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MENDJAGA PATJEKLIK. 

: Dari Gowvernementssecretaris, dan 

| nama Wali Negeri, ada dikirim 

soerat ederan kepada kepala-kepala 
'daerah (Gowverneurs) dari Djawaj 
Barat, Djawa Tengah dan Djawa Ti-| 
moer jang boenjinja kira2 demikian : 

— Berhoeboeng dengan bisa djadinja 

dalam boelan2 jang akan datang ra'jat 
akan kekoerangan barang makanan, 

| sedang kekocatan membelinja tidak 

tjoekoep oentosk memenoehkan ke- 
boetoekian, maka telah diambil segala 
matjam atoeran oentoek mentjegah ke- 

soekaran-kesoekaran ra'jat itoe. 

— Maka dari sebab itoe, Zijne Excel- 
lentie minta bantoeannja raad2 daerah, 

. soepaja bersama-sama dengan peme- 

| rentah membanteras kesoekaran itoe. 

— »Pertama-tama adalah perloe sekali 

soepaja segala sarat-sarat digoenakan 

pada ketika jang sepantasnja dan 

 teristemewa poela, soepaja pekerdjaan- 

'pekerdjaan oemoem jang diseboet 

| dalam begrooting-begrooting daerah 

itoe dilakoekannja begitoe roepa, hing- 

.ga keoentoengan-keoentoengan dari 
| Yitoe “semoea bisa dibagikan kepada 

| rakjat. : : 

— vsDjoega dengan lain-lain djalan, 

| 'maka raad-raad daerah itoe bisa mem- 
bantoe . memberi pertolongan dalam 

keadaan jang soekar ini. Bagaimana 
mestinja pemberian pertolongan itoe, 

itoelah lebih doeloe terserah kepada 

ad-raad sendiri, akan tetapi bagai- 

mana djoega, perloe diselidiki doeloe 

adanja sarat oentoek memberi perto- 
longan itoe, sebeloemnja Bestuur 
'mentjari perhoeboengan dengan peme- 
rentah”, . 

| Demikianlah ringkasnja sadja, 
. Waktoe panen seedah liwat. Kabar 
inja hasil sawah dan tegal dalam moe- 
sim jang baroe laloe ini, tidak begitoe 

bagoes seperti pada moesim jg doeloe, 

karena banjak terserang haina-hama 
tikoes, perkekeh dan lain-lain. 

'Dari fihak pemerentah telah diambil 
'ateeran oentoek meringankan kesoe- 
karan ra'jat itoe dengan datangkan 

ras loear negeri, jang disini didjoeal 
'kepada pedagang2 besar jang mesti 
djoeal beras itoe kepada ra'jat dengan 
harga jang ditetapkan, Te 
| Kita pertjaja, biarpoen tidak dapat 

' kabar banjak tentang koerangnja hasil 
padi dalam beberapa daerah poelau 

|. Djawa ini, bahwa keadaan demikian 

.itoe soenggoeh ada, karena pemerentah 

idak akan perloekan menjiarkan'soerat 
“ itoe djikalau memang tjoema sangkaan 

. sadja. 

| Sebegitoe djaoeh, pertolongan jang: 
- “diberikan oleh dienst-dienst negeri 

dan oleh raad.raad. daerah dan 
kabvepaten, beroepa pemberian peker 

. djaan, relief works, dimana pendoe- 

deek desa bisa dapat koelian oentoek mentjoekoepi keboetoehannja. Akan 

tetapi tidak bisa disangkal poela, 
bahwa sebagian besar dari penda- 
patan berkoelie itoe, seperti di Banten | 
oempamanja, tidak digoenakan oen 
toek penghidoepan sehari-hari, akan 
tetapi 
entoek membajar padjak, baik toeng 

n maoepoen padjak jang berdjalan. 
an dikata poela, apa jang digoe | 

da, Afdeelingsbank, 
ng Afdeelingsbank! 

ng dari waktoe hasil boemi 

oentoek toenggakan hoetang 
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Rakjat Tionghoa bersatoelah 
kamoe! 

| Shanghai, 9|Aneta-Havas)| Voor- 
zitter dari badan pemerintahan Yuan, 
Generaal Wang Ching Wei, berpen- 
'dapatan bahwa ,Japan maoe mem- 

Ya 

perkoeatkan armadanja oentoek men 
dorong England dan Amerika soepaja 

(pergi dari Timoer- Djaoeh”. 

Oleh karena itoe. Wang menjoeroeh 

kepada seloeroehnja Rakjat Tionghoa 

'loentoek bersatoe tegoeh oentoek mem 

perlindoengi kewoedjoedannja. 

»Republiek Tionghoa sekarang Soe 

dah terdiri 24 tahoen. Apakah kita akan 

mengalami tahoen jang ke-25 kata 

Wang dengan koeatir hati. 
—G— 

Audientie pada Wali Negeri. 

Kemaren pagi, Wali Negeri menerima 
tetamoe di istana Gambir, dimana ada 
20 orang2 jang mendapat bintang ke 
lihatan menghadap padanja. 

Waktoe Prof. Voronoff diterima oleti 

Professor jang 

doenia. 

Bersama waktoe ini djoega, poen 

Consul-Generaal Frankrijk kelihatan 

menghadap kepada Wali Negeri. 
Ter 

tersohor diseloeroeh 

  

kali kita dengar groetoeannja ka 

oem prijai B.B. jang merasa sangsi, 

hoetang mana jang preferent, mesti 

dioeroes terlebih doeloe, hoetang pa- 
djak kepada negeri atau hoetang ke 
pada Afdeelingsbank. Karena seringka 

li mereka itoe disoeroeh mengoeroes- 

kan doeloe hoetang bank, sedang 

toenggakan padjak masih besar. 
Doeloe kita pernah batja dalam sa 

lah satoe soerat kabar poetih disini, 

bahwa setelah ganti administrateur 

'toenggakan hoetang bank banjak koe 

rang dari doeloe. Ini disebabkan oleh 

activiteit administrateur baroe, jang 

bisa tarik ocangnja pendoedoek ,,jang 
membandel”, Oecangnja ada, akan te 

tapi sebisa-bisa disimpan sadja kata- 
nja. Memang, bangsa kita jang selaloe 

|djelek kelakoeannja.... Akan tetapi 
I,otang” tidak periksa lebih djaoeh, 
dari mana datangnja oeang itoe, boe- 

boejoeng jang ditanam didapuer ! 

Memberi pertolongan kepada rak- 

jat dalam moesim petjeklik, mesti ber 

woedjoed djoega satoe pertolengan 

jang membikin lega hatinja jang dito 

long, akan tetapi djangan jang dito 
long ini, setelah keloear keringat be 
kerdja berat, kemoedian djaoeh dari 

senang dan lega karena pendapatan- 

nja terlaloe banjak dipotong ini dan 

itoe, sampai koerang tjoekoep oentoek 

|memenoehi keboetoehan sendiri dan 
sanak keloearganja. 
“Kita tidak akan sangkal, bahwa 
B.B, dan Afdeelingsbank djoega mesti 

adakan batas kemoerahan hati, akan 

tetapi selama batas itoe beloem tersam 

'pai, maka dalam moesim begini, 

serta oentoek mendjalankan keinginan 
nja Wali Negeri, maka rakjat itoe dja 

Ingan terlaloe diganggoe-ganggoe da- 
lam penghidoepan dan pekerdjaannja 
membanteras petjeklik itoe.   K.N, 

Wali Negeri, Njonja. De Jonge mene- | 

Irima Madame Voronoff, isterinja itoe 

Dalam waktoe belakangan, sering | 

kan dari dalam tiang bamboe atau dari 

'Istuurssaad dari 

Pembitjarain perlajaran 

lai hari akan berangkat via Singapore 
ke Kobe, togan Straatemeier, pemimpin 
dari K.P.M. oentoek menghadliri pem 
bitjaraan perlajaran disana. 

Tentang moelainja dan lamanja dari 
ini pembitjaraan, sampai sekarang be 
loem bisa kepastian. 

— Y— 

Volks-Credietbank bersidang. 

Anggauta2 dari Directie, inspecteur 
dan administrateurs dari Algemeene 
Volks-Credietbanken telah mengadakan 
persidangan  oentoek  membitjarakan 
bagaimana sekarang mesti diatoernja 

memindjamkan oeang keloear. 
Hasilnja tidak ada perobahan jang 

penting. 
ti 

Ht Ai 

Ketjelakaan dikapal. 

Hari Senen, tempat masak air dari 
kapal Swartenhondt“ dari K.P,M. me- 
letoes. Baiknja tidak -ada orang jang 
dapat ketjelakaan. 3 

Boeat bikin betoel ini keroesakan 
akan mengambil tempo paling sedikit 
satoe minggoe. 5 

Veiligheidsdienst dan Havenmeester 
melakoekan pemeriksaan oentoek me- 
ngetahoci apakah disini ada terselip 
satoe kesalahan atau tigak. : 

Kapal ,,Swartenhondt” jang kemaren 
mestinja berangkali ke Afrika, diganti 
oleh kapal ,,Roggeveens. 

K.P: M. mewartakart, bahwa boekart 
tempat masak airnja jang meletoes 
dari kapal ,,Swartenhondt” itoe, akan 
tetapi perkakas oentoek mengemoedi- 
kannja jang dapat keroesakan dan 
jang menjebabkan bahwa kapal itoe 
mesii diganti giliran lajarnja oleh 
kapal ,, Barends“, 

Pada tanggal 17 Januari, kapal 
»Swartenhondt“ akan sedia lagi oen- 
toek berlajar ke Hongkong dan Amoy. 

—O— 2 

Penerbangan Zeppelin. 
Persediaan oentoek 

mendirikan maskapai, 

Den Haag, 9 Jan. (Aneta). Dida- 
lam persidangannja Koninklijk Instituut 
van Nederlandsch Ingenieurs (per- 
koempoelan insinjoer2 Belanda) toean 
Bronsing membitjarakan so'al pener- 
bangan dengan pakai kapal terbang 
seperti matjam ,Zeppelin“. 

Ia menerangkan bahwa sekarang 
salah satoe syndicaat (maskapai) sedang 
mengoempoelkan keterangan2 tentang 
exploitatie dan kesentausaannja, ong- 
kos-ongkosnja dari ini penerbangan 
dengan kapal terbang ,,Zeppelin” hanja 
ada 1/3 bagian dari pada penerbangan 
dengan pakai mesin terbang biasa. 

Syndicaat ini selamanja mempoe- 
njai perhoeboengan dengan K.L.M., 
jang sedang mempeladjari apakah 
jang akan terdjadi di temipo jang 
akan datang dengan ini kapal2 terbang. 

Di dalam syndicaat penerbangan 
»Zeppelin” sini, ikoet doedoek berke- 
pentingan, maskapai2 perlajaran, Be- 

K.L.M sendiri poen 
ada wakilnja di dalam ini syndicaat, 
perhoeboengan mana soedah diper- 
kenankan oleh Pernerintah. 

Syndicaat ini mempoenjai banjak ke 
pertjajaan dan pengharapan dan seka- 
rang sedang mentjari ocang kapitaal 
oentoek mendirikan satoe fabriek oen- 
toek membikin kapal-terbang ,,Zzppe- 
lin”, oentoek perniatan mana soedah 
mendapat beberapa perdjandjian pem 
berian pertolongan. 

Jang dikehendaki jalah soepaja be- 
berapa negeri2 toeroet doedoek dida- 
lam ini syndicaat. Kantor besarnja akan 
didirikan di Amsterdam. 

Dr. Eckener soedah berdjandji oen- 
toek.pergi dalam tahoen ini ke negeri 
Belanda dan djika ada kesempatan 
teroes ke Indbnesia. 

Kemoedian salah satoe Ir. Hoffmann 
mejakinkan persidangan itoe dengan 
Iperkataan bahwa ia berangkat ke Frie- 
derichshafen oentoek mempeladjari 
soal ini, dengan ragoe2 hati sadja, tapi 
ia kembali dengan sangat kejakinan. 

memar   
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Perhoeboengan radio den 
Indonesia. 

Kootwijk, 9 Jan, |Aneta) Se- 
moea pembitaraan2 radio dari Holland 
|ke Indonesia, waktoe hari-raja Kerst 
mis dan tahoen baroe, berhasil de- 
ngan baik sekali. : 

Hasil ini tertjapainja oleh karena 
memakai systeem baroe dari Koe- 
mans, jang pakai dubbel-zijbaud zen- 
der dengan onderdrukie draaggolf. 

—0— 

gan 

Perkoendjoengan radja. radja. 

Tokio, 9Jan. (Aneta-Iwak| Menoe 
roet makloemat dari ministerie oeroe 
san roemah-tangga Radja Japan, Ra- 
dja Kang Teh dari Manchuokuo akan 
mengoendjoengi Radja Mirohito dari 
Japan pada moelainja boelan April, 

—0— 

Sebab perloe sendiri. 
Nanking, 9 Jan. |Aneta-Havas| 

Badan pemerintahan Yuan ambil poe 
toesan soepaja keloearnja sendjata2 da 
ri Tiongkok ke negeri2 Bolivia dan 
Paraguay dilarang, : 

—— 

Peststatistiek, 

Sedjak tanggal 2 sampai 15 Decem 
ber jang baroe liwat (2 minggoe iama 
nja) itoe penjakit pest jang berbahaja 
telah meminta djiwanja seratoes satoe 
orang banjaknja. Terbagi seperti diba 
wah ini: se 

Regenischap Tegal: Onderdistrict Bo 
djong 15 (limabelas), Balapoelang 12 
(doeabelas), Doekoehtoeri 14 empatbe 
las), Djedjeg 1 (satoe), Adiwerna 15 
(limabelas), Lebaksioe 7 (toedjoe) dan 
Slawi 2 (dogal. : 

Regenischap. Brebes: 
Djatibarang 4 (empat). 

Regentschap Pemalang: Onderdis- 
trict Poelosari 5 dan Mgoa Il. 

—— 

Onderdistrict 

Voorstel memintak zittingsgeld. 

