat desa. 
Pres: Apa sebab tuean toe 

    

       

  

Ra 

      

   

   

    

pendo 

sebagai 
    dari de 

         

   
      
        

      

    

   
   

  

    

    

      

   
     

   

    

   

  

    

   

  

   

    

. Pres: Apa toean mengakoei seperti 
terseboet dalam pendakwaan.? —— 

Pes.: Tidak. Saja memoengkiri itoe, | 
|sampai sebegitoe djaoeh bahwa benar 
saja ada menoelis soerat kepada We- 
dana jang saja mengangkat diri sebii- 
gai Koewoe. Tetapi boekannja dengan 
maksoed sebenarnja oentoek mendjadi 
Koewoe. Maksoed saja ialah oentoek 
memasang perangkap soepaja Wedana 
itoe mengadakan penjelidikan berhoe- 

gan adanja pengadoean2 den 

kepada Wedana? 
Pes.: Saja maoe 

oleh sebab itoe: 
»koeasa”: 
“Waktoe ditanja pesakitan mengata- 
kan selandjoetnj: 
Worosobo. “Sab P- 

la pernah bekerdja dimana-mana, 
Isebagai monteur, sebagai leerling-la- 
borant di satoe fabriek goela, kemoe- 

ia pern 

la 

Ike Nieuw Guinea, dimana'ia ada ting- 
gal sampai-doea tahoen lamanja. 

Lantaran dapat sakit mata-ia minta 
1 kembali ke tanah Djawa 

   
     

     

          
     

   

      

    

    

         

    

    

    

    

  

   

    
   

    

     

       

  

ewoe Belanda. 
apkan pada 

an Justitie 
di penghasoet 

Jah kabarkan, ke- 
itie di Betawi 
reriksa | 

Groeneveld, 
'kerdjaan bertani 

li Sajana bilangan 
rsalahkan meng- 
OA 2 
dah mengangkat 

  

   

ipersalahkan soe- 
dan mengatakan 
mereka dikemoe 

lagi membajar 
erpakaian sport 

pkan pada sidang 

j: a12 jang biasanja 
. oleh pesakitan 

gerhoudt, assistent 
“lantaran kea- 
dengan izinnja 

ndang ia akan datang 
oentoek djadi -saksi. 

lis soerat 

menolongnja dan 
ja mendjadi ia poenja 

  

1 bahwa ia lahir di 
     

    

    
     
    

   

  

ber, kemoedian djadi 
elkerij di Modjokerto. 

jadi employe satoe 

ran ia hendak. naik 

maand- 

  

     

erkara- 

Idoea kali kawin. la ada membeli se- 

, Isajoer-sajoeran bisalah ia mendapat- 

imendapat 3 anak, jangmana anak ke- 

Sebagai pembelanja | 

Inaar itoe tanah2, sesoedah ia memberi- 

.di Soerabaja. Se-| 
nantiasa dalam pekerdjaannja ia bero- | 
bah-robah, fantai : 
deradjat lebih tinggi dan oentoek me- 
|nambah pengetahogan. - 
—. Di Betawi ini pernah djadi 5 

-|gelder dari ,,Mijnbouw“ dan dikirim 

2 
  

jorang toeanja tidak bisa lagi menoen- 
|djang kehidoepannja, maka ia hendak 
'mendjadi kaoem tani sadja, Demikian- 

'satoe melkerij. 
Pres: Dalam toean poenja tjerita 

ini masih ada  kekoerangannja jang 
toean tidak tjeritakan. : 

Pes: Laloe fjeritakan bahwa ia ada 

djoemblah setengah bouw tanah di 
desa Sajana. Dari hasil pendjoealan 

kan rezekinja. Dari bininja pertama ia 

tiga Tahirnja sesoedah mereka bertje- 
rai dalam tahoen 1925. 

Pesakitan ini sangat lantjar dan de- 
ngan tjara lantjar poela ia mendjawab 
'pertanjaan2 President. 4 5 

Pesakitan ini sebagai satoe-satoenja 
bangsa Europa jang tinggal di itoe 
desa Sajana. Pendoedoek disitoe sangat 
'pertjaja. padanja. Mereka terkadang- 
kadang meminta nasehat2 tentang ber- 
'bagai2 so'al kepada pesakitan ini. 

| Kerapkali ia ini atzs nama pendoe- 
doek madjoekan klacht (pendakwaan) 
pada B.B. lantaran beberapa kepala2 
desa meminta 20 pCt bagian kepada 
'rakjat kalau rakjat mendjoeal tanahnja 
Perboeatan ini dianggap oleh pesakitan. 
tidak baik. Oleh sebab hal2 ini maka 
beberapa Koewoe soedah dilepas, 
antara lainnja djoega sebab mereka 
memakai oeang belasting. 

Djoega pesakitan menolong orang2 
desa jang sakit dengan obat-obatan. 
Pres: Apa togan ada pengetahoean 

tentang ilmoe obat-obatan ? 

Pes: ja, doeloe saja banjak mengo- 
bati  chewan-chewan jang sakit. 

Pada soeatoe hari ada datang seo- 
rang pendoedoek desa, ialah seorang 
loerah jang hendak mendjoealkan 15 
bouw tanahnja kepada pesakitan de- 
ngan harga f 350 lantaran ia moesti 
membajar belasting dan selandjoetnja 
lantaran seorang Tionghoa hendak 
membeslag barang-barang hartanja. 

Achirnja pesakitan mendjadi eige- 

kan oeang kepada itoe loerah banjak- 
nja f.125 dan doea ekor koeda. 

nah-tanah tidak semoea kepoenjaannja 
itoe Koewoe, sehingga pendoedoek 
desa madjoekan keberatannja. Oentoek 
menghindarkan  pendakwaan, maka 

Koewoe itoe berdjandji hendak mem-. 
berikan lain tanah kepada pesakitan. 

President menoendjoekkan kehera- 
nannja, kalau Koewoe itoe ada begitoe 
banjak oetang, tetapi masih djoega 
bisa membeli tanah oentoek mengganti 
haknja pesakitan. 

Pesakitan mendjawab, katanja dia 
djoega tidak mengeti. 

(persidangan masih 
dilandjoetkan).   
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1 JAPANSCHE BREINAALDEN 
Ne COMPLEET DALM DOSJAVI TT | 

£ 14 streng Lilian art Silk | : 0D . 
“1 stel Djaroem (3 bidji) 2:20:30 

1 stuk  Patroon Gabardin 035 
2 Strijk Patroon : Dero 
1 2 fjonto. Gambar Kleur 2g 
1 5 'Raam kajoe boendar 0.10 
tan Penggoeloeng benang 2.005 

- Totaal Ff 1.69 

MO TJOBMA ROEAT : 
“HARGA 

Mom 

ae Mengerdjakannja paling gampang dan enteng kocal bikin 
bana SCHILDER (gambar). BANTAL KCEKSI dan lain lainnja 

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

6-2-34 

  

    

  

Boeat roepa2 barang klontong 
  

Ea KANE PANTAT enpuamrn NS 

dengan meliwati Ambon. . Waktoe | 

lah ia datang di Cheribon dimana ia 
bermoela djadi employe pada salah | 

Kemoedian ternjata bahwa itoe ta-| 

2484 — 2485. 
Besok ada hari tahoen baroe bangsa 

"Tionghoa menoeroet itoengan koeno. 
Meskipoen doenia Tionghoa sebagian 
terbesar tidak ketinggalan dalan per- 
lombaan kemadjoean, akan tetapi dalam 
doenia Tionghoa masih djoega banjak 
orang, jang bersetia kepada kejakinan- 
nja. jang toeroen-menoeroen  riboean 
tahoen dan merajakan tahoen baroenja 
pada tanggal 1 Tjia-gwe. 

Tahoen 2484 bagi rakjat Tionghoa 
di Tiongkok boekan satoe tahoen 
peringatan jang menjenangkan, akan 
tetapi memangnja, tahoen jang penoeh 
dengan kesakitan, itoelah jang men- 
djadi peringatan kebangsaan. Kesakitan, 
“kesedihan dan perlakoekan jang sangat 
merendahkan serta. memasjgoelkan, 

sedang kesenangan dan kemoeliaan 
'satoe abad bisa diloepakan oleh pahit- 
getir dalam satoe tahoen belaka ! 

Pada permoelaan tahoen jil., maka 
Tiongkok masih pedis merasakan per- 
lakoean dari fihak Japan jang beloem 
ada bandingannja. Meskipoen kota 
Shanghai mendjadi tentram kembali, 
akan tetapi Tiongkok Oetara masih 
genggaman lawan itoe. 

Dengan kekerasan hati jang loear 
biasa dan mengagoemkan doenia Barat, 
maka bangsa Tionghoa di Shanghay, 
terbantoe.oleh bangsa diseloeroeh ne- 
geri dan djaoeh diloear negeri telah 
bisa menggantikan pendirian-pendirian 
jang doeloe diroesak oleh bom dan 
granaat Japan, dan menoeroet mereka 
orang jang baroe kembali dari tanah 
Teloehoernja,' maka kota Shanghay itoe, 
bagian Chapei, djadi baroe lagi, se- 
bagian besar memberi penglihatan, 
katanja, lebih. ... Westersch ! 

Pendirian dan djalanan, 
roemah tinggal, roemah. bibliotheek, 
benteng-benteng, dan 
djalan2 besar dan djalan kereta api, 
semoea itoe bisa diperbaiki kembali, 
akan tetapi perasaan hati sanoebari, 
keroesakan batin, melainkan bisa di- 
bawa mati. Forget and forgive floepa- 
kan dan ma'afkan|..... 

Dengan sia-sia Tiongkok itoe ber- 
kali2 meminta pertoeloengan dan per- 
tjampoeran tangan dari Volkenbond. 
Dengan pedih Tiongkok itoe alamkan, 
bahwa dari fihak Volkenbond, tidak 
akan bisa didapat pertoeloengan sedi- 
kit poen djoega. Maka dari sebab itoe, 
insjaflah mereka itoe, bahwa nasib 
dan deradjat sendiri ada dalam tangan 
dam badan sendiri. Politiek terhadap 
Japan kelihatan berobah, perlawanan 
keras diganti oleh perdamaian, jang 
kadang2 bersifat memasrah. Akan te- 
tapi perobahan dalam negeri adalah 
politiek memperkoeatkan - economie 
dan militair. 

Kesoekaran2 tidak koerangan dari 
jang doeloe2. Perobahan politiek itoe 
membawa boentoet jang meroegikan : 

| pemberontakan, terpimpin oleh mere- 
ka orang, jang haroes memboeang te- 
naga oentoek beragem memadjoekan 
|dan menjelamatkan negeri dan bangsa 
sendiri. Militairisten disana-sini berdiri 
sendiri, Kaoem Communist menggera- 
tak teroes dan berdirikan satoeSovjet. 
Tiongkok, di beberapa provincie Sela- 
tan Tengah, dan perboeatan merekalitoe 
dimoedahkan oleh perdjoeangan pe- 
ngaroeh2 asing, di Oetara dan Selatan, 
di Barat dan Timoer. Canton, Yun- 
nan Szechuan, Fukien Shekiang Ning- 
hsia, etc. ganti-berganti menghalang 

'Ihalangi pekerdjaan pemerentah  Nan- 
king, dalam mana kekoeasaannja per- 
serikatan Chiang Kai Shek — Wang 
Ching Wei semangkin' besar sadja. 

Penoetoep pemandangan singkat ini, 
tidak lain dari pemberian selamat ta- 
hoen barne kepada sesama babangsaan 
Asia, bangsa Tionghoa seoemoemnja, 
dengan pengharapan, tahoen 2485 ini, 
jang dimoelai dengan banjak oedjan, 
bisa memberi penerangan jang sepoe- 
asnja IK.N.| 5 

  

Ongkos pembikinan oeang. 

Dalam besluit Gouvernement telah 

pada tanggal 30 December 1933 (Ne- 
derlandsch-Staatsblad No. 181), jang 
mana maoeat atoeran2 tentang ongkos 
pembikinan ocang boeat Negeri Be- 
landa, Hindia-Belanda, Suriname dan 
Curacao, akan dioemoemkan dengan 
djalan memoeatkan dalam Staatsblad 
dari Hindia-Belanda. 

—I—.... 
VOLKSRAAD. : 

— Pendjawaban pe- 
merentah tentang 
BB, 

tah didalam Volksraad akan memberi- 
kan djawaban atas sekalian pendebat2 
termijn kesatoe dalam hal H.B.B.L. 
“Pidatonja tocan De Hoog 
Dalam sidang Volksraad kemaren 

12 Februari, tocan De: Hoog menge- 
moekakan lebih baik diadakan poto- 
ngan selandjoetnja atas atoeran batoe, 
Orang soedah bekerdja dengan ter- 
boeroe-boeroe, Bagi ambtenaren jang 
baroe masoek dienst Lg H.B.B.L, 

i   itoe tidak 'begitoe. mendjadi pertim- 

sebagainja, x' 

Pada tg. 16 Februari j.a.d. pemeren- - 

  

itoelahjangtidak bisa diloepa-loepakan, - 

gedong, 

1 

5 F 

ditetapkan, bahwa Koninklijk besluit “ 

  



    

  

    

TOELEN. 

“salicylzuur preparaat. 

  

Telah ternjata di Indonesi ini kedapatan penipoe2 jang soedah 

beriboe Sh imemalsoekan tablet GARDAN jang dimasoekkan 

di pasar2. Tadi palsoe terseboei soedah didatangkan dari 

Tiongkok jang memakai merk dan boengkoesan seperti G4 RDAN 

begitoe, adalah tablet jang tidak baikdan menjakitkan hoeloe hati 

'kan dengan sangat soepaja menolak boengkoesan kiriman dari 

lain2 negeri dan haroes mint1 meloeloe boengkoesan dari ini 

negeri berikoet keterangan2 dlam bahasa Belanda dan Indonesia. 

Kita jang mendjadi wakil satoe-satoenja di 

Indonesia dari fabriek?Bayer Meister Lucius, ha 

nja menanggoeng boengkoesan' dari Indonesia 

N. V. 

  

tetapi sebetoeinja tidak berharga dan boekan sadja 

Semoea pemakai obat2 Bayer diperingat- 

IMPLA" 
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11 Febr. (Aneta-Reu-| 
cemoem. dari geredja | 

E imerika men ena ku dil 

na Lena 

Beny di Celebes soedah 

ga fertng dollar Straits. 
If 

Febr.. Kembali 

jarga Mana des dollar Sha 

an bahwa ini berita2 pahit      
tidak senang. 
12 Febr. |Aneta- 
Fukien dioemoem- 

—pemo Te 
“sekolah “dan: pegawai? dari 

'esan Nasa jang | 
jar gadjih As 

itc 

   

   

   
   

   
   

   

    

   
    

  

   

    

   

    

   
    

    
   

  

    

      

ome mengabarkan bah- 

2 AUTO? Hd handech selamanja an se- 

dak akan: dirobah.| 
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-DJANGAN LCEPA 

Nelbittocari pakaian jang tofjok pada 
Pa. hanja di 

- Pasar Meester- Cornelis 

sih sedia sedikit lagi : Ming h 
amis toelen (roekan minjak giling) 

m-oe djoeal habis, harga boleh damai 

3da  2@ministratie Pemandangan, 

Base Hocka BARBIER St. SARIH 

  

s Kp. Kodja No. 30 (sebelah Montijn, 
: Tandjoeng Prioek. :— 

  

—. IPekerdjaan ditanggoeng rapih dan ba- 
goes serta bersih. Pembajaran menoe- 
roet aliran zaman. 
Persilahkan toecan2 bikin Benjobsdn. 

