
        

  

     
   

  

     

  

   

  

        
   
   

nai orang ketjil, 
m Boeroeh: ketjil 

£ jang ketjil2. Dan    

| begitoelah padjak ini teroetama ber- 

La ara Aa aa. Indonesia 

    

   

                  

    
      

  

ats lebitr aa Kata Sebab, 

“djika oepahnja mereka tidak dipotong 

oleh madjikannja, mereka toch mesti 
“ bajar inkomstenbelasting (padiak 

aman 
. Bedanja sekarang, jalah bahwa me 

1 - reka tidak membajar belastingnja sen 
diri, akan tetapi dioeroes oleh madji 

“ kannja, tjara mana hanja membawa 

lebih banjak kepastian boeat masoek 

nja belasting, oentoek Goepernemen. 

. Dan kaoem madjikan bisa ganti mem 

| “beratkan Kaoem Boeroehnja, dengan 
. memotong 4pCt. dari .cepahnja. 

“1 Sehingga padjak ini, hanja membawa | 
“keberatan haroe, betoei2 beltajiag jg. 

'baroe lagi, oentoek r 7 

    

     

  

    

    
   

   
    

   

  

    
   

    

  

    

   

papah, 'koerang dari f 10.- — Pake 

. Didalam potongan mana termasoek boe| 

Apar dan peroesahaan bangsa Indo 
. Sebab boleh dikatakan bahwa 

-mempoenjai boedjang, tentoe saban) 
boelan mesti : 'membajar lebih dari 

f 10.— oentoek oepah-oepah. 

» Dan seperti soedah diterangkan di 

“dalam artikel toean K.N. beberapa hari 

terlebih doeloe, tak 3 rdoeli ada berapa 

orang boedjang” ja tak perdoeli be- 
pa masing2 Je Senka mendapat- 

. Asal sadja 'madjikarinja mesti me 

'ngeloearkan oepah lebih dari f 10.— 
seboelan, mereka mesti bajar belasting 

- tabah madjikannja jang membajar | 
dari kantong sendiri atau si Boeroeh 

—nja sendiri jang mesti bajar dengan di 

potong oleh madjikannja. 
'Dan juist ini kalimat, ialah bahwa 

| kaoem madjikan bisa. memberatkan 

| boeroehnja, jang Me. boeah | 

  

: pikiran, 

Pe Ty Se" s0 dari daan f6 se-| 
Teh, 'boelai- -.... danja Jatau 20 cent 

'satoe harif dari dari salah seorang Kaoem 

Boeroeh jang bekerdja. dengan satoe 
doea teman didalam peroesahaan 

“ bangsa Indonesia ketjil, atau sebagai 
-boedjang, djika dari ini oepah mesti 
“dipotong 4 pCt. atau f 0,24, ini kita 

2 pandang sebagai satoe perboeatan jg. 

2 sedikit , perih", 

Dan bahwa Goepernemen maoe 
aa ijoeran belasting dari mereka 

jang mendapat sebegitoe sedikit ke-| 
-oentoengan, ini tidak bisa masoek di| 

dalam pikiran. 

belasting, baiknja boekan begitoer| 
Sebab di Holland, di mana loonbe- 

.lasting 'ini soedah lama adanja, Kaoem | 
'Boeroehnja tidak sekaii-kali bersang- 
“koetan atau di kenakan oleh ini padjak, | 
jang sepenoehnja hrnja memberatkan 
Kacem Madjikan. K 

Didalam praktijknja, Kaoem Boeroeh 
tidak mengetahoei apa-apa dan men-| 
dapat oepahnja dengan sepenoehnja. 

se Sala padiaki” 

sam kerak dari Dika #idonesia! . 

   

    

   

| Idimana banjak sekali: 
masih menggemari sekali pekerdjaanj 

jang koerang dari 

: Diterbitkan oleh: 
. Dzakkerij , ,PR MANDANGAN? 

Dir. R. H. O, DJOENAEDI 
Kantoor: Senen 107 Bat.-Centrum 

lndonesia satoe kwartaal . f 450 

Loear Indonesia, «1 , “5.50 

  

Boleh dibajar boelanan, tetapi 

brenti haroes diachir kwartaal, 

| Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie. 