Boeat anggota Gemeen- 
teraad Tewal, 

Pembantoe kita dari Tegal menga- 
barkan : 

Baroe baroe ini toean Sastrosoe- 
warno, lid dari dewan gemeente Tegal, 
telah memasoekkan seboeah soerat 
permintaan kepada fd. burgemeester 
agar soepaja itoe leden diberi zittings 
geld jang pantas. Maka lantaran voor 
stelen t. burgemeester memadjoekan 
soerat kepada gemeenteraad disini, 
antara lain lain adalah seperti beri- 
koet boenjinja : 

Dalam boekoe ,,Gemeenterechts 
dari Oppenheim diseboet demikian : 
»Leden dari gemeente, oentoek siapa 
tempo itoe bekerdja, dan tiap2 djam 
jang ia goenakan goena kerdja, sama 
mengingat akan sakoenja". 

Begitoe djoega wang zitting dike- 
loecarkan boeat ongkos2, seperti oem- 
pamanja ongkos djalan, Saja 'rasa, 
bahwa kedoea hal terseboet itoe tidak 
mendjadi perhatian Raad, dan hal ini 
dikoeatkan lagi dengan keadaan bahwa 
gemeente tidak pernah keloearkan wang 
zitting dan tidak ada gemeente jang 
sama besarnja dengan Tegal sama ke 
joearkan wang zitting. 

Wang zitting jang rendah sendiri 

10 kali dan dihadliri.oleh 15 leden, 
maka oentoek zitting sadja soedah ada 
ongkos 10x 15x f 3,— S5 f 450,— 
setahoen. Maka perloe djoega verga- 
deringen commissie haroes dapat ong- 
kos, djadi kira-kira ongkosnja itoe 
sebanjak f 750, —, 
Oempama wang zitting iloe ditetap 

kan lebih rendah dari f 3.— ongkos2 
jang lain djoega toeroet dikoerangkan. 
Akan tetapi hal ini tidak boleh diper 
hatikan, djika mengingat bahwa dalam 
3 boelan kemari Raad baroe memoe- 
toes soepaja eentoek menghemat me- 
lepasi personeel,' tapi sekarang ada 
maksoed akan keloearkan ongkos zit- 
ting oentoek leden. 

Pada achirnja saja memperingatkan 
bahwa menoeroet art. 16 dari Stads-   "gemeente-ordonnantie semoea besluit2 

jalah f 3,—. Djika setahoen ada zitting 

Raad hal menetapkan wang zitting 
faroes disahkan oleh college yan Ge 
deputeerden. 

Dalam sedikit hari lagi gemeente- 
Kai disini akan membitjarakan poela 

al ini. 

—-9g— 

Voorstel oentoek menjokong 
peroesahaan kapok. 

Voorstel2 .tentang sokongan oleh 
Pemerintah kepada peroesahaan dan 
perdagangan kapok, akan dilandjoet- 
kan dengan segera kepada Pemerintah. 

—)— 

Takoet oentoek apa jang akan 
terdjadi 

Saarbruccken, 9 Jan. (Aneta- 
Reuter) Ditaksir bahwa didalam tempo 
14 hari jang terbelakangan, ada lebih 
dari 100 millioen Prancs jang dipin- 
dahkan dari daerah Saar kedalam 
bank2 di Frankrijk, oleh mereka orang 
jang takoet, bahwa oeangnja akan di 
beslag sesoedahnja selesainja pemili- 
han di daerah Saar itoe, : 

—O— 

Pendjoealan goela. 

Selama boelan Nov. jl, itoe agent- 
schap dari Handelsban di Pegal telih 
mengirim (verscheept) sedjoembi: 
20.50 382 kilogram Pa Sa 

. Dan dalam itoe boelan djoega agent- 
schap dari Nederlandsche Handel 
Maatschappij disini telah kirim seba- 
njak 1.905.324 kilogram roepa2 goela. 

Lagi poela ada terkirim selama itoe 
boelan sebanjak 5050 kg. goela. 

Kiriman ini oentoek Bombay, Bhav- 
nagar, Benkoelen, Calcutta, Colombo 
Montok, Kroe dan Ranggon. " 

—0— 

Pendapatan kereta api. 

Pendapatan penerimaan2 dari empat 
Maatschappij kereta api ditanah Djawa 
ini, bagian boelan November 1934 
adalah demikian : ' 

Il. Semarang—Cheribon Stoomtram 
My. sedjoemblah f 153.000, sebagai 
voorloopig, sedang pendapatan itoe 
boelan djoega dari tahoen 1933 adalah 
f 161.000, jang soedah ditentoekan. 

2, Semarang —Joana Stoomtram My. 
sebesar f 114,000, voorloopig melawan 
f 149.000, definitief dari itoe boelan 
djoega tahoen '34. | 

3, Oost—Java -Stoomtram My. ber- 
hasil f 44,000, voorloopig dan jang 
doeloe f 52.000, definitief: 

4. Serajoedal Stoomtram My. f 35, 
000, voorloopig melawan f. 37,000, 
definitief. 

— 9 — 

Membitjarakan tanaman padi. 

Berhoeboeng dengan  kesoekaran 
jang disebabkan oleh moesin petjeklik, 
kemaren pagi di Departement Econo 
mische Zaken diadakan pembitjaraan 
dengan  Regeerings- Commissarissen 
dan beberapa orang jang berkepenti 
ngan dibawah pimpinan Directeur dari 
Economische Zaken sendiri, tentang per 

Ikara penanaman di dalam tahoen 1935, 

Jang dibitjarakan jalah keadaannja 
persediaan. padi,.di dalam. beberapa 
boelan terbelakangan mendjadi lebih 

Ibaik, Selainnja . dibitjarakan, ) apakah 
penanaman ini bisa dibiarkan sadja 
dan djika tidak, apakah penanaman ini 
tidak bisa dibatas dengan djalan be- 
kerdja bersama-sama dengan soeka 
sendiri, Djika tidak bisa. dengan beker 
dja. bersama-sama, dengan djalan apa 
kah bisa dipekerdjakannja' itoe pem- 
batasan penanaman. : y 

Sedoedahnja, mereka  bertoekar2 
pikiran oentoek mendapat lebih banjak 
penerangan di dalam perkara ini lama 
sekali. 

Departement sekarang sedang me- 
mikirkan apakah ada alasannja melan 
djoetkan voorstel2 tentang perkara ini 
kepada Pemerintah, jang mana diki 
rimkan dengan segera djika perloe,    



          
  

  

Sedari permoelaan tahoen 1935 ini, | 
maka dari Timoer Djaoeh « 
berbagai bagai kabar tentang perbaikan 
perhoeboengan antara Tiongkok dan 

Japan. Ini doea saingan roepanja ber 
hentikan pertjideraan oentoek keamanan 
dalam masing2 perdjoeangan hidoep | 
dalam batas negeri sendiri. Biarkan 
hanja oentoek sementara waktoe, ma| 
ka baik Tiongkok, maoepoen Japan) 

       

   

    

perloe sekali mendapat kesempatan). 
jang selocasnja memperbaiki keadaan | 

| didalam negeri sendiri. Sesoeatoe sO| 

toe antara mereka iioe segera djoega 
berpengaroeh atas perhoeboengan an 

| Secretaris 

h diterima | 

al jang menerbitkan pertentangan ba| 

    
| dari 'Economische 
Commissie. | 

Dapat ketjelakaan auto. 
Drs. H. J, Broekveldt, Secretaris dari 

Economische Commissie dengan iste- 
rinja, mendapat ketjelakaan auto di 
djalan ke Bogor oleh karena ditoebroek 
oleh salah satoe autobus jang sedang 
berlari Ucngan tjepat. 

Drs. Broekveldt mendapat Ioeka eri- 

keadaan pingsan ke roemah sakit. Au- 
tonja roesax sama sekali. 

—0 — 

Perdjalanannja Dr. Voronoff. 
Pada tanggal 10 Januari, Dr. Voro- 

noff, itoe orang jing mendapat obat 
oentoek mendjadi mi.eda kembali, akan 

| tara mereka itoe, tidak seperti perten| diterima oleh Wali Negeri. 
tangan denan negeri2 djaoeh, dengan 
siapa masih ada banjak tempo oentoek 
menghindarkan pertentangan itoe sebe 
loemnja didjalankan salasatoe aloeran. 
Politiek baroe dari pemerentah Nan- 

king menogendjoek djoega keinginan 

lebih doeloe membereskan segala ke- 
kaloetan didalam negeri dan begitoe, 
memperkoeatkan doeloe negeri Tiong 
kok, lahir dan batin, sebeloemnja 
memoesingkan kepala dengan oeroe- 
san-oeroesan loear negeri. 

Boekti dari berlakoenja politiek ba 
roe itoe, adalah kepergiannja beberapa 

pemimpin ternama dari Nanking ke 

Cantoen.  oentoek - memperdamaikan 
kembali Tiongkok Tengah dan Tiong 
kok Selatan Barat itoe. Mereka itoe 

.djoega telah mengoendjoengi pemimpin 

Tiongkoa jang ternama di Hongkong, 
Hu HanjMin, dan wakil2 dari pemeren- 
tah Selatan Barat di Canton. Menoeroet 
kabar jg. diterima belakangan, katanja 
kepergian Sun Fu dan Dr. Wang itoe 

ke Selatan tidak berhasil. Sebaliknja 
congres Kuo Min Tang di Nanking 
dengan soeara oemoem telah menje- 
toedjoeci politiek Pemerintah itoe, 
oentoek memperbaiki keadaan Tiong- 
kok, dalam oeroesan politiek, economie 
dan djoega sociaal. Bahwa Huang F u 
dari Tiongkok Oetara oleh Nanking 
ditawari satoe djabatan dalam kalangan 
Pemerintah, adalah tanda dari bero- 
bahnja politiek Nanking itoe terhadap 
Japan. Tapi djoega satoe tanda dari 
menangnja pengaroeh Generaal Chiang 

“Kai Shek atas pengaroehnja mereka 

orang, jang sama sekali tidak maoe 
' tahoe ,loepa dan memberi ma'af“ 

kepada moesoeh di seberang laoetan 

Rintangan jang masih besar djoega 
bagi perhoeboengan jang sebaiknja 
antara doea negeri itoe adalah Man- 
€hukuo. Akan tetapi roepa2-nja doea2 
fihak telah bisa tjari satoe djalan me- 
nengah, jang mana tidak melanggar 
kepentingan masing2 itoe, 

Seperti djoega oentoek Sovjet Rus- 
land di Europa amat selamatnja, djika 
lau dengan negeri2 tentangga sendiri 
ada perhoeboengan setjara - sahabat, 
diadakan verdrag non-agressie, djangan 
saling menjerang, maka oentoek Japan 
sendiri jang dalam waktoe jang laloe 
dan teroetama dalam waktoe sekarang 
ini, setelah mengoendoerkan diri dari 
verdrag Washington ada selamatnja 

— djikalau perhoeboengan dengan tetang- 
ganja, Tiongkok, ada aman dan tertib. 

Dengan tidak banjak berisik, soenji 
seperti mekarnja bamboe, maka Tiong- 
kok itoe semangkin lama oleh doenia 
loear mendjadi satoe factor dalam so'al 
Pacific, jg. kepentingannja tidak boleh 
disia-siakan, djoega dalam oeroesan 

militair. 

Orang biasa kata, bahwa kaoem 
diplomaat Japan amat tjerdik dan 
oeloeng, boleh djadi mereka itoe 
insjaf lebih' doeloe dari kebesaran- 
nja Tiongkok sebagai factor Pa- 
cific itoe. Dalam tahoen 1922 nasibnja 
masih diperbintjangkan oleh sembilan 
negeri, sekarang setelah verdrag sem- 
bilan negeri itoe dirobek oleh Japan, 
maka Tiongkok oeroes nasibnja sen- 
diri, tidak perloe sesoeatoe verdrag, | 
dan sebagai djawaban atas seroeannja 
Wang Ching Wei kapan hari (Apakah 
republiek Tiongkoek akan alamkania 
poenja hari tahoen ke 25”), Tiongkok 
itoe dengan politiek jang baroe ini 
akan hadapkan hari kemoedian jang 
tenang, Semangkin lama, maka kaoem 
militairist Japan sendiri akan rasakan, 
bahwa lebih baik bersahabatan de- 

— ngan Tiongkok itoe dari pada ber- 
moesoehan. 

KN. 
» 

Kemoediah ia akan berangkat oen- 
toek mengoendjoengi Bandoeng, Che- 
riber, Wonosobo, Djokja, Malang dan 
Soerabaja, dari mana ia akanvmelintas 
ke Bali dengaa pakai kapal! ,, Van der 
Wijck”. 

Pida tanggal 28 achirnja boelan ini 
ia akan kembali datang di Soerabaja 
dan teroes terbang lagi ke Betawi 
dari mana ia akan berangkat via Si- 
ngapore ke Tiongkok. 1 

Di Malang, ia akan mengoendjoengi 
Wendit, itoe tempat diam ada banjak 
monjet. E 

LL A— 

Kebakaran di Sluisbrugstraat. 
“ Keroegiantidakditoe- 
toep oleh assurantie. 

Pada malam Minggoe jbl. kira-kira 
djam 3 pagi brandweer soedah terima 
alarm bahwa di Sinisbrugstraat 42 ada 
tebakaran. Dengan segera djoega se 
bagaimana biasa orang2 pompa me- 
noedjoe ke itoe tempat dan ketika 
mereka sampai disitoe njatalah bahwa 
gedoeng tadi sedang enak dimakan 
api. Perceel 42 ini terbagi dalam 
beberapa peroesahaan, Di hoofdge- 
bouwnja sendiri- nampak satoe peroe- 
sahaan mode, paviljoennja dibikin 
(sebagai transport-onderneming dan 
bediendenkantoor sedangkan tempat 
lainnja dibikin sebagai pension boeat 
tetamoe2. Waaah, boekan main ramai- 
nja ketika roemah itoe terbakar, Te- 
tamoe2 dengan pakaian malam lari 
kian kemari lantaran ada jang terke- 
djoet dan ada lagi jang ketakoetan. 
Apalagi kaoem perempoeary 

Tiga perampat djam brandweer be 
kerdja disitoe dan achirnja api dapat 
dipadamkan, sementara politie menje- 
lidiki tentang sebab:sebabnja, akan 
tetapi sajang sampai sebegitoe djaoeh 
tidak bisa dapat keterangan jang 
tjoekoep. 

