
   

    

   

    

        

   
   
    

| Baiknja makin lama makin banjak 
tang Belanda teroetama mereka jang 

ap disini, jang melihat bahwa Rijks- 
id, persatoean tanah kita ini 
an Nederland, membawa satoe 
atan jang djoega oleh mereka 

rang “diketahoci karena soedah 

  

   

   

  

baik dari ini, mereka menjoe- 
ada bangsanja soepaja sekarang: 
“bersatoe oentoek ambil satoe 
terhadap..., Nederland! 

pamanja Bat. Nieuwsblad, be- 
an Na laloe menerangkan 

a ?/, ari penghasilan Indonesia 
ditetapkan pada 250 millioen dari 
200 millioen dari ocang belas- 

an tahoen diangsoer ke Neder- 
d. ?/, dari penghasilan negeri kita, 

au '/x dari lebih dari setengahnja 
ari pada oeang belasting jang dipoe- 

ngoetnja dengan soesah kelak dengan 

sehrift dan beslag, saban tahoen 
g ke pantai laoetan seberang, 
terhitoeng keoentoengan2 dari 
angan dan peroesahan kaoem: 

ier seperti beberapa maskapai 
ik dan minjak dan roepa2 onder- 

tau crisis, saban tahoen masih 
ocentoengan jan enjenang- 

   

  

      

   

  

     

    

   

g dari tanah Indonesia « 

  

    

  

bersih sama sek Ge 

i perkara-soedah dibitjarakan maoe- | 
didalam atau di loear Volksraad, | 

sekarang soedah datang waktoenja | 
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1gorganiseer satoe partij, 
jaitoe partij dari orang2 jang 

!membajar belasting, boekan partij poli- 

tiek atau apa djoega tapi oentoek 

  

.Imemperlindoengi kewoedjoedannja ta- 
nah Indonesia. | 

| Entahlah apa akan berfaedahnja itoe 
perkoempoelan sematjam begitoe, mes- 
kipoen kita djoega akan menjokong pa- 

satoe djalan jang lebih tjepat dan ber- 
faedah, jaitoe kita disini poenja satoe 
Pemerintah jang koeat tenaganja dan 

- Ibersatoe dengan Rakjatnja djika dipe- 
rintah oentoek bersatoe, koeasanja le- 
bih berkoeasa dari pada Pemerintah da- 
ri Nederland terhadap Ra'jat Nederland 
Semoea Pegawai2 dari Pemerintah 
kita, digadjih dan dibajar oleh tanah 
dan pendoedoek Indonesia, mereka 

semoea tergantoeng daripada doedoek 
atau djatoehnja tanah Indonesia, tidak 

ada sama sekali perhoeboengan lain 
daripada bahwa sedikit dari pegawainja 
poenja 'familie di Nederland, Karena 
apa familie jang soedah tersohor pelit 
dan egoistisch itoe, ditolong sampai 
isetengah mati, kita tidak mengarti, 
'sebab kita tahoe betoel djika mereka 
disini ada didalam kesoesahan, djoega 
tidak akan ditolong oleh familie jang 
ada disana, djika tidak oentoek men- Td 

dapat oentoeng besar. 
anj...Bolehlah mereka jang sekarang ada 
s-|disini, melihat doeloe badan sendiri,| Pada kita dioendjoekkan satoe exem- 

0. Isebab kita ,soedara hitam“ tidak bisa 
ata |berboeat apa-apa sekarang. 

Djoega Pemerintah, sekarang boleh 
ambil sikap jang sedikit lebih gagah 

dan | berani terhadap toean2 di Den Haag itoe, 
dan | dan-lihatlah teroetama kepentingannja 

pendoedoek Rakjat dan tanah sendiri 
- |doeloe, didalam kalangannja autonomie 

jika |Ned. Indie jang djoega ditetapkan di- 
dalam Grondwet Nederland. 

Demi dengan sikap begini soenggoeh 
oentoek mereka djoega tidak oesah 
memoetoeskan perhoeboengan familie 
atau meninggalkan Oranje, sebab ,,per- 
soonlijk gevoelens” perasaan2 masing2 
dari mereka tidak bisa dirobah, dan 

tidak akan merintangi poela. Seperti 
djoega orang Australia dengan senang 
hati akan menjanjikan ,,God Save the 
King” meskipoen mereka sendiri poe- 

     

  

   

  

    

   

          

ni/nja satoe ,,Home sweet home“, djoe- 
sear| ga Pemerentah disini boleh namakan 

  

   
   

   

  

       

  

dapatan2, 
dja kec jang kita 

e bahwa ada segolongan: 
 oentoek menggarap itoe pi- 

jang manis, dan ada lain golongan 

         

  

   

      

    
    

    

tot golonga satoe, 
n oleh karena mereka jang membe- 

Pemerintah di Indonesia terhi- 

kedoea, jaitoe jang ter- 
che werkers“ orang 
Indonesia. : 

  

     
   
    

        

  

   

    

         
     

   

      

   

    

| kebelastingan jg 
i itoe. Tapi boeat 

satoe wet jang 
   

s dah merasa oent
oek m engha-| 

R 

sendiri Nederlandsch-Indie atau apa 
'djoega, tapi teroetama oentoek mengoe 
'roes tanah Indonesia boekan ?- 

. S.D. 
  

  

js m5 4 sii 

| Berita dari Goenoeng Merapi, 
“Bahaja asap bernjala. 

bih tedoeh dari pada kemaren, begi- 
toelah kabarkan Aneta dari Semarang, 
akan tetapi lahar jang djatoeh keba- 
wah itoe dan besarnja seperti roemah 
mengandoeng lebih banjak gas, dari 
hal mana bahaja dari asap bernjala 
ada lebih besar... 1 

Persediaan jang loeas soedah di- 
adakan oentoek menolong pendoedoek 
di sekitarnja Goenoeng Merapi oentoek 

waktoenja, 

Lagi doca tetamoe journalisten 
Japan. 

Hoofdredacteur ,Nip- 
pos" dan ,Nippon Djin” 

| dan redacteurnja, 
Telah beberapa hari ini tiba di Be- 

ie Senen 107 Batavia Centrum, telefoon 1810 WI. “Administrateur S. M. SOEBRATA. 

danja djika teroes ada, tapi kita melihat | 

Tadi malam Goenceng Merapi le-| 

irentah jang mengenai dirinja. 

melarikan diri djika soedah datang! 
(negeri, ia tidak menghendaki, Alasan- 

NN » 

  

  

  

  

      

" Conterentie j. a. d. 

joem'at 21 September 1934 ! 
Yna 

kabar kawat ini hari pembatja akan men 

  

  

1 Kepala Pemerintahan Japan. 

Lantaran atjapkali dalam ini -soerat kabar diseboetkan namargk 
milihan belakangan ini. telah diangkat didalam itoe djabatan maka disini 
pembatja Premier terseboet jang berada kedoea dari kanan. dita 

Foto ini diambil tatkala Premier Okada mengoendang pembesar2 Militair Japan, dan dalam kolom 
getahoei bagaimana sikapnja ini negeri terhadap Vioot- 

' Losse .nummer 
Maan nan ntah kenona Ba anna 

Diterbitkan oleh : 

Kantoor: Senen 107 Bat.-Centram 

| HARGA LANGGANAN: 
|. Indonesia satoe kwarteal “£ 430 

Fa Loear Indonesia . Lek ot 3g 

Boleh dibajar boelanan, tetipi 
brenti haroes diachir kwartdah 

Tarief advertentie, ketrangas pada 
administratie. , 
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cimier Okada jang pada pe- 
kita sadjikan pada sidang 

  

»Nippon“ dan ,,Nippon Djin“ (jang 
artinja ,,Japan“ dan ,,Orang Japar") 
diantar oleh seorang redacteurnja, tde- 
an S. Kakeda. 

Toean K.Kizaki orangnja masih moe 
da, tjakap dan sympathiek. Soerat 
soerat-kabar jang ia pimpin boekan 
keloear harian melainkan boelanan, 
tetapi sangat besar pengarceh dan 
oplaagnja. 

p!aar dari ,, Nipon”, matjamnja sebagai! 
»Revue de Paris“, ,, American Digges” 
atau ,,Haagsche Maandblad”, sematjam 
boekoe, dengan isinja roepa2 so'al2 
jang penting. 

Exemplaar jang kita lihat no 303, 
djadi itoe madjaliah oemoernja soedah 
125 tahoen lebih. 

Ternjata bahwa collega Kizaki s ee s 
Java forthe first time, tadinja 
beloem pernah koendjoengi ini kepoe 
lauan. Keperloecannja kemari jalah oen- 
toek tengok conferentie dagang dan 
tentoe djoega sekalian dengan sight- 
seecing boeat mengloeaskan peman- 
dangan. 7 

Ia poenjaimpression terhadap 
ini negri dan pendoedoeknja baik sekali, 
tanahnja soeboer, orang-orangnja maoe 
bekerdja, tjoema sadja keliatan masih 
koerang initiatief dan beloem ada ke- 
oeletan. 

Banjak lagi kita omong-omong de- 
ngan tetamoe itoe, tetapi hanja setjara 
persobatan tidak ada goenanja oentoek 
ditoetoerkan pada publiek. 

Kira2 10 hari lagi itoe doea tetamoe 
tinggal di ini negeri, maoe keliling Java, 
idan kemoedian akan toelis oentoek 
madjallahnja apa2 jang dilihat dan 
didengar di sini. 

S 
—0 — 

Prs. Moh. Hatta tidak maoe ke 
loear negeri. 

Dengantigaalasan. 

Berhoeboeng rekest dari Djohan Djo 
hor tempo hari, sekarang kita bisa 

kabarkan pendirian Drs. Moh. Hatta 

terhadap itoe perminta'an pada Peme 

Pertama Drs. Hatta menjatakan bah 
wa itoe rekest dibikinnja oleh tocan 
Rais directeur dari Hvg. Djohan Djo 
hor, sama-sekali loear pengetahoean- 
nja, poen tidak ada orang lain sampai 
kan lebih doeloe apa isinja itoe 
irekest pada ia. 

Tentang diberi kesempatan ke-loear 

ja jalah : 

Te. Ia tidak soeka loloskan dirinja 
dari nasib tiap2 pemimpin, sebagai- 
mana ia poenja kawan2 menderita, 
Perbeda'an “antara ia dan lainnja ia ti-     

      
tawi toean K, Kizaki, hoofdredacteur 

Igoengan djikalau dikaboelkan. 

2e. Perdjandjian oentoek di. loear 
negeri ia tidak akan beractie jang me- 

njangkoet pada Pemerentah Belanda, 
ia tidak soeka terima. Ini artinja boe- 
kan ia akan meneroeskan actienja di- 
mana djoega, melainkan perdjandjian 

sematjam itoe, ia sebagai nationalist, 
tidak bisa berikan. : 

3e. Ia lebih soeka tetap ditanah In- 
|donesia, karena letaknja tidak djaoeh 
dari rakjat djelata. Dari tempat pem- 
boeangannja ia akan sedikit2 bekerdja 

oentoek bangsanja diloear politiek, de 

ngan memberi schriftelijike cursus roe 
pa2 pengetahoean, mengarang ilmoe 

dagang atau lain2 hal jang bergoena 
zonder politiek. Ini niatan tidak bisa 
dilakoekan djikalau ia tinggal di tem- 

pat jang sangat djaoeh dari Indonesia, 

dimana post sampai beberapa ming- 
goe lamanja. 

RK 

Begitoelah pikiran Drs. Moh. Hatta 
tentang rekest dari tocan Rais, direc- 
teur Djohan Djohor. Sementara itoe 
kita bisa toetoerkan bahwa rekest jang 

telah mendjadi pembitjaraan seantero 

soerat kabar itoe tidak disertai tang- 
Drs. 

Moh. Hatta, diloear negeri tidak akan 
djalankan actie bertentangan dengan 
Pemerintah Belanda. 

S: 

— DO — 

Partij dicipline di. Minahassa. 
Siapajang akan doe- 
doek dikorsi Pedjam- 
bon. 

Pada pemilihan2 jang paling bela- 
'Ikang ini di Minahassa, maka boleh di 
katakan partij Persatoean Minahassa 
telah beroleh kemenangan. 

Dalam Gemeenteraad sadja persa- 
toean terseboet soedah mendoedoeki 
dengan moedah sekali semoeca korsi 
djoemblah lima-sedangkan dalam Mi- 
nahassa-Raad sendiri ia kesampatan 
mereboet 9 kotsi poela. Oleh karena 
toean2 Dr, Ratulangi dan O. H. Pan- 
touw memang soedah mendjadi ang- 
gauta dari kedoea raad terseboet di- 
atas, maka Persatoean Minahassa itoe 
hanja dapat keloearkan 12 soeara sa- 
dja jang diakoe sjah. Kiesguotient (ha- 
sil pemberian pemilihan) dari kies- 
kring Celebes berbetoelan sadja ber- 
djoemblah 12. 

Kiesguotient tadi jalah didapatkannja 
dengan djalan membagi djoemblahnja 
soeara2 jang sjah dengan djoemblah- 
nja perwakilan ditambahkan poela 
dengan satoe, Boeat kieskring Celebes 
sadja kita mempoenjai 36 korsi bagi 
bangsa Indonesia jaitoe 24 dari Mina- 
hasa-Raad, 5 dari Gemeente Raad 

Makasser. Oleh karena ada doea toean 
jang djoega  mendjadi anggauta dari 
doea raad maka boeat Kieskring Cele- 
bes dalam persidangan Volksraad jang 
akan datang ini hanja ada 34 soeara 
jang diakoe sjah. Djadinja kiesguotient 
itoe ada 34: 2 — 12 (diboelatkan ke- 

atas). 
Apabila partij itoe memilih dengan 

tjara diciplinair maka boleh kita kata- 
disini bahwa ia akan dapat reboet itoe 
2 korsi pada pemilihan Volksraad jang 
sekarang ada'didepan pintoe ini. 

Toean Dr. Ratulangi pemimpin dari 
Persatoean Minahassa djadinja mem- 
poenjai banjak pengharapan oentoek 
bisa dipilih kembali. 

Hoofdenbond, dimana toean Manda 
gie ada seorang jang disoeka dan po 
pulair poela hanja kesampaian mere- 
boet 11 zetels: djadinja apabila diban- 
dingkan dengan kiesguotient diatas 
hanja terpaoet satoe sadja. Dan djika 
ditimbang toecan Mandagie ini mem- 
poenjai sedikit pengharapan. 

Akan tetapi disini djanganlah ditoepa 
kan dengan keadaan2 jang plaatselljk. 
Pemilih2 di Minahassa tidak begitoe 
insjaf bagaimana tinggal harganja tjara 
pemilihan jang diciplinair itoe, Dalam 
sanoe-bari mereka masih sadja terdapat 
persoonlijke overicht dari candidaat itoe. 

Dibawah Ini kita akan toctoerkan 
saiah satoe tjonto : 

Pada pemilihan Volksraad jang se- 
karang ini maka namanja Dr Anduada 
jang paling atas, oleh karena partijnja 
itoe sangat koeat diwakilkannja. Dalam 
candidaatenlijst ia ada nummer 1 se- 
dangkan namanja Dr. Ratulangi sendiri 
tertjantoem di nummer 2. Dalam pe- 
milihan itoe boekannja Dr. Andu jang 
dipilih akan tetapi sebaliknja jaitoe 
Dr. Ratulangi siapa pada kaoem pemi- 
lih itoe sangat ditjintainja. 

Dari sebab itoe maka disini kita bisa 
ramaikan bahwa nanti djoega akan 
kedjadian seroepa itoe, atas dirinja 
toean Mandagie. Benar Hoofdenbond 
jang mana kita toetoerkan diatas tadi 
tidak begitoe koeat diwakilkannja akan 
tetapi toean Mandagie sendiri mem- 
poenjai persoonlijk overwicht jang besar 
sekali di. Minahassa, hingga orang 
katakan bahwa ia didalam daerah itoe 
soedah ,,ditap”, keadaan mana memang 
sangat berarti bagi satoe campagne 
pemilihan di: Menado. 

x 

Djadi 

datang ini tidak akan ada 

Tetapi, ....., you never can tell! ! 
— (0) sasa 

Kota Rotterdam maoe perkara. 
Den Haag, 20 Sept. (Aneta) Ge- 

deputeerde Staten dari Provincie Zuid- 
Holland mengaboelkan besluit dari 
gemeenteraad Rotterdam oentoek bikin     dak minta, Menado dan 5 dari Gemeente Raad 

  

perkara tentang goudelausule dari 6pCt, 
dollarleening. : 

Drukkerij ,PB MANDANG AN" 
Dir. R. H: O. DJOENAEDI 

KE 
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menoeroet oeraian diatas, 
hampir boleh ditentoekan bahwa wakil. 
Minahassa pada Volksraad jang akan ' 

: robahnja,.- 
jalah tetap Dr. Ratulangi dan Maridagie. 
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Drs. Moh. Hatta dengan exor- 
dan bitante rechten. 

Spr toelis pada kita : 
3 

dapat .membatja sebagai hoofdartikel f 

tentang” asionalis jang terkenal ini. 
Nasionalis"ihi sekararg masih mering- 
koek:didalam hotel, prodeo. Pemerik- 
saan baharoe »didjalankan sesoedah, 

tocan ini bertapa beberapa boelar! 

Boekan y "Raad..van Justitie, 
boekannja vonnis Landraad jang akan 
menentoekani ria “Moh. 
diperiksa“de vraagpunten, soeatoe 

hak Bed ne Bh meriehtoekari,' 

  

apa naskah terseboet akan dimerde- | heerder 

mbali kan ke "apa akan dapat hoekoem. | 
Disini saja memakai perkataan hoe- 

koeman, jang juridisch sebetoelnja ti? Froesahaan 
dak betoel,e sebab vraagpunten tidak 

akan memberi hoekoeman (in denzin 

van de wet.) Vraagpunten hanja dapat 
menentoekan apa jang haroes men- 
djawab itoe akan di-interneer, di-ex- 
terneer, di-verban atau dimerdekakan 

kembali. Ini semoga juridisch boe- 
kannja heekoeman. Akan tetapi saja 

bersetoedjoe dengan Kleintjes, bahwa 
jang dapat ini tentoe merasa dapat 

hoekoeman berat, Kteintjes Staatsinstel 
lingen van Ned, Indie, zesde uitgave 
bi. 125). K3 

Hak2 ioear biasa dari G,G. ini dise 

boetkan didalam fasal 35, 36, dan 37 

LS, Siapa jang kelahirannja di Hindia 
Belanda menoeroet hak2 ini dapat di 

beri satoe tempat jang ditoendjoekkan 

(geinternserd) atau dilarang kesoeatoe 

tempat (verbannen) djika orang ini di 

anggap membahajakan  ketenteraman 

ocmoem. Orang jang kelahirannja diloe 

ar Hindia Belanda dapat diasingkan 

keloear Hifidia Belanda (geexterneerd) 
atau dilarang ketempat ftempat2| jang 

ditoendjoekkan, djika orang ini diang- 

gap mengganggoe ketenteraman oe- 

moem” Inf semoea boekannja hoekoe- 

man akan tetapi pendjagaan politiek 

(politieke maatregelen). Tentang apa ar 

tinja ,ketenteraman oetnoem” ini telah 

beberapa kali dibitjarakan di Gang Ke- 

nari/”arti jang djelas beloem ada. 

Kita sekarang menoenggoe keten- 

foedrinja, Siapa ' jang ' ta” - memoedji- 

| moedji Drs. Moh ' Hatta. Walaupoeny 

tidak semoea Indonesier setoedjoe de- 

ngari“politiek jang 'didjalankan, akan 

tetapi semoea “Indonesier haroes me- 

ngakoei' bahwa" Drs. Moh. Hatta me: 

marig'ternjata berkorban kepada bangsa 

dan tanah air: Djika beliai ta“ ber- 

koerban, barangkali sekarang tidak ber- 

diam" di hotel prodeo, akan tetapi 

enak2 berdiam di salonnja: 

Apakah jang akan dihadiahkan kepa- 

da nasionalis ini ? Meneeroet 1.S. Drs. 

Hatta hanja dapat diverban atau di 

interneer. "Akan tetapi" sekarang” akan 

ada “permintaan dari Djohan Djohor, 

agaf nasionalis ini di externeer sadja 

djika' toh“ tidak” akan dimerdekakan 

kembali. 
Apa perriintaan ini. dapat dikaboel- 

kan 2. 1 

': Marilah kita selidiki hak-hak logar 

biasa: ini. 
Siapa: jang dilahirkan di-Hlindia-Be- 

landa-dapat: di-interneer, akan tetapi 

jangselahir di loear Hindia-Belanda da- 

pat di externeer. ? 

Apakah sebabnja ada perbedaan ini ? 

Mengapa orang jang kelahirannja di 

Indonesia: ini, : ta" dapat diasingkan, 

dan-hanja dapat di-interneer sahadja. 

Menoeroet: boekoe2  Staatsinrichting 

perbedaan .ini «hanja disebabkan oleh 

karena :orang jang asalnja dari tanah 

ini, dianggap soekar mentjahari peng- 

| hidoepansdildear negeri. 

(hleintjes, . Staatsinstellingen van 

N,Lbls 126). Begitoe djoega orang2 

jang berkelahiran di tanah asing, djika 

mereka tiba2 ditoendjoekkan soeatoe 

tempat ' di Indonesia .ini dimana orang 

itoerasing tentang keadaan masjarakat 

ditempat itoe, nistjaja soesahkah dapat- 

nja mentjahari nafkah. Djadi perbedaan 

ini diadakan” ,in het belang van de 
betrokken personer“. 

Sekarang bagaimanakah keadaan 

saudara” Moh: Hatta. Beliau diminta- 

|| kan " kepada “pemerintah soepaja di- 
asingkan sahadja. 

Apabila ditanah asing akan moedah 
mentjahari 'sesoeap' nasi itoe tersilah. 

Regeering tidak mempoenjai kesalahan 
kalau Drs. Moh. Hatta ditanah asing 

soesah mentjahari penghidoepan, Itoe 

salahnja. jang menoelis rekes dan jang 
soeka mendjalani. 

