
   

        

   
   

  

    

    

  

   

   
      
   

    

   

  

  

  

   

    

(kan tolak ak Selang : 

satoe hak bagi pemerentah. » 

“jang sah dimana orang tid 

1 1 djikalau pan pan 

      

   

  

     
    

'Poen se 

djooga satoe hak, hak penoeh lagi, 

ygan penangan 

  

nationaal Talk Asa djadjahan 

      
ofdre dacteur 
tavia 'Centrum, 'Telefoon administratie 1810 WI, 

     
        

  

Plv Hoofdredacteur 

  

ne KOESOEMANIN
GRAT 

redactie. 1440 WI. (roemah Saeroen 1617 WI.) 

Tarief advertenties 

1 regel f 0.25, paling sedikit 10 regel 

Satoe pagina f 50.— sekali mocat 

£ 30,— Lampiran dalam kota 

Contract ada tarief sendiri 

Saban hari Rebo advertentie 

»Patjar”, f 0,50 sekali moeat. 

  

  

Losse nummer 10 Cent 
  

  

£ ' begrooting lndonesia, 
“Diterima baik oleh 

3 wee IE Kamer. 

4 dari Den Haag mengabarkan 
a Tweede Kamer soedah meneri- 

a baik dengan tidak mengadakan | 
pemoengoetan soeara, rentjana2 be- 

£ grooting Indonesia, seperti Justitie, Fi-. 
£ s,|nancien, B.B. dan Onderwijs.    

    

    

      

      

et kan bertentangan -begit 
Tek tiap tanah djadjahan. ta: 

    

   

  

     

  
  
  

    

rajat. st 5 

3 Kia Te ara Ts asia 

En jikalau pergerakan ra'jat tidak disoekai | 

“oleh bangsa jang memerentah, satoe | 

ggap| | Aneta dari Utrecht 

z keada' an. biasa en An peran 

'Mereka jang ditjatat tidak menjetoe- 

ndjoei itoe rentjana, ialah toean2 Wyn- 

s. | koop dan Nee Effendi Kanan 
r.| Communist). 

2 5 Depag 

Pemimpin N. S. B. dilepas dari 
pekerdjaannja. ica 

mengabarkan 

ck nerima baik voorstel Gedeputeerden 
xkanloentoek melepas Ir. Mussert, itoe pe- 

SE ena N. & B. “dari djabatannjai' ita 

“Tergakaa Eetompari kelima dari 
Pemberontakan Zeven Provincien. 

- Aneta dari Soerabaja menghabarkan : 
Pengadilan Marine kemaren 27 Eebr. 

“Iberontakan kapal Zeven Provincien, 
5 |jaitoe terdiri dari 23 .orang Europa, 

: Pe dan 2 orang 

Ta oleh Ba ana R 

|soedah bersidang memeriksa perkara | 
"terdakwa golongan kelima dari pem-f 

Thamrin | tida senang. 2 

Mengadoe pada Pro- 
Cureur Generaal? 

Kesan toelisan ki Ajang menjang-     
koet toean Thamrin dipetik oleh ,,Bin- 
tang Timoer”, berhoeboeng . dengan 
KEBERATAN BESAAAR jang dima- 
djoekan kepada Procureur Generaal 
(kabarnja) oleh toean Thamrin, dengan 
penoetoeran lebih djaoeh dari collega 
kita di Krekot sebagi di bawah ini: 

     

  

Toean “Thamrin: sekarang madjoe- 
kan keberatan besar-kabarnja- -kepada 
-Pokrol-Djenderaal jg. namanja diba-' 
wa2 sedemikian roepa, sehingga 

“keroegiannja sebagai. seorang da- 
gang dan seorang politikoes 
poen boekan sedikit. 

Djoega berhoeboeng dengan tje- 
ritanja tocan Saeroen diatas, bebe- 

  
    

|. tapa pegawai politie telak mendapat |t 
marah, sebab dari toelisan toean S. 
ada- diterangkan : beliau itoe 
mendapat keterangan da- 
ripihak ambtenaren jang 
dikira bisa tahoe hal ini. 

Halnja tocan Thamrin .ini, benar 
tidaknja telah masoek lijst hitam, 

| atau tinggal menoenggoe atau tidak- 
nja tanda tangan P 'G.soepajaia d i- 
tangkap atau roemahnja digeledah, 
selama masih beloe kelocar, mes- 
ti bisa mend Ar 

Djadi djika keloear berita tenta- 
ngan itoe, sampai aan lijst nama 
nama jang beloem dit 

—njaada salah 
“tenaarjang djad 

  

    

    

   

  

, seringkali terpaksa memoeat kabaran 

Taloe toean terseboet djoega telefoon 
pada kita oendjoek perasa'annja sebagai 
Handal Pertjakapan ia dengan kita 
di antaranja begini : 

-Dari mana U dapat kabaran ten- 
tang saja itoe? 
:—Dari orang jang saja “sangat per- 

tjaja! 
—Siapa namanja itoe orang? 
—Saja tidak akan seboet meskipoen 

sampai bagaimana djoega dan terhadap 
siapa djoega. 
—U toch mengerti bahwa kabaran 

begitoe tidak enak-boeat saja? 
— Boleh djadi, tetapi ini boekan satoe 

kabaran jang blameerend boeat U se- 
bagai leider. Leider-leider jang besar 
sama diasingkan dan U djoega leider 
nationalist besar, boekan ? 

—Ja tetapi disebelah itoe saja poenja 
kepentingan particulier. Seandainja, saja 
tahoe betoel ,,Bintang Timoer” akan 
failliet, toch saja tidak boleh oemoem- 
kan sebab bisa membikin gontjangnja 
aandeelhouders. ' Poen itoe kabaran 
bikin bingoengnja familie-familie dan 
kenalan saja. 

— Ini hal lain perkara tocan Tham- 
rin, sebab memang penjiaran jang 
bisa meroegikan, sedangkan tentang 
U anggapan saja tidak meroegikan 
soeatoe apa. 

Begitoe di antara pembitjara'an kita 
dengan toean Thamrin, dan sesoedah 
itoe kita pikir2 memang benar, SEBA 
GAI ORANG DAGANG dan particulier 
kabaran sematjam” itoe tidak enak. 

Tetapi, journalist memang soesah, 

tidak - 

  

boet, 

tiadalah banjak membawa 
dalam kalangan pemerentah. Artinja 
perobahan gadji itoe akan teroes di- 
lakpekan djoega. 

Hanja masih ada perselisihan faham 
tentang waktoenja itoe atoeran baroe 
akan diberi berlakoe, halmana kem- 
bali berhoeboeng dengan perobahan2 
dalam rentjananja jang masih di ingin- 
kan oleh pemerentah. 

Menoeroet berita Java Bode, Raad 
van Indid# ada memberikan advies 
soepaja atoeran gadji baroe itoe di- 
beri berlakoe moelai 1 April j.a.d. 

Kemaren Gouverneur Generaal soe- 
dah memperbintjangkan tentang pero- 
bahan gadji ini dengan toean Van 
Buuren, pemoeka itoe perobahan 
gadji. 

Dari ' pembitjaraan . itoe  didoega 
bahwa berlakoenja atoeran gadji terse- 

boleh djadi paling MAN tang 
gal 1 Mei j.a.d. 

Didoega bahwa ini haripoen akan 
keloearlah kepoetoesannja tentang ini 
oeroesan gadji. 

Dari sebab tidak perloe lagi diadakan 
perbintjangan dengan negeri Belanda, 
maka tentang H. B. B.L. itoe bisa di- 
dapat kepoetoesan hari ini djoega, 
dalam kepcetoesari mana akan ditetap- 
kan berdjalannja peratoeran gadjih 
baroe itoe moelai tanggal 1 April jang 
akan datang. Kabar lebih djaoeh akan 
disiarkan nanti. 2 

. Lebih djaoeh Aneta kabarkan, bahwa 
dalam makloemat pemerentah tentang 
peratoeran gadjih baroe, dengan sing- 
kat ada diterangkan demikian : 

"et pari"sebab “boleh-diharap-bah wat. 

perobahan- 

  

    

-selamanja menjet 
amb- orang. Waktoe kita toelis Mr. Sartono 

andjoerkan swadeshi tetapi ia pakai 
linnen, “ia merasa koerang senang, 

    

hak Han berkoeasa memarat 
tenaarnja, tetapi siapa itoe masih 

- dalam pengoesoetan. 
Tidak sadja karena toean Tham- 

“rin mengadoe kepada P. G. akan 
ambtenaar jang lantjang itoe, tetapi 

commissie oentoek mempeladjari pe- 
robahan gadjih, akan selesaikan pe- 

waktoe kita toelis Dr. Soetomo merima | Kerdiaannja, jaitoe mempeladjari segala 
teinginan dan keberatan, jang dike- 

ocang dari orang. asing oentoek ge- 

oi” Nationaal, Hi Magna ena moekakan dalam Volksraad tentang H. | 

|tocan Romswinckel, sementara matro- | 
zen dibela oleh officier Bussemaker. j- 
Sesoedah  dibatjakan keterangan2 

- (pemeriksaan saksi2, maka ini hari pe E 
Te dilandjoetkan: :     

an. iman 

kers, : Denga sioekang 
ada orang banjak. 

Si jang laloe.. Lain tidak. 5 
Soerat-kabar Bi Het Nania .roepa-| 

anggap dirinja lebih. mengetahoei 

  

      

     

   

    

  

   

tentang pemer rar 
5 ngan gadji. — 

'kemaren Aneta memberi kabar dari 

  

$ : Tautan di "Den Haag, bahwa berhoeboeng dengan | 
i telegram jang ,tjelaka“ jang diperbin- 
—Itjangkan oleh advocaat-fiscaal di Pe- 
Ingadilan tinggi Militair dan pembela 
dari commandant Eikenboom, bahwa 
penoeroenan gadjih dilambatkan maka | 

- |diberitahoekan dari djoeroesan jang ber- 

Inja tanggal 29 December 1932 malam, 
Isesoedahnja toetoep kantoor, djadi di 
perbintjangkan keesok harinja tangga 
30 PAN, : 

Sedang oentoek toean Saerben 
sebagai — newsgetter. dapat -dime- 
ngarti, meskipoen hal 'itoe telah 
mendjadikan zegsmannja mendapat 
perasaan koerang enak, 

Kita tidak tahoe, moesti ketawa atau 
moesti senjoem batja penoetoeran di 
'atas. Terima kasih pada collega Parada 
Harahap jang membenarkan kita, se- 

la pertjaja penoeh, mengetahoei 
bahwa siapa djoega jang kasih kabaran 
pada kita, akan kita pegang resia 

sebabkan kabaran dalam koran... 
Orang jang'terkemoeka memang bo- 

ler diibaratkan pohon jang tinggi, 
dan:.. plus on st eleve plus on 
court de danger (pohon jang tinggi 
banjak kena angin). 

Keterangan ,, Bintang Timoer“ bahwa 
»djoega Parket merasa tidak enak ada 
berita demikian bisa lofos dari kamar- 
nja“ seolah-olah baoe suggestie! 

maan hama 

Sementara itoe kita merasa tjoekoep 
lelaki" oentoek menanggoeng tiap-tiap 
letter dari toelisan kita. Gertakan se- 
matjam jang ditoetoerkan oleh Krekot 

1934, maka pemerentah mengambil 
kepoetoesan boeat djalankan atoeran2 

oentoek pegawai perobahan “ gadjih 
moelai tanggal Ii civiel dan militair, 

April itoe. 
2. Commissie (baroe| oentoek oeroe- 

san gadjih, jang akan moelai bekerdja 
pada tanggal 1 April j.a.d., akan mem- 
peladjari lain2 keinginan dan keberatan, 
dan djikalau kedapatan djoega bebera 

KR pa 

Regentschapsraad Bandoeng. 
Anggauta baroe. 

Diangkat oleh Gouverneur dari Dja- 
pemerentah jang poenja banjak | 5 0— TE Inamanja rapat2, tidak akaa kita boekaj Waijai Oei 

1 z 'penilikan. 'Ini soerat-kabar kem- Tidak: akan menanam tebos dalam | oentoek menjelakakan, meskipoen sam- |itoe tidak membikin selembar ramboet/wa Barat, - mendjadi anggauta dari 

2 tahoen 1934. “pai kita pindah ke Karet atau Oetan-|rOntok dari poenggoeng kita ! college van Gecommitteerden dari Re- 

   

  

        
    

  

bali lagi pada ia poenja hobby toe- 
doeh sekenannja, katakan bahwa P.N.I. 

sebenarnja berdasar -communistisch. 
— Dalam 'hoofdartikel kemaren dari 

itoe koran “diantara lain kita batja : 

ben hier te doen met| 
d 

Aneta dari Djokjakarta mengabarkan 
bahwa fabriek goela 
Ikalah satoenja fabriek” jang terbesar di 
Vorstenlanden,. tidak akan. menanam 

'Iteboe lagi dalam tahoen 1934 ini. Hal 
ini ada berarti satoe poekoelan hebat 
Dani pendoedoek anak negeri. 
  

    

    

   
   
   

  

    

gganggoe tocan-toean 
Besar. : 

djoega Bahwa Drs. Moh. 
“ragggg dari: “Liga voor Koloniale: 

1 disevaka ternjata itoe 

  

Tiga “hegbane Maninsibeh ' Pernah 
-Moh. Hatta ditawari candidatuur 

veede 'Kamer oleh EA 

lain itoe boekoe2 Hatta ada 8 peti 

  

  

     

    

   

- dengan P.N.I.-nja ada pergera- 
kan nationalist Indonesia jang revolu- 

: tionnair. ..Memoekoel lawan oleh, tjoe- 
ma sadja baik, same zonder moesti 
Se lebihkan. at   

5. 

Medari”, jaitoey 

Pandjang. (tempat koeboeran Corr.) 
Nuter zake.... 
Sampai sekarang tidak ada penga- 

doean toean Thamrin pada Procureur 
Generaal sebagimana ,, Bintang Timoer“ 
toelis.. Kepada toean Thamrin sendiri 
kita kemaren sore tanja, apa betoelia 
telah madjoekan pengadoean pada P.G. 
dan. didjawab sendiri : TIDAK! 

Memang, kita akan sesalkan sangat 
— bagi diri tocan Thamrin sebagai 
politicus — ajika ia madjoekan itoe 

voorzitter” dari Nationale Fractie, me- 

tocan Thamrin ke dalam loempoer 
SEBAGAI POLITICUS jang pernah 
membela doelstelling Indonesia Mer- 
deka dalam Volksraad! —- : 

Bahwa itoe kabaran tidak enak boeat   toean Thamrin—sebagai handelaar—ini 
kita. mengerti, . Malah hari Senen jang 

Hanja jang kita sajangkan, djikalau 
kita terlaloe goenakan pena kita banjak 
oentoek hal awakssama-awak, ini kita 
singkiri semendjak ,,Pemandangan" 
terbit. 

Tetapi djikalau keada'an memaksa 

tempo-tempo menjimpang dari principe 
sedikit, oentoek ramai2 isi koran... .! 

Oeroesan toean Thamrin baiklah 
kita abiskan dengan meminta ma'af 
atas hal jang membikin tidak enak 

tjoekoep sa pembatja mengeta- 

Tentang perobahan gadji. 

Moelai berlakoe tang- 
gal 
ja. d. 

Pembitjaraan-pembitjaraan jang ke- 
maren doeloe dilakoekan oleh Raad 
yan Indi dalam hal perobahan gadji, 

IL Kprer ata Ie     
  

sebagai abwechslung kita djoega maoe| 

gentschapsraad Bandoeng toean' Gan- 
dasoebrata, wedana Soreang, sebagai 
penggantinja Rd. Ng. Natawijoga, al- 
marhoem, jang beloem lama meninggal 
doenia. 

Ea 

oleh Gouverneur ? Boekan dipilih oleh 
R. R. sendiri ? Ada apakah di Bandoeng 
itoe? Red. 

  

Is b , dan boek aksoed k Sociatisise Pan, tlp ja mencit Dengadoan Aa apa eat Aa DOKTER: 
tidak ber Feidate ianggapn 1 ! “Thamrin, cabang Thamrin van Dia- |gjasa ini pemoeka dimoeka oemoem. , 

nationale beweging di sini. xarta, djempolan diatas dari P.P.P.K.L, | Ternjata. ia tidak “apa-apa, dan ini M 3. E NY A R D I 

aknja tidak kedapatan boekoe com- mang tidak spantas baroe dikabarkan | hoei ! 2. Oude - Tamarindelaan 47 

t barang: 5 poeni Na ini | boleh djadi akan ditangkap sadja Hal lainnia jang masih bersangkoe-|Telf. No .1351 WI. — Batavia-C. 
an 'soedah terbirit2 lari mengadoe pada J d 8 8 

.IP. G. minta soerat keterangan bahwaltan dengan ini, baiklah kita ambil : 

ia seorang djinak, boekan kawan dari sikap: Wait and seel Djam bitjara 

ain negeri. “(soekarno ata Hatta, AL s. HSD abal! 