Meskipoen kedjadiannja itoe hal ada 
sangat pagi, toch masih sadja ada 
sedjoemblah besar publiek jang ingin 
melihat itoe kebakaran, hingga politie 
terpaksa mengambil atoeran jang keras. 

Itoe keroegian tidak ditanggoeng 
oleh assurantie mana peendjoea. 

et (Y 

Main batjok sadja. 

Apakah dendam hati? 
Pada hari Senen malam Selasa, tg. 

7/8 Januari 1935, kira-kira djam doea 
koerang, maka terdengarlah orang se- 
dang memboeka pintoe roemahnja 
tocan Kibo di Gang Djaksa Ketjil. Ta 
lama lagi orang jang patoet ditjoeriga 
kan itoe menoedjoe ke pakaian2 jang 
sedang tergantoeng diroemah itoe. 

Toean roemah, toean Kibo, jang dari 
tempat tidoernja melihat ini semoea, 
tidak sabar lagi: maka melompat dia 
itoe akan menjerang kepada tetamoe 
malam. : 

Akan tetapi dengan tidak disangka2 
maka t. Kibo telah dibatjok dengan 
barang jg tadjam oleh pendjahat itoe, 
sampai pingsan, darah bertjoetjoeran 
dari kepalanja, 
Doea agent politie jang kebetoelan 

berronda disitoe dengan segera mem- 
beri pertolongan. Toean Kibo dibawa 
ke posthuist Kampoeng Lima, dan se- 
soedah diverband sekedarnja, maka is 
dibawa ke C.B.Z. Salemba. 

Kira2 diam 4 pagi beloem djoegat. 
Kibo itoe ingat lagi. Selain dari pen- 
djahat maka ada djoega sangkaan akan 
bentji dendam dari teman2nja t. Kibo, 

sampai terdjadi pembatjokan sematjam 
itoe, 

—-0— 

Seorang Tionghoa di lindas Tram. 
Kakikirinja mendapat 
loeka berat. 

Hari Minggoe pagi kira2 djam 9 
di Salemba soedah terdjadi ketjelaka 
an dimana seorang Tionghoa mendja 
di korbannja. Djoestroe pada ketika 
itoe, itoe orang terseboet diatas sedang 
naik sepeda Entah lantaran apa tiba2 
ja terpelanting dan begitoe ia diatoeh 
diatas ralinja tram. Oleh karena tidak 
berdjaoehan dengan ia sedang men-   

teng, sedang isterinja dirawat di dalam. 

datang kendaraan tadi jang dari 
Kramat hendak menoedjoe ke Mees- 
ter, maka ketjelakaan tidak bisa ter- 
tjegah lazi laloe itoe orang jang ina- 
lang dilindas kakinja hingga hampir 

loearkan sangat banjak darah “hingga: 
. 'Orang mengoeatirkan djoega djiwa- 

nja. Dengan segera politie jang diberi 
tahoekan mengambil atoeran jang keras 
|dan tidak lama kemoedian ia diang 
koet ke CB 21 

Sampai ini hari ia beloem boleh me 
ninggal itoe roemah sakit, akan tetapi 
djiwanja tidak berbahaja lagi. 

Perkoempoelan , Persaudaraan 
Betawi”: 

Soesoenan bestuurnja. 

Diantara pemoeda2 kaoem Betawi 
jang agak sedikit terpeladjar disini 
sekarang soedah timboel satoe aliran 
jalah hendak tampil kemoeka agar 
soepaja tidak sampai ketinggalan dja- 
oeh dengan lain-lain golongan, 

Selandjoeinja boekan sadja perkoem- 
poelan itoe menoedjoe ke itoe djae- 
roesan bahkan ia hendak memimpin 
dan memberi penerangan jang setjoe- 
koep-tjoekoepaja pada kaoem Betawi 
jang lainnja jang masih ada didalam 
kegelapan baik didalam ilmoe Igara 
macepoen Onderwiis, 

Didalam bestuursvergadering jang 
telah diadakan kemaren maka sebagai 
Voorzitter telah diangkat toean Zai- 
noeddin, secretaris toean Abd. Madjid, 
penningmeester toean Nasihoen dan 
sebagai commissarissen toean-toean 
Mohd. Soekri Hoesin. Arsad, Saenan 
dan Sarat. 

Hari Minggoe j.a.d. moelai djam 8 
'perkoempoelan jang baroe ini akan me 
ngadakan algemeene ledenvergadering. 
Moedah-moedahan pandjanglah oe- 

Sianja ! 

—9— 

Pentjoerian Plaat2 koeningan B.V,M. 

Politie sedang dengar 
keterangan. 

. Beberapa hari jang laloe kita per- 
nah kabarkan bahwa digoedangnja B. 
V,M, Kota Inten soedah diketahoei 
bahwa plaat2 koeningan jang disimpan 
didalamnja telah ditjoeri dengan harga 
koerang lebih #370,—. Politie Pendja 
ringan jang selidiki itoe hal sekarang 
soedah berhasil menangkap beberapa 
orang jang bersangkoetan dengan itoe 
pentjoerian. Terlebih doeloe sebagai 
mana kita djoega telah kabarkan telah 
dilakoekan penggerekan diroemahnja 
S:0rang toekang loa bangsa Tionghoa 
Tan Koei Hoa dan jdisitoe soedah 
didapatkan 2 drum, 

Atas desakannja politie ia menga- 
koe bahwa barang barang tadi ia bo- 
leh dapat dari seorang colleganja 
djoega bangsa Indonesia. Poen ini 
Indonesier soedah ditangkap batang 
lehernja dan kembali ini toekang loa 
toendjoekkan seorang tjenteng jang 
bekerdja di B.V.M. 

Djadinja disini soedah tentoe sadja 
ada satoe rombongan pendjahat jang 
diatoer dengan beres sekali soepaja 
itoe plaat2 k eningan dengan begitoe 
lekas lenjapnja dari goedang jang di 
djaga dengan tjenteng (?) itoe. 

Sekarang itoe 3 orang sedang di 
dengar keterangannja masing2, dan 
kita rasa tidak lama lagi djoega po- 
litie bisa mengetahoei lebih dalam 
tentang ini persekoetoean, 

—SO— 

Volksraad jang toea bersidang. 

Membitjarakan bintang?2, 

Persidangan Volksraad jang peng- 
habisan dengan anggauta2 jang seka 
rang, tadi pagi diboeka dengan satoe 
pidato pendek dari Voorzitter, dalam 
mana antara lain diminta perhatian, 
bahwa Wali Negeri dianoegrahi bintang 
tanda penghormatan jang begitoe ting 
ginja. Perkara ini jalah tidak lain dari 
pada satoe pengakoean tentang peker 
djaannja jang penting sekali didalam 
satoe waktoe, jang negeri Indonesia 
beloem pernah mengalamkan. 

Kemoedian “Voorzitter mewartakan 
bintang? jang diberikan kepada orang 
lain, dan oleh karena ia tidak seboet 
kan dirinja sendiri jang djoega men 
dapat bintang, anggauta Voiksraad jg 
paling toca jalah H.H. Kan, angkat 
bitjara oentoek memberi selamat atas 
nama Volksraad segenapnja kepada 
Voorzitter itoe dan mengoendjoekan 
bahwa dengan pemberian bintang ke 
padanja itoe, poen Volksraad sendiri 
toeroet mendapat bagian dari tanda 
penghormatan ini, 

Kemoedian anggauta- baroe toean 
Notoadisoerjo boepati Banjoewangi, 
diperkenankan doedoek sebagai ang- 
gauta Volksraad, akan tetapi ia beloem 
bisa diangkat soempah oleh karena 
tadi pagi ia berhalangan dan tidak   bisa menghadliri persidangan ini, 

sadja poetoes. Loekanja ini menge-| 

Wedana Weltevreden dapat anoe- 
gerah titel ,Rangga”. 

Boepati Betawi di 
gedong R.R. 

Tadi pagi djam setengah 10 di ge- 
dong Raad Kaboepaten kelihatan ber 
koempoel banjak prijaji2. Ada nampak 
Ass. Resident, Majoor Khouw Kim An, 
Patih, Controleur, Wedana Betawi 
'toean Bratawidjaja, Tengerang Rd. 

Tabri Danoesapoetra Blaradja dan 
Tjoeroeg. Hampir semoea Assistent 
Wedana di Betawi jang tidak terhalang 
oleh. dienstnja toeroet berhadlir. Per- 
spneel Regentschap berkoempoel. 

Rd. Rg. Tirtasoejatna. 

Selain itoe Inspecteur Vervoer S.S. 
dan Chef dari In en Uitvoerrechten 
berhoeboeng dengan anoegerah bin- 
tang pada beberapa pegawai itoe doea 
dienst jang sekalian dilakoekan oleh 
Boepati Betawi Rd. Tg.. Achmad Pro 
bonegoro. 

Precies diwaktoenja jang ditentoe- 
kan semoea jang berhadlir ke belakang 
menoedjoe roeangan R. R. ini hari de 
ngan bangkoe2 dan koersinja ditaroeh 
di samping. | 

Di bagian depan di bawah tempat 
biasanja pegang pimpinan vergadering 
R.R, berdiri Regent Betawi, terima 
kasih pada orang-orang jang hadir, 
Lantas diberitahoekan namanja bebera 
pa orang jang oleh Toean Besar Gou- 
verneur Generaal dianoegerahi bintang 
perak dan tembaga dari sebab djasanja. 

Lantas dioemoemkan anoegerah titei 
»Rangga“ pada Wedana Weltevreden, 
toean Rd. Tirtasoejatna. Diperingatkan 
djasanja ini ambtenaar jang loear biasa. 
Telah 20 tahoen Rd. Tirtasoejatna 
dienst pada negeri, moelai sebagai djoe 
roetoelis di tahoen 1914. Sebagi Djak 
sa di Mr. Cornelis ia haroes pereksa 
perkara Ki Dalang, jalah berhoeboeng 
dengan peroesoehan di bawahan 
Tangerang. 

Disini kenjata'an tadjamnja fikiran 
dan kepandaiannja tocan terseboet 
melakoekan pekerdja'an jang diserah- 
kan padanja, Itoe waktoe djoega ia 
dianoegerahi bintang perak dari Wali 
Negeri. Pada tahoen 1926 dibantoekan 
pada, pemeriksa'an proces-communis- 
ten ternjata lagi ia poenja ketjakapan. 

Dan, baroe-baroe ini disebabkan 
penghematan mesti dihilangkan Ass. 
Wedana Tanahabang, sekarang itoe 
pekerdja'an dirangkap oleh Wedana 
Weltevreden, soenggoeh berat tetapi 
bisa berdjalanfdengan rapih. Dalam oe 
roesan sociaal. namanja djoega tidak 
asing lagi, bekerdja korbankan tenaga 
oentvek Steun-comite Penganggoeran. 

Regent Betawi merasa girang bisa 
sampaikan itoe anoegerah, dan diha- 
rapkan moedah-moedahan jang mema 
kai dapat berkah, selamat tidak koe 
rang soecatoe apa dan dalam keadaan 
baik dengan seantero keloearganja. 

Sesoedah bintang2 sama ditjantoem 
kan di dada masing2 dan soegoehan 
sekedarnja berdjalan, tocan Tirtasoe- 
jatna angkat bitjara, 

la terima-kasihkan pada itoe anoe- 
gerah, minta soepaja Regent sampai- 
kan pada pemerentah tinggi. Tentang 
ia poenja pekerdja'an, tidak akan bisa 
rapih dan baik djikalau tidak ada pim 

Ipinan dari Kandjeng Boepati, dengan 
bekerdja bersama jang menjenangkan 
antara collega2 dan tenaganja ia poenja 
Oondergeschikten jang membantoenja, 
(applaus). 

Setelah itoe Boepati angkat bitjara 
lagi, jalah sebab semoea2 anoegerah 
dan kesenangan ta” lain dan ta' boe 
kan asalnja pokok dari Allah, maka di 
minta pada hoofdpenghoeloe toean 
Hadji Hasan batjakan do'a 

Sesoedah diambil portretnja sesnoea 
boebaran: Dari collega's dan onderge 
schikten toean Tirtasoejatna terima p,f. 

. 

Djoega , Pemandangan” tidak maoe 
ketinggalan oetjapan ,,Selamat 1“ dari 
ini roeangan. ! 

Raden Rangga Tirtasoejatna adalah 
seorang B,B. ambtenaar jang terkenal 
lemah lemboet boedi bahasanja, tidak   pernah agoengkan diri dan selaloe se 

| Iminta pertolongan pada ia, asal ti- 
Penjerahannja oleh 

Djajoesman, Mawoek Rd. Moehamad | 

  

dia boeat tolong pada siapa jang 

dak bertentangan dengan ia poenja 
dienst. 7 
Terbantoe oleh isterinja jang ringan- 

tangan dan baik-boedi, Raden Rangga 
Tirtasoejatna ditjintai dan dihormati 
oleh pendoedoek di ressortnja segala 
bangsa. 

—0— 

Controle atas padjak oepah. 
Te 

Awas kaoem madij 

» “lan serong! 
Tidak lama lagi djoega Gemeente 

Betawi akan mendjalankan controle 
atas padjak oepah dengan memakai 
9 ploeg jang terdiri masing2 dari 2 
orang. 

Teroetama pertama akan diberi pe- 
nerangan2 jang setjoekoepnja, akan te 
tapi sesoedahnja itoe baroelah akan di 

madjikah, siapa jang tidak mendjalan 
kan kewadjibannja jang sesempoerna 
nja atau lebih tegas lagi maoe, seloen 
doepin padjak oepah itoe. 

