
   

    

    
  

  

1 Tihoen ke 3. 
Ae 

   

— koepidibitjarakan itoe belasting'boeroeh 

| (loonbelasting) seka 
' Tang. kabarnja « "dah ada boekoe 

tentang belasting ooeroeh itoe kara- 

ngannja seorang advocaat Tionghoa, 

disibij tapi lebih baik kita toetoerkan 

  

ng baroe itoe. 
Berbeda dengan aangifte-dan aan- 

slagbiljetten jang biasa, oempamanja 

boeat Inkomsten-dan Personeele Be- 

lasting, maka. boat. Loonbelasting ini 

kita orang (jang poenja boedjang-atau 
poenja pegawai :ergo : kaoerm madjikan 
ketjil) "mesti beli Tijst  perboeroehan 
(loonlijsten) ad 1 cent sehelai. Dan 

ta tidak bisa beli hanja satoe lijst 
sadja, kalau tidak. maoe tjapg sebab 
seboelan berapa kali kita orang mesti 

bajar boeroeh “atau gadjih kepada boe- 
djang atau pegawai kita. 

Bagi mereka orang jang diroemahnja 

tidak poenja boedjang, atau poenja boe 
djang- L.atau2 atau 3(koki, baboe, tjoe 
tjijyjang gadjihnja semoea, djoemblah 

“tidak lebih dari f 10'seboelan,ibiar 
poen makari minap dalam roemah, tidak 

| oesah bajar belasting itoe, akan tetapi 
djika djoemblah gadjih (boeroeh) me- 
reka itoe oempamanja f 10.50 (katalah- 
4,50 3.-f3Yseboelan, maka seorang 

dari mereka itoe dimestikan bajar 4pCt. 

belasting - dari . gadjihnja. Dan jang 
i '0eroes  belasting mereka itoe| 

'kita, “semata mata manteri 

prodeo (tidak  digadjih). 
itoe banjaknja 4 pCt. dari 

. pCt. dari f 3,—, 4 pCt. dari 

kita belikan zegel dikantor post, zegel 
mana sepotong kita plak dimana Jijst 
ri “jang mesti disimpan oleh 

5. tahoen lamanja, jang sepotong 

“ lagi. diplak dimana lijst duplicaat, jang 

mana mesti dikirim pada  Belasting- 
ienst. Kalau dalam 5 tahoen itoe lijst 

sik eel hilang, kita, madjikan, dapat 

eman. 'Djoega kita diantjam 
koeman, kalau oleh dienst Belas- 

«etahocan kita tidak bikin lijst 

bab tidak maoe repot... 

ninja bagi boedjang2 kita boe- 
. Oempamanja kita ada boe- 

 perempoean, jang djadi koki, 

2 1 toekang tjoetji, dengan gadjih 
5, dan lakinja djadi djongos, kebon, 
egala apa sadja kerdjaan, djoegat5. 

kita Tidak mesti bajar loonbelasting, 
etapi sebegitoe lekas kita tambah boe' 
jang dengan seorang katjoeng sadja, 

jang disoeroeh antar anak kesekolah 
| dengan. digadjih fI. seboelan, maka 
semoca orang itoe, djoega' si katjong 
dikenakan 4 pCt- loonbelasting. 

“Jang dimestikan bajar kaoem madfi 

n kaoem madjikan tidak boleh 
pot gadjihnja boedjang Ipega 

ai) itoe oentoek loonbelasting lebih: 
dari: 4pCt.« Disinilah akan datang ber 

.tempoer perasaan kita dan nasib kita: 

'Ipegawai) kita jang boeroehnja soe- 
“dah begitoe sedikit mesti dipotong 
lagi 4pCt. 4 cent. dari.saban roepiah,. 
bagi mereka banjak djoega. . : 

Kalau kita “jang  bajar, 
asih ik gadjihnja » boedjang| 

“dengan 4 pCt, boleh djadi pajah 
ikita, Kita pertjaja, dalam “keba- 

r perkara, 'kaoem madjikan jang 
boedjang itoe bangsa kita, tidak 
an, dan bajari sadja itoe 4 pCt 
ek masing2 boedjangnja. ....., 

"peroesahaan -besar,: sebagai 

ibarat 

    

   

    

“BELASTING BOEROEH. | 

Dalam Pemandangarw beloem tjoe- 

dan meskipoen seka-j 

| di Pacific. 

| sedikit bagaimana maksoednja belaS- (waktoe .itoe djoega admiraal Reeves, 

Ibesar dan jang paling koeat, jang be- 

Idan koeatnja dibawah pimpinan satoe 

djoemblah f 0.42. Ini 42 cent|: 

kita merasa kasihan kepada boedjang | 

.heconomie mendjadi tambah baik, ber 

    

     

     
   
        

    

     

    
    

     
    

   

   
   
   
     

   
   
    

  

     

     

     
    

   
      
   
    

    

       
    

   

   
   
   
    
    
   

     
    

      

      

     

     
     
     

   

    
   

     

     
     

     

   

     

    

   
        

     

  

   
   
    

    

    
     

    

     

  

Perang-perangan besar. 
Armadalaoet Amerika 

| Boleh -dikata- bersamaan waktoenja 
ketika Japan membikin habis itoe p€r- 
djandjian armada Washington, maka 

opperbeveihebber dari Armada Laoet 
.Amerika, mengoemoemkan ia poenja 
maksoed2 oentoek mengadakan ma- 
noeuvres  (perang-perangan| . dengan 
setjara loeas sekali, jang mana akan 
kedjadian didalam . moesim panas 
(zomer) tahoen 1935 ini dan bertempat 
|dilaoetan Pacific, dengan mana kapal2 
perang Amerika itoe akan berlajar di 
Taoetan Timoer, demikian Aneta-Reuter 
dari San Pedro (Californig) mengabar. 
(kan, | 

| Itoe perang-perangan dilaoetan akan 
diadakan pada tempat jang loeasnja 
kira2 5 millioen mijl ampat persegi. 

| Tentang ini Armada laoet, orang 
katakan adalah armada jang paling 

loem pernah kedjadian begitoe besar 

orang beveliebber.- Sa 
Itoe Armada akan'terdiri dari 177 

kapal perang (soedah terhitoeng kapal 
silam), 477 mesin terbang, kapal ter- 
|bang Marine ,,Macorn” dan ampat tem 
pat pelaboehan dan lapangan mesin 
terbang.- Ini Armada 'akan' membawa 

  
| Telegram selandjoetnja mengabarkan | 

bahwa ini Armada akan dibagi dalam 
tiga afdeelingen, jang masing2 terbagi 
ke Honoloeloe, de Aleoeten dan Mid- 
way Island (Alaska-Oetara) sebagai 
tempat pangkalannja. £ 1 

| Ini perang-perangan akan dimoelai 
tanggal 3 Mei jang akan datang. 

tjetakan sendiri, maka membajar loon 

belasting itoe. saban minggoe. Dari 

hoofdzetter jang gadjihnja f 20 seming: 

goe, sampai katjoeng oppas jang ga- 

djihnja f 0-75 seminggoe, maka saban 
hari Saptoe mesti dipotong 4 pCt dari 

boeroehnja, mesti dibikin loonlijst, mes 

ti dibelikan zegel, seharga banjaknja 
belasting itoe digoenggoeng  djadi 
satoe. Djoega semoea pembantoe dan 
correspondent, jang dapat honorarium, 

advertentie dan abonneinentscolporteur 
jang kerdja dengan commissieloon 
sematjam boeroeh djoega, rekening- 

loopers, krantenloopers, pendek se- 
Soeatoe orang jang ambil boeroeh dari 
peroesahaan, dikenakan Joonbelasting 
itoe, dan tidak ketjoeali pegawai 
tetap, sebagai redactie, administratie, 
'correctie dan adressenschrijvers, jang 
gadjihnja seboelan koerang dari f100. 
Tjoema mereka ini tidak dikenakan 
iokomstenbelasting lagi, seperti jang 
jang. gadjihnja lebih dari 100,-seboelan. 

Boeat poengoetan - belasting dari 
pegawai sendiri, barangkali mesti 

tambah “pegawai "lagi, speciaal di 
kerdjakan oentoek loonbelasting itoe, 
Satoe kewadjiban baroe jang dipikoel- 

kan oleh Negeri kepada kaoem. madji- 
:kan dengan tidak digadjih oleh Negeri, 

Barangkali “sebegini sadja tjoekoep 
perkara loonbelasting itoe, jang moelai 

berdjalan dari kemaren, tg. 2 Januari. 
“Belasting baroe, kerepotan. baroe, 

Maka kita harap sadja, belasting ini 
lekas “ditarik — kembali, sesoedahnja 
itoe- ambtenaar. jang doeloe pikirkan 
ini matjam penambah oeang kas Ne- 
geri, merasa repot mengerdjakan ia 
poenja Ioonlijsten, zegels dan belas- 
ting boedjang2nja. Oa 

Kita harap, sebegitoe lekas, keadaan   
        

soerat kabar dengan per- 

55.080 officiererdan anak boeatrkapal: | 

'Regentschappen Grissee dan Soerabaja, 

. Ipegawai Infandsch Bestuur di Lamo- 

  

Hoekoem2 negeri jang baroe. 
Beberapa ordonnan- 

: KPS 
Dengan. officieel dari Buitenzorg 

dikabarkan bahwa sgedah ditetapkan 
ordonnantie : tentang” menghapoeskan 
oentoek sementara waktoe, bea pe- 
ngeloearan kepada tembakau tanah 
Djawa. g 

menghapoeskan motorvoertuigen-be- 
lasting, dll. KU 
meninggikan bea accijns benzine 
oentoek sementara w:ktoe. 
mengadakan belasting kepada motor 
motor jang tidak atau tidak banjak 
memakai benzine (diesel-autos) 

Regeerings-verorde- 
nian ge ie 

. Selainnja “dari. itos ordonnanties, 
djoega soedah ditetapkan Regeerings 
verordening - oentoek  memperlam- 
batkan pekerdjaannja atoeran pemba- 
tasan pantji2 (Kintjing) dengan 7 boelan 
(Oost-pannen). -— . 
| Memperlambatkan atoeran pembata- 
san katoen djemoeran (gebleekt katoer), 
dengan satoe tahoen. : 

—9— 

Padjak sepeda -haroes idinaikkan. 
Wali Negeri tidak memperkettankan 

rentjana" verordening. dari Gemeente 
Semarang tentang padiak sepeda, oleh 
karena tarief padjaWnja terlaloe rendah 
Gjika melihat keadaan ocangnja itoe 
Gemeente. ah 

Tarief ini sekarang besarnja f 1,—, 

Mk nd angan ag Te ak aa 

Regentschap Lamongan diper- 
loeaskan. 

 Berhoeboeng dengan persatoeannja 

Na 

Regentschap Lamongan akan diper- 
loeaskan dengan beberapa district. 

Assistent-Resident dari Grissee akan 
dipindahkan ke Lamongan, sedang 

ngan akan diperloeaskan poela. 

Yam 

Membitjarakan so'al perlajaran. 
Pada tanggal 9 Januari jad. toean 

Straatmeier, akan berangkat ke Japan 
oentoek menghadliri atas nama K.P.M. 
pembitjaraan2 tentang soal pelajaran 
jang akan diadakan di Kobe. 

Java-China-Japan Lijr akan diwakili 
oleh Jhr. Guarles van Ufford jang soe 
dah ada di Japan. 1 

— p— 

Autobus toeroen ke kali. 

Aneta kabarkan dari Medan, me- 
nioeroet soerat kabar Deli Crft., seboeah 
autobus jang memoeat 14 passagiers 
toeroen ke Soengai Wampoe dengan 
melontjati perahoe tambangan didekat 
desa Selajang, 

Satoe orang laki-laki, 3 orang pe- 
rempoean dan 2 anak-anak mati teng- 
gelam, 

| Sebabnja oleh karena bang soepir 
jang sekarang soedah ditangkap, 
koerang hati-hati. 

| Majit2nja jang tenggelam itoe sampai 
sekarang beloem terdapat. 

mam 9 —- 

Oereesan oeang kertas palsoe. 
| College van Burgemeester din Wet- 
houders Batavia soedah memadjoekan 
soerat kepada Raad dari stadsgemeente 
Betawi, jaitoe voorstel oentoek meng- 
hapoeskan sadja itoe oeang kertas 
palsoe .harga. f 10,— dari boekoenja 
wd. Hoofd Gemeentelijke Europeesche 
'Lagere School di Menteng dan oeang 
kertas palsoe hargaf 20 dari boekoenja 
administrateur Pasar bedrijf, 

| Ini ocang palsoe soedah dibeslag 
oleh politie. 

| Sebab ' itoe . ocang kertas palsoel 
hampir2 tidak bisa diketahoei, kepal-| 
Soeannja, . maka . dianggap sebaiknja 
bahwa .keroegian lantaran palsoenja 
ini. oeang, tidak. ditimpakan kepada 
mereka jang. menerima itoe oeang, se- 
hingga boeat ini kali itoe djoemblah 
deang 4. 40.— akan ditanggoeng.oleh 

  

injataan palsoe, maka : .iti- (dak akan “ditanggoeng oleh Gemeente 

  

    
     

lagi, melainkan ditanggoeng oleh -me- 
reka jang menerima :itoe -oeang. Ini 
tindakan perloe diadakan oentoek men- 
djaga soepaja pegawai Gemeente-ber 
hati-hati menerima oeang. demikian. 
Dalam :hal. inilah :akan dipoetoeskan 
ketentoeannja oleh sidang Gemeente- 
raad Betawi jang akan datang. 

semata (jan 

Regentacbaperai 'Malang jang 

. Tadi pagi Regentsehapsraad Malang 
jang baroe -bersidang dibawah .pimpi- 
nan Voorzitter jang baroe poela, jalah 
R. A.A. Sam, doeloe Regent dari Po 
norogo, 

. Regentschapsraad itoe sekarang ter- 
diri dari 41 anggauta oleh karena di 
tambah dengan anggauta2nja dari La 
wang, : 

Anggauta2 oentoek Volksraad. soe- 
dah dipilih di dalam waktoe persida- 
ngan tadi djoega. 5 

—G— 

Hak oentoek bersidang. 
Perobahan dan penam- 
bahannja 

Pada Volksraad telah dimasoekkan 
rentjana dari seboeah ordonnantie oen 
toek merobah dan menambahi atoeran 
atoeran tentang hak perkoempoelar2 
dan rapat-rapat. 

Dalam. memorie- van toelichting ter- 
toelis diantaranja: : 

Sama dengan keadaan keadaan jang 
dalam tahoen 1933 menjebabkan di- 
ambilnja tindakan2 soepaja dapat ban 
tocan jang tentoe dari pegawai2 negeri 

sebab oentoek memandang keadaan- 
keadaan baik. diloear, .maoepoen dida 
lamnja kesantausaannja negeri. 

Sebagai “persediaannja dalam ini 
hal adalah ini rentjana ordonnantie jang 
dimadjoekan, - mengenai pengawasan 
loear biasa dari Pemerintah pada pe- 
ngiriman, post, telefoon dan telegraaf 
oentoek menetapkan kepentingan dan 
ketenteraman dalam keadaan2 jang me 
maksa. 

Achirnja djoega kedapatan kesala- 
han dan kekoerangan, dalam toelisan2 
dan ateeran2 oentock menetapkan ke 
sedjahteraan dan  ketenteraman, jang. 
djoega, dalam “keadaan -biasa: mesti 

jang perloe . oentoek:. memenoehkan 
kewadjibannja. jang -djitoe. 

Dengan ini, nampak-terkemoeka ke 
perloean oenteek. menambah dan me- 
robah hak  oentoek : perkoempoelan 
dan  rapat2. 

Pengalaman semendjak adanja atoe 
tan2 jang didapat dengan ini toelisan 
tentang, hak . oentoek, -perkoempoelan 
dan rapat2, memberi peladjaran, bahwa 
ada beberapa : djoemblah: pasal tidak 
mentjoekoepi atau tidak teratoerjalah:| 

Je. fjaranja, bagaimana. soeatoeiper 
koempoelan. bisa dilarang. oentoek .ke 
pentingan dan. ketenteraman- oemoem. 

3e. Soepaja boleh djadi djoega dapat 
mengadakan pengawasan pada verga- 
ring2 tertoetoep. Uu 

4e. Melakoekan pembatasan.dari hak 
'bersidang dalam adat gemeenschappen 
'dalam. gewest2 di, loecar. tanah Djawa 
dan Madoera. , 

soeatoe tempat oentoek mengadakan 
persedian2 eh mentjegah gang- 
gocan2 ketenteraman oemoem, 

Persediaan2 dalam ini kekoerangan 
ini wadjib dikemoekakan sama sekali 
tidak berarti.perwatasan dari-hak-hak 
jang soedah “adas hanja bermaksoed' 
oentoek memberi - kesempatan pada 
Pemerintah boeat: bertindak dalam se: 
moea-moea hal 
oentoek -mendjalankan  hak2 dibikin 
sewenang-wenang dan berobah djadi 
pekerdjaan2 jang bertentangan dengan 
kepentingan oemoem. 

Apa jang bersangkoetan dengan punt 
jang pertama, diterangkan dalam: artikel 
3 dari atoeran2. jang, terseboet, diatas, 
bahwa... perkoempoelan, jang. berten-,     lasting .ini “paling doeloe ditjaboetnja. Gemeente,. tetapi akan MANA DeNAabih 

moelai sekarang bahwa djika ada lagi 
tangan dengan. ketenteraman oemoem 
menoeroet keterangan Hooggerechtshof 

   

. Losse nummer' 10 

   
terdjadi penerimaan: .oeang “jang -ke- 

dalam pekerdjaan Pemerintah, adalah: 

menetapkan. hak2. pada- Pemerintah! 

5e. Haknja dari Pemerintah di se-| ' 

dimana kemerdekaan | 

Diterbitkan oleh: 

Dir. R. H. O, DJOENAEDI 
“Kantoori Senen 107” Bat.-Centrum 

pyHARGA LANGGANAN 
ladonesia 'sator kwartaal 1 f 456 

Locar Indonesia, 4 , , , £ 5,89 

Boleh dibajar boglanan, tetapi 
brenti haroes diachir kwartaal, 

Tarief advertentie, 'ketrangan pada 
e administratie, 

            

keramat maha mnaganpemaeng Mn ce 

      

  

dari Hindia Belanda, dilarang. Artikel 
4 mengatoer berhoeboeng dengan 
ordonnantie dari tanggal 2 Juli 1919 
(Staatsblad No. 331) procedure, de- 
ngan mana bisa diterbitkan keterangan2 
demikian. 

Ini atoeran ada practisch tidak bisa 
tertjapai maksoednja dan theoretisch 
ada tidak benar, Sebab perkoempoe- 
lan2 jang poenja toedjoean oentoek mengganggoe keamanan dan keten- 
teraman . oemoem atau siapa poenja 
dasar. menjebabkan pekerdjaannja dan 
anggaufa?nja lambat laoen mengadakan 

(perselisihan dengan Pemerintah, sedang 
melakoekan ini tidak berterang-terang, 

dibelakang, lain-lain toedjoean2. 
“Sebagai hasilnja dari ini, biasanja 
liwat beberapa tempo baroe Peme- 
rintah mengetahoei jang perkoempoe- 
lan itoe mempoenjai sifat2 memberon- 
tak. Dan. djika. mesti ditoenggoe lagi 
sampai persediaan2 tjoekoep dan di- 
tetapkan dengan. ijara begitoe roepa 
sampai - djoega diketahoei oleh Op- 
perrechtelijk College, maka tindakan 
jang perloe ada telaat. ti 

Sebab itoelah agaknja diambil dan 
dimadjoekan: ordonnantie pengawasan 
baroe ini: oentoek mempertjepat sega- 
la tindakan jang perloe. 

—0— 
Pindahan Regent2, 

Dengan officieel dikabarkan dari 
Buitenzorg, ' moelai dengan tanggal 1 
Mo 1935, “R.A.A, Geriowinoto 
Regent-dari Grisee, dibenoemd seba. 
gai Regent dari Soerabaja. 

|. Moelai dengan waktoe itoe djoega, 
R.A,A Marsono, sekarang Repent da- 
ri Bangil, diangkat sebagai “Neta 
dari Pasoeroean. 

P. AA. Koesoemo Joedo. 
| Akan mendjadi gan- 

tinja Z/V.H. Soesoehoe 
nan Solo. | 

Menoeroet. pembantoe Matahari dari 
Solo, P,A.A. Koesoemo Joedo oleh 
Z.V.H. Soesoehoenan telah diangkat 
mendjadi “kepala familienja dari afdee 
ling (kawadanan).” 

' Kepala dari afdeeling Kanan dan Pa- 
ngeran Hangabehi. 

Pangeran Koesoemo. Joedo" dengan 
ini keangkatan djadi menggantikan ke 
doedoekannja. Pangeran Mangkoening- 
rat, jg. menoetoep mata ditahoen 1932. 

Pada haris Senen,. 31-. December jl. 
Rijkbestuurder. dan Pangeran: Koesoe- 
mo Joedo pergi pada Gouverneneur 
boeati beritahoe tentang ini keangkatan. 

| Ini pekabaran ada penting,.lantaran 
dalam -doenia “Kraton afdeeling Kiri 
ada. lebih tinggi. kedoedoekannja dari 
afdeeling Kanan, hingga . P.A.As Koe- 
soemo Joedo,.peetera kedoea dari: Z. 
VsH.Soesoehoenan isetjara officieel di 
akoe-sebagai, paling tinggi dariiprins2: 
di. Soerakarta, ..boekannja ' poetera 
soeloeng P.A. Hangabehi. 

| Lantaran, tidak berapa lama lagi de- 
'ngan-officieel bakal dibitjarakan oeroe- 
san menggantikan mahkota Soerakarta, 
kearigkatan mendjadi kepala dari Ka- 
wadanan 'ada ' berarti jang Pangeran 
Koesoemo Joedo dimaksoedkan boat   diangkat mendjadi penggantinja Z.V.H, 
Soesoehoenan. TN 

Drokkerij PE MANDAN GAN 

akan tetapi: disemboenjikan dahoeloe : 
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“| Selain extra 

karangan Kampret, jalah soal pabelit | 

roemah-tangga. 
- Dalam ini film orang akan lihat actie 

Inona Franzisca Gaal, bagdiman genit 

nja dan moengilnja 
dari 'Gong Filmsyn 

Lg Mussolini dan Laval. | Iaicaat, tocan Saeroen ini hari dalam 

ima hari | Menoeroet kabar jang diterima 
gal 3,| ini, maka hari ini djoega, 

. minister oeroesan loear negeri ! 
Laval, akan pergi ke Rome dengan 

'maksoed berconferentie dengan Duce 

Mussolini. tentang segala 'matjam soal 

   

  

   

  

    

   

  

jang sampai sekarang selaloe merin- | 

tangi perhoeboengan persahabatan 
. antara doea ne: eri itoe,...... 