— Menoenggoe Yergai hormat. 

ia roepa-roecpa merk, dalem keadain 
baik dengen pembajaran menjifjil. 

Adres Djagamonjet 67 Batavia-C. 

Isaror “TERIMA LAGI DoDoL 
5 GAROET : aa 

007 
Lek pesan sama S.M Soebrata 

2 Wali” 1810 Weltevreden 

  

       

     
   

  

   

    

   
   

  

   

   
    

   
     

      

   

   
    
    

    

  

'TENNISCLUB Masih diterima 2 orang 
“Magi (jang soedah pandai atau baroe 

tiap-tiap hari Sabtoe sore di Dag 
Sentiong Batavia- Centrum. : : 
Boleh bitjara pada Mohamad: Nser 
» Pemandangan" Telef. Wi. 1440. 

SATOE 'ROEMAH. Didjoeal adanja di 
Ie-straat No. 4 Mr, Cornelis. I 
'batoe compleet dengan bijgebouwnja. 
Minta keterangan disitoe Lena 

Crankcsitmhandal  GERANIUM" spoor- 
ilweglaan ketjil 4 Bat.-C. cooperatie dan 
waroeng? (baroe bisa oentoeng, kaloe 

        

  

co megu kaoem goeroe oleh | selaloe djoeal kita poenja obat. 
“ Tanja kita poenja Pan 

Toko Slamet" 

IGORDON 11. 

beladjar) oentoek toeroet main tennis 

Dari |. 

    

   
    

. Muziek-Insirumentenhandel 

en reparatie ,,STAR“ 

Pintoe Besar no. 22 Bt. telf, 1082 

Terima pekerdjaan bikin betoel roepa- 
roepa perkakas muziek dan djoeal baroe 

atau tweedehandsch dengan harga moe- 

rah, boleh dateng saksikan pada toko 

terseboet. 
  

LEKAS KIRIM f0,901! pada W. Soe- 
darsana' - Pemalang:  dapat—seboeah 
boekoe ,REDJEKI", isi pengetahoedn 
economie: Economie doenia (crisis...) 
Indonesia (import-export . 
Roemah-tangga Himoneteele helaid “. 2 
Cooperatie, perdagangan ... banjak lagi 
  

KEPERLOEAN - DRUKKERIJ. Maoe 
didjocal MOERAH. “1. Masin fjitak 

form: 0,45x0,30. M. 
ampir baroe harga f500, 500. K.G. 
Letters saran dipakesatoe kaka f 1 per 
KG, Poleh berdamai pada: Drukke-ij 
de SKRAKATAU" Djatibaroe No 21 
Batavia-Cenfrum. 
  

DITJARI “seorang Goeroe, oentoek 
sekolah Igama Islam di Batoeroesa. 

Soerat-soerat lamaran minta di ser- 
takan Diploma, dan keterangan dari 

sekolah mana, Adres: M. SALEHAKIL 
Batoeroesa. 
  

Focan P. 

Sab'r soed.h sampai sabar. Djika- 
lau djandji meleset I-gi, boekan salah 
saja kalau ada apa-apa terdjadi dengariT, 
tocan. “ H:rap mengerti kebsikan 
orang. $ 

An: Bt Ce tan 3 
Tidak datang lagi, sebab perkata'an 

kau poenja ajah tidak enak. Saja toe- 
kan orang kaja, hanja maxsoed scetji 
soedah tentoe, Djangan toelis soerat 
jadres kantoor,   K. Mr, Cornelis, 

Han Pompa Senen. 

Bouwmaterialen Handel P. SURYASOE- 

MIRAT Tjibantenweg 2 Telf. Welt, 1464 

Ada sedia roepa-roepa genteng dan ba- 

foe bata, Harga melawan " kwaliteit baik 
  

Rijwielhandel ,,BOEMIPOETRA & Co," 

en reparatie -alelier 

172 Batavia- Centrum 

menoeroet djaman 

Gramophoon 

Pasar Senen No. 

Harga pekerdjaan 

fjepat dan.rapi.ditanggoeng menjenangkan. 
  

Koran Sport bergambar ,,DOENIA 

WORSTELEN“ 20 sen : sekewartal, 

adres: Zonder Werkplaats S. S. Mang- 

garai. 23 sen loear kota Betawi. 

— Moerah! penting! perloe di batja. 
MAN aa EPA An 

BARANG M4s INTEN, - Tjoema di 
Juwelier “Thio Teng Giok, Pasarlama 

Mr. Cornelis njonja2-bisa pilih matjam2 
Bikin model. Brilliant terlepas sedia, 

msnoeroet model, Harga rendah, 
  

LES INGGRIS. Njonja Inggris foelen ma- 
oe kasi peladjaran bahasa Inggris oentoek 
conversation  (bertjakap-tjakap) “ dan 
gramatica. Oewang pembajaran f 8.- 
seboelan, seminggoe sekali satoe djam 
Keterangan telefoon No. 981 Welt. 
  

BARBIER- AWANG, Kramatplein (Dja- 
Han pompa) No. 8. Tentoe menjenangkan' 
semoea lengganan. 

Coiffeur Pa. 

Lama. prakfijk di 

  

'WAROENG ISATE KAMBING. Jang 
paling terkenal Parma alias Noy, Dja-” 

Poelang dari nonton: 

Taoen baroe harap mampicl 
  

KLEERMAKER SARMILI, bekas baas 
dari M. de Koning,. Gang Kembang 
Sepatoe Kwitang,  Soeroeh kita oekoer 
dan bikin toean poenja pakaian, Di-   tanggoeng menjenangkan,    

  



  

  

  

    
  

    

    
     

  

    
    
    
    
    
     

  

       

       

       

    
       

   
   

  

    
        

     

     

   

  

   

    

    

    

      

    

  

     
      

   
    

        

   

      

      

    

    
     

  

     

           

   

. Senshe 

THUNG WIE LIONG 
Tanah-Abang Kebon Katjang 
Gang I No. 5 Tel. 4707 Weli. 

  

  “. ben Tu Pk Hen 

Toean BUSTER CRABBE 
Membilang banjak trima kasi pada 

sekalian penonton jang soedah dateng 

saksiken Tarzan” dalem 

— KRAMAT THBATER 
Semogahnja  poelang dengen poeas bersoerak 

dan soeka hati, tapi sebaliknja djangan loepa 

» Tarzan" poenja samboengannja tamat: 

Specialist sakit medjen Kengki- 
poettwi (prampoean dateng boe- 
lan tida tjotjok), dan penjakitnja 

“anak-anak orang miskin-di toe- 
loeng pertjoema onkost kahar di 
kasih vrij. 4 
DJAM BITJARA 7—9 pagi | 1 

4—6 sore 3         

  

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

  

Mosiain Kemis 15 Februari 1934 
  

| Rex Ingram 

ea Rosita Garcia in 

BAROUD , | Ketjap Pn THEE 

(SOEATOE PEMBALESAN) Se nie Tami 
Toean poenja hati tentoe aken berdebarsdebar 
deeger treakan perang ,,BAROUD'. Toean 
te toe aken merasa heran dari kebagoesan 
Jang diperlhatken dalem ini film. - 

“Tp e IKHANDE L Kalau telaat tentoe habis 
it: AEON . 

. Menoenggoe dengan hormat : 

  

: Sasa ar epal Batik” bae antero empat di 

| Tanah Djawa. Plaat Gramophoon ,ODEON” tjap 
IA jah, lagoe rontjong 'Stamboel dan Extra, 
.ternjanji oleh Zangers dan Zangeressen jang ter- 

erti : Miss Moor, Siti: Amsah, Miss Ijem, 
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Berladjar kenal kawan baroe 

: sa - Sahabat lama an 

CERTIFICAAT DARI 2 — PHotEL-METROPOLE 

Dr H. Heerdian & Dr. 1 H. Tan BATOE RADJA (Zvid- -Sumaira) Ca Bil san 

Dea 1 — | 73 Se Son ) PERTENGAH 4 MN Iiin Zuid-Sumbtra Staatsspoor 
|. ES Bea RA “ BEDAK & DJAMOE SARI- 

POHATJI, JANG SEDJATI 

JANG MENGGEMARKEN. 

HATI, MEMBERIKAN 

BI sore ana teror. | | IB ATI K HANDEL 
01 oa areas (Ml TOKO ,MOEDA" 
| KETJANTIKAN DENGAN 

PASAR SENEN 159 B. BATAVIA-CENTRUM. 

PASTI S3 

  

  

  

  

    — Beheerder (M. H.A, KARIEM) 
  

PALING BAIK BOELAT SEGALA : 
Ola pa TN SNI Med akh 
YINdei MN MO Na rlej 2 
aa POETIDAN : 

KA DAPET: DAN 

    En aan Op Jang selamanja tjoekoep menjediakan roepa2 batik haloes ran Dota Mn Nah gan 
Harga: "3 0.60 per doos & F 0.10 — F 0.05 per sak Bedak.. - « a : G i i 

D0 FP 0.05 per zak Djamoe bocat lelaki dan perampoean. dan kasar dan roepa2 tenoenan Donggola, Samarinda, Gondem Medaiile Pasar Gambir. 1983, . Bisa dapat beli dimana-mana ge- 
en " aa men seharga F 2.50 lain onkost, Pad, dan lain-lain. : | s2 |ngan harga f 1.—, f 0.60 dan f 0.30. 

KWE KARTAATMADJA (SL HARDJO-——— R- BARNA 
Keb. . kafjang Batavia-C. Sindangrasa-Tjiamis Soekaboemi 

  

  

  

Ket 

pl dapat pada: S.M. Sseklaln Drukkerijweg “Teletoon 1810 Welt. 

“Taman Oesaha, dekat Bioscoop T, Abang, Schsenmaker Atma, Pefjenongan,       | PC (PERCI), Def. wd. Bosch, Firma Seng Hap & Co., Semen en. | || ” Perhatikan ilah ! : 

— diseantero Cooperatie & waroeng2 Ind. diseloeroeh Pasoendan. Pada ini waktoe soedah sewadjibnja dan sepanfasnja, kita memper- 

pa Kitab S A. Alijderoes, Kramat Te 1655 t F -hatikan, APAKAH dan BAGAIMANAKAH DJAL -NNJA ECONO- 
“MIE KITA ?     Maka dari itoe apa bila njonja-njonja dan foean-toean ada 

kaperloean prabotan roemah tangga dan bikin pager kawat lebih 
. dahoeloe datang kepada... « 

: ML. 
Tas Kaep en Verkoop nieuwe en 2e handsch meubels. 

Be PETJENONGANWEG No. 5 

doeloe di Sawah Besar No. 37 Batavia Cenfrum. 

Menoenggoe dengan hormat 

BACHRIE, Pengoeroes, 
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  Boekoe batjaan Inggeris jang berdua 
“New Royal Reader. Bookl to Bk, VI : TIDAK PERLOE DIPOEDJI, 
Royal School Readers Bk. I to Bk. VI. ba 5 LN : ag 

HiBoyal Crown Reader Bk. T'ig Book VI. . hanja ketjap ini sekarang dipa- 
N laehie Model Hemder Book Lie Bk Vk - 3 ana dipergoenakan galam 

Phihroads of Hisieny Bodi Iis Bi Xi Pa ote nh" dan seba- 

Highroads of Literature Book I to Book VI. wan bera Midonesiers Soematih. 
New Age History Reader Book I to Bk. VI. MA aan 
Royal Science Reader Bk. I to III, 1 

“dnproved Feader ee Ito Bk. VI. : BISA DAPAT DI: 

& Murche's Science Reader Bk. I to Bk VII Nae 
“Everyday Classics Book 1 to VII. & P. CG. 1. Defensielijin v. d. Bosch, 

Reading & Thinking Bk. I to VI. 
5 The Tell-A-Tales Readers Bk. I fo IV. 

. The Path To Reading Bk. I to Book NI. 
More Readers to Be Continue. 
The Standard English Malay Dictionary f 10.— 
The Twentieih Century Dictionary f 4,50 
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The English Encyclopedic Dictionaty f 5,— 5 

MEN eU Pan Banjak lain lain boekoe lagi. Aa TAN 224, 

aa #N PADA: . Catalogies dikirim pertjoema kepada jang minta. Rgmin, Kwitang “O. Lebak Dsta 

3 5. ors A The Chinese & English Book Co. : maan ANN Mn 
M N Pantjoran No. 29 Telf. 1540 Batavia Lg Asean "Kebon Da. 

Thomas II, Batavia: C,           
  

  Batavia-Centrum 
Kai            



     
   

    

  

  

   

  

    

       

    

| Ini lezing soenggoeh mendapat 
| hatian dari segala agama2 k 
|. lihatan boekan sadja oemat Isla 
|. mengoendjoenginja teng djoega ba 

3 Kia 2 he na 2 -a 

   

   

  

   

  

Ih. 

Banjak djoega kaoem Islam jang | 
erpeladjar berpidato itoe malam dian- 

| taranja Prof. AF. M. Abdoel Kadir 
|M.AT M.P. Achirnja seorang poeteri 
Islam berdiri dan berlezing dengan 

| tangkas dalam bahasa Inggeris, nama| 
- nja, Begum F. S. Muayy idzada Chowd- 

— hury, M.A, Perempoean2 Islam di 
| India, hampir semoea memaki: 
.dah (menoetoepi moeka, 

  

       

) ja di lezing2 mereka 
“ menuedjoekkan moeka- mereka. Jah, 

| tentang keadaan dan kemadjoean pe- 

| .rempoean2 di India sekarang, nanti 
5» lain waktoe saja akan toetoerkan di 

..  toeboeh), tetapi sadja di 1 

   

  

Speciale Artikel. : 

| Sesoedah habis sekalian pidato da- 
“lam bahasa Inggris, maka moelailah 

' pidato2 dalam bahasa Bengali dan 
' Urdoe. Itoe waktoe saja mendjadi bo- 

| sen: karena tidak mengerti apa jang 
-.« Gdioetjapkan oleh mereka, sadja bila 
| mana ada tepoek tangan, saja djoega 

— ikoet menoendjoek kegirangan saja. 
“ Saja keloear dari itoe tempat serta 

masoek kelain bilik (kamer). Tiba2 
saja berhadapan dengan ssatoe bilik 

ang memakai nama ,,Swadeshi C 
“ mercial, Museum. Saja kepingin meli- 

|. hat apa jang didalamnja. Sesoedah 
— mendapat keloearan dan pendjaganja | 

- saja masoek dalam bilik jang besar 
“ itoe, Didalamnja nampaklah sekalian 
' barang2 jang soedah diketahoei oleh 
— bangsalndia oentoek membikinnja. 