Kita tetapkan, bahwa Drs. Moh. 'Perboeatan begini akan mendorong Ag : pen AA anta 

Hari Senen dan Kemis speciaal tarief 

boeat orang jang tida mampoe dan 

speciaal tarief oentoek obat-obat pada 
soeatoe roemah obat. 

Demikianlah kabar dalam Java Bode. 
Gecommitteerde R. R. jang diangkat 

  

3 5 B.B.L., pada satoe waktoe, sehingga “——— 
0: di oega Parket merasa tidak ni ada psen beberapa I kali Ir. “Soekarno koe- p z o Sg 2 

1 Pemberontakan di kapat. | |. bek" sedamia bios oos da ran. eng dar Lola la Memang PO Ui AN Td 
Saat “Dan itoetelegram kamarnja ! — #xerap-kali ada orang tidak-senang di seboet sebeloemnja tanggal 1- April 

Ge
n 

Ra
 

Ikocasa, bagaimana telegram terseboet| bagai newsgetter kita bisa dimengarti meng Nan 
“litoe mang dari Penirementbes Oemoemkan itoe, meskipoen menjebab-| Apakah soepaja P.G. ambil atoeran| pa kekoerangan dan kekeliroean dalam g 

fensie, akan tetapi dari Minister Dja-|Kan perasaan orang bagaimana djoega. terhadap kita ? . IH.B.B.L. itoe, 3 
'@djahan dan tidak bisa kedjadian te- Sementara itoe kita bisa toetoerkan| Sependengaran kita P.G. tidak ri-| 3. Peroebahan atoeran gadjih pegawai “3 

legram itoe disiarkan oleh Marirebon- bahwa zegsman kita itoe, kemaren Tea ta oi Men Hanan militair dan marine sekarang masih dja- s3 

den oleh karena telegram ini masoek-|SOre lama omong2 dengan kita, sama rin dan ,,Bintang Timoer  riboet-|di ' so'al pertimbangannja pemerentah 2 

indire actie dari P.NI. pada leg sekali tidak merasa tidak enak! . kan ! tinggi. | fm 
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—. Stowakije 

P
A
 

— maka Kanselier Dolliuss dan kaoer 

A kalau ora 

s 

| kawan per 
— dengan Frankrijk. 

—ta ba jate 
“ bagi mereka itoe, Duitschland dan 

letaknja djaoeh sekali satoe de-| “3 

  

toe jang lama tidak akan bisa d 
Doelkan Bek Sera 3 

— Setelah kaoem socialist dikalah! 

'Heimwehr berhadap-ha 

Im 

kaoem: 

      

    

    

       

     

  

   

    

        

       

   
   

   
    

    
   

  

endi 
dalam solokan dan 

timpa deeleman jang se- 

  

   

  

gan auto dan satoe pe- 
nggang sepeda dibilangan Bidara 
Ne Hang 2 
esalahan didoega ada difihaknja 
ir auto itoe, jang dengan tidak 

lihat lagi apa itoe djalan tidak 
rbahaja, kandarkan sadja autonja 

- Bidara Tjina dan begitoe soedah 

  

a 

  

»|toebroek itoe agtobus. . 
“Setelah ini toebroekan maka soepir 

autobus boeang stuurnja kekiri dan: 
etika itoe seorang penoenggang se- 

oekani peda ditoebroek. 

    

     

   
    

      
    

    
   

    

   
     

  

    

       
   

     
   

    
      

       

    
    
      

   
   

   

  

      

    

    

   

     

     doeloe, mana jang ber 
toek meroeboehkan pemere 
rang. si ? Maak Una Ia Naa 

| Kaoem Nazi di Oostenrijk itoe, dji- 

lihnja doeloe, 

“kabar jang disiarkan oleh pemeren- 
tah, mendapat sokongan dari Duitsch- 

“land dan maksoed pertama jang di, 
—  soeroehnja ditjapai oleh kaoem Nazij 

| Oostenrijk itoe, adalah ,,Anschlusz”, | 
pergaboengan Duitschland -dan Oos-/ 

“ tenrijk. Inilah ada melanggar perasaan 

kemerdekaan bangsa Oostenrijk, mes- 

| kipoen mereka. itoe termasoek djoega 

“bangsa Germaan, “nie 
Dan sekarang, setelah kaoem inter- 

nationafist dikalahkan, maka di Oos- 
tenrijk itoe akan berdjoang mati-ma- 

. radicaalnja, ja sama fasci Heim- 

wehr dan Nazi. Siapak 
“menang? SE aah Wagon 

. Bagi kita sendiri, kita pegang djago 
— Prins Starhemberg, pemimpin kaoem| 
Heimwehr. Boekan sadja dari sebab| . 
Prins ini mempoenjai toelang belakang | 

iat Oostenrijk jang | .. ja itoe sokongan rak nrijk jar 
tidak soeka bertaloek kepada Berlijn, 

akan tetapi djoega melihat perhoeboe- 
  

| ngan2 internationaal dalam masa ini. 
. “Sedari berentinja peperangan, sedari 

fihak Entente dan As 
. kemenang 

. disampingnja Tsecho 

dije, Hongarije, Polen dan... 

“jang lekas djoega oendjoek 

. memes “kekoeasaan sendiri. 

pi Itali& sendiri maoekan sa- 

enrijik merdeka, oentoek me- 
titschland dan. ... oentoek 

perdjoangan kekoeasaan 

      

  

    
    
         

    
   
    
   

   
    

    
    

  

    
    
    

   

     

    
    

    
    

    
   
     

    

   
   
   

    
   

     

  

   

  

      

    
         

In dalam 

Sekarang div ktoe mana kaoem Nazi 

Ten Oostenrijk dan Duitschland bergerak 
“lebih hebat oentoek mentjapai maksoed | 
pergaboengan itoe, maka ltalie, jang 

' tadinja merasa senang dengan berdiri- 
nja satoe Duitschland jang bersifat) 
fascistisch, biarpoen namanja Nationaal 

| socialistisch, sekarang kelihatan berla- 
— koe keras dan perlihatkan tangan besi ke 

pada segala apajang bernama Duitsch. 
| Orang jang dalam moesim ini pesiar 
didaerah Italit, kalau bangsa Duitsch, 

— dioesir. Watas-watas Italie-Duitschland: 
ditoetoep, dan begitoe djoega watas 

— Italie-Oostenrijk, karena dikoeatir nanti 
kaoem Nazi terpoekoel kembali dari 

- Oostenrijk dan merat ke Italie, seperti 
. doeloe ifoe pemimpin Habitch dan 

   “ kawan2nja. | 2 Pang 

| Halie tidak maoe Oustenrijk dikoea- 

sai oleh Duitschland, karena oeroesan 
| politiek, dan teroetama sekali oeroesan 

economie.  Roepanja lama-kelamaan 
Duitschland jang nationaal socialistisch 
itoe hendak asingkan diri dari lain2 
“negeri, seperti doeloe Japan dari lain 
bagian doenia, Maka dari sebab itoelah 

5 bia aa benar, bahwa Duitschland 
— itoe oeloerkan tangannja ke Japan akan 
— berdjabatan, menentang lain-lain negeri: 
| sama-sama diasingkan, sama-sama Ke- | 
    
    

'persendjataan. Tjoema, sajang 

  

  

alata, Tang ia" dies 
An . 

        

      
Saki 

Su 

               

        

     

        

0 Rapport Politie. 
nggar deeleman 
janaiki. 2 

kira2djam 7.50 | 

deeleman jang sedang 

Kisi 

2 

g. boleh pertjaja segala) 

tian doea kaoem natonalist, jang Sama : 

ah jang akan | 

“Ipendoedoe: 
.Itoean tanah oentoek berlaloe dan kalau 
tidak maoe, oleh toean tanah sendiri | 

dari Volkenbond, sama2 inginkan | 

djalanan Priok. | 

API| ' Sipenoenggang sepeda jang menda- 
dipi-lpat loeka2 dibagian paha kanannja 

|dengan segera djoega dibawa ke C.B.Z.. re san 

Gemeenteraad Betawi. | 
. Gemeenteraad Betawi akan menga- 
dakan persidangan terboeka padahari 
'Senen-5 Maart 1934 malam, moelai 
djam 7. Tempatnja sebagaimana biasa 
|di Koningsplein Zuid No. 9. 

akan mendjadi pembitjaraan itoe ma- 
lam ada 15 bab, antaranja Voorstel 
oentoek menghapoeskan oeang sekolah 
kepoenjaan gemeente boeat westersch 
Onderwijs, voorstel oentoek memberi- 
Ikan advies dalam hal gadji. boeat 
| Burgemeester Betawi, voorstel oentoek 
'memberi perkenan rfekest permintaan- 
Inja Bataviasche Verkeers Mij. oentoek 
'menghapoeskan peroesahaan autobus, 
ARE 

2 

| Pengoesiran pendoedoek tanah 
0.0 Tjipinang Peroempoeng 

3 Dimanakah keadilan? 
Sebagaimana kemaren telah dika- 

barkan, bahwa sekarang terdjadi lagi 
kekatjavan diantara pendoedoek tanah 
Tjipinang Peroempoeng Meester Cor- 
nelis terhadap sikap toean tanahnja, 
ini pagi perloe kita tjari keterangan 

«sa | ditempat itoe oentoek menambah apa- 
“lapa jang soedah dikabarkan. 

“Kemaren telah dikabarkan, bahwa 
2. disitoe ditetapkan oleh 

akan diroeboehkan roemah2 mereka. 

fa Kedatangan kita-tadi pagi kesana, 
oentoek. menemoei mereka jang ter- 

'berpoeloeh tahoen tinggal, seorangpoen 
kita tidak bertemoe lagi, maoepoen 
roemah roemah mereka. Ada djoega 
jang masih tinggal berdiri, tetapi jang 
menempatinja sekarang, boekanlah 
orang bangsa disini, tetapi bangsa 

Djepang. SASAK 
Sebab tidak bertemoe dengan jang 

kita maksoed, kita perloekan djoega 
'tjari sampai bertemoe, roepanja mereka 
pendoedoek tanah-tanah itoe telah 
pindah ke Rawa Bangke, dan pindahnja 
ini soedah beberapa tempo jang laloe. 
Pendosdoek jang -meninggalkan roe- 
'mahnja jang pengabisan, adalah toeani 

vernement jang pensioen. - 
“ Pemandangan soedah liwat post 
politie teroes kependjara Tjipinang 
telah djadi terang, boekan sadja roe- 
mah2 itoe telah hilang tetapi berpoe- 
loeh pohon2 poen soedah dipotong 
jang sampai ini hari teroes dikerdjakan. 

endoedoek disitoe memang  soedah 
lada terdjadi dan boekan satoe doea 
kali mereka minta pertolongan hakim 
dan pembesar negeri, tetapi tidak men 
dapat pertolongan jang memoeaskan. 

| Diantara perlawanan oentoek men- 
dapat keadilan - dan — pertolongan 
pembesar negeri, oleh Landraad 
IMeester Cprnelis jang me- 
Imeriksa perkara itoe telah 
imendjatoehkan vonnis oen- 
toek kemenangar pend.oe- 
doek disitoe, malahan president 
Landraad sendiri pernah berkata ke- 
pada seorang diantara orang jang 
tersangkoet: ,,Kamoe djangan 
(pindah dari tempat itoe biar 

bagaimana sekalipoen”. 
' Itoe perentah dan pertolongan tentoe 

” Isadja 

m8 |tctapi sekarang sebagaimana soedah 
Idiketahoei, bahwa tempat-tempat itoe 

W Itidak 'sedikit djoemblah bangsa Dje- 
Ipang jang tinggal. daa 

hi, IE Bean hat orang2 Djepang itoe ber 
masi (sama dengan toean tanah datang ke- 

tempat pendoedoek disitoe menjoeroeh 

membesarkan hati mereka, 

pergi dari sitoe dan ada kalanja roe- 

mah2 disitoe dilempari dengan batoe, 
'boekan sadja roemah dilempar dengan 

mah soedah diroesakan. 

Tindakan toean tanah terhadap ke-   

“ Menoeroet agenda pasal-pasal jang | 

sangkoet, jaitoe pendoedoek jang telah | 

|Badaroedin. seorang ambtenaar Gou- 

 Pertentangan toean tanah dengan | 

'batoe, tetapi diantaranja perkakas roe| 

pada pendoedoek disitoe, boleh dibi- 
lang meliwati batas, hingga beberapa 
kedjadian jang haroes ditanggoengkan 
oleh pendoedoeknja "1. 

ebaran jang liwat, Pada  wakto 
pendoedoek disitoe, doea boeah roe 

dihadapan pint: 
      

tidak dikenal masing-masing satoe 
kepala babe | 

Itoe kedjadian ti 
sadja. Oleh toea 

  

   

  

nah telah diizin- 
kannja orang Tionghoa tinggal disam- 

ardedin dengan 
tahoe Itekoal. Di- 

ping roemah toe 
mendirikan fabric 
belakang roemah 
kandang babi hingga 
roemahnja, semoea mendjadi kandang 
babi, dan inilah jang menambah tidak 
koeat toean terseboet 

  

   
   

  

oleh president landradd, ditambah lagi 
dengan pengoesiran jang dilakoekan 
oleh orang-orang Djepang disitoe. 

Menoeroet keterangan mereka, njata, 
bahwa mereka tidak mengetahoei sedi- 
kitpoen, apa tanah-tanah itoe betoel 
sdedah didjogal kepada bangsa asing 
(Djepang) atau bangsa itoe hanja se- 
bagai perkakas oentoek mengadakan 
"perlawanan kepada siapapoen. 

Tetapi biar bagaimanapoen, orang- 
orang Djepang disitoe sekarang betoel- 

tanah ! Tera 
ma 

Pengadjaran dari Dr. Nic. 
2 Perguin S.J. 
Hari Djoemahat tanggal 2 Maart jang 

moelai mengadakan cursus tentang 
»De moreele plicht van den genees- 
cheer” oentoek medici dar medische 

studenten. 

hari Djoemahat dari djam 6.45 sampai 
7.45 dalam aula dari Canisius-College, 
Menteng 40, Batavia Centrum. 

—0— 5 
Korban djalanan. : 

Seorang gadis Ind o- 
nesier. 

Kemaren pagi, menoeroet kabar po- 
litie kira2 djam 9,45, telahterdjadi pe- 
'langgaran. Satoe auto Austinette jang 
dikemoedikan “oleh soepir bangsa 
Tionghoa telah melanggarseorang gadis 
Indonesier. Anggapan politie jang ber- 
salah adalah soepiritoe sebab mengam- 

itoe ia telah ditahan dalam pendjara. 
Itoe anak jang tergiling mendapat 

loeka hebat dan telah dibawa keroe- 
mah sakit CZ. — Pe, 

boa 25 
Pemboekaan lijn tram Kramat- 

— Meester Cornelis. : : 
Kemaren dengan officieel lijn tram 

    
   

istrict jang baroc selesai antara Kramat 
dan Meester Cornelis telah diboeka. 
Tram listrict. jang pertama, sesoedah 
orang Orang 'jang dioendang datang, 
diantara mana kelihatan regent Betawi, 
burgemeester, Batavia dan Meester 
Cornelis wakil regent Meester Cornelis 
dan beberapa orang anggauta Gemeen- 
teraad begitoepoen wakil wakil pe- 
roesahaan ditambah dengan pers di- 
portret oentoek djadi peringatan, djam 
6.35 telah didjalankan menoedjoe 
Meester Cornelis. 

Dileberapa halte sengadja distop 
dan kemoedian diteroeskan sampai di- 
pengabisan djalan tram (Kampoeng Me- 
lajoe Meester Cornelis). Dari sitoe 
teroes kembeli ke station Kramat. 
-Sesoedah 'itoe baroelah diizinkan 

'oentoek publiek. “ag 
Dengan selesainja djalan tram ke 

ngan antara kota Meester Cornelis dan 
Batavia Centrum teroes Batavia Stad 
mendjadi bertambah sempoerna dan 
melekaskan perdjalanan itoe, 

Dan waktoe kemaren sore, itoe akan 
lenjaplah semoea locomotief stoomtram 
jang soedah bekerdja berpoeloeh tahoen 
lamanja, 

—JO— Fa. 

Majit baji dalam selokan (got). 
Kemaren pagi di kelenteng Pekapoe- 

ran orang soedah riboet karena melihat 
satoe' majit baji didalam selokan jang 

ang begitoe sadja oleh iboenja didalam 
itoe got tempat orang boeang air. 
Ternjata bahwa baji itoe dilahirkan 
beloem waktoenja. Politie jang dibe- 
ritahoekan ini hal lantas menjelidikan 
lebih Iandjoet soepaja bisa pegang 
batang lehernja itoe iboe jang kedjam, 
sementara majit baji tadi dibawa ke 
roemah sakit Z. B. Z. . 