Mengingat standpunt2 ini, penoelis 
L 

“ ini-mengira, bahwa tak. ada djeleknja 

djika : Pemerintah, . djika- tidak dapat 
memerdekakan kembali kepada Drs. 
Moh. Hatta, memberi kelonggaran ke- 
pada pefinintaan Djohan Djohor itoe, 

Djika toiv Drs. Moh: Hatta, dari pe- 
nganggapan Pemerintah dianggap se- 
bagai -oratg jang “politieknja koerang 

baik boeat pemerintah disini, nah bi- 

arlah. Drs: Moh: Hatta meninggalkan 

tanah ini sahadja. yan 

  

dlam Pemandangah 12-9”34 kitaf 

Berhoeboeng ini toelisan, harap pem 
batja lihat kabaran dipagina depan 

3 NA Fr v 

Kemb ali tentang oeroesan 

N Tang: Ma loenrat dari 

Pengoeroesnja. 
Reparatie  Atelier ,S6 

          
eka 

3 San Uang 2G ki h 

“Berhoeboengan dengan kabaran jg. 
telah dimoeat didalami soerat kabar 
ini pada tanggal 13 ini boelan tentang 
kekaloetan ,,Semeroe“, maka bebera 

   

|pa pertanjaan baik mondeling, schrifte 
Hjk, maoepoen dengan telefoon soedah 
sampai kepada kita. Oentoek sekedar 
penerangan maka kami Pengoeroes 
»Semeroe memberi tahoe kepada se- 
kalian toean2, bahwa toecan2 Sawal 
dan Abdul Rachman, jang pertama Be 

erd dan . jang kedoea pemegang 
boekoe pada AT jang soedah 
elanggar. dan meroesak. atoeran2. pe- 

ita, menoeroet poetoesan 
rapat segenap penjokong. soedah di 

keloearkan (diberhentikan) dari kala- 
ngan ,Semeroe". 

Pada tangeal 15 ini boelan kami 

telah mengadakan rapat lagi, dimana 

soedah dipoetoeskan, bahwa ,,Semeroe 
jang dahoeloe soedah diganti dengan 

»Semeroe' jang sekarang, dengan pa- 
kai pokok2, tenaga2 dan penjokong2 
baroe, oentoek memperbaiki nasibuja 
»Semeroe“ tadi. 

Oleh karena itoe maka kami berikan 
tahoe kepada sekalian Toean2 bahwa 
segala oeroesan, baik. tentang repara- 
ties, abonnement2, contract2. masin- 
toelis, maoepoen rekening2, jang ditan- 
da tangani olehtoean2 terseboet diatas, 
tidak sjah (tidak berlakoel lagi. 

Sekali lagi kami terangkan kepada se 
kalian: Toean2, djika Toean2 hendak 

beroeroesan apapoen dengan baiklah 

djika Toean2 teroes berhoeboengan de- 
ngan Pengoeroes jang sekarang ini. 

Atas perhatian Tocan2 didalam hal ini 

serta sokongan2 jang kami harap dari 

Toean2, terlebih dahoeloe kami Pen 

goeroes membilang diperbanjak terima 

kasih. 
—0— 

Perempocan poenja gara-gara 

koesir delman mempoenjai. soekaan 

jang seringkali diantar oleh orang laki 

lain nama Oemar. Tentoe sadja Mo- 

hamad Napis merasa tidak senang, dan 

pada soeatoe waktoe ia adjak temar- 

nja nama Idoep boeat ketemoekan pada 

Oemar. Setelah ketemoe, Mohamad, 
Napis njatakan bahwa ia tidak senang 

sekali melihat soekaannja diantar olek 

orang laki lain. Dengan tidak disangka 

lagi, maka Oernar telah poekoel pa- 
danja dengan sepotong besi kena di- 

nana moekanja. 

Didapan politie Oemar akoe ia 
poenja kesalahan, lantaran ia lebih 

doeloe telah dikeroeboeti oleh Mo- 

hamad Napis dan Idoep. 
—— G-— 

Gadjihinja mereka jang di wachigeld 
dan non-actiei. 

Lagidibitjarakan. 

Commissie voor Georganiseerd Over 
leg sedang membitjarakan soerat cir- 

culair dari Bezoldigingscommisie, ten- 

tang gadji2nja mereka jang diwachtgeld 

dan non-actief djika mereka diangkat 
lagi. 

Prof. Zeylemaker jang akan mening 

galkan “itoe commissie  dioetjapkan 
selamat djalan. 

i —0— 

Rerongkongnja Coen terdiri dari 
12 orang. 

Studiecommissie oentoek menjelidiki 
apakah betoel itoe kerongkong dari 

bekas:G. G. Coen menerangkan, bahwa 

toelang2 jang ada didalam itoe peti 

terdiri dari kerongkongnja 12 orang. 
LA— 

Lagi tjaranja hendak menipoe, 

Kemaren siang kira djam 10-pagi, 

salah seorang pendoedoek di Gang Pa 
Siam  Krekot, .soedah didatangi: oleh 
seorang lelaki jang berpakaian pyama 

dan. 'mengakoe.. hendak memeriksa 
kraan2 leiding di. itoe roemah. 

Njonja , roemah , izinkan ia masoek 

periksa kraan air leiding dan lihat poela 
kraan dikamar mandi. Selama itoe 

njonja roemah mengikoeti djoega dari 

belakang, dan sebab itoe roepanja ia 

tidak. dapat kesempatan boeat mela- 
koekan pentjoerian atau apa2. 
“Sampai itoe orang pergi lagi, tidak 

ada jang dapat dibikinnja betoel itoe 

perti monteur. dienst waterleiding. ., 
Soeatoe tjonto bagikaoem istri soepaja 

djangan moedah pertjaja dengan segala 

matjam orang, jang beloem dikenalnja, 

datang diroemah waktoe si soeami 
tidak ada. 

Tan 
Memboenoeh Isteri sendiri. 

Dihoekoem 12 ta- 
hoen pendjara. 

Landraad Meester Cornelis telah me 

meriksa perkaranja seorang Tionghoa 

nama. Tjio Tjong Hoat jang telahmem- 

boenoeh 'isterinja sendiri nama Ocy   
Mohamad “Napis bin Doel, seorangy 

bagi orang2 di Djawa Tengah sekarang 

kraan2 air, meskipoen ia berlagak se-) 

empat boelan jang 
Djombang onder- 

Moe Ngil, 
laloe, Na en 

district Tiipeelatn 
pemeriksaan, 'pesakitan menerangkan, 
ketika ja sedang, berdjoealan ditonto- 
nan topeng, dengan memesan pada 
isterinja,.. melarang toeraet pergi me- 
nonton, larangan mana tidak diperdoeli 
kan, hingga sampai terdjadi isterinja 

im (Indonesier). 

boel hati djengkel dan dengan segera 
djoega si isteri dibawa poelang. 

Sampai di Stopplaats S.S. Djoerang- 
manggoe tiba2 Brahim mengikoet di 

blakangnja dan tatkala TjioTjong Hoat 
melihat, laloe tanja pada Brahim, siapa 
tjekek leher, Tjio Dan ketika pesakitan 

menjaboet golok beesat»membatjok sa- 

ma Brahim kemoedian terkena si istri 

nja sendiri. " 
Saksi jang kesatoe nama Oey Penda 

bapa dari terboenoeh (mertoea daripe 

sakitan) menerangkan ketika poelang 

dari djoealan di itoe tontonan djoega 

dengan. kawannja Lim Oe Wie, Brahim, 

Abas, Saadi, dan Tugog, setelah sampai 

di Stopplaats S. S. Djoerangmanggoe 

orang perempoean, Setelah dipersaksi- 

kan oleh orang-orang tadi ternjata ia 

poenja anak sendiri,» dan menoeroet 

bekas-bekas loeka malam Iehernja ter- 

njata telah dilakoekan dengan sengadja. 

Lebih landjoet pengakoeanja saksi 

kedoea ketiga ke empat kelima ke enam 

pengakoeannja hampir bersa- 

maan dengan saksi nomor satoe, dan 

dengar keterangan soerat pemeriksaan 

Dokter C.B.Z. poela hingga pemboe- 
noehan itoe tidak di djalankannja pem- 

batjokan tetapi setjara disembelih de- 

ngan sendjata tadjam. Landraad me- 

njatakan kesalahan dalam pemboenoe- 

han terseboet dengan disengadja oleh 

karena djengkel melihat tingkah lakoe- 

nja siisteri, achirnja Hakim djatoehkan 

hockoeran 12 taoen “pendjara, jang 

mana diterima' oleh pesakitan. 
LO 

700 koeli contract dikirim kembali 

DariNieuw Caledonie. 

Pada tanggal 1 October dengan kapa!' 

K.P.M. S.S. Van Reas 700 koeli contract 

akan di kembalikan ke masing2 ia poes 

nja kediaman dari Nicuw Caledonie se 

sampainja di Tandjongpriok mereka 

akan dibawa ke kantoor Zuwessezynd 

Batavia, oentoek. menerima wang tjele- 

ngannja. Menoeroet jang soedah2 tiap2 

orang bisa menerima sedikitnja f 200. 

Akan tetapi oleh karena penghidoepan 

ini berada dalam kesoekaran, moeda2 

han chef kantoor terseboet bisa kiranja 

memberi: penerangan agar wang ini 

tidak sampai habisditengah djalan. 

,Tarzan and his Mate“. 

Pertoendjoekan 

"bocat Persdanjang 
dioendang.: 

Kemaren moelai djam setengah em- 

pat di Globe Theater telah dipoetar 

film terseboet diatas. Benar, film Tar- 

zan jang akan dipoetar di ini kota 

boekannja ada film Tarzan jang doe- 

loean. Djaoeh benar terpaoetnja ! 

Film Tarzan 'and his Mate“ ini me- 

ngandoeng momenten jg seroe, seperti 

perkelahian2 ,hebat antara binatang2 

dan binatang2 dengan “Tarzan. Akan 
tetapi “dalam kebanjakan itoe achirnja 

Tarzan biar bagaimana koeat lawannja 

itoe' dengan: kelitjinan dan ketjapan 

tjara bertempoer itoe dapat mengalah- 

kannja. 

Ini kali kita bisa akoe dengan film 

censuur, oleh karena memang boeat 

anak2 dibawah ocmoer 16 tahoen ini 

film ada terlaloe menarik hati jang bisa 

membikin mereka bertriak dari ke 

takoeatannja. 
Kemaren sadja beberapa perempoean 

dan laki2 poela tatkala melihat salah 

satoe pertempoeran jang hebat tahan 

napasnja. masing2, jangimana ketahoean 

setelah itoe pertempoeran selesai, se- 

olah-olah rocangan ' Globe itoe tidak 

terdengar soeara film lagi akan tetapi 

keloehan sadja. 
Kita bisa pastikan bahwa apabila 

film ini dipertoendjoekkan Globe The- 

ater itoe akan dihoedjani oleh penon- 

ton2 dari segala djoeroesan kota, oleh 

karena memang tidak bisa disangkal 

lagi film M.G,M, sekarang ini soedah 

overdonderen jang lain Jainnja, apalagi 

ebajoeran). Dalam ' 

Bean dengan lelakilain nama Rra- 
an tatkala socami 

nja “melihatnja itoe keadaan maka tim- 

Brahim bertreak jang”disitoe ada majit |. 

(Kai 

sa: Indonesia dan Tionghoa, tetapi 
djoega “dikalangan bangsa Europa, jg. 
akan roesak batin dan sociaalnja, kalau 

tidak diberi pertoeloengan. 
Disini ada. banjak kemelaratan, te- 

tapi sjoekoer djoega banjak ketjintaan, 

banjak belas kasihan. Sekarang diminta 

perhatian dentoek pekerdjaan di Pasar 

Senen, bagian kota jang penoeh sekali 

dengan pendoedoek dibelakang dan di 
sekitarnja Pasar Senen. 

Disini selamanja boelan Augustus 

tahoen 1932 Zuster Feldsieper jang 

tadinja bekerdja pada Salatiga-Zen- 

ding moelai bekerdja. Dengan staf ketfjil 

dan tenaga jang soeka menoeloeng, 

terdiri dari seorang mantri vroedyrouw, 

tiga perawat orang Sakit dan personeel 

lain: 'ia bekerdja dikalangan orang2 

jang paling miskin dengan harta banda 
dan miskin akal dan semangat. 

Sebab ia mengoendjoengi roemah2, 
djadi ada .perhoeboengan dengan ra' 

jat di dalam itoe kampoeng, di mana 
orang bisa toeroet rasai kesoekaran 

kepada orang2 jang hendak bersalin 

dan pada orang2 jang sakit diberi per- 
toeloengah dan pengrawatan sebisa- 
bisanja, dari mendirikan seboeah kli 
niek mereka mentjoba soepaja mereka 
jang tidak oesah rebah di pembaringan, 
tetapi moesti djcega dapat pengrawatan 
djoega diberi pertoeloengan,. 

Dari. moelanja wijkgebouw ini di 
djalanan ke station Senen, jang bisa 
dipakai pada boeglan Februari 1933, ini 
pekerdjaan moelia bisa dilandjoetkan. 

Barang siapa jang peraah lihat sekali 
ini pekerdjaan amal, tentoe 'ingin 
memberi hormat pada mereka, jang 
telah berdaja-oepaja oentoek ini ke- 
tjintaan. 

Tetapi ini  pekerdjaan semangkin 
bertambah dan tidak sadja meminta 
ketjintaan, tetapi djoega meminta seang 
soepaja bisa berdjalan teroes, soepaja 

bisa melebarkan sajapnja, soepaja bisa 

memberi pertoeloengan lebih. loeas 
dari sekarang. 

Oentoek ini maksoed nanti pada 
pengabisan boelan November j.a.d. 

akan di adakan Bazaar di Loge. Bah 
wa ini wijkwerk haroes mendapat ki 
ta poenja pertoeloengan ternjata dari 
beberapa angka2. 

Dalam boelan: Augusius '1932 ada 
'dirawat 219 orang dengan 697 kali 
pangrawatan. 

Dalam boelan Juli 1934 angka orang 
jang dirawat tambah hingga 513 de- 
ngan 2599 kali dirawat. 

Dalam boelan Augustus 1932 di- 
toeloeng 2 orang, pada .boelan Juli 
1934 16 orang jang bersalin. Di dalam 
kampongnja ditoeloeng 15 orang sekit 
pada "boelan Augustus 1932 dan 47 
pada boelan Juli 1934, 

Itoe wijkwerk akan berhasil, djika 
nanti itoe bazaar berhasil. Maka diharap 
pertoetoengan dari semoea fihak. 

Toendjanglah ini pekerdjaan dengan 
kebisaanmoe dan djoega dengan pe- 
ngasih beroepa barang, dengan pengi- 
riman2 oentoek bazaar oeperti pakaian 

  

      

| Inilah ada salah satoe Gang dimana akan naimpak orang2 jang 
ditimpa dengan penoeh kemelaratan dsb. 

Vice-Presidente » Njonja M:A. Tum- 
belaka-Ditmars Kebon Sirih 86. 

Secretaresse : Njonja E. de Kat An- 
gelino-van Hout Julianaweg 1. 

Penningmeesteresse : Njonja J.W.C. 
Goebsl-Bosman Madoeraweg dan No- 
na Kan Parapattan 40. 

Lain2 anggauta dari comit& Njonja 
Verbunt, ' de Bruyn, Schepper,. van 
Hoogstraten, Meyer, de Groot, Lorentz- 
Meyer, den Hartog,  Lawalata, Kal, 
Gouw Kim Njio, Leiwakabessy, Pos- 

pos, Lim Jang Njio, R.A. Probonegoro, 
Noto Soetarso, Koesoemo-Oetojo, Ho- 
gewoning, van Bekkum, Kamerbeek, 
Lie Tjian Tjioen, Manusama, Moen- 
doeng. 

An Ng 

Makloemat Taman Siswa. 
Dari Madjelis  Tja- 
bang Djakarta. 

Atas nama Madjelis Tjabang, toean 
M.H. Thamrin mintak dimoeat seroe- 

annja dibawah ini oentoek orang toea 

moerid Taman Siswa dan pendoedoek 
Djakarta : 

Agar soepaja djangan ada ragoe2,ter- 

oetamna dikalangan orang toea moerid, 

dengan ini kami oemoemkan bahwa : 

a. Soepaja djangan ada salah faham 

tentang menoetoep sekolah pada tgg. 

20—28 Sept., penoetoepan itoe ialah 

oleh karena liboeran jang oemoem 

dalam Taman-Siswa menoeroet vacan- 

tie regeling jang soedah ditentoekan 

oleh Madjelis Loehoer dan djoega 

telah dimoeat di kalender. 
b. Oleh Madjelis Tjabang telah diam 

bil beberapa tindakan2 akan mendjaga 

ketertiban “perdjalanan - pergoeroean, 

seperti menjediakan pengganti 5 orang 

goeroe2 jang telah keloear dan lain2 

persediahan. 

kabar jang membilang ada 12 goeroe 

atau lebih meletakkan djabatannja 

tida benar sama sekali, oleh karena 

sehingga sekarang hanja 1 goeroe jang 

minta berhenti, begitoe djoega dengan 

perdjandjian akan mengadjar teroes 

sehingga dapat ditjari penggantinja. 

Maka oleh karena itoe kami ber- 

pengharapan soepaja sekalian ragoe2 

goeroean Taman-Siswa bolehlah linjap 

dan kami minta perbantoean kepada 

sekalian penjokong dan pembantoe 

soepaja mendjaga kepentingan anak2. 

moerid dan kepentingan organisasi 

nasional.—- 
2 we 

tjotjok dengan apa jang telah ditoelis 

oleh toean S,, tetapi biarlah kita moe- 

at karena jang diatas ini ada officieel,   anak baji, permainan, pekerdjaan tangan 
dan sebagainja. 

Pimpinan bazaar ada di tangannja   
John Weismuller dan' Mareen O' Sul- 

livan jang tjantik itoe, 
$ — O— 

Bazaar oentoek Wijkverpleging 

,Rasar Senen.” . 

Barang siapa jang perhatikan peng- 

hidoepan dibelakang djalan2 raja di 

dalam kota besar seperti Batavia, me- 

ngetahoci, sebagian dari kemelaratan, 

dari perdjoeangan, dari kedoekaan, jang 

ada nasibnja dari ratoesan sesama 

manoesia. 
Selamanja Indonesia boekan lagi ne- 

geri dimana perdjoecangan oentoek 

penghidoepan ada moedah sekali, kita 

bisa hitoeng dikalangan « rakjat jang 

Njonja 'O. Gravin van Randwyk-Tho- 
mas. Njonja de Jonge-geb. Baronnesse 
van Wassenaer akan bersedia oentoek 
memboeka sendiri itoe' bazaar. 

Moga2 banjak orang -jang akan 

koendjoengi ini bazaar, jang akan di- 

adakan pada tanggal 30 November dan 
1 December oentoek ini maksoed amal. 

Keterangan? lebih landjoet soeka di 
berikan oleh Dames-Comite, jang djoe- 

ga akan terima pemberian2 oentoek 
bazaar. 

Comite dalam mana Njonja de Jong- 

geb. |Baronnesse van Wassenaer doe- 

doek sebagai Eerepresidente, diatoer 

sebagai berikoet : 

Presidente: Njonja O. Gravin van   tidak mampoe, jang bidoepnja, ada   soekar, boekan sadja dikalangan bang Randwyk-Thomas Madoeraweg 34. 

m 9— 

Ada2 sadja akalnja. 

ran Kepoeh di waroeng nasinja A. te- 

lah datangsseorang toea jang mengakoe 

nama. kake Rinah, doekoen asal dari 
Teloekboejoeng Bekasi. Oleh karena A. 

perdagangannja koerang madjoe, maka 

doekoen 'itoe sanggoep kasih sjarat- 

sjaratnja, soepaja- bisa madjoe per- 

dagangannja, apabila A.. maoe kabocl- 

kan permintaannja. ' 

A. disoeroeh. beli .menjan, asam, 

tjabe rawit, bawang dan koenjit, ba- 
rang2 mana laloe oleh doekoen, di- 

tiap2 malam Senen dam Kemis disoe- 

roeh oekoep, (bakari menjan),. Kemoe- 
dian .si doekoen . minta oeang 42 

sen dan 15 sen, ocang mana akan di- 

belikan ajam dan beras boeat sedekah-   nja jang akan dilangsoengkan di ro€- 

PN ada eh ad 2s MU is SBN   

c, perkabaran dalam beberapa soerat 

dan koewatir tentang ketertiban per- 

Isi 'makloemat diatas, sarinja ada 

Beberapa hari berselang di Kemajo- ' 

boengkoes. dengan kain poetih, dari ” 

» 

 



    

Hse 

mah si doekoen di Teloekboejoeng. 
Kemoedian kake doekoen permisi 

ag Aa AN Ka 
Dengan bergirang. hati A pertjaja ig. 
La aa mata baik, tapi 
ketika telah | minggoe berlakoe tidak 
ada perobahan 'apa2' pada perdaga- 
igannja, dan daekoen terseboet tidak 

mata hidoengnja lagi, maka 
Ir ja merasa, bahwa dirinja telah 

| ditipoe... n menjesal ia salahkan 

 dirinja “sendiri oleh karena kebodohan- 
PETA Dana 
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Wak G1 a “ ana K 

|| Itoe pentjoeri pot-pot koeningan. 

& “Dibeberapatahoen- 
aa “kah mesti ia dihoe- 

koem?: F 
». Kemaren doeloe telah kami kabarkan 

“dalam soerat kabar ini tentang pen- 

“tjoerian di ampat poeloeh doea godo- 

“ngan, oleh Djamhari tinggal di Bidara- 
“Yjita Mesteer Cornelis, jang dilahirkan 

“di Menteng Paalbatoe. Pentjoerian itoe 

'ambil sebagian besar terdiri dari pot2 

Loeningan dan djoega- lain-lain barang, 

lagi dan jang mana mendjadi korban- 

nja kebanjakan bangsa belanda. Penang 
'kapannja .itoe telah dilakoekan oleh 

politie -Meester- Cernelis, ketika - ia 

mendjoeal barang-barang tadi setjara 

| obral di Bataljon 12 Meester Cornelis. 