' Sesoedah melihat segala barang2 , 
“saja keloear, karena itoe waktoe lezing 

  

        

   

   

    

  —) lamnja — keadain barang2 jang soedah 
| dan bisa diperboeatkan dan dikeloear- 

  

   
   
      

timboellah dalam fikiran saja bahwa 
India soedah sepantasnja mendjadi 

kerdeka. Ketjakapan rajat oentoek   

  

    

     

   Bara 
   

mn dilbadan tidak tjoekoep. Ini kaoem mis- | 

. boer-|kin boekan sadja ratoesan. tetapi ri- 

  

anak2 Indonesia jang beladjar, saja ti 
  

'sa dan setoempah darah itoe. Saja ke- 

kepingin mengetahoei ilmoe apa jang 

mereka toentoeti itoe diini kota. 

ja 1 1tOE W2 : donesian Home." 
soedah boebar. Bila saja perbanding- | 

| kan dengan apa jang saja lihati dida-| 

ketemoei mereka. Studenten Indonesia 

kan oleh pendoedoek asli —, maka | 

  

    

ang indah, isinja museum Batavia 
bagoes sekali—roemah-roemah . 

ian kota tidak baik— sapi sapi 
di kota ini ada 7 orang 

  

  

   

anti lain waktoe pembatja akan kete- 
, dalam artikel jang pandjang lebar. | 
a manoesia bebas melahirkan 

boeah perasainnja boekan ? 

Keadain pendoedoek di India banjak 

  

banjak sekali djoega jangmiskin. Ini 

kita bisa persaksikan dikota Calcutta 
djoega. Waktoe malam soesoenannja 
bangsa miskin di stradt2 soenggoeh 

menjedihkan. Mereka tidoer tidak me- 
makai alasan lagi poela penoetoep 

boean jang didapati di kota Calcutta 

ini. Sepandjang djalan raja dan straat2 

kita dapati timboenan kaoem miskin 

ini. “Keadain mereka djoega menda- 

tangkan kekotoran diini kota. Saja heran 

sekali jang pemerintah Inggeris tidak 
atoerkan penghidoepan kaoem miskin 

BNN 5 
"Hari Inng Keoaa saja soedah maoe 
berangkat ketempat jang saja toedjoei | 

tetapi oleh karena ada seorang India 
'menjatakan bahwa di “Calcutta ini, ada 

'dak djadi berangkat, melainkan itoe ha 
Iri saja pergoenakan waktoe oentoek 

mengoendjoengi mereka jang sebang- 

pingin sekali djoempai mereka karena 

'Waktoe itoe saja pergi dengan ke- 

nalan saja. Mereka berkoempoel ting- 

gal dalam satoe roemah di ,44 Elliott 
Road, Calcutta. Waktoe saja tiba di- 

itoe nomer roemah, saja teroes ma-| 

soek kedalamnja, karena dimoeka roe- 

mah itoe ada tergantoeng merk, ,In- | 

“Mereka terkedjoet . melihat kepada 

saja, kerena tidak disangka2 saja 

jang bertinggal diini: roemah djoem- 

blahnja V7 pemoeda. Hampir semoea 
berasal dari Djokjakarta, nama mereka 
A. T oempoel,Supraptha , Sumarno  S.           

  

   
     

       

    

     

    

    

          

      
    

  

   
   

   
   
    

       

   

    

   
      

          

    

membikin keperloean roemah tangga 
.I. soedah sama tingkatannja dengan 

bangsa Europa !! : aa 

' Besok 'harinja saja memerloekan 
melihat keramaiannja kota Calcutta. 

Djoega mengcendjoengi Museum, die- 

rentuin "dll. Tentang Museum, kea- 
ain didalamnja, roemah gadjah kita 
Batavia C. lebih banjak isinja tentang 
arang2 koeno, sadja gebouwnja lebih 

bagoes dan lebih indah boeatannja. 
“Dierentuin disini amat besar dan indah 

emandangan didalamnja. Segala bina- 
ang diatas doenia bisa dilihati disini. 
ita poenja dierentuin di Soerabaia 
emang beloem begitoe banjak isinja , 

bagaimana isinja dierentuin di Cal- 

“ 

- 

  

cutta “ini. Jah, — barangkali waktoe 
karang soedah bertambah banjak 

   | itoe dierentuin di Soerabaia, 
a saja memerloekan melihat, 

saja tiba di Soerabaia pada 
eptember 1931. Djoega koen- 

Iywood park, tetapi kera- 
eadain jang dipertoen- 

(oeK! amnja, sebagaimana djoe- 
a saja lihati di Pasar Gambir. 

«Bangoenan dan keramaian kota Cal- 
entoe sekali 

  

        

   

  

   

kebersihan. Sapi2 da 
lain kelihatan dengan be 

1 didjalan raja. Ini hal 
n, karena agama “mes 

epada ini binatang sebagai 
h2 dan toko2 sebahagian 

tangannja pendoedoek 
emerdekaan India 

Tetapi menoe- 

   

    

  

      

  

    
   
   

  

    

    

   

    

kan lebih 

   

  

     

  

   

   
     

  

   
   
   

( mereka soedah memperhoeboengkan ta- 

koemp 

alBombay d.l.I. Bilamana sexalian stu- 

ilcoord dengan kemaoean kami, tentoe 

Supamaiitmadja : Moh. Sukaro Bengali 
Marjun, toean Budhyman. S3 

Sebahagian dari ini pemoedf mem- 

peladjari ilmoe kedokteran, dan seba- 

hagian sebagai artist (kunstenaar). Ke- 

banjakan mereka ada lepasan, dari 
sekolah A.M.S. di Indonesia kita. 

sekali jang kaja raja, tetapi sebaliknja| 

    

      

oB 

  

     

          

   

   

  

    

  

  

  

POEDER SAKIT KEPALA 
. TJAP MATJAN 

Pake satoe boengkoes ini obat poeder saktuja kwitas ilang! 

Boekan omong kosong tapi kemand 

Kaloe tida semboeh dalam 5 minut sewangnja boleh tsima kombali ! 

Ini obat poeder paling mandjoer bocat semboehken penjakit : 

5 egala roepa sakit kepala, sakit gigi dan koeping, sakit pilek, 

badan merasa pegel dan ngiloe dan sakit demem panas dingin. 

Molenvliet West 174. T 
isa dapat bali di. semoea 

TOKO OBAT TJAP MATJAN 

ENG AUN TONG 
Batavia 

x 

joerannja oedah tesboekis ! 

elefoon No. 1090 atavia. 

Roemah Obat segala tempat.   | 

Beni MM NBL AO ENAK 

  

  

Barang2 jang didapat oleh politie. 
Jang poenja boleh 
ambil. : 

Barang2 jang terseboet dibawah ini 

dapat diambil kembali oleh jang poenja 

dikantoor Hoofdcommissaris van Po- 
litie (Koningsplein West) pada tiap2 
hari bekerdja dari djam 8 pagi sampai 

djam 1 siang. Pee 3 
1 vulpen merk ,,Eversharp“ jang 

soedah 10esak, 1 dompet ocang de- 

ngan isinja 12'/, cent, Ykamrad kajoe, 
2 kerandjang dan 1 pikoelan, ! dompet 
dengan  kertas2, I kawat listrik dan 
lampoenja, | sepeda, I dompet ocang 

dengan f 7:85, ! djas hoedjan, 1 pe- 

mengangan toengkat Sinjo Kolas, 
I band pinggang, I pak kain badjoe 

dengan ogangnja 40 cent, 3 piring 

hidjau, “1 kain pelekat, 2 kerandjang 
dengan | lampoe gantoeng, sekoem- 

poelan koentji, 3 pasang sepatoe njonja 
jang toea, I damestasch, | katja mata 

dengan tempatnja, 1 dompet oeang 

dengan £ 1,76 dan 2 koentji, | hals- 

doek jang tjoklat, | sepeda toean merk | 

Capital“, 2 kerandjang dengan pikoe- 

lan, dan lampoe, | pajoeng kertas, 

I pasang slof, I bundel kain badjoe, 

sekoempoelan koentji, | zak cement, 1 

sepeda toean merk ,,Olympia“ 1 dompet 

dengan rijbewijs, | kebaja poetih dan 
| toetoep kepala jang hidjau. 

—O— 

Langkah Moehammadija h 
: Tjabang Betawi. 

Pada hari Achad jbl. telah dilang- 

  

  
4 

    Waktoe beromong-omong saja perloe- 

kan menanja tentang peladjaran, bila 

'ada soesah dipemandangan mereka. 
»Jah, ,fatsal peladjaran disini tidak 

begitoe soekar,. sebagaimana peladja- 

ran2 di sekolah kita. Disini sadja di 

Iperloekan itoe vak, jang ditoentoeti. 

Sebagaimana saja,” katatoean Soemar- 

no, saja mempeladjari ilmoe kedokte- 
ran. “Lain-lain ilmoe saja tidak pela- 

djari, karena orang jang memerloekan 

titel ilmoe tabib, mesti otaknja siang 

hari. malam ditoedjoekan kepada itoe 

djoeroesan. Tidak mentjampoeri atau 

memerloekan peladjaran diloear garis- 
nja- ilmoe tabib.- Dengan hal itoe 

'peladjaran jang dihendaki bisa dengan 
lekas kita dapat. Kalau orang pemoe- 
da jang soedah menamatkan sekolah 

A.M. S. dinegeri kita, maka oentoek 

mentjapai titel Dr disini, kita dapat 

selama2nja 4 tahoen, sedangkan di 

Indonesia sekoerang2nja 7 tahoen. 

' Djoega saja menanja tentang, kalau 

1 

  
Ii silatoelrohim dengan gerakan pemoe 

a di Calcutta ini“ Mereka djawab, bah 
wa pemoeda2 India di ini kota beloem 

gemar kepada politiek, berlainan 

dengan pemoeda Indonesia. Kami 

  

      ni 
oelah, sebagaimana pemoeda2 

Indonesia. di Mesir, tetapi sekarang itoe 
tjita2 beloem kesampaian, karena ma- 

“sih berkiriman soerat dengan pemoeda2 
Indonesia jang berada di India ini 

jaitoe di “Delhi, Lohore, @adian dan 

  

denten Indonesia -di- India ini ada ac- 

sekali kemoedian 3 atau 4 boelan ke- 

kepingin sekali mendirikan per- 
n 

soengkan - persidangan dari segenap 
pengoeroes Moehammadijah Tjabang 
Betawi di Kramat 97 dibawah pimpinan 
voorz. Tjabang toean Kartosoedarmo, 
moelai diboeka dengan Alfatechah djam 
9.30 pagi... , 

Jang mengoendjoengi lengkap pe- 
ngoeroes dari Tjabang dan Bahagian2 
nja poen pengoeroes Aisjiah' Tjabang 
dan Aisjiah dari Groep2 jang berde- 
katan dengan dilainkan tempatnja. 

  
Maksoed sidang loear biasa ini akan: 

meoemoemkan  rantjangan2 (plan2) 
pekerdjaan Moehammadijah jang akan 
ditempoeh dimasa jang dihadapi, ter- 
lebih-lebih dalam masa 3 tahoen 
j.a.d. (34 — “36), jaitoe berhoeboeng 
dengan kedoedoekan pengoeroes baroe 
jang diangkat dan disahkan oleh Con- 
ferentie Daerah pada boelan Decem- 
ber jang laloe. 

Ng 

baik di India ini, maoepoen di Indo- 
nesia kita. : 

“ Selain dari itoe mereka djoega me- 
nanja tentang pertjatoeran hawa poli- 
tiek di Indonesia. Saja toetoerkan se- 
bagaimana semoestinja. Kira2 2 djam 
saja 'menemoei mereka, kemoedian 
saja mohon kembali dengan kenalan 
saja karena berhoeboengan waktoe 
mereka oentoek kesekolah soedah tiba. 
Besok harinja saja berangkat dari 

station Calcutta dengan expres menoe 
djoe @adian. Kemoedian 2 hari dan 
2 malam tibalah saja dengan selamat 
ditempat jang saja toedjoe. Apa2 jang 
saja lihati disepandjang perdjalanan di ,     Ini anggapan 

  

aa Ahir 

dengaran itoe ftjita2 disekalian pers toerkan. 

ngadakan A M.S. 

Moehammadijah, menjamboeng tentang 

| 

Sebeloem sidang dilandjoetkan se- 
bagai pendahoeloe kata yoorzitter Tj. 
dengan pandjang lebar berpidato se- 
akan2 memperingati akan djasanja pe- 
ngoeroes jang dahoeloe2, dan menga- 
djak kepada jang memegang Moeham- 
madijah Betawi sekarang ini akan 
soenggoeh2 bekerdja dan beramal 
dalam lingkoengan Islam jang bersan- 
dar kepada Persjarekatannja. Kemoe- 
dian disamboeng oleh Secretaris Tja- 
bang dengan ringkas tentang silatoera- 
chim Idil Fitri jang baroe laloe. 

Pembitjaraan bahagian Onderwijs 
olen voorzitteinja tocan Sardjono, di:- 
terangkan hasil pekerdjaan afd. terse- 
boet dalam masa 12 tahoen j.l. Tidak 
tjoekoep dengan adanja Mulo sadja 
jang sekarang soedah ada, tetapi di 
maksoed dan moesti dikerdjakan tim- 
boelnja sekolah2 dari jang rendah 
hingga jang setinggi2nja. Dengan begini, 
dimaksoed 3 -tahoen jang dihadap 
(34—'36|- soedah bisa kiranja me- 

. Toean Ir. Djoehanda goeroe Mulo 

halnja akan mengadakan A.M.S., dite- 
rangkan maksoed dan faedahnja ter- 
hadap kemadjoean bangsa dan tanah 
air dengan adanja pergoeroean mene- 
ngah dan tinggi, Dinjatakan bagaimana 
beratnja mmengadakan sjarat2 jang me- 
lengkapi oentoek pendirian itoe, tetapi 
mengingat akan kewadjiban terhadap 
langkahnja Onderwijs apa pocla me- 
ngingat zaman sekarang ini, djadi biar 
berat bagaimanapoen. djoega orang 
moesti bekerdja bersama-sama oentoek 

Moerid2nja terdiri dari sekalian goe- 
roe2 Agama disekolah Moehammadijah 
(jang dirasa perloe) dan moerid jang 
dari Cursus B jang tertimbang oleh 
Pengoeroes soedah boleh didjadikan 
Moeballig. 