“bahwa 'ebih doeloe dika Lebih doe TP mena 

Frankrijk dan Italie itoe 
tjapai persetoedjoean 

  

      

Afrika itoe tidak begitoe 
soal persaingan kekoeasaan da 

ngaroeh di Europa Tengah. Dalam 

soal Europa Tengah ini, maka jang 

ing seperti | 

  

dikabarkan paling soelit, adalah tentang | 
kemerdekaannja Oostenrijk. 

Oostenrijk ada anak masnja Italie, 

seperti djoega Hongarije. Dan Italie 

tidak soeka jang negeri2 pengikoetnja 

Frankrijk jaitoe  Tsecho Slowakije, 

Yougo Slavie enie, menganti! 

kemerdekaan dan kehormatannja itoe 

doea negeri, dan Italie djoega tidak 

senang hati, djikalau Kaoem Nazi te- 

roeskan mereka pvenja gerakan »An- 

schlusz”, imempersatoekan semoea Ne 

geri2 Djerman, dengan Duitschland. 

Boeat melindoengi Oostenrijk itoe, 

maka Italie minta soepaja rankrijk 

toeroet menanggoeng. Inilah soekar 

sekali oentoek Frankrijk jang soeka 

bersahabatan dengan Sa akan tetapi 

tidak maoe lepas persahabatan dengan 

negeri-negeri Entente Ketjil itoc. 
Ini persaingan kekoeasaan dan pe- 

ngaroeh antara Frankrijk dan Italie, 

dengan ditonton oleh Engeland, sebagai 

negeri2 jang koeat. dan koecasa di 

benoeca Europa, ng bisa mengantjan! 

perdamaian, Dan djikalau Frankrijk 

dan Italie bisa sefakat dan bersaioe 

dalam verdrag, oent englah seloeroeh 

benoea Europa itoe.' 

“ 'Seantero perhatian” doenia Barat 

sekarang ditoedjoekan kepada itoe 2 

minister, Mussolini dan Laval. Mereka 

 itoelah jang,boleh dikata, dalam waktoe 

sekarang ini, berpengaroeh atas perang 

dan damai di Europa. Dan perdamaian 

di Europa mesti berarti djoega di 

Timoer Djaoeh seloeroehnja: Tapi di- 

belakang mereka itoe ada berdiri 

orang orang jang lebih berkoeasa. 

Kekaloetan economie oemoem seka- 

rang tidak .tertahan lagi oleh semoea 

| orang. Segala kabar2 tentang perbaikan 

keadaan mesti dari soember-soember 

'itoe golongan orang2 jang memang 

   

berkoeasa sendiri menghidoepkan kemi 
perlajaran dan per- 

eesahaan. Soedah kelamaan doenia ini 

dipermainkan, sekarang mereka “toe 

sendiri merasa akan berbahaja dirinja 

sendiri, djikalau keadaan begini dilan- 

djoetkan. Ba 
“Apakah orang kira, bahwa kaoem 

diplomaat itoe tidak dipengaroehi oleh 

kaoem financier dan industrieel ? 

Kendali pemerentahan di Washington 

| ada di New York dan City ada bagian 

kota Londen jang paling dihormati, 

Parijs, Rome, Tokyo tidak lain dari 

pada bijkantoornja sadja. 
— Dalam djaman sekarang ini, economie 

itoelah jang membikin politiek. 

ae : KN. 

bali perdagangan, 

tentang batas2| 

djadjahan di Afrika 'Timoer sampai | 

padang pasir. Akan tetapi soal di| 

an pe-| 

: Roemenie, mengantja
m 11 

pembitjaraan dengan Motro Goldwijn 

Meyer oentoek adakan extra Laurol| 

Fransch,|€1 Hardy-film doea bagian, 

Harga kaarijis itoe' hari f 0,50, 
tetapi boat abonnes ,, Pemandangan” 
dan keloearganja, djikalau belinja 
kaartjis di kantoor » Pemandangan” 

boleh dengan harg f 0.30 (tiga poe- 
loeh cent. 

  
Franzisca Gaal. 

Moelai besok itoe kaartjis soeduh 
boleh dibeli dikantoor ini soerat-kabar. 

' Sebab ini film koerang baik oentoek 
anak-anak, maka anak-anak tidak boleh 
menonton. 
Beli kaartjis dengan pertolongan 

looper- dengan kasihkan oeangnja se- 
kalian boleh. Tiap-tiap abonne hanja 
boleh beli paling banjak 3 kaartjis, 
lebihnja mesti dengan harga f 0.50 
(lima poeloeh cent). 

Nribiljet prijs “Tjepat Ampat 
Nrijbiljetten oentoek tocan2 jang 

menang dalam perlombaan sairan soe 
dah boleh diambil di kantoor“Peman 
|dangan”. Djikalau barangkali diantara 
ada jg maoe goenakan besok pagi2, 
ini Sore boleh diambil diroemah toean 
Saeroen. G : AA Reg 

Anggauta Volksraad barce. 
Dengan moelainja diboeka lagi per 

sidangan Voiksraad. di dalam boelan 
Januari pada tanggal 10 jang akan 
idatang, Regent Notoadisoewarjo dari 
Banjoengi akan diterima  mendjadi 
anggauta baroe. 

—O— 

Itoe bak permandian: 
(bagi moerid2) 

Menjamboeng perkabaran tentangan 
bak permandian jang atas initiatief 
»Vereceniging Studentenhuis 
Pegangsaan Batavia" akan di 
galinja oentoek sekalian moerid oe- 
moem di kota Djakarta ini, maka le- 

' 

“ Ibih landjoet sekarang dapat di cha- 
barkan lagi, bahwa atas kebaikannja 
toean Ir. Jv. Gendt, ingenieur dari pro 

  

  

-|vinciale waterstaat Betawi telah dibikin 
(digambarkan) soeatoe project dari bak 
tsb. jang nanti akan memakan roeangan 
25X12'), M di Gang Koetjing dekat 

dalamnja akan dari 1,25 sampai 3 M. 
Lebih landjoet telah dikirimkan soe 

atoe circulier oleh Vereeniging Stu- 
  

Pertoendjoekan film Franzisca 
: Gaal di Kramat. 

Hari Selasa pagi, abon- 
nes dan keloearganja 
dapat reductiean eh 

Kita bisa kabarkan pada pembatja 
bahwa itoe pertoendjoekan film Fran- 
zisca Gaal djadi akan dilangsoengkan 
pada hari Selasa tanggal Bini boelan, 

pagi 'moelai djam 9.30 di Kramat 
Theater. | 

Film jang akan dipertoendjoekkan 

jalah ,Paprika" atau ,Kembang Dji-| 
mat“, Dalam itoe film Franzisca Gaal 

pegang rol sebagai seorang gadisnja 
toean tanah jang kaja, menjaroe djadi 
boedjang di njonja bekas teman-seko- 
lah sebab ipar itoe njonja seorang 
dokter boedjangan telah membangoen 
kan hati Fraulein Gaal oentoek tjinta 
kepadanja. La Ana tj "Bag 

Kebetoelan soeami itoe teman-seko- 

lah, termasoek hidoeng-poetih (zonder 
tahoenja isterinja) dan ketemoe djoega 
pada Fraulein Gaal jang dikira boe- 

djang betoel. Ini lelakon betoel-betoel 

djenaka, satoe tjerita jang mirip dengan 

dentenhuis tsb. kepada sekolahan2 
jang berada di kota Betawi ini de- 
ngan beberapa pertanjaan2 oentoek 
di djawabnja. 

Kapitaal jang akan dipindiamnja ia 
lah f 8000.— dengan mengadakan aan 
deel2 dari f 5.— dari f 10,— dan 
f 100.— Dari kapitaal atau aandeel2 
ini di tanggoeng akan dibajarnja 4pCt 
rente setahoennja. Ta 5 

9 eno 

Boleh tahoe baroe di C.B,Z. sadja. 
Hasilnja dari per- 

. kelahian. 
Hari Senen jbi di. werkplaats Mes 

man Schultz Kramat telah terdjadi satoe 
'perkelahian hebat antara seorang Iri- 
donesier. dengan seorang Belanda Indo 
siapa jang terseboet belakangan men- 
dapat loeka-loeka jang menjebabkan 
ia perloe dirawat di C, B.Z, 

Doedoeknja perkelahian itoe. adalah 
sebagai berikoet : 

Djoestroe pada djam” 12 pegawai2 
disitoe sema keloear sebab schafttijd. 
Bahwa peroesahaan tadi banjak sekali 

mempoenjai pegawai baik Indonesier 
maccpoen Blanda itoe soedah ma'loem.:   
Studentenhuis Pegangsaan. Bak itoe 

Kebetoelan pada ketika itoe dimoeka 
bengkel tadi doedoek seorang Indone 
sier Karma barangkali sedang enak 

ngelamoen. Tiba2 apa disengadja atau 
tidak seorang Indo E.R. Brantz me- 

lemparkan mertjon padanja, mertjon 
mana meletoes didepari moekanja. ' 

Barangkali ' lantaran terkedjoetnja 

Karma  mendjadi naik darah dan be- 

gitoe datang pada itoe Indo. Pergoe' 
latan tidak bisa tertjegah lagi... 

Oentoeng. tidak lama kemoedian 

lantaran dipisahkan oleh: orang banjak 

perkelahian jang tidak begitoe hebat 

dapat ditoenda. 5 

Sebagagaimana biasa djam satoenja 

oleh karena.tempo mengaso itoe soe- 

dah liwat kembali mereka jg. bekerdja 
disitoe - masoek kembali. Roepanja 

Karma beloem merasa poeas dan ke 

dengan tidak fikir pandjang lebar lagi 

ia hantam itoe Indo hingga rebah. 

Selandjoetnja. ia hantam poela moeka 

nja dengan botol hingga petjahan dari 

ini barang masoek kedalam dagingnja. 

|| Keadaan dalam fabriek itoe mendja 

di kaloet. Politie diberi tahoekan dan 

tidak lama kemoedian tiba disitoe. Si 

korban  diangkoet ke C.B.Z. dan si 

penjerang ke “kantoor van politie. 

Apakah ia bisa Lebaran diloear hotel 

prodeo itoe kita tidak tahoe. 
bana 

Tetamoe jang membawa 
3 hawa moeda . 

Pada tanggal 6 Januari jang akan 

datarig, akan sampai di Tandjong 

Priok dengan kapal ,,Ophir” dari 

K.P.M., Prof, Dr. Voronoff. 

Ini professor terkenal sebagai satoe 

orang jang mendapatkan obat ,oentoek 

'kembali djadi moeda, obat mana ia 

ambil dari oelat2nja kera. 

toea, akan tetapi kira2 doea tahoen 

ke belakang, ia telah menikah dengan 

njonjanja jang masih amat moeda- 

remadja. kah, 
—0— 

Bataviasche Studenten Club. 

Oleh perkoempoelan kaoem studen 

ten Bataviasche Studenten Club moe 

lai 'boelan Januari 1935 ini telah di 

adakan socatoe Almanak-com- 

missie, jang terdiri dari toean Mosson 

sebagai voorzitter, toean S$. Schaafsma 

sebagai vice- voorzitter, t Lv. Prehn 

sebagai penoelis, toean Yap Kee Tjiang 

sebagai bendahari dan toean2 Tjen 

Tjan Min dam Soedibio sebagai ang 

gauta, Na 

Poen djoega-ditetapkan, bahwa al- 

manak jang akan dikeloearkan itoe 

nanti. akan beharga f 2.— jang boleh 

ditietak pembajarannja djadi 4 kali. 

Soeatoe wedstrijd-commissie jang 

tetap boeat tahoen 1935 djoega telah 

dipilihnja, sedang pengoeroes Kroeg 

jang baroe dipikoelkan kepada toean2 

Mosson, Adena dan Oei Toen Ham. 
— 0 — 

Boekan pandai gosok biola sadja. 

Tetapi isteri orang 

djoega! 

Nama Nahdi bagi pendoedoek 

Meester-Cornelis soedah tidak asing 

lagi sebagai Don Juan oleh karena ia 

seringkali berboeat jang tidak baik 

akan tetapi sampai sebegitoe djaoeh 

ia beloem bisa ditangkap batang 

lehernja oleh jang bersangkoetan. 

Akan tetapi kiranja malam tahoen 

baroe. ini adalah satoe malam jang 

ia tidak mosdah dapat loepakan dan 

selandjoetnja moedah2han akan men 

djadi peladjaran baginja! 

Nahdi toe adalah seorang jang 

mempoenjai tempat tinggal tidak tetap 

dan oleh karena zaman jang soesah 

ini dapatlah ta mentjari makan dengan 

menggosok biola 
Memang dalam vak ini ia sangat 

pandai. Akan tetapi didalam vak ber- 

djalan serong sama isteri orang lain 

poen ia tidak mace mengalah. . 
Begitoelah itoe"malam kira2 djam il 

ia dianiaja oleh seorang sergeant dari 

bataljon 10 Manggarai jang tinggal di 

Molenaarweg, oleh karefia sergeant ini 

ketika maseek dalam roemahnja mel 

hat isterinja sama Nahdi ini. 

| Dengan segera djoega ia 
batang lehernja dan dipoekoel sampai 

setengah mati, hingga perloe dirawat 

dalam raemah sakit. 5 
Ia imi nantinja akan diperiksa oleh 

keloear pendjara 25 hari lamanja. 
—0 — 

Seorang miskin jang sial. 

Apakah memangdjadi 
toekang tadah? Siapa 

jang poenja boleh am- 
bil, 

Beberapa hari jang laloe politie ti- 

dak poetoes-poetoesnja mengoesoet 

tentang itoe perampokan di Pedjaga- 

lan jbl. di Betawi dan dalam pemerik 

saan itoe telah njata - bahwa dalam 
roemahnja seorang Indonesier jang 

miskin di Tjengkareng ada didapatkan 

ta koentjinja. « 

Setelah politie boeka itoe peti laloe 
af   

didapatnja barang2 seperti dibawah ini: 

mata dari batoe, 1 djepitan dasi dari 

tika ia” melihat Brantz sedang bekerdja. 

la sendiri poem boleh dikata soedah | 

dipegang 

Landraad oleh karena baroe sadja ia| 

satoe peti tempat oeang compleet beser) 

$ : 
I pasang gelang emas berkembang, 

4 tjintjin stempel emas, 1 tjintjin Mus-| 
tika Ambon, 3 tjintjin kawin dari emas, 
1 toesoek konde pakai rante, 2 rante 
emas dengan kaloengnja, disertai 7 

    

   
        

     
saga, 1 arlodji emas, 1 anting2 ni 

ihronometer No. emas merk Cyma 
146,14 karat, 2 gelang emas tidak 
'pakai kembang, 1 arlodji mas pesegi 
lampat merk Werkklok No, 4346, 1 ar- 
lodji tangan merk Irene dari emas 
(dames), | arlodji emas Chronometer 
No. 17916 jang didjoeal oleh toko 

Li Wai & Co Tanah-Lapang Batavia 
dan 1 arlodji perempoean lagi jang 
tidak ada merknja. 

Oleh karena keadaarnja si toean 

roemah itoe ada begitoe boeroek laloe 

ia ditjoerigakan dan dalam pertanjaan 
politie ia menerangkan bahwa iatidak 

tahoe sama sekali bahwa peti oeang 
itoe ada didalam roemahnja, Sekarang 
ia ditahan. oleh politie oentoek dide- 
ngar keterangannja lebih djaoeh. Me- 
noeroet anggapannja politie itoe ba- 
rang2 soedah tentoe berasal dari pen- 
tjoerian akan tetapi pendjahat2-nja 
sampai kini beloem tertangkap. 

Tiap2 orang jang merasa diantara 
barang2 terseboet diatas ada haknja 
boleh datang dikantoor 'politie Ko- 
ningsplein oentoek mengambilnja. 

—O— 

Perahoe Goepernemen 
melarikan diri. 
Oleh karenaangin 
riboet di Tg. Priok. 

Kapal Goepermen ,Valk“ jang se- 
dang berlaboeh di Tandjong Priok, 
kemaren sore waktoe ada angin riboet 
soedah poetoes dari tambangnja. 

Kemoedian bisa ditarik kembali oleh 
beberapa kapal angkoetan. 

Baiknja tidak ada orang jang dapat 
ketjelakaan. 

—Oo— 

Menggambar Indonesia. 
Jo' Spier, itoe toekang gambar dari 

soerat kabar ,,De Telegraaf” jang se 
karang sedang mengelilingi Indonesia 
oentoek bikin gambar2 (schetsen) oen 
toek maskapai kapal ,,Nederland'', ke 
maren sore sampai di Betawi, datang 
dari Palembang, 

Disini ia akan berdiam 4 atau 5 hari, 
Ka Oma 

Perasaan kasih oentoek orang- 
toganja. : 

Aneta kawatkan dari Semarang, bah 
wa. menoeroet s.k. Matahari, per- 
koempoelan pemoeda Tionghoa jang 
terkenal jalah Chung Hua Hui seka- 
rang #sedang mentjari djzlar2 jang 
bisa dilakoekan oentoek memberi so- 
kongan ogang kepada Mr, Fromberg, 
itoe advocaat jang ada didalam taha- 
nan dan diroemah sakit militair di Be 
tawi oleh karena terdorong oleh pera 
saan kasihan kepada bapaknja Mr. 
Fromberg Sr. jang waktoe doeloe amat 
berdjasanja oentoek orang2 Tionghoa. 

—9O— 

Oendian Candidaat2 bceat anggauta 
Volksraad. 

Dalam vergadering 
Regentsehapsraad 
ini hari. Oedara pe 
milihan terpetjah 
belah. 

Moelai tadi pagi djam 9. Regent- 
schapsraad Batayia dibawah voorzitter 
schapnja Regent R. Aria Achmad 
Probonegoro telah mengadakan ver- 
gadering. Ata 
, Sebagaimana biasa terlebih doeloe 
ia oetjapkan diperbanjak terima kasih 
atas kedatangannja mereka jang hadlir 
dan selandjoetnja berharap bahwa 
nama Regentschap Batavia jang men- 
djadi boeroek lantaran pekerdjaannja 
seorang ambtenaar dalam ini lingkoe- 
Na achirnja dapat diperbaiki kem- 

ali, 
Setelah ini laloe voorzitter menerang 

kan bagaimana tjaranja memilih ang- 
gota2 Volksraad itoe. Aneh djoega se- 
bab H, Mordawa seorang anggota Re 
gentschap disini. jang paling tertoea 
mesti ditolong doeloe oleh karena ia 
tidak bisa menoelis. 
(Pada oemoemnja oedara pemilihan 

disini sangat terpetjah belahnja.. Seba 
gaimana di lain2 tempat seperti di 
Bandoeng hanja “berdasar atas doea 
perkoempoelan ja'nis Pasoendan dan 
» Boedi Oetomo disini roepanja“ tidak 
begitoe. 6 

Penjeteman disini djadinja terboeang 
dengan sia-sia sadja Het is wel goed 
maar het is niet nuttig ! 

Pendek. kata kita menanti sadja ba- 
gaimana achirnja oendian tsb. diatas. 
Djam 10,20 oeroesan ini baroe selesai. 
dan kemoedian voorzitter toenda doe- 
loe vergadering ini oentoek 20 menit 
lamanja. ' , 3   
  

PADJAK OEPAH 
'Pemberi tahoean 
Padjak oepah moelai berlakoe pada 

1 Januari 1935. f 
Padjak itoe banjaknja empat proc'ent 

dari pada oepah jang dibajar atau 
haroes dibajar. Jang wadjib membztjar 
padjak itoe ialah madjikan (pemberi 
kerdja), akan tetapi ia hanja boleh 

memotong oepah itoe sebanjak-banji ak- 
nja empat procent. 

Padjak itoe haroes distorkan ojleh 

madjikan dengan menempelkan z2gel 

oepah (loonzegel) pada soeat9y” tar 

oepah pada waktoe ia membaf. . 

wadjib membajar oepah. ' 

Djika seseorang madjikan tidak m e- 

noeroet jang diwadjibkan itoe,ia akan 

dihoekoem denda jang berat sekali. 

seedah boleh dapat disegala post, hulp 

zegel oepah baroe sedia moelai tang- 

gal 2 Januari 1935. Tan 
Batjalah keterangannia jang tertoe- 

lis pada daftar oepah itoe. 
Circulair jang beris' keterangan jang 

lebih landjoet bolel. didapat dengan 

pertjoema disegala kantoor post. 

HOOFDINSPECTEUR 

FINANCIEN. 

  

Setelah orang sama mengaso laloe 
voorzitter memboeka lagi persidangan 
ini dan sebagai punt jang pertama di 
bitjarakan soal pengesahan notulen da 
ri vergadering jang laloe, . 

Oleh karena tidak ada seorang 
anggauta jang hendak merobahnja la ' 
loe voorstel tadi diterima dengan baik. . 
.Ketokan paloe voorzitter terdengar 

diseloeroeh roeangan bersidang dan 
begitoe so'al jang kedoea dibitjarakan 
jalah tentang pemberian izin pada 
Ong Kim Tay boeat menjediakan tem- 

pat koeboeran familie. Dalam tahoen 
1931 kaboepaten telah menjediakan 

tempat koeboeran oemoem bagi bangsa 
Tionghoa jang letaknja didesa Pakoe- 

lonan. Tanah jang dipergoenakan tem- 
pat koeboeran itoe ja'ni sebidang 
tanah G,G, 

Dari sebab tempat koeboeran itoe 

letaknja tidak dipinggir djalan besar 

Idjalan Tangerang-Serpong) maka-ke- 

tempat koeboeran itoe haroes dibikin 
djalan lagi jg pandjangnja kl. 2.20meter, 

Djalan ini haroes meliwati sawah dan : 

bagian sawah ini jang dipergoenakan 

djalan kepoenjaan seorang Tionghoa 

nama Ong Kim Tay. Haknja atas ba- 

Ong Kim Tay mohon diberi izin boeat 

menjediakan tempat koeboeran siang- 

kong boeat ia sendiri dan isterinja, 
letaknja di dekat koeboeran orang 
toeanja diantara djalan besar Tange- 
rang-Serpong dan Tjisadane. serta 

djaoehnja dari tempat koeboeran o€- 

moem termaksoed diatas kira2 2paal. 