Ketika politie akoerkan dengan tja- 

''tatan rapport dari beberapa orang jang 

' kehilangan ternjata barang barang tadi 

dapat mentjoeri. Kemoedian ia diha- 

| dapkan dimoeka Ladgerecht ig. periksa 

baroe ampat pentjoerian. Dalam peme- 

(riksaan perakitan mengakoe teroes te- 

rang, kemoedian oleh hakim didjatoeh 

kan hoekoeman pendjara 7 boelan, se- 

| dangkan jang 39 kedjadian lagi akan 

diperiksa lain hari, 
: Ti 

Seorang tosca menggantoeng diri. 

: Lantaran poetoes asa, 

oleh karen'a berp enja- 

kitasthma (bengek). 

Oemoem barangkali soedah mengeta 

'hoei bagaimana tidak enaknja apabila 

orang dapatserangan dari penjakit asti- 

| ma (bengek), penjakit mana dari doe- 

'Ioe djoega beloem bisa didapatkan obat 

jang probaat sekali, 

““ Begitoelah seorang toea bangsa In- 

donesia jang soedah beroemoer 70 ta 

'hoen entah dari toeroenan entah dari 

| sebab apa dari moedanja soedah di- 

“serang oleh penjakit jang terkenal itoe. 

Segala ichtiar ia telah djalankan akan 

tetapi roepanja oleh Jang Maha Koeasa 

beloem dapat disemboehkannja. 

— Pada djam setengah 6 tadi pagi di 

. Gg. Lebar wijk Kebon Kelapa soedah 

terbit kegemparan besar lantaran itoe 

orang toea bernama Sander telah meng 

gantoeng dirinja. 

Ia soedah berboeat demikian dida- 

lam kamarnja sendiri, dimana djoega 

ada tidoer anak perempoeannja berna- 

ma Emi, Kedjadian telah  diketahoei 

| #atkala jang  tsb.. belakangan hendak 

mengambil air sembahjang diwaktoe 

' Soeboeh. Bagaimana terkedjoetnja anak 

“imi-.orang2 akan ma'oem, teroetama 

poela.ia ada seorang perempoean. 

Atas teriakannja ini maka dengan 

sekedjap mata sadja roemah itoe soe- 

dah dikoeroeng oleh penonton2 dan 

"atas oesahanja beberapa orang itoe 

| orang toea jang telah meninggal doe- 

nia dengan djalan jang sesat ditoeroen- 

kan dari gantoengannja i 
“Pada waktoe ditoeroenkannja itoe 
idannja masih hangat jalah oleh ka- 

roe sadja ia berboeat demikian, 
“akan tetapi setelah oentoek doea atau 

| tiga menit ia diletakkan diatas tempat 

“ didoernja maka sampailah oemoernja 

-disitoe. : 

Politie dan teroetama wijkmeester 

(dari 'itoe: bilangan jang mana diberi 

tahoekan. terlebih doeloe dengan segera 

djoega mengambil atoeran2 jang seper 

loenja, 

Kena” 0 “Alya a 
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Kenapa si korban 
mengambil poetoe- 
San itoe. 

Menoeroet keterangan lebih djaoeh 
dalam beberapa hari ini si korban di- 

serang oleh penjakitnja dengan begitoe 

| roepa hingga 'hampir2 tidakfbisa terto- 
| long. Akan tetapi adjaib, kemaren tiba2 
| soedah. mendjadi enteng kembali dan 

“ keloearganja poen. tatkala melihatnja 
“ soedah tentoe mendjadi gembira. 
2. Oleh. karena si korban itoe fikir, 
- bahwa ia tidak akan dapat semboeh 
' 'kembali dari tidak lama poen akan di- 
| serang dengan lebih hebat lagi, maka 

sebagaimana kita telah toetoerkan di-. 
atas ia soedah mengambil djiwanja 

. dengan djalan jang sesat itoe.... 

Perdjalanan Wali Negeri di 
sa Makasser. 
..1 Menoeroet Aneta dari Makasser: 

2. Kemaren pagi Wali Negeri pergi lagi 
|. ke tempat berpatjoe koeda dimana ada 
| koempoel koerang lebih 1000 anak- 

anak sekolah jang angkat soearanja 
oentoek menjanji, 

|. Wali, Negeri, memberi terima kasih 
. dan 'poedji pemimpinnja kemoedian 
“berangkat ke roemah gemeente dimana 
beliau diterima oleh burgemeester dan 
oce-burgemeester. 

  

Ae APA PE EN AI saban ikat 

mengoendjoengi 
koempoelan Melania" 
obat cari bala-tentara keselamatan. 

receptie di roemahnja Gouverneur, 

dan — mengoendjoengi 
Harmonie tidak ketinggalan. 

koetnja berangkat xe Bone. 
s3 —9-— 

Seorang Belanda contra doea 
soldadoe Ambon, 

station Senen telah terdjadi perkelahian 

soldadoe Ambon, 
Ifoe kedjadian sebagai dibawah ini: 

Itoe' 3 orang masing2 naik sepeda, 

Ditempat terseboet salah seorang dari 

itoe Ambon telah toebroekan dengan 
itoe Belanda, hal mama mendjadikan 

marahnja itoe Ambon, jang laloe me- 
ngelogarkan  perkataan2 
pantas didengarnja. Tentoe sadja si 

Belanda merasa dirinja dihina, dan keti 

ka ia boeka moeloet maoe djawab, ia te 

lah dikasih 1 poekoelan dengan lampoe 

batterij di dekat mata sebelah kanan. 
Itoe waktoe perkelahian terdjadi. Poe- 

koelan melajang dari sana-sini. Dari 

tidak | ada jang berani memisahnja. 

bikin | habis. Ternjata itoe Ambon jg. 

penakoet sebab ketika diadjak berkelahi 
satoe 'persatoe ia telah oendoerkan diri. 

Kemoedian “ketihatan jg. itoe Belanda 

moekanja djadi bont en biauw oleh 

karena poekoelan batterij itoe. 
h Nat 

Roepa-roepa peroesoehan. 

Irihati dan perkara 
oeang. 

Politie-sectie dari. Pasar Senen ini 

pagi soedah 5 kali digemparkan ber- 

hoeboeng dengan masing-masing main 

toesoekan pisau jang bertoeroet-toeroet. 

Sebab-sebabnja jang teroetama jaitoe 

iri hati dan perkara oeang. 
Hasilnja ada 6 orang jang dapat loeka 

dan dibawa ke roemah. sakit. C. B. Z. 

Ketjilakaan motor. 
Seboeah motor jang dikendarai oleh 

seorang Belanda E. L. Bertus tidak 

maoe kasih autobus. S. S..liwat jang 

datang dari kiri hingga ia dilempar 

dari motornja dan dapat loeka jang 
enteng sadja baiknja. 

  

  

NEDERLAND 
Kekoerangan makanan di 

Tanah Djawa. 
Menoeroet 
Sctnitzler. 

djangan ada kekoerangan makanan. 
—0 — 

ministerie van Kolonien. 
ma GL 

Penoeroenan gadjih di Gemeente 
Amsterdam. 

Ditolak oleh 
perkoempoelan ambte- 
naren. 

Semoga 

  
| Pendjawaban Troonrede. 

Den Haag, 20 Sept. (Aneta): Pen- 
waban pada troonrede diterima dengan 
22 soeara voor dan 11 tegen, sesoe- 

Smit, van Embden 
persen djataan. 

— 9 

Kapitein van Nauta Lemke. 

Den Haag, 20 Sept. (Ancta) 
Telah meninggal doenia toean G. R. 
van Nauta Lemke, bekas kapitein dari 
tentara Iroetan, 

tentang perkara 

Algemeene Ontvanger di Padang. 
— (ea   

Sementara waktoe Njonja De Jonge 
pekerdjaannja per- 

dan roemah 

|/Malamnja diadakan audientie dan 

sesoedahnja mana pesta makan-besar 
roecinah bola 

Ini pagi Wali Negerie dan pengi- 

Tadi malam 'kira2 poekoel 9 didekat 

antara seorang Belanda Indo dan 2 

jang tidak 

kanan kiri datang banjak orang, tapi 

Kemoedian datang seorang kopraal, dan 

baroelah itoe perkelahian olehnja di- 

poekae! dengan batterij, seorang jang 

  

Gouverneur 

Amsterdam, 19 Sep, (Aneta). 

Gouverneur Schnitzler menerangkan di 
dalam satoe interview jang ia kasih 
pada soerat-kabar , De Telegraaf”, bah- 

wa keadaan pereconomian di Tanah 

Djawa ada sebegitoe matjam, sehingga 
mesti di djaga dengan baik2 soepaja 

Mutaties di Ministerie van Kolonien. 

Den Haag, 20 Sept. (Aneta) Di- 
lepas dengan hormat atas permintaan- 
nja sendiri dan dengan banjak terima 
kasih dari Pemerentah, toean L. M. 
Rollin Conguergue, administrateur dari 

Ssemoca 

Amsterdam, 19 Sept. (Aneta) 
perkoempoelan2 ambtenaar 

soedah tolak voorstel2 dari Gemeente 
Amsterdam  oentoek  menoeroenkan 
gadjihnja. 

dahnja perlawanan dari t.t. Pothuis, 

Djoega toean M.L, Leunissen, bekas 

EUROPA 
Satoe-fabriek dynamiet. 

Dentoek Revolutie 
Kacem Boeroeh, 

Madrid, 19Sept. (Aneta-Reuterl. 
Premier, dari. Spanje, t. Samper meng- 

bikin dynamiet diloear kota Madrid 
Seorang siudent bernama Ordonez 

Didalam kantongnja soedah didapat 

dilakoekannja 

akan dimoelai dengan menghapoeskan 
semoea gedoeng gedoeng dari peme- 
rintah, dan memboenoeh semoea orang 
jang memakai uniform. 

Premier Samper mererangkan Peme 
rintah bisa mentjegah tiap2 pemberon- 
takan dengan kekerasan., 

— Oo — 

Selamat datang Sovjet-Rusland, 
Litwinoff mengoetjap 
kan banjak terima kasih. 

Geneve, 19 Sept, (Aneta-Reuter). 
Kemaren soedah diadakan persidangan 
oemoem dari Dewan Volkerbond jang 
paling tjepat dan speciaal hanja oen- 
toek menjelamatkan datangnja Soviet- 
Rusland dikalangan Volkenbond. 

Litwinoff mendjawab semoea pem- 
berian selamat itoe dan mengoetjapkan 
banjak terimakasih pada Dewan itoe, 
teroetama pada Voorzitter Benesj, oen 

toek oendangannja. 
Djoega dioetjapkan kemaoeannja 

Rusland oentoek mempertegoehkan ke 

sedjahteraannja doenia. 
HJ — 

Pengharapan jang akan menggont- 
parkan. 

Pemerintah Frankrijk 
diantjam. 

Paris, 20 Sept. (Aneta-Reuter) : 
Pengoemoeman dari Prince tentang 
rapport dari Justitie mengandoeng 
pengharapan jang akan menggemparkan 
Pemerintah, 

Premier Doumergue telah kasih pe- 
rintah soepaja kabinet akan" bersidang 
nanti pada tanggal 22 September. 

Rambouillet minta pada semoea mi- 

nisters mereka naik kreta api sadja 

soepaja sedang perdjalanan itoe mereka 

bisa membitjarakannja. 
—9— 

Akan timboel keriboetan 
di Parijs? 

Tangsi sangat diper- 
koeatkan. 

Parijs, 19Sept (Aneta-Transo- 
cean) Minister Oeroesan Peperangan, 
jaitoe Generaal Petain, sekarang koea- 

tir bahwa nanti pada penghabisan 
tahoen akan terdjadi keriboetan2, dan 

" Idari sebab itoe maka djoemblahnja 
balatentara di Parijs mesti diperkoeat- 
kan, 

Tiga regiment bagian kaki masing2 

akan ditambah dengan 1.300 miliciens 

dan boekannja dengan 600 sebagaima- 

na telah terdjadi pada beberapa ta- 

hoen jang belakangan ini. Berhoeboeng 

dengan so'al ini maka orang2 soedah 

memperloeaskan tangsi2 oentoek itoe 
keperloean tadi. 

Sekarang Pemerintah insjaft bahwa 
perasaan koerang senang dan keneka- 

tan diseloeroeh negeri telah mendjadi 

hebat sekali : ini perasaan koerang se- 
nang paling doeloe akan meletoes di 

Pariis dan kemoedian ini toeladan 

akan ditoeroet oleh doesoen2 seoe- 

moemnja. 
—O— 

AMERIKA 
Pemogokan di Amerika makin hebat 

Banjaknja Kaoem Pemo- 
gokada421000 orang. 

NewYork, 20Sept. (Aneta-Havas), 

Banjaknja orang mati didalam pertem- 
poeran diantara pemogok dan Politie 
sekarang naik sampai 13 orang. 

Meskipoen banjak fabriek2 jang kem- 
bali diboeka dibawa perlindoengan dari 
balatentara, pergerakan pemogokan 
teroes berlakoe. 

Banjaknja kaoem Pemogok ada 

421.000 orang, dari mana ada 20.000 
jang baroe moelai ikoet. 

Banjak pertempoeran. 

Diseloeroeh negeri soedah kedjadian 
banjak pertempoeran dan perkelahian, 

seperti di Waterville, Maine, Lyman 
dan di South-Corilina, 

—nO— 

Gempa boemi di Mexico. 
Banjak ketjelakaan 
orang. 

Mexico-City, 20 Sept. (Aneta- 
Reuter). Satoe gempa boemi jg. sangat 
heibatnja dikabarkan dari daerah Jalisce 
di negerie Mexico, jang membinasakan 
3 desa dan mengorbankan 9 orang mati 
dan 200 orang jang dapat loeka. 

Sangat ditakoeti bahwa masih banjak 
orang jang ada dibawah kerobohan 
gedoeng2 Reddingsbrigades oentoek 
menolong membawa barang makanan 
dan obat soedah dikirimkan kesana, 
karena djoega ditakoeti bahaja penjakit. 

Orang2 jang -masih tertoeloeng dji- 
wanja dibikinkan terda2 oentoek pe- 
nginapan,   

   

  

     
    
     
    
   

oemoemkan, bahwa Politie soedah men ' 
dapatkan satoe fabriek oentoek mem- : 

dari Universiteit kota soedah ditangkap. | 5 

kan perniatan jang dengan hati2 akan 8 
oentoek mengadakan | 

revolutie dari Kaoem Boeroeh, jang i: 

    

sekitarnja bahwa  toean 

135 ca 

HAROES DIPERINGATKAN 
Oleh semoeah abonne's di Pandeglang dan 

sekarang tidak berhoeboengan lagi dengan soerat 
kabar PEMANDANGAN» Djika diantara toean 
toean terima rekening abonnement dari toean terse- 
boet djangan toean bajar. Wang abonnementharoes 
langsoeng dikirim pada Administratie 

AA 

TISNAWIDJAJA,  moelai 

      ADMINISITRATIE 

YA Th TAN Ld Ig 

  

      

  

  
    

AZIA 
Kaoemt Koeminis di Tiongkok. 

Masih adasadja, bi- 
arpoen ditindas. 

Hsing King, 21 Sept. fAneta- 
Reuter! 400 koem Koeminis menjerang 
kota Lao Tor Kuo dekat soengai Tu 
Men di district Chien Tao. 

Selocroeh kota itoe dirampas. ke- 
moedian dibakar. 

Kaoem bandiet lari dengan mem- 
bawa 2 orang hoekoeman, dan mening- 
galkan 60 roemah jang roesak. 

SA O— 

Pembitjaraan Armada. 
Tidak akan mengam- 
doeng politiek. 

Tokio, 21 Sept |Aneta-HavasI: 
Minister dari bala-tentara lacetan dari 
Japan, toean . Osumi, menerangkan 
bahwa Amerika dan Engeland soedah 
mentjapai persetoedjoean jang beloem 
officieel, bahwa didalam pembitjaraan 
armada |Vloot-conferentie) tidak akan 
dibitjarakan soal-soal politiek. 

—D— 

Perampasan oleh soldadoe 
Manchukuo. 
Ocang 30.000 Yen 
jang dirampas. 

Harbin, 21 Sept. JAneta-Iwakil. 
Pada perampasan kapal oleh soidadoe 
Manchukuo jang doerhaka itoe seper- 
ti jang soedah dikabarkan tanggal 20 
September j.., ada 2 orang Japan pe- 
gawai dari negeri Manchukuo jang 
telah mati diboenoeh. 

Oecang jang dirampas, 
30,000 Yen. 

m0 9 — 

Rusiand membikin bentengan. 
Protest dari Man- 
chuokuo. 

Harbin, 20 Sept. | Aneta-Reuterl. 
Machuokuo menjerahkan pada tangan- 
nja Consul-Generaal dari Sovjet-Rus- 
land satoe nota jang mana moeat satoe 
protesi keras terhadap tindakan Rusland 
dengan menempatkan bala-tentara di 
daerah dimana soengai Ussuri dan 
soengai Amur djadi satoe, dan dimana 

banjaknja |: 

soedah didirikan banjak sekali benteng2. 

Soldadoe-soldadoe Manchuokuo 
memberontak. 

Seboeahkapa 
dibawa lari. 

Harbin, 20 Sept. |Aneta-Reuter). 
Beberapa soldadoe dari Manchuokuo 
jang sedang ada di kapal ,, Yin Kou" 
bcladjar di soengai Sungari, soedah 
mengamoek dan berontak. 

Mereka ambil itoe kapal, memboe- 
noeh 5 orang Japan, 2 orang Korea, 
dan satoe orang Tionghoa. 

Banjak dari penoempang2 mendapat 
loeka dan dilempar ke laoet. 

Kemoedian orang doerhaka itoe me- 
larikan diri dengan itoe kapal jang 
memoeat banjak madat. 
  

"angina Kn LeKha Kn 
MEA NA Reses 

   

  

»Plopor” Cheribon: 
Sajang ta'ada mesin toelis jang di 

maksoedkan itoe. 

Minta anak anak Indonesier boe. 
wat djadi verkooper. 

Boleh dateng bitjara di Gang 
Tengah No. 17 (Noordwijk) 

    

    

  

        BNI 

Oeiangan Lelang-Borongan 

Memasoekkan roepa-roepa barang 
makanan oentoek pendjara-pen- 
djara di PEKALONGAN selama ta- 
hoen 1935. 

Lihatlah ,,Economisch Weekblad 
voor Nederlandsch-Indig“ tanggal 21 
dan 28 Sepiember 1934 no. 38 dan 39 

Keterangan dikantor Resident-af- 
deelingshoofd Pekaiongan,   Ap aa     

  

MODEL 

8 
F 13.43 

8 
DUBBEL VEER 

Automatische Zelfstopper 

  

Tidak dapat dikirim Post, pe- 

sanan minta: disertakan wang 

1/2 dari harganja       
KA AN 1 1 Na Nk Ya Wal 

PO AA PN Ai RAKOn Dp PES St Ud Kaka ANA 

CABINET 

Soundbox: Extra Kwaliteit 

    

         
      

          

        
      

- Soedah “terima per 
»S.s. TJIBESAR«    

GRAMOPHONE 

SALON 
MODEL 

   
Tinggi: 0,66 Mtr. 

Lebar : 37'/2x 44": cm, 
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  Bertempat : 

Dr. F.O.K. BORMANN 
8 Arts oentoek penjakit oemoem 

EN EAE ERA 

emmmaramamaan || 925 anak-anak, 
(si|| Telefoon Weltevreden 282 

INI MALEM 1 van Heutzplein No. li, 
all| Sebelah Halte Gondangdia. 
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5 GLOBE THEATER 

  

  

  

  

  

  

  

- - | Djambitjara 7- 9 pagi 5-7 sore 

BE DAN MALEM BERIKOETNJA BG Pa 

Las ba Pa terlahir NA Ata Bela, 5 Kita poenja Directie persembahken satoe film dari E H. Kk en 
in.the air! Excite- tan dibawah mega jang 23 B Ps . 5 Pp : " : B ” R R D T 

aa esa ng, berwarna biroe! 3 B Gong Film Cyndicaat jang sanget loear biasa le Rijstpellerij ”& “ Productenhandel 

Parut Dalam terangnja boelan dan KS 3 Tn S si KETANGGOENGAN S. S. 
an urtara! & Ka Pn ag Me Na 8 Meisjes die spoorloos 3 Telegram adres: KOERDI ' Ketanggoengan 

sing2- mereka poenja ke- Wamlii 
tjintaannja ! ai 25 B san 

la menempoer bahaja2 jang EM 3 verdwijnen Bi! Ada sedia roepa-roepa beras ke- 
mengantjam djiwanja hanja Bi IS |locaran HULLER. Djoega hasil boemi ' 
oentoek satoe djam per- 

tjintaan. Ba ( K A M PF U M R | ) N Ti - Fa ag neng keran Si-. | Satoe tjerita pertjintaan.... 

  

  

  

    
ANA AN et INN PN jg apa jang minta. 

$ ang bikin berkobar-kobar 8 is 2 ia EF paj 
Ja OK ati seperti sir mendidih, MS TE Nona-nona hilang dengan adjaib 

Dalam doenia jang sempit 8 2 
ia hidoep sederhana Ng Ana , 
ia tidak mengarti tjaranja ia) ) Membawalari toedjoeh anak gadis dengan amat kotfaknja B 
bertjinta-tjintaan.... ber- “ai 
Naa Pemne da ENYA "3. a Soeatoe film jang termasjhoer, Menjatakan wadjib dilarang 5 

mendjadi isteri. : 
Kecam Ieaki sel berijin Ta Bj dengan keras dagangan nona-nona - 

taan.....penghidoepan.... si F 
romance ..., didaerah Se- Bs EF 

ab | latan berhawa panas. “ema canon AMbbb3 
5 Satoe tjerita pertjintaan, S8 

jang akan membikin toean2 
mengagoemkan hati 
satoe saat jang membikin 
tati girang.... toean ten- 
toe akan tertawa tergelak- 

gelak! 

  

BEN RE BEE AN 

| RIALTO BIOSCOOP | 
. 