Daanga 

D (TJ AN RI: 

Sacoe . ra g, “ng soeka bekerdia, 
memnadj «kn iri soerat kabar, oe toek 

mesdj Ink-n Agentschap di R-ngkas. 
betoeng dn Serar:g. 

Atoeramj1 boleh b-id mei sama 
Administratie :ni soerst ch-b:r. 

  

    

t pagar roemahnja| 
soedah digantoengkan oleh orang jang 

sampai disitoe | 

roet apa jang soedah  diperentahkan | 

betoel mendjadi toelang belakang toean | 

akan datang, Dr. Nic. Perguin S:J. 

Cursus itoe akan diadakan tiap-tiap | 

bil djalan kesebelah kanan dan sebab | 

Meester Cornelis itoe, maka perhoeboe| 

tidak diboengkoes dan ternjata diboe-| 

  

  

N 

OENTOEK: 
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EUROPA 
Journalistiek di Rusland,. 

Aneta-Iwaki. mengabarkan dari Mos- 
kou bahwa Boekharin soedah diangkat 
djadi Hoofdredacteur dari soerat kabar 
.lzwestia”, 

—09 — 

Setelah dimerdekakan. 
Tjoema boleh per- 
gike Moskou. 

Berlijn, 27 Febr. (Aneta-Reuter): 
Itoe tiga orang Bulgaar, jang toeruet 
mendjadi pesakitan dalam perkara 
pembakaran gedong Rijksdag, akan 
tetapi. oleh hakim dibebaskan dari 
hoekoeman dan oleh pemerentah baroe 
dimerdekakan pada harian tahoennja 
terdjadi kebakaran itoe) telah dikirim 
ke Moskou dengan mesin terbang, 
dan datang dikota itoe djam 8 sore. 

—0— 

. Begrooting Negeri Frankrijk. 

Premier Dourmergue 
Fa mengantjam. 
Parijs, 27 Febr. (Aneta-Reuter). 

Senaat soedah memberi koeasa kepada 
pemerentah dengan decreet serta de- 
ngan soeara 277 lawan 19 cenioex 
melandjoetkan . pengoerangan  penge- 
loearan.. Pengoendian berlakoe sesoe- 
dahnja Premier Doumergue menerang- 
kan, bahwa ia akan meletakkan djaba- 
tannja djika tidak didapat koeasa itoe. 

Premier menoendjoekkan djika pe- 
ngoerangan2 diterima dalam oefoesan 
begrooting, maka hal ini tidak bisa 
distemkan sebeloem tanggal 1 Maart, 

Ihalmana ada perloe goena memperbaiki 
. Ikepertjajaan. 

—0— 
Missie militair Tionghoa di Turkije. 

Generaal Yang me- 
ngadap Kemal Pasja. 

Aneta-Transocean dari Istanbul ada 
mengabarkan bahwa president dari 
Turkye, Moestafa Kemal Pasja, pada 
hari Selasa soedah menerima kedata 
ngannja missie militair Tionghoa di- 
bawah pimpinan Generaal Yang Chen, 
jang sekarang berada di. Ankara. 

Sesoedah itoe maka Officier2 Tiong- 
'hoa ini mengoendjoengi Chef dari Ge- 
neralen staf dari Turkye, jaitoe Fevzi 
Pasja. 

sm 9 —a 

& 
N Oostenrijk dan Duitschland. 

Kaoem Nazi maoe apa? 
Weenen, 27 Febr.(Aneta-Reuter) : 

Oostenrijk - liwatkan seantero hari, 
meskipoen tinggal diam sadja, dengan 
hati jang amat koeatir. Keadaan telah 
mendjadi soekar sekali berhoeboeng 
dengan liwatnja waktoe ultimatum dari 
pemimpin kaoem Nazi Habichts dan 
kekoeatiran akan bertjampoernja loear 
negeri. Semoea itoe mendjadi lebih 
'soekar lagi lantaran diterimanja kabar- 
Ikabar tentang kedapatan soerat me- 

"Injoerat dengan resia, antara Weenen 
dan Kasteel Steenockerzeel, dekat 
Brussel, dimana Aartshertog Otto, 
poetera soeloeng dari Keizer Oostenrijk 
jang pengabisan, bertemat tinggal. 

3 

Aneta-Havas dari Berliin mengabar-   
  

itoe ia menarik kembali itoe volmacht 
jang diberikan dalam hal politiek 
Oostenrijk. 

Disini masih perloe djoega diketa- 
'hoeinja bahwa pers Duitsch, dilarang 
dari fihak opisil oentoek mengoemoem: 
kan ini pidato dalam radio, dimana 
Habitsch ada menawarkan kepada Doll- 
fuss dengan bersama oentoek membe- 
rentikan perang dan oentoek mendiri- 
kan satoe persekoetoean. 2 

—0— 

Kegentingan Italis dan Duitsch- 
2 land. 

— Bangsa Duitsch di 
Soeroeh berlaloe da- 

- ri Italig. 
Innsbruck. 27 Febr. (Aneta- 

Reuter) Dari Tyrol Selatan dikabar- 
kan, bahwa .kaoem toerist bangsa 
Duitsch, jang poelang kenegerinja, me 
nerangkan, bahwa mereka itoe disoe- 

selekas?nja. Boleh djadi watas Italie 

dan begitoe djoega watas Oostenrijk. 
Sak 

Rome, 27 Febr. (Aneta-Reuter| : 
Disini orang tidak tahoe soeatoe apa     Italie ditapal watas Oostenrijk, akan 
tetapi tentara itoe mendjaga-djaga. 

: ta 

NEDERLAND 
S.D.A.P. tidak tjampoer lagi dengan 

socialisten loear negeri. 

Dan poetoes per- 
hoeboengan dengan 
Liga anti-perang. 

Den Haag, 27 Febr, (Aneta).So- 
ciaal Democratische Arbeiders Party 
(S.D.LA.P.) soedah memoetoeskan per- 
hoeboengan dengan kaoem Socialisten 
loear negeri dan dengan Liga anti- 
perang, 'artinja S.D.A.P. tidak tjampoer 
lagi dengan mereka terseboet. 

—Oo— 

Meninggal doenia. 
Aneta dari Den Haag mengabarkan 

bahwa disana soedah meninggal doe- 
nia toean E.W. Bischoff van Heems- 
kerck,  doeloenja. bekas pensioenan 
Kolonel, ridder Mil. Willems orde, 
dari balatentara Indonesia. 

— C— 

AZIA 
Parlementarisme terdjaga keras. 

Partij Seyukaite- 
rantjam. : 

Tokyo,27 Febr. (Aneta Iwaki): 
Anggauta partii  Seyukai, Keisuke 
Mochizuki, jang pada tanggal 19 boe- 
lan: ini, dengan sekonjong-konjong 
meninggalkan kedoedoekannja dalam 
parlement, kemaren telah tjaboet kem- 
bali poetoesannja itoe, berhoeboeng 
dengan poetoesan partij Seyukai akan 
dikemoedian hari bekerdja bersama 
sama dengan lain2 partij. 2. 

, Kepoetoesannja Mochizuki itoe men 
tjegah crisis jang hebat dalam partij 

  

pertjeraian antara kaoem jang pro dan 
jang anit bekerdja bersama2 itoe, 

onferentie dari pemimpin2 partif 
telah memoetoeskan pada tanggal 2 
boelan ini, bahwa partij-partij 
bergerak Sa da nbe 

2 

   

  

   

    

kan: Menoeroet berita2 jang tersiar, | ban 
maka Hitler sama sekali tidak bisa tjo- (tc 
tiok dengan pidato dalam radio jang |k   penghabisan dari Habitsch, danlantaran | n 

roeh meninggalkan daerah Italie dengan —. 

akan ditoetoep oentoek bangsa Duitsch, 

tentang gerakan baroe dari tentara ' 

Seyukai, jang mana telah terantjam oleh 

   

sg 

SS 

Na 
Y 

2



   
   

  

   

.Atoeran 
awai Indo 

  

   

atas -gadjih itoe di 

1 Di    i kita hendak bitjarakan lebih | 

  

2 An 27 
- Yg | 

t mendjadi Gouverneur Gen 

“Tiongkok dan Engeland. 
—. Menentang kaoem 

5 2 ea ROE BL 

anking, 27 Febr. (Aneta-Reuter): 
k oleh soember jang boleh 

pemerentah Tiongkok 
boelan ini (djadi hari 

fficieel akan menge 
: an tentang oeroesan 

em bankiers disini tidak | 
n permoefakatan itoe. 

rneur dari Annam diang-.' 

ja Z. merintah- djoega soeka, memberi ke- 

. tentang atoeran2 aa 
di 

  

   

  

   

  

   
   

    

Ihadap Bestuur Indonesia dan Europa 
I masing2, dan termasoek djoega peng- 

di Londen, meski- | 

  

itoe. : 
- Mereka menanja poela, apakah pe- 

terangan jang djelas kepada Volksraad 
hematan jang 
idjalankan ter- 

    

soedah dan jang akan 

hematan, jang didapatkan karena tidak 
mendapatkan lagi lowong2an. 

: MO aah 
“Commandant Soerabaja jang di 

lepaskan. 

tentang Overste C., plaatselijk militair- 
commandant di Soerabaja, dilepas dari 
djabatannja disebabkan oeroesan wang. 

Lebih landjoet J. B. mengabarkan 
|bahwa dalam oeroesan oeang itoe ada 

. Kepada toean C. sementa menoeng- 
goe atoeran2 jang akan didjalankan, 
akan dikenakan tahanan diroemah 
(huisarrest). 2 

Lebih djaoeh J.B. mendapat kabar 
poela bahwa kabaran tentang kelepa- 
san plaatselijk militaircommandant di 
Soerabaja ini, soenggoeh mendjadi 
terkedjoetnja mereka jang kenal baik   0 Seperti doeloean soedah dikabarkan | 

mnta 

denganinihoofdofficier bangsa Belanda 

L
e
 

i 

tersangkoet djoemblah kira2 t 4000. -— 

  

Tetapi dari penjelidikan ada dike- 
tahoei bahwa kedatangan jang tidak 
didoega-doega dari Generaal Beumer 
maka Overste C. sebagai hasil penda- 
patan Generaal terseboet achirnja di 
petjat dari djabatannja. 

Sebab2 jang teroetama dalam hal 
ini, ialah kekoesoetan jang sangat ka- 
tjaw dalam hal administratie, djoega 
tentang hal jang mengenai oeroesan 
ocang cantine. Oeang itoe agaknja 
boekannja poela berdjoemblah besar. 

Toean C. itoe sangat sederhana dan 
boleh dipertjajai, tetapi sangat boleh 
didoega ia dipandang koerang baik- 
nja dibelakang.   

   

     
      

    

1 pandjang perloe tidaknja pegawai In-| —t7 yx . 

| donesier pesiar ke negeri dingin, oe- | 5 Fi —S— 

| moemnja oentoek mendapat peman-| : 

“ dangan jang loeas dan kemadjoean 

  

  

   

   
i 

. 

|... oemoernja, 

2 Ki : 

“ 

   

  

(pekerti, d.Ll. 

  

Dalam debatnja, maka pemimpinj 
dalam 

gemeenteraad itoe, toean Eekhout, 
599 mengoetarakan pemandangannjatentang 

. 5 kaoem Vaderlandsche Club 

1 democratie. 
20 Toean Burgemeester telah menerang- | 

atoeran ini lebih doeloe| 
“telah diperbintjangkan setjara demo- 

dengan golongan2 jang berke- 

| pentingan dan ada satoe hasil dari | 

perbintjangan itoe, dimana keinginan jg. 
| satoe dibandingkan dengan keberatan 

| jang-lain, sampai bisa didapat perse- 

“kan, bahwa 

| Craticsch 

| toedjoean (compromis|. 
|. Menoeroet verslag vergadering dalam 

- “Bat. Nwsblad, maka toean Eekhovt 
| itoe telah menerangkan demikian : 

- 

met compromissen”. 
Een compromis 

van ,,help jij mij, da 
Aan dit compromis 

echter niet meegedaan. 

4 

13 

3 Je-mesti 

      

Naar aanleiding van 's voorzitter 

mededeeling, dat het voorstel het) 

resultaat van een compromis is, en 
thans maar aanvaard moet worden, 

merkt spr. op ,De weg naar ons 

democratisch bestuur is geplaveid 

is het resultaat 
dan help ik jou“. 

Is heeft de V.C. 

' Demikianlah, V.C. tidak soeka de- 

ingan satoe democratie, jang penoeh | 

| dengan 2g Na atas com- 
5 romis |persetoedjoean|. Bebi 
——romis Iper j ertao TaN 

SN aa | bekerdja bersama-sa- 
3a sesoeatoe fihak ber- 

iwadjiban sama. Kalau 
— kai pemerentahan jang 

— compromis, jang mana) 

   

    

He ik 
Ta 

aa 2 AG Ka 

—. 'Tetamoe Marine Japan. 
Bangsa Japan ber- 

NN goembira. 
Dari Cheribon Aneta kabarkan bah- 

  

cormite bangsa Japan oentoek menerima 
kapal perang Japan, Kuma dengan 
oepatjara dan perajaan. Kapal ini akan 
datang siang hari, tanggal 2 Maart. 
Orang-orang Japan telah menjewa roe- 
mah, jang hendak dibikin roemah 
'bola sementara waktoe, dimana mereka 
akan menerima kedatangannja tetamoe- 

- Itetamoe bangsanja dengan pesta, dan 
lanak bocah kapal itoe akan disedia- 
kan makan dan minoem d.1. |. 

. Orang-orang Japan dari Bandoeng, 

pesta itoe. Boleh djadi beberapa ambte- 
naar dari consulaat Japan-akan datang 
menghadiri penerimaan kapal perang 
itoe dan perajaannja. Soedah diniat, 
akan menjamboet kapal perang itoe di- 
perdjalanan ke pelaboean. 

" n Et 

| Perkara sekolahan di Lawang. 

“ Perboeatan Tjoerang? 
: Perkara sekolahan jang loear biasa, 

mendapat penjerangan banjak dari pi- 
hak kaoem Intellect Indonesitrs. - 

“ .Perkoempoelan Goeroe Bantoe", 
perhimpoenan jang mendapat subsidie, 

S 

#- 

wa disana telah diberdirikan satoej 

Tasikmalaja dan Tegal toeroet dalam | 

DJANGAN LOEPA 

Keperloean pakaian jang fjotjok pada 

pembeli, hanja di Toko Slamet" 

Pasar Meester-Cornelis. 
  

Masih sedia sedikit lagi: Mionjuk 

Tjiamis toelen (boekan minjak giling) 

maoe djoeal habis, harga boleh damai 

pada »dministratie Pemandangan. 
  

Moesoeh jang paling besar sering 

ada di orang jang bersikap aloes dan 

berbahasa manis pada kau. 

Tidak semoea rafjoen rasanja pait. 

  

Baroe Boeka BARBIER St. SARIH 
Kp. Kodja No. 30 (sebelah Montijn) 

—. —: Tandjoeng Prioek. :— 

Pekerdjaan ditanggoeng rapih dan ba- 
goes serta bersih. Pembajaran menoe- 
roet aliran zaman. A3 

Persilahkan toean2 bikin pertjobain. 

Menoenggoe dengan hormat. 

AUTO? 2ehAndsch selamanja ada se- 
dia roepa-roepa merk, dalem keadaan 
baik dengen pembajaran menjifjil. 

Adres Djagamonjet 67 Batavia-C. 
  

jang mempoenjai duea poeloeh seko- 

lahan di tanah Djawa dan tjabang ketjil 
dari perhimpoenan jang lebih terkenal, 
.Perkoempoelan Goeroe Indonesia", 

  

BAROE TERIMA LAGI DODOL 
GAROET :.5E 

Lapis besar £0.15— 

  

  

  

Muziek-Instrumentenhandel 

en reparatie ,,STAR“ 
: Pintoe Besar no. 22 83t, telf. 1082 
Terima pekerdjaan bikin betoel roepa- 
roepa perkakas muziek dan djoeal baroe 
atau fweedehandsch dengan harga moe- 
rah, boleh dateng saksikan pada toko: 
terseboet. 

LEKAS KIRIM fo,90!! pada W. Soe- 
darsana - Pemalang: dapal sebocah 
boekoe ,REDJEKI", isi pengetahoean 
economie : Economie doenia (crisis...) 
Indonesia (import-export .. . , -) 
Roemah-tangga firancieele beleid,.. . 
Cooperatie, perdagangan ... banjak lagi 

N 

Kebodohannja orang pinter, masih 

lebih berharga dari kepinterannja 

orang bodo. 