IV. Tablieg oemoem. 
Lamanja tidak ditentoekan, jaitoe 

akan memberikan penerangan ma'na 
dan tafsir Al @oeran dari permoelaan: 
hingga tammatnja, Fegig dan Tarich 
Agama Islam, . 

Waktoenja: Oentoek cursus A dan 
B, setiap malam Selasa dan Sabtoe 
djam 8—10. 

Oentoek Cursus CC, setiap rialam 
Djoemahat, djam 8— 9.30 

Oentoek Tablieg Oemoem, setiap 
malam Kemis 8—10. 

Tentang ichtiar ke-oeangan oentoek 
menghidoepi djalannja Bahagian Ta- 
-bliegh, -akan  diatoer sebaik-baiknja 
|terhadap oemoem teroetama terhadap 
kaoem Moehammadijah. 

Dinjatakan bahwa Idil Fitri (Sem- 
bahjang Soenatnja) dilapangan K. B. I. 
jl. perhatian oemoem ada di loear 
doegaan. Maka Idil Idha j.a d. lebih2 
akan dioesahakannja soepaja lebih 
sempoerna lagi dan mengharap per- 
hatian oemoem nanti dimana waktoenja 
tiba, tempat sementara ini tetap di 
lapangan jang soedah. Djoega tentang 
@oerban akan dioesahakan soepaja 
dapat diperboeat disitoe djoega. 

Tentang langkah dan geraknja Ba- 
dan “Pemoeda Moehammadijah dan 
H.W.nja dioeraikan oleh voorz.nja   mentjapai A.M S.-tsb. Tidak koerang 

dari 18 roepa peladjaran jang soedah 
dirantjangkan oentoek dipeladjarkan 
dalam roemah pergoeroean itoe. 

Toean Soeta melahirkan gembiranja 
melihat langkah .Moehammadijah di 
bahagian Onderwijs ada begitoe pesat 
dan madjoe, lebih2 dengan akan ada- 
nja AMS jang tidak berapa lama lagi 
akan mendjelma dalam kota ini. Di- 
peringatkan hendaknja ada badan pe- 
njelidikan (Commissie van Toezicht) 
terhadap. pekerdjaan goeroe-goeroe 
dengan sebaiknja, soepaja lebih rapih 
dan beres, sebab meskipoen goeroe2 
itoe soedah ichlas dan menjerahkan 
tenaga dan fikirannja .sepenoeh2nja 
terhadap persjarikatan, toch sebagai 
menoesia tidak akan loepoet daripada 
salah dan keliroe. Djoega soepaja di- 
adakan benteng ke-oeangan oentoek 
mendjaga keperloean - goeroe, soepaja 
tidak moedah goeroe2 terserang oleh 
ganggoean tentang oeroesan roemah 
tangga dils. hingga membawa koerang 
tertibnja memegang tegoeh tentang 
sifat kegoeroeannja. 

Pembitjara kedoea dari 
Tabliegh, 

Soesoenan pekerdjaan diwaktoe jang 
akan datang teratoer seperti : 

Ie Gr uS A, 

Lamanja 1 tahoen, jaitoe oentoek 
memberikan peladjaran .membatja, me 
noelis hoeroef Arab dan membatja Al 
@oeran hingga sempoerna. 1 

II. Cursus B. 

Lamanja 2 tahoen jaitoe oentoek 
memberikan peladjaran bahasa Arab, 
Nahoe Sjaraf dan sebagainja. 

hh Curi us. 
Pendidikan bertablieg lamanja 2 ta- 

hoen bersama-sama mengikoeti mereka 

bahagian 

  
kereta api, nanti Jain waktoe saja toe, (moerid2 cursus B) selama dalam be- 

Madjar pada cursus B. 

toean Karibin dengan sangat menarik 
hati, karena azas dan toedjoeannja se- 
mata2 akan memberikan didikan jang 
baik2 terhadap pemoeda2 dar anak2 
jang masih bersekolah, waktoenja di- 
loear mereka bersekolah. Roepa pen- 
didikan, kekoeatan badan dan rochani, 
kesehatan, sport dan lain2, kesemoea- 
nja itoe bertindak dengan tidak lepas 
dari pada dasar Islam. Diachiri pidato 
ini dengan berseroe kehadapan sege- 
nap bapa2 dan wali2 dari anak2 Pe- - 
moeda kita akan soedi ambil perhatian .. 
atas makoednja Bahagian Pemoeda ini, 

Tentang. P.K.O. oleh ketoeanja toean 
Sabaroedin. 4 

Ia menerangkan P.K.O. j.a.d. hanja 
menghadapi pekerdjaan2 jang soedah 
ada sadja doeloe, jaitoe mengoeroes 
roemah Jatim Moehammadijah di Mr. - 
Cornelis mengoeroes pertolongan ter- 
hadap oemoem jang haroes ditolong, 
dan mengerdjakan tentang penerimaan 
dan pembahagian Zakat dan Fitrach 
terhadap jang berhak menerima. Ter-. 
chabar bahwa Roemah Jatim Mr. C. 
akan diserahkan oleh pengoeroesnja 
kepada tangan Tjabang, ini tentoe 
mendjadi pikoelan P.K.O. Tjabang. 
Lebih djaoeh bahwa Groep T. Abang 
soedah dekat akan membeli sebidang 
tanah oentoek pendirian Roemah Jatim. 

Penerimaan Fitrach j.I. menoeroet 
hitoengan ada 1300 Fitrach, 

Telah dibagikan kepada jang ber- 
hak (Fakir dan Miskin) 900 djiwa. 

Kepada roemah Piatoe Moeslimin 
Prapattan diperbantoekan 35 Fitrah 
beras, dan kepada Comite Werkloos 
Gang Sentiong 6 Fitrah. 

Diharapkan soembangan dan pem- 
berian apa sadja dari siapa sadja oen- 

Itoek memelihara anak2 Jatim soepaja 
sempoerna, - 

Rapat disoedahi djam 1.30siang" 
ngan selamat.  



     

  

  

   

   

  

   

    

     

  

   

  

    

toeroenan, 
noeroenkan. - 3 

na A vitaminen dan C, vitami- 
jak a adanja di sajoer- 

oeram, jang ak dimakan bangsa 
a, maka penjakit jang terdjadi oleh 

. dan C. itoe djarang adanja di bang- 
a kita. as s3 ran 
Kalau anak-anak bisa barangkali ke 

      

  

    
    

  

   

  

   

    

   
     

   

        

ganti. oleh adanja sinar-sinarmatahari, 
liang tjoekoep sehari menjinari kita 
semoea di Indonesia ini. Disinar ma- 
tahari itoe adalah sebagian sinar jang 
dinamakan ultranialet licht jang mem- 
bikinkan toelang-toelang koeat,-sehing- 

        

   
   

    

   

    

     

  

    

   

  
taminen, karena begitoe 
elihat orang-orang dita- 

       

    

  

5 
2 

da 
    

   

    

    

  

    

     

    
   

    

   

  

   
   

    

    

2 
kehilangan 

menentoekan a- 

ng tahoe, bah- 
.makanannja 

| ja akan dapat 

   . beri2 

    

“ Banjak orang telah tahoe, “bahwa 
eri-beri  itoe menampak dengan 

bengkak kakinja, sampai segala orang 
  

ijoleh karena lain2 “penjakit mengira 
sendiri atau dikiranja oleh orang2 lain, 

Ikalau sakit beri-beri, 
' Beri-beri 
badan, sedang djantoeng kita dan oerat 
berat sari 

a 

   

    

   

  

    
   
   
    

    

   

  

   

   

    nja. Beri beri jang koerang 
toelah berri beri 

boektikan penjakitnja dengan ge-| 
adan, Lana djantoeng, etin dikak 

dis, sedang lama-lama 
it dapat ditambah dengan 
k kaki, bengkak peroet, bengkak 
sampai mati oerat2nja dls. 

  
| pada tanaman2 padi jang | 

B3 si 
apa pemotongan padi | 

djangkit di tahoen) 

Sebagai tjontoh, 
s sawah jang soe-| 
Ct. jang telah ga-| 

oe dapat dibajangkan 

        

   
    

    

   

    

sakan oleh jang poenja. - 
arga padi, walaupoen ada atoeran2 

| pemerintah,banjak sekali toeroen.(Harga 

spisadja. Selang: 
“1 Tinggi, 
Ibatoe-bata 
Itoep, oleh k 

“lama lagi. 
batik di ini 

ikan sakit scor- | “Warta 
teroes di segalal “— 

— Mtahoen” 1932” 
. Jiang mana doc 

|lah peroesahaan batik . di Paal Merah 

  

sampai f 1,42. Harga 
1 dari f 5.— sampai f 4.— 

| peroesahaan toe- 
ng nal di Tangerang 

zaman malais betoel2 dirasakan. 
| Pengeloeara oeng2 itoe dalam 

448 ton banjaknja, 
ida sedikit, seka- 

| itoe hanja 346 ton 
eberapa lama di Tanah- 

'angerang, fabriek 
teng haroes ditoe- 
tidak bisa berdiri 
alam peroesahaan2 
schap zaman ma- 

gai tjontoh ada- 

         

   
    
    

     
           

    

   
    
    
   
   

  

   

    

   

  

   
    

    

   

   

    

   rang pengel     

    
   

   
   
   

  

  bilang: 

laise dirasaka 

  

   
   

  

2 batik, 10 dari 
moesti. ditoetoep dalam 

isan dari tahoen jang 
roesahaan kainpoen | 
pat banjak oentoeng 

Naa San Ma gp mna Ma Sa SN Panen mena n nn nang 

lectueelen 
bagaimana dan-dari manakah kenjataan 
itoe? 8 

   

  

mendiri kan instituut boeat dessa-intel- 

terseboet, djikalau begitoe 

c) apa Pemerintah tidak menjang- 
ka, bahwa djikalau didalam regent- 
schapsraden betoel2 dipakaikan bahasa | 
atau perkataan jeng tidak patoet, tidak 
perloe meminta atoeran speciaal, oleh 
karena pemoeka raad haroes mengeta- 
hoei2 menarik perkataannja anggauta2 
itoe. Aa 5 

'@d) apa Pemerintah tidak mengizin- 
kan balrwa perhimpoenan2 Cooperatief 
dan politiek, berdaja oepaja mentja- 
hari zetels sebanjak-banjaknja di ba- 
dan2 wakil pemerintah. : 

Penerangan. 
| ad. pertanjaan a. Menoeroet peman- 

| dangan si penanja tidak ada perobahan 
tentang sifatnja perhimpoenan terse- 
|boet dari tahoen 1918. 

    

r darah dibawah | 

      

Idan selandj ak dapat men- - Dan lagi boleh diberi tahoekan bah- 
wa voorstel diwaktoe Congres jang 

   SEPINTAS LALOE 
Communist dimoesoehi, Sovjet- 
2.0 Rusland ditakoeti ? : 
Ta'oesah -dioeraikan lagi bagaimana 

segala gerakan dan sepak terdjangnja 
kaoem communist jang hendak menje- 
barkan .bibitnja dengan berbagai bagai 
Sjarat baik di Indonesia maoepoen 
diseloeroeh Azia ini, teroetama di Japan 
mendapat poekoelan- hebat dari peme- 
|rentah, Apalagi boeat tanah djadjahan 
ini propaganda dan semangat commu- 
nist  terlebih-lebih sangat berbahaja 
imenganijam keadaan negeri boekan 
sadja bagi pemerentah, poen bagi 
rakjatnja. : 

lawanan revolutie itoelah salah satoenja 
djalan oentoek melepaskan rakjat be- 
noea Timoer (dimaksoed djoega In- 
|donesia). dari tindasannja doenia Barat, 
|oleh sebab inilah maka propaganda 
communist itoe sekarang teroetama 
diarahkan ke- benoea Timoer. Tetapi 
apakah ,revolutie” itoe akan memba- 

  

Menoeroet pengharapan Lenin, per- 

itoe perloe boeat soe-| " 
dari keadaan2 demi- | kebelakangan (1933) jang dimadjoekan | 

  

catau kedapatan me- 

Fl koerang dari tahoen j 

Ipendoedoek di 

“pendapatan wang 
Ih koerang. Begitoe 

1933 soedah diterima 
drente f 44.000.— 

    

   
    

   . tahoen jang soedah. 
Telah diketahoei bagaimana pemerin 

tah soedah mengambil atoeran2 oen- 
toek menolong pada pendoedoek-| 

1 itoe daerah jang miskin 
dengan djalan memberi pekerdjaan. 
Berhoeboeng dengan pembikinan irri- 
'gatie dekat kali Tjisedane, maka ada 
koerang lebih 700 orang jang beberdja 
(disitoe, sementara dalam  pekerdjaan 
demikian dekat kali Tjidoerian kira2 

    

   

  

  

   

|desa-intellectueelen, 
mendjabat-djabatan pemoeka dari Pe- 
ngoeroes besar sekali2 tidak mengeta 
hoei. 

oleh salah satoe tjabang tentang me- 
masoekkan azas non-cooperatie dengan 
kelebihan banjak soeara (84 tjabang 
lawan 3 tjabang) ditolak. 

ad. pertanjaan b. Tentang pendirian 
Si penanja jang 

ad. pertanjaan d. Perhimpoenan Pa- 
|soendan didalam persidagan pemilihan 
jang terbelakang mengadakan. 

pemilihan campagne, liwat djalan oen- 
.dang2 jang bisa mendapat zetels lebih 

koerangan D- vitaminen, itoe telah di 

«kita ta ketjewa dalam kesoe- 

Jd itor 
aorangitoe| 
kan makan 

pertjobaan boeat memasoekkan candi- 

Idjatoehk 

  

oleh berri beri jg. betoel2| 

jang hanja| 

i sakit daging betis,| 

djoega dalam ka-| II 

eroegian itoe doea “kali lipat| 

Save tidak lebih dari f 1.— per|- 

  

1400- orang jan 
|di itoe tempat... 

jang soedah 
Achirnja bar 

telah 

dapat pengidoepan. 
injak sekali orang2 jang 

bekerdja. dalam  pekerdjaan2 

  

  

“Jregentschap, jaitoe membikin djalan 
|dari Tangerang ke Kebajoran. 

Dari kesempatan2 jang bagoes itoe 
'banjak sekali orang2 jang bekerdja 
jalah oentoek mendapat nafkah boeat 
anak-istrinja masing2 jang memang 
sedang didalam djoerang kesengsaraan. 