     Senen Bat- Ga 
  

Satoe film, jang berharga 24 3 En aan 
boeat ditonton !! :2 memana 

: Ini malem dan malem berikoetnja 

  

KELOEARAN, 
        

  

Programma djempolan jang paling terpilih sekali. SM. SOFBRATA 

KauRAe Rn : 5 RAME SEREM BERKLAI NGERI 

ALH A MBR A BIOSCO PR! FOX FILM SUPER SPECIAL jang troesa dipoedjiken lagi prihal Njonja tjari Ke tjap jarg enak? 
serem — actie — mengheranken Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petan is 

Sawah Besar Nasa Batavia- Centrum $ Monster, djika diminta, dikasi pertjoe- 

     

  

   
    

   
    

    

  

    

   

     

: Ba 5 ma, mintalah sekarang. Habis boelan 
Aa atoer pesenan, : 

£ 5 6 YA Bisa didapat di: 

Ini, malert dan malem berikoetnia 2 Waroeng Doso Setijo— Tanah Tinggi: 
Toean Tarmat (Coop. Melati) Gang 

Rawa Mangoen. 
(TOEKA NG sIlIR) Toean Djajanoerhenda—Poelo Pioen 

  

Baroe sekarang dateng! jang-penonton dari segala bangsa soe- 

  

  

  

  

dah  toenggoe lama sekali! baroe sekarang dateng! dengen pe- 

noe kegirangan 'zonder perdoelikan sewanja jang tinggi sekali Kan aa - : 
kita soegoehkan radjanja dari seadanja film bitjara jang paling uffet Krakatau—Meester Cornelis. 

D EDM ND LOWE dan BELAL I terkenal dalem : 2 : 
BEKS mahal dan besar jang diboeat omongan oleh semoea 7 2 ow Naa UP ja Tee PAN Gang Sentiong 
aa (3 enonton dari : LN p : : Ditjari agent-agent jang actief, ke- 

Set nas . Film ka 2 terangan bisa didapat pada 
Me Naa . Telf. 1810 WI, 

| PHANTOM OF THE DESERT 
2 (HANTOE OETAN) 2 Barang Baik Nama Baik. 

  

DENGEN 

JACK PERRIN 

  

  

  

S epaia D:sngan Ngantoek 

     
     

   
   
    

   

     

    

  

    
   
   

Minoemlah selamanja ,KOFFIE DEMPO" dan tentoe Djangan pake sembarangan Bedak. 

berboekti, Kalau rasanja tiada enak boleh dikasih Tapi tjoba pake kedak Moetiara, 
kombali, Djoega monster gratis selamanja.toean bisa walaupoen baroe keloear, tapi dibri 

tanggoengan tida mengandoeng ra- 
tjoen, seperti “boenjinja  Certificaat 

  

dapat lebih doeloe kapan dimintak, CCAUBREY SMITH and MAUREEN OSULLN 
Lin.a-scong from" TARZAN TE APE Me KOFFIE-DEMPO ada 100pCt, toelen, bersih dan ha- Analyse dari Geneeskundige Labora- 

4 5 roem, Barang jang baik tidak oesah dipoedjikan lagi, torium C. B, Z, dan Scheikundig La- 

T A-R L A Aa aa aa sebab publiek soedah banjak kenal, boratorium Buitenzorg, jang njataken 
aa 'SIA MONJET | GEEN LOOD DAN GEEN ME (AAL- 

VERBINDINGEN.: . , 

  

        
    

Hormat kita | Ratoesan riboe oran Pn , g saksiken dan 
Anak-anak boleh nonton Firma Lim en Oey &8 Co. fjobaken ini Bedak di Pasar Gambir, 

Lau aa Electrische Koftiebranderij ,, DEMPO“) lida seorang sangkal “kebaikannja 
RR EN Aa ki , f Pa tida seorang bersangsi beli. Jang biasa PALEMBANG. 2 | » d | pake lain bedak, merasa senang toe- 

kar pake Bedak Moetiara, karena 
PE ET KE PA EA EK AS tiampoerannja dan bahan-bahan jang 

  terpake sasoenggoenja sampoerna. 
Wanginja poen amat sedep, Harganja 
ditanggoeng lebih moerah, 

'Satoe keoentoengan dalam zar-an malaise oentodk memenoehkan 
permintaan langganan kita maka tarief Hotel Metrop 0 le BA- 

2 3 

Pee a e AR | 

  

  

  

  

  

    

  

    

    

  

TOERADJA (IZ. Soematra). Djika Toean-toean dan Njonja-njonja ingin tahoe hal Tiap doos ada pake BON tebakan, 

| kehidoepan, “kasenangan “dari diri sendiri,” jang soedah Atawa koempoel banjak bisa dapet 
D I-O B R A L K FE N : laloe dan sekarang atawa stone dateng, datenglah sama persen, 

2 | Dan . : 5 Jasa Tjonto dikasi gratis. 
W Kamar besar doeloe f 1,50 sekarang f 1.— | Prof. S. S. Handlijnkundige | Toekang djoeal prampocan dan 
- SR Meri nb 4 » 0754 dengan ontbiit. MOH AMMED ALI Astroloog Horos- lelaki jang pande dan radjin, ditjari 

$ 1e Ran 2.50 Duda , coop Trekken dengan lekas dan agent-agent besar 
"3 8 Be Pes Ap MP » 2. ' -g | di antero tempat boleh berdami toe- 

: Penggawai S.S, dapat 10pCt.korting B. £ TPI. lis soerat, 
" : : . Maitramanweg No, 39-pinggir 2 alah Tram Mr.-Gornels | 

Tarief boeat: 
ERDE Chemicalienhandel & Drogister DE BEHEERDER Hand!ijakundige £1.— Horoscoop 2 tahoen Ff, 5.-— ? " $ 

»PROBITAS«       HOTEL METROPOLE | Astroloogie ih 130 4 Se TAN 

Batoeradja (Zuid Sumatra) aa Molenvliet West 208/210, Batavia, 
- mere 

    
      

   



  

  

  

  

  

   

   

Soal jang paling ramai sekarang di 
benoea Europa jalah kemasoekannja 

. Sovjet Rusland atau lebih tegas lagi 
dikatakan diterimanja itoe Negeri se- 

. bagai anggauta dari Volkenbond. 
Sekarang njatalah bahwa bersamaan 

“dengan berpoetarnja doenia poen ke 
adaan berpoetar poela. Begitoe Sovjet 
Rusland sebagaimana telah diketahoei 

—  doeloenja tidak diperdoelikan oleh 
“- doenia Barat, sekarang dipersilahkan 
“oleh negeri2 Europa Barat itoe, oen- 

toek mendapat kedoedoekan jang per- 
manent (tetap) dalam Volkenbond. 

| Bagaimana bocah jang didapat oleh 
| Rusland ini djika ia mendjadi anggauta 
waktoe akan mewoedjoedkan itoe se- 

““mocanja. Jang kita bintjangkan disini 
“jalah bagaimana tjerdiknja negeri2 
Europa itoe mendjalankan rol diatas 

tooneel doenia dengan moedah dime- 
- ngerti kemana djoeroesannja, meski- 

. poen oleh seseorang boekannja kaoem 
politici sekalipoen. 

: Sebagaimana orang ingat kedjadian 
“jang njata dalam -tahoen 1927, per- 

tjampoeran bitjara oleh Rusland, boe- 
kan sadja pada persediaan akan mem 

        

"Lembaran Kedoea 

.Sovjet Rugland ditrima dalam V0ikenbond, 
Apakah socaranja Nederland, Zwitserland dan Portu- 
gal akan befhasil? — Bagaimanakah sikapnja Japan 
terhadap pemasoekannja si Biroeang Merah itoe ? — 

  

  

Akan mentjegah pendesakan2 itoe, 
baik tentang economie maoepoen co- 
munisme, tidak ada lain djalan jang 
haroes dilakoekan oieh negeri2 di Eu- 
ropa, selainnja haroes mengakoei pa- 
da berdirinja pemerinlah Sovjet de 
juroat de facto, boekan sadjatne 
ngakoei daripada hak2nja tetapi djoe 
ga atas sifat2nja pemerintah negeri, Se 
soedah masing2 mencakoei pemerintah, 
Biroeang merah itoe, maka sebaik2nja 
lab ditarik sama sekali masoek Vot- 
kenbond, dimana banjak berangoes2— 
kalau sadja berangoes itoe ditakoeti— 
hingga satoe sama lain tidak akar poe 
koel memoekoel. 

Frankrijk ada jang .madjoe paling de 
pan akan menarik Rusland itoe, Me- 
njingkirkan pembitjzraan so'al Rusland 
poenja hoetang lama, maka terboeroe2 
ia mengakoei pemerintah Rusland, dan 
akan bekerdja bersama? antara kedoea 
nja dalam economisch, diplomatiek dan 
milxair terrein. Ini matjaim politiek, jang 
soedah lama dimadjoekan oleh Herriot 
dan mendapat bantahan keras, menda 
dak soedah diterima oleh Kabinet de 
ngan socara boelat.   - bikin Ontwapeningsconferentie (confe 

rentie perloetjoetan sendjata) akan 
tetapi djoega. tjampoer oeroesan 
Economische Wereldconferentie (con- 

—. ferentie so'al economie doenia). 
Terhadap Ontwapeningsconterentie, 

— wakil dari Rusland, Litvinof madjoekan 
' voorstel boeat mengoerangi sendjata 

perang jang sebanjak-banjaknja dan di 
lakoekannja mengoeranginja itoe haroes 

— diselesaikan dalam tempo jang sepen- 
——. dek-pendeknja. 

Voorstel jang sangat radicaal itoe 
- sangat membikin gempar pikirannja 
. negeri negeri di Europa. 
—.. Adapoen terhadap Economische We- 
. reldconferentie, maka Litvinof sendiri 
. mengakoei ibisa kedjadiannja bekerdja 
“bersama-sama. antara negeri-negeri ka- 

“ pitalistisch dengan Sovjet Rusland. 
—. Politiek economie baroe jang didja- 
“lankan di Rusland sedjak tahoen 1921 
adalah didalam pada waktoe dalam itoe 

“negeri menderita kesoekaran berhoe- 
“boeng dengan kekoerangan barang- 
' barang dan makanan keperloean hidoep 
- bagi ra'jatnja jang berpoeloeh millioen 
sedang bertambahnja ada 3 setengah 
millioen djiwa setiap tahoennja dilahir- 
.kan baroe, pembesar-pembesar di Rus- 

—. land poen haroes pilih salah satoe dari 
— anfara doea djalan : 

“Ie. Apakah bisa datangkan keoentoe- 
ngan djika dibikin perhoeboengan da- 
gangdengan negeri2 kapitalistiscn? dan 

- 2e. Apakah kiranja dari negeri-negeri 
kapitalistisch itoe bisa didapatkan 
pindjaman akan digoenakan meloeas- 
“kan (industrie). 

£ Di Geneve, Rusland mendapat pe- 
. ngalaman bahwa negeri2 Europa rata2 
— masih beloem soeka.hapoeskan Rus- 
- Jand poenja hoetang lama didjaman 
“ Czaar, maka dari itoe mereka poen 
“. beloem bisa pertjaja boeat memberi 

- pindjaman poela, meski bagaimana 
djoega hoetang lama itoe tentoe tidak 
. dibajar kembali oleh Rusland Sovjet. 
“Inilah sebab2nja laloe dilakoekan itoe 

lan 5 tahoen di Rusland, jalah Tan 
Pain perkataan diseboet : Politiek Eco 
'nomie Baroe. Djoega inilah satoe dari 

intara sebab2 maka Rusland sering 
menoendjang dan mendekati pada 

- Volkenbond. 
' Sementara itoe plan 5 tahoen bela- 

'kangan dibaharoei 5 tahoen lagi di 
—— Rusland itoe berhatsillah, industrialisa- 

ie semangkin loeas keperloean hidoep 
dalam negeri samangkin koerangan 
kapan wengi 

   

    

        
   

     

    

   

   
    
    

   

    

     
   

  

  

  

ja dengan negeri lain 
Barang export sebagian besar ditoekar 
dengan import2 mesin2 oentoek mem 

“besarkan poela industrie dan diper- 
“ koeat sendjata perang, Sedjak itoelah 
““moelai menarik perhatian doenia, ka- 
“rena terdesaknja pasar2 perdagangan 

barang2 Europa di Azia teroectam » 
$ Tiongkok. Sedangpoen propaganda 
opaganda corimun stisch semarigkin 
18: masoeknja kedalam negeri2 ka- 
Ystisch: satoe bahaja besar jang 

ditako eti setengah mati, 

  

Tindakan Frankrijk mengakosi Rus- 
land itoe, belakangan diikoeti ole ne 
geri2 lainnja di Europa. Hanjalah bagi 
Frankrijk ada : jang: paling -berriwajat 
dan “djoega kelihatampaling dekat mem 
persaudara dengan Rusiand sebagai- 
mana djoega toelis O.I. 

Beroebahnja politiek Frankrijk ter- 
hadap Rusland itoe, sebagai boentosinja 
kegagalan conferentie perloetjoctan sen 
djata, teroetama karena Frankrijk men 
dapat kekefjewaan pikirannja bahwa 
Westersche front (jalah perserikatan 
negeri2 di Europa sebelah koelon) tidak 
bisa menahan tindakan2 Duitschland 
jang selaloe memperkoeat sendjata pe- 
rangnja itoe. Pembitjaraan dalam be- 
berapa boelan jang laloe antara Hen- 
derson dan. Barthou, menteri Buiten- 
landsehe Zaken Fransch, lain tidak hal 
sikapnja Frankrijk jang tidak menjoekai 
sesoeatoe compromis dengan Duitsch- 
land soeal persendjataan perang. Pem 
bitjaraan antara Daladier (oetoesan 
Fransch) dengan Duitschiand soedah 
tak dilandjoetkan poela. Sementara 
koendjoengannja Barthou, ke Warschau 
dan Praag doeloe itoe, soedah satoe 
alamat bahwa persobatan Fransch — 
Rus diperkoeaf. 

Sedjak itoe..Frankrijk,: dengan: me- 
loepakan hoetang Rusland di djaman 
Czaar, sangat berdaja soepaja Rusland 
bisa diterima djadi anggauta: Volken- 
bond moelai. pada zitting j.a.d: (se- 
karang ini), 

Dalam pembitjaraan2 doeloe itoe 
ternjatalah bahwa hanja Nederland sen 
diri jang masih beloem setoedjoe. Se- 
dang Polen ada setoedjoe, asal ia 
sendiri djoega dapat kedoedoekan ang- 
gauta tetap pada Volkenbond. 

Adapoen pembitjaraan jang: dilakoe- 
kan oleh Beranger di Rome ada ternjata, 
bahwa Mussolini djoega tidak menaroeh 
keberatan -bersamenwerking dengan 
Rusland, sesoedah ia memoetoeskan 
perhoeboengan dengan  Duitschland. 
Bertjampoernja Duitsch tentang oeroe- 
san Oostenrijk inilah seolah-olah doeri 
dimatanja Italie, 

Tentoe sadja Japan tidak senang 
melihat Rusland dapat adjakan masoek 
Volkenbond, karena dengan keadaan 
begitoe, pertengkaran lantas tidak -be- 
roepa permoesochan satoe contra satoe, 
tetapi laloe djadi beroepa sotoe contra 
beberapa negeri se-Volkenbond, Sebab 
menoeroet Volkenbond-Convenani Art. 
2 ada diseboet..djika anggauta dapat 
serangan dari logar jang mengganggoe 
hak kemerdikaan sesoeatoe negeri, 
maka Volkenbondlah nanti memoetoes 
kan sikap apa jang haroes dilakoekan 

akan simpan. 

     

  

Lampoe toean jang moerah itoe bosdit toean sadja. 

Djikalau toean soeka pakailah dalam toko toean 

sendiri. Akan tetapi saja tida maose seiamanja 1 

bajar listrik sadja. Tida ada toean paberik sampai 

pandai mempedajakan saja lagi dengan tjap 

palsoe pada kaki lampoe! Berikanlah saja lampoe 

Philips! Saja ada ingatan apa', boeat istrikoe 

saja hendak beli apa'.dari wang banjak jang saja 

  

PERHATIKANLAH : 

Soeroehlah oedj 

ketan se EM ehi 

lampoe listrik 
Se telan 

Pande 

  

      
  

  

  

Pekerdjaan menolong rakiat di 
Z.O. Borneo. 

Ongkosnja dari bea 
pengeloearan karet 
anak negeri, 

“Dari Soerabaja Aneta kabarkan: 
menoeroet Ind. Crt. di Departement 
Binaenlandsch  Bestuur soedah - dite 
tapkan perniatan. oentoek mengadakan 

Ipekerdjaan di Borneo Selatan Timoer 
oentoek menolong, memberi pekerdja 
an dan. .ceang kepada anak negeri 
disana. 

Ongkos2nja akan didapatkan dari bea 
pengeioearan karet anak negeri. - 

Satoe werkplan soedah dipekerdja- 
kan oleh Resident . di. Bandjermasin 

jang, menetapkan itoe semoea.ongkos 
ongkosnja atas 550 000 roepiah. 

Maksoednja. itoe jalah oentoek mem 
perbaiki. djalan dari . Bandjermasin 
ke Haroeway dan membikin djalan 
baroe dari Moeara Oejah ke djoeroe- 
san Tanah Grogot dengan memakai 
djembatan-kajoe besi, dan selandjoet- 
nja dari ini akan dipekerdjakan banjak 
pegawai irrigatie dionderafdee- 
ling Barabai sadja oentoek f 70.000 
dan di onderafdeeling Amoentai oen- 
toek f 83000. 

sana 3 Desai 

Memoengoet padjak dalam masa 
Crisis. 

Soerat edaran dari Gou 
verneur Djawa Barat 

Beloem selang berapa lama, Gou- 
verneur .Djawa Barat telah mengirim- 
kan 'soerat edaran kepada sekalian 
Dewan-Dewan Kaboepa:en di Provin- 
cie Pasoendan tentang hal ,,memoe- 
ngoet. padjak dalam masa crisis", se 
bagai berikoet : 

Dengan soeratnja Secretaris Goe- 
bernemen, ke 1 tanggal 26 Maart 1934 
No. 748/A tentang hal mengadakan 
  

terhadap serangan itoe, Djoega dalam ! padjak. di, daeran2 autonoom dalam Artikel jang lain ada ditentoekan satoe 
Sama lain anggauta haroes bantoe- 
membantoe, Tidak oeroeng so'al Chine- 

.imasa crisis, Pemerentah lelah. mem- 
| pertimbangkan pada sekalian Dewan2 
:Socpaja berdaja oepaja mentjari akal, se Eastern Railway - itoe mendjadi agar keperloean roemah tangga sendiri   oleh beberapa negeri, 

pokok peperangan Japan PEN apa dipikoel oleh penghasilan sen- 
: | diri, 

Ba
 

2" 

ATU | perlocannja tentang hal 
1 (pangkal 

Dalam soerat itoe diterangkan ke- 
menambah 

penghasilan ' daerah2' aufo- 
noom, seperti dengan djalan mening- 
gikan .poengoetan poengoetan jang 
soedah ada .atau dengan djalan me- 
ngadakan lain2 roepa penghasilan. 

Kemoedian maka sekarang telah 
beberapa kali kedjadian, bahwa se- 
Sogatoe regentschapsraad menoeroen- 
kan tarief poengoetannja jang soedah 
ada, akan tetapi fangkah itoe tidak 
disahkan oleh Pemerentah, oleh karena 
dari soerat2 jang berhoeboengan de- 
ngan pengoerangan itoe, tidak njata 
bahwa poengoetan itoe memang di 
rasa terlaloe berat. Jang mendjadi se 
bab oentoek.menoeroenkan poengoe- 
tan itoe hanjalah oleh karena sekarang 
moesim crisis sadja. 

Poetoesan Remerentah jang terseboet 
diatas tidak boleh dipakai patokan, 
bahwa maksoed Pemierentah itoe soe- 
paja poengoetan2 jang sekarang soedah 
ada, meskipoen benar terasa berat, 
haroes dibiarkan sadja. Madjelis Gede- 
puteerden tahoe, bahwa di beberapa 
daerah memang betoel ada poengoetan2 
jang dalam moesim crisis ini boelan 
dibilang tidak terpikoel lagi oleh raat. 
Jang dimaksoed oleh College itoe, jalah 
seperti poengoefan rooigeld padjak ken 
daraan dan tarief pasar. Bahwa poe- 
ngoetan rooigeld dan padjak kendaraan 
memang betoel terlaloe berat. boektinja 
dibeberapa  kaboepaten pembajaran 
poengoetan2 itoe diizinkan “ditjitjil, 
meskipoen bertentangan dengan keten- 
toeannja, sedang walaupoen diatoer 
demikian tetap sadja ada toenggakkan 
jang tidak dapat diloeaskan. 

Begitoe djoega tarief salar pasar di 
rasanja boeat zaman sekarang terlaloe 
berat. Djangan diloepakan, bahwa harga 
barang2 jang biasa didjoeal di pasar2 
sekarang.begitoe moendoernja, sehingga 
oleh karena tariefnja tetap tidak diro 
bah, terasanja seperti berlipat berat. 
Itoelah sebabnja maka banjak pedagang 
tidak soeka mendjoeal barangnja di 
pasar R.R., dan mendjadikan lantaran 
djoega boeat soeboernja pasar2 gelap. 