Perdjandjian ini oleh Directeur. Re- 

  

gentschapswerken jg. doeloe diterima. 

Sekarang Ong Kim Tay memadjoe- 
kan. permohonan boeat mendirikan 

tempat koeboeran signgkong itoe ber- 

post dan bijpostkantoren, sedangkan . 

gian sawah itoe diserahkan kepada 

Kaboepaten dengan pertjoema, tapi - 

at 

Daftar2 oepah itoe sekarang poem MN . 

  

dasar pada perdjandjian ig. diterang 

kan diatas. 
Soenggoehpoen soedah liwat waktoe 

nja boeat minta menjediakan tempat 
koeboeran familie, tapi dari sebab 

soedah didjandjikan itoe, Madjelis Ko 

metir tiada keberatan kalau permoho- 
nan termaksoed dikaboelkan. 

' Lagi poela koeboeran siangkong itoe 

letaknja dilocar kampoeng (bewoonde 
buurt| serta berdekatan dengan koe 
boeran jang soedah ada. 

Soal ini banjak sekali menimboel- 3 

kan perdebatan achirnja 'voorzitter 
mengadakan penjeteman dan begitoe 
voorstel College van Gecommitteerden 

telah diterima baik dengan soeara 20 

tawan. 6, 
Punt jang ketiga jalah voorstel boat 

membebaskan hoetangnja M,1I. Ang- 
gawinata, bekas Mantriopziener veor 
de Belastingen. 

Voorstel College poen telah diterima 
baik zonder penjeteman. 

Lain2 so'al lagi djoega diterima ba 
ik menoeroet voorstel2nja College, 

Setelah diadakan pengoemoeman 
soerat2 jang diterima dan pertanjaan   

Tni Un InbI 
»VARIA". (KREKOT VA 
5 Januari-Malem Mingoe KRONTJONG CONCOURS 

(zang concours) 
6 Januari — Malem Senen DJALI-DJALI CONCOURS 

beroeboet medaile mas en perak dari FAROKA 
Jang toeroet 7 zangeressen jang kesohor. 

Tun SAS OuuLbn 

keliling, laloe persidangan ditoetoep. 
3, Maa. Pn 
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roemahnja seorang | | 
Petamboeran Ta- 

e Kwee Tong telah | 3 

1 djalan membongkar 
depan dan laloe boeka buff 

tersimpan oeang dengan 
    

sad atidak kisa bekoek batang 
a itoe pentjoeri pada ketika itoe| 
akan tetapi bila ada tanda: 
ngannja soedah tentoe tidz 
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NEDERLAND 
3 E Bara assurantie Uiver, 

| Den Haag, 2 Jan. (Aneta) : Dika- 

Yapkan bahwa pesawat ,,Uiver” diper- 
Pagkan Nada 160.000 Papa 

  

     
   

   

    
    

   
    

    

      

  

    
   
    

  

    
   
   
   
    

   

    

     

      

    

   

     

   
     

        
   

   
    
    
   
   
   

    
   

    
    
   

      
   

    
      

      

  

   
   
   

     

   

    

   
   

ta | 
Peksatngan di atas coedara. 

| Haag, 2 Jan. (Aneta) Di dalam 
“satoe pembitjaraan tahoen, Ir, 

ranja waktoe?j jang masjhoer dan 
oe2 jang sedih oentoek pener 
an. negeri Belanda di dalam 
11935. 

r, Damme mengharap, belia masih 
5 diadakan salah satoe pembitjara- 
Miantara Nederland dan England 

ng perhoeboengan oedara ke Ti- 
-Djaoeh, akan tetapi roepanja, 

akan mengadakan sesendirian 
. post jang sangat rendah, tapi. 
tidak bisa dipergoenakan oleh 

negeri. 
ildnja dari keadaan doea per 

ocengan ke Timoer-Djaoeh jang 
melaloei satoe -pjalan, 

iK3a. 

  

Lag 

| Membagikan keoentoengan. 
sterdam,2 Jan. (Aneta) Am- 

msch Effecten-blad soedah meng 
: bahwa Sumatra-Rubber-Cul- 
aatschappij barangkali akan mem 

dividend keoentoengan dari 
Ct dari banjaknja oeang masing2 

toeng bahwa keerang lebih ada| 
0 roepiah keoentoenganbersihnja, 

PL —Y— 

beri mesin terbang Douglas. 
jen Haag, 2 Jan, |Aneta) Chef 
kmeester dari K.L.M. Veenendaal, 
selang berapa lama lagi akan be 

ke Amerika berhoeboeng de- 
itoe pembelian dari 14 bidji me- 

g Douglas sebeloemnja tang 
€. Mei jang akan datang. 

F: 2 —9— a 

-Kebakaran kapal ,,Tabean“, 
terdam, 1 Jan. (Aneta) Ka- 
»Tabean“ jang tidak selang 
ma mendapat sedikit keba- 
dekat La Coruna (Portugal), 

smber. 

ah dilakoekan mengoendjoekan 
a perbeeatan semoea anak-kapal 
& kebakaran itoe, sangat boleh 
akan itoe jalah oleh karena 

“, terbakar sendiri. Barang- 
aloe kepanasan. 

nja kebaran itoe ditjegah de 
erendam sebagiannja jang ter 

“air, kemoedian api 
agi di lain tempat, tapi 

sa dipadamkan Teka 

njai | peroesan. oeang menerangkan, bahwa 

kapitaal 3 millisen. 

EUROPA 
Moelai semboeh kembali ? 

lagi didalam peroesahaan teh, 

| Parijs, 2 Jan. (Aneta) Atas oen- 
dangannja. Pemerintah negeri Italie, 

      

   jang beroentoeng | 

    
    
   
       
      
   
    

    
    

   
    
   

dapat Hi soek ke itoel 

koentji palsoe, sebab ketika la-|r 
ka dengan koentji jang asli: it : 

lagi dioega ia Han Meanelap H 

“ Iperkara perobahan2 perdjandjian, di- 

Itidak dibitjarakan so'al batas2. (Jang 

(batas di Frankrijk-Selatan dan daerah 
| Nizza seloeroehnja, dimana ada banjak 

i 

| dan dikehendaki oleh Italia, 
    

"Akan tetapi Reuter dapat kabar dari 

tidak bisa dimengertikan lain”. 

e, Directeur- Generaaldari Poste- P 

rijk sebagai satoe ,,tindakan loear bia- 

toek dibitjarakan dan  dipermoepa- 

mestif 

Igation Coy” ditoebroek oleh kapal 

seorang dari Corps Reserve (milicien) 

mpai di Amsterdam pada tang 

meriksaan jang dengan segera 

h  mend di .naamlooze 
CL 

tara firma2 itoe, dalah" oempa- | 
dari Van Heek & Co. moelai| 

ynden, 2 Jan. (Aneta). Madjatan | 
ancial Times“ meramalkan kema- 

ng dengan pembikinan jang 

pemakaian jang makin ber| 
rganisatie jang lebih diper- 

Peroesahaan Kata dan seroetoe | 
Amerika, poen n moelai hidoepkembali. 

—. 9D — 

sek « perdamaian di Europa. 
| Frankrjjk dan Italie, 

ministe: ste 
   r oentoek oeroesau locar negeri 

jk Pierre Laval, akan berang- 
da tangga! 3 Januari jad. ke 

| iboe-kotanja negeri Italia oen- 
berdiam disana kl. 3 hari lamanja. 

| Persetoedjoean se- 
“mangkin dekat. 

ndon, 2 Jan (Aneta-Reuter) 
Ketjoeali. perkabaran bahwa Minister 
Layal akan berangkat ke Roma, soe- 

kabar di Frankrijk mengoendjoek 
n bahwa sekarang soedah tertjapai 
oe persetoedjoean antara Frankrijk 

an Italia, boekan sadja di dalam 'per 
ara jang menjoekarkan perhoeboe 

ngan diantara doea doea negeri itoe, 
an tetapi djoega di dalam perkara 

oengan2. oentoek kemerdekaan 
Oostenrijx, 
'Kesoekaran jang timboel di dalam 

disini 

Berhoeboen 
Pemerintah : 

missaris 

Ab NU Le mena serman gamma, 

dari 

Djawaban Beta Naam | 3 
“Tidak ada menopolie.if 

Shanghai, 2Jan. (Aneta) Berhoe |: 
'boeng dengan protesi. dari Japan ke- 
pada Pemerintah Tiongkok, oleh ka- 
rena salah satoe contract jang aitee- |: 
iken dengan seboeah firma Inggeris, |: 
tentang pendjoealan antimonium de- 
ngan sesendirian sadja, Pemerintah | $ 
daerah Hunan #menerangkan, bahwa, | 

hanja ada satoe perkara dari | : 
pendiriannja satoe poesat pendjoealan £ 
(centraal verkoop bureau) jang ber-| $ 
hoeboengan dengan pembeli2 dari| 
semoea bangsa2. 

Mendapat bintang Tiongkok. | 
Nangking, 2Jan. (Aneta-Reuter) | € 

“dengan tahoen baroe, | 4 
ingkok memberi kepada| 

Sir Roderick Jones, President Com- 
Persbiireau Inggeris 

»Reuter“, salah satoe bintang. 
Bintang ini, sampai sekarang hanj: 

diberikan kepada satoe-satoenja orang |! 
Inggeris jalah Sir Lampson. 

             
   

   
    
    

    

    

   
   
   
   

  

   
   
    

    

    

   
    

    
       

      

  

     

  

   

   
    

   

    

    
    
   
    

Ini malem dan malem 

brikoetnja 

      

     

   
   

  

    

    

    

   
    

      

      

  

Warner Bros poenjarevue-schlager jang besar. 

Dengan Ai Jolson Kay Flancis Dolores Del Rio Ricardo Cortez 
Dick Powell "Hal Leroy Goy Kibbe Fifi d'Orzay dan banjak 
hintang2 jang terkenal dan 300 Busby Berkely dancing girls jang 
terkenal termasho€r Muziek jang merdoe. njanjian. dansa dan 
rcvves, Can ketjantikan orang perempoean ! 
keloezr d:ti tshcen Jama din mascek tihcen barce dengan ke 

besaran dan kebsgcesarnja Wonderbar, 
: Anang Merana n Nona 

  

  

    
   
    

    
   

  

   

     

  

   

  

   

   
   

       

   

    

   
    

  

  

'hilangkannja oleh karena sama sekali 

teroetama  menjoekarkan perhoeboe- 
ngan “antara doea negeri ini jalah 

' sekali orang2 Italia, lebih dari orang 

    

      
        

ONDERWIJZERS 

Gevraagd: per Iste. Januari, iste Februari 1935, Ondeiwijzers 

voor de Algemeen Irdonesische Velksscholen te Cheribon. 

Vercischten, Hulp-Akte, H.K. S, HM. K. 
  

Frankrijk dan jang selamanja diakoe 
Red) 

Keterangan jang lebih djaoeh ten- 
itang” ini persetoedjoean,. tidak akan 
dioemoemkan  sebeloemnja minister 
Lava! bertemoe dengan Mussolini. 

fihak jang boleh dipertjaja bahwa per 
setoedjoean ini ,,sangat terangnja dan 

|. Menetapkan perdamai- 
Lan di.Europa. 
Persetoedjoean jang akan tertjapai 

ini, diseboetkan oleh pembasar2 Frank- 

sa jang menoedjoe ke penetapan di 
Europa, dan satoe pasal baroe di da- 
lam riwajat perloetjoetan sendjata”. 

Persetoedjoean ini, waktoe sekarang 

Lelang di Batavia, 

4Jan. 1935: 
Lelang “di, roemahnja njonja M.M. 
Vermeer Helekes di Kerkstraat 66 
Mc. oleh Tjan Keng An. 
Lelang di roemahnja toean A. W. C3 
Vermeulen di Kebon Sirihpark 22) 
oleh John Pryce. 

5 yah 193565: 
Lelang perceelen di Vendulocaal oleh 
Mr, Slotmaker. 
Lelang di roemahnja toean J.T. Heeg 
di Matramanweg 23 oleh Hoozer. 
Lelang di roemahnja toean W. H. 
de Wijs di v. Daalenweg 23 oleh 
John Pryce.. 

      
        

       
    
    

H. B.S. (5 j.c.) AM: S. Afdeeling A. 

Sollicitaties met volledige inlichtingen omtrent plaats en jaarvan 

geboorte, behaalde diploma's, afschriften certificaten etc. adres 

Heer Mas Sabdawidjaja Directeur der Algemeene Indonesische 

Voiksscholen te Cheribon. 

Salaris nader overeen te komen. 

Directie A. I.V. Ch. 

  

  

  

  

  

masih beroepa satoe ,aide de. me- 
moire” jang nanti2 dipekerdjakan sam 
pai mendjadi rentjana protocol, jang 
akan dikirimkan ke semoea Pemerin- 
tah2 di negeri2 Europa- Tengah oen- 

katkan, 

“AMERIKA 
Kapal karam. 

100 orang jang hilang. 
“Aneta-Reuter. kawatkan dari New 

York, kapal ,,Lexington” jg. mengada- 
kan perhoeboengan  sepandjangnja 
pantai dari maskapai .,Colonial Navi- 

lain waktoe ada di East-River dan tg- 
roes karam. 
Sampai sekarang ada 100 orang 

jang terhitoeng masih hilang. 

Orang Japan di Amerika. 
Memortretpelaboeh-l 

|. an dan kapal perang. 

St, Petersburg (Floridal 2 Jan. 
(Aneta) Pembesar2 Amerika-Sarikat 
menangkap seorang Japan bernama! 
Y. Matsuma, jang bikin portret dari 
pelaboehan St. Petersburg di daerah 
Florida dari negeri Amerika, dan darij 
'kapal2 perang jang sedang ada ber- 
laboeh di itoe tempat. 

Matsuma menerangkan bahwa ia ada 

dari armada Japan. 1 

“ AZIA 
Perhoeboengan post Tionghoa 

Manchuokuo. 

Moelai diboeka lagi, 
Shanghai, 2 Jan. (Aneta). Direc- 

teur-Generaal dari Posterijen Tiongkok, 

rangan kirim soerat ke Manchuokuo 
mengoemoemkan bahwa atoeran pela . 

  

BISKOEWIT? 
beli satoe 

'boengkoes 

| BISKOEWIT 

  

SIT Sena 

     

  

LEBARAN AMPIR DEKAT 
Boeat di soegoekan pada tetamoe, datang pereksa lebih doeloe ka 

Toko ROKKOH, Kramat 10, Batavia-C. beli Milk Caramel dan lain2 
biscuits. Harga keliwat rendah di tanggoeng menjenangkan. 

Beli boeat di keteng, datang pada Importeur nja Firma €. HIRAI 

& Co, Asemka 24 Batavia. 

Belandja sedikit of banjak, 
dapat persenan jang bagoes Poeaf lebaran,     " 
  

      KERETA API EXTRA 
BATAVIA BANDOENG 
Pada 5 Januari jang akan datang akan berdjalan kereta 

api extra dari Batavia ke Bandoeng. . 

Panama 

: 

Brangkat Batavia (Stad). 222 1M. : 

Brangkat Weltevreden 2.35 n.m. 1 

Brangkat Mr. Cornelis 2.47 n.m. P 1. 

Ia adarsatoe boengkoesan Sampai Bandoeng . PA ERA MOS in. 3 
jang mengoentoengkan & 2 

boecat biskoewit haloes. : : : 

Sa Pakan dari roepa? matjam. 

BONBON CREAM . ': ? 

SPICY FRUIT ROLL 

RASPBERRY SANDWICH 

'BUTTER CREAM 

CAFE CREAM 

ICED VO VO 
-MALTED MILK 
MILK ARROWROOT 

Creamy CHocoLatE 
EMPRESS 

  

pLAA ESSPOORWEKEN “1 

Tjepat — Aman sm Moerah       
  

jang diambil di. boelan Juli 1932, 
sekarang akan dihapoeskan. 

Moelai dengan tanggal 10 Januari, 
akan diterima lagi post oentoek Man 

Shanhaikwan dan Cupeikow. 
Pakket-post . dan post-wissel akan 

jang akan datang. 

. Keadaan oeang di Japan. 
Sangat menjenangkan. 

Tokio, 3 "Jan. (Aneta ). Minister 

keadaaan ocang dinegeri Japan, ada 
sangat menjenangkan. 

Takahasji menerangkan djoega bah 
wa perbaikan pereconomian, tergan- 
toeng dari Amerika-Sarikat, jang mesti 
mengambil initiatief oentoek ambil 
'poetoesan didalam perkara soal hoe- 

Sanggeang peperarigan. 

Wakil Mikado di pengoe- 
.. boeran Adatsji. 

Tokio, 3 Jan. (Aneta). Keizer dari 
Japan 'kasih perintah kepada salah | 
seorang anggauta dari kantor Legatie | 
Japan di Den Haag, oentoek mendjadi 

    

  

     

    

  

      
Atlanta teh ke Sovjet- wakilnja diwaktoe mengoeboer djena- 

zahnja Dr. Adatsji.   
  

chuokuo jang akan dikirimkau vial | 

diterima lagi moelai tanggal 1 Februari 1 

1 
1 
1 

"ai 
ai 

1 
1 
1 
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: 'STOOMEN 

Stel Costuum 
». Gabardin 

. tipis 
 Palembit 
Troepikal 

. Soetra danas 
Half lenen - 
Piama soetra 
Kamedja 3 

1 Kabaja njonja 
1 Kaen Samarinda 
1 Topi 
1 Pasang marset 
1 Krag keras 
1 Ou oedjan Gab. 

P
M
S
 

Y
n
a
 

    

Oentoek bikin pakaian baroe soedah telat. 

  

n 

" 8 

  

  

   

        
  

LEBARAN SOEDAH DEKA'r !! | 4 

Pakaian lama bisa baroe lagi, djika dibawa ke: 1 
Chemische Wasscherij, Veverij en Stoppen ,, SETIA“ Gang Paseban 47 Batavia-C. Sebab banjak pe- 3 

ngalaman, terdiri dari tahoen 1920/1935. Perongkosan seperti dibawah : $ 
Banana ea snnalennnunanunun gema nanana nana naa AN AAA NAN NS NA ANA PRA AAAA AAA A AAU “3 

STOOMEN SEPOEH “ 

f125 | 1 Djas item f 040 | 1 Stel Gaberdin f2 — 
“, 0.80 1,  Gabardin » 0.40 1, Palembit » 150 

» 0.70 | 1 ,.  Palembit » 0.30 | 1. Troepikal » 160 
» 0.50 LT,” Troepikal » 0,30 1 Djas oedjan Gab. Ka 

Da0 1 ,»,  Soetra danas » 0.25 1. kamedja soetra “5. 

» 0.40 |. 1 Tjelana Gabardin . 0.40 1 ,, Gaberdin s1 — 
» 0.30 L ,, . Palembit x 030 his Kem ”— stan 
» 0.30 1 5 Flanel » 0.40 1 , Palembit . 0.80 « 

: 0.20 1 5 Troepikal Us 1 , Troepikal , 0.80 

» 0.10 1, Soetra danas OR lia Biasa. » 080 
mw Dito 1 Bebe njonja a19 1 Kain Samarinda » 0.50 

KOsOk Il BG No 2 sOg0 1 .Kabaja Soetra » 035 

» 020 1 Japon 0.40 1 Salendang soetra » 0.40 
» 0.10 1 Stel poetihan 10.14 1 Topi 1 hi 

" isa Bi 
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12.20 malam   

Globe AN 
Ini malam 

  
Tiga pertoendjoekan, doea sebagai biasa dan jang satoe poekoel 

a | 

  
  

  

Ai 
n
b
a
 

Boeat reclame lebih djaeeh 

M
a
a
 

an
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(
P
a
 

  
  

PANTJORAN 

  

   
Ini malem dan malem berikoetnja     

   

   

“Akan dipertoeridjoekan 

(Djago berklahii) 

PT TTOM YAER 
dalem hoofdrol 

  

   
   

   

FIGHTING HERO 

| HOLLYWOOD THEATER 
PE 2 

Penoeh dengan petlenipoeran seroe dan perklabian hebat ! 
  

    

Awas! Djaga tirigsal maennja':         

  

  

  

  

  

INEMA PALACE 
Ini m lem dan malem brikoetnja    

  

   
    
5 Satoe Nederlandsche Film jang 
Y memoekoel record Doenia. 
" : 

“Spreekuur van: 

Mai A. Near Joustra 

Oogarts 
Raden Salehlaan 45 Tel. 6167 Wi 

71.30— 8.30 v. im. 

  . 

  

sBLEFEKE   
BET:   
  

Pe 
S
e
n
a
 

pa
ma

 
DA

NA
 

Ini dia » ,.Obat Malaise 
Loetjoe ! 

Ini dia: Kotjak ! Menghiboer 
kan hati Loear biasa ! 

Siapa telah Niat ,De Jantjes" 
| tentoe moesti saksikan , Bleeke 

Bet" djoega ! 

  

taperloe sebab barang telah mema 
kai Bi ntang ta oesah di poe- djikan lagi. Loket dihoeka djam K 
d N. M. precies. Varia-Park — Januari 35 Groos Krontjong Concours 

B GanUuoneadaanen ONOONgMnaRna 

CENTRALE BIOSCOPE 
Mr, Cornelis 

Boeat hari 'Rebo 2 dan Kemis 3 

Januari 1935 
Ini dia satoe film jang mengagoemken, jang sesoewatoe penon- 

ton tentoe tida kasi liwat. 

! ,STINGAREFE” 
Moelai hari Dioemehat 4 Januari 1955 aA 
MALLE GEVALLEN E 

DOSA AGN EA AAA Lon NN BS ntu 

| ALHAMBRA BIOSCOPE 
Sawah Besar Batavia-Centrum 

| Bbsat hari Peh Kemis 2-3 Januari 1935 

THE PERILS OF. PAULINE 
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Anak-anak boleh nonton 

2 

“RIALTO BIOSCOOP 
mornen Bat-O. 