     
    

    
     

  

Pertanjaan 7 ri toean Iskandar 

| (Dikirimkan pada tg. 9 Febr. 34). 
Menoeroet 

gemeen Ind gblad 
bode”, dari 

Preanger- 

  

diadakan dibelakangan tahoen jang 

akan dibitjarakan. , 
0. Perhimpoenan terseboct, menoeroet 

u |orang2 jang mengoendjoengi conferentie 

lo. telah berobah sitatnja. 
20. sesoedahnja tidak bisa kedjadian 

daat2nja di Regentschapsraden maka 

Gjoean, soepaja didalam pemilihan 
| candidaat2 dari Pasoendan bisa menda- 
pat kelebihan dan mendjatoehkan sama 
'sekali koecasa dari pemerintah desa. 
30. mempoenjai anggauta2 didalam 

Rechentscha 
  

  

   

  

   

    

     

ui 

»kasar'        

   

ng tidak patoet, akan men- 
'kocasa pemerintah. 

aa 

@ merintah. setoedjoe dengan 
pemandangan2 jang dikatakan didalam 
iregentenconferentie bahwa terhadap 
Pasoendan tampaklah perobahan sifat, 

etoel, bagaimanakah peme- 

    

  

   

  

   

   

            

   
   

djikalau bet   
iljang sakit bangkak kakinja, biarpoen |(intah mempoenjai pemandangan ten-| tang asalnja perobahan jang demikian 

TO Ce anagti : 
“.b)-ap 

  

     “(Pemterintah) setoedjoe 
itoe menjakitkan segala | dengan peringatan, bahwa Pasoendan 

' tiap2 hari bekerdja 

Dalam pekerdjaan leiding Soenter 
Ijang baroe sadja selesai, ada kira2 
800 orang jang kerdja, sementara 
'dalam pembetoelan dari empang2 di 
Pendjaringan 500 sampai 600 orang 

dari pada waktoe jang laloe. Penanja 
"mengetahoei, bahwa kekalahannja be- 
berapa pegawai B.B. tentang kelakoean- 
nja dari candidaat2 oentoek ressort2 
jang mempoenjai pemerintah sendiri 
(autonome. ressorten),  mendjadikan 
kebentjian sendiri (persoonlijke anty- 
pathie)- dari pegawai2 “itoe terhadap 
Pasoendan. 

—9— 

Pertoekaran nama perkoempoelan. 
Persatoean Binatoe Indonesia (P.B.L) 
sekarang soedah menoekar nama itoe 
dengan “ Sarekat Pinatoe Indonesia 
(S.P:L) 

Dikabarkan poela bahwa pada tg 2 
Maart 1934 ini perkoempoelan akan 
mengadakan openbare vergadering ber- 

wa pertanggoengannja, ,,kemerdekaan“ 
atau kebadjikan bagi rakjat, agaknja 
bagi Lenin tidak diterangkannja, dan 
bangsa benoea Timoer jang insjaf tidak 
inanti akan terdjeroemoes kedalam 
perangkap semangat communist ter- 
seboet, jangmana tidak lain akan me- 
nimboelkan bentjana dan memboenoeh 
diri sebeloem adjal sebenarnja. 

Tidak mengherankan kalau segala 
sesoeatoe gerakan jang hingga menim- 
boelkan pertoempahan darah seperti 
kedjadian dengan Zeven Provincien, 
oleh seorang nama A.J.W. Harloff jang 
menoelis dalam Rijkseenheid 6 De- 
cember 1933,. dikatakannja soeatoe 

me poenja angan2. Sehingga perkataan 
»revolutie“ dan ,communist" itoe sa- 
ngat dikoeatirkan atau dimoesoehi. 

Hanja sadja orang djadjahan soeng- 
goeh ta'djoeb, sedang communist itoe: 
dimoesoehi dan seberapa boleh akan 
dibasmi semangatnja, tetapi Negeri 
Belanda sendiri mengakoei itoe partij 
sehingga “diizinkan dengan digadji oleh 
Negeri anggauta communist doedoek 
di Tweede Kamer, boekan seperti di 
Japan jang diloear dan didalam Kamer 
perwakilan memang membasmi adanja 
communisten. 

Apa benarlah seperti kata t. Harloff 
bahwa doenia Timoer dalam hal ini 

    tempat diroemah sekolah Taman Siswa   
rtikel didalam ,,Al- | 

3. 5 boelan ini, tenteng| 
egenten Conferentie, jang| # 

telah laloe, maka didalam conferentie 
litoe perhimpoenan Pasoendan djoega 

diangkatlah intellectueelen desa, orang | 
liang melawan pemerintah, dengan toe- 

henisechapsraden, jang dengan ba- 5 
hasa dam mempergoenakan perkataan2|- 

edjoean ini, penanja ingin) 

di Sawah Besar: 1 
akan melihat soeatoe boekti bahwa 
Nederland takoet kepada Sovjet? (Z.j 

  

  

Dokter Diploma dari Hongarij 

pengrawatan dari Zusterszuster 

pinter, 

pembajaran jang pantes. 

SORE   
DOELOE HOOFD ARTS DARI ROEMAH SAKIT EUROPA 

Dr. P. VON PAJSZ 
Diploma dari SPECIALIST boeat CHIRURG (POTONG), 
penjakit njonja njonja (VROUWENARTS). 
Menerima orang-orang jang mempoenjai segala matjam penjakit. 
Mengobati poela dengan Electrisch, oepama: RONTGENSTRA- 
LEN, HOOGTEZON, DIATHERMIE 'enz. enz. dan sedia 
KLINIEK boeat orang berobat, tarief DIREKEN MOERAH, 

Menerima orang ISLAM dengan disediakan verpleegster jang 

Saben. waktoe dokter memeriksa dan obatin jang sakit. 
Familie dari jang sakit saban waktoe boleh menengoki. 
erima djoega orang perempoean jang maoe melahirkan dengan 

Dimana kita poenja kliniek pembajaran 
. Doeloe ada klinieknja orang Islam di Uskub. 

DJAM BITJARA: 

VAN HEUTZPLEIN 11, Tel. 3288 Welt. 

ge ePAGi.8 

SORE 4 —6 

PANTJORAN Telefoon 1669 Batavia 

| SIANG 1012 — 12 

  

Jugoslavi en Ned.-Indie. 

jang pandai befoel. 

boleh: MINDRING, 

2g 

Oa —. 8 
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LEKAS DATANG & 

MOELAI BOEKA 1 JANUARI 1934 ap 

—#3 KALI 
ss BOUR 

OENTO 
BELANDJA PADA 

Filialen : : 
TOKO BOURHAN Mr. CORNELIS 

Sat, BOURHAN SALEH Kp. Arab PEKALONGAN | 
3 1 Kemahalan kembali wang, 2 Koerang senang toekar kembali 

” 3 Saban belandja dapat persenan, sampai 30 Januari 1934 
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HAN SALEH 
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ENG 

  

PADANG - 

G. MENJENANGKAN             
   

      

| picolnja, sementara dari tahoen jang 
  

bangoenan perlawanan tjara bolsjewis- 

si
nt
al
 

Te
ri
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ai Bat mpoenjai 

Potitie beberapa 
jang ke- 

   

  

      

            
       

     
    

  

    

  

     

  

apa boleh hana dan tida 
“dipikir soal kebangsaan 

baik komt te recht dan nanti 
: ngelajap djoega. Sampai beso 
goeng boeat Kampret akan merasa 
- kenjang minoem limonade dar makan 

—. koeweh, Boeat. sampai Tjap Gome 
' maloe kelihatan isap lisong didja 

  

    

  

     

   

  

        

  

  

di kam00eng2 diperintah biliknja haroes: 

    

   
    
   “lan sebab saban orang tentoe sangka : ang 

asa ar 39 ini aa 
an diperiksa oleh Land- 

“Tjikapoendoeng 
bandjir. 

' Oetara, kira poexoel 
SA Pomgoene #nedan 

e Bata ur dan 
ska mpoeng dalam 

an aa tidak 
atau keroesa- 

ebagaimana pembatja soedah ma'- 
disebabkan di Bandoeng ada da- 

apnja sampai sekarang teroes men- 
alar penjakit Pest, jang berwadjib 
sda, ambil tindakan! semoea roemah 

satoe. r rangkap sadja soepaja djangan 
jadi sarang tikoes. 

Oleh kanan, tentoe sadja sang 
o ak 5 isa toeroet diam bersa- 

empat ke sawah d.i.I.   
     
   

  

lisong-selamat-taoen-baroe 1 
. Si Tjodot waktoe masih KetjiLs 

. poengoeti mertjon, djikalau ada gedong 
lo pasang mertjon, S soedahnja “habis 
— fjari tjokar-tjaker jang Nan melata 

“ disakoei boeat di 
toek besok paginj 
- Disebabkan, tabea 

     

  

jang Taelempanr (ting 
| gian jang lemah. dari Aitja 5 

| mang "pasang . ertjon Tebih doeloe, 
— tidak tiap orang mampoe Ibisal, pori 

ngoet koentoeng . sih gampang dah.. 

  

    

  

    

    

    
     

    

     

pret 'soeka melantoer, maoe ke Rijswijk | 

anja ada -sifat dari tiap-tiap penoelis| 

  
Soedah lempeng dioendjoek 

an ke Sorga maoe terpleset lagi 
adja menoedjoe ke Noraka.- — - 
“Barangkali lantaran di Noraka tentoe| 

tebih banjak temannja dan ramai KEDer 
anti malam.....! 

   
   

    

  

   

      

    

. Ai, djadi melantoer. Memang Kam- 

di ke Gang Atjong. Melantoer roe-| 

oerat-kabar, apa lagi Kampret djikalau | 
z0onder melantoer kiranja ramboet lekas | 

'a maoe bitjara sesoedahnja 

sawah dan melihat padi jang baharoe 
Gitanein lantas dibantam kromo diroe-| . 
sak, Sehingga kalau pembatja berdjalan | 
ke 'Bandoeng sebelah kidoel kampoeng 
'pabakan Tjiparaj, Tjirangrang, Sajati,i 

"1 Tjilampeni 
CT Iroesak oleh hama tikoes 
slempoenja sawah tidak ada harapan 

ba-ane bisa memoengoet hasil. Disebabkan| 
3. Hana begitoe roepa, apa jang berwa- 

Idjib tidak akan mengambil tindakan 

d.LI. semoea sawah2 
sampai jang 

seperti di daerah Cheribon membasmi 
ting ta Maap Oa : Aga 

POERWOKERTO. 
Pembantoe kita toelis : 
Korban stamboel4 

narik PA seng jang sadar seperti. 
| berikoet : 

stamboel | jang waktoe stamboel itoe: 

“Ikeoentoengan jalah doea gadis moerid| 
|Mulo-tentoe anak orang baik-baik telah 

  

- 5 3 2 aa kepada doea orang speler| 
ig 9 | dari 

CM |doea gadis itoe djatoeh dalam tangan 
Ane spelers terseboet. Kemoedian stamboel | 
Liwa |terseboet pindah ke Poerwokerto, poen 

AW |doea gadis 
Fa 

itoe stamboel, hingga terdjadi 

remadja itoe. mengikoet 

Di Poerwokerto hal ini adalah men- 
  

   
     

    

   

  

    

            

   

  

   

      

     

      

ka 5 

  

     

ae dadi p 

Hai fakpya Kas 

ioemblat ha Pat 

  erhatian orang, karenanja soeatoe/| 
serombongan orang antaranja pe- 

    

   

: gadis terseboet dalam roemah pondokan 

i tidak bisa mendapat keterangan 
sampai tjoekoep. Meskipoen. begitoe 
isa. diambil kesimpoelan jang patoet 

is itoe Na keloearan dari moe 

Haa ajelidikan itoe 
ertian kepada kami bah- 

is itoe soedah sengadja 
m doenia stamboel. 
canja telah membiar-| 
ha tidak Pa Sak 

jatas pimpinan . 
lal bertempat diroen 

1 | Boekatedja, dikoe 

? (Poerwokerto, Rapat- dimoelai poekoel 
3 1210 ditoetoep poekoel “22. 

- disebabkan hoedjan karena memang tidak membeli. 

: Gagak toelis pada kita 

nah manoesia dan teroesf- 

:oes bersarang di dalam tanah) 

-- Doea gadis Indonesiers.| 
Beloem lama ini di Poerwokertoada| - 

pasar malam, sesoeatoe hal jang me-| 

Dalam. pasar malam itoe ada bermain 

bermain di Tegal telah mendapat satoe| 

roes P4 A. telah mengoendjoengi | 

sebelah kidoel aloen2. Kedatangan me| 
2 Ireka sengadja akan meonderzoek itoe 
-|gadis dan kebetoelan memang bisa 

bang- | bertemoe. Dimadjoekan beberapa per- 
5 an kepada gadis itoe jang seorang, | 

  

  
an pengoe- 

: “Parmoensekg dengan kepindahannja 
'e Soewarda gai ketoea dari 

“tib: Poe ) poen berhoe- 
ktoenja pilihan 

Jam rapat anggota 
jaga diambil 

  

Markwidapdo 
0, Pembantot 

      .Minggoe Kena 5. iib. Klam- 
pok telah mengadakan “rapat anggauta 

an  Martoharsono 
toean Dirdjo. di 

| ioleh segenap 
anggauta. Hal2 jnng dibitjarakan ke- 
tjoeali hal roemah tangga djoega hal 
verslag congres d rabaja jang di- 
oeraikan oleh sauc Soepono dari 

   

    

     
    

     

   

Mentjari kalender Ra S. 

'Baroe2 ini tocan A.W. Larangan 
itelah datang kedesa Tambaksari per- 

loe mengoendjoengi roemahnja anak 
disitoe jang bersekolah di T.S. Poer- 
wokerto boeat membeslag kalender 
T.S. kalau ada. Tetapi dengan anak 
terseboet tidak bisa bertemoe poen 
perkara kalender tidak bisa dapat , 

Pengangkbdetan Sampah 
Tjara mengangkoet 'sampah di Poer- 

“| wokerto oleh regentschap tidak lagi 
dengan gerobag besar tetapi dengan 
tikar ketjil jang ditarik oleh orang jang 
mengendarai fiets. Kabarnja bajar toe- 
kang angkoet itoe seboelan f 13. Kita 
kira dengan tjara ini R. R. Poerwokerto 
ada lebih menghemat? 

—— 

-CHERIBON. 