Dari fihak bestuur poen seringkali 
dioendjoek pada Madjelis Gedeputeer- 
den, bahwa oentoek kepentingan rak- 
rat tarief2 pasar itoe perloe ditoeroen 
kan. Oleh karena demikian Madjelis 
Gedeputeerden menimbang bahwa hal 
ini haroes diperingatkan sekali, boe- 
kan sadja oentoek keentengan ra'jat,   akan tetapi djoega boeat kebaikan fi- 
nancien regentschap. Sebab haroes di 

1 K3 maa Pan SAY — Si PA 
en Ga Aa 22 

ingatkan, bagwa poengoetan jang ti- 
dak melebihi tenaga ra'jat, lebih gam- 
pang masoeknja ke dalam kas regent- 
schap dari pada poengoetan jang ter- 
laloe berat boeat ra'jat, serta soedah 
njata sekali bahwa poengoetan jang 
demikian biasanja mendjadikan takoet 
nja orang banjak. Apabila Dewan Ka- 
boepaten bermaksoed hendak menoe- 
roenkan besarnja poengoetan, maka 
maka perloe sekali diterangkan de- 
ngan djelas, apa sebabnja perloe me- 
noeroenkan besarnja poengoetan itoe, 
sebab djika tidak diterangkan atau 
hanja diseboetkan tjoema karena maoe 
menoeroenkan sadja, teritoe tidak akan 
dapat disahkan, 

Pada permoelaan scerat edaran ini 
telah diperingatkan lagi kehendaknja 
Pemerentah soepaja mentjari pangkal 
penghasilan baroe, boeat menambah 
penghasilan jang soedah ada. Terma- 
soek sebagai akal jang soedah biasa 
didjalankan jalah mengadakan opcen- 
ten dari. padjak penghasilan, padjak 
roemah tangga dan padjak verponding, 
Pemerentah memegang haloean, bahwa 
djika didakan poengoetan seroepa itoe 
tidak akan mendjadi halangan bagai 
regentschap serta lebih baik boeat 
persamaan dalam pri pemoengoetan 
antara regentschappen. 
Mendjadi djika regentschap beloem me- 
ngadakan poengoetan sebagai itoe, ba- 
iklah ditimbang timbang boeat menga 
dakannja, soepaja sekalian akan bisa 
mendjadi penggantian bagai koerangnja 
penghasilan sebab barangkali karena 
poengoetan jang lain ditoeroenkan be- 
sarnja dan bagai kekoerangannja soera- 
bangan dari Negeri, 

Menoeroet timbangan Madjelis Gede 
puteerden djika diadakan opcenten be- 
sarnja 5pCt dari padjak penghasilan, 
10pCt dari padjak roemah tangga dan 
10pCt dari padjak verponding boeat 
permoelaan boleh dibilang pantas dan 
tidak akan terasa berat, akan tetapi 
soedah tentoe, bahwa boeat mengada- 
kan poengoetan opcenten itoe haroes 
ada izinan dari Negeri, 

Dengan hal jang demikian itoe, moe- 
dah-moedahan apa jang terseboet di- 
atas akan mendjadi sebab soepaja ten 
tang hal poengoetan itoe dipeladjari 
dan ditimbang2 nanti pada membitja- 
rakan begrooting oentoek tahoen 1935, 
soepaja dapat mengadakan soeatoe pe 
ratoeran poengoetan jang adil dan pan 
tas pada zaman crisis ini.—   san 
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. Soedah kepalang itanggoeng | 
| dipindah dari keresidenan Pp 

keresidenan Banten, da tidak Ag me- 

reka aa PN 

Demikianlah ini | “'pemoeda, “kedoea 
isteri, jang djoega- masih” beroesia" 

pergi ke tempat ja g dioen- 
djoeknja,- ke Pangarangan, kl. 
Kilometer dari Malingping. Lantaran 
laki isteri beloem .mempoen| jai aa 
toenggang dan d etjil moela sampai 
'mendfadi Ass. Wedana beloem.pernah 
menoenggang koeda maka terpaksalah | 
mereka 'itoe berdjalan 
“Iingping ke Pat 
. agent2 2 Oak 

| desa, jang telah mendjoempoet doe 
-ngan baree, dan koelie2, 
koel koper2 dan lain barang2. 

Kita sendiri dalam per 

1:     

  

K
E
 

       
    

    

naik” koeda, setengahnja lagi djalan 
- kaki, bersama-sama Toean. Ass. Resi- |» 

    

    

akan ma naik 
Pt, - kali2, dalam panasnja la pa- | 

nasnja tanah hoema, dan djoega panas- | 
En — nja angin laoet jang santer. 

' Priaji2 memang tidak boleh pilih 
— tempat PSeMi, seperti wajang mereka 
'itoe mesti toeroet sadja bagaimana, 

5 Manga? 'dalang. Biarkan seoemoer 
'hidoep bertempat tinggal dalam kota 
dan daerah jang ramai dan ma'moer, 
kalau satoe waktoe ditempatkan djaoeh 

| dari .,pergaoelan kesopanan dan ke- 
.madjoean" (11), mereka tidak bolehj 
menolak. Djika menolak, sama djocga 
mereka itoe meninggalkan mereka poe- 
nja ,roeping“ sebagai priajie B. B. 

Akan tetapi bagi isteri2 priafi, jang 
| dengan kesetiaan serta segala soeka 

hati mengikoet soeaminja, biarpoen 
kata peri baLasa ke liang semoet, toe- 

serta ka- 
“lau ada, Te manisnja kepangkatan 

y orang 'haroes memberi 

roet merasakan pahit getirnj2, 

pegawai B 
poedjian. 
Memang Ka dpyhamngk jang men-| 

: “Daerah Kekayaan — Tjisolok — Pria- 

aga agan Na aa 

ae 

         
district! 

£ Ne (Lebak), ia ditempatkan di 

20 

kaki dari Ma-| XX 

angan, teriring oleh nja. 

jibara, beberapa kepala | 

jang memi!! as 

djalanan jang | Si 
— baroe ini. dengan niat pelesir serta | :3 

—... mentjari pengetahoean” telah merasa, 
0... sengsara didjalan, setengahnja dengan 

La kabin ing — - Panja- 

ae 

Ja gelirat a 
i ke Tjihara, maka, .meski-|s 
Pra pat sokongan dari Chef- 

. Wedana Tjihara sekarang 
ndapat restitutie ongkos 

arena minta sendiri, kata 
dari Serang. 
minta sendiri, akan tetapi 

alaw boekan ke Tjihara. 
mipatkan di Manda 

1gi, M asan , permintaan sen- 
i“ itoe lenjap dan 'pemindahan itoe 

  

  

.Imendjadi angkatan“. Maka itoe kita 
'bantoe harap, pegagan merobah si- 

a dan soeka ega memberi 
pindah dari “Ardjawinangoen 

HP Ane: pa 

Ng “kita ada didjakarta lagi. 
Perdjalanan kearah Banten Kidoc! itoe 

ti djoega satoe ,nachtmerrie” 
'bagi kita. Beloem tahoe lebih doeloe, 
Ibahwa daerah Banten itoe poenjakan 
daerah melarat djoega. Sering orang 
rewelkan kemelaratannja pendoedoek 
Banten Lor, djarang orang ketahoei 
bagaimana - melaratnja pendoedoek 
Banten Kidoel. 

| Dasar djiwa pendoedoek tjoema 
sedikit sekali, dibanding dengan lain2 
Ibagian dari keresidenan ini, maka 
pendoedoek jang sedikit ini tidak 
'mempoenjai tjoe. ea tanah oentoek | 

m padi, oentoek penghidoepan- 
Tanah pekidoelan ada loeas sekali, 

ratoesan, riboe baoe hoetan beloem 
likerdjakan, tanahnja gemoek, 

ih tebal itoe lapisan gemoek (hu- 
), akan tetapi semoeca itoe ada 

tanah terlarang bagi ,,oerang Kidoel". 
1 berani membozka hoetan dengan 

c dapat izin, biarpoen boeat bisa 
isel peroetnja dalam waktoe patje- 

     
     
    
   

  

   
   

  

    

       

»kolojong“ (djalan teroes) dari desanja 
Ike Malimping, dari Malingping ke 

AN Men bea “dari sini ke Pande- 
Dan sesoedahnja djalankan 

- aa ga ,ngolojong“ lagi ke desanja, 
1 betpoeloeh-poeloeh.Kilometer djaoeh- 

“pemberian concessis kepada 'ang minta, Inja. 
»Wet diadakan bosat ditoeroet. 3 
Memang, tidak seorang poen akan 

membantah itoe. Akan tetapi boekan 
kah ada dioega perkataan asing jang 
oran: 

»Gouver ner cest prevoir”? 
: Memerentah itoe boekan sadja men 

|djalankan perintah, akan tetapi terlebih 
oetama, mentjegah segala apa jang ba- 
kal tidak enak dirisakannja oleh jang 
terperentah. 
'Saban harian doedoek Landgerecht 

di Malingping poeloehan orang Ka 
'koem, lantaran memboeka hoema 
Hap dalam hoetan toetoepan. Sesoei ah 
nja doedoek Landgerecht itoe, bererot 
rerot orang desa pekidoelan digiriug 
de Rangkas dan teroes ke Pandeglang 

Kita tahoe, tidak seorang dari fihak 
jang berkewadjiban, dari mantri Bosch 
wezen, Ass. Wedana” enz. sampai 
Fiscaal Griffier dan Landrechter me- 
irasa kasian kepada orang2 pekidoe- 
|lan jang terhoekoem “an Akan tetapi | 
pet is wet." 

djadi isteri ? Betoel, akan tetapi meme- at 
noekkan 'kewadjiban itoe atjapkali,| 
haroes dipoedji djoega, 

  

BB:     

soeaminja, 
keresid    

Apalagi, sedari didjalankan Baiticatie , 
'Djawa Barat, tidak sedikit isteri2 

prijaji. dari Priangan, Krawang dan 
— Tjirebon, soengkan mengikoet dengan 

jang. ditempatkan dalam 
nan, Banten, apalagi di peki-| 

ne atau ditempat- tempat jang 

Bagaimanakah mestinja  ditjegah 
orang2 itoe terhoekoem, karena mem. 
boeka hoema gelap? 

Mereka itoe tidak poenja tjoekoep| 
tanah boeat ,ngahoema”, Boekan tidak 
poenja, lebih benar, tidak dapat. 

Dan djikalau dapat, oeang silah (hout 
Ke seBa) ada 48, » (delapan roepiah) |   

Isatoe me ada terlaloe Hg Boekan 

(ngan hitoeng peseran. e 

Ika 

D. ' KOESOEMANINGRAT "SN 

kelik, mesti rasakan doeloe hoekoeman | 

sedikit ocang f8.— itoe, bagi orang2 
jang, kalau bisa, belandja makan de- 

Tanah -hoema jang sekarang soedah 
a -tahoen dikerdjakan ada koe- 

roes, tidak ada lapisan humus lagi, 
ban ak batoe krikil atau karang. Mang- 

|kin tahoen, mangkin koerang hasilnja, 
'akan tetapi ,sewa hoema” selaloe te- 
1 f2.40 per baoe hoema. 

f / Doeloean ini-djaman depressie, toe- 
oennja harga hasil boemi, padi hoema 

“Iaiere) hampir tidak ada harganja ? ? 
Oeang dipekidoelan sesoenggoehnja 

sekarang tidak ada. Demikianlah ke- 
terangan dari pihak B.B., maoepo:n 
dari pihak orang desa. Oeang peseran 
banjak lakoe, tapi dengan peseran 
orang tidak gampang membajar padjag 
dan oeang silah, hitoeng perakan. 

Hoetan2 betoel mesti didjaga,”"karena 
habis hoetan, boekan sadja habis kajoe, 
tapi djoega 'habis air boeat menjiram 
sawah dihilingnja. 

Lihatlah peta boemi Banten Kidoel. 
Dari Goeng Pajoeng, dioedjoeng poe- 
lar Djawa sebelah Barat, ada gamba- 
ran goenoeng2 dari Barat, ke Timoer, 
membagi kaboepaten Lebak dalam 
'doea bagian, Sebelah oetara garisan 
goenoeng Kidoel (teroesannja Hali- 
moen, ada lembah Lebak (de vlakte | 
ivan Lebak), dimana ada mengalir be- | 
berapa kali ke arah-oetara, Disebelah 
Selatan garisan itoe, ada banjak kali2 
besar ketjil mengalir ke Laoet Kidoel, 
akan tetapi tidak ada 1 : 10 dari kali2 
itoe biasa digoenakan airnja oentoek 
sawah disebelah hilirnja, Kali2 itoe me 
ngalir didalam djoerang, dan baroe 
didekat moearanja tepi2 kali itoe ham 
pir rata dengan tanah sekitarnja. 

Apakah betoel2 Gouvernement bakal 
keroegian banjak, djikalau kira2 100 
baoe hoetan lagi di lepas dari toetoe- 
pan dan Tiban bat aa orang orang 
desa dengan kembali mendjalankan 
atoeran tipar-heuleut van Aalst ? 

Apakah betoel Gouvernement bakal 
keroegian banjak, djikalau tidak di- 
poengoet oeang silah atau dikoerang- 
kan dari f8,-per baoe, dan djoega 
koerangkan ,, Sewa hoema" itoe ? 

Apakah betoel di Banten Kidoel 
itoe, dienst Irrigatie menimbang tidak 
perloe dibikin leiding? oentoek pesa- 
wahan baroe ? 

Menoeroet fihak B.B., djikalau “di 
daerah T jisiih dapat dilocaskan irriga- 
tie, nistjaja terbocka lagi 400 baoe 
oentoek pesawahan, apabila Boschwe- 

agama Bagai 
idoel itoe. 

   

      

  

   
    

    

zen kembali m 
terhadap orang Ki 
Semoea or 'soepaja 

dilakoekan lebih hati2 dan diperiksa 
doeloe dengan teliti, apakah permintaan 
concessie itoe dengan sesoenggoehnja. 
Beberapa tahoen jang la!oe, di Tji- 

hara ada diberikan concessie tidak 
koerang dari 4000 (ampat riboe baoe) 
kepada seorang koelit poetih. Sampai 
sekarang beloem ada 6000 baoe di boe- 
ka. Boekankah ini 
kepada orang desa dan begitoe meroe- 
gikan djoega kepada negeri ? 
Jang berkoeasa haroes mentjegah ke- 

djadiannja perboeatan jang melanggar 
sarat, dan begitoe haroes mengambil 
atoeran2 jang mengentengkan kesoeka 
rannja pendoedoek dalam daerah jang: 
melarat ini. 

Dalam waktoe ini, betoel2 di Banten 
Kidoel moesim gadoeng, karena beras 
soedah hampir tidak ada. Meskipoen 
orang tidak bisa kata, disini ada ba- 
haja kelaparan akan tetapi gadoeng 
'boekan makanan biasa oentoek me- 
mandjangkan oemoer. 
Semoea orang kita silahkan apa jg.| 

Gowverneur Sehnitzler di negeri Be-j 
Ifanda baroe2 ini soedah berkata : 

,Keadaan economie di poelau Djawa 
sekarang ada  begitoe roepa, bahwa 
mesti didjaga dengan setjermat-tjermat 
nja (grootste nauwgezetheid) djangan 
sampai ada kekoerangan makan". 

Perkataan2 itoe, teroetama sekali me-   ngenai Banten Kidoel. 
  

Perujaananna Wali Negeri ke 
tanah Maloekoe. 

“Singgah di Makasser. 
. Menioerost kabar Aneta dari Koe-! 
pang “dengan banjak perhatian dari 
semoea ' pendoedoek tadi pagi Wali 
Negeri singgah di Makasser didalam 

—perdjalanannja ke tanah Maloekoe dan 
. diselamatkan oleh kota: itoe Tn 
— banjak: pasang bendera 

. Poekoel setengah. sembifn. Wali Ne: 

Na $ 

  

| mereka teroes dengan 

, Ba “djalan ke roemahnja Gou- 
verneur, sepandjang “jalan banjak di- 

. pasang bendera dan: pintoe-gerbang. 
Kiraskira: poeka | isembilan mereka 

2 pergi ke tempat balapan koeda 
deberap ratoes . penoenggang    
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angan Jagi,. didala .satoe. pertoen- 
djoekan ang sangat menarik hati, ka- 

.Aneta. dari Ma     

  

. Sesbedahnja. semoea radja-radja dan 
kepala AN wali negeri di' 

1 pergi. 'ketanah darat dimana beliau! 
diterima oleh semoca pembesar2 dari" 

negeri. dan - dengan Wilhelmus ! 

| gedoeg Raad van . Justitie, lantas me- 
moetar moetar didalam kota dan me 
'ngoendjoengi benteng Rotterdam. 

Djalan dari Rappang ke Kelosi jang 
.roesak oleh bandjir jang paling terbe-| 
|Jakang bisa diperbaiki dengan. tjepit, | 
oleh kwena pekerdjaannja 3100 orang 
jang memasang djembatan2 jang roesak | 
sehingga perdjalanannja wali negeri 

(jang tadinjadimaksoedkan ana soe 
dah bisa dilandjoetkan. 

Hang ae naa 

Soedah poeas hidoep. 
Tjara membocang 
diri jang aneh. 

'Atjapkali didalam ini soerat kabar 
telah dikabarkan tentang pemboenoehan 
diri dengan djalan bermatjam-matjam 
|dan dibawah ini pembatja2 akan nam: 
Ipak menoeroet ,,P.W.“ ada lagi se- | 
'orang jang hendak tiwaskan AI OANIA 
itoe. 

Seorang Tionghoa di Mabar, didoe | 
ga telah beberapa hari dihinggapi de 
imam panas dan telah merasa poecas   

    
sepoeasnja Tn dan mba penga 

berdiam didalam boemi. 
Moela2 ia tjoba menghabiskan rja- | 

wanja dengan satoe hoen tjandoe, ja- 
itoe dengan memakan barang ini. Te- 
'api ia tetap hidoep. 
'Ditjoba 1 hoen lagi, tetapi ia masihi 

tetap hidoep. Laloe ditelannja beberapa 
hoen, dan ini menolong sedikit, karena 
ia merasa njawanja hampir melajang. 
Dari saat kesaat ditoenggoenja, sakit 
liang tidak tertahan timboel didalam 

- Iperoetnja hingga naik kepala, dan se- 
bab mana ia berteriak-teriak sekoeat- 
'koeatnja seperti ia sedang ditjekik moe- 
soehnja. Sekarang ia tidak ingin mati 
lagi, tetapi berteriak memintak tolong 
soepaja orang kiri kanan datang mem- 
berikan pertolongan, 

Demikian tetangganja datang. dan 
beroesaha mengobati seberapa dapat 
jang djoega dapat menolong menghi- 
langkan sakitnja. 

an kesoedahannja orang jg. ingin 
mati itoe dibawa keroemah sakit ge- 
meente dimana ia diobati. Kesoedahan- 
nja sekarang telah moelai baik.          

   

     

    

   

jang soedah riboet kraton toea dan 

ada meroegikan 'bisnja tidak ketahoean. 

'Londen, 

Idan 3 Fokkerverkenners jang telah ikoet 

laman jang kedoea matjam ini ia ingin. 

Keraton Solo tjoekoep 200 tahoen. 
(NA kan'dfrijakan. 

Djika kita periksa pada riwajat Java 
doea abad jang telah liwat — tahoen 
1734 — kita lihat bagaimana Jacatra 
ada antjaman oleh kaoem pemberontak 
Tionghoa jang mempoenjai kepastian 

(dapatkan bantoean dari “tentara Djawa 
jang perloe, 

Jacatra, sekarang Batavia dan seka-| 
rang, sebagai djoega itoe waktoe ada | 
tempat kediaman jang penting dari ke 
koeasaan Oost Indische Compangnie | 
jang berkoeasa di ini bilangan, soedah 
kasi perlawanan jang berhasil pada): 
sekalian pertjobaan mereboet dari itoe 
penjerang2 Tionghoa dan Djawa jang| 
berserikat. 

Mereka ini kemoedian moendoer ke| 
d Jam negeri dan nenivedjoe ke sebelah | 
wetan, ke Kraton dari Kartasoera. Pe- | 
koe Boewono II itoe waktoe jang ber- 

koecasa di bilangan jang sekarang d!! 
namakan tanah-tanah. Kasoenanan dan 
ia misti lekas menjingkir ke Ponorogo, 
sebab Rijksbestuurder ada tjampoer 
suna itoe tentara Tionghoa Djawa 

  

dibinasakan ini sama sekali poen ada 
dilakoekan penoempahan darah hebat. 

Itoe kaoem pembrontak pasang satoe 
tjoetjoe dari Pakoe Boewono |! diatas 
tachta. 

Di Ponorogo 
tract antara Ra 

soedah diteeken con- 
dja Pakoe Boewono Il 

jang menjingkir dan Oest Indische 
Compagnie dan ini compagnie jang 
sanggoepi akan dengan balatentaranja 
kasih kembali ke'rormatan dan kekoea 
saan pada itoe radja. 

Ini contract dari doea abad berse- 
lang ada begitoe aneh, sebab itoe 
ketika oleh compagnie ada ditetapkan 
jang Rijksbestuurder kemoedian nanti 
diangkat olehnja dari sebab tidak bisk 
dipertjajanja jang doeloe berkoeasa di 
Kartasoera. 

Begitoe teroes 
sampai ini hari! 

Pakoe Boewono II soedah pandang 
dengan soesah hati itoe teroentoek 
kraton di Kartasoera dan dirikan kem: 
bali satoe kraton baroe di Soerakarta 
jang sekarang orang kenal. 

Itoe tanggal pendirian kraton Solo 
200 tahoen berselang akan dirajakan 
dengan oepatjara, goena mana dileng- 
kapkan satoe comite (A.H.) 

Ir. Snoep ke Proefstation 
| di Malang. 

Menoeroet kabar Aneta dari Djem- 

ber: Ir. Snoep, landbouwadviseur dari 

Administratiekantoor — David - Birnie 

akan pindah bekerdja ke Proefstation 
di Maiang 

masih berdjalan 

na Gay 

Thee fabriek ” Tjisoedjen” 
habis terbakar. 

Soerat kabar AL.D. dari Bandoeng 
mengabarkan bahwa 'fabriek thee “Tji- 

soedjen“ soedah habis terbakar. Seha- 

Menoeroet pendapatan, semoea ba- 

rang2 ditanggoeng oleh verzekering. 
9 

Sendiri dari Australia ke London. 

Dari Koepang Aneta kabarkan: 
Melrose itoe djoeroe-terbang jang 
sendirian terbang dari Melbourne ke 

kemaren pagi poekoel 10 
koerang seperempat datang di Koepang 
dari Port Darwin. 

Poekoel 10 liwat 20 menit ia me- 
neroeskan perdjalanannja ke Rembang. 

—O— 

' Poelang dari pesta. 
Menoeroet kabar Aneta dari Palem- 

'bang: Dari Medan singgah di Palem- 
bang itoe 3 kapal-terbang pemboeroe 

merajakan pemboekaannja lapangan- 
penerbangan di Brastagi. 

Mereka meneroeskan perdjalanannja 
ke Batawi poekoel 10 koerang sepe- 
rapat dan poekoel 11. 

madya (| -ben 

Larangan membawa sendjata di Ka- 
boepaten Pandeglang. 