Pengirim ploeg2 itoe hanja sadja 
menoenggoe keangkatannja ampat con 
troleurs: ' 

Pegawai2 ini akan termasoek dalam 
seboeah dienst controle oemoem, ter 
diri dari dienst2 gemeentekas jang di 
gaboengkan dan selandjoetnja padjak2 
dan.djoega bevolkingskantoor. 

Lapang pekerdjaan dari 9ploeg ini 
Oentoek sementara waktoe terbatas jai 
toe dibagian Betawi dan Meester-Cor 
nelis (toko2 jang besar Red), berhoe 
boeng dengan pekerdjaan2 dari terrein 
dienst inspecjie dari padjak penghasi 
lan negri, maka oentoek sementara 
waktoe Priok dan Batavia-Stad tidak 
akan dipekerdjahan doeloe, Hanja sa 
dja orang akan koendjoengi mereka 
jang mempoenjai roemah-roemah. 

Sebagaimana djoega pegawai2 dari 
ri terreindienst controleurs dari ge- 
meente poen akan diberikan penera- 
ngan oleh inspectie negri. 

Tentangterreindienst. 

Menoeroet kabar jang kita dapat, 
begitoelah kata B.N. imaka inspectie 
dari inkomstenbelasting sekarang mem 
poenjai hakatas.seroepa ”terreindienst". 

Dienst ini dalam tempo 3 tahoen 
lamanja mesti selesai dengan controle 
njagdidalam dacrah Batavia (inclusief 
Priok dan Meester). 

Penjelidikan itoe teroetama ditoedjoe 
kan atas pendapatan2-nja toean toean 
toko, jaitoe bangsa Tionghoa. 

Ini tahoen kiranja dienst terseboet 
diatas akan mendjalankan rolnja di 
'Batavia-Stad dan Priok. 

ea (ja 

Toean Koesoemaningrat dan | 
Persoverzicnt, 

Toean, D. Koesoemaningrat hoofd- 
redacteur- kita ini malam moelai djam 
T sampai 7.30 akan mengadakan lezing 
tentang persoverzicht didepan micro- 
foon Nirom bagian Timoer atam lebih 
djelas lagi dikatakan didepan miero- 
foonnja V.O.R.O. oleh karena sebagai 
mana telah diketahoei Nirom soedak 
Serahkan pimpinan penjiaran lagoe2 
Timoer kepada perkoempoeian ini. 

— 9 — 

Perhitoengan jang keliroe. 

Dikalangan goeroe. 
Berhoeboeng dengan apa jang kita 

telah oemoemkan beberapa boelan jang 
laloe tentang penghematan dikalangan 
Onderwijs, maka kita bisa toectoerkan 
bahwa dipenghabisan tahoen jang 
baroe laloe ini kira-kira ada 1600 
goeroe jang diberhentikan dengan 
wachtgeld. 

Karena djoemblah jang banjak 'ini 
roepanja Departement O, & E, tidak 
bisa selesai diwaktoenja oentoek me- 
ngeloearkan mandaten boeat pemba- 
jaran itoe wachtgeld. 

S9— 

Kesoedahan dari penggerebekan 
Partindo. 

Hanja tinggal 2 dalam 
tahanan. 

Sampai sekarang kita bisa kabarkan 
bahwa oleh politie tidak terdapat soe- 
rat2 jang menoendjoekkan pada per- 
boeatan djahat pada penggerebekan 
Partindo jang baroe laloe ini. 

Doea orang dimana Seorang perem- 
pocan masih ada didalam tahanan, 
tetapi kiranja akan lekas dimerdekakan 
kembali. 

—— 0 — 

Ke arah persatoean dan kemoeliaan. 
Soeatoe tjita2 jang 
baik dantinggi. 

Beberapa malam jang laloe di ge 
doeng Pergoeroean Ra'jat Djatinegara ' 
telah- dibangoeukan seboeah comite 
oleh perkoempoelan2 kematian Sadio 
Hardjo dan Perhimpoenan Keroekoe 
nan Kebon Sereh jang bermaksoed 
Nan Kn TPT Na perkoem- 
poelan tadi di Djatinegara sematjam - 
badan federatie. TT | Tn 

Toedjoean badan persatoean tadf   jalah oentoek bersama-sama beroesaha. 

kan tidakbisa dja 

bikin procesverbaal terhadap kaoem 
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“GLOBE THEATER 
Ini malem don. malem diatas ada 
  

  

  

      

   
    

    

   

  
Film jang loear biasa! Pemboenoehan2 jang sangst ngeri. 

Satoe tjerita detective jang socuggoeh menarik, baroe ini kali 

bisa diliat dalam film. Lihalah bagaimana William Powell 

pegang rol sebagai detective jang ocloeng! 

      
  

  

  

Na aa Man Opa apena Pa 

CENTRALE BIOSCOPE 
Mr, Cc ornelis 
  

Ini malem dan malem brikoetnja 

Akan disoegoehken pada sekalian penonton film jang soeda 
lama ditoenggoe -toenggoe, Pa 

TARZAN AND His MATE 
DENGEN 

  

  
  

. Tohuny Weissmuller 
DAN 

AN Oo mn in 

avi ie MA Un no abu nuonuD 

Aa aa Mana 

CINEMA PALACE 
INI. MALEM 

Fosc's Sehiagsi jang ioear biasa manjeoanaan 

  

  

  

neh LEARNED ABOUT SAILORS 

DENGEN 

LEW AYRES, — ALICE FAYE 

  

  

lass who Tara: @ Palak is Alice Faye' ci “ihe lad is 

3Lew Ayres that's good news to entertainment seekers, The pic- 

tnre Ye Pa Leurned About Sarlors.”—« 2PA 

When the 

Satoe film menjenangkan—loetjoe— rame— kotjak njanjian mer- 

doe en tjintahan jang tiada kepoetoesan, 

an RR EA 

  

    

    

  
  

  

Dokter R.M. Salim 
Chirurg 

dan algemeene praktijk 
-Gjam bitjara 5 — 6 n. m. 
Kramat 169 Tel. 6024 WI. 

RIALTO BIOSCOOP. 
Senen Bat... 

Boeat REBO 9 dan KEMIS 10 J#NUARI 1935 

2. Djempolnja FOX Super special —-—   

  

P asaran seoemoer hidoep, kaloe tida nonton, 13 " 
KaNa P, Moelai bertempat 

(Dr. Ida Loemongga Haroen 
Kinder Arts Dokter foentoek anak2) 

Nai ata u premposan PN non 'on! Yoea mueda mcesti liat!” 

MATJ AN SETAN I 
  

Koningsplein Noord no. 9 

Teletoon Wit. no. 625 
  

  

  

  

Film dang belon ada kadoeanja dalem doenia, diambil menoe- Djam bitjara 7—8 pagi 

roet kedjadian jang aseli, dari tempat asalnja jang sewadjarnja. —6 sore 

Boekannja tjerita karangan— Boekannja lelakon bikinan. Berhar- 

ga besar.boeat tambah pengatahoean. 'Loeasken pengalaman, da- 

lam penghidoepan. Satoe kedjadian toelen jang membikin pveas 

hati dan mata, Dokter 

Mengagetken ! Menakoetin! terharoe 1 Berdebar-debar! Serem ! 

Ngeri! Satoe film besar jang soedah Pan goedjroed penonton 

didoenia. 
Rd. Soetijonc . Soetijono 

. algemeene practijk 

djam bitjara 5 — 6 sore 

  dan sesoedah damai 
Memaemsamsasn UV edanaeg No. 6 Mr. Telf. Mr.C. 541 

H6 LLYWOOD THEATER | sc 
PANTJORAN BATAVLA Dokter 

R. Soetrisno 
Ind. Arts Ala Practijk 

Djam bifjara : 

  

  

MOELAI BESOK MALEM 

NAME YOUR 
OWN FIGURE! 

200 beau- 
tiful girls 

: chosen from 
10,000 

  

1—8. pagi » 
Revue. film jang paling besar 

dan menarik hati jang pernah 

dipertoendjoeken di Batavia 

dengen 

Dolores Del Rio 

itoe actrice jang moengil dalem - 

hoofdro!, terbantoe oleh 

6—7 sore 

BlOude Tamarindelaan 131 Telf. No. 
9 | Wit. 1696 

  

  

  

SAERAH 
SAE TOER MIRAH 

Baroe trima 

Kain moelai f 1.75— f 9. 

Dendeng sampi, sedap rasanja 

Bole crediet 

Ginger Rogers 

Fred Astaire 

Gene Raymond 
  

Senen dan Selasa 14-15 Januari Oasis 9 

Wah. Telf. WI. 2615. 
DOLORES 
DEL RIO 
Gene Raymond 
Raul Roulien 
Ginger Rogers 
Fred Astaire 

Bagian jang pengabisan dan 

paling rame dari 

The Lost Jungle 

dengen 

CLYDE BEATIY 

  

“
1
 

  

“1 TERDIRI 1934 "5 

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. 
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Djoega djoeal beli koelitparih F 
dan koelit kambing. 
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Memoedjikan dengan hormat, 

Toko REBANA (Terbangan) 
Kampoeng 10 !lir PALEMBANG. 

ALHAMBRA BIOSCOPE 
Sawah Besar Batavia-Centrum $   
  

  

  

  

Ini malem dan malem berikoetnja 

| Kleermaker 

MOEDAHAM 
ex toekang ditoko Oger Freres 
Petodjo Bisatoe N No, 18 Gang Batavia- Centrurr 

  

Trima roepa2 pekerdjaan bocaf tosan2 

dan roepa2 model menoesroel maoenja 

jang bikin djikaloe toeang ingin poto- 

ngan jang: bagoes enak dipake datanglah 

di kleermaker jang terseboet: 

Memoedjiken dengan hormat 
MOEDAHAM 

aa 
  

  

| BATAVIAFCENT 

  

        

   

ina : 

     



  

memperkoeat lahir dan batinnja per- 
' koempoelan masing2. djoer, ke No. 2 Soekaboemi, 

Tjata jang ditjita-tjitakan oentoek . 10. Joedakoesoemah Koempaj Lebak, 
mentjapai maksoed tadi, antara lain2, |ke Tae Tjiandjoer. 
adalah mengadakan pidato2, jg.berisi| 11. A 1  Tjidjoelang: Tasikmalaja, 

- perbaikan tabeat anggauta masoek|ke No, 11 Bandoeng. 

perkoempoelan djangan soepaja men 12. Tjakradinata alias Kartadinata 
dapat pertolorgan sahadja : djangan|lboen Bandoeng, ke No. 7 Bandoeng. 
sampai melalaikan pembajaran contri | 13. Djoedjoe alias Ardiwisastra Ge- 
butie dan pengoendjoeng rapat2 dsb. :| gerbitoeng Soekaboemi, ke No. 3 Ban- 

  

    

  

. anggauta2, 
zisim dapat digali lagi. 

Alasan2 jang menjebabkan timboel- 
nja tjita itoe antara lain2 adalah : 

|. mengadakan cursus2, dimana ang-|doeng. 

gauta2 dapat peladjaran2 dalam ilmoe2| 1: : 
— jang bersangkoetan dengan perdjala- iongbong “Garoet, ke No. 12 Bandoeng. 

| nannja sesoeatoe perkoempoelan, mi-|, 15, Rac 
sainja dalam (,,Hak berkoempoel dan | wiramihardja 
bersarekat)”, memegang boekoe (beek|ke Pameungpeuk Bandoeng. 

| houding), stenografie-Indonesia, me 
| ngetik, bertjakap dimoeka oemoem, antena, ke Tjikeroeh Soemedang, 

— memboeat verslag, correspondentie dll.| 17. H 1 
membeli tanah oentoek koeboerannja Ingoenredja Tasiamalaja, ke No. 3 Tji 

sehingga tidak moedahjmahi Bandoeng. 

14. Engkos alias Prawirasasmita Ba- 

en Kandawinata alias Pra- 
Tjisondari Bandoeng, 

16. Omon alias Soetidja Madja Ma- 

oesen alias Danoemihardja Ma- 

| 18. Hambali alias H. Natasasmita 
| Gedonggede Mr. Cornelis, ke Baba- 

Ikantjiparaj Bandoeng. 
19, Mas Goernita Kartamadja Tako- 

Hampir tiap2 anggota perkoempoe-|kak Tiiandjoer, ke Bodjong Tjiamis. 
lan kematian adalah seorang pemim 20, Basar Wiriasasmita Tetoekpoe- 

pin dari soeatoe keloearga, jang terdi|tioeng Mr. Cornelis, Sindangherang 
ri sedikitnja 3 orang. Djika anggota | Viiamis. 
tadi mempoenjai tabe'at baik dan pe 21, Sahir Tjikatomas Tasikmalaja, 

|». ngetahoean locas, maka keloearganja| Ke No. 2 Tasikmalaja. 
dengan sendirinja poen akan toeroet 
teristimewa kaoem pemoedanja. 
Djoemblah anggauta perkoempoelan2 

|. kematian di Djatinegara k.I. ada 900 
|. djiwa dengan tanggoengan k.1I. 3000 
|. djiwa. Soenggoeh soeatoe bilangan 

jang tidak ketjil dan memberi kita 
pengharapan besar. “1G 2 

Sehingga sekarang mati hidoepnja 

... perkoempoelan2 kematian di Djatine- | 

| gara hanja tergantoeng pada soeatoe 
|. golongan manoesia jang ketjil sekali. 

'Kemadjoean zaman memaksa bang 

sa kita mempergoenakan setiap per- 

koempoelan sebagai. taman peladjaran 
dan pendidikan dirinja, agar soepaja 

kelak ia dapat membangoen dan ... 

  

mempertahankan masjarakat Indonesia 
jang modern. 