Maka tjarilah kepinteranm selalse! 
  

KEPERLOEAN DRUKKERIJ. 
didjoeal MOERAH. i. Masin tiitak 
GORPON HI. form: 0,45x0,30. M. 
ampir baroe harga / 500, 500. K.G. 
Letlers baroe dipake satoe kalia f 1 per 
K,G— t oleh berdamai pada: Urukkeij 
de ,,KRAKATAU“ Djatibaroe No. 21 
Batavia-Centrum. 

Maoe 

DITJARI seorang. Goeroe, oentoek 
sekolah Igama Islam di - Batoeroesa. 
Soerat-soerat lamaran minta di ser- 
takan Diploma, dan keterangan dari 
sekolah mana, Adres: M. SALEH AKIL 

  

  

  

3 Harga 

  

    
RIJST- en Bouwmaterialenhandel "gent- 
schap P. SURYASOEMIRAT Tjibanten- 
weg 2 Telf. Welt, 1464 Oentoex keper- 
loean sehari-hari ada sedia banjak 
maljam beras Tjiardjoer dan beras, 
Krawang menoercet harga pasar, djoe- 
ga djoeal roepa? genteng dan batoe 
bata, kwalifeit baik, harga melawan, 
pengiriman franco roemah. 

Rijwie!handel ,, BOEMIPOETRA & Co", 
en  Gramophoon  reparafie atelier 
Pasar Senen No. 172 Batavia Centrum 

menoeroet djaman pekerdjaan 
fjepat dan rapi ditanggoeng menjenangkan 

Koran Sport bergambar ,DOENIA 
WORSTELEN“ 20 sen sekewartal, 
adres: Zonder Werkplaats S. S. Mang- 
garai. 23 sen locar kota Betawi 

Moerah! penting! perloe di batja. 

Berlakoe sebagi orang toeli, dji 

kalau kau berhadapan dengan orang 

jang soeka omongkan kedjelakan 

dan berlakoelah sebagi orang bisse 

djikalau berhadapan orang jang soe- 

ka tjektjok. 

BARANG MAS INTEN, Tjoema di 
Juwelier Thio Teng Giok, Pasarlama 
Mr. Cornelis njonja2 bisa pilih matjam2 
model. Brilliant terlepas sedia, Bikin 
msnoeroet model, Harga rendah, 
  

     
  

  

  

: 2 ga 'erdia ber- | didalam boelan Mei dari tahoen jangj ,, tengahan » 00751 LES INGGRIS. Njoria Inggris toelen ma- 

Tg er ae laloe mendirikan satoe sekolahan dif Tekas Ska sama S.M. Soebrata Manna oe kasi Adatgah belata garis oek 

/perentah" sadja Lawang, bertempat diperceel di Soem- Teli. 1810 Weltevreden DITJARI Rad'oroe-te! merk Erres atau conversation (berijakap-tjakap) dan 

“maoe, loe toeroet!” Ba DE uh 2 | ————| Philips j ng masih b:ik, harga tidak gramatica. Oewang pembajaran f 8.- 

merentah sadja memang semoea| Han Sa tela Pap te SATOE ROEMAH. Didjocal adanja difiebih f 100.— Pembeli minta de gar seboelan, seminggoe sekali satoe djam 

“Grang soeka, tapi boleh-boleh, hanja Ne Pra Na mg aa le-straat No. 4 Mr, Cornelis. Darifd: elce. Soerat ne, 603 administrstie Keterangan telefoon No. 981 Weli. 

3? pajah. . ag KN Babak Pa Disetis ep Hana : Hang Pn bian , Pemandergan" : BARBIER AWANG, Kramatpitin (Wja- 

2 ON Pn poenjap” “teh “karena kepala ses ja nan an aa ee tenikes MAOE KASIH SEWA ATAU DJOEAL jlan pompa) No. 8. Tentoe menjenangkan 

4 koki, Hoc soedah beberapa Pa pin- Chemicalienhandel ,, GERANIUM" spoor- 1 Roemah dengan halaman besar, le-|semoea lengganan. Lama Prakti di 

, dah Levent alan Tan itoe,| weglaan ketjil 4 Bat:-C. cooperatie dan un ain aan Pen Coiffeur Europa. 

5 € : ng seketika didirikan, sexrolan mana 2 : ndische bronbee r. Cornelis. bole 

TP Penobatannja Tag Png: Bir dibawah pimpinannja bekas Sa La 2 abah mas bitjara pada S. Joesman Kebon Klapa WAROENG SATE KAMBING. Jang 

, Sedia segalaoepa-ldirecteur dari leerschool (praktijk-|Tanja kita poenja Haa ria Mr, Cornelis paling terkenal Parma. alias Noy, Dja- 

Pn tjaranja. 0... school) di Djocja. SA : P Sa e Mn lan Pompa Senen. Poelang dari nonton 

4 Chanchun, 27 Febr. (Aneta-| Kepala P.G.B. itoe setelah iapindah|IN DE KOST Pada familie Europeaan BIJVERDIENSTE, Ditjari: Seorang ln-|Tjap Gomeh harap mampir! 

— #Reuter): Henry Payi, Voorzitter dari | mendapat kesempatan atau membawa Rawatan baik tempat menjenangkan donesia jang tjakap (sterk) dalam 'ilmoe 

Pemerintah ManchuKkuo dan 
.  Keizer dari 

..! gal 26 boel 

- Keizer Kang 
—. ibidjak) dari Manmonkuo. 

| jtana 
"Kota 
'djoega sarang tawon. 

Changhun kelihatan 

doeloe 

“Tiongkok, jang pada tang- 
an ini telah djadi 28 tahoen 

sekarang soeka dinobatkan 

" pada 'tanggal 1 Maart j.a.d. sebagai 

eize: Teh (artinja : tentram dan 

Telah sedia pakaian2 suetra soela- 

'man mas dan lain2 barang2 jang in- 

'dah2 telah dikoempoelkan dalam as- 

sementara oentoek Puyi itoe. 
seperti 

Banjak sekali 

'bangsa Tionghoa, Japan dan Mongool 

separo dari moerid2nja, menoeroet 

perkataannja ia dengan izin dengan 
toelisan dari bapak iboenja moerid2 
itoe. Kabaran jang belakangan ini di 

serang oleh penggantinja, jang seka- 

rang berdiri dimoeka kelas jang sete- 
ngah penoeh. Perkara ini akan diseli- 
diki lebih djaoeh. Djikalau penjelidi- 
kan ini membawa boekti2 jang tjoekoep, 

Teroetama boeat studeerenden. Seboe 
lan f 35.— adres v.d. Velde, Deven- 
sielijn van den Bosch 29. 

KOEMIS KOETJING ! akan didjoeal 
kira2 200 kg.  KAJOE GAHROE 
(boeat stseggi) kira2 300kg. Ketera- 

ngan dengan lekas pada: E Kartaat- 

madja, Kebon katjang, Bat. C. lebih 

    
orang akan djalankan toentoetan ter- 

'hadap kepala sekolah kaoem P.G.B. 
itoe (,Inda Crt."). 

Song 
Dari kebon ke Raad. 

'ITOEAN-TOEAN jang akan membeli 

baik sekalian dengan penawaran. 

k S3 

handelswetenschappen, 
Lamaran, dengan soerat kepada: Adm. 
ini koran dibawah letter , I. L.“ 

BIJVERDIENSTE, Ditjari: Seorang In- 
donesis jang tjakap (sterk) dalam 'ilmoe 
Sedjarah (Tamto)-Geschiedenis. 
Lamaran, dengan soerat kepada: Adm. 
ini koran dibawah letter ,,!. L 

BIJVERDIENSTE, Ditjari: Seorang In- 
donesier jang tjakap (sterk) dalam “ilmoe 

Wiskunde. 
Lamaran, dengan soerat kepada: Adm. 

ini-koran dibawah letter ,l. L.“ 
  

KLEERMAKER SARMILI, bekas baas 

dari M. de Koning, Gang Kembang. 
Sepatoe Kwitang. Soeroeh kita oekoer 

dan bikin toean poenja pakaian, Di- 

tanggoeng menjenangkan, 

DJOJOPRAWIRO Gang Spoor 1. 252 

(Kmajoran| Adres jang terkenal boeat 

memborong wajangan koelit (compleet), 

saftoe malem tjoemaf 40.— Lagoe fjara 

Solo of Djokja. 

BAROE DIBOEKA: Atelier boeat bi- 

kin betoel segala roepa perkakas per- 

| ee non en e kitab @oer'an bahasa Belanda, jang tret, (fotoestelen) gramophones dan 

“datang ke kota itoe bocat Pe ' Toean Mr. J.G. Groenewege, Land-|disalin dan diterbitkan oleh Hoofd IkKOSTHUIS Trima anak-anak jang be- La he 

“toepatjara penobatan ini, dan djoega| uweonsulent le. klasse di Tandjoeng-| Comite @oer'an Fond Betawi, Pad: lion mempoenjai pondokan. Pembajaran peda". 

-banjak sekali correspondent2 soerat karang, soedah diangkat mendjadi 

  

permoelaan tengahan tacen ini, boleh ringan. Dioeroes dengan baik. Kete- 
Pekerdjahan dan harga ditanggoeng 

  

t kabarasin. bi advucaat dan procureur pada Hoogge-|pesan moelai sekarang dari peranta- | rangan-minta pada Soewarjo, Kampoeng menjenangkan. 

ye | rechtshof dari Hindia Belanda. traan SAMIJONO Lima Kebon Sajoer 89 Bt.-C. iblakang| — Reparatie Atelier ,DE STER" 

anna Tn 2 Ng i Gg.-Sampie 13A Batavia-Centrum | Rroodbakkerij » Delicious"). Tanah Njonja 14 — Batavia-Centrum 

“MILLIONNAIR Pengh€matan pada B.B. — 

. harga loear Batavia»     
   

  

— Lorerij F400000| 
| Bakal didjoewal tg. 2 Maart 1934 

djoeroetoelis. 

| Pertanjaan dari toean2 Wiranata 

IKoeseema dan Soetardjo kepada 
Ipemerintah: .. : 5 

'F- Menoeroet kabar didalam Bat. NDl. 

Dilepasnja 1000 JANG TADI MALAM, dengan soedz2- 

ranja prempogan dan lelaki (ipar) nor- 
ton Tjap Gomeh badjoe item berkem- 

|bang, diminta adresnja oleh pemoe- 

da jang djas gabardine aboe-aboe bei- 

temoe depan Lindeteves. Moeksoed 

  

TOEAN M.S.K. Bt. Maksoed saja boe- 

kan begitoe. Toean salah faham, Oe- 

roesan pic nic boekamn niatan saja 

Toean taoe siapa saja, boekan? 
  

DIDJOEAL. Satoe roemah ketjil dengan 

sedang di djalanan ka Sindanglaja, ba- 

gues boeat week-end. Boleh liat sen- 

diri di Kopo (sebeloem Tjisar. ea) di- 

mana ditempel merk ,,Te Koop“. Ber- 

  en lot 3 Ea sa Kn 23 Februari 1934, peme-|baik -dan soetji. Balesan den 5 t dami harga di sitoe, 

1/2 na RO rintah berniat akan mengoerangkan adreskan admistratie ini koran No. 6 TRIMA KASIH Oleh karena pertoe- " 

gk Pan 11000 djoeroetoelis dari B.B. sebagai e ang Hi i Hi P aa DITJARI, Oleh seorang pemoeda poenja 

3 Ke aan $ Menata DITJARI — Seorang Indonesia dalam 'Sepgan a Vertentie Patjar INI, saja modal f 500.— contan satoe pekerdjaan 

          

5 (Rembours : 

| trekkinglijst gratis, 

   

        

  

        

ba h Aangeteekend 7 0.35 
Te 0.75 

2g : 25 jaegan jang begitoe keras terhadap 

—.. Sembeli lot dari kita dalam tahoen (Be 
“18933 ada 15 orang jang tarik 

penghematan, 
. Djikalau kabaran ini benar, penanja2 
ingin diterangkan, apakah pemerintah 
tidak setoedjoe dengan mareka bahwa 

stuur Indonesia jang sekarang, lan- 
taran pengoerangan dari berbagi-bagi 
golongan dan djoega lantaran keadaan 

didalam negeri jang boeroek, telah amat 
keberatan, dan sekarang bertambah lagi 

beberapa keberatan, sehingga, meli- 
hat kedoedoekan djoeroetoelis B.B. 
jang boekan sadja mempoenjai peker- 
|djaan toelis akan tetapi djoega peker-      kota ini jang tidak berpekerdjaan boe- 

at mengerdjakan pekerdjaan registratie 

(alfabetiseeren). Haroes seorang jar 
1007, “soeka kepada STUDIE, sebab 

mesti dikerdjakan itoe berhoeboengar 

dengan LEXICOGRATIF. 
Perloe pengertian bahasa Indonesia 
Lebih disoeka kalau mempoenjai pc- 

ngertian bahasa Belanda, Inggeris, 

Fransch dan Dvitsch. 
Gadjih boleh berdamai, Lamaran d -   sihkan. 

Adverteersiers no. 605 

dah dapat perlindoengan baik Lain- 

lain soerat dan pelamaran ditrima ka- 
jang baik diperoesaha'an Indonesia de- 
ngen borg oewang di atas Tidsk kebe- 
rutan mendjadi sardeelhr uder Soerat. 
no, 609 adminisiratie ini koran. 

  

WANTED 

knouwledge of Malay and Javanese. 

Apply to: 

Instituut Lingga Gang ' boe 35   dibawah letfer ,,I. L” 
ngan swerat kepada: Adm. ini koran 

Experrienced-Indonesian 

Experantist-Deligito with thoroughly 

Mendjoeal ketjap keloearan Cooperatie . 
Boedi Istri Manondjaja jang soedah 
termashoer dimana-mana tempat: Beli 
blekkan boleh berdamai sarra'Agent kita 
M. Ramin Kwitang G. Lebak 2 No. 137 
Bat.-C. Djoega mendjoeal minjak Tjiamis 
toclen ditanggoeng 100 pCt tidak di-   Batavia-Centrum tjampoer. 
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'BRING 'EM 
  

     

  

Ta of the great thrills ia ada brentinja. 

FRANK BUCK S 
Hak Amazing Soand-Film Record 

m Of His Greatest Adventure 
Jang besar, 

Perklaian jang heibat antara doea ekor matjan. 

langan satoe anak.    
       
  

  

Djika: Toean-tocan dan Njonja-njonja ingin fahoe hal 
kehidoepan, kasenangan dari diri sendiri, jang soedah 

2 laloe dan sekarang atawa jang aken dateng, datenglah sama 

    

    

Handlijnkundige 
Astroloog Horos- 
coop Trekken 

. Prof. S. S. 
MOHAMMED ALI- - 

  

    
    

Matramanweg No. 39-pinggir djalan Tram-Mr.-Cornelis 

Ha “Tarief boeat: 

      

  

  

    
        

  

  

  

  

  

KRAMAT - THEATER 
Moelaip 28 Febr, 1934 dan malem brikoetnja 

Kita poenja Directie pilihken satoe film jang loear biasa: 

  

  

Film besar jang menggemparkan dari satoe drama dalem hoetan jang heibat, di 

mana ada mengoendjoek pengliatan perkelaian dan bahaja dalem rimba jang tida 

Perklaian antara oeler besar dari 30 kaki pandjangnja dan satoe matjan loerik 

:« Satoe matjan kombang di serang oleh boeaja. 

Satoe kawanan gadjah jang kai- 

Semoea pemandangan dibikin di dalem hoetan besar dan tida sa' 
meter poen jang dibikin di dalam filmstudie. 