   

  

     

    

   

    

       

    

Bbe3 f hari KEMIS S 3 Januari 1935 

- TJOEMA SATOE MALEM 
   

    

    

    
   
    

   
         
   

Pertoendjoeken satoe gambar kloearan Metro-Goldwyn-Mayer 

SPORTING BLOOD" "SPORTING BL 
Dengen hoofdrol acteur-acteur jang soeda terkenal : 

| Clark Gable dan Madge Evans 
Terkenal ditahi JEBLE DIVERS” 

Dibantoc oleh bebrapa bintang-bintang jang pilihan : 

Lew Cody 

Satoe film jang adjaib dan 'indah penoeh dengen perlombaan 

koeda seperti dalem film AAN HUUR" 

" 

    

  

  

  

    
         
    

  

"Marie Prevost  — Ernest Torrence  — 

    

  

  

Njonia tjari Ketjap jang enak? 
|Tjoba doeloe Ketjap tiap ,P e : 
Monster, djika diminta, di Kasi pertjoe- 
ma, mintalah sekarang. Habis boelan 

'Jatoer pesenan, 
Bisa didapat di: 

            

   

    
tani" 

Waroeng Doso Setijo-- Tanah Tinggi. 
Toean Tarmat (Coop. Gang Melati) 

Rawa Mangoen. 
Toean Djajanoerhenda— Poelo Dioen 

Petodjo. 
Buffet Krakatau—Meesler Cornelis. 
Toean Partawinata— Gang Sentiong 

Kp. Sawah. 

Ditjari agent-agent jang actief ke- 
terangan bisa didapat pada 

Telf. 1810 WI, 
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PERAMIN:, 1 

Ini ketjap keloearan cooperatie noedi 
Istri“ Manondjaja, jang soedah ter- 
kenal di manasmana tempat. 

Rasanja boleh saksiken se ndiri tjoba 
lah Toean - toean dan Njonja “njonja, 

Ambil -boeat” satoe kali : pertjobaan 
tentoe akan menjenangken selama-lama- 
nja, 

Djoega mendjoeal dodo aybem dan 
belingbing 
Djoega ibbal Minjak “Tjiamis jang 

toelen ditanggoeng 190 pCt. tida tertiam: 
poer, 

M. RAMIN 5 
Tanah Tinggi Gang Bantam 

Roemah No, S5A 303 
Batavia“Centrum, 

Djoega bisa beli pada: 
Moechtar Kebon Katjang Gg:2 
No, 38 Tanah Abang. Bat-C,. 

Abd » Hamid Gg: Kanipseng 
Djawa koelon No. 27: Batavia 

Lamirin p/a Lamiran Wasscherij 
'binnen no, 5Gg Chass€ Bat -.C. 

Meridibbal ketjap 'Tjiamis 'tjap Kem- : 
bang, Rasanja tidak oesah dipoedji lagi, 
Bolehlah “Tocan dan Njonja abi 
tiobaan, 

Djoega Bee dodol Belingbing, 
tape, pala dan arben, 

Wasalam kita jang menoenggoe Toean 
dan Njonja poenja pesenan. 

Adres : Moh. NASIR. 
G.. Abdoeltadjak roemah No. 6 

Batavia-Centrum, 
  

lper. |   
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aanfjeng 
kitaakan 

        

     
   
   

   
roes kita toendjoekkan, dengan 5 

ih dfalan goena perbaikanaja. Peker-. 
£ | begini dapat dikatakan zelf-cor 

tie, boekanceritiek ton... 
... Boleh djoega. dipandang sebagai 
. Critiek, tetapi jang dioedjoer, Kedjoe- 

.. Gjoeran critiek kita oentoek kita itoe, | 
— tidak tergantoeng dari sifatnja perka- 
|, taan. Artinja, kalau perloe boleh dipa 

| kai perkataan jang keras, tadjam dan 
—.. pedas. Biar merasat Perkataan jang 
«keras, tadjam dan pedas, boekan sifat 

. keboeroekan dan kebiadaban. Tidak 

.. koerang perkataan jang haloes dan le- 
. maS, tetapi tidak akan membangkitkan 
perasaan. Tidak poeia moedah mem- 
perdjagakan (bikin melek) orang tidoer. | 

Critiek dari kita oentoek kita, lebih. 
“baik dari pada critiek pada bangsa 

— kita dari lain pihak. Criiiek dari kita 
inginkan perbaikan jang bertali dengan 

- kenaikan deradjat bangsa dan agar 
' bangsa kita tahoe akan harga dirinja. 
— Critiek lain pihak hanja mentjela dan 

“ meroesak. Althans, kedjoedjoeran tipis 
s gekalh” CD : Ha 5 
“Maka, meskipoen tadjam dan pedas, 

critiek dari kita oentoek kita haroes: 
— selaloe ada. Djangan bangsa kita soeka 

— “dan membiasakan poedjian, Dengan 

  

  
  

      

   

  

     

    

   
   

                      

   

    

  

    

   
   

      

    

   
    

    
    

    

    

   
   
    

  

    

    
   

    

  

   
    

   

         

   
   
    
   
   

     
   
   
   
    
   
   
    

     

                

   

  

     
   

    

   

  

    
   

   

  

   

  

   

   

    

   
     
    
     

  
    
  —.poenjai pengaroeh jang boeroek. Ada 
 pengaroehnja jang baik, Tetapi lebih | 
banjak boeroek dari pada baiknja. 

| Djangan orang bangsa kita anggap 
“Journalist atau orang soerat kabar ha- 
nja sebagai toskang mengritik. Kewta- 

| diiban journalist lebih berat, tanggoe- 
— ngannja poen lebih besar. Kn 

|. “Ini kita rasai. Boekan hanja terhadap 
— pekerdjaannja sadja, tetapi jang teris- 
timewa terhadap pada bangsa dan 
“tanah air. 

200 “Critiek boekan pekerdjaan journalist, 
| tetapi hanja satoe dari pada kewadji- 
“ban jang pada soeatoe waktoe mesti 
. diperboeat. Zonder achting van gevol- 

| gen, dengan tidak mengingati akan 
“bagaimana kesoedahannja. : 
- Sering saja mendengar, kepada 

AK 

. mengritik sadja, tetapi tjoba kerdja 
kan sendiri! 

Sesalan demikian kepada journalist, 
tidak pada tempatnja. Journalist be- 

“ kerdja dengan oetarakan pikirannja 
“dan memberi pekabaran kepada 

“pimpinan dan bekerdja dikalangan 
perhimpoenan diloear vaknja. 
“Pendapatan, bahwa journalist tidak 

— semestinja hanja mengritik sadja, teta 
pi djoega haroes oendjoek tjonto bisa 

' berboeat, ada satoe pendapatan jang 
keliroe. Pendapatan demikian masih me 
radjalela dikalangan bangsa kita. Ini 
haroes beroebah. Inilah 'soeatoe kekoe 
rangan dari kita. 

“lain, jalah jang mendjadi pokoknja 
|. peroendingan ini. 

—.... Pengandjoer pergerakan selaloe 
andjoerkan Rakjat bangsa kita, djangan 
djadi pengikoet boeta, Kata jang po- 
poeler, djangan orang membebek atau 

- mengekor. Pengikoet partai mesti bera 
ni menjatakan pendapatannja. Dalam 

“ pergerakan haroes tidak ada per-De- 
waan atau ke-Teehanan.- 

dan pengekoran ini, pemimpinnja Sen 
diri bisa terdjeroemoes dalam tjoeram. 

—. Sering dikatakan, bahwa kaoem ti-: 
tel menggoenakan titelnja oentoek 
menarik. Ini seoemoemnja tidak benar. 

“golongan pengikoetnja sendiri jang 
'berpendapatan begitoe, Djoega tidak 
“benar bahwa seoemoemnja kaoem 

San kita. 
ar ek dari bangsa kita.— Selekasnja haroes dipoetoes- 

kan. — Systeem pilih titel dan doeit. 

  

D0 Oleh M, J. Redacteur kita S. Tj. S. 

'poenja pikiran mesti betoel. 
. Seorang doeca. orang pemegang titel 

jang berpikir, demikian itoe karena 
dipengaroehi oleh keadaan, tidak soetji 
Ihatinja, karena soedah terbawa dari 
'watakuja. Tetapi tidak djarang bahwa 

o pemegang titel jg. demikian itoe hanja 
. Imendjadi korban dari. pembebekan atau 

- pengekoran pengikoetnja, jang me- 

ngikoet dan .mendjoendjoe 
ikanja dengan memboeta, 

keadaan orangnja, anggap orang bertitel, 

|dan ketadjaman pikiran ada pada Se- 

Hanja keterangannja- beda. Dan-ini 
oesoel diterima. Dengan begitoe piki 
rannja Si Kromo tidak djadi terasa, 
tidak bisa berkembang, si. Kromo ter 
paksa toetoep moeloet sadja, atau ia 
cendoerkan dirinja. 

sengadja atau tidak, poedjian itoe mem-j 

'moemnja tidak memilih orang jang 
tjakap dan maoe bekerdja, tetapijang| 

| Journalist: disesalkan, djangan hanjal 

| oemoem. Tidak. oentoek mereboet| 

Ada poela beberapa kekoerangan| 

Membebek atau mengekor itoe sifat: 
nja boedak. Dan karena pembebekan 

'Boekan seoemoemnja kaoem titel, hanja | 

Kedoea :      

. Si pengikoet sendiri, dengan tidak 
memandang pekerdjaan, kelakoean dan 

Pemboedakan pada pemegang titel 
dan orang terpeladjar. zonder meer, 

menoetoep djalan bagi lainnja oentoek 
mengembangkan tenaga dan pikirannja. 
Pikiran mace di-monopolic. Kesehatan 

tiap orang jang maoe berpikir. 
Karena pemboedakan orang padatitel 

dan diploma, keamanan perhimpoenan 
dan pergaoelan kita sering terganggoe. 

Si Kromo mempoenjai oesoel. Sebab 
Si Kromo, orang tidak maoe menim- 
bang oesoel itoe. Itoe oesoel ditolak. 
Sebentar lagi, orang jang bertitel atau 
berdiploma, atau seorang jang kebe 
toelan doedoek dalam pimpinan, 
'mempoenjai lain oesoel, jang boekan 
lain hanja oesoel si Kromo itoe djoega. 

“Lain Satoe tjontoh jang banjak ter 
djadi. Orang berlakoe tidak bersahadja, 
atau menipoe dirinja sendiri. 
Dalam mengangkat ketoea seboeah 

perhimpoenan atau comite, orang oe- 

bertitel dan berdiploma. 
| Kaoem titel dan diploma disoeroeh 
memborong segalanja,  Meskipoen 
orang jg. tersangkoet menjatakan tidak 
dapat menerima angkatan karena soe- 

lain sebab, angkat maar. Kesoedahannja 
pekerdjaan tidak teroeroes. 

sjaf tidak soeka dirinja didjadikan artja, 

djoega jang sebaliknja. 
Lagi satoe kekoerangan j 

leh dipastikan, orang jang kaja diang- 
kat djadi ketoea atau bendahari per- 
himpoenan, dan atau pemimpin peroe 
sahaan 

Maksoednja biar sewaktoe ada per 
loenja, ,soeka toeloeng doeloe”, soea- 
toe pengharapan jang oemoemnja: 

djadian demikian, inilah ada satoe ke 
biasaan jang boeroek, sebab menggan- 
'toengkan segala apa dari seorang doea 
orang. Tidak djarang jang demikian 
itoepoen seperti memberi satoe kesem- 

kedjahatan. 

jakap mengoerves agar 
pegakapan. 

menambah  kekajaan 
atau peroesahaan. 
| Ada Isatoe peroesa 
jang berada. dalam keadaan soekar 
Boekan karena tidak setianja pembatja 

. Iroepiah jang tidak karoecan verant- 

|Ihari jang soedah ditentoekan beloem 

| Seorang: moeda jang beloem pernah 

-IHlam kesoekaran, 

Ibisa menolong soeatoepoen apa, inilah 

ng pemoe-| 

| Perhimpoenan sepakraga,-perloe de- 

dah tidak poenja tempo, atau karenaj 

Sjoekoer, bahwa oemoemnja peme-| 
gang titel dan diploma telah samain-| 

atau reciame, -meskipoen masih ada 

ang masih 5 
berakar dikalangan kita, ja'ni mengang | 

| gap kekajaan mendjadi oekoeran. Bo- 

kosong! Oempama benar dapat ke-| 

patan kepada orang oentoek berboeat 

- Orang anggap, orang kaja diangkat 
djadi pemoeka tentoe ,,maoe tombok“ 
atau disoeroeh pegang oeang, tentoe 
beres. Kalau orang miskin, difjoeriga- | 
Ikan mesti pakai oecang jang mendjadi | 
tanggoengannja. Sifat mengabdi pada 
o0eang ini. haroes dilawan, Kedjoedjoe- 
ran dan kesoetjian tidak terletak dalam 
'kekajaan dan kemiskinan orang. Meski 
'poen kedjoedjoeran buleh dioekir de- 

Ingankekajan, inipoen tidak boleh dibi 
asakan, sebab ketjoeali kedjoedjoeran, 
|haroes ada poela jang perloe jaitoe 

beres, dan 
'tjakap  mentjari daja-oepaja oentoek 

perhimpoenan 

haan soerat kabar 

dan boekan karena tidak lakoenjaapa| 

  

kipoenipimpinan poen memang koerang 
sempoerna, sehingga kalau pimpinan 
itoe baik, keadaannja akan lebih ma- 
.djoe dari sekarang. 

Pemimpin peroesahaan itoe seorang 
jang kaja.- Tetapi ia poenja pekerdja 
an tidak beres dan ada beberapa riboe 

woordingnja. 
Ditjari pemimpin lain. Kedjadian 

jang baroe dialami tidak diperhatikan. 
Orang berpengharapan, sebab jang di 
pilih itoe seorang kaja, kiranja soeka 
»bajar doeloe” hoetangnja peroesahaan 
jang beloem dibajar, jadg kalau pada 

djoega diloenaskan, peroesahaan akan 
dibeslah. t Sg A3 

bekerdja, tidak bergaoel dengan bang 
sanja, tidak: tahoe satoe apa tentang 
drukkerij, apalagi tentang peroesahaan 
soerat-kabar, hanja sebab ia kaja, atau 
anaknja orang kaja, soedah diangkat 
djadi pemimpin peroesahaan jg minta 
ketjakapan dan tenaga loear biasa, apa 
lagi sebab peroesahaan itoe ada dida- 

Bahwa orang jg begitoe tidak akan 

tentoe diketahoei oleh orang jg soeka 
berpikir, Dan kesoedahannja poen ha 
nja semangkin menjoesahkan keadaan, 

Memang, kita perloe sama orang 

pandai, bertitel atau tidak, kita perloe 
orang kaja. Tetapi djanganlah ketja 
kapan dan kedjoedjoeran digantoeng- 

kan dari titel, diploma dan doeit, 

Sesoeatoe pekerdjaan, sesoeatoe per-. 

himpoenan dan sesoeatoe peroesahaan 

mempoenjai sifat dan dasar sendiri2, 

sehingga dalam memilih pengoeroes 
dan atau pemoekanja, haroes mentjari 

orang jang selaras dengan pekerdjann, 

perhimpoenan dan  peroesahaan itoe. 

Perkara kedjoedjoeran dan kesoetjian, 

soekar ditentoekan. Tentoe jang telah 

diketahoei, djika tjakap dan maoe be- 

kerdja .dan tjotjok dengan pekerdjaan 

jang akan disiarkan kepadanja, ia jang | 

dipilih. Tetapi sebab soal kedjoedjoe 

ran.dan kesoetjian itoe ada soal jang 

amat soelit, jang tidak gampang dike 

tahoei, apa lagi sebloemnja, maka ten 

tang hal itoe biarlah diserahkan kepada 

Pembebekan pada soeara djoega 

tidak djarang terdjadi. Kepandaian bi- 

tjara memang perloe, tetapi.bitjara dan 

bitjara ada doea. Kalau hanja meng- 

gembor sadja setiap orang bisa. Tetapi 

jang penting, adalahisinja 'pembitia 

raan. Djangan orang hanja tertarik oleh 
orang jang #bisa berbitjara dan jang 

Icetjoe. 

ngan orang jang mengerti tentang se- 

pakraga, perhimpoenan seni, poen per 

loe dengan orang jang mengerti tentang 

kesenian. 2 
- Djangan sembarang | orang dipilih, 

karena titel, diploma, doeit dan gem 

boran sadja. 5 Me 

Soal pilih pengoeroes atau pemim- 

pin dan atau wakil, ini boekan satoe 

pekerdjaan gampang. Satoe kali mele- 

set, boekan pihak jang tersangkoet sa- 

dja jang keroegian, tetapi teroetama 

|bangsa kita seoemoemnja. 
. Moedah-moedahan ada goenanja toe 

lisan ini. 
  

  

  

Moelai tahoen crisis di Japan. 
Oeroesan perdaga- 
nganloearnegeri. 

| Minister oentoek oeroesan loear ne 

tiek pereconomian jang lebih actief 
oentoek tahoen 1935. 

Tehtang oeroesan pembitjaraan per 
dagangan diantara Nederland dan Ja- 
pan diterangkan bahwa “Dr. Nagaoka 
akan memberi verslagnja sesoedahnja 
ia datang kembali di Tokio di dalam 
boelan Januari. Waktoe itoe, akan dia 
dakan pembitjaraan diantara 6 Depar- 
partement jang ikoet bersangkoetan, 
oentoek meribitjarakan teedjoean ma 
na jang akan diambil di dalam bagian 
jang ke-doca dari ini pembitjaaran. 

Fabriek Goodyear di Bogor. 
Mendirikan roemah 

coentoekpegawainja. 
. Pembitjaraan2 diantara Gemeente 
Buitenzorg dan fabriek band karet 
»Goodyear“ jang soedah diwartakan 
terlebih doeloe tentang pembelian ta- 
nah Gemeente oentoek mendirikan roe 
mah2 oentoek pegawainja itoe fabriek, 
sekarang soedah berhasil baik. 

Pekerdjaannja oentoek mendirikan 
roemah2 ini diberikannja kepada per- 
Isatoean Selle-de Bruyn Reyerse-de 
Vries. . 

memn Y 

Membitjarakan so'al gadji. 
Selamanja masih di 
oelik-oeliksadja, 

,     
  

       
|titel anggap, bahwa mereka sendiri jang didjoeal dan dicesahakan, mes- 

i 

perasaan hormat dari se seorang2nja. |. 

geri mempersediakan pimpinan poli- | 

  

   
   
  

     
    

  

MALAISE: “Tin 
Kesehatan ba 

peer nugeea SEN 

Matramanweg No. 39: pinggir djalan      

      
   

  

sakit Bawasir, sakit Kentjing, 

     

    

  

dibawah djari-djari kaki. 

  

Roemah Obat diboeka saban h 
8 malam. Djoega bisa dipangg 
ongkos asal sadja bajar onkost 
Ada sedia poeder  ramboetpoe 
20 gram f 2,— 

Dilocar. kota obat-obat bisa   

  

dan ada lebih berharg 

ala TABIB S. S, MOHAMMED ALI fu 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen. jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 

sakit Gigi, sakit Mata, sakit bocah pinggang, Batoek basah atau 
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 
ienaga koerang sahwat, prampoecan jang keloear kotoran boelanan 
tida ijotjok atiu keloecar kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Diocga dikelocarkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 

Segala. roepa penjakit mata, gigi, 
“ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,59, orang asing 

1 075 dan 'anak ketfjil f 0,25.— 

penjakit dan adres ijoekoep terang. 

   MALAISE 

a dari pada wang 
GGAL 

  

    

tram — Telefoon 536 Meester- Cornelis 

sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 

koeping dan koerap ongkos me- 

ari dari djam 8 pagi sampe djam 
il ke roemah, priksa penjakit zonder 
transport. 

tih, bikin itam ramboet per flesch 

dikirim dengan rembours, asal   
  

Begrooting-Commissie akan bersidang 
di Betawi, didaiam pembiljaraan mana 
akan dipandang lagi so'al-so'al gadji, 
seperti Overgangsbezoldigingen, me- 
robah schaal-schaal, dan memindahkan 
beberapa djabatan dari H. B.B. L. ke 
Maand -looners - Reglement 'atau ke 
Werklieden-regiement. . 

 — 

Rapat oemoem 
Jong Islamieten Bond. 

Pada hari Selasa kemaren Jong Is- 
lamieten Bond tjabang Mataram me- 
ngadakan rapat cemoem di gedoeng 
P.P.P.B. Gondemanav, berhoeboeng 
dengan ocsianja ijoekoep 10 tahoen 
precies. 

Dari antara lain2 jang dibitjarakan 
ialah: 1. Pembatjaan Ooer'an, 2. Ri- 
wajat, azas dan toedjoean dari J.L.B., 
3. Apa faedahnja Islam teroetama se- 
kali boecat zaman sekarang ini, oleh 
tocan Moestopo, dan 4. Kedoedoekan 
Islam jang boeroek ini di Indonesia 
dan Sjarat2 oentoek memperbaikinja, 
oleh toean Moesa al Mahfoeld. 

—0— 

Itoe perampokan setjara modern 
di Lampoeng, 

Kepalarampoknja 
dari Bogor. 

Hari Senen jang laloe soedah kita 
kabarkan tentang itoe kedjadian pe- 
rampokan jange modern terdjadi di 
roemahnja 
Thong Sie Hoei dikampoeng Padang 
Tjermin (Soekaradja) marga Wai Lima 
afdeeling.Telok Betong. . 

berikoet : 

Doeladjis (kepala soekoe) dan Moein 

kaoem perampok terseboet. 

nama Rahman dan Rawi, berasal dar 
Tjibaroesa iBogor, 

Abang Bogor, 
Kemoedian 

tinggal di Teloek Betoeng. 

politie, 
Begitoe djoega perempoean nam 

Isam, istri dari soepir Tionghoa ters 

politie. Pada achir pemeriksaan da 
penjelidikan, kemoedian Rahman ba 
Rawi mengakoe teroes terang atas s 
kalian dosanja- itoe. 