  

  

    

  

ang Pilihan leden Volksraad bagi 
0... Djawa Tengah. 
Kemenangan PPBB dan 
VAIB —Boedi Oetomoti- 
“dak dapat soeara tjoe- 
koep. : 

Kesoedahannja pemboeka'an soeara 
dari kiezers Mindden Java kemaren 

Joendjoek bahwa PPBB dapat kemena- 
ngan dan begitoe djoega VAIB dapat 

#'saloe tempat. 

Terpilih toean-toean: 
"R.A. A, Danoesoegondo, 
Magelang. 

Pangeran Gondosoebroto, bekas Re- 

gent Banjoemas dan Drs. M, Herman 
Kartowisastro, Wedana Politie Sema- 

ran 
Dici terseboet doeloean dari R.P. 

B.B, nan jang belakangan dari VAIB, 

Regent 

  

"(menempel zegel belasting sisa: 
jah, ini oeroesannja sendiri. 

Begitoepoen maksoednja - 'Loonbe- 
lasting dinegeri kita, sebab seperti 

banjak sekali oeroesan jang kita .koe- 

tip”, atau sebagai satoe »concordantie" 

(permintaan: persamaan) dari negeri 

Belanda, poen ini perkara an 

' Jada di Mokum. . 
(|. Dari itoelah, .rengjaranga rima | 
zonder keberatan oleh segenap Tweede 

Kamer, oleh karena perkara ini, disana 

'soedah ',,ingeburgerd“, soedah biasa 
'sadja. Dan djika di Holland bisa, 

karena apakah di Indonesia tidak bisa, 
bana semoea roemah tangga jang boekan ? 

Sehingga, poen dinegeri kita padjak 

'baroe ini sebetoelnja hanja mesti mem- 
beratkan kaoem Madjikan sadja. 

Dari itoelah kalimat didalam atoeran 
belasting ini, bahwa Kaoem Madjikan 
bisa memberatkan Boeroehnja denganj 

mengoerangi oepahnja, dinegeri Indo- 

nesia menimboelkan pikiran. Belasting 

jang maksoednja hanja oentoek memi 

beratkan Kaoem Madjikan, bisa dilem- 

parkan dengan sepenoehnja atas poen- 
dak si Boeroeh jang paling ketjil. 

Disini tidak ada organisatie Kaoem 
Boeroeh jang besar2, seperti dinegeri 
Belanda, dan dari jang barangkali se- 
karang ada, tidak kedengaran soeara 

kan perkara ketjil oentoek Indonesia, 

dengan  oepah 
£10.— Seboelan. 

  

nja, Dan soenggoeh perkara ini, boe|R.R. masih lebih soeka pilihi amote- 

“Entahlah, kita beloem bisa tentuin 

bagaimana praktijknja disini akanter- 

Dalam pemsriksaan Soerat-soerat 
ternjata bahwa Regent Bandjarnegara 
djoega toeroet isi stembiljetnja seba- 
gai lid provinciale raad djadi dubbel. 
Apa ini nanti akan menjebabkan ada 
pengoelangan soeara boeat RR. Ban- 
djarnegara, ini tergantoeng pada Volks 
raad anggap sah. 2. tidaknja, 

'Logar doegaan “Hai orang loear, 
tetapi soedah diharap lebih doeloe 
oleh insiders, tocan Koesoemo Oetojo 
tidak terpilih, Hanja kalau soeara se 
dikit sadja tetapi telah kalah banjak 
pendapatan soeara oleh tiga togan2 

desakannja dari Holland, 

Bat. Nwsblad N sobani kabar di 
atas itoe dengan toelis: 
»Atoeran jang diambil oleh peme- 

rentah 'itoe  bermaksoed “'Slindoengi 
kongsi2 import jang soedah ada” dan 
lebih  djaoeh katanja: ,,pemasoekan 
barang2 itoe (sepeda, beberapa matjam 
gelas, barang2 dari gelas, pantji2, per 
kakas dapoer dan medja) tjoema bisa 
dilakoekan oleh kongsi2.-import jang 
soedah ada sekarang, dengan tidak 
perdoelikan barang itoe asalnja dari   terseboet doeloean, 

Pangeran G 

Ini kekalahan adalah satoe tamparan 
bagi Boedi Oetoemo. Ini perkoem- 
poelan mempoenjai kans paling besar 
di Midden Java, tetapi ternjata tidak 
ada dilakoekan verkiezing-campagne 
jang baik, dengan kesoedahan sebagai 
di atas. 