  

   

  

   

    

  

Handlijnkundige f1.— Horoscoop 2 tahoen f 5.— AA Pas Ontvan en 

Sr sa Tg 223 
F5#——- De beste slollen 

—. -. .tegen zeer Fen collectie 
  

KETJANTEK AN 
Kebanjakan disebabkan oleh karena rawatan 

  

  

  

   
    

   

   

     
    

    

  

    

   
    

      

   

    
   

parasmoe sendiri, seperti Miss Mary Ma 
Iportretnja dengan izin| jang selamanja pake 2 YA 1) id 222k : 
BEDAK HANG TJIOE, hingga parasnja begi- tere 5 

toe TJANTIK dan aloes membikin dia men- TA 
djadi satoe actrice jang paling populair dari 

  

  

  

  
  

  

    
Shanghai Opera, jang pernah membikin per- || 2s sn 
toendjoekkan di Pantjoran Batavia, dan nanti pn Dai RA 

akan kombali. 3 rr. AN 
5 Kita berani pastikan ena DI ANGAN 
" tiobaan dengan ini bedak akan MF ih 

KAN njonja-njonja dan nona2. PILIH 

-Bisa dapat beli dari toko2 diantero Negri Hindia. Boeat orang dagang ANGGOER 
dapat rabat. bagoes. Lekas minta mendjadi kita poenja agent. Ii A 1 N Tag 

  

Importeur : Z. Z. KYONG & SONS, Pintoe: Besar dalam No. 15 Batavia 

  Minoem selamanja 

Hiu Ngi Fen's 

ANGGOER OBAT 
TJAP BOELAN 

  

  

  

N Pskoilah selamanja 

KETJAP INI TJAP BANGO 2 
an : sea 2 NA aneka Ini. anggoer obat tjap 

| 5 TIA : boelan amat bagoes 
boeat orang perempoean 

jang baroe beranak 

  

          sh | 

  

Boeat . 
no 

Menambah darah 
Menambah kekoeatan 
Mentjotjokkan datangnja boelan 
Menghilangkan:rasa sakit . 
Mengobat datangnja darah poetih 
Menambah napsoe makan dan lain lain 

” Djangan ketingalan sedia di dalam roemah 

Djangan sampai terboeroe boeroe kalau perloe 

-Ini Anggoer bisa dapet beli pada 

Kho£ Jan : Tji'Ho Seng5 Jie Ho Thai di Pintoe Ketjil, 
— Tha' Ho Tong: Tai On Ho di Tanah Lapang. 

Sien Gie dan Hap Gie di Pasar Senen 

  
  

            

SN TEoabet— "figlig 

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

HIU NGI FEN'S TRADING Co. 
Kesawan No. 50         

      mmm 

  
Simpanlah selamanja anggoer obat tjap boelan dalam roemah ! 

Pa SER PN  Yjia Hap Ho di Pasar Baroe. 
“Ini ketjap soedah tersohor rasanja goeri dan sedep tanggoeng Eng On Jok Fong. dan Tong Ho di Meester-Cornelis. 
. enaknja sampe resik betoel. soedah terpoedji semoewa langganan - HOOFDDEPOT : 

, TERBIKIN OLEH SOJA FABRIEK ' 2 

t Medan Postbox 14 

)' MODERNE SHAWLS 

2 

BAGK ALIVE 
(Bawalah poelang iloe binatang dalem keada'an hidoep) 
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Dokter Mohd, Salim 
Chirurg 

dan algemeene praktijk 
Djam bitjara 5-6 u. sore. 

Raden Saleh-laan 29 Tel. WI. 6024 

  

  

Dokter 

R. Soetrisno 
Alg. Practijk. 

Djoega menolong orang -- 
Djam bitjara: 7—9 pagi dar 
Tarief ditetapkan berhoebo 

keadaan patifnt. 

G. KETAPANG 37. Telfoor 

      
LOEARAN 

£M.5OEBRATA 
107 Senen Bat-C, 
18 Tel.no. 10 WI. Dj

an
ga

n 
di
po
ed
ji
 

se
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em
 

di
oe

dj
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“Asem - (Djajanoerhenda) 
'Pioen. Petodjo,       

TIDAK PERLOE DIPOEDJI, 

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

mn 9 —— 

ISA DAPAT. DI: 
P. C. I. Defensielijn v. d. osch, 
Bat-C. ,, Waroeng Coop. Keper- 
loean kita” Gang' Paseban Bat.-C, 
Waroeng Coop. ,,Doso Setio" . 
Gang Waroeng Nangka, Kepoeh 
Batavia-C. Waroeng Doehoen 

Poelo 
Bat.:C. Buffet 

»Krakatau” Matramanweg 224, 
Meester Cornelis 

: Ramin, Kwitang G. Lebak Doea 
Batavia-C. Partadinata, Gang Sen- 
tiong Kampoeng Sawah, Bat.-C, 
L. Z. Ajoemin Kebon Djahe G. 
Thomas II. Batavia-C. 

      aa #        

5 

 



  

  

      
        
    
    
     

  

'Lezing toean Dr. Moewardi dalam kerapatan orang2 toca moerid dari seko- 
- Djatinegara pada tg. 25 Februari 1934   lah Pawijatan Boedi Oetam: 

   

    

'boeng keloear, membikin kotor lagi 
hawa jang dimoeka kita. Dan kalau 
kita bersin didepan moeka orang, ma- 

ka ia dapat hawa napas jang penoeh 

dari bibit penjakit itoe. '”, 
Orangpoen hanja bersin, kalau ke- 

'banjakan kotoran dihidoengnja, aboe | 
atau kotoran bibit penjakit. 

Orang jang berkali-kali bersin tahoe, 
bahwa ia sedikit hari lagi akan ber- 

“sakit pileg. an 
2 Djadl Mane An aa Na 

tentoe mempoenjai bibit2 penjakit itoe: 

jang dapat menoelar kepada orang lain. 
“Maka tentang hal ini, jang perloe 
kita nasehatkan jaitoelah: - 
a. bernapaslah d 

doepmoe sedang moeloet 

moe ditoetoep. 
b. djanganlah bersin dimoe 

ka oranglain, atau belah 

“ /kanlah moekamoe, kalau 

| ada orang, koerang beradab 

—. bersin dimoekamoe.. 
| “Mengapakah kita ta' dapat loedah 

di mana2 tempat jang kita soekai dan 

-mengapakah kita haroes melarang ini 

| kepada moerid2 kita? 

   

        

    

Haa am 
| Djikalau kita bersin (wahing Di. | 
“mesen Bt.) bibit2 penjakit itoe terlam-| 

Idan beberapa bagian ketjil-ketjil dari 
loedah. 

k , 

litoe bahaja djadipoen kalau orang de- 

   
   

  

jang bersin soedah |jan 

gan ni-| 

   

  

  Djikalau orang batoek memboeanglah 
iakeloear: . 
.a. kotoran dari paroe2, kerongkongan, 

atau rahang, jang datang sampai ke. 
moeloet, sedangkan, 
- b: dari terlontarlah hawa dari paroe 

“ Diatas soedah saja terangkan, loedah 

ngan batoek atau bitjara jang keras, 
meloetarkan bagian2 loedah itoe ke 

anja orang, atau ke pakaian orang 
jang moedah terpegang oleh tangan2nja, 
Ikira tangan itoe bibit penjakit moedah 
memasoek ke moeloet, demikian meng- 
hinggapi si. orang jang telah dikenai 
loedahi itoe. 

Inipoen telah terang dan ta' oesah di 
djelaskan lagi, akan tetapi adalah lain 
bahaja, - jang bertambah keras dari 
batoek itoe, jalah, karena dengan batoek, 
kita melamboengkan beberapa bibit2 
penjakit-sampai ke hawa dimoeka kita. 

Inipoen oleh banjak orang ta' diki- 
ranja,- karenapoen ta” terlihat dengan 
njata. MA Tn 
| 'Ta' dikiranja, bahwa berpoeloeh2 ma-, 
tjam penjakit menoelarnja memang de- 
ngan perantarainnja hawa jang dikatai 

k, atau bersin, atau    
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Njonja? soedah tentoe ketinggalan djika tidak selamanja 
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Harga selamanja moerah 
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” Boeat dagang speciaal harga 
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beroesaha oentoek mendapat penjakit 
tuberculose toe». 5.553 

Pertama disekolahan kita dapat men- 
djalankan oesaha itoe, oleh s karena 
kepada moerid2, kita dapat. 

a. mentjegah anak jang 
satoe ketoelaran tubercu- 
lose dari anak janglain. 
sb. mengoeatkan badan anak 
dengan teratoer,sehingga 
di kemoedian hari badan- 
nja terlebih sempoerna 
melawan tuberculoseitoe, 
kalau datang kepadanja. 
Oentoek memenoehi permintaan jang 

pertama itoe, perloe kita tahoe siaya 
jang kira2 sakit tuberculose itoe. 

Penjakit ini datangnja- dengan !ama, 
batoeknja moela2 kering, jang ta“ maoe 
semboeh2, didalam dada ada sakit. Si 
anak “merasa tjapai, ta“ mempoenjai 
napsoe makan, poetjat roepanja dan 
koeroes badannja. Badan rasanja ada 
sedikit meriang, sedangkan banjak ke- 
loearnja keringat dingin, teristimewa di 
waktoe malam. Kalau si anak dapat 
menahan penjakit ini sampai mendjadi 
semboeh, badannja adalah terlebih koe 
at oentoek mentjegah penjakit tbc. itoe | 
dikemoedian hari, dan terlebih lekas 
poen semboehnja penjakit ini, kalau 

tjoekoep diberi kesempatan oentoek 

moedah-moedahan berfaedah 

Oentoek mentjapai maksoed jang 
terbelakang ini, perloe boeat kita men- 
didik badan anak2 diwaktoe moeda 
dengan teratoer, seperti dapat diker- 
djakan disekolahan. 2 

Maka perloe anak2 diberi di seko- 
lahan sport, ademhalings oefeningen 
(peladjaran napas), bepergian (excursie 
ke pegoenoengan d.I.s., sedangkan 
orang-orang toea haroes berichtiar 
oentoek memberi makanan jang tjoe- 
koep dan faedah kepada anak-anaknja,   bermain-main d.l.s, 

Maksoed semoga ini moedah poen 
djoega kita dapatkan dengan mema-' 

kan sekolahan dapatpoen djoega men- j 
dirikan kindervacantie-kolonies. 

Sekian jang saja oeraikan, jang” 
djoega 

boeat semoeanja. | 
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| tertjampoer dengan b 
| bagian2 badan jang dekat moelo 
, dan moedah mendjadi sakit, if 

| mendjadikan loedah kita kotor 
— bahaja boeat lain orang. 

  

  

Kita tahoe bahwa moedah sekali| 
| kita dihinggapi penjakit batoek. Kalau 
/ pilegta' dipelihara lama-lama penjakit 

/ ini teroes kebawah, pertama men- 

| djadinja rahang kita sakit, dapat lama2 
' kerongkongan dan paroe2 ikoet sakit 
| djoega : 

torang ja 
   

   

   
      

      

  

      

    

  

bitjara . rtawa keras dimoekalain 
2 aa “nempoenja 

Ne
on
 

     

elarkan da 
g, jaitoelah sakit : 

batoek reddjan 
Tu rlamming, influen- 

, herie, fjatjar, tuberculose d.L:s. 
Dari cew natjam penjakit ini, jang 

sangat pasex., - Yoelah tubercu- 

lose, jang diseloer.. "senja tersiar- 
nja dan menampakkan ke. Jermi- 
|lioen-milioen orang kebinasaannja. 

| Segala orang dapat dihinggapi pe- 
njakit- ini, laki ataupoen perempoean, 

| Kalau kita batoek, kotoran batoek|toca maoepoen moeda. Akan tetapi 
' itoe naik kemoeloet, demikian mengo-|jang sangat bahajanja, jaitoelah kepada 

' torkan loedah kita. 
| Didalam kotoran batoek itoe adalah 
, beberapa bibit2 “penjakit jang masih 

f hidoep, masih koeat oentoek mendja- 
/ dikan sakit orang lain, maka djikalau 
', kita meloedahkan itoe dapat djoega 

'loedah kita bahaja boeat orang jang 
ta” sakit. bani 2 
— Memang kalau kita batoek, haroes- 

h kotoran batoek itoe di loedahkan, 
kan tetapi ingatkanlah bahwa loedah 

oe bahaja, maka djanganlah kita me- 
pedahkan itoe ditempat-tempat jang 

didatangi beberapa orang” 
|. Maka tentang hal loedah haroeslah 

saja nasehatkan, sedang ini haroes di 
“'perentahkan kepada anak-anak. 
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lantai atau di dalam sapoe 
tangan, atauploen di tempat 

| tempat jang didatangi ba- 
injak orang. Kalau kita berloedah, 
bibit2 penjakit itoe ta" tinggal diam di 

— dalam loedah itoe,akan tetapi berbajang 

en djoega ia di hawa di atasnja. 
lanjapoen bibit2 penjakit itoe lekas 

dikenaikan sinar mata hari, 
tentang hal tempat, jang 

tjari oentoek loedah jaitoe: 
i dalam g 

            
    

  

          
   

    
   

       
    

  

         

      

elas jang di 
ir Iysol, jang 
ikan bibit2 

e sedangkan 
tetep 

    
   

      

        

   
      
   

      

“| a. djanganlah b rloedah dil 

janak-anak kita moeda. Anak ketfjil 
jang dikenakan penjakit itoe jang ta" 
terpelihara lekas mendjadikan ma- 

— Akan tetapi orang toea jang dihing- 
gapi penjakit ini, poen terlempar ke- 
dalam besar kesengsaraannja. 

Kebanjakan jang mendapat penjakit 
lini orang-orang jang beroemoer 20—30 

remadja-poeteri, orang-orang moeda 
jang baroe-baroe banjak pengharapan- 
nja dari penghidoepan. : . 

Penjakit ini di Indonesia djoega ta' 

lebih banjak adanja pada orang-orang 
. IAmbon, Menado dan Batak. 

Di tahoen 1918  diadakanlah be- 
berapa penjelidikan oleh beberapa 

lose itoe, seperti oleh toean-toean 
Paneth, Moh. Djamil dan Stroub, dan 
di waktoe itoelah ternjata, bahwa di 

menderita penjakit tuberculose itoe. 

'akan tetapi jang banjak sekali jaitoe 
tuberculose dari paroe-paroe (longtuber 
'culose). | 
— Lama datangnja penjakit ini, dengan 
sedikit ke sedikit, akan tetapi sangat 
'lamapoen djoega oentoek menjemboeh- 
'kannja penjakit ini. 
| Beberapa poeloeh dokter2 jang ter- 

-| kenal membanting toelang mengeloear- 
kan tenaganja oentoek mentjari obat 
jang moestadjab boeat penjakit ini, 

akan tetapi sampai sekarang poen be- 
bi -|loem dapat djoega soeatoe obat jang 

ti.  |dengan lekas dapat menghilangkan      
  I pen-|penjakit ini. 

ja-| Maka biasanja poen lama djoega si 

vega kita tahoc 
    

  

sakit tbc. haroes di peliharanja, jang 
. Imendjadikan soesahnja si sakit. 

  

Roemah tangganja mendjadi keroeh, 
pekerdjaan haroes dihentikan, perme- 
liharaan keloearga koerang sempoerna 
dlis. Sekian oentoek mendyaoehkan 
penjakit ini, maka poen perloe sekali. 
“Biarpoen kita ta'dapat mentjegah 
sama sekali datangnja penjakit ini ke- 
Ipada seorang, akan tetapi dapat kita       

tinja, terlebih lekas dari pada orang 

tahoen, perawan-perawan jang soedah 

koerang adanja, akan tetapi jang ter- 

dokter tentang hal penjiaran tubercu-| 

segala kalangan dari bangsa kita | 

Penjakit ini ada beberapa matjamnjaj 

biarpoen telah 
djoega oleh tbc, 

   kan moerid2nja Sawan Yi dengan te” 
liti,-ia lekas djoega dapat tal 00 b: t an 
sianak itoe ta" sehat, mempotuya. Aa 
kering, jang ta" hilang2. 

Djikalau djoega ada moerid jang 
batoek, kita haroes berhati-hati, karena 
ta“ dapat kita tentoekan, apa ia ta' 
Sakit tuberculose. 

Makapoen perloe oentoek menetapi 
ichtiar kita terhadap anak jang batoek 
itoe. 

— Kalau ia dikemoedian hari ta” njata 
sakit tbc. penetapan ichtiar itoe ta" 
ada keberatan, sedangkan kalau pe- 
ngiraan kita benar, kita dengan ichtiar 
|kita ta“ menambah kesempatan anak- 
janak lain oentoek mendapat penjakit 
ini. 

Lain .dari pada itoe, batoek biasa, 
jang terdjadinja dari pilek atau lain 
moedah xita lihat, karena kebanjakan 
anaknja poen ta“ mempoenjai keberatan 
badan lain-lain, terbanjaknja badan 
meriang satoe doea hari. 

Maka nasehat kita : 

a. anakjang batoek lama, 
ta semboeh2 haroeslekas 
dikirim “ke “poltktipiek 

“atauke lain dokter. 
b. anak jang batoek ha- 

roeslah diberi tahoe ba- 
gaimana ia haroes ber 
boeat djikalau batoek. 
Kalau ta dapat menetapi 
permintaan ini di larang- 
lah kepadanja oentoek 
bermain dan bergaoelan 
sama dengan kawan-ka- 
wannja. 
“Cc. bangkoe jang di doe- 
doeki anak jang sakit batoek 
haroes saban hari di ber- 
sih dengan lap jang basah, 

soepaja segela bibit penjakit jang dja- 
toeh pada bangkoe itoe dapat tersapoe. 
Koerang sempoerna, djikalau dibersih 
dengan lap jang kering. 