   

Keterangan lebih dja- 
oeh tentang ramai pe- 
“nangkapan, 

Kita telah kabarkan tentang ramai 
penangkapan dari spion2nja Veldpoli- 
tie jang ditangkapi : ran telah mem- 

  

   
   

jarak djoega diberi 

la pembikinan arak gelap dalam 
ressort Onderdistrict Waled, (Peman- 
dangan No. 108), kita telah 'perloekan 
datang di Waled boeat mentjari ketera- 
ngan2 bagaimana asal moelanja itoe 
'spion2 ditangkapi, kita telah menda- 
pat keterangan dari salah seorang da- 
lam ito tempat sebagai berikoet: 

Kabarnja boeat daerah Onderdis- 

.Idjadi sarangnja pembikinan arak ge- 
lap! Oleh sebab itoe beloem selang 

Cheribon telah mengambil “tindakan 
mengadakan spion2 dari bangsa Ti- 
onghoa dan Indonesier goena menje- 
lidiki tentang pembikinan arak gelap 
dalam ressort Onderdistrict Waled, 
dan kabarnja Veldpolitie telah ber- 
'djandji pada spion2nja siapa jang 
'bisa memberi keterangan dengan boek 
ti2nja kalau ada orang jang membikin 
arak gelap, bahwa spion2 nja akan di 
beri premie- f25.—- sampai f 35.— 
boeat satoe kali tangkapan ! 
Dengan adanja premie tadi pada itoe 

dan djoedjoer! Akan tetapi lama-kela- 
maan roepa2nja itoe spion2 saking 
ingin mendapat premie, kabarnja itoe 
'spion2 telah mengadakan satoe orga- 
nisatie tentang pembikinan arak gelap! 
dengan pakai systeem, kebanjakan 
itoe spion2 datang pada salah seorang, 
bahwa ia (spion) minta pada mereka 
soepaja soeka membikin arak, dengan 
berdjandji akan diberi oepahan f 10.— 
dan pekakasnja boeat membikin itoe 

dari spion, dan 
kabarnja spion kata pada mereka djika 
sadja nanti ditangkap oleh Veldpolitie 
haroes diakoe sendiri! dan djangan 
atas perboeatan saja (spion)? Dan 
sesoedahnja berdjandji kapan moelai 
dikerdja, kebanjakan mereka oleh spion 
diberi wang hanja f 0.50 boeat sebagai 

.1voorschot sadja. 
Djoega kabarnja itoe spion2 kalau soe 

dah beres ia poenja organisatie lantas 
rapport pada Veldpolitie, dan dengan 
segera Veldpolitie mengambil tindakan 
menangkap mereka jang telah diberi 
tahoekan oleh spion2nja, djoega mereka 
jang ditangkap tidak loepoet dikenakan 
hoekoeman jang loemajan djoega ! 

Akan tetapi kebanjakan mereka jang 
mendjadi korban sesoedahnja keloear   

  

beri keterangan palsoe tentang penang- dari pendjara, djika minta oepahannja 

trict memang boleh dikata ada men- 

beberapa lama kabarnja Veldpolitie| 

waktoe spion2 bekerdja dengan -actief | 

jang ia djandjikan, malah dengan se- 
baliknja diantjam dengan jang boekan2! 

Tentang ini systeem dari spion2 
boekan satoe atau doea kali tetapi 
“Te beberapa poeloeh kali didjalan- 
an 
Dan roepa2nja mereka jang telah 

mendjadi korban sama merasa ditipoe 
oleh Spion2, dan kabarnja oleh mereka 
telah mengadoe pada jang berwadjib, 
oleh sebab itoe baroe2 ini jang berwa 
djib telah mengambil tindakan jg. per 

nja ada beberapa bangsa Tionghoa dan 
Indonesier dibawa ke Cheribon, boeat 

Hanja kita merasa heran ketika kita 
datang di Waled tentang ini penang- 
kapan dioesoet oleh orang2 politie dari 
P.LD., akan tetapi kita pertjaja sekali 

telah mendapat order dari jang berwa- 
djib ! 

Berhoeboeng ini perkara ada dalam 
pemeriksaan politie, mendjadi kita hanja 
bisa kabarkan sekalian sadja dahoeloe, 

keterangan2 jg. lebih djaoeh tentoe kita 
akan kabarkan lagi.— 
  

WARTA ADMINISTRATIE 
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. 

ngoendjoengi toean? Abonne jang te- 

(per postwissel).soepaja rekening itoe 
1ditoekar sama recunja. 

Harap mendjadi. tahoe adanja.   Administratie 

  

"SP3 

's Middags. bij Uetheer 
's Ochtends op het brood: 

RE 
      

  

PS BECULAAS 
van PAUL C. KAISER'S Banketbakkerijen 

amandelen 

Overal ver 

SPORT 

en 
andere 

 heerlijke 
banket- 
Tenan     

SPECULAAS: 

PAUL C 

Een wonderlijke combinatie yan bloem, 
en de fijnste specerijen, 

toebereid met pure boter 
krijgbaar a # 100 per blik. 

' Spaart de mooie, gekleurde plaatjes voor 
het kinderleesboek : 
zwerver” yan C. Joh. Kievit 

»Benito, de jonge 

“KAISERS 
BANKETBAKKERIJEN 

      
     

   

     

    

Paya spion2 boekan sadja dikasih apa 

loe itoe spion2 sama ditangkapi antara 

diperiksa lebih djaoeh, dan kabarnja 
'itoe spion2 soedah ditahan dalam boei. 

tentoelah orang2 politie dari P.LD. : 

dan lain waktoe kalau kita mendapat ' 

Diharap, apabila ada rekening me- 

lah membajar wang abonnementnja, 
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   jan di seloeroeh Indonesia 
nttegel kwaliteit nummer 

        

| DE DIRECTIE 
N £ 

   

  

   

  

h lama berdiri dikota 

   
    

  

dengan lekas pada siapa - K3! Sg 

         

   GOENTOER 

TELEFOON 5684 wr.     

   

Ne 

  

  
|| LEVER 2 KALI satoe hari s0es0e samp 'Je kwaliteit jang TIDA TER- 

: An Nona AMAT SEGER. baroe Sadja diperes dari sampi, dan 

  

manja dalem perdjalanan. 

“keroesahan di bawah pengoeroesan Europeesch jang perhatiken betoel kebersihan, ee Te Bs 1 jan 2 

CEO IU Diatiterken MGelai djam 4 pagi. 

    

    

F: Beladjarlah bahasa 

| IKOENTJI PINTOE GERBANG PENGETAHOEAN) 

mengerti dan. pandai berbahasa asing. tag 
Pada masa ini bahasa Belanda dan bahaSa Inggeris adalah 

  

      

   

    

  

   

   
     

     

AM-p.M.HASJIM, 
. EN DAMEI MODE- | 
NEN 131. TEL.3706 

"icovronli 

bahasa jang perloe sekali dipeladjari. ng 
Banjak sekali orang jang hendak beladjar tahasa itoe, tetapi 

ia ta“ dapat mengoendjoengi sekolah-sekolahan, karena diam di- 
“loear kota, ta diterima mendjadi moerid, dd. 5 1 

Oentoek mentjapaikan keinginan mereka itoe, PENDIDIKAN 
OEMOEM mengadakan -schriftelijke les (beladjar denpan peran- 
tarain boekoe?) jang dikirim saban minggoe (4 kali seboelan) 

“Peladjaran dioesahakan dengan tjara jang moedah dan di- 
terangkan dalam bahasa Indonesia Tammat sampai Np. 52. 

Oeang langganan tiap-tiap bahasa f 1.25 seboelan. 

N. B. Kapada Cursisten 
$ akan di kasihkan 

Woordenboek 
(kamoes). 

(sk Kirimlah pada. 
Adm: ,,PENDIDIKAN - OEMOEM“ 
TJARIKAN 1 — 

      

  

SEPECIAAL — 

MENOELOENG PENJAKIT 
: “BATOEK 
Sinshe LOK WAY TJENG 

- Sinshe ini speciaal “Sbatin segala penjakit batoek, sebagi batoek 

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

  

    
    

   

  

   

  

   

   

      

   

    

  

     

    

    

-   

Boeat keperloean kita djika da- 
pat. dihinggapi penjakit kentjing 
baroe dan lama selaloe makan. 

0 Cryptal” 
3 Basmikan semoea baccil2 koetoe2 

Bg akar2 dan daging? ig. biang da- 
ri penjakit kenfjing sampai habis 

| tidak berdjangkit lagi. 

DENCAN TJEPAT SEKALI 
SEBAB ZAMAN, MALAISE 

| HARGA CRYPTAL 
DITOEROENKAN LAGI. - 

  

  

Per flesch isi 100 ui Les 
aa 1 Se Le boa : Pa 0 AR        

      

     
   

  

   

    

  

  

| mporreur: 
   , Batavia-Centrum Telf 3328. Weltevreden 

poenja agent : “Boleh dapat dikita 

# TOYO, depan Rialto Bioscoop, Senen Batavia-C,  - 
—.» MATAHARI, Tanah Abang, Batavia-C. 5 5 
» SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra) - $ 

KANEKO, djalan tram No, 242 Mr, Cornelis. : “ 
  
».». ABE, Handelstraat Buitenzorg.. - "Ab 

0. SUZUKI vih NANYO, Groote Postweg-39, Soekaboemi. - 
Tb TOGASHI Tjiantijoera 2 1 He Aa 

» OBAT NAKAMURA, Kanoman 40 Bandoeng. 

  

- Hana La R : Ba Di Bandoeng, Soerabaia dan Semarang. Soedah riboean orang kita/ | 
2 s 2 ik: GE MN £ £ sadjai a diG Torong No. 18: Pan Sena Pee Ak : bikin baek. saja sekarang sengadjain boeka di Gang 28 g / 
2 Mana Batavia (Java). Harep Yoean-toean dan Njonjasnjonja kaloe dapej 7 - DIATAS DOEMA 

CRYPTAL SELALOE BEKERDJA 

Toko K. Annoshita | 
“TOKO M. OISHI 79-81, djalan ttambaan Senen Batavia-C. se | 

baroe, bengek, "napas pendek, dan lain-lain sebagainja di dalem 2 

5 peparoe, orang lelaki maoepoen preimpoean jang loea afau jang mocda: j 

ini penjakit manti soeka perhatiken--.. In AA 

  

  
  

-DJAM BITJAR A: 9—10 pagi dan 5-6 sore           : x 5 
3 

Alo ada apa? “Zaman Berganti 
  

      Kap Pesanlah : Maoe aksi? Pesanlah 

Pakket Genthelmen — Pakket Modern 
e aa 2 1750 : AF 1250 

"Franco diroemah Toean 
Franco diroemah Toean 

kp. Senang hati 

Sr. Sinona manis 

badjoe Caroline djempol 

badjoe Crepe Decine 

kembang Prianger 

1 badjoe Wool Soemangat 
Moeda 

1 Selendang Wasiat 

Ini pakket special. boeat kemaoean zaman modern, menambah 
akan ketjantikan dan kesenangan bagi soeami istri, Pesenlah! pada: 

" Fa. AMIN ISMAIL 
Postbox No. 54 — Batavia-C, 

Terisi 1 stel17! (5) kepar koelitkajoe Terigi 
“stel (7/,l kepar poetih 
“tstel pijama 
2 kemedja haloes 

— Idasi pandjang 
“Tkaus kaki 

« Lsepatoe model Daris 

p
a
 

ma
 

ma
 

  

| Doenia Perdagangan 
dikirim dengan Gratis 

# 
          On 235 j3 aa 1     

      

   
   

  

   
   

  

   
   

    
   
      

   

  

   
    

   

    
    

   
   

  

   

   

        

   

    

   

“0 Jada di Vorstenlandea, sekarang,“ 

0|...Begitoe," Ta 
0. »Tentoe. Mereka tidak bisa hidoe 

- Idengan merdeka. 

  

    

  

a s Idah semaoe saja, Tetapi mana radja radja Djawa boleh pilih tempat se- 
      

r kelain kota sadja poen mesti 
jada idzinan dari Gouverneur. 

“IK .Tetapi dengan dapat gadjih tjoe- 
—. Ikoep,“ kata dr. Pardi, : 
". I..Oh, tentoe penghasilan, orang ti- 

. Idak bisa goenakan lebih dari keper- 

  

    

satoe kehor-|radja tidak berimbang dengan hilang 
Ja samboet toean-toean (nja kemerdeka'annja, risiconja jang bi 
On asa datang sewaktoe - waktoe. Djoega | 

ba- | boeat radja-radja dalam tanah merde- 
|ka. Salah satoe nasibnja akan sangat 
ilmenjedihkan sebagai Czaar di Rus- 

MINTA, 8 Te 
nja| Ini saban radja »da poenjakan kans, 
in|Radja hanja ada satoe boneka jang 

'da|dipoedja, tetipi berat tanggoengan-   »Saban orang toch poenjakan tang- 

: apa lagi Radja. Djawa seperti jang 

Saja kalax soedah 
dak senang tinggal di sini, Saja pin- 

aoenja ? Djangan jang pilih tempat 

locan orang. Sisa penghasilan dari | 

bandrek atau badjigoer, 

    
| 
| 

| 
| 

E YS jang -soeda lama dan berada berdjam djam la- | | 

| 

BELANDA atau INGGERISI 
Gentoek meloeaskan pengetahoean kita, Maka haroeslah kita 

“ 

SOERABAIA | 

  

SINSHE NJIT KIOEN SHIE 
Gang Torong No. 17 — Batavia 
  

I- Tpeciatist: 

Pande mengobatin penjakitnja 
prampocan dateng boelan tida tjo- 
tjok, IPek Thay) en kepoelian, 
dan roepa? penjakitnja anak-anak 
  

  

  

Koendjoengilah La 

INSULINDE BAR 

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. 