Dengan demikian, mereka poenj   Di dalam minggoe jang akan datang, 

seorang . Tionghoa nama 

Lebih landjoet lagi pembantoe kita 
dari Lampoeng mengabarkan sebagai 

Atas ketjakapannja politie, maka 

satoe malam sesoedahnja terdjadi itoe 

perampokan, di Pandjang (Oosthaven) 
politie soedah menangkap doea orang 

perampok jang hendak naik di itoe 

kapal dan maoe melarikan diri ketanah 

Djawa.. Ini penangkapan dengan pe- 

ngoendjoekannja doea orang pendoe- 

doek kampoeng Padang Tjermin nama 

karena mereka berdoea ini dapat me- 

ngenali roepa itoe perampok, disebab- 

kan pada malaman terdjadi perampo- 

kan mereka toeroet tertangkap oleh 

Ini perampok jang tertangkap, ber- 

Malam Sabtoe jang ialoe, oleh politie 

soedah dapat ditangkap poela satoe 

temannja nama Derahman alias Lapoer, 

ialah sebagai kepala perampok itoe, 

berasal dari kampoeng Tjombai Lemah 

ditangkap lagi 2 orang 

Tionghoa nama Thong Ke Tjil dan Tek 

Ban, jaitoe soepir dan knek auto BE 924 

jang membawa perampok2 itoe malam 

terdjadi ini perampokan. Kedoeanja 

Barang2 boekti seperti gelang mas, 

peniti, tjin-tjin dll. serta oeang kontan 

jang masih terdapat ada lebih koerang 

£80.— dari masing2 mereka jg. tertang- 

kap terseboet. Begitoe djoega 2 pistol 

dan golok jang dipergoenakan dalam 
itoe perampokan soedah dibeslag oleh 

boet, dan masih familie dengan Lapoer 
kepala rampok, toeroet dionderzoex 

jita2 hendak invoer (memasoekkan) 
toe fjara merampok modein menoeroet 

  

kebiasaan ditanah Djawa, boeat dida.- 
erah Lampoeng itoe. mendjadi gagat 

djoega, 1 
meta -— 

Congres Penganggoeran. 
: Akandiadakan oleh 

P.V.P.N 
Centraal Bestuur Perhimpoenan Vak- 

vereenigingen Pegawai Negeri (PV 
PM) dari Modjokerto mengidarkan 
makloemat jang bertanda toean Soe- 
r0S0 tentang congers Penganggoeran 
sebagaimana berikoet : 3 

Sebagaimana baroe2 'ini telah dika- 
ban bahwa congres PVPM akan di 
adakan bersama-sama dengan congres 
penganggoeran ada di Djakarta besok 
didalam boelan April 1935. 

P.V.P.N, merasa perloe mengada- 
kan Congres penganggoeran !lantaran 
bahaja penganggoeran senantiasa ting 
gal berbahaja .bagi masjrakat kita, 
Orang mendoega, kalau malaise seka- 
rang ini soedah sampai pada tempat 
jang terbawah, djadi lebih sangat akan 
tidak bisa poela. Tetapi inilah boekan 
berarti kalau jbahaja penganggoeran. 
Menoeroet verslag Centraal Kantoor 
voor de Statistiek jang terachir, djoem 
blah bangsa Indonesia jang mengang 
goerjang telah ditjatat oleh “Arbeids- 
beurs idalam boelan Augustus 1934 
ada 11.017 orang 'dan dalam boelan 
Otober ada 12,154 orang, 

Djoemblah kaoem ' penganggoeran 
dari bangsa Europa dan Tionghoa 
djoega bertambah, Mengingat bahwa 
tidak semoea orang  penganggoeran 
sama datang pada Arbeidsbeurs boeat 
ditjatat, maka djoemblah orang pe- 
nganggoeran itoe pada sesoenggoehnja 
ada lebih besar poela. Apa lagi bila 
kita mengingati djoega kaoem pengang- 
goeran dari. kaoem “handarbeiders, 
Dalam sementara itoe djoemhlah anak2 
jang tammat beladjar dari roepa-roepa 
sekolah pada tiap-tiap tahoen bera- 
toes-ratoes jang mendatangkan jeugd- 
werkloosheid. 
Keadaan inilah amat berbahaja, sebab 

anak-anak ini roesak kebatinannja bila 
menganggoer teroes-menerses. Betapa 
pengaroehnja diatas masjarakat kita, 
teroetama dibelakang hari, itoelah telah 
ocemoem diketahoei, 

Congres Indonesia Raja jang pertama 
di Soerabaja telah memperhatikan ke- 
adaan ini dan sedari itoe orang soeka 
memperhatikankeadaan penganggoeran 
itoe dan disana-sini timboellah roepa2 
comite bermaksoed boeat menolong 
mereka itoe jang djatoeh sengsara 
lantaran menganggoer. 

Perhatian ini pada tempojang achir 
achir ini kelihatan tidak begitoe giat 
poela, sedang jang telah dikerdjakan 
pada sesoenggoehnja masih beloem 
mentjoekoepi, Maka karena itoe Vak- 
centraal P.V.P.N. telah ambil tindakan 
boeat mengadakan werkloosheidcong- 
res dengan bermaksoed soepaja kea- 
daan penganggoeran itoe dapat per 
hatian dari publiek lebih dari jang 
soedah2. Di congres, nanti akan di 
terangkan keadaan penganggoeran dari 
orang toea2 dan dari an2zk2 dan akan 
dibitjarakan oesaha mana2 sadja jang 
haroes didjalanaan boeat membasmi 
atau mengoerangi bahaja penganggoe 
ran itoe. Tidak sadja Bestuur2 dari 
Vakbornden jang akan dipintai prae- 

, 

i 

“   
a 

e 

prae-advies jang loeas, biarlah perkara - 

n 

n 

e 

setjoekoep tjoekoepnja dari publiek.— 
Sedikit hari lagi akan disampaikan 

permintaan2 itoe kepada semoea partij2 
poldiek dan vakbond2, dan centraal 
Bestuur P.V.P.N. pertjajalah kalau 
permintaannja akan dapat perhatian 
sepenoeh penoehnja. 

a   

   

        

advies2 hal ini, demikian djoega partij2 “85 
politiek, dipintanja soepaja memberi . 

  

penganggoeran ini dapat perhatianjg. " “



    

   
      

    

         

          

    
     
     
     

   

  

   
    

    

   

  

   

  

    
    

    
   
   

    

   
   

  

   
    
   

     

  

    

    

   

    

    
    

   
    

  

   
    

      
   

  

   
   
    

    

   
    
    

    

    

   
   
   
   

  

   

  

   
   

   
   

   

    

   

   

      

     

  

   
   

2 

(kan leden vergader 

|... kan maksoed leden vergadering 

4 se 

| stoom. Disamping ' 
. berdiri Kleermaker. 
2» Boeat tanda kemadjoeannja ini Coop, 

TMT 

   

  

    
moelai poek 
  

     

    

bertempat di tokonja. 
  

: lah oetjapan terima kasih se- | 
bagaimana biasa, Sarang 

er 

“seboet, sebagaimana biasa pada tiap2 

lebaran. “0. 
Perloe diteranglk 

    

       

      

    

- dari delen ini C MAN ar kg Mia 
| datang, semoea ada mengirim soerat 

'menerangkan hal. PER mata 
“Agenda kedoea Toean Abdulgani 

sebagai kedoea dan pengawasan 
| meriwajatkan dari moelai beridirinja ' ini Coop. pada boelan December 1930 

sampai sekarang, jang dioetamakan | 
- teroetama berichtiar soepaja ini badan) 

  

“bisa berbelandja 
“ngan tiada perloe sak hanja soepaja kita bisa belandja ada lebih moerah dari pada ketengan, de- 
ngan bermatjam2 tjontoh dioeraikannja. 
“Dalam boelan Juni 1932, moelai/ 

'menjawa tempat sendiri jaitoe disebe- 
—lahnja Paroekoenan Pasoendan, dan 
djoega selainnja mengadakan ini Coop. 

diadakan Menatoe, 
«jang - oleh karena kemadjoennja ini 

erloe memakai inatoe (sehingga P PIRAN 
MAA i poendjoea ada    

meskipoen keadaan hidoep amat soe 

sahnja, toch ini tahoen masih didapat 

keoentoengan bersih ada f 1164.96 
jaitoe dari muedah: sedjoemblah 
£ 1556690 sedang banjaknja leden 

'honja 62 orang sadja. — 
|. Agenda ketiga oleh Toean Djam- 

broet, penoelis badan pengawasaan, 

'membatja Jaasverslag tahoen 1934 

| dengan mengambil tempo beberapa 
lamanja. 

2 Sebagai boekti teratoernja dan ke- 

beresannja ini pemeriksaan, kita ambil 

|. jang perloenja sadja : Balans jang ada 

- pada 25 December '34 

1. Barang jang ada diwaroeng 
2. Pioetang 1421,99 

— 3. Inventaris 59,22 

: 4. Saldo verkooper . 11,35” 

| 3, Saldo Bendahari — —— 1366,11 

6. Aankaap meubels dan mean 

17. Boen keperlocan Menatoe 84,— 

“1, Wang simpanan f 1800,40 

2. Reserve kapitaal 1 139,58 
£ 3 rntree ". 39,10 

era P.P.M. Sp eO 3 te At 

|. 8 Petto Winst 1164,96 

: Ke Ka SRG Aan 

|. Berhoeboeng dengan lelah pajahnja 
—T. Djambroet sebagai penoelis badan 
. pengawasan, jang bekerdja setahoen 

. lamanja, dapat tanda terima kasih : 
1 tempat roko. | 
1 doos perabot tjoekoer. 
Kemoedian Toecan Oesman mene- 

rangkan adanja verslag dari Manatoe. 
Banjaknja langganan dalam toetoep 

ini boelan ada 70 orang. 5 

Banjaknja barang” tiap-tiap boelan 
rata-rata 800 potong pendapatan oeang 
ada f 778,775 bagian. Coop. dari 10 

“pCt. ada f 63,56 teritoeng karena 
boelan December 1934 beloem beres. 

“| Pengoeroesnja : 

tahoen dalam boelan Poeasaalas maoe | 

mengambil oentoeng, | 

  

Toean Soegandi, ketoea. 
'» Hasan Bisri, wakil ketoea. 
» , Soedio, penoelis.. 
»  Soepandi, bendahari. 

o |dan beberapa orang Commissarissen. 
Agenda kelima, tentang arti nama 

.IKita itoe, diadakan oendian dengan 
persenan, 

I. Koperasi ini Tetap Aman oleh 
Jonan Hardjawinata, mendapat hadiah 

50. . . 
Hi. Keroekoenan ini Toeloeng Ang- 

gautanja oleh Toean Endjoh, menda- 
an|pat hadiah f 1,50, 

oleh Toean Antapradja, mendapat ha- 
diah f 1I.— Maka jang terpilih boeat 
nama kita itoe, jang mendapat oendian 
nomer satoe. 
Tentang pembagian dari keoen- 

toengan: : 
Tjelengan 10 pCt. 
“Pioetang 4/19 » 

| Coupons 47/10 » 
Semoea keoentoengan akan dibagi- 

kan pada hari Rebo 2 Januari 1935 
(ini hari) dari moelai pagi. Anggaran 
|dasar dan Roemah Tangga diterima | 
baik dan akan dimintakan Rechtper- 
soon kepada jang wadjib. 

- Kemoedian diadakan pertanjaan ke- 
liling, dan sesoedah semoea pertanjaan 
didjawab, poekoel 1.20 vergadering 
ditoetoep. 

Pada waktoe pauze diadakan soe- 
goean sekadarnja dengan gemberi 
sekali, karena maoe lebaran akan te- 
rima keoentoengan, 

HO 

Penggeladahan Partindo 
Semarang. 

Padahari Kemis jl. gedoeng Secreta- 
rjaat Partindo tjabang Semarang, poen 
telah digeledah politie, derigan dike 
palai sendiri oleh Chef P.I, D. toean 
Bianchi. Hasil penggeladahan2 itoe 
telah diangkoet segala stukken bundel2 
boekoe2 dan portret2 jang terdapat 
dalam kantoor Partindo, sehingga ta' 
ada jang ketinggalan satoepoen boekoe 
atau soerat2. 

| Penggeladahan ini terdjadi kira djam 
12 siang, sedang seorangpoen ta'ada di 
itoe roemah, tetapi semoga teroes ber 
lakoe dengan keras, sehingga lemari 
poen roesak koenfjinja. ? 

Sementara itoe maka toean voorzit 
ter Partindo, Mh. Jakpar disoesoeli di 

1 

85!tempat tinggalnja, lalue dibawa ke ge 
dong Partindo, jang sedang di geladah 
nja itoe. Setelah selesai penggeladahan 
tidak ketinggalan oeang aan contanten 
sedjoemblah f. 33,65. (tiga poeloeh 
tiga 65/100 roepia), laloe voorzitter 
Partindo dibawa ke kantor Hoofdbu- 
reau van Politie, dimana ia toenggoe 
moelai djam 12 siang sampai poekoel 
6 sore, oentoek didengar keterangan- 
inja, laloe diperkenankan poelang, se- 
soedahnja diberi peringatan bahwa 
vergader-verbod masih berlakoe keras 
terhadap Partindo. : 
» Dalam waktoe sehari dan hampir 
berbareng saatnja dilakoekan penggle- 
dahan djoega di kantor Mardi Wa- 
nito, dimana poen dibawanja segala 
boekoe2 dan stukken2 jang terdapat. 

| Demikian poela ditempatnia beberz- 
ipa banjak orang pergerakan jang di- 
pandangnja perloe, diantaranja tempai- 
nja toean.2: : 

Soemardi —commissaris Partindo—, 
di Djomblang. Atmosantoso —commis- 

. Toean Antapradja sebagai beheerder Isaris Partindo—, di Gandekan, Woro 
Toko, meriwajatkan moendoer madjoe 
nja ini Coop. dari bermoela hanja 15 
orang sadja jang setia memenoehi 

sjarat-sjarat sebagai leden jaitoe mce 
lai dari tahoen 1932, sedang pada 

| masa ini ada sedjoemblah 60 orang 
dari djoemblah semoea leden ada 62 
orang. 2 Be 2 £ 

Tiap-tiap boelan groote aanvrag ada 
rata-rata f 1100.— 

Tiap hari belandjanja f30.— sedap 
. perhatian “dari -loear amat koerang 
menjenangkan, karena maksoed jang 
.oetama ingin menarik pendoedoek 
disini, akan tetapi maksoed itoe ada 
kebalikahnja, jaitoe keadaan pendoe- 

. doek sini rata-rata berbelaneja kepada 
toko lain, adapoen jang mendjadi 
sebab karena Coop. kita- ini tidak 

“ soeka memberi hoetang kepada mereka 
3 itoe, Ki t 

Djoega masih ada kedjadian, seo- 
. rang pembeli jang menanjakan ,apa 

Ka na 

saja boleh belandja disini? 
Ini ternjata bahwa Coop. Kita masih 

— koerang perhatian dari pendoedoek.sini. | 
Berpengharapan dari Beheerder, soe- 

| paja ini Coop. ingin lebih madjoe, 
| ediharap ada perobahan peratoeran 

(terhadap orang locaran. | 
. Agenda keempat, memperdamaikan A ee 

— tetap tidaknja ini toko, karena menoe- 
. roet pendapatan kontan pada tiap2 

. boelan rata2 dalam tahoen 1933 ada 

Reksokoesoemo —bendahari Partin- 
do—, di Kelongar. Haroen —anggauta 
Partindo—, di Tjandi. Reksodihardjo 
—anggauta Partindo—, di Semarang- 
Koelon. Amat-Soebiono — anggauta 
Partindo—, di Semarang-Koelon. Mo- 
chali — anggauta Partindo—, di Ge- 
noek Semarang. S. Tjipto —anggauta 
Partindo—, di 2e Pemali. Iman Tegoeh 
—secretaris P.P.R.I. dan t, Tasmadi. 

Dalam penggeledahan di masing2 
tempat terseboet polisi membeslag se- 
gala koran2 ataupoen boekoe2 jang 
didapatnja, ta?” ketinggalan madjallah 
»Kemoedi” jang baroe diterbitkan atas 
kemoedinja t.4MrSSartono, 

Sekianlah pekabaran dari Semarang, 
penangkapan tidak atau beloem terdja 
di, kabar landjoet akan menjoesoel 
poela. hi 

—— 

oemoem P.SLI, di 
Palembang. 

Pada hari Minggoe, tgl..30 Dec. 
ib!, P.S.IJ. di Palembang telah menga 
dakan openbare-vergadering dt Ge 
doeng @iuk, Skanak, Rapat tsb. di 
moelai poekoel k.l. 1.30 siang. Rapat 

oemoem jang diadakan pada djam 
sebegitoe, apalagi dihari poecasa soeng 

goeh baroe ini kali kedjadian di Pa- 
lembang. Meskipoen begitoe perhatian 

. Rapat 

IN Kita Iosjaf Tentang Atoerannja, |. 

boeka dengan lebih doeloe ig. berdiri 
beserta mengoetjapkan Allahoeakbar 
tiga kali dan fatichah. 

Kemoedian tocan Daoed membatja 
algoer'an, sesoedah mana ia oeraikan 
tafsirnja dengan terang. Sebagai spreker 
kedoea. t. Kamaloedin menergngkan 
|pandjang lebar tentang hikmah dan fa 
edahnja roekoen Islam ig. lima perkara. 

Pada waktoe mengoeraikan oetjapan 
kalimah: sjahadat, antara lain spr. te- 
rangkan, bahwa orang2 jg. mengoetjap 
kalimah tsb. dengan soenggoeh2 nis- 
tjaja tidak takoet sama apa djoega| 
selain pada Allah. 

Kemoedian t. Soehardjo meriwajat- 
kan S.I, hingga djadi PSII. serta t. 
|H.O.S. Tjokroaminoto almarhoem de- 
ngan sekadarnja, sesoedah siapa laloe 
Nj. Hoemajah, t. Tje Hasan wakil dari 
Siap, t. Abd Rachman Saibi dan toean 
Sangiman diberi kesempatan boeat 
bitjara sebagai publiek toean Abd. 

Rachman Sarbi, wakil dari Moeham- 

" Imadijah, melahirkan kesedihannja ka- 
rena wafatnja toean Tjokroaminoto, 
sedang toean Sangiman, jang bitjara 

sebagai ,anak ketjil“ membikin tcrta- 
waan dan djemoenja publiek. : 

Sebagai spr. jg penghabisan t.a, s. 
Mattjile tampil kemoeka, siapa antara 
lain menerangkan tentang kemoendoe- 
ran P.SI.I. tjabang Palembang jang 
doeloe beranggauta kl, 400 orang, se 
karang tinggal sedikit sekali, la poen 
minta soepaja orang2 jg maoe dapat 
kan keterangan tentang azas P. S.|.!. 
soeka kiranja datang diroemahnja. 

Poekoel 4.45 rapat tsb. ditoetoep 
dengan jang hadir mengoetjapkan tak 
bir tiga kali dan membatja soerat wal- 
asri.— : AE 

—0— 

Berita N.I.R. O. M. 

Soepaja pendengar seberapa dapat 
tidak terganggoe waktoe mendengar- 
kan radionja, ditahoen ini peratoeran 
memberikan Soerat izin oentoek me- 
masang, mempoenjai dan memakai 
toestel penerimaan radio 'itoe telah 
dioebah demikian, sehingga sesoedah 
1 Januari j.I. tidak lagi diberikan soe- 
rat izin oentoek toestel jang boleh 
'mengganggoe penerimaan radio orang 
lain, 

Akan tetapi oentoek menolong me- 
reka jang bersangkoetan, maka soerat 
izin oentoek toestel jang mengganggoe 
itoe (stralende ontvanginrichtingen) 
tetap lakoenja, sebagai peroebahan 
dari 1 sampai 14 Juli diadakan ke- 
sempatan, dengan perdjandjian jang 
tenioe, akan memintak ixin bogat toe- 
stel jang tidak memenoehi sjarat jang 
dikehendaki itoe. : 

Sekarang kalau diterima soerat per- 
mintaan izin, lebih dahoeloe diselidiki 
adakah toestelnja tidak mengganggoe 
(stralingvrij) toestel oentoek dengar 
jang lain. Djika mengganggoe, tidak 
diberikan soerat izin. 

Atoeran seroepa itoe sekarang dila- 
koekan djoega waktoe mempertimbang 
kan permintaar! izin mereka jang soe- 
rat izinnja karena salah soeatoe hal 
telah ditjaboet kembali, jaitoe misalnja 
djika mereka tidak membajar pada 
waktoenja bantoean omroep kepada 
Nirom jang tiap2 boelan mesti diba- 
jar lebih dahoeloe. 

Kalau soeatoe soerat izin ditjaboet 
kambali, karena hal ihwal seperti di 
atas itoe, maka toestel radionja hanja 
boleh teroes dipakai, djika bantoean 
omrosp boeat Nirom jang menonggak 
itoe telah diloenasi dan dimasoekkan 
poela soerat permintaan izin radio 
jang baroe dikantor pos. 

Sebagaimana soedah diterangkan 
“diatas ini, izin jang diminta hanja akan 
diberikan djika toestclnja mentjoekoe- 
pi sjarat jang dikehendaki, adapoen 
bagi toestel jang menggangoe seteroes 
njapoen dengan tidak djandji akan di 

berikan djika toestel itoe soedak tidak 
lagi mengganggoe toestel pendengar 
jang lain (stralingvrij), 

Sbepaja djangan ketjewa, djadi ba- 
jarlah pada waktoenja bantoean omroep 
boeat Nirom. 

—O— 

Wali negeri mendapat bintang. 
Commandeur indeorde 
“yan den Nederlandschen 
Leeuw. 

Wali Negeri Jhr, Mr. B. C. de Jonge 
dibenoemd sebagai Commandeur in de 
orde van den Nederlandschen Leeuw. 

rikan diachirnja tempo waktoe maoe 
meletakkan djabatannja, ada satoe boek 
ti bagaimana pekerdjaannja Wali Ne- 
geri sangat dihargakannja oleh Peme 
rintah di Holland, kata B. N. 