Makapoen oentoek membersih bang- 
koe2 sekolahan lantai d.I. nja lebih 
baik kita memakai lap jang basah, 
sedikit-dikitnja doea tiga kali seming- 
0e.: & 

" Lain dari pada mentjegah anak-anak 
ketoelaran tbc dari kawannja, kita da- 
'pat beroesaha oentoek membikin koeat 
badannja anak2 sehingga tak moedah 
di hinggapi penjakit tbc. “itoe..Karena 

  ichtiar, Tejainggapi : 

1“ Bocap pan. goeroe yng 

    

     

  

# 

“mendjadi roegi 

Soedan Pera : 
landja dengan naik sepeda. Wak la 
maoe masoek di Pasar Anjar ditaroeh : 
nja sepedanja di loods sepeda dengan 
membajar segobang seperti biasa. 

Sesoedah dia  belandja dengan, 
tidak ajal lagi dengan sepedanja soe-' 
dah digiring ke Sectie Politie, karena 
dipersalahkan memakai pening ke-' 
poenjaan orang lain. | 

Waktoe diperiksa dia mengakoete-' 
roes terang, bahwa itoe penning dapat! 

Den senyanen ga ATP RaNAan FAMMa EN PE 

7 
  

Dipandang daripada katja admini- 
stratief, de Kat Angelino ini ada lebih 
mirip dikatakan: Tidak seorang poen 
jang dalam segala so'al (onderwerp) 

Ibisa menoeliskan nota2 didalam waktoe 
jang sangat pendek. Orang taksir rata2 
penghasilan  toelisannja 50 pagina 
sehari! Soecatoe keangkatan dalam 
djabatan di onderwijs, bolehlah di- 
katakan tidak akan banjak ketinggalan- 
nja. 

me Oa 

Kabar officieel. 
Dilepas dari 's Lands dienst Haron 
(Haroen bin Beroengang), bekas 
matroos dari kapal pemerintah ,,0”, 

soekkan anak2 di kepandoean, sedang- | jang ditempatkan di Samboe (Residentie 
Riouw en Onderhoorigheden) dengan: 
poetoesan, bahwa pelepasan ini ter- 
hitoeng dari tanggal 18 November 
1933. 

ok 

Diangkat mendjadi advocaat dan 
procureur dari Raad van Justitie di 
Soerabaia, Mr. The Sing Hoo. 

sk 

Diangkat moelai dari tanggal 25 Juni 
1934 mendjadi Hoofdinspecteur Finan- 
cin, Mr. H. Holtkamp sekarang men- 

# 'djadi hoofdambtenaar ter beschikking 
'dari Hoofdinspecteur Financitn. 

2 # 3 

embeli moerah, achirnja. . Dioendjoek sebagai wakil dari Indo- 
'nesia dalam ,,Congres international de 

Seorang Indonesier dari kampoeng ,Sucrerie, de distillerie et des industries 
'Tjimanggoe Bogor, bernama Entjap agricoles" (oeroesan peroesahaan dan 

pada hari Saptoe jang baroe laloe pendjoealan goela) j.a.d. dengan be- Ana” Sasar Anjar maoe be .Sluitnja Minister djadjahan Dr, Ch. J. 
yank, Jep: band- 

ber 2 
botak, “ Andel. 

Dengan besluir“souvernement dite- 
tapkan satoe ordonnantie boeat lan- 
djoetkan ordonnantie2 didalam staats- 
blad 1932 Nos. 97 dan 98, tentang 
pengiriman kembali kaoem boeroeh 
jang dikerdjakan atau didapatkan di 
loear Indonesia. 

Dilepas dari 's Landsdienst, Mira- 

en ena Ge TEA 

membeli dari anaknja Naiin orang kam-' djie alias Djojosoekarto (fonds no. 
poeng itoe djoega. Keroean sadja itoe 1918/20), bekas mantri politie 2de klas : 
Orang jang mendjoeal teroes ditang-' dari dienst van het Boschwezen di 
kap dan dibawa ke Sectie Politie, dan' houtvesterij Blitar, dengan poetoesan 
didalam peperiksaan dia mengakoe bahwa penglepasan ini terhitoeng dari 
soedah mendjocal itoe penning padatanggal 1 April 1933. 
|itoe orang, dan mengakoe bahwa itoe x 1 
penning dapat didjalanan. 

tambahan, karena penning. 
— O— R 

Djabatan Directeur Onderwijs dan 
Eeredienst. 

pergi setahoen Ila- 
manja... 

Seperti doeloean pernah dikabarkan 
tentang Directeur Onderwijs jang se- 
karang, Prof. Schrieke, akan berangkat 
dengan verlof keloear negeri, lebih 
landjoet Bat. Bld. mendapat kabar 
bahwa Prof. Schrieke akan berangkat 
tanggal 16 Mei j.a.d. dengan menoem 
pang kapal ,,Indrapoera“ ke Holland. 
Dari sana ia akan pergi ke Amerika 
oentoek mendjalankan studie-opdracht 
(perintah oentoek mempeladjari soea- 
toe so'al), atas oendangannja seboeah 
Instituut dari Amerika, jang mana akan 
memakan waktoe kira2 9 boelan la- 
manja. 

Sekalian digaboengkan, dari berang- 
kat dan poelangnja verlof akan me- 
makan waktoe setahoen lamanja. 

Prof. Shrieke mengharap akan bisa 
kembali pada waktoenja, soepaja bisa 
tjampoer tangan pengabisan sekali 
dalam hal persediaan2 dalam hal be- 
grooting onderwijs tahoen 1936. 

Sementara itoe didapat kabar poela, 
bahwa boekannja Prof. Schrieke sen-   makin lembek kita poenja badan, ma- 

kin moedah datangnja tbc, kepada 

han d.I.s. poen moedah djoega dihing 
gapi penjakit ini, melainkan kalau ba- 
dan koeatdan sehat betoel2 sebeloem 
itoe.   kita. Orang jang kebanjakan kesoesa- | 

diri, tetapi pemerentahpoen ada ke- 
'beratan oentoek mengangkat toean de 
Kat Angelino sebagai gantinja prof. 

:Schrieke. Orang di Bogor tidak bisa 
| melepaskan toean. de Kat Angelino 
' sebagai algemeen adviseur dari Alge- 
| meene Secretarie, 

Prof. Schrieke akan 

Dilepas dengan hormat moelai tang- 
Nasib malang bagi Entjap baroesa-,gal 24 Mei 1934, dengan permintaan- 

'dja kematian 3 hari sekarang dapat nja sendiri dari 's Landsdienst, Ir. J. 
1 A, von Wolzogen Kiihr, burgemees- 
|ter dari Bandoeng, dengan diberi te- 
:rima kasih boeat kedjasaannja dalam 
ipekerdjaan oentoek pemerentah. 
i bi 

Ditjatat, bahwa Raden Soetadji, 
adjunct landbouw-consulent dari Pro- 
vinciale Landbouw-Voorlichtingsdienst 
dari Djawa Timoer di Gondanglegi 
(Djawa Timoer) di-izinkan memakai 
titel ,,Raden Mas,“ dan oleh karena 
itoe boleh menjeboet dan menoelis : 
Raden Mas Soetadji. 

ak 

Dengan besluit Gouvernement maka 
Philips Albert Hein Siahaya, commies 
di- Residentie-kantoor Soerabaia dila- 
hirkan di Ambonia pada tanggal 24 
Juni 1904, menoeroet artikel 6 dari 
Burgerlijk Wetboek diizinkan menggan- 
ti namanja toeroenan ,,Siahaya” dengan 
»Bruning”, dan kemoedian boleh me- 
njeboet dan menoelis ,, Philips Atbert 
Hein Bruning” 
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Koendjoengilah 

INSULIN BAR 

& RESTAURANT 
Kramatplein 41, — Batavia-Cen#um. 

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. 
  

    

    

  

   
    

   
   
   

     

      

     
      

  

     
   

   

  

     
    
        

        
    

    

  

    

  

   

        



     

1g2 dengan tegoer 
Soedah setengah | 

a berladjar menga- 
Satoe goeroe jang      

    

   

  

   

  

      

  

  

   

  

   
  

   

  

   

| 23 tahoen dengan| » : Pp.  Isysteem setjara kolot. Kebiasaan amb- 3 | 'ka-| tenaar2 Indonesier baik jang laa maoe “3 
a|poen jang bar gak segan bertjam | - 2 p oek jang kolot2)| | BAHAN Bora 2 

anggapan keliwat| | BADJOE PEREM- : 

    

POEAN HALOES & 
KASAR 
—— —m————— 

kah, tetapi toean 
lebih perloe ke- 

dari pada kaoem| 

   
    

  

         
   

Gabardine, poplin 
: piama, drill enz, 

KELAMBOE SEGALA 
ROEPA : 

    
   

      

Soeratb oeta. 
berdjangkit penja- | 
tidak lain sebab 

' dengan keadaan | 
tij2, oempama partij 

Moehammadiji da lagi Amalijah d.LI. | 
Ikedoea partij ini sama koeat dan sama 
| banjak Jidnja, hanja berlainan sadja 

Po pitjanangkan.|fahamnja Amalijah mempoenjai faham| -| Rahorana hari 11 kita merdenoar! Setjara kolot sedang Moehammadijah 

ear” benda jang, jang menga: | Jain, Dari ot roepania diantara Pan ea tete na iioenah Eden a 1g tidak bersenang 
: Jt Ten AA aan sa Fiat kedoea pehak atau kesatoe pehak 
Dea oekan goerocitoeakan lantas keloear dengan soerat boeta| 

g2nja Geh hendak pin- | Kepada pemerentah. Jang paling loetjoe 

“5. Di Lahat sekar 
““Ikit soerat boe 

|hanjalah berho 
orang jang be 

    

        
    
    

      

   

    

“Atoerlah pesenan dengan rembours 
KIRIM WANG DAHOELOE 

—. ONGKOS VR 

  

   
   
    

    

   

     

        

    
    

   

    

   
   

       

    

    

   

  

    

    

  
  

TOKO MOHAMAD TAHIR Jatiman toelis pada kita: 
San an aan SENEN 155 BAT.C         

     

    
    

  

   

  

   

    
    

   
    

     
   

  

REVOLUTIE HARGA 
  

  

      

  

   

   
   

     

  

Aa 2 : 8 b isebabkan oleh hoetang|49a satoe soerat boeta kabarnja ber- 

abi octa tidak Pe nan Ta Tan hn : adi kirania itoe |latinja mengatakan orang2 dari Ama- | : , 
akn eta Nan 2 lijah semoeanja djahat dan aa Malaise Tidak Ada 

NAN Na '- Ttmembekot ? Sesar diperiksa Wah | : : 
2 Na | Mohamad Akip tidak pandai menoelis Kalau harga barang berseimbangan dengan pandapatan 

(“datang seorang goeroe bantoe |hoeroef Belanda, dan njata2 pitenah 1 HH. Oesman jang sanggoep men- | dan dengkinja. Padahal M. Akip seorang Pakket Modern 2/15 Pakket Rahsia 4/24 Pi. esuan HN “besok paoi| Kilai KOLOT tidak bisa membatja dan | 
1 Nang Ta a Tediwota iton'8'| menoelis Olandz Sewaktoe kita tanja Pa aa AAA ABG 
Pane ve asutan itoe diterima oleh (Pada ini Kijai lantas dia menjahoet aa Nan Aan aan il Ven. tidak lain lantarannja barangkali oleh 2 — Terisi “Kepala kampoeng sebagai wakil Ven karena debaliaralan Kiai ini ti Terisi - erisi Naa an SA na SKATE t2zan dan Kijai ini tidak nk aa : 1 
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jang dipergoenakan 
oe orang2 tangkapan 

- ditangkap dimoeka politie 
teroes terang. 

liti atas pemeriksaannja 
toe, akan tetapi di 

ja tahoe dise- 

ilan | man. 

      

atau atoeran baroe. 
asar baroe sekarang 

demikian djoega 
ni beberapa boelan 

    
   
    
    
    

   
   

   
   

   

  

   
       

            

   

          

    

    

   
   

     

  

   

    
   

  

   

   
   
   

       

     

    
    
   

  

   
    

   

    

   

  

    

    

   

  

   

     

     

    

    

    

   

     
   

erisi semosa- 
ja ada moerahan da- 

  

10.— sadja. Pendoedoek 

1 sewa2 terseboet, boek 
“jang menjenangkan, 

Inoela oleh kebersihar oods jang di- 
kerdjaka" ch koeli2 partikoelir lebih 

2 'sempoerna dan lebih bersih dari diker- 

djakan oleh pandjingan, tambahan poe- 
| lia kabarnja Ctr. ini soeka pakai orang 
““Ipereman djadi sebagai mengoentoeng- 

(Ikan werkloos dari koeli2, itoelah satoe 
Inekerdjaan jang patoet dipoedji. Hanja 

  
   

Idpoli-|sajang sedikit keperlocannja orang2 
jang menjewa masih beloem memoeas- 

“ Imemboeang air ketjil atau W.C. 

Db jal an bar oe? 

jang menoedjoe kehilir temboesan Pa- 
0e |sar Lama akan diperbaiki. Pendoedoek 

tani disitoe moelai bersenang hati, | 
meskipoen beloem moelai dikerdjakan 

N|hanja baroe kabar sadja soedah bera- Isa gembira dan senang,. Sekarang ada 

'harapan kampoeng Tal. Djawa itoe 
akan ramai sebab oleh perhoeboengan 
'djalanan itoe. menggampangkan laloe 
Tintas dan senang mendjalaninja dengan 

-Ikereta atau djalan kaki sekalipoen. 
'Selama ini itoe djalanan tidak dipeli- 
'hara oleh B.O.W, atau Jainja hanjalah 

tergenang sadja oleh loempoer boleh 
Idikitakan waktoe moesin  hoedjan 

ilseperti 1 koebangan kerbau. 
. Pendoedoek pertjaja dan berkeja- 

kinan Ctr. baroe itoe akan memper- 
hatikan, sehingga pendoedoek Tal. 

Djawa toe mendapat kesenangan 

djoega sedikit biarpoen tidak mem- 
7 

'Tpoenjai penerangan jang tjoekoep asal 

  

ah djalannja bagoes tentoe. soedah berasa 
senang benar. ', 

— Schoolopz jener ba- 
geri ae 

'Opziener Kgs. Hoesin pindah ke Tg. 
aa Tnaka gastinta jalah Opziener 

nama Madjasir dari Tg. Karang djoega. 
'Soenggoehpoen tocan Madjasir ini 

tinggal di hotel. sebab beloem dapat 

Iroemah, tetapi baroe sadja 4-5 hari 

Isoedah “memberi kesempatan soeka 

tjampoer pada pendoedoek kota, ber- 

ilpada perkoempoelan orang2 mengadji 
: leperaan malamnja di roemah H. Oes- 

Satoc perboeatan jang baik jang 
patoet diingatkan, sebab soedah bebe- 

'rapa banjak ambtenaar2 melajoe jang   

vkano tapa lagi orang2 jang diloearan, wadjib 
-noclinsjaf. ae ani 

iga  Patoet dipoedji 
dengan controleur La- 

baroe ta' dapat tidak: 

sebab keliwat 

1: 10 an 
sewa f20.— tetapi seka- 

aroe jang menjewa loods. 
gnja bersenang hati oleh toe-| 

  

      

rilkan jaitoe tidak disediakan tempat | 

ole il Kita ' mendapat kabar, bahwa dja-| 
|. Hanan dikampoeng Tal. Djawa Lahat) 

Berhocboeng dengan - berangkatnja 

'boekti sekarang toean itoe telah masoek| 

  

Lahat, memberi tanah wakaf oentoek 
mesdjid dan berkoeasa didalam mes- 
'djid toekang imam dan  membatja 
chotbah, dan lid dari Amalijah poela, 
ditambah lagi soeka menghalangiorang2 

| mengadjar di mesdjid, d.I.Lnja. 

   

'halangi orang2 M 
|dji di mesdjis 
besar, dan pi 
hati dengkinj 
mendjadi berhenti dari pekerdjaannja 
oleh soerat boetanja itoe. Biar begai- 
mana tindakan -soerat boeta it Aa 
pertjaja H. Oesman. lehih --- ! La Ng Dergiat dari 
aa Sibab dia memang anak 
MA Pa ham ediati ve pah darahnja, dia 
CoriT bertjampotr gaoel dengan 
pendoedoek dia perloe menoentoet hak 
setjara oemmat Islam tentang hal-hal 

   
   
   
   

hammadijah menga- 
ce njata bohong 

h belaka, tak lain 

      
          

    

   

    

pekerdjaan Penghoeloe dan Chatib 
mendjadi Imam dan membatja chotbah 
atau lain-lainnja. 8 an 

| Kita koeatir poela didalam hati, 
apakah nanti Schoolopziener jang ba- 
iroe ini akan mendapat poela dari 
kaoem reactie itoe soerat boeta ? ? 