Djikalau di Oost Java candidaatnja 
B.O. tidak terpilih, kans besar sekali 
|tocan Koesoemo Oetojo akan diangkat 
oleh pemerentah. Tetapi meskipoen 
begitoe, oentoek djago dari perkoem- 
poelan politiek ada beda pilihan dan 
keangkatan. Soal kehormatan sebagai 
party politiek tersangkoet di ini hal. 

: 2 

Hari Senen depan dilakoekan pem- 
boeka'an soeara dari Djawa Timoer. 
Menilik uitslagen dari Djawa Barat 
dan Tengah itoe, menoeroet pikiran 
kita toean Tabrani kena terpilihnja 
tidak akan banjak. Ternjata leden dari 

  
Gep. Regent van Banjoemas. 

Jang terpilih sebagai Lid Volksraad, 

mana, dan masing2 kongsi mendapat 
  

ondosoebroto. 

  

t 

bagian atas dasar bagiannja dari pe-|. 
masoekan barang2 itoe dalam tahoen 
1932/1933, 

Ini tidak berarti menolak barang2 
Japan atau dari lain2 negeri, hanja 
soepaja import sekarang Jini tidak 
terdesak oleh bangsa asing”. 

Djadi kembali orang lihat bagaimana 
ini atoeran perwatasan pemasoekan 
barang2 jang paling perloe oentoek 
rakjat djelata dimaksoedkan, soepaja 
kongsi2 importjang besar2 dan soedah 
lama berdiri, dilindoengi dari persa- 
ingannja import asing dan import 
baroe disini. 

—9— 

Perobahan Strafprocesrecht. 
Rapport dari Com- 
missie soedah di- 
kirimkan. 

Ada kenjataan bahwa hal ini atas 

  

Seperti pohon jang 
koewat dan tedoe 

begitoelah berdiri 
2 Gare aa 

kongsi assuransie djiwa 

NILLMIJ 

HARGA LANGGANAN | 5 

  

djoe didalam pendapatannja, hanja di 
dalam perkara perobahan organisatie 
jang akan ,mesti menoentoet bangsa2 
Indonesia dan Timoer asing, ada per 
tentangan pendapatannja. 

Selainnja dari ini, voorstel2 ini me- 
ngandoeng atoeran? oentoek memper- 
baiki atoeran2 tentang tahanan oentoek 
sementara waktoe (preventieve hechte 
nis), tentang pemeriksaan didalam roe 
mah2, pemeriksaan soerat2 dan boe- 
koe2, semoeanja hanja oentoek tanah 

Djawa dan Madoera sadja. 
Tentang ini voorste!2 ada persetoe- 

djoean dengan sepenoehnja. 
—LO— 

Perobahan2 di Toerki. 

itoe President Toerki 
jang terkenal, sekarang namanja soedah 
berganti djadi Kemal Attaturk 
dan diseloeroeh Toerki sekarang dia- 
dakan banjak perobahan2 baroe: 

Lebih iandjoet hari Senen j.a.d. kita 
oeraikan lebih djelas, 

—0— 

8 Sabotage ? 
3 Oentoek menggoe- 

lingkan keretaapi. 
Pemeriskaan jang loeas sekali sedang 

dilakoekan tentang satoe perboeatan 
doerhaka oentoek menggoelingkan kere 
ta api N.I.S. di djalanan dari Djokja 
ke Bandoeng, Baiknja perboeatan Ini 
ketahoean pada waktoenja oleh man 
deer toekang melihat djalan. 