Comite terseboet terdiri dari toean 
Soedramo Atmodjo Ketoea toean 5, 
Soekohardjo 'penoelis, toean T, Dji-j 
teng anggauta. - 

Tidak lama lagi akan dioendang 
perkoempoelan2 kematian P.K.M. Ras 
P.H. dan beberapa perkoempoelan 
atau orang jang terkemoeka di Djatine 
gara oentoek bersama-sama memper- 
bintjangkan soal terseboet diatas. 
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22. Asman alias Partamihardja Roem 

.9. M. Sastraatmadja No. 2 Tjian- |jalah itoe hoetang 10,32pCt., jang di 
idalam tahoen 
bankir2 Japan kepada Wan Fu Cha, 
Gowverneur dari Shantung. Banjaknja 
hoetang ini, ada 3 millioen Yen, dan 
jang dipakai sebagai borg jalah pen- 
dapatannja penghasilan poengoetan 
belasting dalam daerah itoe. 

solidatie itoe, jang soedah di tanda| $ 
tangani pada tanggal 5 Januari jbl.,| 8 
menetapkan bahwa hoetang pokoknja 
masih ada 3 setengah millioen Yen. 
Renten jang beloem dibajar, ditetap- 
kan pada tiga millioen Yen dan ting- 
ginja renten jang baroe ditetapkan 
pada 6pCt. didalam satoe tahoen. Se- 
moeanja, renten dan pokoknja, akan 
dibajar kembali dengan tjitjilan dari 
60.000 Yen saban boelan, 

    

1919 diberikan oleh 

Ini malem dan malem 

brikoetnja 
Dikabarkan bahwa perdjandjian con 

Satoe Nederlandsche Film jang memoekoel record Doenia 

BLEFKE BET”: 99 AN? | 

Ini dia: ,,Obat Malaise" Loetjoe ! 

Ini dia: Kotjak! Menghiboerkan hati Loear biasa! 

  

  

  

Siapa telah liat ,,De Jantjes“ tentoe moesti saksikan .,Bleeke 
Bet" djorya, | 

  

    
Lelang di Betawi. 

Djoemahat l1 Jan. 1935. 
Ipin Buitenzorg, ke Tjikatomas Tasik 
malaja. 

23. Mas Rahlan alias Rahlanwigena 
Noesawangi Tasikmalaja, Tjikoneng|Calonne di Gang Haltedierentuin 18 

24, S. Soeari alias Darmawijata No 
1 Serang, ke No 3 Cheribon. 
25. Kamil, Begog Serang, ke No 4|Mr, Feith. 

26. Ardi alian A. Ardiwinata Gara-| nj d : 

wangi Koeningan, ke No 1 Koeningan, Pa | Alataslaan 36 oleh Wel 

Lelang diroemahnja toean J.G. Geiger 
di Kebon Sirihpark 6a Weltevreden. 

Lelang diroemahnja toean M.H. de 

oleh John Pryce. 

Saptoe12 Januari 1935. 
Lelang Perceel di Vendulocaal oleh 

Lelang di roemahnja toean W, F. 

WOZAN PERLOE KOENDJOENGIN 

TIO TEK HONG 
dalem'r emah baroe (sebla roemah toea) soepaja bisa saksiken 

iapoenja barang? jang kwali'eit paling baroe dan 

TOKO 
  

  Harganja moerah 

27. Loket alias Soewitasasmita Li- 

goeng Madjalengka, ke Kadoegede 
Koeningan. 
28. Pirdi, Kramatdjati Mr. Cornelis 

ke No 2 Mr. Cornelis. 
29. Kantawinata, Tjikoepa Batawi, 

Ike Oedjoengberoengwetan Bandoeng. 

  

  
  

PA YA UV UU 

: dokter Indonesie 
FAMEBIE bener oerid 
sekolahan in de kost, oentoek F 25 

HANDEL IN: 

  

SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN HEEREN 

MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 

KUNSTUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

  

seboelan. Semoea vrij, djoega pera- 
watan djika sakit. 

Soerat2 kepada Administratie 
dari ini soerat kabar.   

  

Reparatie-atelier van Vuurwapens enz., enz. 

roko TIO TEK HTNG 
PASAR BAROE — BATAVIA-CENTRUM — TELP, 361 WI.   
  

NEDERLAND 
Menghormati marhoem Luit- 

Generaal Gerih van Wijk. 

Ratoe, Generaal-Majoor De Jonge van 
der Halen meletakkan satoe karang 
boenga “di atas laroengnja marhoem 
Luit-Generaal Gerth van Wijk. 

  

Madjallah ,Insjaf” 

rang soedah diterbitkan poela madjal- 

. Poen Generaal-Majoor Boestrasoe- 
dah berboeat demikian, atas nama 

'Di Soerabaja, Kawawetan 4/10seka|bala-tentara di Indonesia dan menoe 
roet perintah Commandant bala-tentara 

lah baroe jang diberi nama ,,Insjaf”, di sini. 

ialah madjallah berdasar ke Islaman| Menetapkan rubberestrictie ordon- 
dan Pengetahoean Oemoem, dikeloe- 
arkan doea kali seboelan, dibawah 
pimpinan Maschaf Manan sebagai re 
dacteurnja. : 

. Moedah-meedahan soedara moeda 
ini landjoet oesianja menambah bari- 
san pembatjaan dikalangan kaoem 
Moeslimin: Indonesia teroetama, 

s 

» Pendapatan Douane. 

  

nantie. 

“Den Haag, 9 Jan. (Aneta) Pada 
tanggal 8 Januari jbl. telah keloear 

Nederlandsch-Staatsbiad No. 716 jang 
moeatkan satoe wet dalam mana di 

perkenankan — Rubberrestrictie-ordon- 
nantie. 

lagi, 

Den Haag, 9 Jan, (Aneta) K.L,M. 

Kebatah hiak Ohakesekan Deket PP voenlak ab erlrek mem poc|. 
dari kamipar Bocane di Ohbelbok ben in an Tata “ar Paneba Siowakid jalah ke Praag di Tsecho-Slowakija 
gian boelan December 1934 1933 boeat| dan ke Milaan di Italia, 
perbandingan adalah seperti jang ter 
seboet dibawah ini ringkasnja: 

Djoemblahnja adalah f, 817.609,54, 
melawan j 570.205,28 dus sekarang ada 
bertambah banjak pendapatan ini se- 
besar f. 247.404,26.      

   

—0— . 

.gian 2e Ressort (Pasoendan) dari 
2 moelai tgl. 31 Dec. 34. 

Mester Cornelis ke No. 7 Batawi, 

patan Mr. Cornelis 
Cornelis. 2 

Balaradja, ke Tange: 
4. Kodi alias Wan 

goer Tasikm, ke Kalidsa 
5. Sarita alias Ranamihardja Peti 

— Serang), ke Pasawahan Krawang. 

   

(Krawang) 

Betawi, ke Tjening Pandeglang.       

2. Tb. Soeriaatmadja, Mam
pangpra- 

ke no. 3 Mester 

'3, Abdoelgani alias Prawiraamidjaja, 

7. Eno alias Wiriadinata no, 16|kem 

8. Soewandi alias Soekarna Djam-| ji 

pangkoelon Scekaboemi, keno. IBogor.| soedah “diperboeat dengan demikian, 

EUROPA 
Prankrijk — Italie dan persen- 

djataannja, / 
Rome, 9 Jan. (Aneta). Perdjandjian 

3 Djoemblahnja sama sekali itoe pen diantara Frankrijk dan Italia moeatkan 

dapatan penerimaan kantoor ini sadja | satoe sindiran tentang oeroesan per- 

iselama tahoen 1934 adalah f. 9.098. sendjataan jang berboenji seperti ber- 

191,92 sedang djoemblah penerimaan | ikoet: 
selama tahoen 1933 adalah f 8.551.085,) 1 

19, artinja penerimaan tahoen 1934 ada) Maan hak dari tanggal 11 Decemberj 
| lebih madjoe sebanjak f 547.646,73. 1931, masing2 Pemerintah dari Frank- 

0 Kecijns goela 1934 sedjoemblah Irijk dan dari Italia bersetoedjoe bahwa 

1.424, 15158) 

»Dengan melihat keterangan persa- 

mereka tidak akan sekali merobah 
kewadjiban2nja didalam perkara per- 

Kepindahan kepala-Sekolah diba- sendjataan, dengan setjara menoeroet 
kemaoean sendiri sadja. Djika mereka 
maoe berboeat demikian (maoe mero- 
'bah bersendjataannja), Frankrijk dan 

1. Abas Mantri Goeroe Soedimara | ytajia akan membitjarakan perkara ini, 
satoe sama lainnja. 

AZIA 
Hoetang Tiongkok pada Japan. 

Diganti pada jang 

baroe, : 
Tokio, 10 Jan. (Aneta-Iwaki) Se- 

ra 3 
. . 

Fa moea perhoeboengan hoetang jang di 

"berikan oleh Japan kepada Tiongkok, 
“6. Soetardja alias S. Wirjasendjaja|satoe persatoe akan di consolideer, 

Boenihajoe (Krawangl, ke Soebang|artinja akan diganti dengan soerat hoe 
ang, jang baroe jang boleh dibajar 

|lama. 
Hoetang jang paling belakang jang   
  

Den Haag, 9 Jan. (Aneta) Atas. 
nama Sri Ratoe, Adjudant dari Srij. 

'(Perhoeboengan oedara jang baroe 

alinja di dalam tempo jang lebih i   
Loterijy oewang Besar 
  

Loterij MERAH Loterij POETIH 

  

1 Hoofdprijs ad f 100.000.— 1 Hoofdprijs ad f 50.000.— 
1 prijs ad 3 Nu 2 prijzen ad f 5.000.— - ,, 10.000.— 

5 pelan ML Mo ai 5.000.— - en La S3 Na 
Oa A00 IG 000 pa Lan Opa 

250 15 » » 100. -— . » 25.000. — 500 » Ka 100. — . 50.000. — 

268 prijzen f 150.000.— 563 prijzen f 150.000. — 

2 Loterij oecang, masing2 besar f 300.000.— Terbagi dalam 50.000. lot2 & £ 10,— pakai 

'nummer dari 10.001 sampai 40.000 dan terbagi lagi dalam lot2 per ampat a f 2.50, 

boeat kegoenaannja : : 

Het Centraal Comite voor Steun aan Werkloozen te Batavidc.s. 

PENARIKAN DI BETAWI PADA 14 FEBRUARI j.a.d. 

Lot-lot bisa didapat pada semoea kantoor dari 

NEDERLANOSCH-INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPIJ 

Pengiriman dari lot2 per post sesoedahnja terima postwissels sebesar f 2.50 boeat 1/4 lot ditambah 

£ 0.50 porti boeat pengiriman dari 4 lot2 dari seperampat atau koerang. 

'“Djikalau semoea lot2 ifoe tidak terdjoeal habis prijsnja akan dikoerangkan menoeroet pembagiannja 

PENGIRIMAN REMBOURS TIDAK AKAN DILAKOEKAN 

Pada pesenan jang tidak diseboet salah safoenja akan dikirim lot MERAH jalah jang hoofdprijs 

- 100.000.— : 

Djikalau afzenders tidak bilang apa-apa maka pengiriman oewang sesoedah loterij terdjoeal habis 

akan dikirimkan lot jang akan datang. 

  

Toekar Lot dengan Coupon 

DIENG 
Segala orang jang isep kita poenja Sigaret Dizng, bisa masoek kongsi loterij, dengan mengi- 

rim coupon kepada kita. 

800 coupon Di#ng besar dapat 1/1 lot 32 coupon Dieng besar dapat 1/25 lot 

200 : 5 $ yo 16 5 4d 3 Mn MOMS 

80. , an » 110, ST 4 atu  TON 
MO an ha 3 na | 

2 coupons Dieng besar - 4 coupons Lilliput, 

Satrimanja toean poenja coupons kita kasih kabar dengan soeraf, dari lot nummer berapa 

toean dapat bagian. 

Coupons jang kita terima kalau loferij soedah didjoewal habis, kita simpen boewat masoek 
dalam loterij jang akan berikoet. 

Abis main kita kirim ,,trekkingslijst” kepada segala pengirim coupons, 

Coupons kirim franco kepada Hvg. sINDUSTRIA”, Kramat 94, Batavia-C.          
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rschau:jaitoe iboe kota dari n 
akan berangkat. 

ngan tjepat- auto tax 
stasioen jang agak h 

, membelak belok 
jalan2 jang soenji adanja. 
atsioen sopir2 melambaikan ketje a 

  

si dengan senapan didalam aan 
ag. hingga djika perloe mereka se 

| bisa menembak. Mereka terlihat 
gai polisi2 jang hendak menge- 
ng atau ,,) 

dit. Terlihat bahwa saja ada mem- 
koper2 besar maka mereka me- 

ja apakah didalamja. Pada moesin 
oe hara Ipendjagaan betoel ade 

as sekali. Barang2 diperiksaanja 
gan teliti sebab kita takoet smok 
bom2 atau sendjata api. Sebeloem- 

ja saja mendjawab maka Saja toen- 
oekkannja saja poenja pas speciaal 

an sesoedahnja saja terangkan dengan 
eberapa perkataan maka sopir diperke 

n masoek kelapangan. stasioen. 
- Didalam statioen pendjagaan ada 
lebih koeat. Selainnja politie-politie 

japat banjak politie2 resia (detectief) 
'menghemat-hemati tempat dista- 

n jang besar itoe. Banjak sekali orang 
g datang dan berangkat, tetapi per 
apan sebagai biasanja ta' banjak 

r. Masing2 ada takoet omong2 
mereka merasa bahwa 

    
    

       
             

        

   
   

              

     

   

   

   

   
    

  

   

    

   
     
      

  

       
    

    
    

  

   

   
    

    
   

     
   
    

    

    
    

  

   
   

      
    

        

    
   

    

   

  

   

   

  

   

  

   
    

  

    

podjok tentoe ada detectief 
mengintipnja. . 

han-lahan spoor me- 
n dan ta' jama kami 

erkenal diseloeroeh doeniasebagai 
1. moesik jang paling. pertama, kini 
onjong2 kehilangan soesranja. Di 
ah2 oemoem maoepoe vrive ta 
ngaranlah sedikit boenji- boenjian 
aktoe itoe. Kota besar jarig doeloe 

a ada ,gemuetlich” (gezellig atau 
nang) kini terlihat ada ,,riboet”. 