— POERWOKERTO. 
- Pembantoe kita kabarkan: - 

Peta Roemah terbakar. 
Hari Djoem'at kemaren sekira poe- 

koel satoe malam roemahnja kebajan 
Poerwokerto telah habis terbakar, 
'sebabnja tidak begitoe terang kerena 
itoe waktoe jang poenja roemah laki 
isteri sedang dalam perdjamoean orang 
tetangganja jang ada keperloean pesta 
dengan wajangan dus itoe roemah 
boleh diseboet kosong. Karoean sadja 
itoe kebakaran djadi begitoe ramai 
banjak jang melihat kerena semoea 
penonton wajang toeroet meramaikan 
dan permainan berhenti. 

Maoe masoeksoemoer, 
“Seorang perempoean goendik seo- 

rang Tionghoa tetangga roemah jang 
terbakar terseboet diatas, pada hari 
Djoem'at sore telah tjoba maoe masoek 
Soemoer karena barang kali ingin poe- 

|dapat ditjegah. Sebab-sebab jang kami 
dengar roepanja perempoean itoe hi- 
doep koerang aman karena lakinja soe- 
|dah tidak bekerdja dan tentoe peng- 
hasilan tidak bisa ditentoekan. Itoe 
'perempoean sedang dalam mengan- 
|doeng, apakah ini djoega satoe sebab 
dari moesim malaise jang orang begitoe 
moedah maoe mati ? . 

00. Alap-alap sepeda. 
. Pada tanggal 21-2-34 seorang moerid 
Ardjoenaschool Poerwokerto telah ke- 
hilangan sepedanja, roepanja ketika ia 
sedang beladjar telah masoek seorang 
pendjahat dalam erf sekolah terseboet 
dan sambaritoe sepeda zonder diketa- 
hoei oleh siapa djoega. Patoet orang 
semangkin berhati-hati. : 

aa ul Kelasiran. Beloem Jama sawah2 daerah Banjoe- 
mas telah dikelasir jang hal ini orang 

Semoeanja itoe betoel, hanja meng-| 

oepaja itoe goeroe 

Soemangat Moeda 
“1 Selendang Kramat 

Maoe aksi dan senang! 

  

Maoe tahoe peredaran zaman 
mintalah boekoe Rahsia hidoep 
kami : 7kan kirim dengan Gratis   pe 

agama, seperti menolong membantoe | 

lang ke alam acherat, tetapi beloem| 
terdjadi mendadak ada jang tahoe dan | 

    (on datang di Lt. tidak seperti dia, soeka 

t Pen binderi dengan orang2 sekam- 
tentoe mengerti adalah bergoena boeat 
menentoekan padjak lIandrente, Seka- 

ML 

  

2 Sr. Senang Hati 
2 Sr. Patjar Betawi 

Djangan sampe ketinggalan, 
keoentoengan boeat saudagar 

.. Pesanlah pada 

Fa. AMIN ISMAIL 
Postbox No. aa 

TA ana aa 

  

rang sedang giat dikelasir lagi tentang 
pekarangan, apakah hal ini djoega ada 
kepentingan hal belasting? 

: Ans R. 

Beloem lama ir “sadarkan jang 
berhoeboe” : 
R.R. toean suewardan tentoe segera di 
tjarikan gantinja, Pilihan jang pertama 
kali kami dengar djatoeh kepada toean 
Soegeng Opz. irrigatie, tetapi toean ini 
menolak. Kermoedian diadakan pemili- 
han lagi, konon sekarang djatoeh ke- 
pada toean Oetoro. Kalau betoel nama 
Oetoro ada toean Oetoro jang pernah 
djadi zaakwaarnemer di Poerwokerto, 
orang banjak jang menanja, bolehkah 
orang jang soedah boekan pendoedoek 
Poerwokerto djadi anggota R. R. di 
Poerwokerto ? Hal ini perloe kami te- 
rangkan bahwa toean Oetoro doeloe 
memang tinggal di Poerwokerto, tetapi 
waktoe ada pemilihan anggota R. R. 
ingat loepa telah pindah ke Kroja dan 
seteroesnja kami dengar tinggal di Be- 
tawi sementara boelan. 

Kemoedian ini waktoe kami dengar 
toean ini tinggal di Banjoemas dan 
terpilih djadi anggota R.R.Poerwokerto. 
Kalau hal ini soedah wettig, kami 
oetjapkan saluut kepada djago toea ini. 
Moedah2an bisa bekerdja karena merasa 
wadjib boekan karena foeloes. 

Haroes dilaboer. 

' Oleh pihak jang wadjib telah dipe- 
rintahkan berhoeboeng dengan boenjinja 
fasal 3 suba dari Netheidsverordening 
dari Kaboepaten Poerwokerto tg. 24 
Aug.'33 jang dioemoemkan dalam Prov. 
blad dari Djawa Tengah maka sekalian 
pendoedoek Poerwokerto jang .poenja 
iroemah dan gedong soepaja dilaboer 
atau ditir, paling laat achir boelan 
Juni “34. 

Rapat P.P. P.N,S, 
Hari Minggoe kemaren atas pimpi- 

nan toean Soleman P.N.S. tjb. Poer- 
'wokerto telah mengadakan rapat ang- 
gota di Ardjoenaschool. Poerwokerto 
dengan dapat perhatian besar. Hal-hal 
jang diroendingkan ketjoeali hal roe- 
mah tangga dan verslag congres djoega 
mengadakan penggantian pengoeroes 
jang soesoenannja seperti berikoet : 

Ketoea T. Soleman, 
Wakil Ketoea 'T. Hardjosoewarno, 
Penoelis I N, Dilah. 

Ia “0 N, Oemiasih. - 
Bendahari N, Soenarti. 
Pembantoe N. Tarsinah. 

da N, Sri Moeljanah, 
id, N, Kitem. 

id, T, Martowidagdo, | 

—s pPindahnja anggota | 

  

pada wakil 

Pembantoe di P.G.I. t. Martamisono. 
Pengoeroes K.P.P.N.S. toean Wirjo- 

hardjono dan Darmosoemarto. 
Boeat looper toean2 Maslam dan 

S.M. Soeporo, 

Rapat P. G.I. 
Moelai poekoel sebelas koerang 

P.G.I. tjb. Poerwokerto hari Minggoe 
jang laloe telah mengadakan rapat ang- 
gauta bertempat di Ardjoenaschool 
koendjoengan sampai penoeh. Rapat 
dipimpin toean Amrih jang diroen- 
dingkan hal roemah tangga, verslag 
congres dan pilihan pengoeroes sce- 
soenannja seperti berikoet : 

Ketoea t. Amrih (B.K.S) 
Wakil ketoea t. S. Martosoepono (P.N.S.) 
Penoelis I t. Soeparman (O.K.S.B.) 
Penoelis II t. Soleman (P.N.S.) 
Bendahari t. D. Reksowardojo (O.K.S.P.) 
Pembantoe t. Atmodihardjo (P.G.R,) 

t. Rasam (V.0O.R.,) 
t. Rochmat IV.O.B.J 
t. Dartim IV.O.B.J 
t. Martowisono — (P.N.S.) 
t. Ratam (O.K.S,B.) 

Koemisi kontriboesi terdiri dari toean 
Soehadi, Soekadi dan Soepono. 

Sekalian pemilihan itoe dengan bij 
aclamasi, roepanja sekarang banjak 
orang jang soeka bekerdja, seharoesnja. 

sem yaaa 

BANDOENG. 
Pembantoe kita ,,Sent" kabarkan : 

Rapat Krisis Studie- 
fonds Indonesia. $ 

Di clubgebouw ,,Balai Andalas" 
pada hari Saptoe malam Minggoe telah 
dilangsoengkan rapat bestuur dari p€r- 
koempoelan Krisis Studiefonds Indo- 
nesia Tjabang Bandoeng. 

Jang datang mengoendjoengi k.I. 30 
Orang antara “mana oetoesan : 
Hoofdbestuur Betawi, toean Voorzitter 
dan Penningmeester. Persidangan di 
boeka oleh toean Djaenoeddin, leeraar 
M.O.S.V.LB.A. Bandoeng, sebagai biasa 
mengoetjapkan terima kasih atas keda- 
tangannja jang memperloekan me- 
ngoendjoengi itoe rapat, teroetama ke- 

dari Hoofdbestuur, dan 
seteroesnja diterangkan maksoednja 
itoe rapat. Laloe Voorzitter Hoofdbe- 
Stuur meriwajatkan K.S.I. semendjak 
dari berdirinja sampai pada ini waktoe 

K.S.I, diberdirikan, 
Sesoedahnja laloe diadakan pilihan 

bestuur boeat tjabang Bandoeng, ters   diri dari tocan-toean : 

Batavia-G..e 

N
N
 

dari 

dan diterangkan djoega maksoednja ' »



    
   

       

    
    
       
     

           
         

             

   

      

       

    

      

   

   

  

   

      

   

  

     | Diseloeroeh negeri Tiongkok ada' 
timboel perhimpoenan2 rahasia jang 
berbagai-bagai poela bangoenan serta 
pengaroehnja. Ini keadaan adanja soe- 
dah berabad-abad lamanja dibenoea 
Tiongkok -ini dan mempoenjai tjabang2 
didalam segala golongan pendoedoek 
nja, jang kaja ataupoen jang miskin. 
Hingga sekarangpoen beberapa per- 
himpoenan bertindak dibalik lajar de- 
ngan pengaroeh jang semangkin-besar- 
nja dari pada jang boleh dianggap goe- 
na kepentingan oemoem.. Ma 

Doea belas jang laloe, dari berita2: 
jang datang dari Tiongkok Oetara ber- 

— oelang-oelang diperkatakan tentang 
. tindakan2 jang gagah berani dari ,, Tom- 

bak merah“ dalam perlawanan terha- 

  

  

       

   

dap pasoekan Japan. Bagaimana djoe- | 
ga sia2nja ini pekerdjaan, tetapi tidak 

— dapat disangsikan bahwa kelakoean 
mereka jang berdjoeang itoe bisa di 

| persamakan dengan tindakan2 bala- 
| tentara dari negeri mana djoega, be- 
5. gitoe oeraiannja ,People's Tribune.“ 

S3 Pedang-p edang besar ma- 

oepoen Tombak merah mendja-| 5 
'betoel. Djika satoe kali ia soedah| 
mendjadi anggauta, maka sebagaimana | 

   
di tjabang-tjabang. jang terkemoeka 
dari achli-achli koentau. 

| Tetapi dengan berangsoer-angsoer 
itoe pengaroeh perhimpoenan2 rahasia 
moelai linjap, pertama disebabkan se- 
mangkin loecasnja onderwijs oemoem, 

51 jang djoega membikin koerangnja itoe 
. kepertjajaan tachjoel dalam hal kekoe- 

|. atan ilmoe gaib dan tahan koelit dari 
—..2 kaoem pemimpin-pemimpin. Tetapi 
—... sebenarnja perhimpoenan-perhimpoe- 

nan rahasia ini djoega dianggap ber- 
'boeat pekerdjaan jang berfaedah. 

Kira-kira 6 tahoen jang laloe maka 

      

Didalam tahoen 1926, sewaktoe pa- 
soekan2 perang jang oendoer dari 

- Chili dan Shartung lantaran desakan 
' pasoekan Centraal, maka kaoem ,,Tom- 
bak Merah“ ini soenggoeh terkepoeng 

| dan berarti bahwa mereka terpaksa 

A 

Lembaran Ketiga 

rahasia & Tiongkok 
NE 

'kehormatan ini, ialah bocah kenangan 

  

  

pertama kali, maka ia moesti mem- 
bawa pendoepaan jang banjak dan 
jang moesti dibakar didalam roeangan 
Hsiang Tang terseboet. Lantaran kelazi- 

  

    

    

|man inilah maka roeangan itoe men-| 
dapat nama jang agak gandjil. Waktoe 
masoek kedalam maka candidgat ang- 
gauta itoe mendjongkok dihadapan 
pemimpinnja, dan sesoedah beberapa 
kali ia menjembah dengan merebah- 
kan dirinja dilantai, dan ia moesti 
mengadakan soempah bahwa ia tidak 
lakan mentjeritakan rahasia2 ini per- 
himpoenan pada siapapoen djoega, 
baik pada familie sendiri sekalipoen, 
dengan perdjandjian djika dilanggar 
ini sbempah akan dikenakan hoekoe- 
man jang paling berat. 
Sesoedah mengangkat soempah itoe, 

maka larangan2 itoe perhimpoenan 
lantas dibatjakan, jang mana teroetama::- 

»Engkau tidak Bai Derbocat soeatoe 
'pelanggaran”, ,,Engkau tidak boleh 
membakar. roemah-roemah”, ,,Engkau 
tidak boleh merampok dan merampas“ 
dan ,,Engkau tidak boleh memboenoeh 
-orang jang tidak bersalah”. 

Ini perintah moesti ditoeroet dengan 

lain-lain anggauta baroe, ia moesti doea 
'kali sehari, pagi dan malam, meniba- 
'kar pendoepaan dirogangan Hsiang 
Tang tadi, Hal ini dilakoekan dengan 
'pintoe tertoetoep dan dirahasiakan be- 
nar. Sebeloemnja pendoepaan itoe di- 
bakar, anggauta2 itoe moesti-mentjoetji 
tangannja dan membersihkan moeloet- 
inja, soeatoe tanda atas kebersihan hati- 
tija. Kemoedian mereka berdiri atas 

Tombak Merah“ ada 100.000 orang. |gala peralatan jg. didjoendjoeng dengan 

kepada Kuan Yu, salah satoe dari tiga 
pendekar dizamannja Tiga Kera- 
djaan (A.D.221— 264) jang lebih si- 
latoerrahim atas kesetiaan setjara sau- 
daa. : 

—- 'moesti mengoendoerkan diri dari An-|  Djika anggauta baroe itoe soedah 

    
- hwei-Oetara boeat beberapa tahoen 
. “Iamanja. - AR Na 

To embak merah. 

— rangnja pengaroeh ini ,,Toembak Me-| 

- kekoeatan penarik atas beberapa go- 
— longan didalam pergaoelan hidoep 

|. bangsa Tionghoa. Sekarang kita de- 
ngan pendek menoeroeti djedjak asal 

rahasia. 22." 3 33 : Te 

- Sewaktoe kaoem2 ae kooktau di 

bikin boebar oleh pemerentah2 bangsa 
asing, maka diantara peninggalan2nja, 
terdjadilah beberapa onderafdeelingen, 
jang mana paling teroetama, ialah: 
Huang Chiang Hui, atau ,,Toembak 
Koening“, Pai Chih Hui, atau perhim- 
poenan bendera poetih, Ta Tao Hui 
atau ,,Pedang2 besar“, Yi Ho Tuan 

“atau ,,Toembak Merah“, Shiao Tao 
Tuan atau ,,Pedang2 ketjil“, danlain2 

- Organisatie. S3 2 

—... Kebanjakan dari padanja sekarang 
.  merabikin pemboebaran atau soedah 
“lama boebar, hanja ,, Toembak Merah" 
"000. mempoenjai beberapa ,kekoea- 

Hu yan-pengaroeh. Te an 
0 m,Toembak Merah“ “ini-ada 

  

    

   

     

    

   
   

    

- Djika kita memandang akan berkoe- |!" 

rah", kita djangan lepaskan pengliha-l 
tan bahwa mereka ini masih membikin | anggauta2 baroe itoe ialah ,itoe ber- 

ada seminggoe lamanja- melakoekan 
kewadjiban demikian, maka padanja 
dibawalah beberapa banjak perkataan2 
jang merdue dan beberapa djampian. 

Kekoeasaan gaib. 
Lain pekerdjaan jang berat bagi 

djongkok (berdiri atas dengkoel) di 
'waktoe malam”. Ditengah malam ia| 
serta teman2nja separty dibawah pim- 
pinan leidernja, mesti berdjalan-baris | 

| moelanja timboel ini perhimpoenan2| kesoeatoe tempat jang djarang dikoen- 
djoengi oleh itoe orang2 tani. Disini 

berdjedjer 

serta menoetoep mata sekalian dari 1 

Maksoednja berboeat demikiatf, ialah 
loentoek penambah keberanian serta 
soeatoe semangat jang gaib atas seka 
lian anggauta2 baroe itoe. 

Sampai doea atau tiga minggoe 

kerdjaan. 