NAYANANYNPNAM 
Mendjoeal ketjap 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 Tjiarhis 
toelen ditanggoeng 100 pCt tidak di- 
tjampoer: 

  

  

  

1 

    

Firma SUN SUN 

wan2 dan trima pa- 

kerdjain soepa pake- 

an prampoean model : 

bikinan Shanghai jang : 

paling netjis, harga 

ipantas, harep toean 

dan njonjah dateng   

  

saksiken 

APAKAH RADIO” 
TELEGRAFIE IFOE 
Inginkah toecan taoe ? Sekarang soedah 
ada 'boekoenja dalem bahasa- Indonesia. 
Kirimreh postwissel f 1,—, nanti foean 
akentrima sate boekoe berisi tentang roe- 
sianja RADIO dam bageimana kita haroes 
memakeinja. Dihiasi bebrea gambar de: 
ngen difjitak memakei tinta 2 warna. 
Lekaslah pesen ampir abis. 
Djoega. mendjoeal hasil tangan Indonesia 
asli, seperti TOPI PANAMA asli harga 
( 5—,# 3,75 dan (4,50 TOPI DJAKSI 
model Panama f 1,—. ACTENTASCH 
Djaksi koeat seperti koelit £ 2,—. HAND- 
TASCH, TOPI anak-anak dan Njonja- 
Njonja, PAJONG dari kain berbatik dan 
berkembang d. |. |. Barang-barang dis 
tanggoerg baik, koeaf dan menjenang- 
kan. Djoeal ketengan dan codian. Silah- 
kenlah pesen, sekali. tentoe boeat sefe- 
roesnja, Mintalah prijscourant, 

Menoenggoe pesenan 

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

— M. ABDY SABOER. 
Ma Km Ss bah   

: N 

goengan, Dan lebih besar kedoedoe- 
-kannja, tentoe lebih besar tanggoeng- 
annja. Ini djamak.« 
| “xJa, tetapi djadi radja tidak poenja- 
kan kemerdeka'an. Ia tidak boleh ka- 
win dengan' semaoe-madenja sendiri, 
tidak boleh bergaoel: dengan saban 
orang dengan sesoekanja, tidak boleh 
pasiar setjara orang biasa, tidak boleh 
berpakaian sesoekanja. Saja kira ma- 
kan dan minoem djoega mesti ada 
atoerannja tidak seperti kita kalau ke 
pingin. boleh memakatr soto atau 
gado-gado zonder perdoelikan apa- 
apa. Oempama- radja sering sesoe- 
dah sore habis mandi dijalan keloear 

Istana, tentoe  Ministerraad ” ma- 
djoekan keberatan. Dijoega kalau 
radja oempama ia paling sceka ma- 
kan ikan peda (gereh) tentoe Raad 
van State akan melarang. Sebagai ra- 
dja tentoe tidak tahoe: kenikmatannja 

apa lagi toe- 
wak. : 

Radja tidak ada kesenfangan boeat 
bisa berboeat dengan sermaoenja sen- 
diri semoea mesti di atoer oleh orang 
orang jang pegang kekoe/asa'an di se- 

kerdjaan jang radja-radja 

kerdjakan - bersama 
orang jang soedah 

'toor dagang radja tidak poenjakan. 
Kadang2  koendjoengi tempat-tempat 
keramaian, lantas kelain tempat de- 
ngan dihormat-hormat, pidato dice- 
tjapkan, tetapi penghormatan begitoe 
soedah ratoesan kali, poedjian djoega 
soedah tidak bisa dihitoeng 'agi ia 
dengar,: Lagoe kebangsa'an tidak bo- 
leh ketinggalan, tetapi dokter - apa 
|orang tidak akan bosen teroes-mene- 
Toes mendengar. satoe lagoe sadja ? 
Sepandjang djalan naik kereta ke- 
emasan dihormatkan oleh orang ba- 
njak, manggoet kekiri dan kynan de- | 

    

bawahannja selainnja tjoema boleh 
berpikir dan mengimpi. Tetapi impian 
djoega ia tidak boleh bilang pada si- 
apa siapa djikalau ada bertentangan 
dengan kebesarannja. Pekerdjaan-pe- 

lakoekan 
ada pekerdja'an jang bikin djemoe, 
tidak ada variatie, eentoonig dan di 

dengan orang- 
toga-toea, botak- 

botak zonder ada leloetjon atau hi- 
boerannja. Apa' jang dikerdjakan tjoe- 
ma oeroesan negeri, lain tidak, sedang 
typiste jang tijakap seperti chef kan: 

Ka MENANAM HEKTAR di 

ngan ketawa, tetapi sebetoelnja dalam 
hati lebih soeka kalau koempcel de 

kan pada ia. Lantas siang malam ti- 
dak sentausa atas djiwanja, en toch 
mesti selaloe tersenjoem dan lihai- 
kan moeka jang manis, Katanja radja 
ada jang mempoenjai tanggoengan 
atas keslamatan, kemadjoean dan ke 
moendoeran ra'jat, Ini toch onzin be- 
sar, seperti orang dalam kota ketjo- 
petan lantas Burgemeester jang me- 
nanggoeng itoe kedjahatan itoe toe- 
kang tjoengo. Ada lagi cempamanja 
katanja radja paling koeasa. Ini betoel 
doeloe waktoe orang masih biadab, 
Orang ia boenoeh lantaran isterinja 
tjantik di ambil tidak apa, tetapi mia- 
na kekoeasa'an radja pada ini wak- 
toe? Kaoem penganggoeran riboean 
jang tetap bepitoe. Orang jang beker- 
dja berat radja tidak bisa mengen- 
tengkan.“ 

»Ja, tetapi jang djadi radja sendiri 
soedah merasa enak dengan itoe ke- 
dcedoekan," kata dr, Pardi, 

(Akan disamboeng)   

ngan itoe -orang-orang jang hormat- 

    



       

      

    

  

   

     1 India telah memboeat j so'al pemberon 

  

   

  

es. Dengan sanga 
mendjerit-djerit perempoean2 itoe me- 

  

'Majoor Brett jang berada disamping 
perempoean2 lantas menjerang itoe    

  

   
    
     

      

    

ag 

tidak dis 

gan terdjadinja diwaktoe 
— sore, bersamaan harinja dengan pidato 

— Lord. Willingdon, -dan . ,,Statesman 

Io ada beritakan terang kedjadian itoe, 

  

   

ang India dan achirnja ia bisa me- 

mei Ce Ne an 
| Kalau kiranja hoofdcommissaris tadf   

    

    

   
    

    

  

Ta demikian“... £ Sita San 

| li ——2ket habisnja 

Fs - 7 KA Ken A3 

La : (3 4 N : PN Tn 

PE 

    
ja ke Ci 

| ia kembali lagi 
» lapang cricket. Sesampainja 

ia melihat 4 orang ba: In 
berpakaian setjara koeli 

|... Ioendoep-njeloendoep berdjalan dian- 
- tara pohon2an jang ada dibelakang 

itoe tent, hal mana menimb 

H
a
h
a
 

   
   

   

    

    
    Mr. Cleary dengan segera bertind 

et Nat eni “Mada sebagai tanda 
& keroesoehan dan dengan segera poela 
|. politie2 agent jang bertempat ditem- 
».. pat pemberentian auto menjerboe ke- 

£. tempat jang roesoeh itoe. : 

  

|... Tidak sedikit waktoe djoega dila-| 

|... Keampat orang India itoe ternjata 
bersendjata revolver, sementara masing2 
mempoenjai bom poela. Satoe dian- | 
tara mereka ini masih ada kesempatan 

  

      

   A 5 |. pada sekedjap itoe djoega ia ditembak 
| mati oleh agent politie jang kebetoe- 

lan datang menjerboe disitoe. Lantaran 
| ifoe ia poenja bom terlempar tidak 
!. begitoe keras dan bom djatoeh dian- 
|. tara perempoean2 jang berkoempoel 
y dalam tent, dan beroentoeng tidak 
Penpoclameletoes, aan 3 

—. Lain bom poela dilemparkan menoe- 
: agent2 politie jang mendatang, 

an mana beberapa agenten men- 
at loeka. “3 Se BA ai 

— Pertandingan tembak menembak lan- 
as timboel. Sementara mereka tembak- 

menembak itoe, maka salah satoe di- 
tara orang India itoe mendekati itoe 

ent dimana kaoem perempoean sedang, 

   

   
   
   

    
   

  

     

      

    

  

    

  

     

— —ipp Har Ya ah TA sa : 
a pe Sh 4 San 

Ken Daan 

  

5 An 25 #1 

2       
   

  

   
     

    
    

  

a. 
- 
“3 

  

   
   

     

  

   

    

       

   
   

      

   

    

oentoek melemparkan bomnja, tetapi| D 

“isatoe  boelan dalam 

|datangnja laat semenit sadja, soedih 
"2 banjak orang jang akan meridja- 
| iban itoe penjerangan. | 

sh satoe dari itoe peremipoean2 
Ke bahwa orang bermoela 

RUN .yeara letoesan dilocar,lan- 

   
   

djoetnja- sambil berteriak “letoesan 
rgi | bom,” “sementara jang lainnja memboe- 

dek padanja dengan mengatakan bah- | 
ek tar-| wa itoe hanja soeara mertjon sadja. 

agi ke 

   

— Tetapi tiba-tiba mereka melihat satoe 
|bal besi'jang menggelinding menoedjoe 

  

  
najmereka, lantaran mana salah seorang 
1g |Aari perempoean2 itoe jang agaknja 

Itidak ketakoetan |loepa) lantas mere- 
bahkan dirinja ditanah dan menjoeroeh 
teman-temannja berboeat demikian 
djoega, Tetapi tiba-tibalmoentjoel poe- 
la seorang lelaki jang bersendjata 

er jang datang menoedjoe pe- 
ipocan2 itoe sambil tidak berenti- 
“melepaskan 

  

      

dan keroesoehan hebat, dar 
sedaja oepajanja perempgean2 itoe 
menjemboenjikan dirinja disela-sela 
pohon-pohonan. 
- Waktoe tembakan2 soedah berhenti 
lantas kami terpikir dengan kami poenja 
soeami2 dan lain2 hal. "3 

— ,Dimana iboe“ begitoe tangisnja 
seorang anak perempoean disebelah 
kanan. ,,Dimana saja poenja andjing” 
egitoe poela kedengaran seorang 

perampota: 3 Ba 
Waktoe kami kembali sea 

  

   

sama2 diatas bangkoe baroelalw kami 
mengetahoei doedoeknja ini Bahaja: 
jang baroe timboel. 

. Berhoeboeng dengan ini penjerangan 

jang terdjadinja pada tanggal 7 Janua-: 
ri 1934, dan jangmana ternjata adalah: 
socatoe bagian dari pada satoe per- 
sekoetoean oentoek memboenoeh se- 

anak-.bangsa Europa di Chittagong, 
maka oleWpolitie soedah diadakan 
tindakan- 
mentjega 
baroe. 

adanja keroesoehan2 jang 

ENI Sa ae 

» 'geletak di tanah, di leher dan kepala 
3 iserta. badan, lengan, 

£ ilainnja banjak didapat loeka-loeka 
4 Ibekas tikaman jang semoca dikira 

ada 19 liang. | 2 Un 
“Dan seorang adik dari si korban 

Ipoen tidak Ipepoet kena tikaman, jang 
-— |roepanja pada itoe malam terdjadi per 
 #goelatan hebat, hingga itoe doea soe-| 

dara djadi korbannja. Tetapi si adik 
roema sakit, 

: emboeh. Lana : 23 5 

Itoe waktoe tentoe sadja orang be- 
lToem i 

,. tapi kemoedian oleh 

1 orang, 1 nama Moein, 

arah, 3 Ra'a, 4 Oedin, 5 Abid dan 
ad. 5   

      

    

oea tentoe sadja ditahan 
pemeriksaan menjatakan 

, (korban di satoe pihak (Marah dat 
(memberatkan pada pes 

endierit-djerit ketakoetan, dania lem- | 
rkan bom tetapi djoega tidak mele- | 

D ketakoetan dan | 

tarikan dirinja diatas boekit jang agak D 
isa|tjoeram, disoesoel oleh orang India 
a- |jang menembakinja. 

'rampas sendjata apinja dan serahkan/leh t 
litoe orang pada politie. | 

| Politie soedah beroentoeng” bisa| Kota 
tangkap ke-ampat orang jang mela-| 
koekan penjerangan terseboet. Sekalian-| d 
nja ini terdjadi didalam tempo tiga 

A3 aa salah satoe dari perem- 
saris|poeaaz itoe melompat lantaran terke- 

lam besluit, tocan Moeslim Arif tjoema 

'tentoe boleh kembali katjoeali kaloe 

Ta Ear embakan-tembakan.| 

Waktoe itoelah timboelnja kekatjauan |. 
dengan | 

kalian lelaki, perempoean dan anak-| 

lakan jang loeas oentoek| 

paha dan lain| 

'€ siapa jang lakoekan itue| 

g berwadjib soedah bisa 

noehan adalahsebabi 

  

y   

" i Tan Ex 1 
Semoea saksi poe 

  

Goda, begitoelah achirnja ia didjatoeh- 
3 

ah ye : adan 

-      
 Pesakitan terima sadja itoe I ek 

man. sana Mn an : 
“Tidak boleh: tin Oa I 

di Soematera Barat 
toean Moeslim Arif. 

Toean Moeslim Arif, tadinia ada 
peladjar dari Sanawijahschool Fort de 
Kock, sekolah mana sep 
doeloenja di kapalai oleh 

      

  

      

    

Oentoek menero    
   

    

     

  

   

  

nawijah, tokan Normaal Isi an 

can itoe SOC.dah 
& per- 

“4 

ra Barat dan haroes 
ja di Betoeng, 

iperentahkan boeat 
Hoofdbureau van 

: Gan dari sini ka 
lia: 'roes ke Tapanoeli. 

Dengan begitoe, tentoelah toean itoe 
soedah berangkat tinggalkan ini kota. 

Haroes diterangkan, selama di Fort 
de Kock, toean Moeslim “Arif djoega 
mentjampoeri pergerakan tajat, P.S.L.I. 
dan pemoeda Moeslim Indonesia dan 
Redacteur dari Persbureau ,,Himalaja", 
bersama dengan toean Junan Nasition 
jang djoega belon selang lama tinggal- 
ikan ini daerah, lantaran dapat besluit 
seperti tocan Moeslim Arif. 

Kemoedian menoeroet kabar Sinar 
Sumatra” kita dapat kabar, bahwa da 

dalam tempo 1 tahoen tidak boleh 
indjak ini daerah dan saliwatnja itoe 

nanti ada pertimbangan baroe 
2 AAA - 

Drama di kampoeng dan hati iboe 
jang berani. : 

Iboe mengorbankan 
  

erti diketahoei !- 
leh tocan Moech-' 

“Itar Loeitie. Sl : 

Beg celah pada £,r | 

ie|kepada kepala desa, pengoeloe balei 

ini lantas dibawa oleh harimau ke 
Soeatge .batoe besar, terletak dekat 

Dia, keterangan, dengan tempat itoe dan darahnja di 
kitan Boejoeng'): Te eh 

hisap oleh binatang itoe. : 

takoet dan setjepat-tjepatnja poelang ke 
roemah, akan tetapi ia menoeroeti pem- 
boenoeh anaknja itoe, mendekati tempat, 
dimana harimau itoe sedang minoem 
darah anaknja dan disana ia berkata 
beberapa kali, dalam waktoe jang lama 
kepada harimau, dengan bertania, apa 
kah goenanja. membawa orang jang 
masih moeda dan ia maoe memberi 
badannja sendiri sebagai korban bocat 
Santi anaknja, djikalau harimau itoe 
maoe melepaskan anaknja.... Ia soe- 
dah toea dan tidak bergoena hidoep 
lagi, oleh karena itoe lebih baik ia 
boeat gantinja. 

     
   

perdoelikan permintaan jang memiloe- 
kan hati dari orang toea itoe, dan hanja 
(mengambil lagi korbannja itoe dan di 
bawanja kehoetan dimana orang toea 
'itoe tidak bisa mengikoet lagi. 