We jang terkenal sebagai 
»damai". 

waktoe itoe ada mendjadi ,,heksen 
ketel" (kawah saitan) dari keten- 
traman seloeroeh Europa ..... 5 
— Banjak sekali pikiran2 lainnja, tetapi 
kereta api, dengan tjepat bardjalan dan 

“ta? lama kota soengai. Donau', atau 
die Donaustadt lenjap dari pemanda- 

an... Auf wieder, Win! ,Aui 
ieder Hirent! Slamat tinggai.. 

edjam lagi kami soedah datang' di 
urg atau Bretsklav, arti- 

: Djoega bahasa jang 
-jaitoe bahasa Tjech ,me- 
“bahwa kami soedah ada 

hab 
ja, Kerap 

b kereta. m 

nja saja soedah lama ba- 
2 “kereta moelai menem- 

Menempoeh negeri "Tjechoslovakia, Polen dan Danzig. 

000 Oleh: RV MUSTAPHA 
Poab /Samboengan) 

.I. Poelisi2 hiboek mentjahari dynamiet 
dalatau bom2.dan beamte tolkantoor -ri- 

'boet mentjahari tembako atau cigaret, 
Disini kita lihat dengan terang bahwa 
oentoek pemerintah Polem asap tem- 

”— Ibako ada sama. S5 Tama elang 

   
    
    

: J AE 
motor. Didepan stasioeu Ta ta“ begitoe endah adanja. Dari poekoel 

'tonig). Walaupoen penglihatan oentoek 
| mata 

, menggropjok:“ roemah |sekali.. Apa sebab ? Ja, waktoe itoe 

terlihat tenteelan| 34 

tempat djalan ke laoet. Tetapi dibe- 

an hitam. Kota Weenems (militer Djerman di Pruisen Timoer 

i- |terangkan kepada kapitan kapal, Disini 

ii |gahi) kami kaoem2 kongresisten di- 
k|ambilnja dari kapal dan dengan auto 

(mobil kami dibawanja ke stasioen, 

olen.. Pas2 dan koper2|menoenggoe, Ini kedjadian tentoe 

ketanah Koetoeb Oetara | estate” isat Angan 

. 

     
    

      

    
   

pentingnja dengan 
banjak dismokkel: 

Kattowitz (dekat 
ja haroes berganti spoor 
“di Polen bagian Selatan 

  

   
   

   bom 

6 esok sampai poekoel 3 siang ter- 
lihat hanja tanah Japang atan ladang2 
jang datar jang membosankan (een- 

toerist ta“ aneh, tetapi tanah 
itoe oentoek kaoem jang sedikit me- 
ngerti hikajat Europa ada interessant 

Sspoor soedah menempoeh tanah jang 
terkenal sebagai ,, Polnischer Korridor”. 
Perkataan ,,korridor” artinja ,,gang”. 
Djika kita dengar perkataan ,,korridor” 
tentoe sahadja kita ingat kepada dja- 
Tan ketjil jang sempit sekali. Ini ,,Pol- 
nischer Korridor” nampaklah di dalam 
(peta boemi betoel sebagai djalan sem 
pit jang “memisahkan negeri Pruisen 
'Timoer dengan negeri Djerman. Wa- 
laupoen didalam peta terlihatnja se- 
bagai: tanah sempit sekali, tetapi 
ta begitoe sebetoelnja, sebab lebarnja 
ini ,,gang” disebelah oetara kira2 

K,M. dan di diselatan 230 K.M. 
« dni ,,Korridor” sebeloemnja Perang| 
Besar ada terbawah kepada negeri 
|Djerman, tetapi didalam Verdrag dari 
Versailles pada taheen 1919 ditetap- 
kannja mendjadi bahwa negeri Polen, 
sebab - kesatoe - dianggapnja bahwa 
kebanjakan pendoedoek - dari itoe 
tempat ada bangsa Rolen dankedoea 
oentoek mengasih kepada negeri Polen 

lakang lajar dari ini keperloean ocen- 
'toek Polen terdapatlah lain2 keperlocan 
jang lebih besar dari moesoeh2 negeri 
Djerman, jani: ke satoe melemahkan 
negeri  Djerman didalam ekonominja 
dengan memisahkan. Pruisen Timoer 
dengan tanah Dierman jang lainnja 
kedoea oentoek melemahkan kekoeatan 

jang kini ada terpetjat dari negerinja 

IPolen ada. mempoenjai. keterangan 

pertahankan keperloean negerinja, 

“Tanggal 29 Juli 1934, ... 

Hebih “moerah dari 

berdjalan via Polen dan Danzig:. 

holm dengan . kapal 

holm -pada tanggal 

| nia,ijaitoe pelaboehan dari negeri Polen. 
Dari sebab banjak moeatan maka 

kapal ada terlambat kira2 6 djam lama 
nja. Sebab-ini tenfoe kami telaat da- 
tangnja . ockholm. Hai ini saja 

terlihatlah kebanjakan bangsa Zweden 
menerima tamoe2 oentoek negerinja. 
Kapitan dengan segera kirim kepada 

lama balasan datang. Di pelaboehan 
'Kariskrona - (jaitoe pelaboehan - dari 
Zweden jang pertama 'kami sing 

|Dari Stockholm datanglah djoega pe- 
Irintah, bahwa spoor haroes. ..w.. 

3 (3 

“Ada terasa gempa boemni di Betawi | 

|laloe di Betawi, kira djam 5,37 dengan 

|segera kenjataan bahwa gempa boemi 

'dalam waktoe hari belakangan ini, ter 

djoega. Tentoe sahadja hal ini negeri | 

lainnja jang sebaliknja dan jang mem 

.1Djam sepoeloeh malam spoor soe-|. 
ng te agalidah . tiba didalam stasioen Danzig,| 

oentoek lain2 negerijdimana sdja ada 3 hari tinggal, Pada 
tanggal 2 Augustus berangkatlah Saja |semarang, K.J.A. Orie. Dari Residentie 
menoempang kapal api ,Marienholm' (esoeki, Ch. A. van Romondt. 
ke Stockholm oentoek mengoendjoengi : 
(Kongres Internasional jang Resident di Djawa-Timoer. 
ke 26 dari Bahasa Esperanto, . 
Dari sebab perdjalanan via Polenada 

pada di lainnja per 
gor maka banjak kaoem2.congresist (seorang mandoer dari onderneming (ang arif beloem mengetahoei tjaranja 

dari tanah Tjechosiovakia, Romenia, 'Syekamanah telah diboenoeh oleh se- | perkawinan di Bataklanden dan Ta- 
"Austria, Djerman, Italie dan lain-lain orang koeli, oleh karena main tioerang panoeli oemoemnja. 

. Perdjalanan dari Danzig ke Stoek- Si 

api ada kira2 2| rneta kabarkan. 
hari, djadi kamiakan datang di Stock- Pagi 

4 Augustus hari 
pemboekafn itoe kongres. Dari Danzig “toe: ilie 

|| kapal bebe ke pelaboehan Gdy- adakan persidangan dari Conducteur2| Tentang banjaknja oeang djoedjoeran 

directie kereta api di, Stockholm. Ta' nja. Tetapi ini terlihat bahwa SpOOr gi kawinkan setjara adat, artinja, orang 

  

Es      
OND 

Gevraagd: per Iste' Januari, 
voor de Algemeene-Indonesisch 

   

  

  

Dan diseloeroeh 
Djawa Barat. 

Pada Sabtoe sore Minggoe jang 

   
   geboorte, behaalde diploma's, 

Heer 

Volksseholen te Cheribon.. |    
    

njata ada terasa gempa boemi. Dengan 

     
   

ini ada terasa oleh seanteronja Djawa 
Barat. Ne Ann 

Demikian poela datang kabaran dari 

ik tunas 

RWIJZERS: 

Vereisehten, Hulp-Akte, HL K. S5, HI K.. : 

: H.B.S. (5 je.) A.M. S. Afdeeling A. 
Sollicitaties met volledige inlichtingen omtrent plaats en jaarvan 

Mas Sabdawidjaja Directeur der Algemeene Indonesische 

Salaris nader overeen te komen, 

Iste Februari 1935, Onderwijzers 
@ Volksscholen te Cheribon. 

afschriften certificaten etc. adres 

Dien RL Chi 

  

  

gontjangan boemi jang kerasnja ada 
15 sampai 10 hitoengan. 
  

Djoega didapat kabaran dari Serang, 
(orang berchawatir atas keadaanrja 
Goenoeng Krakatau. Di Serang ini    MALAISE 

Kesehatan badan ada lebi      

  

   

  

oetama Bestuur mendapat kabar? jang 
tidak menjenargkan tentang bekerdja 
nja goenoeng Krakatau. Padahsri 
Djoemahat jl. itoe goenoeng ada me 
ngeloearkan asap berapa 600 meter 
tingginja, jangmana ditjampoeri poela 
dengan warna hitam seperti arang, 
kemoedian dihari Saptoenja mengeloe| & 

AKAN posia asap jang poetih seperti! $ 

air soesoe.. Menilik—-keadaan inilah: & 
ma dengan segera dipertoendjoekkan 
kepada Vulkanologischen dienst. 

Di Serang orang berpendapatan 
bahwa gempa boemi jang besar jang 
orang rasakan djoega disana, djoega 
boekti jang itoe goenoeng poenja pe 
kerdjaan. Hal ini tidak betoel menoe 
roet pendapatannja Observatorium di 
Batawi boeat sementara. 

Ini Observatorium ada mentjatat atas 
»Zware seismograaf," Jang lebih ketjil 
tidak tertjatat lagi, sesoedah pennen 
nja terpelanting, Prof. Beerema, direc 
teur dari itoe Observatorium dengan 
segera mengerdjakan toe tjatatan 
dan berpendapatan dalam hal ini jang 
orang ada berhadapan dengan tectoni 
sche beving (gontjangan tectonisch) 
jang asal pokoknja di tempat 160 K.M. 
djaoehnja arah Barat Selatan. 

Kalan orang menilik «diatas kaart 
(peta boemi), maka orang akan ber- 

   

  

| Matramanweg No. 39 pinggir djalan 

      
   
         

   

    
kering, “Napas sesak, oeloe h 

   njakit terlaloe Soesah boeat dis 
   

   

              

   

dibawah djari-djari kaki. 
Segaia roepa penjakit mata, gig 

f 0,75: dan anak ketjil f 0,25.— 

  

     
   

    
   
   

  

   

Ongkos asal sadja bajar onkost. 
Ada sedia poeder ramboet poet 
29 gram f 2,—   

TINGGAL 

ul TABIB S. S. MOHAMMED ALI wu 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah tama, baik anak-anak atas -grang toca Seperti: 3 

“sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampocan, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, sakit bocah pinggang, Batoek basah atau 

tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelarian 
tida tjotjok atau keloecar kotoran poetih dan banjak lain-lain pe: 

Djoega dikelocarkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 

ngobati -dalam seminggoe 'boeat Indonesier f 0,50, orang asing 

Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 

Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan rembonrs, asal 
penjakit dan adres tjoekoep terang. 

MALAISE- 

h berharga dari pada wang 
    

  

tram — , Telefoon 536 Meester- Cornelis 

ru Gr 

ati, Taki-laki jang soedah ilang 

eboetkan disini. 

i, koeping dan koerap ongkos me- 

transport. 
ih, bikin itam ramboet per flesch   

  
pendapatan bahwa itoe gontjangan : 
boemi ada berasal dari dalam laoetj oeroeh Indonesia, - dimana semoea 
di Selat Soenda. Hal ini benar ada di| maskapai2 particulier ditanah Djawa 
dekatnja goenoeng Krakatau, tetapi| dan djoega dari Deli-Spoorweg Maat: 
boekannja goenoeng Krakatau. jang jschappij mengirimkan wakil2nja, 
bekerdja.. AE ola "selang . dibitjarakan ialah teroetama 
. Sementara itoe mengalir poela kabarfatoeran2- tentang “pergangkoetan- di 
kabaran, dan. dengan segera oranz| djalan2. 
mendapat tahoe poela bahwa di Penga | 
lengan dan di Bogor, artinja djocga : 
di Pangan orang Nana adanja Pelantikan Regent2. 1 
itoe gontjangan boemi. Oleh Bestuur Gouverneur dari Djawa-Timoer di 
di Serang didesak soepaja dengan lekas oendang centoek melantikan Regent2 

mengirimkan achli penjelidikan goe-| Sari Toeloengagoeng dan Probolinggo, 
noeng berapi, oentoek menentoekan|Sesoedahnja mereka poenja daerah di 
sekalian kedjadian2 ini. Dr. Stehn|perlocaskan dengan bagian2 dari Re- 

dara Velcanologischen dienst dengan | entschappen Trenggalek dan Krak- 
segera diberitahoekan. Ada sementara |Saan. & s 
waktoe Iamanja orang dikota Serang Pelantikan. ini akan dilakoekan de- 
hiboek memperbintjangkan ini gempa | gan tiara sederhana sadja, tapi de- 

boemi. ||ngan sangat oepatjara, 

Djoega di Tandjoeng Priok ada terasa 2 Tn 
ini gempa boemi, tetapi beroentoeng| Mentjari emas di tanah Papoea. 
taada jang sampai mendatangkan) Raid van Indie bersetoedjoe de- 

—I— 

ketjelakaan. ngan djandji2 seocmoemnja, tentang 
Ph 3 tjara bagaimana ditanah Papoea akan 

Regentenconferentie. ditjari emas. 
Berhoeboeng dengan ini, di Den 

Haag ditoenggoe berdirinja satoe mas- 
kapai dengan segera. : 

Kedoedoekannja maskapai pentjari- 
an emas ini, mesti di Den Haag, dari 
sebab Engeland poen toeroet ambil 
bagian. : 

Oepah Radja dan Pendita. 
Tidak sepadandengan 
keadaanzaman. 