. Ia moesti beberapa waktoe lamanja 
berdiam diri dan tidak poetoes2nja 
mengoetjapkan do'a-do'a jang diadjar- 
kan oleh goeroenja, dan kemoediar 
ia dipoekoeli oleh goeroenja dari ke- 

elpala sampai ke kakinja. Meskipoen 
“Isakitnja tiada terhingga, ia tidak boleh 

bersoeara sedikit djoega atau menoen- 
'djoekkan tanda lemah. Dan beberapa 

4. Ihari kemoedian, ia dipanggil lagi oen- 
4: |toek pertjobaan2 jang lebih hebat. 

Dengan dada telandjang, ia dipoe- 
ini Ikoeli oleh goeroenja dengan satoe 

    

      

   

            

   

0. Idimadjoekan 
mM ajmana djoega. 

| Dari kesimpoelar jang diatas ini 
a |ternjatalah bahwa oentoek mendjadi 

pedang jang: tadjam, diwaktoe mana 

soedah selesai, maka ia soedah diang- 
gap sampai berani dan boleh oentoek 

dimedan perkelahian 

anggauta jang berhasil dari ini per- 
ialhimpoenan ,Toembak Merah" 

   

  

      seorang ang- 

e-|hendaklah seorang lelaki jang sangat 
tebal nadinja dan akan oedji biar 
'bagaimana berat sekalipoen. Laki-laki   

       
candidaat ang- 

iang Tang boeat 
jang soedah loeloes dalam oedjian de- 

  

n . | berikoet : 

|dengkoel dan tinggal diam sampai asap | 
dari pendoepaan itoe habis. 

| Takan 

mereka dengan berpegangan tangan! 
berkeliling seperti satoej 

Iboendaran dan berdiri diatas dengkoel 

sampai 4 djam lamanja berdiam diri. | 

'kemoedian, mereka mendapat lain pe-|- 

ia moesti menoendjoekkan jang dia|- 
»Itidak merasa sakit. Djika sekaliannja| 

Henenean bandieten dan lain-lain hal. 

berkelahi, mereka soedah linjap peman- 
Idangannja sama sekali dan bertindak 

Idengan sangat botasnja. 
| Disini bisa ditambahkan poela bahwa 
kebanjakan- candidaat anggauta2 itoe 
tidak bisa loeloes dalam sekalian 
loedjian terseboet, dan djatoeh lemah 
sebelpemnja mereka bisa loeloes dalam 

— Isekalian oedjian terseboet. - 
Perhimpoenan ,,Toembak Merah” 

|ini banjak hilang pengaroehnja di An- 
hwerOetara 3 L 

Pertama hal ini disebabkan kesoe- 
karan economie, tetapi kepertjajaan 
orang atas itoe perhimpoenan, tiadalah 
banjak berobahnja. 
 Perhimpoenan itoe mendjadi sangat 

terkenal 
dengan baik atas pembelaan2 orang2 
kampoeng jang lemah dari serangan2 
nja.kaoem bandieten, dan djoega atas 
kepertjaannja orang2 tani kampoeng 
jang sangat pertjaja kepada tachjoel. 

Orang2 perhimpoenan itoe teroetama 
terdiri dari. orang2 tani jang boeta 
hoeroef dan jang berpengaroeh militair 
dengan tidak ada pendidikannja. 

Tetapi-poen orang bisa beranggavan 

soeka sendiri “masoek pepera: . 

baik, dengan gampang dididik dengan 
tjara sempoerna oentoek mersgadakan 
pembelaan diri oleh dan oentoek orang 
banjak. TI 
  

      
    

      

Ina ea & 

TiFaep 
ob 

. Kalau perempoean berkelahi. 
Pisau dapoerdjadi 
sendjata. 

Pada hari Saptoe-jbl. siang di Tjibi- 
nong (Bogor) telah kedjadian 2 orang 
perempoecan berkelahi dengan .mem- 
pergoenakan pisau dapoer, sehingga 
diantaranja jang seorang kena loeka 
ditangan sebelah kanan karena mem- 
pertahankan itoe toesoekan, dan ter- 
paksa haroes dibawa ke roemah sakit 
Kedoenghalang Bogor. : 
“ Adapoen -sebab-sebabnja seperti 

  

  

Seorang perempoean misanannja 

jang kena loeka itoe, dan si anak di 
'poekoel dan ditendangnja. 
2 

  

'membela negeri dan hak haknja dari 

. IDan dengan rgata bisa dimengarti, 
“Idjika lelaki demikian satoe kali soedah 

lantaran sering berhasilnja | 

sebagai sebangsa pasoekan jang der” “« 

(vrijwilligers) jang dibawah pimpinin 

soedah memaki-maki kepada anaknja | 

  

jang “demikian itoe, laloe diboeroenja 
sambil mengomel. Si perempdean jang 
'nafsoe tadi dengar omelan dari bibinja 
tiada memikir pandjang lagi, laloe ram- 
boet bibinja dipegang dan achirnja ber- 

daja lagi, dan tiada djaoeh dari tempat 
pergoelatannja ada pisau, laloe diambil 
nja dan maoe ditikamkannja, oentoeng 
sadja pisau itoe tidak dapat dipergoe- 
nakannja seperti maksoednja karena di 
tangkis dengan tangan kanan oleh sibibi 
tadi, sehingga loeka. Dan kebetoelan 
itoe waktoe djoega datang soeaminja 
jang kemoedian memisahkan, kalau ti. 
dak begitoe barangkali ada lebih mem- 
bahajakan. Kedoea orang itoe laloe di 
bawa ke Politie Tjibinong dan jang loe 
ka dikirim ke roemah sakit. 

Penjakit tjatjar berdjangkit. 
Dari Padangsidempoean Aneta me- 

ngabarkan bahwa di 6 boeah kam- 
poeng dekat Padangsidempoean ada 
berdjangkit penjakit tjatjar. Ada 60 
orang dari djoemblah pendoedoek 700 
orang, jang ketoelaran penjakit terse- 
boet. 5 

: —0— 

Commandant militair dipetjat dari 
djabatannja.. 

J. Bode mengabarkan bahwa Luite- 
nant-Kolonel C., jaitoe plaatseliik mi- 
litair-commandant di Soerabaja, soedah 
dipetjatkan djabatannja tsb. 

Soedah diadakan penjelidikan atas 
beberapa kelakoeannja dalam oeroesan 
oecang. 

—O— 

Moehammadijah Bogor. 
Malam Senen jbl. Moehammadijah 

Bogor soedah mengadakan pertemoean 
bertempat diroemahnja toean Mardjoeki 
di Panaragan, dan pertemoean mana 
memoetoeskan bahwa Moehammadijah 
Bogor moelai boelan jad. maoe me- 
ngadakan Madrasah oentoek anak2 le- 
den teroetama jang masih- bersekolah 
dan dikepalai oleh bestuur Tabligh 
toean Soemardjo. - 

Lain dari pada Madrasah maoe dia- 
dakan . Cursus Agama bagi ledennja 
tiap2 minggoe 2 kali. 

Atas andjoerannja Toean Soedarjo 
sebagai Ketoea dari afdeeling Onder- 
wijs dinjatakan maoe memboeka H.L.S. 
Mcehammadijah pada Cursus jad. se- 
gala itoe”keperloean sekolahnja soedah 
lengkap disediakan dan soedah moelai 
menerima moerid. - 

Jang berkepentingan dengan ini ke-   

Waktoe Ma' anak melihat kedjadian |. 

goelat, karena si bibi tiada dapat ber-j 

  

  

Ukantaran nomner-ia,.. 
Memang dikalangan bangsa koelit 

poetih nomer 13 itoe dipandang seba- 
gai nomer jang bawa ketjelakaan, me- 
noeroet fikirannja orang2 jang pertjaja 
bid'ah. 

Begitoelah seorarig aemoeda jang 
ada loetjoe djoega ketika membeli lot 
pada Escompto air moekanja bertoekar. 

. Perempoean:  ,,Kenapa dia mere- 
ngoet sadja? Kapan ia selaloe gembira", 
Kawan : ,,Ketika ia membeli lot, ia 

dapat lot dengan pakai nomor 13 di 
boentoetnja“. . 

Tidak bergoena. 
Njonja de Wit tjeritakan pada ka- 

wannja perempoean bahwa ia soedah 
belikan soeaminja pantoffel dari wol 
oentoek menjegah jang soecaminja 
bepergian. 
« Njonja de Wit: ,,Baroe, baroe benar, 
soecamikoe radjin benar mempelihara 
pantoffel itoe", 
Kawan : ,,Sekarang kenapa?" 
Njonja de Wit: ,,Wah.... sekarang 

kalau ia poelang malam akoe ta' dapat 
tahoe”. 

# 

Takoet dilepas 
Baboe Mina soedah petjahkan glas 

madjikannja. Gemetar ia ketika telah 
kedjadian demikian oleh karena madji- 
'kannja itoe terkenal seringkali poekoeli 
boedjang2. 

Sesoedahnja itoe, lantas madjikannja 
djoega mengetahoei itoe hal. 

Madjikan : ,,Siapa jang petjahkan itoe 
gelas ?“ 

Mina : ,,Toean poenja koetjing”, 
Madjikan: ,,Apa.. kapan akoe ta' 

mempoenjai koetjing”. 5 

  

Provinciale Raad Djawa Tengah. 

Gedeputeerden baroe.   
perloean baiklah moelai dari sekarang/   'beroeroesan dengan pengoeroesnja. 

Aneta kabarkan dari Semarang : 
Provinciale Raad Djawa Tengah:telah 

memilih mendjadi  Gedeputeerden, 
toean2 Raden Ngabehi Sosrohadikoe- 
soemo, Dr. Ir. Han Tiauw Tjong, Mr. 
O, van Rees dan C. B. Bouwens. 
Melainkan toean Bouwens (I.E,V.) jang 
baroe, menggantikan toean H, W. J. 
Vorster. . 

Dipilih sebagai plv. Gedeputeerde, 
toean2 Mr, Sastromoeljono, Thio Thian 
Tjong, H-W.A. Bergamin dan Mr. H. 
J. Boelen. 

  

—-MILLIOEN 

ENG   mikianlah achirnja dikirim oentoek 

Kemandjoerannja soedah terpoedji 

SOEDAH   TERDJOEAL 
AN DI TIAP-TIAP TEMPAT 

KEPEOAN 
tuna NE ERA 

LEFOON 

  

oleh : tiap-tiap orang 
3 

j 1 

2 OBAT MATIJAN : OBAT SKT KEPALA 

“OLENVLIET W174  BATAVIA 
PAT “10001 

k 

Lan 
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y 
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apan di HOTEL METROPOLE ,sebab: kamar? loeas 

e sedia kamar 1, 2, 5 klas— -f 2.50, f 1:50, f£ 1.- saban trein 
sedia orang boat djoempoet dan oeroeskan barang. 
speciaal kamar salat oentoek kita Islam. 

entoek mendjaga keamanan tetamoe kita sengadja tidak kirima te- 
noe Bea ena atau jang Sain ria 

- De BEHEERDER 
    

  
    

  

   
      

   

  

   

  

      

   

  

    

FS Tana 

an E. 'ESTRADA. 
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sediain 

en Oa Aa » Benang » 0.40 sampe 0.50 p. el 

Ta -.Senlong 50) soetra » 0:90 p. elo 

» » Kleur RAMI benang , 0.35 , » 
» » Ramilennen 2 SO 

Te » Lenen poeti 5 NO 
: 2 5: Pijama polos en strip » GA 

barang .ontong en opa perabot apa 

2 Naa   
  

   
   

              

    

  

    

   
   

  

   
   

    

   

          

       

    

    

  

    

       
        

'pERLLA/AN 

a ROEMAH | 
eLoepRor| 

, OESMAP 
pena an Batavia ya 

  

  

  

“tida kofeng ramboet djadi 

. gemoek, item, lemes, matiken 

koetoe dan ilangken ketoembe 

Kloearan - 

Roemah obat 

Jo Tek Tjoe   

  

  

mn TOEAN JANG TJINTA Pakailah kain tenoen Intlogesia Ez 

Modern kita ada sedia sampe 

TANAH INDONESIA ijockoep, HARGA MOERAH 

  

   

    

- mafjem-matjem ijorak dan kleur f 1.— sampe f 2.40 
joe kleur RAMI 4 elo F 0,95 tjoekoep 1 djas. 

- Gabardin 75Yo0 Wool , 065 p. elo 

“Tricot Te Ho Pa ana 

  

1 Pefji tenoen soetra matjem? kleur misi Model 25—35 
I Topi tenoen model Borsalino roepa? kleur f 1.— 
1 Sadjadah Model Mekah tjap KABAH bil-barokah 75 Ci. 
Kelamboe tenoen poeti boeat f. tidoer No. 2en 1 f 3.— f 4.— 3 

'selainja barang jang terseboet diatas misi banjak 

Maria jang toean perloe haroes tanjak, boeat. didjoeal lagi lain 

harga keoentoengan tentoe .menjenangkan. 
. 

Menovenggoe toean poenja 
pesenan dengan hormat 
TEXTIEL INDUSTRIE 

PEROESAHAAN KITA: 

soerat pesenan Mangsa disertai 
. wang voorschot 109/o dari djoem- 
“blah pesenan selainja dengan 
2 2 aj 

»1 PEKALONGAN «» 
2 FitiaaL BALIMEESTER No. 18 MEESTER- CORNELIS         
  

  

  

        
- Dr. P VON PAJSZ 

Dokter Diploma dari Mongan —  Jugoslavi en Ned.-Indie. 

2 tata dari SPECIALIST boeat CHIRURG (POTONG), 
— penjakit njonja njonja (VROUWENARTS). 

enerima orang-orang jang mempoenjai segala mafiam penjakit. 
' Mengobati poela dengan Electrisch, oepama: RONTGENSTRA- 
“LEN, HOOGTEZON, DIATHERMIE enz. enz. dan sedia 
“KLINIEK boeaf orang berobat, tarief DIREKEN MOERAH, 

| pengrawatan dari Zuster-zuster jang pandai betoel. 
“ Menerima orang ISLAM dengan disediakan Me engan lang 
“pinter. 
Saben waktoe dokter memeriksa dan obatin jang sakit. 
Familie dari jang sakit saban waktoe boleh menengoki. 
Terima djoega orang perempoean jang maoe melahirkan dengan 
pembajaran jang pantes. 

. Dimana kita poenja kliniek pembajaran boleh MINDRING. 
Doeloe ada klinieknja “rang 2. di Uskub.. 

2 5 DJAM BITJARA: 

VAN HEUTZPLEIN 11, Tel. 3288 Welt. 

: PAGI 8 — 10 
SORE 4 — 6 

PA NTJORAN Telefoon 1669 Batavia 

SIANG 1012 — 12 

SORE 63 23 

  

5 Kg sampai i di BATOERADJA soeka tjari tem- | 

h-aman, sopan dan tenterem bajaran menoeroet zaman | 

"| KASMIR 
Ind. Arts 

Wedanaweg 6 
Teif. 4i2 Mr.-C. 

Djam bitjara 5 - 6 sore 

Mengobati segala  penjakit, djoega 
menoeloeng orang bersalin dan me- 
njoenati anak-anak. 

  

  

  

| Awas Eselamanja liat merk se- | 

belah, kepala djadi enteng 

  

Senshe 

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

Specialist sakit medjen Kengki- 
poettwi (prampoean datefig boe- 
lan tida tjotjok), dan penjakitnja 
anak-anak orang miskin di toe- 
loeng pertjoema onkost kahar di 
kasih vrii 

DJAM BITJARA 7—9 pagi 
4—6 sore     

  

  

Kwitang Batavia - Centrum       ap
 P
B
R
 IO
 

Gak Naa ena 
GIE) HANDEL 

.PROBITAS" 
BATAVIA 

Aida ta 3 

Telah beroleh Es Diploma dan 

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

ngan harga f 1.—, f 0.60 dan f 0.30. 
  

  

  

    

Doenia mendjadi gempar !! 
  

Karena obat mata, Tjap ,,KOE- 
TJING“ soedah banjak menolong 
orang boefta  mendjadi 
kembali, boekan- omong kosong, 
ada boekti tjoekoep. 
lagi boeat sakif mata Trachoom 
di-tanggoeng 100”/o bisa baik. 

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

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

—.. Obat mata 

Ll 3091. € J an ap 
IL». 10, reclame —.. 

Taulin boeat koelit. 

LI. Pot 20 gr. zalf Fo 
! ” 10 77 3 ” 0,25 

 Glas 10 ,, olie 1 Ola 

spek bisa dapat di roemah2 
obat dan-toko2. 

Boeat agent rabat bagoes 
goes. Ada sedia djoega roepa2 
Obat patent, boeat segala penjakit, 

Obat2 bisa kirim per rembours, 
Ditjari agent2 dimana2 tempat, 

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

N.B. Toean2, personeel dan abo- 

ne's Pemandangan dapat periksa 
mata dan Obat vrij, dan kalau be- 
li obatnja dapat korting 100 

Menoenggoe dengan hormat, 

teran, 

Lebih aneh 

Selainnja obat   

   