Gewestelijke Raad Bantam doeloe 
telah mengadakan seboeah oendang 
oendang jang melarang membawa sen- 
idjata di tempat2 jang biasa dikoen- 
djoengi orang, seperti di pasar2 dan 
pada waktoe ada ramai2. Sesoedahnja 
diadakan Dewan Kaboepaten, maka 
oendang2 ini oleh Dewan Provincie 
tidak ditoendjoekkan sebagai oendang 
oendang jang berdjalan sebagai oen- 

dahnja ada lima taoen waktoenja se- 
mendjak diadakan perobahan peratoe- 
ran pemerentahan |Bestuurshervorming|), 
maka oendang2 ini oleh karena tidak 

hilanglah kekoeatannja. 
Bahwa Gewestelijke Raad doeloe 

mengadakannja oendang2 itoe memang 
dengan alasan jang benar sekali, ke- 
njataan bahwa sesoedahnja hilang” oen- 
dang2 itoe, semangkin lama semangkin 
banjak lagi perkara batjok. Telati lama 
terasa perloenja mengadakan lagi 
larangan seroepa jang termneat dalam| A 
oendang2 itoe, akan tetapi Madjelis 

dang2 kaboepaten. Kemoedian sesoe-| .. 

dihidoepkan lagi oleh Dewan Provincie, | 

Naa ar PE PANNN mepeNa Landa 

SEPINTAS LALOE, 

  

Perbandingan hidoep. 
Dalam soerat kabar Het Volk,ia- 

lah dagblad dari Arbeiderspartij boelan 
Augustus jang laloe ada dioemoemkan 
bagaimana nasibnja seorang boeroeh 

WA Idi negeri Belanda sehingga meskipoen 
'penghasilannja f 21 seminggoe, masih 
tekort 23 cent bueat kehidoepan se- 
roecmah tangga. 

|dari laki-istri dan 4 anak. 
Dalam begrooting roemah tangga itoe 

tidak ada boeat beli roko", tidak ada 
boeat beli koewe2 (djadjanan), poen 
boeat nonton bioscoop dan naik tram 
tidak masoek begrooting, tetapi masih 
djoega tekort 23 senttiap minggoe. Inika 
|tanja hidoep soedah sehemat hematnja. 

joba orang bajang-bajangxan sadja 
| perbandingannja dengan di Indonesia ini 
b:ekan sedikit kaoem boeroeh jg. ber 

tanggoe.gain anak isteri dLL, atau djoe 
roetoelis berpenghasilan f 15 seboelan. 

Orang kata ,,besar pasak, besar poela 
tiangnja, besar laoet besar poela ge- 
lombangnja". 

Hanja sadja Sogatoe perbandingan 
disini jang menarik “hati kita, ialah 
itoe boeroeh di negeri Belanda mes- 
kipoen masih tekort 23 cent seming- 
goe boeat begrooting roemah tangga- 
nja, tetapi masih. termasoek 
begrootingnja tiap2 minggoe : 

1. Contributie begrafen sfonds 
N f 9.45", 

2: Contributie” Serikat 
Sekerdja f 0.20. 

a Contributie S.D.A.P. f 0.06. 
4. Contributie radiodestri- 

butie f 0.30. 
5. Abonement dagblad f 0 30. 
Kiranja boeat kaoem boeroch bang- 

sa Indonesia, lebih benarnja disini se- 
bagai teladan keadaan jang pantas 
mendjadi tjontoh dari pada hanja per- 
bandingan ! 

Pantaslah maka soerat2 kabar kaoem 
boeroeh dan partainja dinegeri Belanda 
itoe tjoekoep koeat, sebab pembatja 
koran dan anggauta perhimpoenannja 
masing2 tahoe kewadjiban dan mene- 
pati beban kemoestian dalam hidoep- 
nja boeat keloearga, kaoemnja, soerat 
kabarnja dan partainja sekalian. 

Kapankah bisa diharap oemoemnja 
bangsa Indonesia demikian poela ke- 
adaannja ? 

—Yg— 

Tjita2 melebihi diiwanja. 

Pada tanggal 24 Juli jang laloe se- 
orang pemoeda nama Josef Gerl di- 
djatoehkan vonnis hoekoeman mati 
sebab menjerang Kanselier Dolifuss 
marhoem dengan bom (penjerangan 
sebeloem Dollfuss mati ditembak. 

Itoe pemoeda jang dengan gagah dan 
berani mengakoei dosanja didepan Fe- 
ngadilan, waktoe akan dihoekoem mati 
menerangkan bahwa baginja ia poenja 
tyita2 melebihi djiwanja. »Biar akoe 
mati asal tjita2 koe tertjapai“ kata itoe 
pemoeda, ,,Teman2 koe djangan loepa 
lantaran apa saja mengorbankan dji- 
wakoe. Orang djangan soesahkan diri- 
koe jang soedah dihoekoem mati, ka- 
rena berihoe-riboe jang akan meng- 
gantikan akoe". : 
Memang gadjah mati meninggalkan 

gading, manoesia mati meninggalkan 
namanja .....! 

2 

  

voorstel pada Dewan Kaboepaten oen- 
toek menetapkan oendangz2 seperti itoe, 
karena Madjelis Gecommitteerden me- 
rasa sangsi apakah Dewan Kaboepaten 

karena ini larangan ada mengandoeng 
hal peratoeran ketentereman oemoem 
(openbare orde) jang menoeroet ti:mn- 

kekoeasaan Negeri. Akan tetapi beloem 

oendang2 mana telah disiarkan dalam 
Provinciaal Blad tanggal 12 Januari 
1934 No. 1. 

Sekarang menoeroet soerat Madjclis 

terseboet. 
HO — 

Pemalang dan daerahnja, 
Pasar malam oentoek 
penganggoeran. 

Dari soember jang boleh dipertjaja, 
kita mendapat kabar bahwa di Peka- 
longan soedah berdiri sebocah comite 
jang akan mengadakan pasar malam, 
dibawah pimpinannja tocan Resident 
Pekalongan, jang pendapatannja oen- 
toek penganggoeran (Steun comite) se- 3 
Yaa an agan Br leden comite ada 

. dan 
Kh Tegal, AR. dan patih Pemalang, '   Gecommitteerden Pandeglang selaloc   ragoe-ragoe sadja boeat memadjoekan 

MN BN ka Bas " Maa   

AR. dan Regent Pekalongan, serta 
Regent di Batang. 

Pra 

Itoe boeroeh sekeloearga ada terdiri 5 

penghasilan hanja f ? seminggoe dengan 

dalam 

berhak boeat menetapkan larangan itoe, 5 

bangan, jalah soeatoe hal jang masoek 

selang berapa lamanja, Dewan Kaboe- 
paten Serang telah menetapkan oen- 
dang2 seperti itoe dan Madjelis Gede- “ 
puteerden tidak berhalangan apa-apa, 

Gecommitteerden ' Dewan Kaboepaten 
Pandeglang tanggal 17 Septemrer i.I- 
ada divoorstelkan soepaja Dewan Ka- 
Iboepaten akan menetapkan oendang2 - 

egent Brebes, AR. dan Re- 7 
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Hoedjan diwaktoe pagi...! 
  

Soedah beberapa boelan, baroe ini 
hari pagi2 di Betawi hoedjan besar, 
sampai djikalau Kampret millionnair ten 
toe masih dibawah slimoet pada waktoe 
ini podjokan ditjokar-tjaker. 

Kalong kata, hoedjan begini ada hoc- 
djannja orang kaja, jalah oentoek me 
reka jang tidak perloe pagi2 keloear 
ke kantoor. Si Tjodot bilang hoediannja 
penganten-anjar, ssebab bikin malas 
bangoen...! : ? 

Orang-orang. pegawai datangnja 
sama te laat, sebab hoedjan. Dan kalau 
tidak hoedjan .djoega ada jang laat, 
dengan lain sebab! Ha 
Memang djikalau hoedjan seperti tadi 

pagi enaknja tidak oesah masoek ker- 
dja, “paling asik djikalau roemah di 
lemboer, di tepas sedia kopi toebroek 
dengan bakaran singkong, makannja 
ngadekoel seperti King Kong, atau 
hadepi koeweh mangkok, dimakannja 
sembari djongkok....! Ta 

Hoedjan pagi2 memang bikin orang 

males, segan berangkat kerdja. Orang 

kantoran kalau bisa ingin minta hoe- 

djan tiap2 sore, sadja. Tetapi tentoe 
sadja bioscope-exploitanten pikir lain 
biar hoedjan pagi, asal sorenja djangan 
hoedjan. - 

Jang tidak soeka hoedjan di waktoe 

sore ada lagi, jalah pemoeda2 bangsa 

Tjodot jang meskipoen tidak poenja 
oewang, kakinja selaloe gatel kalau 
tidak ngel€ntjer. Selain ini bangsa, ten- 
toe djoega makloek kasian jang tjari 
penghidoepannja diwaktoe Sore. 

Hoedjan di waktoe siang, jang meng- 

groetoe lebih banjak. Toekang2 pena- 

toe soedah tentoe, Lantas toekang da- 

gang ys, dan postbode serta eppassers 
toko djangan tanja lagi, : 

Sebab diwaktoe mana sadja tentoe 

ada -orang jang tidak. tjotjok, maka 

Allah djatochkan “hoedjan djadi .di 

waktoe jang dikira baik, zonder me- 

ngingat orang banjak. Ini boleh men- 

djadi tjonto djoega pada penghidoe- 
pan manoesia biasa, tidak oesah per- 
doeli apa orang lain kata, asal dipikir 
matang baik, boleh teroes dilakoekan, 
Dengarkan pikiran orang lain ada 

biiknja, tetapi siapa jang menoeroef 

sadja soeara. orang akan djadi kom- 

pal-kampil, tidak ada arahnja sendiri 

jang tentoe. ah & 

Tjoema sadja itoe pikiran sendiri 

mbesti ditjoktjokkan. doeloe .dengan 

logica, djangan menoeroet pikiran sen- 
diri dengan main tabrak sadja. Boek- 
tinja temannja si Tjodot jang disoe- 

roelr ikoet dengari-taswir tidak maoe, 
disoeroeh- djangan-banjak ngelajap ti- 
d:k maoe, hanja pertjaja pada pikiran- 

nja' sendiri, achirnja ia masoek roemah 
salat: ...! 5 

Kembali tentang hoedjan di waktoe 
pagi, oentoek pendoedoek kampoeng 
di Betawi banjak jang nelangsa, sebab 
meskipoen Gemeente Betawi paling 
atas, tentang betjeknja di beberapa 
kampoeng djoega paling atas. Tiap- 
tiap hoedjan di waktoe pagi, banjak 
pertoendjoekan nenteng sendal dan 
sepatoc di beberapa gang. 
Pr Boeat Kampret sendiri sih, tidak 
takoet hoedjan di waktoe apa sadja, 
apa-lagi doeloe waktoe masih moeda, 
djikalau ada keperloeannja, tidak per- 
doeli ada hoedjan angin, tidak perdoeli 
gelap-gelita, tidak perdoeli ... ada 
ian ceme! 

Bo KAMPRET. 

  

Pasar malam ini akan diadakan di 
keresidenan Pekalongan, moelai besok 
tg. 6 October jad., tamanja satoe ming- 
goe. Didalam pasar malam ketjil ini, 
selainnja seperti kebiasaannja diadakan 
tontonan dan restaurant, djoega akan 
diadakan loterij barang2, jang mana di 
seroekan pada orang jang sympathiek 
tentang ini boleh derma barang2 oen- 
toek prijs2 loterij itoe pada comite. 
Lain dari pada ini, agar soepaja publiek 
sepandjang lijin SCS Tegal — Peka 
kalongan dapat menyoendjoengi pasar 
malam itoe akan diadakan extra trein 
diwaktoe malam, Trein ini akan ber- 
djalan dari Tegal ke Pekalongan se- 
lama pasar malam itoe, berangkat poe 
koel 7,30 singgah di Pemalang, Peta- 
roeken dan Tjomal, Sedang nanti habis 
pasar malam, jaitoe poekoel satoe trein 
itoe djoega akan berdjalan balik lagi 
ke Tegal, berhenti ditempat2 tsb. di 
'atas, membawa penoempang2 jang 
baroe menonton pasar malam ini. De- 
ngan adanja extratrein ini dikira koen 
ea pasar malam itoe boleh di 
harapkan besar djoega. 

Peroebahan atoeran 
3 polikliniek, A 

| Sebagaimana doeloe soedah pernah 
. “kita toelis dalam soerat kabar ini, 

|... bahwa semendjak boelan Juli jl. laloe 

      

polikliniek Pemalang soedah pindah 
ketangannja missie di Pekalongan. Se- 
mendjak itoe djoega laloe timboel 
beberapa peroebahan atoeran. Teroeta 
ma tentang kaartjis pembajaran orang 
jang minta obat disitoe sangat diper- 
keraskan. Anak2 sekolah jang tadinja 
gratis berhandeling sekarang soedah 
menerima perintah soepaja membajar 
kasriis itoe setiap minggoenja 5 sen. 
Tentoe sadja dengan adanja atoeran 
ini membikin koerang nafsoenja orang 
desa anak2 sekolah jang tadinja me- 
mang koerang soeka berobat keroemah 
sakit itoe, 

Bagi ambtenaar goepermen jang ga- 
djihnja pe boelannja lebih dari f 150. 
tidak mendapat gratis berhandeling lagi. 
Begitoepoen bagi orang particulair 
jang berpenghasilan seboelannja lebih 
dari f 100,-tidak diterima mendjadi 
patient di polikliniek itoe, Tentang 
pemberian obat setjara gratis djoega 
sangat diteliti betoel-betoel. Doeloe 
djika orang beranak tidak perloe me- 
njediakan obat-obatan jang. perloe 
boeat itoe, tetapi sekarang dimoesti- 
kan membeli sendiri, meskipoen reke- 
ning vroedvrouw masih sama doeloe. 
Hal-hal ini diketjoealikan bagi orang 
orang jang dipandang miskin. 

Dengan adanja bermatjam-matjam 
ini menjebabkan madjoenja aptheek 
particulair, teroetama aptheeknja Dr. 
Slamat, jang baroe-baroe sadja mem- 
boek praktijk disini. 

Keadaan didesa 

Kalau orang masih dikota, hampir 
tidak mengakoei. adanja malaise, Se- 
moea tontonan dan kesenangan masih 
teroes ada, masih sering lihat orang 
tertawa tawa, kerena kegirangan oleh 
socatoe hal. Tetapi kalau masoek di- 
desa, maka disini akan nampak perbe 
daan jang amat djaoeh. Oedara ada 
sangat mengandoeng kegetiran dan ke 
sedihan. Mereka sebagian besar ada 
paman tani, dan koeli2 harian. Sawah 
mereka kebanjakan soedah ada dita- 
ngannja lain bangsa, seperti Arab dan 
Tionghoa. Tidak mengherankan poela 
meskipoen pada penanam sekarang ini 
padinja “mendjadi“, tetapi orang tidak 
menampak paman tani menoempoek 
padinja diroemahnja. Toempoekan pa 
di ini akan dapat diketahoei dikota 
Pemalang ditempatnja bangsa2 asing 
itoe. Oleh bangsa2'ini diini kota sadja 
soedah diberdirikan empat rijstvellerij 
jang besar, jang panen atau tidak ma 
sih teroes sadja menggiling. Lebih me 
njedihkan lagi, sekarang personeel da 
ri fabriek2 goela sekelilingnja Pema- 
lang ini jang ditoetoep seperti Tjomal, 
Bandjardawa, Soemberhardja etc. ba- 
njak jang laloe berdiam dalam kam- 
poeng-kampoeng, dengan menjewa sa- 
wah-sawahnja paman tani itoe, dengan 
harga jang sangat rendah. Diantaranja 
kampoeng Padoereksa disitoe banjak ka 
oem Indo jang mendjalankan pertanian. 

Mereka jang masih mempoenjai padi 
sawah, hatinja merasa tidak aman, ka- 
rena. sering kedjadian, esoknja maoe 
dipotong, tetapi malamnja soedah di 
datangi oleh toekang potong padi jang 
tidak diharap. Sebab pentjoeri ini roe 
panja boekannja pentjoeri jang soedah 
oeloeng, mereka terdjadi dari orang jg 
karena ,terpaksa sekali” men- 
djalankan pekerdjaan jang terkoetoek 
itoe, beraninja mentjoeri "Kaya ditem- 
pat kawannja sendiri jang koerang 
pendjagaannja. Sedang kepoenjaan2 
jang kaja, boleh dibilang selamat. 

Seorang landbouwer (Indonesia) jang 
kaja disini, telah menjakan pada kita 

  
loeasnja beberapa poeloeh baoe soe- 
dah banjak mendapat keroesakan ka 
rena ditjoeri orang. Moela2 ia dengan 
bernafsoe mentjari dengan actief siapa 
pentjoerinja itoe, Tetapi setelah terda- 
dapat, ia tidak bisa apasapa terhadap 
orang orang itoe, karena melihat kea- 
daan roemah tangga mereka itoe jang 
sangat terlantar.... pengadoean jang 
ada politie ditarik kembali, 

Pentjoerian disawah sering kedjadian, 
Pentjoerian ketjil didesa-desa djoega 
tidak ketinggalan, tetapi boeat dikota 
Pemalang ada aman. Pentjoerian ,t a- 
naman" sekarang roepanja sedikit 
koerangan, karena sekarang sedang 
moesimnja memotong padi. Sebegitoe 
djaoeh kita beloem melihat pertolongan 
dari pihak jang wadjib. 

Kerojalah didesa, seperti diwaktoe 
mempoenjai kerdja ada sangat koe- 
rangnja. Kesenangan pendoedoek dja- 
oeh dari orang dikota. Poekoel 7 sore, 
pintoe soedah tertoetoep rapat-rapat, 
tidak kedengaran soeara orang jang 
menjatakan bahwa mereka merasakan 
longgar hidoepnja. 

Persepakragaan. 
Diwaktoe belakangan ini, permainan 

sepakraga ada menarik hatinja pendoe- 
doek nisini sampai ditempat jang djaoeh 
dari kota. Beberapa perkoempoelan 
voetbal- soedah diberdirikan, hampir 
boleh dibilang setiap kampoeng ada 
perkoempoelannja bal, . 

Boeat dikota, selainnja kepoenjaan 
bangsa asing, kita hanja mendapatkan 
seboeah perkoempoelan bal sadja,   
bahwa ta poenja tanaman ketela, jang 

mama mm La 

piton R,A.S. jang mendjelma mendjadi 
TER sekarang ini. 
Tetapi belakangan laloe moentjoel 

perkoempoelan bal jang baroe jaitoe : 
VOB, De Slamet, PAS, dan paling 
belakang ,, Setia-Moeda”. Diantara club 
ini jang terkoeat jaitoe STER, dan 
baroe inilah sadja jang masoek mendja- 
di anggotanja Persip di Pekalongan. 
Tjoema sajang sedikit, roepanja semoea 
club itoe beloem dapat mengadakan 
persatoean, hingga tidak moestahil kalau 
bend Pemalang djoega tidak dapat 
diadakan. 

Dihoekoem 20 boelan. 
Selang 6 boelan j.l, kita soedah me- 

ngabarkan bahwa berhoeboeng dengan 
penggelapan, djoeroetoelis A.W. kota 
Pemalang, toean. Soeparnan ditahan 
dalam pendjara. Kemaren oleh landraad 
disini soedah memoetoeskan perkara, 
ini, T. Soeparnan, sebab dipandang 
tersalahnja, maka ia dihoekoem 20 
boelan pendjara, dipotong selama di- 
dalam tahanan jaitoe 6 boelan. Hingga 
sekarang ia tjoema tinggal mendjalani 
hoekoeman itoe lamanja 14 boelan 
lagi. Adapoen oeang jang digelapkan 
itoe lebih dari f 1200. 

—0— 

Bahaja dari Goenoeng Merapi. 
Semangkin lama 
semangkin hebat. 

Pekerdjaan Goenoeng Merapi kemaren 
malam soedah lebih keras sehingga 
desa2 Krono dan Krintjing mesti diting- 
galkan oleh semoea pendoedoeknja. 

. Bestuur menerangkan bahwa toeris- 
ten (orang jang maoe lihat) tidak boleh 
masoek. 

Batoe2, terdiri dari lahar jang besar- 
nja seperti roemah djatoeh kebawah 
menggiling lahar dari tahoen 1931, ke 
djoeroesan Oetara dimana teroes bernja- 
la Sampai seperampat djam. 

Djoega kelihatan api dan asap be- 
ratjoen. 

Pendjagaan diperkoecatkan, hoofd- 
mantrie dari Pasar Babadan dipeker- 
djakan di Ngepos. dimana ini hari akan 
didirikan satoe hulppost. 

Dr. Stehn ini hari berangkat kesana 
djoega. 

Keadaannja sangat mengoeatirkan. 
9g 

Itoe ketjilakaan ketika 
bersembahjany, 

Lantaran hoedjan lebat 
pohonroeboeh. 

Beloem selang berapa lama dalam 
ini soerat kabar dikabarkan menoeroet 
Aneta bahwa di Padang Sidempoean 
telah terbit ketjelakaan dalam satoe 
tempat sembahjangan dimana 5 orang 
telah melajang djiwanja. 

Kabar jang lebih lIandjoet lagi me- 
noeroet P. W. adalah sebagai berikoet 

Pada hari Senen itoe moelai pagi 
sampai petang hoedjan toeroen dengan 
lehatnja, dihoeboengi angin jang men- 
deroe2 memoekoel kajoe2an, menje- 
babkan banjak jang toembang. Djam 
12 waktoe lohor dikampoeng jang 
terseboet ada ampat orang perempoe- 
an satoe anak oemoer 2 tahoen datang 
pada satoe soerau hendak sembah- 
jang. Disamping itoe soerau sebatang 
pohon beringin jang toea ditioep angin 
menderoe2. 

Diantara ampat perempoean itoe ada 
satoe jing toea, selainnja setengah 
moeda, jang satoe hamil. Selesainja 
sembahjang itoe perempocan masih 
menoenggoe noenggoe hoedjan berhen 
ti, Itoe hoedjan moelai pelahan itoe 
perempoean berkemas hendak poelang. 
Sesampainja dihadapan soerau itoe 
mendadak itoe kajoe beringin 
toembang, menghimpit itoe pe- 
rempoean menjebabkan djiwanja me- 
lajang. 