Seketika orang..foca itoer poelang 
'ke kampoengnja dan ia beri tahoekan 

lapa jang telah kedjadian. 
Kepala desa itoe tangannja satoe, 

sebab hilang doeloe waktoe ia me- 
nembak ikan, ketika itoe dengan be- 
'berapa orang lelaki, pergi-—ketempat     
harimau tadi dan mereka dapati majit | 
jang ditinggalkan oleh harimau itoe. | 

| Assistent dari ondernemir:g2 Marijke 
.ketika itoe djoega berdaja oepaja, me- 
.nembak harimau itoe dari pohon, akan 
:tetapi tidak berhasil. Oleh karena itoe. 
|disekitarnja tempat itoe diperboeatlah 
2 perangkap, sedang administrateur 
dari Boengara Estate pergi berboeroe, 
akan tetapi -sampai sekarang tidak 
ada hasilnja 51 

Kerban lagi dari 
harimau. 

“Pada hari tatkala perempoean itoe 
dimatikan, beloem ada satoe djam ke- 
moedian, harimau itoe djoega melom- 

Iboenja jang toea, tidak sekali-kali | 

. Akan tetapi harimau itoe tidak mem-| 

  

  

Bisa mati... 
Doea laki istri pada satoe hari soe 

dah dihadapkan dimoeka pengadilan 
oleh karena mereka telah berkelahi. 
Dengan moeka masih matang biroe si 

(istri toetoerkan asal perkelahian itoe. 
Hakim: ,,Kau soedah memoekoel 

istrimoe dengan koersi ?“ ” 
Soeami : ,,Betoel tocan hakim." 

Hakim: ,,Kenapa kau berboeat de- 
mikian? 

Soeami: ,Sebab saja tidak koeat 
angkat medja....“ 

Lain maksoed, 
Bang Amat dengan moeka girang 

berkata : Wah, saja maoe jang saban 
hari, biar hari Minggoe sadja", 

Bang Badar: ,,Semoea sapi djoega 
harap begitoe ?“ 

Bang Amat: ,,Wah. kau anggap akoe 
ini sebagai sapi.“ 

Hampir sadja terbit perkelahian he- 
bat, kalau kedoea orang itoe tidak di- 
pisahkan oleh orang2. 

Badar: ,,Akoe poenja maksoed boe- 
kan begitoe. Pada hari Minggoe biasa- 

inja sapi2 tidak ada jang dipotong." 
m 

Sajang. 
Daoed: ,,Akoe bilang djoega dari 

doeloe, jang kau moesti isap lisong 
jang banjak oentoek mengobati penja- 
kit zenuwen moe itoe," 

Ie ce aa kau djangan 
boeka moeloet lagi. Dari doeloe djoega 
akoe soedah bilang jang akoe ta' dapat 
berboeat demikian." 
Daved : ,,Kenapa ?“ 
Ja'coeb : 

silam.“   pati iparnja kepala kampoeng tsb. dan 
dimatikannja poela. 

Beberapa hari ini, perempoean2 
dengan 4 anaknja sedang pergi ke 
tempat mandi, melihat harimau itoe 
lagi ditepi hoetan, boleh djadi ia me- 
nanti makanan lagi. 5 

Anak negeri menjangka, bahwa ha- 
rimau itoe berdiam disitoe baroe se- 
poeloeh hari datangnja, djaoeh dari 
tempat itoe. Di beberapa hari selain 
dari doea orang itoe, oleh harimau          

  

dirinja kepada ha-, 
semau“ djikafau” 
maoe 
anaknja dari kor- 
Ing meet 

Beberapa heri j.I. dikabarkan, bah- 
Iwa di kampoeng Lau Gresiek, dekat 
onderneming Marijke, di Boven Lang- 
kat, seorang perempoean Indonesier 
Batak jang masih moeda dimatikan 

loleh seekor harimau. ,, Deli €rt.” men- 
dengar segala hal ichwal tentang dra- 
ma ini seperti berikoet : . 

- Perempoean moeda terseboet kira2 
beroemoer 20 tahoen sedang memotong 
padi dengan iboenja diseberang Wam- 
pe," ta 
Ketika kedoca perempoean itoe beker- 
dja, dilompati oleh seekor harimau, 
maka perempoean moeda jang be- 

Iloem lama berpisah dengan soeami- 
nja, dimatikan dengan tamparan 
jang keras didadanja, dan perempoean 

se 

melep as kanj 

itoe telah djadi korban: poela seekor 
babi. dan...dikampoehg-ain--setkor: 
andjing. : 

Ilmoe jang menje- 
dihkan. : 

Ternjatalah sekarang -bahwa anak 
negeri kepertjajaannja (bijgeloof) ke 
tjelakaan itoe adalah disebabkan is- 
terinja oetoesan Batak Jzendelingi, 
jang ditempatkan dekat tempat itoe. 
Beberapa hari ini di onderneming 
Marije datanglah seorang Batak akan 
telepon kepada Sibolangit, soepaja 
mendesak, bahwa perempocan itoe 
dipindahkan dari dabrah itoe oleh ka- 
rena kepertjajaan itoe bisa mendjadi- 
kan hal2 jang tidak baik. Anak negeri 
menjangka, bahwa perempoean itoe 
mengasoet harimau itoe, mentjahari 
korban di kampoeng, oleh karsna di 
daerah ftoe tidak biasa, harimau menje- 
rang manoesia.   

  

bahwa ,,toekang makan orang”, dari 
harimau2, senantiasa binatang2 jang 
toea, diantaranja ada jang mempoenjai 
tanda2 loeka sebab p€lor atau loeka 
karena kefjepit, dari sebab itoe mereka 
tidak mempoenjai kekoeatan dan ke- 
tjepatan boeat mengedjar korbannja. 

Tjonto2 tentang ini banjak. 
Dahoeloe orang menembak seekor 

harimau di Membang Moeda, jg. djoega 

mau itoe sebab matanja boeta dan mem- 
poenjai bekas loeka pelor, : 

Di Perboenga Est, orang mematikan 
harimau toea, jang memboenoeh koeli, 
dan binatang itoe tidak mempoenjai 
koekoe sebelah kakinja dan mempoenjai 
koekoe jang roesak roesak. 

"Dan Westenenk bertjeritera didalam 
boekoenja ,,Waar mensch en dier 
buren zijn“, bahwa satoe kampoeng 
terpaksa berpindah, oleh karena mereka 
safoe persatoe diboenoeh oleh harimau 
itoe. Didaerah terseboet pendoedoeknja 
ketakoetan: dan tidak merasa senang 
karena kedjadian jang demikian itoe. 

Djoega 4 tahoen jang laloe disoeatoe 
kampoeng jang terletak lebih tinggi 
dari darah itoe orang lelaki dimatikan 
oleh se€kor harimau didekat roemahnja. 
Se€kor lemboe jang berani menjerang 
pemboenoeh itoe, mentjegah majit   Orang tahoe, bahwa ini betoel2 njata orang itee dibawanja. 

  

   
    

    
    

   
    

   

PEK TJOK 

  

   | Radja obat boeat sakit kentii: 

      

   

    

    

    
    

      

   

     

    

YOK TJENG 
TJAP IKANMAS. 

'g-nana (Pektjok, twetjeng, keklim) 

  

    

   
     

  

1 hari 3 kali, 1 kali 2 bidji sa 

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

ma aer, Tanahlapang 
   

“sekali, kaloe tida boerse-boeroe 

  
  

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

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 

tiap ikan mas, sigra djadi baek, 
en tanggoeng lain-lain penjakit “$ 
tida bisa dateng, harep Toean- 
Toean mendjadi taoe. 

  

      
Terbikin oleh TAY AN HO 

Glodok No. 10, Telefoon No. 1620, 

BATAVIA 

»Kapan akoe djadi toekang : 

rapa-orang,-dan-hari- 
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atorium dari Gouvernement - tertanggal 19 
1933, Analyse nummer D. 283, djoegasatoe Verklaring | 

Hok Lan djadi boekti jang teroetama - dari Dr. Ong 
: BEBAS FACE FRIEND tida mengandoeng ratjoen 

 goena boeat oran 
1. boeat anak-anak- 

. Malakastraat No. 3 ten 

BEDAK FACE FRIEND 
| Fate friend ada doea roepa Bedak dan Cream, Pemake 

«| BEDAK BACE FRIEND terbebas dari semoea ke- 
RS ran, dari sebab adanja Certificaat Analyse Labo- 

sA 3 i m, Koper, Biatoeinagah dan Kwikzilver. 
2 BEDAK AGE FRIEND tertjampoer MOETIARA dan || 
seroepa batoe NATUUR. Dari itoe boekan Lsadja ber- | 

ewasa berias, ada besar goenanja 
n seger dan dapetken perasahan “4 | 

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

   

| ' Hoofdagent: 

L IE H E NG & Co. 

ecember |: 

Telegram-adres : BAKRI 

    
IKLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
| Sawah Besar 2—0 —- Batavia-C. 

|Selamanja kita ada sedia dari matjemf 
|kain djas seperfi: Wol, Palmbeach, lenen, 
Idril, en djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian dari segenap bangsa rapi 

| dan nefjis. 134 

  

Batavia     

  
  

  

segala bana Pelari 

  

    

  

    

    

  

    

ma bangsa jang. berbohnta Pi 

    

  

ongkos kiri 

Java 

” 

fiap pakket Boat 10 Kg. 

Di PEKALONGAN 
FILIAAL BALIMEESTER No. 18 MFESTER-C9 

    

      

satan 1000 k 
— ditanggoeng 

. HARGA F 

lain 

22 HARGA 

disertai wang 
'Rembours 

    

330 

  

  

  

aa Mercerised dibel tida terfjampoer soetra 
leur dan fjorak model baroe, 
tida loentoer 

245 p, pt. &   
ta Bigan haloes lain ongkos kirim boeat diseal lagi 

naga 

PANTAS 

Menoenggoe foean poenja 

pesenen dengan hormat 

 TEXTIEL INDUSTRIE 

PEROESAHAAN KITA: 

TE TAN atau soerat di Pekalongan 

  

NN 

  

ya sa 

j 

Sawah P 
Telefoon 

sar No: 2P Batavia. 
No. —@4:—-Ratavia, 

  

tida baik, 

sor€ 4 2— 5. 

Dr. CHINA. LOE HWEE SHiU 
Tinggal di Roemah Obat DJIN AN HOO 

Soeda lama mendjalanken Praktijk-dari 
segala mafjem matjem Penjakit, Spicialist- 
boeat penjakit Kentjing Manis dan Batok 
T.B.C. Baroe of lama kita bisa obatin 
sampe Baik. 
Djoega bisa obatin segala matjem mafjem 
penjakit. Orang Toea of Anak-anak da- 
lem dan Loewar seperti Sakit Kotor 
Sakit Pinggang- (Nier) dan lean-laen 
penjak kit. 

Teroetama Penjakit Orang Perampoean 
dateng boelan tida Tjotjok, atawa penjakit 
pekthay (kepoetian), 
jang kita obatin Kita ftanggoeng sampe 
baik. 

| Kaloe 

Semoea penjakit 

oewang boleh kasi 
kombali. Boleh di panggil sembarang 
waktoe, atawa dalerg di- ita poenja 
tempat finggal. 
Djam bitjara, pagi djam 8 — 11. 

  

        
          

  

     

    

   
   

  

   

   

  

    
   

  

  

                              

   

  

   

    

   

  

  

Reak Tema 

jang. terpilih 

  

   

  

sh sinar 

g sangat adjaibnja dan 

                

    

     

  

Kita mendjadi 
“ Kita banjak 

OKO 

s R 00ST No. 19 
MEESTER- 

Kenapa poetr -poetra dan poetri-poetri Indonesia di 
Mr. Cornelis, djikalau poenja keperloean pakaian ka 

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

| dan Ne ep 'matjam sedia. 

sebab banjak jang 

“sebab harga kita moerah sekali 

sean ada sedia kain poetih dari Fabriek 162 

) HOROCKSFS MILLER &CO. Kes 

moerah, 

lakoe mendjoeal, 

SLAMET? 
— TELEFOON No. 128 M.C. 
— TELEFOON No. 2 MC. 

CORNELIS.   
4 z 

TOKO 

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

Moelai harga . . . f 1.90. 
di tanggoeng Watersproof 

io2 || 
  

  

lakoe didjocal   

  

  

kesehatan) 3 | 

      "5 No. 

      

1 2 UNG 

       
     

     
    
    

  

   
   
    
     
     

    

  

, VOA ET YG uv 
Poo   

2: | Ng sia 

Ini ketjap soedah tersohor rasanja goeri dan sedep tanggoeng 
enaknja sampe resik betoel. soedah terpoedji semoewa langganan2 

TERBIKIN OLEH SOJA FABRIEK 

TJOA ENG 
Oude Tamarindelaan No. 177 Telf. 1798 Welt. Batavia-Centrum 

HO     
      

Doenia mendjadi gempar! kz 
  

Karena obat mata, Tjap , KOE- 
TJING“ soedah bagiak menolong . 
orang boeta mendjadi terang 
kembali, boekan omong kosong, 
ada boekti fjoekoep. Lebih aneh 
lagi boeat sakit mata Trachoom 
di tanggoeng 100”o bisa baik. 

joega mengherankan, mata jang 
soedah lamoer alias koerang te- 
rang pengliatan, tidak pandang oe- 
moer, dengan tempo pendek bisa 
bertambah terang kembali. 

Sampai sekarang Tjap Koetjing 
beloem pernah bertemoe dengan 
semafjam penjakit mata jang tidak 
bisa baik dengan-Obat T'jap Koe- 
fjing: memang aneh adjaib dan 
mengagoemkan.  Selainnja obat 
mafa ada lagi speciaal obat koe- 
litialah Taulin Zalf dan Taulin olie, 
goena Djerawat (koekoel). Panau 
Kokolotem. d.l,I. penjakit koelit 
dan koeping. 

Obat mata: 
So ane L J2, 50 

1 » 203 B » 1,50 

1» 10, reclame NO 

Taulin boeat koelit, 

1 Pot 20 gr, zalf J7 0,40 
1 7 10 » ” » 0,25 

1 Glas 10 ., olie 5015 
Gampang bisa dapat di roemah2 

obat dan toko2. 
Boeat agent rabat  bagoes 

goes. Ada sedia djocga roepa2 
Obat patent, boeat segala penjaki. 

Obat2 bisa kirim per rembours: 
Difjari agent2 dimana2 tempat, 

Hoofddepot The Cat Medical Hall. 
Pasar Senen No, 114 Batavia-C, 

N.B. Tocan2, personeel dan abo- 
ne's Pemandangan dapat periksa 
mata dan Obat vrij, dan kalau be- 
li obatnja dapat korting 10”s 

Menoenggoe dengan hormat, 
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