Paal oentoek menoendjoekkan kilo 
meters jang terbikin dari besi, soedah 
ditaroeh didjalan kereta api dengan di 
toendoekkanfke dalam, soepaja kereta 
api jang akan -liwat melontjat dari 
railnja, 

Pendjahataja beloem kena ditangkap: 
Lebih landjoet. lagi berhoeboeng de 

ngan pemeriksaan maka bisa dikabar   Didalam persidangan jang paling   
naren dan memang djoemblahnja pe- 

orang2 jang|gawai negeri ada banjak. 
Kita boekan toekang noedjoem, te- 

tapi di hari Senen itoe kiranja jang 
jakan terpilih sebagai tocan2 dibawah 
ini: $ 

“M. Soetardjo, 
R.P. Soeroso, 

5 ma 

R.A.LA, Danoesoegondo. 

kan sebagai berikoet : 

Commissie ini, seoemoemnja setoe- 

Ada dikabarkan bahwa Moestafa 
'TKemaf Pasja, 

  

djadinja, Kita mengharap dengan se- 
baik-baiknja, menoeroet maksoed jang 

jaslinja, jalah belasting baroe ini akan 

R. A.A. Tjakraningrat, 
R. Soekardjo Wiriopranoto. 

Ikantongnja sendiri. 
dibajar 

soedah mendengar 
bahwa salah satoe 
Pasar Baroe, 
pegawai2nja dengan - ini 

Djika semoecanja Kaoem Madjikan 
iberboeat demikian, ada perloenja 

'oentoek menambah atoeran2 belasting 

ini dengan satoe kalimat, jang mene- 
tapkan bahwa Kaoem Madjikan sendiri, 
jang mesti bajar loonbelasting dari 

pegawai2nja jang mendapat oepah jang 
koerang dari f 10.— seboelan, oempa- 
manja. - 
“Soepaja lt menjimpang dari   | : Djika si Madjikan mesti ,,plakken” 

  
azasnja, 

s.D, 

Ampat toean terseboet diatas boleh 
oleh Kaoem Madjikan dari |terseboet favoriten. Dan satoe-di an- 

Meskipoen kita|taranja, jalah toean Soekardjo adalah 
satoe kedjadian |orang Boedi Oetomo. 

.importfirma di 

soedah memberatkan 

Boleh djadi bisa lain, sebab peroen- 
toengan djoega bisa ambil bagian, 
tetapi di atas kiranja tidak meleset 

padjak | panjak. 
'baroe, djoega mereka jang menda-| : 5, 

Soenggoeh, maksoednja ' dari ini p 3 200 Rebana: 
—9 

Atoeran licentie dan contingen- 
teering. 

Segera akan dikeloear- 
kan lagi. 

. Selain dari pada barang-barang gelas, 
barang2 dari tanah d.I.I. djoega kabar- 
nja akan dikenakan atoeran licentie 
atas sepeda dan perkakas2-nja. 

Selandjoetnja difihak J.B, bisa me 
ngabarkan bahwa contingenteering 
barang2 katoen jang segera akan diberi 
berlakoe, ada dimaksoedkan menjokong 
contingenteering barang2 kain mentah.   Regen 

Jang telah terpilih 

  

t Magelang. 
sebagai Lid Volksraad. 

  

. 

achir dari itoe Commissie oentoek 
merobah atoeran2 djalan oentoek me- 
noentoet pendjahat2, jang kita soedah 

kabarkan beberapa hari terlebih doe- 

loe, poen soedah ditetapkan Rapport 
tentang Brngapatagnja.   Tadi pagi Rapport ini Tan 
kepada Pemerintah, 

Itoe paal2 kilometer jang ada dida 
lam kedoedoekan demikian lantaran 
perboeatan2nja orang desa boekannja 
dengan maksoed hendak melakoekan 
sabotage akan tetapi mereka permoe 
lanja mereka hendak mentjoeri itoe 
oentoek keperlocan roemah tangga dan 
lantaran dapat ganggoean ditengah2 
pekerdjaan, laloe tinggalkan didalam 
keadaan terseboet, 
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' 

. penting di India dalam tahoe 

“Iitiek dari 

 rakjat India pad 
—— Pergerakan 

— mana bisa dinjatakan 

(lantaran itoe, jalah 
| ril 1932” 

— lam tahoen 
3 Ti 
N 

| kan kebangsaan dan k 
|.ri banjaknja kedjadian jang menggem 

Gg 

« 

| Penghematan didalam doenia on- 

| didjalankannja. 