Openbaar gehoor. 
Berhoeboeng dengan ini penerimaan 

biniang pada tanggal 9 Januari jad. 
Wali Negeri akan menerima tetamoe. 

berikan izin. Izin itoe baroe akan di- 

Ini bintang jang biasanja baroe dibe| 

     
  

Ki Hadjar Dewantara. 
Berbitjara didepan radia. 
Moelai nanti malam 3/4 Januari kira 

nja j.m, Kandjeng Goesti serta keloe 
arganja, Ki Hadjar Dewantara akan 
berpidato di Soerakarta, jangmana te- 
'roes disamboeng dengan zender radio 
SR. V. $ : 

Jang mendjadi poko” pembitjaraan 
jaitoe ,Wiraga dan Wirama didalam 
pendidikan” dengan bahasa Djawa. 

Selandjoetnja tanggal 4 djalan 5, 

tempat di studio S. R. V Kepatihan 
Mangkoenegaran, akan dipidatokan 
poela tentang hal ,Permainan anak2 
sebagai alat pendidikan”, didalam ba 
hasa Indonesia. 

studio S.R.V. dipidatokan poela tentang 
»Tanah Indrya atau systeem Nationale 

Frobel methode” dengan bahasa Indo 
nesia. 

nja djam 8 malam, S.R.V. itoe disam 
boeng dengan Mavro-Nirom Djokja 
dari golf-lengte 109,09 M. dan Nirom 
Semarang dari golf-lengte 103,09 M. 

—0O— 

Berita Tangerang. 
Perajaan P.R.I. 3tahoen. 

Kemaren doeloe, Perkoempoelan 
Roekoen Isteri Tangerang telah menga- 
dakan malam peringatan 3 tahoen, 
bertempat diroemah Taman Siswa, 
dikoendjoengi oleh k.I. 150 orang, 
diantaranja ada kira2 60 kaoem iboe. 
Wakil2 perkoempoelan ada lengkap, 
demikianpoen wakil2 soerat kabar. 

Pada djam 8'/, rapat diboeka oleh 
njonja Poernama, Kemoedian pimpinan 
rapat diserahkan kepada penoclis, 
njonja Wiradisastra, karena ketoea 
sendiri akan meriwajatkan perdjalanan 
P. R.I. dalam 3 tahoen. 

Dengan ringkas tetapi tjoekoep dje- 
las dikisahkan keadaan perkoempoelan 
semendjak berdiri hingga beroesia 3 
tahoen. Akan perdjalanannja dioeraikan 
langkah per langkah dengan terangnja. 

Sesoedah itoe maka diberikan ke- 
sempatan pada sekalian jang berhadlir 
oentoek berbitjara. Sekalian wakil2 
perkoempoelan dan sementara orang 
lagi sama membahagiakan P.R.I. dan 
memoedjikan moedah2 an P,R.I, ber- 
oesia lebih pandjang lagi agar dapat 
lah kiranja menoentoet tjita2-nja lebih 
djaoeh. 

Pada kira2 djam 10 diadakan isti- 
rahat, dimana  di-idarkan djamoean 
jang sederhana, Kemoedian pada djam 
11 malam pertemoean ditoetoep oleh 
ketoea dengan selamat. 

Beberapaperobaha- 
“Soesoenan pengoen 

| roes perkoempoelan 
perkoempoelan, 

Taman-Siswa, Berhoeboeng dengan 
kepindahannja toean Tarpan sebagai 
ketoea M.T.S, dan toean Srijono se- 
bagai ketoea M.G. maka beloem be- 
rapa lamanja telah diadakan perte- 
moean oentoek mengadakan reforma- 
tie dalam Madjelis Taman-Siswa Ta- 
ngerang, Adapoen poetoesan rapatter 
seboet sebagai berikoet : 

Ketoea toean Soemarno, wakil ke- 
toea Toean H. Radji, penoelis Itoean 
Djajoesman,8penoelis 2 toean Samadi, 
bendahari toean Rakimin, dan pem- 
bantoe toean2 R. Irsad, Sastrodiwirjo, 

    
       

       

             

  

ITrahon - Baroe 
djam 8-9 dengan bertempat di Prang- | 
wadanan (Mangkoenegaran), didepan- | 

malam djam 7,30 sampai djam 8, ber|| 

Tanggal 5 malam 6, bertempat di| 

Perloe diterangkan bahwa sesoedah | 

Bakkerij Thio Bok Seng bikin 
segala roepa koewee kering en 
taartjes besar en ketjil enz. 
Terbikin dengan telor,en barang 
barang jang kwaliteit nummer 
satoe. Harga moera. Harap Njo- 
nja-njonja en Toean-toean biki: 
pertjoba'an sedikit doeloe. 

h 
Telf. 777 WI. Kramat 84 terdiri dari 
1885 en teroes dicontrol oleh Gezond 
heidsdienst. 

? 

  
  

  

dicoendang, 

Baroe-baroe ini di Tangerang telah 
dibentoek sebocah Comite Pertemoean 

Pasoendan, Taman- Siswa, Ikatan-Sau- 
dara, Oesaha-Saudara, Perkoempoelan- 
Roekoen-lsteri, Isteri-Penjebar-Penge- 
tahoean dan Perkoempoelan-Roekoen 

njoesoen pengoeroesnja sebagai beri- 
koet: Ketoean Toean Moechtar Soe- : 
wandana, penoelis toean Soediman, 
bendahari Njonja Poernama dan 4 

Tocan HA. Salimakan” 

Sentosa. Comite terseboet telah me- 

  

   

  

      

   

  

    
   
   

        

   
   
   

   

Lebaran oleh perkoempoelan2: K.B,L, 

orang pembantoe. Dalam rapat itoe 
soedah djoega dipoetoeskan bahwa 
nanti pada malam Achad tanggal 12 
menghadap 12 Jan,'35 akan diadakan 
pertemoean lebaran bertempat di per- 
goeroean Taman-Siswa, dimana akan 
diadakan pidato tentang ,Idal-fitri" K

a
 

dan sekedar djamoean jang sederhana, 
Adapoen oentoek pidato itoe akan 
dioendang Toean H.A, Salim dari 
Djakarta. 
Moedah-moedahan sadjalah keda 

tangan Toean H.A. Salim tadi mem 
bawa penerangan dan kemadjoean 
bagi kaoem Muslim di Tangerang, 
jang hingga kini ta' pernah kedengaran 
soearanja. . 

Kah 
Poen K.B.I. Tangerang djoega ke- 

hilangan ketoea dan wakil ketoeanja, 
karena kepindahannja toean2 Tarpan 
dan Srijono. Dari itoe dalam perte- 
moean jang baroe sadja diadakan te- 
lah disoesoen pengoeroes baroe, Ketoea 
toean Soekarman, penoelis t. Moechtar 

riwo, Samadi dan Soemardi, 

K.B.I. Tangerang kiranja akan lebih 
berarii lagi. 

Karena pergantian pengoeroes ini, 

Soeawandana, bendaharitoean Rakimin 
dan pembantoe toean Soeparto, Soeg-. 

Pagoejoeban ,Pasoendan” 2 
Toean Soekmadja sebagai ketoea 

dan toean Soepena sebagai penoelis 
dari Pasoendan karena kepindahannja 
dari Tangerang terpaksa meletakkan 
djabatannja dalam perkoempoelannja. 
Rapat jang beloem lama diadakan oen 
toek memilih penggantinja telah me 
moetoeskan: toean Djatnika sebagai 
ketoea, toean Koesasih sebagai penoe 
lis dan toean Djajoesman sebagai 
Bendahari. Mengingat akan soesoenan   Taminoedin, Soemardi. dan poelitiek. 

  

  

Kramat 4. 

Seperti : 

per el. 

sampai F 10.— 

sampai F 5.— 

Kemedja dan pijama 

Apa jang Toean-toean dan Njonja2 perloe? ? 

DATANG SADJA 

2 3 ADA 

toko K. OKAMU R” 
Teli. 5974 WI, 

Segala barang sedia. 

. Tjita-tjita.boeat kebaja moelai dari 9 ct sampai 75 ct, 

Taplak medja moelai dari 10 ct sampai F 2.50.— 

' Tjangkir-tjangkir per stel moelai dari 87 setengah ct 

Tasch-tasch Njonja moelai dari 22 setengah ct. perst. 

Pajong2 moelai 15 ct, per st, sampai F 2.75, 

Batavia-C, 

jang bagoes dan moerah. 

pengoeroes baroe dari perkoempoelan 
politiek ini, maka boleh diharap Pa- 
soendan di Tangerang akan lebih giat 
bekerdjanja dalam gelonggang social 

| 475,62 sedang tahoen 1934 'hanja Ipubliek ada djoega, walaupoen koe- Perabot dapoer jang bagoes dan moerah, 

| maik sedikit sadja, jaitoe f 90,35 se-| rang dari biasanja jang hadir K.I. ada 

|... hingga perbandingan pendapatan kon-|200 orang, wakil2 perkoempoelan ter 
1 B.O. P.N.L, Moeham- 

| dan tahoen 1934 ada f 84,25 sadja. | madijah, Hizboel wathon, sedang wa 

        

   

  

   

          

Mereka jang maoe menghadap kepa 
da Wali Negeri, mempoenjai kesem- 
patan oentoek mewartakan lebih doe Siapa-siapa jang belandja lebih dari F 1.— Dapat persenan 

loe kepada Adjudant van den Dienst " 2 tan dalam setahoen 1931 ada f 907,44 | diri dari S.P.L,   

  

—— Pn bagoes boeat lebaran. 
    

  

          . Menoeroet pembitjaraan jang agak |kil2 pers ada dari Pemandangan dan | di 3uitenzorg, sampai tanggal 8 Ja- 

lama, maka kepoetoesannja itoe toko (Pewarta Palembang. Rapat tsb., jg. | nuari. PET TT 

. 

  tetap berdiri, dipimpin oleh t. Jakoeb Achmad, di-i Dengan telefoon djoega boleh,



      

   ek membosat di da! 
postwissel, baik dalam 

    

     

    

  

    

  

    

jadi 25 sen: 
Oa erangan Pen 

baj 

  

      

      

  

  

     
: Naa 25 $ sen: 
pi djika orang jang diala 

al diloear lingkoengan pengi 
t, bajarannja boleh ditambah: 

oentoek boengkoesan 
im ke Nederiand, jang 

gan bia oedara soe 
im dengan K.L.M., sama 

4 edara barang2 tjotak, ja- 
pai 5 gram 30-sen, lebih dari 

ai an 50 en dan selan 

menoenggoe 
Lebaran. Koewe lap 
  

     

  

   

    

  

      

   

                

na mesti Aa ab di- 
sesoedah habis tempohnja | 
'akan- dipoengoet ongkos 

me besarnja 25 sen seminggoe 
| eat ap-tiap Pe dengan ma- 

        

    
   

  

   

    

ga antwoordcoupon dari 20 
ditoeroenkan sa Teng sen. 

    

    

        

soerat, drukwerk, soerat 
ran Soerat kabar, document, 
engkoesan ketjil dan soerat 

S oekoerannja akan mendja- 
jaitoe pandjangnia, lebarnja 

a sama sekali: 90 cm, 
i oekoeran sepandjang- 

“tidak lebih. dari 60 
m digoeloeng (seperti rol) : 

pandjangnja dan doea kali garis me- 
Inengahnja: 100 cm. dengan maximum 
1180 cm. 

Postpakket: jang koerang dari 5 kg. 
i | ditetapkan sebesar-besarnja 60 dm3 

'dan oentoek postpakket jang lebih dari 
jadi Tjodoti5 kg sampai 10 kg 80 dm3, 
voorzitter dan) 3. Maximum aangegeven 

Aa, siwaarde, verrekening (rem- 
bours) dan postwissel. 

Moelai dari 1 Januari 1935 djoemblah 
itoe sama, baik boeat hulppostkantoor 
maoeposen boeat postkantoor. 
TEGE 

1. oentock soerat jang dipertanggoeng 
kan harganja (aangegeven waarde): 

a, di Hindia-Belanda f 5000.— : 
f 4800. Ea 

      

  

    

   

          

   
   

      

    

  

   lak 'dioendang dan 

  

     
    

    

    
   
    
    
   

   
    

  

     

   

    

  

   

   

      

   

   

  

    
      

      

pagar, 
g dibitjarakan boekan soal 
ora'jat didalam  Volksraad 
soal lain lagi jang sekarang 

plan, difikir2 bisa hantjoer- | 

rang Tjodot hanja boleh oesoet 
sadja seperti djoega doeloe ter- 

, atas dirinja Kalong jang selaloe 
3 had ik enz. enz... Ja ten | 

tang doeloean Ng 

' b. keloear negeri 
10. 000 frank einas: 
2. oentoek postpakket jang 2g 
goeng harganja: 

“2. di Hindia Belanda f500.— : 
b. keloear negeri f 480.— atam 1000 

"lirank emas, Na 
3. oentoek verrekening soerat 
. geteekend : 

adi Hindia-Belanda f 1000.— 
b. keloear negeri f 480.— : 

“ea oentoek verrekening posipakket : . 
“2, di Hindia-Belanda f 300, —, 

b. keloear negeri f 480.— 
15. oentoek postwissel: 

a, postwissel biasa di Himdia-Be- 
— Tanda f 1000.— 

b. postwissel biasa di Hindia- Be- 
lang Ae ama 

“postwissel biasa dan postwissel 
kedatat kenegeri loearan f 480.—, 
Djoemblah jang sebesar2nja oentoek 

mo dai pada satoe borderel dari 
“500 dinaikkan djadi f 1000. — 

atan 

aan- 

2 A Meeiai Terbar pada 
K 1 Januari 1935, 

tentang peratoeran post | 
ng telah di langsoengkan 

rlakoe pada 1 Januari 1935. 
ng dengan" itoe maka pe- 

perhoeboengan post di Hin- 
en dioebah djoega. 

    
     

          

     
   

  

   

    

    

   
   

   
   

  

    

  

   

      

   

   
   

        

    

      
      

  

    

   

“4. Knippatroon. 
ng tarief-tariefnjatetap| En 

ah. Tabel tarief baroe itoel 

| disegala post—, bij— dan 
“ lengan harga 5 sen) 

goentingan jang memakai keterangan 
jang ditjetak, baik “di Hindia-Belanda 
maoepoen keloear negeri, akan boleh 
dikirim dengan bajaran drukwerk. 

Lain dari pada itoe di Hindia-Be- 
Janda tetap diizinkan melampirkan pa- 
da. madjaliah mode (modejournaal), 
knippatroon dan patroon goentingan 
jang menoeroet boenji keteranganj jang 
tertjetak padanja bahwa patroon itoe 
memang lamp: ran nomer madjallah itoe, 

. Knippatroon atau patroon goentingan 
jang tidak ditjetak atau jang keterangan 

“Dibawah ini Aiceraikah ringkasannja 
.: Pe itoe: 

: I. Tarief 

: Tariet-tarief Aga. dioebah seperti 

raille 8 (Goeratan 

5 3 | dengan pembajaran soerat biasa, de- 

5. Document. 
Selain dai correspondentie (kartoe- 

“Isoerat kawat terboeka) jang lama dan 
Isoedah dipakai memenoehi maksoednja 
jang pertama, moelai dari tangga! 1 

Pe- |itoe boleh dikirim dengan tarief docu 
1 ment. Djika perdjabatan post ta" dapat 

mempertimbangkan adakah . origineel 
correspondentie itoe soedah dipakai 
memenoehi maksoednja jang pertama, 

rat penerimaan (B.V.O.) boeat soerat, maka salinannja tidak boleh dikirim 
nd, kotak2 ketjil dan post- | dengan tarief document. Begitoe djoega 

begitoe djoega oentoek soerat hainja djika pengiriman itoe orang) 
an (B.V.B.) boeat postwissel, ' melakoekan correspondentie jang ac- 

inta ketika memasoekkan soerat,' tueel dan mengandoeng kepentingan 
k, postpakket dan postwissel itoe, ! sendiri. 

5 sen ditoeroenkan djadi 12'/,' Pada document jang lama boleh di 
jika soerat BVO atau BVB itoe boeboehkan franco jang soedah ditjap 

Bert Toearan maka Naaah serie soe   

ngan negeri loearan | 
dia Belanda, dari 30| 

Knippatroon ig. ditjetak dan patroon | 

nja tidak ditjitak, hanja boleh dikirim 

Ingan tidak mengindahkan bakalnja (ba- | 
Kenja) jang diboeat patroon itoe. | 

|pos dan soerat terboeka, begitoe djoega 

Januari 1935 salinan correspondentie 

6. Natan ln 

“Selain dar 
  

   Maeitoe jocga buisije 
jang berisi vaccine, asa! sadja soedah 

monster. Oleh berbagai- bagai peroesa- 

lir, seruin dan vaccin itoc boleh djoega 
dikirim sebagai monster, asal boekan 
boeat keoentoengan sendiri melainkan 
O€entoek kepentingan 'bemoem. 

(Ada samboengannja). 

  

BADMINTON, 
Pertandingan oentoek kehormatan 

dan perpisahan. 
Kemaren di Berendrechtslaan Bt.-C 

,|telah dilangsoengkan pertandingan 
Badminton antara , Sriwidjaja“ dengan 
»Be @uik“, jang berkesoedahan: 

»Sriwidja nBe Guik“. 
Single 

A. Darfai—Effendi 15: 7, 6-15 : 15-7, 
R.M. Noer - Boeharil5-6,7-15:13- '3, 5-2, 
M. Hassanoedin—A. Madjid 15-2, 15-3. 
R.A. Djauhary—Oui 196, K9-7. 

Double, 
A.. Darfai/A. Aziz—Boechari/A. Ma- 
djid 21-12, 21-8.  - 
R.M. Noer/R. A. Djauhary —Effendi/ 
Wahid 21-9, 21-8. 
M. Hassanoedin/R.M. Ali —Soejino/Oui 
21-8 21-17. 

Maka mengingat punt2 jang diatas 
ini. njatalah, bahwa ,,Sriwidjaja men 
dapat kemenangan- jang locmajan 
djoega ialah 7—0. 
  

  

  

Ti Aboenawas MoearaLa- 
kitan (gewest Palembang). 

Sajang boekan tempatnja dimadjoe- 
kan didalam Pemandangan", karena 
apa jang toean toelis adalah oervesan 
persoonlijk belaka. 

Toean M. Tahir 15 ili, 
Palembang: 

Activiteit tocan sebagai pembantoe, 
diterima kasihkan, sehingga kabaran 
idari toean, lebih doeloe termoeat di- 
soerat kabar lain, baroe toean kirim 
pada kita. Lebih lagi tosan katakan 
disengadja soepaja hasil toelisan 
lebih banjak dari ongkosnja. ' 

Toean Djajoesman Solo 
Oeang honorarium toean dari boelan 

October dan November akan dikirim 
dengan segera djika toean kirim adres 
tocan pada Administratie, 

Perskaart beloem dimoefakati, dan 
berhoeboeng dengan soedah ada re- 
dacteur kita bagian Midden Java, ma 
ka dirasa pembantoe lainnja koerang 
begitoe perloe, harap toean2 imakloem 
kan, 

i buisjes (boemboeng ke- | 
tin berisi ser 

tidak berbahaja lagi kars na boeatan nja | 
dan boengkoesannja, disamakan dengan | 

haan Negeri dan laboratorium partikoe- | 

  

MALAISE 

-DJAN CAN DIP KIR 

Meskipoen Lebaran hampir datang 

— DATANG LEKAS PADA 

Toko "DELI MA" 

Dengan sedikit wang bisa beli pakaian boeat soeami istri, anak ber- 
anak, Karena semoea harga barang dikasi toeroen.: 

SPECIAAL BOEAT HARI RAJa. 

    

x 
  

  

Klamboe soedah djahit No, 3 f 1.25. No. 2'f 140 

TOKO ,DELIMA 

asesmen Anna 

k& Pasar Senen 

Batavia C.     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"bas S 

' BADJOE-ANAK: | 
s Bi 
E Oentoek perempoean 2 

 —. dan laki-laki Gi 
El | 8 
E| Poeicehan matjam kemb:ng B 

n DAN KWALITEIT, - 
Ez DENGAN POTONGAN W@ 

a tr PALING BAROE 3 

a e . A 
- soedah klaar, A 

- SELAMA MASIH “ZONDER DJAIT LAGI BELI - 
2 TePan 'BADJOE KLAAR, BANJAK 
s3 MEMBERI KEENTENGAN GS 
Be BOEAT KAOEM IBOE, E 
- BISA DAPAT : 5 

B3 £ GRATIS HARGA 8 

mf nan B 
3 aa 19m F1) BB 

Ig DATANG DAN SAKSIKAN : 3 
Bu BELANDJA ATAWA TIDAK H 

Aa | | PERKARA BELAKANGAN B 
si TETAPI B 

E ) GB 
8 Perhatikan lebih & 
#l Fl 
# — — doeloe A 
3 RJ 

HA moorrtuss, 2 
BT tan NAN, DJOHOR 5 

  

PA SAnUN TUM) 
  

  

aa A G L 

Moelai   'kemoedian, bajarannja 25 sen, jaitoe jang doeloe dipakai mengirim- 
ii 30 sen , (kannja. : 

  

       

  

      

2 LOTERIJ! 
didjoea 2 J anuari. : 

PEMBOEKAAN 14 FEBRUARI j.a.d 

. Loterij MERAH 
Oentoeng boeat menrik ada 1 atas tia 

2“ botery. POETIH 
Oentoeng boeat menarik ada 1 atas 53 

Hoofdprijs F 100.000 
dan 267 prijs? lain! 
Hoofdprijs F 50.000 
dan 562 prijs? lain / 

  

  

 



     
    

.pa-roepa. Maizan dan batoe 

- toenggoel dibikin sama 

  

panam BUNING 
MANGKOL 28 

  

mes PENERANGAN 
(BELADJAR BAHASA ARAB TIDA PAKAI GOEROE) 
  

Dengan , PENERANGAN" keloear seminggoe sekali toean- focan 
poetra dan poetri bisa berbahasa 

ARAB 
Berlangganan : satoe boelan 4 nomor F 0.60 

tiga boelan 13. ,,. , 1.80 

1 2 1 0.15 
  

Pesanan boeat djadi ABONNE di alamatkan kepada: 

dminis tratie ,, PENERANGAN“ 

p/a Toko I. B. AL C. — Telf, 427 

“Tengkoeroekkade No. 108 

PALEMBANG       
II Mendjoeal koeweh : 

dan 

      
  

       
“Iechtszakenkantoor 

. MOHAMMAD. YAMIN 

Sawan BESAR 56, Tel. Wei. 3799, BATAVIA- CENTRUM 

Kantoor oentoek mengoeroes perkara dimeeka pengadilan 

oentoek Merken, Faillissement Overschrijving: djoega centoek 
“oeroesan: incasso, belasting, informatie, administratie, hak 

tanah, advies: dalam hal sosial dan ekonomiej djoega salin 
menjalin kedalam berbagai-bagai bahasa. 