Pembantoe kita dari Teroentoeng 
mengabarkan : 

Tentoes banjak diantara pembatja 

Pembitjaraan diantara Regent2 dari 
Djawa-Barat, Tengah dan Timoer, 
akan diadakan didalam boelan April 
jang datang. : Kau 

3 Benoceman Resident2 
“ Dibenoemd sebagai Resident dari 

Doea-doeanja sekarang assistent- 

|... Memboenoeh Mandoer. 
| $Menoeroet A.LD. dari Tjiandjoer, 

dengan pembajatan gadiili-cadith: “Dengan rirgkas dibawah ini pen: 

Ne Katana dag demiklah terangkan. Djika seorang pemoeda 
dengan seorang gadis akan dikawin- 

EN kan, maka orang toea dan familie 

Persidangan Conducteur2. pemoeda berikan oeang djoedjoeran 
Kemaren malam 'di Semarang di|pada orang toea dan familie gadis. 

: Naa OA ise-|itoe adalah tergantoeng pada moe- 
ES ab bak ag Petani fakatnja orang toea kedoea belah pi- 

hak dan ,hal itoe dibitjarakan di ha- 
dapan kaoem kerabat, 

Dahoeloe (zaman kaja) oeang djoe- 
djoeran itoe hingga beratoes-ratoes of 
riboe roepiah, tetapi sekarang zaman 
miskin alias zaman meleset, sebab 
oeang amat soesah, tjoekoeplah asal 

  

manapoen tentoen ta” pernah terdjadi 
bahwa spoor ada menoenggoe penoem 
pang. IKalau ministerpoen haroes da- 
tang precies di dalan stasioen, djika 
hendak bepergian, Djika ta' begitoe 
dia tentoe djoega akan ditinggalkan 

ada menoenggoe hampir.seperempat 
djam lamanja, Ini artinja ada hormat 
sebesar2nja . oentoek kami kaoem 

kongresisten. Poekoelanem sore spoor ie yah Radja pada kepala negeri, 
berangkat. Perdjalan ada semalam panjaknjaf 17,50 (zegge: toedjoeh belas 
lamanja, djadi kami sama tidoer di-| 59/i00 roepiah), dan pendita f. 8,— 
dalam kereta, Pada keesokan harinja (delapan roepiah) djoemblah f 25,50.— 
poekoel 6 kami datang dengan se-|' Satoe djoemblah jang boleh berkata 
lamat dikota Stockholm. ... sendirinja.. Bagaimana soesahnja kang 

toea gadis tidak menerima oeang djoe- 
djoeran. Meskipoen demikian, orang 
toea pemoeda dan gadis moesti bajar         

     
dengan teliti. sahadja ada aneh, sebab dinegeri   

meleset ini, tidak perlce kita terangkan. 
Tetapi kini banjak pemoeda2 dan 
gadis-gadis kawin" ,mangaloea”, (Ba- 
taksch) ataw kawin lari, sebab, orang 
toea pemoeda tidak sanggoep bajar..! 
“Tetapi perkawinan itoe: "poen masoek 

| fadat djoega. Kini tiap-tiap minggoe,, 
dimana-mana terdengar “perkawinan 
jang seroepa itoe, 

' Tjaranja perikwinan mangaloea ifoe 
dilakoekan, 'ialiah gadis mengikoet 
kekasihnja keroemah kekasihnja atau 
kelain tempat dengan tidak diketzhoei 
oleh orang toeanja. 

Kemoedian orzng toea' sima orang 
toea berdamai dengan “setjara adat. 

—I— 

Keadaan kesehatan di kota 
. Cheribon. 

Menoeroet boenjinja itoe rapport 
seminggoe sekali, sedjak tanggal 16 
sampai 22 December 1934 jang baroe 
silam adalah sebagai berikoet : 

Lima orang jang telah kena penjakit 
typhus abdominalis di West Cheribon, 
jaitoe tiga orang Tienghoa, seorang 
dari bangsa ini telah meninggal doenia: 
Seorang dari bangsa koelit poetih dan 
seorang poela Indonesier. - 

Lebih djaoeh ini rapportannja Dienst 
dari Kesehatan Rakjat ada menjatakan 
bahwa adalah 2 orang Indonesiers di 
Madja, jang terserang oleh penjakit 
pest, maka seorang daripada mereka 
ini telah meninggal doenia djoega. 

—G— 

Bagaimana hendak "membikin diri 
kita mendjadi moeda kembali? 
Lezing didepannja Allian 
Francaise oleh Prof. Vo- 
ronoff. 

Pada malam Minggoe j.I. Prof. Vo- 
ronoff. itoe achli dalam hal membikin 
orang toea mendjadi moeda kembali, 
jang baroe. datang di Betawi, soedah 
membikin lezing dirocangan bawah 

|dari gedong kunstkring di Betawi 
dengan mendapat perhatian besar. 

Prof. van Kan telah angkat bitjara 
lebih doeloe, setelah mana itoe lezing 
dengan lantas dimoelai. 

Dr. Voronoff ternjata ada satoe orang 
jang bisa berbitjara dengan enak di 
mengertikan. Ia moelai tjeritakan, bahwa 

tanjaan, sampai berapa toea manoesia 

bagaimana manoesia sampai iapoenja 
sa'at pengabisan bisa goenakan sepe- 
noehnja iapoenja kebisaan-kebisaan, 
“Sekian lamanja orang tidak tahoe 

bahwa beberapa klier ada mempoe- 
njai. arti begitoe besar bagi badan 
maneesia, sebagaimana jang djoega 
ada kedjadian dengan binatang. 

Spreker  laloe  bitjarakan- theorie, 
jang ia telah karang setelah lakoekan   (akan dis am boen 8).i marhaen terlebih-lebih dalam zaman itoe pendapatan, dan laloe -moelai 

  

ja selaloe ada merasa tertarik oleh per 

bisa makan oemoer dan dengan tjara 
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“. Pemandangan V 

  

  
  

    

. Jakal jang sempoerna. 
| Djalan apakah jang kita hendak laloei ? 

0 Oleh A. BAJASUT. 

2. Dari kati jang soetji terdorong oleh, 
pengrasaan iang terderita, memaksa 
ikan jang bertanda mengeloearkan toe 
lisan ini, meskipoen dibarengi dengan 
moeka jang poetjat karena maloe ke- 
pada lain bangsa, dan bertetesan air 
mata karena sedih dan pahit jang te-) 
'rasa, dan begitoepoen jang bertanda) 
tidak loepakan mengakoei diri masih | 

terlampau koerang pemandangan dan | 
pengalaman, maka dari itoe sangat di| 
harapkan pembetoelan apa jang soe- 
dah dan menambah apa apa jang koe 
rang, demikian poela kepada tocan2 
pemimpin ini soerat kabar jang di| 
toempangi toelisan ini dengan mengi| 
ngat banjaknja pembatja dari bangsa 
Arab, kita mengatoerkan banjak ber- | 
terima kasih, e An 

Apa jang kita akan bitjarakan disini, 
adalah dari beberapa perkara jang ki 
ta orang amat tertinggal dengan sau- 

  

"| dara saudara dan tetangga tetangga 

« 

kita jang mereka dengan tega boekan 
kedjam soedah tinggalkan kita djaoeh 

— diha 2 Oi 

“ Soenggoehini hal boekan baro€ “itij 

— kali sadja dibitjarakan, tapi soedah | 

beroelang oelang dengan bermatjam2 | 

- 

tjara, pendeknja keloeh kesah dari be 

berapa bangsa Arab jang soedah in- 
“saf. deagan merasakan tertinggalnja 

dalam pergaoelan hidoep bersama, 

memang ini soeara jang begini roepa 

tidak akan soedah, bila bangsa Arab 

beldem bangoen dari tidoernja jang 

. njenjak itoe. aa Bean 
“Dengan teroes terang kita maoe ka 

takan, bahwa kesemoeanja itoe adalah 

: karena koerang mengikoeti kehendak 

zaman atas kelalaian kita.” 
Boeat lebih djelas baiklah kita ingat 

kan beberapa perkara jang berhoeboeng 

| dengan pergaoelan sehari-hari jang ki 

|ta orang tidak menjoekoepi. 
'Di ini waktoe selainnja perlombaan 

ilmoe pengetahocan oemoem, poen 
sang Tata sedang  bermeradjalela 

dengan tidak mengetjoealikan apa 
bangsa poen djoea, dari karenanja itoe 

maka timboellah peperangan politiek 

economie kebangsaan diseloeroeh doe 
“nia jang menderoe2 soearanja, dalam 

pada itoe masing2 golongan menggoe 
nakan sendjata ilmoe pengetahoean. 

| Bagi bangsa kita bila mana hendak 

menggoenakan alat jang digoenakar 
oleh lain -bangsa, jalah ilmoe penge 
tahoean, sangat menjedihkan karena 
tidak menjoekoepi dari terlampau se- 
 dikitnja, sebaliknja boeat tinggal diam 
dalam keadaan jang sesoekar ini lebih 

dikoeatirkan dan amat berbahaja. 
— Tapi tidak oesah kita orang poetoes 

| asa, 'karena masih ada satoe djalan 

— badan bisa dihal 

lainnja jang dapat menjelamatkan ke 
'doedoekan teroetama dalam doenia 
perdagangan kita, jalah dengan diberdi 

rikannja persatoean bekerdja bersama. 
Adapoen bekerdja bersama itoe ada- 

lah soeatoe peratoeran dalam perhi 
. matan dan pergaoelan, jang ditoedjoei 
dari padanja jaitoe mengatoerkan seka- 

— Iian pekerdjaan dan memperbaiki hal 
penghidoepan perdagangan. 

Tentang timboelnja pikiran persa 
toean bekerdja bersama ini boekanlah 
pada masa kita sekarang ini sadia, 
melainkan didapatnja djoega pada 
zaman poerbakala. 

Sedang pikiran persatoean ini, bero- 
bah2 keadaannja, berlain lainan toe- 

djocannja dar bermatjam2 poela roepa 
jang diambilrja, semoeanja itoe karena 
mengikoet kepada berlaloe zaman, dan 
dan berganti dengan zaman jang baroe, 
dan boemi tempat kediaman, sebagai- 
mana menoeroet keperloecan masing2. 

Dan begitoe djoega timboel baroenja 
pikiran persatocan bekerdja bersama, 
j-ng mana sebagai hasil perobahan 
peratoeran dalam perdagangan dan 
“porgaoelan. : . 

“Sekianlah dengan ringkas apa jang 
terdjadi dan jang haroes diperhatikan 
oleh bangsa Arab dalam doenia per- 
dagangan choesoesnja. Pen Saba 

. Selainnja dari.itoe begitoepoen djoe 
ga dalam pergacelan lainnja, jang ma 
na tidak koerang meminta perhatian 
jang penoeh. En 

. Boeat ini tjobalah kita perhatikan 
adakah kita orang bangsa Arab soedah 
mengadakan roemah2 sekolah dengan j 

| bermatjam2 ilmoe peladjaran, dan soe 
. dahkah kita mengambil goeroe2 jang 
pandai2 dari negeri2 besar goena me 
.ngadjar anak- bangsa kita disini ? Soe 
-dahkah kita orang mengantarkan anak2 
kita belanjar ilmoe kepandaian berma 
tjam2 perkara dinegeri2 besar .diseloe 

roeh doenia, jang dengan djalan ini, 
anak2 kita boleh mendjadi manoesi: 
jang madjoe seperti bangsa2 lain. 

. Dan adakah dari kita orang mereka 
jang bekerdja dan pandai, menjalinkan 
kitab2 bahasa lain kebahasa kita, jang 
dengan djalan ini oentoek menjebarkan 
pengetahoean dan kepandaian diantara 
bangsa kita. Adakah kita mempoenjai 
soerat2 kabar jang besar jang akan 
mendjadi wakil dari soeara kita, soe- 
paja mendjadi tjontoh kepada lain 
bangsa bahwa tidak kalah kita orang 
terpandang sebagai mendjadi katak? 
dalam tempoeroeng, dan soepaja dapa 
perhoeboengan bangsa kita denga: 
saudara-saudara di lain  neger 

Adakah kita soedah mendirika: 
tOemah pemeliharaan oentoek anak" 
jatim dan djanda2 jang berkehenda: 
kepada pertolongan, serta diadjarkan 
ilmoe kepandaian dan diberi peker- 
djaan akan dia, soepaja dengan djalan 
lini mereka itoe terpelihara kesopanan 
Inja dan kesopanan bangsa kita. 

Begitoe djoega adakah kita soedah 
menvoe Ular Sa # dan pernim- 

poenan penolong mara kahaja seperti 
api, air, gempa dan Jainnja kemelara- 
tan oemoem, soepaja dengan ini kita 
orang dapat mengingatkan berkaSih- 
kasihan dan menambahkan ketegoehan 
bersetiaan oemoem, 

Banjak lagi Iain2 perkara jang be- 
loem diseboetkan disini dan jang ma- 
sih ketinggalan. 

Adapoen barangkali beberapa orang 
jang insaf akan ingin soepaja lantas 
diadakan jang terseboet dibangsa kita, 
tapi ada dalam pikiran kiranja tidak 
ada orang jang pandai jang hendak 
membangoenkan akan pekerdjaan itoe, 
maka djawab seal ini, sebab kita koe- 
rang orang jang pandai, maka karena 
inilah berkehendak mengadjar anak2 
bangsa kita, soepaja pandai, sebab tak 
akan pandat itoe datang sendiri sadja 
dengan tidak dioesahakan. 

Demikianpoen hendak meloeloeskan 
peladjaran haroes dengan wang, maka 
inilah berkehendak kepada satoe badan 
jang akan mengawasi bangsa kita dan 
mendjadi poetjoek pimpinan dari per- 
kara2 jang terseboet. 

Badan itee jalah persatoecan dari 
segenap bangsa Arab di boemi ini. 
iMaka atas pimpinan itoe, oempa- 

manja mewadjibkan oentoek semoea 
bangsa Arab jang beroemoer lebih dari 
18 tahoen bagi tiap2 seorang memba- 
ja wang menolong kemadjoe- 
an bangsa f 1.— boeat tiap2 3 
boelan. 

Tentang penetapan peratoeran dan 
serba serbinja persekoetoean ini, boleh- 
lah nanti dipoetoeskan dengan moe- 
sjawaratan besar jang diroendingkan 
oleh - orang2 jang pandai dan terper- 
tjaja dari bangsa Arab. 