0. onderbou
w . Be 

    

    

      

5 

2 

ocmoemkan, ma 
  

penetapan jang tegoeh dari |  kesentausaan oemoem) 

adalah : hasilnja i 

ketertiban dan kesentau 
'dan kemadjoean kedjoer 

robahan Grondwet, berkoera 

ngaroehnja Gandhi dan bert: 
perasaan setoedjoe dalam kalar 

Pee 

: Tr civil disobedience boleh 
dikata toempas sama sekali, sebagai- 

: dari angka angka 

banjaknja orang orangjang dihoekoem 

jalah dalam boelan Ap- 
ada 32.000. sedang dalam boe 

2 daa ana 

   
    

      

   

  

     
     

  

       
    

  

    

      

        
   

    ibei 2700. Banjak 

   

Demikianlah kabar itoe, | 

. (Kita tidak begitoe 'setoedjoe - boeat 

kemerdekaan da 

parkan, banjaknja orang jang dihoe- 
| koem lantaran tidak menoeroet pera 

toeran negeri atau dari koerangnja pe 
ngaroeh salah seorang pemimpin. Ka 

| rena-pergerakan kebangsaan itoe tidak 
. bermaksoed membikin hoeroe haraatau 

— melawan dengan kekerasan, sebagaima 
ina djoega selaloe dipropagandakan 
“oleh Mahatma Gandhi sendiri. la poe 

—. nja andjoeran civil disobedience sela- 
“loe disertakan poela dengan andjoeran 

— non-violence : djangan toeroet peren- 
jangan melawan. 
djadi rakjat jang termasoek 

m All India Congress tidak be- 
dapat dipengaroehi lagi oleh 

hi, akan tetapi sebagaimana telah 

     

   
   

dikabarkan dalam .soerat kabar kita 

“ini, dalam persidangan oemoem dari 
Congress paling belakang(tahoen1934), 

' Congress itoe masih pertjaja kepada- 

| nja dan dengan sedih hati mendengar 

perkataannja, bahwa ia hendak me- 
'ngoendoerkan diri dari ini organisatie 
rakjat dan mendjalankan politiek per 

“gerakannja sendiri, jaitoe industria- 
lisatie dari desa. . 

| “Gandhi djoega telah berkata, bahwa 
ia tidak moefakat dengan sikapnjaj 

Jain-lain pemimpin, karena mereka ini 
- lebih soeka mentjapai maksoednja 

dengan djalan perkosa dari pada de- 
Ba Nur bl - damai. Sesoenggoehnja 

“djoega, dimana maksoed pergerakan 

| soekar sekali tertjapainja, maka orang 
“lebih moedah menjampaikan itoe de- 

ngan djalan aman dan damai dari pada 

   

      

saan, 
hati. Dengan madoe orang tangkap 

'semoet, boekan dengan tjoeka. 
Dan djoega rapport officieel itoe di 

bikinnja tentang tahoen jang telah dja 

—— oeh laloe, dari tahoen 1932 dan 1933. 

'Itoe waktoe Mahatma Gandhi bebera 
pa kali diasingkan dari kawan-kawan 

- nja dalam pendjara. Tangan besi be 
— kerdja keras dan Congress itoe oleh: 

pemerintah India dianggap organisatie 

terlarang. Sekarang banjak bedanja de 

“ngan doea tahoen jang laloe. Pergera 

kan kebangsaan, jang dibangoenkan 

oleh Gandhi itoe beloem mati, meski 

poen orang2 jang dihoekoem lantaran 

civil disobedience itoe koerang banjak 

sekali. Dan Gandhi masih dipandang 

pemimpin jang paling terkemoeka, mes 
kipoen ia boekan lagi voorzitter dari 
Congress itoe, 2 