Satoe-satoenja kantor Indonesia di Djakarta. Diboeka tiap hari 

dari p, 8—1 pagi dan p. 3.50-—5 sore. Oentoek orang tidak 
mampoe hari Selasa dari. poekoel.1—5 «sore.     MALAKA Nek PALIT BOOM 

: Ne 2447? 
Tayan an recepti 

SOEMARJ ON   
BAIK /EKALI BOEAT “PORTMAN 
ORANG 2 JANG BANJAK DJALAN DAN 

BEKERDJA BERAT. 
MINJAK PAREM.,PALM BOOM” MENJEMBOEHKAN PENJAKIT: 
RHEUMATIEK (EN TJOK) PINGGANG YALAH OERAT, KE/ELEO. MF. 
LOEANG PEROET KEMBOENG,MA/OEK ANGIN,LEME S DAN LL. 
ATOERAN PAKE! TERLAMPIR DALAM DOOAL   

  

' Mhavdbi Bergambar dari Pena Pa Priaji 

Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

“Oplaag 6090 Exem plaren 

Dikirim pertjoemah kepada ieden P. P.B. B. dan Pa jak langganan? 
segala. bangsa.dan.mb tenaar2 Europa. 

3 .sHarga abonnement boeal Eta Yi 

FE— setaon atawa 12 nomer, f 2.50 setengah. taon afawa 6 nomer, pem- 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer. 

: Lapangan bagoes dan loeas oentoek reciame dan advertentie. 
Menghadepi hasil besar dan menjenargkenj tariefnja rendah dan berlang- 
ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 
Ingetlah, kalangan Regenischapsraed atawa Reg. Werken jang terkemoedi 
oleh Regenten, jang kebanjakan metwimpin fjabang P. P. B. B. bisa men- 
djadi lapangan advertentie djoega 
Perminta'an langganan atawa perijontoan Pama ad adver- 
tentie atawa tagief, serta masoek lid P, P.B. B. toelis pada. ae 

2 Administratie. 
Batavia-Centeum. IR, Selehlaan 13, 1Paviljoen) Te'efccn. No.3071 WI, 

SA 

5 : 
P4 

  

  

  

PALING MOESTADJAB 
DIATAS DOENIA 

»Cryptal” 
Bakar keperlogan kita djika da- 
pat dihinggapi penjakit kentjing : 
baroe dan lama selaloe makan, 

» Cryptal” 
Basmikan semuea baccil2 koetoe2 
akar2 dan daging2 jg. biarg dari 
penjakit kentjing sampai habis 
tidak berdjangkit lagi. 

CRYPTAL SELALOEBEKERDJA 
DENGAN TJEPAT SEKALI 
SEBAB DJAMAN MALAISE 
HARGA CRYPTAL 

DITOEROENKAN LAGI. 

Per flesch'isi 100 

y, » ” Ta 

  

5 11325 
aga 3 
Maa 

Toko K. dibiin Gshhita & Co. 
No. 0 Bau 9 Sawah Besar Batavia-C. Telefoon 3328 Weltevreder Java 

Boleh dapet di kita poenja agent 

Tn M.OISHI 79-81, djalan trambaan Senen Batavia-C. 
" TOYO, depan Rialto Bioscoop, Senen Batavia-C. 

MATAHARI, Tanah Abang, Batavia-C. 
- SANYO, Tandjodng Karang (Z. Sumatra). 
KANEKO, djalan tram No, 242 Mr. Corelis, 
ABE, Handelstraat Buitenzorg. 

t — SUZUKI v/h NANYO, Groote Postweg 39, Soekaboemi, 
0.0 “TOGASHI Tjiandjoer, 

- OBAT NAKAMURA, Kanoman 40 Bandoenig, 
»  UMENO, Senen djalanan tram No. 183 Batavia-Centrum. 

“SANYO Kramat No. 12 Batavia-C. 
pm Oi Tan ugrang 

  

s
a
n
a
k
   

    

Fa Ma te aka : ta 

HARGA PES FLEsa 3 2 EH BOGA. FOOD JOBALLAGI RABAT BAIK 
TERDAPAT DIANTERO TOKO2,WARONG2 DJOEGA PADA COIFFEUR2 

MEMOEDJIKAN DENGAN HORMAT 

| SOUW HAN JAM 
  

  

  

  

  

Aan 38 

  

lapis spekkoek 
roepa koeweh oentoek isi stop- 

flesch. 

le, Kwaliteit. 

  

  

  

Kleerma Ka 

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

  

sai £ 

Trima roepa2 pekerdjaan boeat toean2 - 
dan roepa2 model menoeroet maoenja 
jang bikin djikaloe toean2 ingin poto- 
ngan jang bagoes enak dipake datanglah 
di kleermaker jang terseboet. 

Memoedjiken dengan hormat 
MOEDAHAM 

  

  

KIRIMLAH 
.wang sekarang 

1 lot 

2 lot 

f 1135 
f 6.35 

"Ya lot f 335 

Nanti toean terima f 100.000 atau su 
f 50.000 siapa tahoe. 

Rembours tida dikirim boeat hari! 
besar. 1 

| 4.50 membeli 1 stel sepatoe war- 
na. boleh pilih koelit bagoes dan 

Ikoeat moelai dari no, 37 sampe 40. 

  

TOKO « — MARCIA“ 
Gang Djain no. 39 

Manager G. Siagian.   

  

  

   

     
    

    

     
   

    

POM PHOLIN 
  

- Ada sematjam obat 

. air 
Kerdjanja tjepet 

dan menjenangken 

   

Harga per Flesch : 

poenja Toko.     
  

Nona, djika 

ena Sa) 
13 1 SS 

 F 0,50, 
Bisa dapat beli dimana-mana tcko Japan jang men- 

djoeal obat. Kapan tida ada boleh teroes pesen di kami 

Djika "kirim wang f 0,60 dikirim frarco 1 botol Pemptolin 

Prijscourant obat3 boleh diminta dengan pertjoema 

K. ITO & Co. 
Molenvliet West No. 203 Batavia Tel. No, 293 Batavia Tu 

POMPHOLIN 
  

Obat penjakit koetoe 
air, koerap, koedis, 

beroentoesan dan 
panoeh 

| LN 

Djagalah kamoe poe- 
nja kaki! BER

 
Moesnakanlah penja: 1 

kit koetoe-Air! : 

   

Importeurs 

 



   

  

   

       
    

   
  

                    

   

    

  

  

   
   
   

— “Redacirice : R. Siti 
Plan 

    

  

    

    

   

    
    

  

pan Pengenaan 

Kk So'al roemah tangga oleh 
paridana anandi v9 jang ta     

    

  

          

  

   

            

  

                

  

  

ng | dari 
ilkeloear telah ketahoean lebih banjak 

1 dari pada ocang masoek, kita haroes 

menghematnja' apa2 jang dapat dihe- 
mat. 

        

       

  

   
   

   dan dihormatnja sesoeatoe 
tergantdeng kepada deradjat 
iboenja, Ketinggian deradjat 

poean mendjadi koentji keting- 
an deradjat roemah tangga, sebab 

lah jang mendjadi penga- 
angga itoe, 
a itoe hal so'al roemah | 

agi kaoem iboe ada satoe 

yal jang hidoep, jang sekali-kali 

ak boleh dilalaikannja, karena satoe| 
ewadjiban jang 'berat sekali. Boekti 
lau seorang isteri didalam: roemah 

tangganja tidak bisa-mengatoer seba- 
gaimana mestinji, biasa didalam roe- 
“mah tangga.itoe terdjadi apa-apajang 
tidak baik, hidoep bersoeawi isterinja 

dak mendapat salam dan bahagia. 
"Apakah kewadjiban kaoem iboe 

gan roemah tangga itoe? “3 
'Menoeroet pendapatan ki 
ihoe : 

    

   

  

   

  

     
     
    

  

   

    

   
   

    

  

   

   
    
   

  

    

   
   

  

   

     

  

      

   
    

    

   
   
   

  

   
       

  

   

    

        

        
      
   

    

    
   

    

      

   

   

  

. Mengoeroes oeang. 
.3. Mengoeroes roemah. 
14. Mendjaga kesehatan. 

Memasak. 6 x 
Terhadap kepada masjarakat. 

Agar lebih djelas marilah . kita 
gkan satoe persatoenja diambil 

gkasnja. aer 
|. Wet-wet kawin dan pertjeraian. 

| Hal ini kita tidak akan mengoeraikan 
pandjang lebar, tjoema akan membi- 
jarakan apakah sebab2nja sekarang: 
anjak isteri jang mendjadi korbannja | 

laki-laki, sehingga karena 
anja sampai terlantar 

g Wet-wet kawin dan pertjeraian. | 

HA 

3 

jalan, teroetama 
dikota-kota, 
k lain karena tidak| 

wet-wet kawin dan pertje-: 
na moedah dan moerahnja 

oeran kawin dan pertjeraian| 
jadi banjak.. mengoentoengkan | 

as mesdjid. Kalau itoe peratoeran 
disoesahkan, barangkaii tidak akan 
banjak terdjadi, sekarang kawin, besok 
bertjerai dan loesa kawin lagi, sebab 

katanja moerah. Yak ji 
... Hidoep didal 
laki-laki itoe me 
“Perempoean,. haroes. seperti 
sahabat, teman hidoep didoenia, dja 
ng erti. kebanjakannja  kaoem 

memandangnja kepada kaoem 
: tikepada boedjang, 

rdjaan baik ringan 
es. didjalankan 

jalan-d 

  

am bersocami isteri, 
mandangnja kepada 

   

      
    
   
   
     

  

   

   
   

  

   

     

    

     

   

ngat bahwa didalam 
ni isteri, haknja isteri 

i, dan seba 

| mah tangga, jang mendjadi isteri ha- 
: bisa memegang keras, haroes 

gat kepada petoea orang2 toea kita,:| 
Djangan besar pasak dari padatiang!“ 

jadi kita haroes bisa hemat, haroes 
ingatkan oentoek hari besok, dja 

n sekali2 boros, kepada hoetang: 

ITO 

        

    
    

    
    

  

   
   

  

   

  

         

s takoet, sebab dari korban hoe 

itoe  soedah banjak lihat tjontoh- 
sehingga banjak jang menginap 

Hotel Prodeo, jang mendjadi lanta: 
dalah karena keborosan tadijlebih2 

lam djaman jang soesah ini, dima| 
i kita bekerdja dengan soe- 

MsTEri 

  

   

  

.|- Kesehatan dalam oeroesan keoea- 

a, (ngan ini, adalah satoe2nja djalan me- 
m|noedjoe kepergaoelan hidoep jang le- 

|oem iboe dapat menjehatkan oeroesan 
'ke oeangan kita ? 

a Injai kasboek, dalam mana dinotes oe- 
- Jang masoek dan keloear. Maksoednja 

kah oeang jang keloear lebih banjak 

soal kasboek 'itoe tidak begitoe pen 
ting malah barangkali dianggap tidak 

djika ditilik dalam, dengan pertolo 
ngan kasboek jang. diisi dengan rapi 
akan dapat menjehatkan oeroesan roe 

ta, haroes | 

dapat men 
itoe orang jang mempoenjai roemah. 

|hidoep bersoeami isterinja ada dida- 

daklah teratoer. Barang2 itoeta“oesah| 
: : jang” baik-baik, asal sederhana sadja, | 

toh jang biasa berge-|setimbang dengan kita. Begitoe poela| 
perhiasan roemah, ftjoekoep dengan) 
'sederhana, artinja adakanlah barang2 
jang memang seharoesnja ada, jang 

kepada 

lelaki haroes| 

Jatau lekas hilangnja jang achirnja ha- 
Iroes dibeli lagi jang baharoe haroes 
| mengelocarkan oeang lagi. |. 2. Mengoeroes oeang. 

“ Hal oeroesan oeang didalam roe- | 

  

Soerianata     

    

dikit, tanggoengan banjak, kaoem iboe 
haroes 'berlomba2, boeat ,men jehatkan 

bih sempoerna. Bagaimanakah kita ka 

“Pertama kali kita perloe metrupoe- 

oepaja kita dapat mengontrole, apa- 

i pada ocang masoek. Djika oeang 

Djika dilihat dengan sepintas laloe 

perloe dan merepotkan sadja. Tetapi 

mah tangga. Kalau tidak pe 
leh tjoba! 

3, Mengoeroes roemah. SH 
"Roemah itoe boleh dioempamakan 
badan'kita, djadi haroes dioeroes baik, | 
djangan sekali-kali dilalaikannja, Ha- 
roes ingat bahwa segala hal jang di- 
djalankan oleh seseorang itoe biasa 
menoeroetkan kepada adat isti'adatnja 
itoe orang. Demikian poela dalami hal 
mengatoer roemah, dengan melihat 
bagaimana keadaannja itoe roemah 
diatoertija, dalam tjara  mengatber 

gambar2 dan lain2, kita 
gira-ngirakan adat tabi'atnja | 

rtjaja, bo- 

         

    
3 

“ Djika jang poenja roemah didalam 

lam keroekoenan, tentoe keadaan 
didalam roemah tangganja. djoega be- 
res, kelihatan menjenangkan hati. Se- 
baliknja djika kita -melihat jang di- 
dalam bersoeami isterinja ada didalam 
kekoesoetan, penglihatan djoega tidak 
enak. Barang2 tidak teratoer, kelihas| 
tannja moeram dan menjedihkan. Oleh 
karena itoe keberesan dalam roemah 
baroesiah kita pentingkan, barang 
barang jang ada dalam roemah hen-j 

perloe dipakai setiap hari, tetapi 
barang2 ito haroes teratoer menaroeh 
nja, soepaja enak dilihatnja. 

barang-barang jang dibelinja dengan 

kriditan jang berat, lebih lebih lagi 
kalau barang barang itoe tidak begitoe 
'perloe, hanja terbawa oleh hawa naf 
soe sadja, jang demikian itoe akibat 

kesengsaraan, 
Selandjoetnja barang barang jang 

soedah ada pada roemah kita/hendak 
lah djaga baik baik, agar djangan 

moedah roesak. Kaoem iboe jang :tak 

'soeka atau tak dapat mendjaga barang2 

'kepoenjannja, sama  sadja dengan 

'kaoem iboe jang pemboros sama de 

ogang- goena 
tidak perloe. 

Karena dengan tidak terdjaganja 
barang itoe, menjebabkan lekas roesak 

4. Mendjaga kesehatan. 
Kesehatan didalam roemah haroes 

kita djaga, haroes selaloe dipeladjari, 
karena meskipoen kita banjak harta 
doenia, kalau badan kita tidak sehat, 
tidak akan mendjadikan kesenangan. 
Oleh karena itoe hendaklah selaloe 

'kebersihan itoe boekan sadja dalam 
roemah, djoega sampai di soedoet2 

pekarangan, soepaja mendjadikan se- 
hatnja ke sekeloearga roemah kita: 

Hal makanan dan minoeman, lebih2 
haroes diatoer lagi kebersihannja dan 

“lorang isteri tid 

'Niebih enak dari pada goelai ajam jang 

| Ihat “masak itoe “dipeladjari soepaja 
Idengan ongkos (belandja) jang moerah 

Iroemah tangga dan masjarakan bangsa 

Isehingga didalam roemah tangganja 

| #ngaroehkan oedara jang menimboelkan 

(dengan senang dan tenang, segala ke 

'begitoe penting, sebab k 

hari jang tentoe diterima dan disam- 

Tidak baik djika kita mengadakanj 

nja akan membawa kita kedjoerang | 

ngan orang2 jang soeka memboeang 
barang-barang jang 

berdaja oepaja mendjaoehkan penjakit.. 
Diroemah haroes bersih. Pendjagaan: 

la 

  

5. Memasak, 
Isteri soedah ti ik bisa dipoengkir 

lagi, haroes bisa memasak. Kalau se- 
ak dapat memasak, 
atoe kehinaan besar. 

Ada orang kata, isteri jang pandai 
memasak itoe bisa membawa kepada 
'kerojalan. Pikiran jang seroepa itoe 
salah sekali, sebab dengan bisanja 
memasak itoe, malah mendjadikan 
|koerang hematnja belandja. Goelai: 
entjom, kalau jang memasaknja bisa, 

   
ada mendjadi 

  

    
     

harganja lebih mahal 
Didalam moesim soesah ini, perloe 

dapat makanan jang enak..dan menje- 

hatkan kepada badan. : 
6, Terhadap kepada- masjarakat. 
Roemah tangga dan masjarakat itoe 

tidak dapat kita pisahkan, karena tem- 

pat roemah tangga adalah didalam 

lingkoengan ' masjarakat, Maka antara 

kita, tentoe “ada saling pengaroehnja. 

Daja -oepaja oentoek meninggikan 

deradjat roemah tangga, haroes ditoe- 
djoekan kepada -ketinggian deradjat 
masjarakat bangsa kita. Sebaliknja, daja 

oepaja oentoek meninggikan deradjat 

masjarakat bangsa, sekali-kali tiada 
boleh meloepakan pentingnja keting- 
gian deradjat roemah tangga. 

Dalam kehidoepan kita haroes ada 

pembagian pekerdjaan. Kaoem iboe 

haroes mendjadi pembawa dari tjita2 
bangsanja kedalam roemah tangga. 

Kaoem iboe haroes mentjampoeri se- 

gala “keadaan dalam masjarakat itoe, 

soepaja- pemandangan mendjadi loeas, 

bisa, mendidik . keloearganja dengan 

bergoena oentoek masjarakat. 
Kaoem iboe didalam roemah tangga 

haroes bisa memelihara roch keloear- 

ganja. Kepada soeami, anak, boedjang 
dan lain-lainnja, kita haroes bisa men 
'djaganja agar dapat tertib dan damai 
diantara keloearga kita. 

Kebiasaan didalam keloearga kita 

itoe, banjaklah hal-hal jang dapat.me 

kemarahan, kekeliroean faham dan rasa 
ketjiwa. . 4 

' Semoeanjaitoeidapat kita djaga. dan 
kemarahan djangan moedah timboel, 
jaitoe dengan djalan kesabaran dapat 

menahan hawa nafsoe, memikirkan 

djadian dalam roemah: itoe, 
“Didalam kehidoepan, kita haroes 

bisa melogpakan DaraNga, jang tidak 

edja 
ketjil itoe sering 'menimboelkan kema 

rahan jang sangat. Tiada Jain jang 

menjebabkannja, karena kekoerangan 

sabar itoe. Lebih2 kepada boedjang 
kita, haroes memberi banjak ma'af. 

“Djika kita dapat mendjalankan de- 

mikian, disitoelah kita kaoem iboe 

dapat berdjadjar dengau kaoem lelaki. 

Antara perempocan dan laki-laki ada 
penghargaan dan saling penghormatan. | 

'Boeah Fikiran 
Pertemoean kita. 

Oleh Sitti A. Ar. 

Sekarang soedah hampir masanja 
berhari ,, Raja” Aidilfiteri, jalah soeatoe 

  

  

bost oleh kaoem Moeslimin seantero 

doenia dengan penoeh kegembiraan 

dan kegirangan. 
Karena hari itoelah hari pertemoean 

mengoeatkan tali (persilatoerrachim) 

antara” sesama manoesia jang meme- 
loek Igama Islam, dan orang jang ber 
lainan Igamanjapoen toeroet poela mem 

beri selamat hari , Raja” itoe. 

Soedah mendjadi “adat kebiasaan, 

bilamana ditahoen Baroe Masehi, Hari 

Raja Aidil fiteri—dan Aidil adha, be- 
gitoepoen dihari peringatan jang ter- 

penting, soedah tentoe kita ta' loepoet 
dari beberapa tetamoe jg mengoen- 

djoengi keroemah kita. 
Artinja sekalian tetamoe itoe datang 

tidak lain, melainkan memberi dan 
mengoetjap selamat ,,Hari Raja”. 
Boeat tetamoe se-Igama, jalan agar 

soepaja berampoen-ampoenan—ber- 

maaf-maafan Zahir-batin, jang mengan 

doeng maksoed : segala apa jang tidak 

menjenang dan tersimpan dihati, diitoe 
waktoelah dienjahkan adanja. 

Betoel  bermaaf maafan dan beram 

poen-ampoenan itoe boleh dipergoena 
kan sembarang waktoe, akan tetapi 
jang sering dan mendjadi adat kebia 

saan jang di pergoenakan oleh Oem- 
mat Islam, jalah dihari Raja Aidil fiteri 

dan Aidil adha. : 

Kesempatan ini tidak chalinja me 

maksa anak bertemoe orang toeanja— 
soeami menemoei isteri dan anaknja— 

malah djika tak ada kesempatan (wak- 

toe| disebabkan berdjaoehan tempat 
terpaksa soerat di lajangkan mendjadi 
ganti diri oentoek menjampaikan Salam 
dan harapan. NA 

Nah sekarang terang nampak wak-     
  

ajah, gadji atau penghasilan se- 

    

   pilih jang menjehatkan kepada badan. 

tjita2 jang seloehoer-loehoernja jang| 

eind fietsen, krring ing-ng! Joeghoe-oe- 

dian jang|OpZij nou, of ik vall--- 

Imond tot een grijns :vertrekken en 

bagi pemeloek Igama Islam. Waktoe 
itoe sebagai obat menjemboehkan pe- 
njakit zakir batin kita sesama sanak 
saudara—ihoe bapa” dan kenalan jang 
merasa dendam dan dengan itoe wak- 
toe kita djika betoel2 dipergoenakan, 
wadjib mendjadi keroekoenan dan ke 
akoeran (kebaikan| kembali.— 

Begitoe poela. kita djangan loepa 
dimasa itoe wadjib kita mengingat oe 
koeran dan keadaan kita. Sebab sering 
kali terdjadi oleh sebab tergila pada 

kemoedian mendjadi kesoesahan dan 
keaiban. 