  

Kiranja setibanja itoe kajoe, perem- 
poean2 itoe teroes ,,mati“. Ta' kede- 
ngaran soeara minta tolong, atau pe- 
kik dan tangisan, Hanja soeara ,,de- 
roem“. Sesoedah itoe kajoe di bongkar, 
terlihatlah kedjadian jang ngeri dan 
dahsat atas penanggoengan itoe korban 
korban. Kepalanja petjah, daging ba- 
dannja hantjoer, toelang2nja patah, di 
mana jang menjedihkan sangat, itoe 
perempoean jang hamil, anak jang di 
kandoengnja keloear. 

Oesoes hati djantoeng, peroet besar 
nja keloear semoeanja. Djoega anak 
jang tak berdosa itoe tak oeroeng di 
hantan bahaja jang dahsat itoe. 

Maali seorang pendoedoek itoe kam- 
poeng, sedih hati waktoe mendapat 
"kabar itoe, bertepatan poela ia dipasar 
P.S. Djam 12 tengah malam itoe kor- 
ban dikoeboerkan. Anak jang keloear 
itoe dimasoekkan keperoet iboenja, dan 
itoe soerau roesak, ta“ terpakai lagi. 
Moga2 selamat didalam koeboer. 
  

  

  

NE 
Mingoe 23 September 1934 

Andalas I—Setiaki I. 
Dilapangan Laan Trivilli. 

—9— 

PPN dh 
Sabtoe 22 September 1934. 

Jong Krakatau—Mos (Jacatra).   

Ini pertandingan soedah tentoe akan 
hebat akan tetapi sportiviteit tidak 
ketinggalan. 

btn 0 Sk 

Peru rT. 
Roekoen Isteri Beker. 

Finale: 

Saptoe v.v. OP. — Ind. Ra. 
Minggoe Ind. Ra — NV.o.gi.d.a, 
Senen V.o.g.i.d.o. — vuv, O.P. 

Tiga Minggoe bertoeroet-toeroet be- 
berapa perkoempoelan berlomba-lomba 
mentjari kedoedoekan nomer satoe, 
dari Serie2 A, B. dan C. 

Diantaranja beberapa perkoempoelan 
itoe, ternjata itoe tiga perkoempoelan 
terseboet diatas, jang lebih beroentoeng, 

Sekarang ketiganja mendapat giliran 
lagi mengoedji kekoeatan jang peng- 
habisan, boeat menggondol itoe Roe- 
koen Isteri Beker, 

Siapa jang bakal mempoenjai itoe, 
masih dalam pertanjaan, sebab itoe 
barang siapa hendak menjaksikan per 
tandingan jang menarik tentoe tidak 
menjia-njiakan ini tempo jang berharga, 
apapoela dalam pertandingan itoe, ada 
terkandoeng maksoed Amal goena 
itoe Stichting Roekoen Isteri, di Gang 
Sentiong Btc. 

—0 sia 

Korfbal 
(P.K.I. D:) 

Minggoe 23 Sept. 234. 
Groenwit TI — Mos 1 (Setidki veld) 

— 0O— 
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Kramat   

Lea : 
6?” di kalangan Limonade 
Fabriek air Blanda dan Sireop2 .ALTERNA"“ memetjah 

kebiasaannja dan memberi pada toean dari moelai sekarang 

Siroop dan limonade jang terbikin dari sari boeah-boeahan 

jang toelen dengan harga jang lebih moerah dari limonade synthe- 

tisch. Sekarang toean bisa dapat hasil bosah-boeahan jang paling enak 

dan paling toelen, dengan harga jang tidak lebih mahal dari limonade2 

jang toean pernah minoem hingga sekarang. 

Mintalah Sirocp-siroop dan LIMONADE dari ALTFRNA 

Lebih baik oentoek kesehatanmoe. Harga tidak lebih tinggi 

Mineraalwater en Siropen fabrieken 

ALTERNA 
124 Tel. Wel. 990   

  

  

mesuweangan 
L.oterij 
  

Maoe lekas 

bisan 1 
Ongkos wrij. 

Rembours tida kirim,   F 50.000, F10.000. F5.000 g 
Dan 269 prijs-prijs jang lain, moelai djoeal 5 Sept. 1934 
Lekas kirim oeang per postwissel, djangan sampe keha- 

lot f 11.55. 

Trekkinglijst dikirim gratis, Pembeli lot dari kita soedah 
banjak dapat prijs Toean-toean pembeli lot, biar bebe- 
rapa kali tida dapat, djangan menjesal. Jang dapat prijs 
besar-besar selaloe ganfi-ganti orangnja, dan tocan boleh 
pikir, sekali sadja dapat prijs besar, seoemoer hidoep 
ta" perloe fjari oeang. 
Djoega barang kali toean poenja giliran ini kali dapat 
f 100.600. Siapa taoe boekan? 
Asal kita beli selamanja ada kans (harapan) 

F 400.000 
kaja F 100.000, 

Ya lot f(6.— V4 lot f 3.50. 

  

Menoenggoe dengan hormat 

D. SIHOMBING & Trading Co. Ltd. 
Afd. Loten debitant 

Tanah Tinggi I no. 42 — Batavia-Centrum. 
: N. B. Onze firma bestaat uit meer dan 10-afdeelingen 

  

Nirom mengirim sek 
toe, muziek” lagoe 

njata dengan 
certilicaat PI.   
  

arang dengan ten” 
Timoer, 

Hindia, Tiong 

. Semoea Mu 
toesiel Philips 

muziek dari 
kok, Arabia 

ziek terdengar 
1727 (dengan 

   

  

   
     

   

  

     

  

sama Hak La maba ME sadar



  
  

    
   

  

  

  

    

  

Baen SLS 

Y Bah TN 5 ob 

YOKO KITAB BAROE 
16 ILIR PALEMBANG 

   
SE ma Ma EN PELUNASAN BEN LN ND Sd SEL Nas 

  

  

   

Atoerlah pesanan dari segala mafjam kitab-kitab bahasa Arab dan 
Indonesia jang bersangkoet dengan Agama Islam dan keperlocan 
oemoem, dari harga kitab2 kila tanggoeng bersaingan keras (moerah). 
Djoega kita mintak pada sekalian drukkerij2 jang. menerbitkan 
boekoe-boekoe akan soeka menerima kami sebagai Agent, dari 
Toean2 poenja boekoe2 segala peratoeran lerdjaga dengan rapi. 
begitoe djoega kita mintak pada penerbit soeral-soerat chabarskami 
ada soeka mendjoealkan sebagai Agent dari segala mafjam- mafjam 
soerat chabar, boleh kirim boeat perfjobean sekedarnja peda kami:   Menoenggoe dengan hormat, 

  

  

OBRAL BESAR OBRAL BESAR 

THE SPORTING-HOU SE 
    

' BAROE TERIMA !! 
(00 bb TROPICAL WOOL 

Roepa-roepa kleur dan Streep 

  

  

55 KLEUR DAN KEMBANG 
CREPE de CHINE. 

50. KRLEUR ROEPA - ROEPA 
Crepe de Chine-Polos 

Toko 

Senen 155 

    MOHD. TAHIR 
Batavia-C, 

  

  

  

  

Dokter R. Md. Salim 
Chirurg 

dan algemeene praktijk 
djam bitjara 5-6 n.m. 

Kramat 160 Tel. 6024 WI. 
  

  

  

AWAS! 

Bibliotheek 

bang : 
boekoe-boekoe jang 

penting. 

  

Rijiswijkstraat 25 — Batavia-C. — Teif. 2C08 WI. 

SOERABAJA — SEMARANG — OSAKA —: YOKOHAMA 

Boeat 200 boeah sadja 
Tennis - Racket - merk Kangaroo 

VORTEX“« 99 

perhatikan pakai snaar Green tag & S0) 

atau Blackgut. oo. 

GLORIA temis ballen 
Origineel kepada sekalian Japansche tennis sludenlen perdozf 5. —.« 

Boeat club? dikasi korting banjak   
  

  

MEUBEL HANDEL 

/ HO” 

II 

  

   
  

  

S.T. SJAMSOEDDIN 
BATIKHANDELAAR (SAUDAGAR) BATIK DJOKJAKARTA 

TJOBALAH .tocan2 atoer. pesenan pada kita dari kain2 batik ke- 
loearan DJOKJA & SOLO moelai dari jang sedang sampe haloes. 

KAIN. PANUJANG—SARONG Kk. I. moelai harga f18.- £20.- f 25.- 
f30.— f35.— 140.— f50— sampe'f 60 perkodi. 

IKAT SELENDANG (REMONG) MOELAI HARGA f13:— 116— 
118.— f20,— f25.— f30.— f35— f40 sampe 45. perkodinja. 

Jang haloes TJAP & SOERATAN dan babaran koeat. KAIN PAN- 
DJANG-SARONG moelai harga f 3.— f4,— f5.— f6 — f8.— sam 
pe f 10:— perlembar dan sedia djoega SETAGEN (ikat pinggang) pe- 
rampoean berimafjam2 pandjang dan waruanja k.I. harga f3.— f 4,— 
f5.— f6.— £&— sampe f20.— perkodi. 

ATOERLAH PESENAN 
Boeat dipake atau didjocal lagi tentoe-tocan2 akan dapat moerah 

dari kita. Walaupoen tocan tidak saudagar batik, tjobalah berdagang 
batik penambah oesafia dan memadjoekan peroesahaan bangsa sendi- 
ri. Kalau toean memang berdagang batik apalagi. PESANLAH banjak 
sedikitnja di perkenankan dan pengiriman selamanja dengan rembours. 

INI DIA! 
Satoe keoentoengan bagi pendoe- 

doek Kota PALEMBANG jang soeka 
nembatja boekoe. 

Apa itoe ? 

» KETJERDASAN$ 
Sementara waktoe bertempat dise- 

belah Toko Bandoeng 16 ilir Palem- 
Menjewakan segala matjam 

berhoeboengan 
dengan: Agama, Politiek, Pergerakan, 
boeroeh, Sedjarah, Economie, Beografie, 
Bahasa, Kesehatan Pertoekangan Pen- 
didikan, Ilmoe boekoe dagang, Tjerite- 
ra romans dan lain-lain boekoe jang 

Kalau toean-toean akan mengeta- 
hoei nama boekoe satoe-satoe serta 
atoeran menjewa, datanglah pada B i- 
bliotheek terseboet, 

Dan disini mendjoeal Almanak ka- 
rangan Drs. Mohd. Hatta, 
  

- 

Pake: 

Monster gratis   PRIJSCOURANT DIKIRIM PERTJOEMA   KE CHUN LIM & Co.   

  

TANJA U POENJA DOKTER 

BEDAK VIRGIN 
3 hari dapet kenjatahan 

7 hari taoe kebaikannja 

— BATAVIA 

       
Telefoon- No 1647 Bt. folenvliet Oust No. 106 Batavia-C. 

Bisa dapat dengan pembajaran menjiljil jang sangat ringan: 

KORSI, MEDJA, i : am 
LEMARI-LEMARI, TEMPAT TIDOER ENZ, 

GRAMOPHOON HIS MASTERS VOICE,. THORENS, NATIONAL 

BAND DAN GILBERT, SPECIAAL ENZ, 

LONTJENG WESTMINSTER, JUNGHN5 DAN GONG ENZ, 

  
  

  

  

Pakailah selamanja 

KETJAP INI TJAP BANGO 
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Ini ketjap soedah tersohor rasanja goeri.dan sedep tanggorng. | 
enaknja sampe resik betoel. soedah terpoedji semoewa langgananZ 

TERBIKIN OLEH SOJA FABRIEK 

TJOA ENG HO 

No.         Oude Tamariridelaan No. 177 Telf. 1798 Welt/ Batavia-Centrum 

  

oeat djaga kesehatan sanak familie stiap hari, 

da obat jang paling kesohor.dan mandjoer 

n warnanja obat ada jang mera dan jang pocti, 
asing-masing orang perloe lekas sedia dan beli. 

jerita dan reclame kosong tida goenanja, 

ang publiek bisa pertjaja kaloe ada boektinja, 

Mi 
A 
"" 

: 

A 

ntero bangsa diseloeroe negri soedah poedjikan, 

toer pesen dari sekarang boeat djaga kewarasan,   

S
i
.
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Pe ebaa, Peai Ea abs ae BENERAN 1 KIMI BN AAU 

aen tiada tjoema Obat Balsem jang soedah terpoedji, 
egala roepa penjakit bisa ditolak dan disemboeni, 

was sama segala.obat tiroean jang palsoe tjapnja, 
embeli djangan kena pake obat tiroean jang berbahaja, 

atjan ada tjapnja obat jang Eng Aun Tong kelocarken, 

olak segala penjakit jang bisa timboel mendadakan, 

ang kemandjoerannja ditanggoeng dan tentoe menjenangken, 

NN ummer satoe Obat. Balsem (Ban Kim Joe) Tjap Matjan, 

Toko Obat Tjap Matjan 

“ENG AUN TONG 
Molenvliet West No. '174 Tel, No, 1090 

Batavia 
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Gemandangan 
     Lembaran Ketiga 

P.S.I. T, dan jang terima medalie — 
NY | Karena itoe hari djoega bestuur P. S. 

  

  

Cheribon dan daerahnja. 
Vergadering regent- 
schapsraad. 

Pada hari Rebo jang laloe R.R. 
Cheribon telah mengadakan openbzre 
vergadering membitjarakan dan memoe- 
toes : 

t. Menetapkan dan mengesahkan 
begrooting rekening pada tahoen jang 
telah laloe, bahwa itoe terdapat saldo 
f 41064,36. Maka tahoen jang akan 
datang bisa djoega ada saldo, djadi 
tidak ada niatan bocat memoengoet 
opcenters lagi. 

2. Voorstei dari Coilege- merobah 
begrooting tahoen 1934, dengan ditam- 
bah begrooting proefpasser di desa Bat 
tenbat, jang akan menambah angka 
begrooting t 125 boeat itoe proefpasser 
dan f 55 kepada proefpasser ditempat 
lain, voorstel itoe semoei telah ditolak 
oleh raad. 

3. Menarik kembali besluit Regent- 
schapsraad Cheribon tg. 20 Juni 1934 
no, 35, prihal memindahkan persediaan 
ogang ke lain bagian, itoe diterima baik. 

4. Besluit Regeering tt, 7 Juni 1934 
no. 1 Z, jang melarang semoea pega- 
wai negeri bocat masoek perkoempoe- 
lan Sarekat Sekerdja Oemoem (S.S.O.), 
dilakoekan djoega kepada pegawai 
Regentschapsraad. 

5. Membebaskan (kwijtschelding) 
penagihan kepada Kromodihardjo, man- 
tri opnemer jang meninggal doenia, 
pindjaman voorschot gadjih sebanjaknja 
f 34,33, sebab familienja ta' maoe 

“ membajar. 
6. Membebaskan penagihan - kepada 

Roestaman, pindjaman voorschot ga- 
dji f 1.86 jang telah meninggal doe- 
nia, alasan djoega seperti diatas. 

7. Akan membajar kepada djoeroz- 
toelis2 Wedono dan Assinten Wedono 
ig. mengerdjakan membantoe memoe- 
ngoet padjeg kendaraan dalamth. 1933, 
pembajaran mana sebesar 4-pCi. 

8. Peratoeran personeel Regentschap 
dan personeel Stadsgemeente terhadap 
Provinciaal Veeatrserijkundige dienst. 
Dalam pekerdjaannja boekannja diba- 
wah perentah oleh Inspecteur Provin- 
ciaal Veeartsenijkundige, hanja bersifat: 
tolong-menolong. 

9. Dari hal akan mendirikan pasar 
pertjobaan di desa Battembat, disitoe 
sampai terdjadi perdebatan, dari antara 
ig. pro dan jg. tcgen. Hasilnja 12 voor 
dan jg. 16 tegen. Djadi itoe niatan di- 

|tolak oleh Raad, lebih djaoeh akan di 
adakan penjelidikan lagi. — 

10. Akan memberi koeasa kepada 
lima orang dari desa2 jg. soedah men- 
dirikan roemah, tetapi tidak maoe mem 
bajar rooikosten. 

Mereka itoe akan diadakan dimoeka 
- hakim civiel, adapoen tjaranja begini: 
mereka itoe akan diberi vergunning le- 
bih doeloe, karena kalau tidak ada ver 
gunning Landraad tidak maoe terima 
itoe goegatan,fsebab tidak ada bewijs 
nja. Sesoedah mereka itoe sama diberi 

. vergunning, baroelah dihadapkan di 
moeka Landraad civiel—. 

11. Begitoepoen djoega diadakan be- 
berapa perianjaan dari beberapa leden, 
hal lain? goena kepentingan oemoem. 

Vergadering ditoetoep pada djam 
11.20 siang. 

Perajaan P,S.L T. 
Beloem lama ini kita telah mengabar 

kan dalam ini soerat kabar, bahwa 
berhoeboeng dengan pengabisan com- 
petitie tahoen 1933/1934 dengan sela- 
mat, maka nanti pada hari Sabtoe dan 
Minggoe tg. 22 en 23 a.s, akan di 
langsoengkan perajaan dengan diada- 
kan sedikit keramaian. berlakoe di 
tanah lapang P. S.I. T. djoega. 

Pada hari Sabtoe Ps L.K.O. melawan 
Ps. Aril, dan hari Minggoenja Zwarte 
Ster melawan Res, semoea anggauta 

1. P.SuL.T. diharoeskan datang, begitoe 
. 1djoega pengoeroes dari P. S.I. T. me- 
| ngoelemi dari wakil2 koempoelan dari 
“jang berkepentingan di kota Cheribon. 

| Tanggal 23 September, sebagai hari 
rajanja P.S. I. T,, karena oemoemnja 
pendoedoek Cheribon dan sekitarnja 
aroe fanatiek sama itoe koempoelan. 

- Begitoepoen djoega barangkali pu- 
#k kota itoe, ingin akan tahoe siapa 

ti jg mesti menerima titel , Djoeara" 

  

IT. akan memberi hadiah, kepada 
siapa nanti jang djadi kampioennja 
P.SI.T. teroetama jang dapat medalie. 

Soedah tentoelah nanti sekelilingnja 
tanah lapang Dermagamalang akan 
kebandjiran penonton. 

Pembongkaran rail 
baans.f. 

Sedjak ditoetoepnjas.f, Sindang laoet 
(Cheribon). railbaan disepandjang desa 
Setoe ke Hargasoenja (seedah masoek 
kota Cheribon), railbaannja dibongkar 
oleh orang. 

Baroe-baroe ini dilakoekan, penjeli- 
dikan lebih djaoeh, ternjata ada 700 
potong besi railbaan dan 3000 po- 
tong besi bantalan. Hal ini oleh 
Eigenaar s.f. terseboet laloe diadoekan 
kepada politie. 

Serta politie melaHoekan penggrop- 
jokan di desa-desa dalam daerah Sin- 
danglaoet, hanja diketemoekan balok 
100 bocah, sedang besi jang lain-lain 
beloem ada jang diketemoekan. 

Boeat mengoesoet lebih djaoeh, 
politie soedah bisa menangkap 7 orang 
pendoedoek dalam itoe daerah dan 
sekarang masih ditahan oleh politie. 
Penjelidikan masih diteroeskan. 
  

  

  

Seerat kabar kaoem pendjara. 
Dipimpin dan ditjitak 
olehorang-orang hoe- 
koeman. 

Baroe-baroe ini ada boeat pertama 
kalinja terbit satoe kabar roemah pen” 
djara.. di London-satoe..soerat. kabar) 
jang dipimpin dan ditjitak sendiri oleh 
itoe orang-orang hoekoeman dengan 

: seidzinnja minister dan directuur gevan- 
geniswezen. Ini soerat kabar ada 
sebagai pengganti dari dominee jang 
saban minggoe datang diitoe roemah 
pendjara boeat toetoerkan kedjadian2 
jang terdjadi diseloeroeh doenia dalam 
itoe minggoe. 

Ini penerbitan jang pertama ada 
satoe pertjobaan dan tentoe sadja tidak 
ada tempat boeat soerat2 kiriman ten- 
tang itoe roemah pendjara sendiri 
atau pengadoean-pengadosan tentang 
perlakoekan jang mereka dapatkan 
tapi selebihnja mereka boleh petik 
kabaran2 dari Times dan beberapa 
soerat kabar lain jang dirasa perioe 
ketahoei oleh mereka poenja collega 
orang hoekoeman. 
Nummer pertama telah ditjitak dalam 

pendjara di Maidstone dan oplaagnja 
ada begitoe besarjang bisa membikin 
soerat-soerat kabar kampoengan djadi 
tjemboeroe. 

Pada roemah pendjara Pentonville 
sadja ada dikirim 3000 oplaag. 

Boeat sementara waktoe ini pertjoba 
an diwataskan pada pendjara pendjara 
di London tapi kalau ternjata berhasil 
akan diteroeskan disemoea pendjara da 
ri itoe keradjaan. 

Berhoeboeng dengan kabaran diatas 
satoe pembatja dari N. R. Crt. toelis 
pada itoe soerat kabar sebagai beri- 
koet : 

Di Belgie sedari tahoen 1914 telah 
terbitkan oleh pengoeroes dari Leiven 
sehe Centrale Gevangenis satoe soerat 
kabar pendjara jang bernama: Berge- 
rak ke penghidoepan jang baik. 

Salah satoc pembantoe jang paling 
radjin dari itse soerat kabar ada Dr. 
August Borms dalam itoe sepoeloeh 
tahoen jang ia berada dalam itoe pen 
djara. Sembilan tahoen lamanja Dr. 
Borms pegang pimpinan dari itoe soe 
rat kabar pendjara dalam mana banjak 
dimoeat ia poenja karangan karangan 
jang baik baik. 

Setelah ia dibebaskan dari pendjara 
ia keloearkan satoe boekoe jang ber- 
kalimat: ,,Sepoeloeh tahoen dalam pen 
djara Belgie“ dalam mana dari a sam 
pai z ia toetoerkan tentang penghidoe 
pan dan keadaan dalam pendjara itoe. 