Pada perasaan penoelis tidaklah 

rang  mengelocarkan wang sebarnjak 
itoe, djika sekiranja ada dalam hatin'a 
kasih akan bangsa dan igamanja serta 
diketahoei faedahnja jang sangat besar. 

Wang sebegitoe sangatlah sedikit 
djika dibandingkan dengan faedah 
'doenia dan pahla achirat, 

'Adapoen djika sekiranja mereka 
menolong bangsa dan igamanja dengan 
sebanjak itoe, tidaklah mendiadi mis- 
Ikin dengan sebab itoe, dan djixa 
sekiranja mereka tidak menolong 
bangsadan igamanja selama hidoepnja, 
tidak djoea mereka mendjadi kaja 
alau berlebih mendjadi memadai ke 
hidoepannja dengan menjimpan wang 
tang sebanjak itoe, djangan2 salah 
bocatinja barangkali mereka mendjalan- 
kan wangnja itoe atas djalan meroe- 
boehkan igama dan meroesak serenia 
mentjilakakan bangsa sendiri. . 

Sesoenggoehnja tidaklah sia2 me- 
reka menolong atas perkara ini, karena 
ketolongan mereka akan kembali ke- 
pada anak tjoetjoenja sendiri. 

Djika. senang pergaoelan selamat 
lah bangsa sedjahteralah igama dan 
'sempoernalah ahlinja, dan kalau bina- 
sa  pergacelari roentoehlah bangsa 
bilangiah igama dan. tjelakalah ahlinja 
siapapoen dengan tidak dikerioealikan 
apa pangkatnja lagi. Per , 

Kalau kita bandingkan dengan dja- 
lan kita menghabiskan harta kita karena 
membeli. penjakit dan membeli ketji- 
lakaan, kehinaan dan kekedjian bagi 
diri. kita sendiri, beberapa riboe kali 
ganda lagi banjaknja di belandjakan 
pada satoe tahoen. dengan moedah 
sadja kita keloearkannja,   
mendjadi keberatan oentoek tiap2 sea- 

“Betapa poela ini tjoema f.4,— se- 
tahoen keloear belandja atas kebadji- 
kan. Sa : 

Insaflah ajoehai bangsakoe gedong 

Sekianlah dengan ringkas peman- 
dangan dan keboetoehan pergaoelan 
bangsa kita, pada gasa sekarang ini. 

Dan moedah-moedahan sadja dengan 
toelisan jang sesingkat ini dapatlah 
kebanjakan dari tangsa kita merasa- 
kan betapa tertinggalnja dengan tetang 

Iga2 kita soepaja dengan ini dapatlah 
berinsaf. 3 

Karena kita pertjaja bilamana bang- 
sa Arab kebanjakan soedah insaf dan 

gaoelan kita akan berobah dan menoe 
djoe kemadjoean, meskipoen waktoe 
nja soedah agak telaat, tapi better 
late than never, dan begitoe poe 
la dalam tindakan permoelaan akan di 
dapati kesoekaran sebagaimana biasa, 
ce n' est gue le premier pas gui coute. 

Pertjotjokan dengan oeraian jang 
terseboet diatas maka kita balik me- 
noedjoekan pemandangan dan perhatian 
kepada oesafta dari badan kita jang se 
soeai merasakan hal jang terseboet di 

menjoesoel apa jang tertinggal itoe, se 
bagai kita telah katakan bahwa dibang 
sa kita ada itoe orang2 jg, merasakan 
pahit getirnja dalam pergaoelan oe- 
moem sedikit pada masa ini..hegitoe 
lah kita maksoedkan-im-kepada itoe| 
badan. lang baroesan lahir dilingkoe- 
ngan kita, jalah tak lain dari pada PAI 
(Persatoean Arab Indonesia|. 

Seboetan PAI diini kali dalam teeli 
san kita, soedah tentoe tidak asing lagi 
kepada toean2 pembatja ,, Pemanda- 
ngan” karena soedah beroelang2 kita 
dibitjarakan disini sekalipoen sebagian 
kita madjoekan opbouwend kritiek tapi 
tetap tidak keloear dari pengharapan 
kemadjoeannja dan hidoep soeboer de 
ngan tertjapai semoea maksoed jang di 
toedjoerja. 

Organisatie PAlterseboet dalam pen 
diriannja itoe, beda dengan lain2nja 

toek satoe fihak atiwa golongan di 
bangsa kita sendiri, beda kita katakan 
karena persekoetoean2 jang telah ada 
dibangsa kita sebagian menentoekan 
ocentoek satoe fihak. dan ada poela 
jang mengaSingkan sebagian dari bang 
sa kita. 

Kita bisa dapat kenjataan dari moe 
slai berdirinja sadja, soedah dapat me- 
linjapkan satoe penjakit jang sangat 
berbahaja dibangsa kita, jalah oeroesan 
goegatan titel jang soedah mengham- 
boer2kan wang jang berdjoemblah ba 
njak dan jang laloe sekiranja wang 
itoe digocnakan memadjoekan bangsa 
barangkali tidak begitoe banjak keting 
galan kita seperti terseboet diatas. 

Sekalipoen kelinjapan penjakit itoe 
tjoema terdapatnja dikalangan mereka 
jang soedah insjaf sadja, tapi penoeh 
kepertjajaan kita dan beberapa orang 
lainnja jang menoendjoekkan setoedjoe 
dengan toelisan kita poen beberapa 
minggoe jang laloe jg. berhoeboeng de 
ngan oeroesan ini, jalah bahwa dengan 
merobah sedikit organisatienja js. ber 
hoeboeng dengan ini hal maka dapatlah 
menarik mereka oemoemnja dengan 
kepoeasan masing2 fihak boeat 
melinjapkan penjakit terseboet. 

Oleh karena boekan maksoed kita 
hendak membitjarakan kembali itoe 
oeroesan tapi sekedar menoendjoekkan 
bahwa berdirinja persekoetoean Pai. 
dilosar dari perselisihan jang mana 
memang jang diharapkan dan kedoea 
nja oentoek memadjoekan dan mem- 
perbaiki nasib bangsa Arab oemoem, 
tidak ada jang terketjoeali, inipoen 
dapat diboekiikan dari moelai berdiri 
nja, dengan oesahanja telah mengirim- 
kan wakil bangsa Arab ke Volksraad 
meskipoen tjaranja masih haroes di- 
perbaiki tapi telah satoe boekti jang 
akan berhasil. 

Ringkasnja berdirinja Pai, dengan 
kita loepakan dahoeloe beberapa atoe 
rannja jang haroes diperbaiki, pada 
waktve sekarang ini memang wadjib 
dan moesti dan tidak boleh lebih laat 
lagi, mengingat keadaan bangsa kita 
dengan berpocetar dan berohahnja za- 
man. 

Djadinja dengan adanja Pai tidak- 
lah haroes berdiri badan lain jang ke 
docanja jang dengan maksoed bersa- 
maan, tapi djadilah Rai pergaboengan 
oemoem dari semoea. 

Congres jang pertama dari ini badan 
akan dilakoekan nanti pada boelan Sja 

'wal dan moedah moedahan sadja di- 
sitoefdapatlah ditentoekan dengan men 
dahoeloei bekerdja dalam oeroesan 
jang paling penting dari jang penting. 

Dalam pada itoe kita berharap dari 
pertemoean ini jang “akan djadikan 
Pai satoe badan dari semoea bangsa 
Arab di Indonesia sini.   Sekianlah.— 

  

pertoendjoekan gambar2 sorot, pada 
“mana dengan tjara jang sangat te- 
rang ada dioendjoek bagaimana ma- | 
noesia di dalam iapoenja kemadjoean 

angkan dan sebalik- 

boeroek atau baik dari klier2 jang te- 
roetama. 

Djoega  menjolok mata adalah apa 
jang kelihatan pada anak2 jang ada 
mempoenjai satoe klier terlaloe banjak 
dan "dengan begitoe di waktoe masih   nja kemadjoean badan manoesia bisa 

dimadjoekan oleh" bekerdjanja jang 

  

moeda ada oendjoek roepa sebagai 

Orang dewasa. 
Laloe spreker bitjarakan bisanja klier 

diganti. Pada binatang2 ternjata Ini ada 
mempoenjai hasi! jang baik, tapi pada 
sebeloemnja orang bisa lakoekan per 
tjobaan2 pada manoesia, terlebih doe 
loe orang moesti dapatkan kepastian 
  

| Siapakah jang . tidak 1 
gemar menimboen mas | 
dan intan? Tanjakanlah | 
kepada kaoem iboe! M3 
Tetapi zaman beroebah. 3 
Dizaman ini orang lebih 
mementingkan menjim- Ta 
pan wang oentoek ( 
ongkos sekolah anak- 

  

mengetahoei maka tidak boleh tidak per| 

atas, dengan niat memperbaikkan dan | 

karena disini tidak menentoekan oen- |- 

  

Pa 30 

anaknja, dan kehidoeps 
annja sendiri dihari 
toeanja. 
Soekoer sekarang ka- 
oem iboe dan kaoem 
bapa soedah banjak 
jang insaf akan pen- 
tingnja hal ini. 

Tempat menjimpan wang jang paling aman ialah di 
POSTSPAARBANK 

Menerima wang simpanan moelai dari f 0.25 
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tentang berbagai-bagai kesanggoepan. 
Ternjata, bahwa tjoema ampat bang 

sa monjet jang biasa berikan bahan 
jang perloe bagi manoesia, dan begi- 
poen masih moesti diselidikin, didalam 
gelongan darah mana bahan-bahan jg, 
tersangkoet ada termasoek. Chimpanse, 
gibbon dan orang-oetan ada jg. paling 
bisa digoenakan bagi itoe. 

Dari practijk ada ternjata, bahwa 
dengan lantas pindahkan di dalam 
kamar operatie itoe djoega dari satoe 
klier monjet pada badan manoesia 
orang bisa bikin itoe klier hidoep 
teroes, sementara terlebih djaoeh de- 
ngan berbagi-bagi daja ada di djaga, 
bahwa satoe element jang baroe dan 
asing demikian di dalam badan ma- 
noesia bisa mendjadi satoe dengan 
tempat sekitarnja. 

Djoega ini ada diterangkan terlebih 
djaoeh dengan gambar sorot dan de- 
ngan semangkin menaroeh perhatian 
orang ada mendengarkan loekisan2 jang 
sangat menarik hati dari Dr. Voronoff. 

Lain dari itoe orang tentoe sadja 
soedah tahoe, bahwa Dr. Voronoff terle 
bih toelis berbagai-bagai boekoe ten- 
tang iapoenja pekerdjaan penghidoepan, 
orangpoen tahoe, bahwa pemandjangan 
penghidoepan, jang ia ada toedjoekan, 
boekan teroetama ada satoe pertjoba- 
an akan membikin manoesia bisa da- 
patkan oemoer jang terlebih pandjang, 
hanja teroetama dengan djalan operatie, 
jang membikin manoesia bisa goena 
kan teroes mereka poenja tenaga peng 
hidoepan dan energie sepenoehnja sam 
pai saat jang penghabisan, dan dengan 
itoe tjara penghidoepan djadi dengan 
sesoenggoehnja telah dipandjangkan. 

Poen menarik hati adalah apa jang 
itoe orang terpeladjar ada toetoerkan- 
nja berhoeboeng dengan pertanjaan, 
apa kesoedahannja itoe pertjobaan bagi 
orang lelaki dan perempoean ada sama. 

Djawaban diatas ini ada lebih ber- 
sifat leloetjon, Dr. Voronoff toetoer- 
kan, bahwa orang perempoean ada 
insaf terlebih tjepat, bahwa mereka 
mendjadi tocan dan terlebih tjepat 
mentjari djalan akan tjegah itoe, dari     pada orang-orang lelaki, Boeat toe- 

djoean jang dimaksoedkan itoe ada 
terlebih baik. 

Dr. Voronoff toetoerkan, bahwa 
seorang perempoean Brazilie telah 
toetoerkan kesoesahannja padanja, 
oleh karena iapoenja soeami telah lari. 
Ia ada sangat gemoek dan minta obat, 
soepaja ia djadi dapat poelang ia 
poenja tenaga moeda, Dr. Voronoff 
lakoekan itoe operatie pada dirinja 
dan seliwatnja 6 boelan ia telah bern- 
bah begitoe roepa, hingga itoe dokter 
sendiri sampai marasa heran, Dan 
ketika ia tanja, apa soeaminja telah 
balik poela, ia njatakan bahwa ia ti- 
dak ada kandoeng niatan boeat teri- 
ma poelang itoe soeami. 

Dr. Voronoff telah terlahir di dalam 
tahoen 1866 di Rusland. Iapoenja sau- 
dara lelaki jang terlebih toea ia telah 
Operatie setjara demikian dengan ber- 
hasil, operatie mana ia poen telah 

berhasil baik. Sedjak tahoen 1917, 
djadi diwaktoe perang, ia ada djadi chef 
dari Militair Hospitaal di Parijs dan 
kemoedian ia djadi directeur dari bi- 
ologisch iaboratorium dari Medische 
Hoogeschool didalam iboe kota dari 
Frankrijk. : 5 

Orang mengarti, bahwa tentoe sadja 
didalam tempo 1 djam dan di hada- 
pan publiek, jang boekan ada thabib2 
'Dr. Voronoff tidak bisa terangkan de- 
ngan djelas tjoekoep iapoenja peker- 
djaan, tapi sebagaimana jang Prof. van 
Kan dengan betoel sekali bilang dida 
lam iapoenja pidato penoetoep, pende 
ngar-pendengar telah dapatkan pe- 
mandangan jang terang 'sekali tentang 
artinja pekerdjaann, jang  seoemoer 
hidoepnja ada dilakoekan oleh Dr, 
Voronoff, SKA | 

da Oia 

'Djoemblah kapal berlaboeh. 
Selama boelan Dec.1934 « 

Selama boelan December jang baroe 
liwat, itoe pelaboehan Cheribon telah 
dikoendjoengi oleh seratoes satoe boe 
ah kapal dagang seperti apa jang ter 
seboet dibawah ini :   an bangsa Belanda jang memoeat roes 

lakoekan pada banjak orang jg djoega - : 
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