Djanganlah kita terlaloe mengadakan 
pakaian soegoean jang loear biasa dan 

mahal sampai bisa mendjadi beberatan | 
kesoesahan, biarlah apa jang kita| 

koeasa dan kocat memikoelnja, itoe apa 
boleh boeat waktoe memaksa mesti 
sederhana begitoe. : 

Terketjocali bagi orang jang koeat 
dan mampoe, dapat berboeat sekehen 

daknja, itoe terserah adanja. Akan te 
tapi bagi sesama kita jang memang 
kebanjakan  hidoep sempit — hidoep 
kekoerangan, bersedialah dengan apa 
jang dapat kita pakai din soegoean 
jang achirnja tak mendjadi fikiran. 

Artinja: - djangan itoe waktoe kita 
girang dan gembira, lantas beberapa 
hari kemoedian kita merengoet dan 
berhati masjgoel. 
Dan wadjib kita toeliskan dihati 

kita dan'kita jakinkan akan peribahasa : 

2 

Barang siapa meminta 
oedji,tentoe achirnja men 

KI” 
p   

Pa na anna aa enannn aa 

poedjian, sehingga dibeberapa hari| 

  

Kita djangan maloe bila kita ta' dapat 
berpakaian baroe dan mahal—menjoe- 
goe segala makanan jang lezat-tjita 
rasanja, boekan disebahkan kita ter- 
laloe komat dan pelit, akan tetapi 
wadjib kita mengoekoer kekocatan 
kita. 

Dan boeat orang jarig betoel2 me- 
ngetahoei gelombang zaman sekarang 
ini, tentoe. tidak memandang rendah 
djika kita berlakoe serba sederhana 
dan sepadan dengan keadaan kita. 

Boekan soegoean jang mendjadi 
senangnja tetamoe di itoe waktoe, 
akan tetapi tjaranja menerima tetamoe 
itoe jang mendjadi senangnja si teta- 
moe. 
Dibawah inilah kita bentangkan 

oetjapan seorang tetamoe waktoe hen- 
dak poelang sesoedah bersalam-sala- 
man kepada toean roemah berhoeboeng 
dengan hari Raja itoe, demikian katanja, 

“ Selamat hari Raja Aidil fiteri, 
Selamatlah Saudara anak dan isteri. 
Pandjang oemoer Allah memberi, 
Rezekipoen moerah sehari-hari. 

Moga2 Saudara hidoep beriman, 
Digandjar Toehan Malikoerachman. 
Sepandjang masa roekoen dan aman, 
Biarlah sampai diachir zaman. 

Djadi berarti djika kita fahamkan 
oetjapan tetamoe sebagai sja'ir diatas 
ini, njata sekali boekan oeroesanjang 
lain jang dipentingkan, hanja do'a 
mendo'a dan kesempatan pertemoean 
itoe “semata  dipergoenakan' oentoek 
merambat kasih sajang dan keichlasan 
hati jang tidak tepermanai acanja. 
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, . 
Een dag uit het leven van een 

H.B.S.-er, 

.Rrrrr-ing-ng-ng! Opzij! Ga. nou 
opzij, wil je soms op m'n voorwiel 
zitten | g 

Rrrr-ing ! rringng! Groote goden, 
opzij ! Vervelend, die kip! Steek toch 
behoorlijk over! Moet je zien, al vijf 
voor zeven en ik moet nog dat heele 

He, he. Eindelijk. Buiten adem kom 
je de school-poort binnenrijden. Gauw 
je fiets neerzetten. Al rijdende zoek 
je een gaatje in 't fietsenhok, waar je 
je fiets kan stalien, 

»Aistappe e-e?” brult er iemand. 
»Groote goden, ik moet nog Fransch 

nakijken en aardrijkskunde en geschie- 
denis, en-en ik moet een plaats voor 
mijn fiets zoeken en-ik moet afstap- 
pen”, denk je, 
Woedend kijk je om naar de plek 

waar de bulderende stem vandaan 
kwam en moet dan netontdekken, dat 
daar de baas staat. Je moet dan je 

vriendelijk de directeur ,goede mor- 
gen” wenschen. Op dat moment moet 
je dan maar-je nachtmerrie vergeten, 
waardoor je de heeleavond niet hebt 
kunnen slapen: ook moet jeniet aan 
je lessen denken, die je nog niet ge- 
lcerd hebt, anders mislikt je ,,Vrien- 
delijke glimlach.“ 

Heb je dan met moceite je fiets ge- 
tald, dan. mag je niet hard naar je 
klas loopen. Kalm loopen, als een 
scholier uit de hoogere klassen. Met 
medelijden kijk je dan neer op de 
broekjes uit de lagere klassen, die 
hun lessen leeren. Ondertusschen zit je 
op heete kolen, want je hebtnog drie 
vakken na te kijken. Eindelijk kom je 
in je klas. Pak je geschiedenis boek! 
Ha, daar is het. Openslaan ja, h€, wat 
moesten we eigenlijk leeren ? Tja, daar 
kom je tot de ontdekking dat je niet 
cens weet wat je te leeren hebt. Je 
brult 't dar- door de klas en eindelijk 
hoor je. iemand wat roepen. Haastig 
zoek je de bladzfj op enraaster over 
heen, Klaar nu dat andere. . : .. 

Rrring-ng. De bel. Peci, niet af 
'hoe nu? 

»De leeraar komt gewichtig de klas 
binnen. Stilte heerscht alom. Wat zal 
er gebeuren ? 

.Deel deze blaadjes eens uit ?” 
vraagt hj iemand, ,Adoeh!” ,,Daar 
ga ik!“ ,Dood, ik!“ ,Genade", 

Allerlei ultroepen worden er ge- 
mompeld, 

De bladjes roeten gevuld worden 
met. allerlei merkwaardige woorden, 

die je met niet hebt geleerd. 
Je kijkt dan maar rond, omdat je 

niets weet. Links van je zit iemand 
poppetjes te teekenen.. Voor hem zit 
er een die, in't zweet zijns aanschijns" 
werkt. (dhem !) 
Hij zwoegt en eindelijk komt er na 

5 minuten weer een woord op zn 
blaadje. He, wist je dat woord nou   toe sebegitoe ada mengandoeng hikmah 

voor is al klaar en je zelf hebt nog 
ee het halve blad beschreven. Hoe 
nu? 

Zonder dat je 't eigenlijk wilt, dwa- 
len je gedachten af naar dien middag, 
toen je zoo lekker korfbal speeide, en 
die eene vereeniging op z 'n kop kreeg 
met 5—1, 

Zat je maar-op 'tkorfbalveld ! Oh, 
ik wou, dat ik niet bestond!” hoor 
je naast je en ontdekt dan dat-je 
buurman ook maar de helft van z'n 
blaadje heeft bekrabbeld. Nog drie 
minuten en de biaadjes worden opge- 
haald.— ,Adoeh, ik heb buikpijn, zeg” 
zeg je tegen je buurman. ,Ga dan weg, 
voor 't te laat is,“ zegt deze. 

Je vraagt de leeraar vriendelijk of 
je weg mag, en natuurlijk mag 't niet, 
voor je je werk af hebt. Hoe nu. 
Wanhopig staar je naar de vragen... 

»Ah, ik weet,” brul je dan, alsje'iets 
gevonden hebt Ais een razende vlieg 
je met je pen over”t papier en komt 
tot de onidekking, dat je aile vragen 
goed beantwoord hebt en je buikpijn 
over is, als de bel gaat. Somsis buik- 
pijin wel goed alis je proefwerk hebt. 

De verdere uren worden met span- 
ning doorgebracht, als je niets van 
lessen kent. je hoopt dan op geen 
beurt, en meestal viieg je tegen de 
lamp en krijgt juist cen beurt, alsje 
net erg Irard hebt zitten duimen geen 
beurt te krijgen.... 

't Laatste -uur Geschiedenis: Met 
een siralend gezicht ga je in de bank 
zitten. Op je gezicht staat al je kennis 
te lezen, alles straait, soms-zelfs zoo 
erg, dat je neus glimt. Metalle genoeg- 
en wil je dan je kennis luchten, maar 
je krijgt natuurlijk geen beurt. Pech! 

Alside leeraar wat aan de klas vraagt, 
en je weet 't antwoord, dan zwaai je 
z00 hard mogelijk metje armen, zoo- 
dat ze er bijna afvliegen, alleen maar 
om de aan je dacht van de leeraarte 
trekken, Hoe harder je zwaait des te 
kleiner is je kans op een beurt. 

Pech, dus je zit stil, en doet netof 
je niet weet en krijgt een beurt. He 
he, eindelijk. Met trots verklaar je dan 
hoe Lodewijk de Veertiende leefde. 

Met een kioppend hart volg je dan 't 
punt van 't potlood van je leeraar, 
als deze iets in z'n boekje opteekenit. 
Als je een goede beurt hebt gemaakt, 
dan voel je je in staat bergen te ver- 
zetten. 

Om half een gaat de bel. Gestom- 
mel in de klas. Geschreeuw en gejoel 
buiten van de lagere klassen. 

De hoogere klassen houden zich 
koest en loopen bedaard naar de fietsen 
hokken. Met moeite haal je je fiets 
er uit, Als 't je gelukt is peddel je 
naar huis met een hongerige maag. Je 
neemt.'je dan voor, alle vakken voor 
de volgende day goed te leeren. Heb 
je geen afleiding gehad, dan kun je je 
lessen: goed leeren en dan pak je je 
boeken bij elkaar, stopt ze in je tasch, 
springt in bed en binnen korte tijd Iig 
je dan in Morpheus' armen.   maar, vervelend, die gene vent daar: Pil, 

   

 



0. Jid,-tidak tanja halocannja lebih pan-     

    

  

  

  

   

      

di Di dalam kita poenja atelier, kita 

an Bikinlah portret pada 

| Ditanggoeng rapi dan netjis   : “bawah roepa-roepa tempat di kota Betawi ini. Gambar di atas oendjoek 

h Pasar Ikan, tetapi masih banjak lajar lagi. 

  

  

      

“DVERTENTIEN 

2 Senen 127 — Via. Contra 
MaLem 

bersedia kapal-terbang, dengan di 

kita boeat pringetan ! 

Tarief sangat pantes 

  

ti Memoedjikan dengan hormat, 
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Sedia djoeal rebana (terba- 
ngan) dari matjam2 oekoeran. Bi- 
kinan ditanggoeng rapi serta lekas 
Toean-toean jang bikin pesanan, 
diminta sekoerang-koerangnja me- 
ngasih oeang separoh lebih da- 
hoeloe dari harga pesanan. Jang 
laennja dikirim dengan Rembours. 

Djoega djoeal beli koelit parih 
dan koelit kambing. 

Toko REBANA (Terbangan) 
Kampoeng 10 Ilir PALEMBANG.       
  

Na ema en amat 
TOEKANG GIGI | 

Tbio Tjie Kim 
Pintoe Besar 6 Batavia 

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

Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim 
jang bisa semboehken sakit dalem satoe 
menit berhoeboeng sama malaise harganja 
ditoeroenken satoe botolf i.— Isatoe roepial. 

  

Pa EA 

  

. matjem barang jang 

2 Crepe Georgette 
| soefra chifion doewa 
| kali lebar kleur ma- 

' Sekarang 20 cts. p.el 
   

'Gras linnen uh 

Ih -Sprein Goed, 4x lebar 

kwaliteit bagoes en 

— terlaloe koewat. 

. Crepe de Chine 

Soetra ijs doewa kali 

lebar, matjem2 kleur 

“Sekarang 29 cis. p-el 

  

I- Gabbardinne 100 pCt 

Wool f 120 per El. 

  

| Speciale harga boeat Hari-raja 
AP anjanpati Tiwatken ini filunk jang baik. dibawah ini ada dikasih tionto dan sedikit 

moerah. Akan tetapi didalem itoe obral ada riboean barang-barang 

jaig moerah. Mintalah prijscourant gratis ! 

Klamboe tulle 

Kwaliteit paling. ba- 

goes dubbel geweven- 

de 4 kali lebar 

Harga biasa 45 cts. 

Sekarang 30 cs. p.el 

  

Bad Handdoeken 

Handdoek mandi dari : 

Saroeng tjap  koersi 

f155 

Roepa saroeng tenoe- 

nan dari 2f175-f 2.25 

f 6, 

  

Boeat pakean Tocan 

Tussor, kwaliteit baik 
p. el 15 cts- 

  

is Sekarang : 55 “pel 

  

  'Klamboe soedah djait - 

(| kwaliteit bagoes boeat: 
(| -randjang no 3 f 125 

| “no 21 140     

  

» Berdiri di pinggir pagar. 
So aan ea 

i SAEROEN 

30 : | Bagian ke V. 

|. BEBERAPA RINTANGAN. 

',Dan ini njonja Djoewita ' propa- 
gandiste OKI. Waktoe ia minta soe- 
paja njonja Koosman soeka mendjadi 

        
| djang, setoedjoe. Poen haioeannja se- 

narnja hanja keakoeran di antara 
kaoem 'isteri. Djikalau ada jang me- 

— lahirkan anak di antara anggautanja 
bajar extra f 0.10 tiap seorang ber- 
salin. Selain itoe beli beras bersama, 

“saboen-tjoetji dan keperloean sehari- 
hari lainnja. Beberapa boelan terdja- 

. di begitoe, sekarang soedah tidak lagi 
sebab masing-masing kembali. ke 

   

|: Saroeng boeat orang 

: 1001 lena 28 cts. 
3 | fabriek Europa, kwa- 3 : 

. Saroeng tjap” koersi | Kain kajoe ' 24 cts. 
, skate pan AB: isi KK! Drigl 17. cbs. 

199 01 Driel poetih 18 cts. 

| Kain pandjang “Batik Reform stof 
, Boewat kemedja tocan TOKO 

| “10:35 

bagoes   berar f 025: 

  

Dalam vergaderingnja jang djikalau 
diseboet moelai djam 8, djam 9 be- 

. Hoem tentoe moelai. Jang telah datang 
doeloean omongkan jang beloem da- 
tang—sesama - anggauta—dan tidak 
djarang penghormatan di sitoe ditilik 

(dari pakaian, jang bergelang barlian 
dan giwang besar diterima baik, jang 

Ipelontos seolah-olah haroes tjari tem- 
pat sendiri. Soetijah jang pernah sekali 
ikoet. njonja  Koosman koendjoengi 
vergadering OKI itoe heran tentang 
kepandaian leden sama bisa omong 
pandjang soal jang gampang-gampang 
mendjadi pembitjara'an jang soekar. 
Niatan tadinja maoe boeka Restaurant 
di Pasar Gambir, soedah tidak djadi, 
inasih mendiadi pembitjara'an lagi, 
ada jang 'sesalkan ' dan ada jang 
soekoerkan. 1 

Waktoe njonja Koosman telah pergi 
ke vergadering jang tidak djaoeh dari 

roemahnja,  Soetijah koentji kamarnja 
dari dalam. Ia tjoba batja boekoe 
lagi-lagi H. “Courth-Mahler. Beloem 

kira-kira 1 djam lamanja antaranja 
perginja njonja Koosman pintoe ka- 

marnja diketok dengan perlahan-lahan. 

Saha?" 
KANO ai ni 
»Aja naon ?“ 

  

    | langganannjawaroeng Tionghoa, Abdi poen Oedi....“ 

  

| dan : anak2  kwaliteit 

Sekatang 1 5 cis. p.el 

  

DELIMA 
Pasar Senen Bat-C.     
  

,Ja maoe apa ?“ 

,Aja djoeragan Oemar !“ 

Soetijah kaget sebentaran kenapa 
Oemar datang di waktoe siang begi- 
toe dimana djoesteroe kebetoelan njo- 
nja Koosman tidak ada di roemah. 
Soetijah  bangoen dari rerebahannja 
di tempat tidoernja, betoelkan ge- 
loengnja, lihat lemari katjanja apakah 
moekanja. tidak tjemong dan betoel- 
kan alisnja jang rada koesoet. Kain- 
nja jang ketinggian ditarik ke bawah 
sedikit dan boeka pintoe, keloear. 

Dari pintoe katja-rendah kelihatan 
Oemar berdiri. di depan sedikit moen- 
dar-mandir sebagai orang jang tidak 
sabar. Moekanja. tidak kelihatan be- 
gitoe gembira. 

»Ada apa? Apakah saja tidak min- 
ta pada kau djikalau datang djangan 
waktoe siang begini dimana kang 
Koosman tidak ada? Apa lagi seka- 
rang tjeu Tati djoega tidak ada“. 

teroes masoek di bagian dalam “(bin- 
nen-galery). Soetijah rada takoet ikoet- 
kan “atau oesir. Menilik poelangnja 

Injonja Koosman tentoenja masih rada 
lama, ia ikoetkan Oemar ke dalam, 
toetoep pintoe depan perlahan-lahan,         Apa apa, mengagetkan orang ..." 

  

  

»Kebetoelan, kata Oemar denganj 

  

an 

  

bikin 

Agenten         

TOKO COOPERATIE ,B0 
PRIBOEMI MANONDJAJA 

Selamanja kita sedia ketjap blekan dan botolan no. 1 

dan.no 2, keloearan C,B,I. Manondjaja jang soedah 

terkenal dimana-mana tempat. Rasanja dan haroemnja - 

'kita teroesah seboetkan lagi: 
Harga boeat djoeal lagi, direken harga jang pantes. 

Atoer pesenan selamanja dengan REMBOURS. 2 

Monster djika diminta, dikasih pertjoema, ketjoeali $.. 

“onkos kirim, Djoega kita mendjoea! minjak klapa, 

jang tida kalah sama minjak Tjiamis. 

Menoenggoe dengan hormat Njonja2 dan Foean2 

poenja pesenan. 

Pengoeroes C. B.I. Manondjaja 

Kabagoesannja ramboet ada 

makotanja orang perempoean 

Pendjagaan jang paling sampoerna boeat 

toemboeh dan koewatken akarnja 

ramboet, serta ilangken gatelnja ketombe, 

Bisa dapat beli diantero tempat 

Verkoop Agent voor West-Java 

Ong Kian Tjeng, Molenvliet Batavia-Stad. 

Verkoop-Agent voor Cooperatie : 

Abdulkadir bin Ishak. Karet Batavia-C. 

Chem. Handel :,SEMEROE“ Sawa Besar 

Tjoa Keng Seng: Belinjoe (Bangka). 

Oey Tiang Tjaij. Slawie. : 

Borduur Modiste ,,Bie Seng Pasar Baroe Bandoeng 

Batik-Handel ,,Go Kang Ho" 

Hoofd-Depot Patent-Medic: Handel 

GA LENICA 
Tanah Abang 34, 

ma Gea 

EDI ISTRI” 

    

N
a
a
 

tjoema minjak ramboet Haarolie » GALE- 5 4 

NICA“ jang baik kwaliteitnja dan haroem "4 

bahoenja. 1 

Per fleseh 50 gram prijsnja tjoema F 0.30.— 2 

3 

Batavia-C, 

” ” 

Batavia-C.     
  

  

   

  

2, Batikan dan saroeng2 

TOKO 

  

Oemar masih berdiri, topinja masih 
dipegangi: Saja dapat soerat dari 

bekas Chef saja jang ke Holland, 

sekarang soedah kembali lagi dan 
dipekerdja'an di Semarang. Ia minta 

di sana sekarang ada lowongan, apa 

saja maoe bekerdja dibawah ia lagi, 

di Semarang”. 

»Habis bagaimana ?“ 

Habis, ia minta saja di dalam 

satoe minggoe lamanja saja moesti 
kasih djawaban, djikalau maoe disoe 
roeh lekas berangkat, djikalau tidak 
imaoe terima orang lain". 

,»O  begitoe. Bagaimana dengan 
saja ?“ 

Inilah sebabnja maka saja kemari" 

kata Oemar dengan tjepat Ini roe- 
panja ada kesempatan jang baik. Saja 
akan terima itoe pekerdja'an dan 
pergi ke Semarang dengan bawa kau". 

»Bawa saja...“ Soetijah lantas doe- 
doek. lemas. 

Ja Lieveling, lambat atau le- 
kas kita berdoea akan mendjadi soe- 
ami-isteri. Kau soesah boeat dapatkan 
kemerdeka'an djikalau tidak kita nekat 
sadja dari sekarang...“ Oemar tidak 
teroeskan bitjaranja, sebentar diam. 
Kemoedian ia lagi jang bitjara :   
  

sToehan tahoe bahwa saja serahkan 

   

      

TOEAN-1OFEAN DAN NJONJA2 PFERLOE PAKAI 

1. Ketoe oedeng roepa-roepa model 

3, Topi Panama Radjapolah, 

4. Petji beloedroe, slof2 dan troempah 
5. d.LI- barang jang ditanggoeng 

koeatnja dan harga menjenangkan 

Koendjoengilah j 4 

E.M. MOECHTAR " 
Ketoe oedeng makerij Noord Passerstraat 11 

BANDOENG wrn 
DoegaAgenschap: Djamoe tjampoer sari, Bedak Sari Pohatii 

dan Tablet sportman jang terkenal 

  

plekat 

  

    

ANA pada kau dan  oentoek f 
al : 
Soetijah kelihatan bingoeng. 
Bagaimana saja poenja soerat ta- : 

lak?" 1 
»Gampang, nanti saja jang oeroes : 

dari Semarang”. : 
,Oemar, ini hal jang moestahil. 

Saja soedah dikasih tahoe oleh tjeu 
Tati bahajanja seorang perempoean 
beloem dapat soerat tjerai mening- 
galkan soeaminja. Ini tidak bisa“. Soe- 
tijah toetoepi matanja dengan doea 
tangan, merasa hidoep sengsara. Ke- 
moedian dengan soeara jang tertjam- a 
pocr nangis ia kata: ,,Kenapa saja 2 
tidak boleh senang seperti lain orang? 3 
Kenapa ada atoeran jang begitoe ? 
Senatero doenia sempit .boeat saja. 
Kenapa saja mesti terima hoekoem 
Allah begini. Saja tjinta kau Oemar, 
kenapa ada rintangan sehingga saja 
ta” bisa mengikoet kau? Kenapa 
tadinja saja dikasih hidoep dalam ini 
doenia ?“ " 

,Oemar sekarang taroh tanggannia 
di poendak Soctijah jang doedonk : 
dengan kepala toengkoel ke bawah, 

      

   

      

   

  

   

Akan disamboeng' 

     