#Begitoelah kita telah bisa bekerdja 
tanggal 7 Nov. 1920. Saja poenja 
nommer jang pertama berisi: satoe 
sairan, pendahoeloean kata pada pem 
batja, saja poenja feuilleton nummer 
ampat, tjerita loetjoe, loetjoe tentang 
perdagangan Smokkel dari peperangan, 
kedjadian kedjadian dalam dan loecar   negeri dan rubriek watenschap. 

aa aan renta, 

Saja bekerdja keras boeat itoe soe- 
Tat kabar, bikin baik toelisan-toelisan 
jang hampir tidak bisa dimengarti dari 
orang2 hoekoeman jang sebagian besar 
hampir tidak bisa membatja dan me- 
noelis dan lantaran saja selaloe moeat 
mereka poenja nama | pandangan 
hampir tiap hari saja terima copy2 
dari mereka. Selainnja saja poenja ka- 
wan2 jang terhoekoem sebagai saja 
jaitoe lantaran politiek hampir semoea 
nja orang hoekoeman dalam itoe pen- 
djara ada orang2 kampoeng jang bo- 
leh dibilang hampir tidak bisa mem 
batja dan menoelis, 

Lambat laoen saja ketarik pada diri 
nja itoe semoea pembantoe2 dan de- 
ngan sepotong-sepotong saja ketahoei 
mereka poenja penghidoepan, lantaran 
apa mereka berada daiam itoe pen- 
djara dil. 

Tempo-tempo saja terima copy dari 
Herman seorang anak moeda jang te- 
lah dihoekoem mati jang waktoe ma- 
soek dalam itoe pendjara hampir ti- 
dak bisa membatja dan menoelis tapi 
dengan iapoenja kegiatan jang loear 
biasa telah bisa bikin iapoenja copy2 
jang paling berharga dari semoeanja. 
Boeat dapatkan talent-talent jang moe 
da saja adakan pertandingan letter 
kundig: tidak pernah orang bisa kalah 
kan. pada Herman. Roepanja ini pe- 
moeda goenakan semoea temponja jang 
senggang boeat menoelis dan toelis 
ia poenja karangan-karangan sampai 
memoeaskan padanja dan hari Senen 
ia moentjoel ditempat saja sering djoe 
ga ditempat tidoer saja boeat berikan 
setoempoek copy jang ditoelis rapi 
dengan letter2 besar dan tidak satoe 
perkataan jang ditjontreng. 
Orang tidak bisa bajangkan bagaimana 

pintarnja itoe orang orang hoekoeman 
pada moreka poenja soerat kabar. Se- 
soenggoehnja boleh dibilang bahwa me 
reka kangen boeat dapatkan selekasnja 
mereka poenja soerat kabar. Sering kita 
dengar bagaimana orang-orang jg tidak 
bisa membatja dengan keras spel satoe 
satoe perkataan. Mereka poenja ingin 
tahoe ada bisa dimengerti karena dari 
mereka poenja soerat kabar itoe mereka 
ketahoei akan kedjadian2 diseloeroeh 
doenia “dan di sekitarnja djoega 
tentang peperangan. 

Itoe soerat kabar djoega moeat segala 
nasehat2 jang baik dari orang2 hoekoe- 
man jang lebih tocahan dan peladjaran 
dari orang2 jang achli. 

Begitoelah hampir saban terbit itoe 
soerat kabar ada moeat peladjaran2 
dari toekang kajoe, toekang gambar, 

toekang tani dan keboen dil. peladja- 
ran2 mana disamboet dengan girang 
oleh orang2 jang berkepentingan. 

Kemoedian saja moeat rubriek per- 
mainan teroetama tebakan tebakan jg. 
disoeka oleh saja poenja pembatja- 
pembatja. Sering sering terdjadi pem- 
bentrokan dengan Dr. Broms pemimpin 
dari itoe soerat kabar jang ada ber- 
haloean politiek dengan pengoeroes 
dari itoe roemah pendjara. 

Sebagai penoetoep kita ingin toetoer- 
kan bagaimana pengoeroesidari itoe 
sverat kabar toelis ia poenja soerat 
kabar dari kematian waktoe minister 
dari gevangeniswezen itoe post boeat 
kertas boeat itoe soerat kabar ditjo- 
treng dari begrooting. 

Itoe orang-orang hoekoeman tidak 
boleh mempoenjai sepotong kertas da- 
lam mereka poenja kamar toetoepan 
selainnja dari mereka poenja goeroe 
ataug kertas kertas jang mereka beli 
di kantine boeat soerat dan kertas 
boeat toilet mereka hanja dapatkan 
saban pagi dari opas boei dari doea 
lembar dan besarnja tida lebih dari 
sebesar tangan. 

Soepaja itoe soerat kabar tida mati 
lantaran tida bisa beli kertas lagi di- 
recteurs dari itoe roemah pendjara ha- 
poeskan itoe pembagian kertas toilet 
saban hari dan ini diganti dengan sa- 
toe minggoe satoe kali jaitoe itoe soe- 
rat kabar. 

—09— 

Hotel jang besar di doenia. 

Kabaran jang tersiar mengatakan 
bahwa salah satoe hotel di Londen jg. 
paling terkenal akan diperioeaskan dan 
akan mempoenjai 1.174 kamar kamar 
telah menimboelkan satoe pertanjaan : 
Hotel mana jang paling besar didoenia ? 

Tentoe sadja orang toedjoekan pi- 
kiran pada gedong2 pentjakar lansit 
di Amerika-Sarikat, dimana gedcng2 
bisa bergontjangan tangan dengan awas. 
Stephens Buildings bisa memberikan 
tempat boeat. 3.000 kamar2 inasing2 
mempoenjai kamar mandi sendiri, di 
dalam lingkoengan ampat tembok itoe 
soedah tjoekoep mengadakan satoe ko 
ta ketjil. Selain dari itoe adalah gedong 
pentjakar Pensylvania dan New York, 

Selain dari roepanja jang bagoes. 
Engeland tidak begitoe djaoeh keting- 
galan dengan Amerika Sarikat dalam 
mengadakan hotel hotel jang bagoes. 
Kota Londen sadjz mempoenjai tiga 
hotel ig. paling besar di Europa. jaitoe 
Regent-Palace dengan 1.024 kamar ka 
mar tidoer, Cuinberland Hotel 1,000 
kamar dan Strand Palace 900 kamar 
kamar jang bagoes. Beberapa hotel dt   

3 Y F, Bug 6 NG alan 
Te BN damp Con 

lain lain bagian dari Engeland keba- 

AA Il Pe ka disi Sabun 
23 Bee aah Dar ag 
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njakan mempoenjai 500 kamar kamar 

tel-hotel itoe ada mempoenjai begitoe 
banjak kamar-kamar, Cumberland Ho- 
tel ada terkenal paling besar di Euro- 
pa dan mempoenjai kamar mandi di 
masing-masing kamar. Tetamoe-teta- 
moe dalam ini tahoen akan melihat di 
Londen lebih bagoes poela. 

Diantara bangsa2 didoenia, eigenaar 
hotel Inggris mendapat ke doedoekan 
jang tinggi, meskipoen ada timboel 
djoega pengadoean2 dari pelantjong2 
dari Europa, jang tidak bisa perbeda- 
kan antara keadaan jang loear biasa 
dengan kesenangan. Peroesahaan hotel 
di Groot Brittianie memakai kapitaal 
300.000.000 pondsterling, menggoena- 
kan satoe millioen kaoem boeroeh dan 
ada termasoek djadifindustrie keampat 
dalam negeri. 

Tetamoe2 Amerikaan merasa sangat 
senang, sekalikoen dalam kamar tiada 
radio dan air dingin, sebagai mana 
jang biasanja didapatkan dalam hotel2 
di Amerika Sarikat. 

png Y cow 

Perserikatan Frankrijk — Italie. 
Meskipoen penjangkal di Parijs dan 

Rome tentang perkabaran jang tersiar 
dari perserikatan rahsia antara Fran- 
krijk dan Italie. toch ini perdjandjian 
ada dianggap sebagai perserikatan poli- 
tiek jang paling berpengaroeh di Eu- 
ropa. 

Dalam kalangan orang-orang jang 
boleh dipertjaja didoega bahwa Bar- 
thou, Minister oeroesan loear dari 
Frankriik dan Signor Mussolini akan 

dan 330 kamar kamar. Meskipoen ho: 

  

membikin perempoekan politiek jang 
penting dalam boelan moeka berhoe- 
boeng dengan kedoea negeri itoe poe- 
nja sikap terhadap Duitschland dan 
djoega tentang mereka poenja actie ber- 
sama2 terhadap conferentie marine. 

Lebih djaoeh akan ditjoba rempoekan 
djoega soal dari immigranten Itali 
aansch ditanah tanah djadjahan Fran- 
sch di Afrika. : 

Perasaan keerang senang jang terbit 
antara Frankrijk dan Italie berhoeboeg 
dengan tanah2 djadjahan di Afrika pe- 
rasaan tjoeriga boeat pasoekan kapal 
perang dan soal daerah Riviera sebagai 
kepoenjaannja Italie berselang beberapa 
hari ini soedah mengoendjoekkan pe- 
njamboetan jang gembira, !jang mana 
ada disebabkan oleh kekerasan hatinja 
Minister Barthou dan kesedarannja 
Mussolini atas angan angannja kaoem 
Naziz terhadap pada Oostenrijk jang 
ada besar artinja. 

Dipertjaja bahwa perserikatan Fran- 
krijk—ltalie boeat oeroesan marine soe- 
dah dimbefakati sebagiannja dengan 
memberi perkenan Frankrijk mengoe- 
rangkan di Middellandsch Zee dan pin 
dahkan kapal2 perang itoe ke pelaboes 
han-pelaboehan dibagian Kanaal, teroe 
tama sekali di Cherburg, satoe pela- 
boehan jang soedah dibikin lebih mo- 
dern. 

Perserikatan Frankrijk—Italie ini ada 
sangat perloe dan djoega ada dihoe- 
boengkan dengan perserikatan keradja- 
an keradjaan ketjil di Balkan berhoe- 
boeng dengan kekoeatiran Ta ke 
madjoeannja politie dan econorrile. 

— O— 
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Djoega menerima toe- 
an-toean jang hendak 
berlangganan Dagblad 

Pemandangan 

pekerdjahan tjitak dari paling ketjil 
sampai paling besar. 

Menerima pekerdjahan bikin Cliches dan Stempels. 

Menerima pekerdjahan bikin lijst. 

Semoea pekerdjahan ditanggoeng tjepat dan rapih. 

Begitoepoen harga ditanggoeng accoord dan me- 
njenangkan, boleh saksikan. 

Menoenggoe pesenan 

Drukk. GALOENGGOENG 

: (IRAMA. TANAMAN 

g MOV URAIAN ANU KUBA TRAUMA 81:11 

  

Diikalau dia membeli lampoe- 

OZON, betoel sekali. Sebab 
lampos lampos-OZON mem- 

beri tjahaja jang moelia sekali 

dan menghabiskan ,,stroom 

lesirik" tjoema sedikit. Orang 
boleh di-mendapat dalam saben 

toko ajang baik, sebab lampoe 

itoe dari kongsi besar dengan 

bocatan Mollande.   
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Koentji pintoe gerbang pengetahoean 
BELADJARLAT BAHASA |. 

BELANDA arav INGGERIS 
Dengan perantaraan boekoe (schriftelijke les), “jang 

kita kirim saban minggoe 4 kali seboelan, tocan- ada 
kesempatan mempeladjari salah safoe- bahasa jang terse- 
boet diatas,. jang diterangkan “dalam bahasa Indonesia. 

Pergoemakanlah waktoe loean “6entoek menambah 

kepandaian toean, 
Langganan tiap bahasa #”1,25 seboelan. 

N.B.  Cursisten akan 

cukasih hadiah 

woordenboek 

“(kamoes) 

| Kirimlah pada: 

Adm. Pendidikan Oemeem 

Tjarikan | — Soerabaja, 

Batavia-C, :Telf. 5241 WI. 

  

          
  

  

  

BOEKOE .LP:O?" 
ILMOE PENGETAHOEAN OEMOEM 

Karangan Toean M: J. SOEOED (Kantoor IBAC) 

Tengkoeroekkade No. 108 Telefoon 427 Palembang. 

Tiap- tiap orang “dagang, kaoem tani, orang-orang toekang. toempa'an 
Commissionnair, agent-agent, djoeragan kapal, expediteur zaakwaar- 
nemer, administratiekantoor, perloe moesti menjimpan. 
Djangan sajang F 1,60. Boeat mentiapatkan satoe boekoe jang banjak 
memberi katrangan dan.peladjaran dalam.pergaoelan.hidoep, 

BOEKOE I. P. O. ialah tempat kita bertanja: 
Isinja boekoe I. P, O. Peladjaran Boekhouding, handelsrekenen .dan 
rekesten : Peratoeran dan tarief kantoor-lelang, peratoeran dagang dan 
lain-lain : harganja tjoemah F 1,60 sadja : 

Boleh dapat beli pada: 

Cooperatie Kita di' Ladang Peladjoe. 
Coperatie Hidoep Himat di Ladang Peladjoe: 
Toko boekoe Raden Hassan b, Raden Saleh Palembang. 
Toko kitab BAROE 16 ilir Palembang. 
Hadji Hassan Arifin doesoen Mendajoen dan lain-lain agent dimana2.   
  

  

  

    
ROEMAH OBAT 

Tan Hong Lian 
ea 

Soerai poedjian Oei. Hok Tilang 

    

  

    
    

  

Ini, angker bisa betoelken daa se- 
..perti: Ato, Motoffiets, Gramophoon, Radio, 

i Mesin toelis, dan laen laennja. 

Bengkel laen, tida bisa melawan kita poenja 
harga, paling moerah, kerdjaan tjepatdan rapi 

Harep toean2 tjoba kita poenja pekerdjaan, 

Molenvliet Oost 25 

T : 
| : » Morinat kita, 
: Anna Rep: Atelier , VLUG" 

  

  Mg Kou Lal & 
P ALIN G MOESTADJAB 

DIATAS DOENIA 

»Cryptal” 

  

   

  

kaus keperloean kita djika da- 
« pat dihinggapi penjakit kentjing 
'baroe dan lama selaloe makan. 

ss Ccryptal” 
| 'Basmikan semoea baccil2 koetoe2 
-akar2 dan daging? jg. biang dari 
'penjakit kentjing sampsi habis 
tidak berdjangkit lagi. 

'CRYPTAL SELALOEBEKERDJA 
DENGAN TJEPAT SEKALI 
SEBAB DJAMAN MALAISE 

i HARGA CRYPTAL 
DITOEROENKAN LAGI. 

"— Per flesch isi 100 £ 35 
3 ts sa Da at 9 

5 | 5 k13) 

  

Toko K. Kemala & Kun 
No. 9 Sawah Besar — Telefoon 3328 WI. Weltevreden — Java. 

  

Boleh dapet di kita poerja agent: 

TOKO. M. OISHI 79-81, djalan trambaan Senen Batavia-C. 
k TOYO, depan Rialto Bioscoop, Senen Batavia-C. 
£ MATAHARI, Tanah Abang, Batavia-C. Pa 
2 SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra). 
& KANEKO, djalan tram No. 242.Mr. Cornelis. 
gscih ABE! Handelstraat Buitenzorg. 
: UZUKI v/h NANYO, Groote Postweg 39, Soekaboemi, 

si T. GAHI Tiiandjoer. 
bs OBAT NAKAMURA, Kanoman 40 Bandoeng. 
3 UMENO. Senen paladan tram Naa 183: Batavia-Centrum. 

Mevr. A. Scheltema Joustra 

Oogarts 

Raden Salehlaan 45 Tel. 61765WI. 

7.30 — 8.30 v.m 

HD AN 

Spreekuur.yan: 

  

  

Kleermaker 

MOEDAHAM 
ex toekang ditoko Oger Freres 
Petodjo Binatoe No, 18 Gang I Batavia-Centrum 

  aan 

Trima roepa2 pekerdjaan boeat tocan9 

dari roepa2 model menoeroef maocenja 

jang bikin djikaloe tocan2 ingin poto- 

ngan jang bagoes enak dipake datanglah 

di kleermaker jang terseboet. 

Memoedjiken dengan hormat 
MOEDAHAM 

  

  

Hotel 
Moeka Station 

sBatavia" 
kotta Cheribon 

  

  

Inilah hotel jang teroetama sekali 
bagai tetamoe djaman malaise, sebah 
dari station zonder kelocarkan ongkos 
1 cent boeat dokar sedang tarief amat 
moerah sekali 
klasi, I kamar Y oyang 1 malem f 1,25 

bdgat 2 orangf 2,— 
Klasil. 1 kamar | orang 1 malem f 1, 

boeat” 2 orang f 1, 75 
Pagi dapat roti, thee of koffie soesoe 
Latar boeat nginep dan tjoetji auto 
selainnja vrij. 

Figenaar 

M, HASSAN 

Pa , 
S.D. MOESTAFA ALAYOROES | 
Kp.Bali Gang T. Abang Ketjil 6 | 

Batavia - Centrum | 
nd | | 

  

  
  

Djoeal roepa-roepa Minjak wa   
T : mam pal 5 
  

5 DODOL GAROET : Tea   

  

  
  

  

  
  

Ang Kim Nio merk Pasar:Senen,: merk. 
BANDOENG Tiong Hing Toko Hokkian Bar. 

ea na On Karo Imo dertet ISA ARA AT Geun BN 
Saja dapat sakit ping- ae. Idoeloe saja sakit pe 

gang, sakit peroet, da- Sinshe | pander'mengo-| roet. sepoelodi. laoen, 

tang boelan tidak fjotjok batin segala roepa pe- saja minta obat sama 

makan obatnja Sinshe njakif. dateng pr€ksa | Sinseh TAN -HONG 

TAN HONG LIAN | zonder onkost, kaloej LIAN | satoe. minggoe 
lantas baek, sekarang panggil onkos! reken: sadja soeda baek, seka- 

soeda “1 taoen baek pantes. rang soeda setenga taon 

tidak. kamboe-kamboe Sakit fanggoeng lekas | jida sakit-sakit lagi. 

lagi. Bilang terima kasih baek. :. «4 Banjak trima kasi. 
—. 254 , Me 

at 

Tjoemi “tinggal Satoe boe :lan boear 

reclime. 
Sons 

. F 350 

Paling “gampang bocat - dipeladjari dengan 

tidak bergoeroe, apalagi dengan 1 bergoeroe, 

bi ba kontan borilikpa vrii). 

Sbedat banjak mendapat poedjian dari 

orang2 pandai. Tjoema' inilah satoe2nja 

boekoe peladjaran bahasa" Inggeris, jang 

diterangkan didalam.bahasa Indonesia toelen 
| dan! jang paling'gampang boeat dipeladjari. 

Semoea ilmoe bahasa tjoekoep didalamnja. 

Isinja 55 peladjaran, diantaranja:'ilmoe boenji, 

'iiImoe menjoesoen kata2, salinan dari Ing- 

geris keIndonesia dan. dari Indonesia ke 

InggeriS, daftar kata2, anak koentjicdsb. 

“formaatnja 20x 14 cm, dan tjefakan persis se- 

  

Ah DN 

Febainja 400 moeka, 

perti tjetakan Eropah: 

Satoe keoentdengan “besar, Kalau memesar-sekarang. Sescedah 

harga Reclame tetap 1 boekae berharga . Tt 6.50 

Pesanlah kepada: 

#THE ENGILI SEPM ALA Ys d 
BOOK: PUBI. ISHER' 

semai : aan 

  

  "VA Arpotna! 
Tn BANDENG 2 Ma 

  

    
Ni MEsGARa 2Nji Hadidjah Ea Nji Soeiilah. 

Soewatoe Petoesahaan kaoem Istri jang soedah terkeaal di seloeroeh 

Indonesia teroetama rasa dan. Kali pitnfa. : 

  

Djoega soedah mendapat Diploma Pasar-GAMBIR 1933. 

Kita poenja Dodol pembikinnja' ditanggceng Bersih- rapih dan|Hygienisch) 

Begitoe poela netjis boeat di pandangnja 

Jang beloen memboektikan tjoba satoe kali, tentoe akan mendjadi 

Kesoekakan selama-lamanja, ., 

  

  

Dive PLOMA 
TOEGEKEND AAN: 

v Bbadidjah 
Garoet 
anxemdn Y 

Md. 

      
  

Hoofd-Agent Batavia-C. 
Wr, Soemini & M. ALIE. 

Kemajoran Gg. TP No, 22 Batavia-C. 

ngi jang tiada pakai alcohol, 

Minjak madjemoe, Minjak ram- 

boet dan Aer djedjamoe Madoe 

tjap ,, TAWON“ 

Dan djoega bisa membikin mi- 

njak jang soeda hilang haroem 

nja, kombali mendjadi wangi,         
3 2 
TOEKANG GIG 

Th:o Tjie Kim 
Pintoe Besar 6 Batavia 

  

Gigi bagi orang tidoep boekan sadja ada 
perhoeboengan besar sama kawarasan badan, 
tapi djoega ada ambil satoe kadoedoekan 
penting bagi kabagoesan: seande orang poe - 
nja gigi tjopot (ompong) atawa dimakan koe- 
toe dalem tempo bi tjara, ketawa atawa ma- 
mah makanan nistjaja ilang sabagi kaba- 
goesannja dan rasanja jang enak: maka 
pasang dan tambel gigi telah djadi satoe 
roepa technick jang penting. Kita menjakinin 
ilmoe gigi soeda berpeeloe taon, dan kita 
pertjaja jang kita poenja kapandean dalem 
ilmoe gigi ada tjoekoep sampoerna, boleh 
dibilang bagoesnja bisa melebinken gigi jang 
asal, ditanggoeng dalem doca poeloe taon ka- 
loediboeat makan tida merasa sakitserta ting- 
gal koeat. 

Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim 
jang bisa semboehken sakit dalem satoe 
menit berhoeboeng sama malaise harganja 
ditoeroenken satoe botolf I.— (satoe roepia| ni 

  

KETOEAHAN 
D JER AWAT 
ZERIAWAN 
KOEKOEL. 
Ba 

SARIPOHATII 
Pesenan wang lebih doeloe sedikitnja 
0.75, Rembours f 2.50, 

Hoofdagent: 

K. W, E. KARTAATMADJA 

    O, Tamarindelaan 220 Bat.-C.   
  

Pa aa an La - MPa Uun Bea dak Ko BEE Abadi Pa Seks 23 GAB RE ng ok Se Gak TO Aa  