TB ena Una 40K. No 

- Goeroe2 itoe dilepas katanja karena 
'kelebihan pegawai dan sesoedahnia 

Idilepas mendapat wachtgeld menoeroet 
#4 Istaatsblad 1934 No. 209, Jang geschikt 

  

| mengambil o 
| Jiaitoe onderbouwnja. tentoe akan di 
n- |djalankan penghematan lagi dikalangan 

. Ipergoeroean. Pet Lea 
| Menoeroet pendengaran akan diada 
oIKan lagi pada penghabisan 

pada tanggal 31 

telah dikabarkan bahwa seorang sech 

senantiasa bertempoer dengan kekoeaj 
jang masih koeat dan berkerasj 

  

mendapat 50 pCt. dan jang tidak be- 

"Hal 'pengoerangan. goeroe2 masih: 
berdjalan teroes, SU kala gemeente2 

ver sekolah Gouvernement 

  

| 
CUrsus 

Juli 1935.— 
—G— 

' Ocang pAisoe dan sech Hadji. 

bikinnja, akantetapi 

djoega toekang pe- 
nipoe, 

“Beloem selang berapa lama disini   
hadji dibilangan Paal Merah soedah 
ditangkap lantaran pembikinan oeang 
'palsoe. Politie telah mengambil atoe- 
ran ini atas penoendjoekkannja consul 
Djeddah dan badan jang belakangan 
ini selandjoetnja dari seorang djemaah 
jang mendjadi korbannja. 

. Sebagaimana kita kabarkan doeloe 
ketika politie gerebek roemahnja ma- 
ka kedapatan perkakas oentoek mem- 
bikin ocang palsoe dan beberapa oe- 

lang talenan sehingga ia tidak bisa 
loepoet lagi dari tjengkeramannja po- 
litie meskipoen ia menjangkal keras. 

Sekarang telah njata bahwa boekan 

sadja ia sendiri telah menjiarkan (cir- 

culatie) itoe ocang bahwa beberapa 
orang Indonesiers lain djoega dianta- 
ranja seorang toekang sate bernama 
Amat di Glodok. 

Sajang sekali, ketika politie geledah 

roemahnja tidak didapatkan boekti2 
sehingga ia bisa terloepoet. s 

Sampai sebegitoe djaoeh ada 2 o- 

rang jang ditahan dan sekarang masih 

mendekam dalam pendjara. . 

Bahwa itoe sechr Hadji djoega ada 

ditoedoeh telah melakoekan penipoean, 

ini tidak bisa disangkal jagi oleh ka- 

rena itoe djemaah hadji jang mendjadi 

korbannja soedah bisa diomongkan 

olehnja begitoe roepa hingga oeangnja 

jang asli dapat ditoekarkan dengan 

'ocangnja sendiri jang palsoe. 
—0— 

Landgerecht Le dalam tahoen 
4. : 

Pada penghabisan tahoen 1934 j.I.| 

djoemblah perkara2 jang soedah dioe- 
roes oleh Landgerecht Betawi ada 579 
lebih banjak dari tahoen jang laloe. 

Selama tahoen 1933 djoemblah perka- 
ra2 jang dioeroesnja ada 29047, sedang 

selama tahoen 1934 jg laloe ada 29626. 
Sebagai salah satoe sebab bertam- 

bah banjaknja ini perkara2 ialah nam- 

wegverkeersverordening, dengan atoe- 

tan mara masih banjak orang jang 
beloem mengetahoeinja. 

: semu 

Rapat anggauta ,, Persaudaraan 
, di Betawi”. 
“Akan diadakan di Gang: 
Sentiong. 

Hari Minggoe j.a.d. djam 9 pagi 
diroemahnja tocan Zainoeddin Gang 

ledenvergadering dari perkoempoelan 
terseboet' diatas. Soal2 jang akan di 

bitjarakan disitoe jalah Pemboekaan, 
'Sirotoelrachim, Pengesahan Bendahari 
'baroe. Belbagai-bagai pidato, Notulen, 
Pertanjaan keliling dan achirnja Pe- 
noetoep. TA 

2 —0— 
Lataran oeroesan kaoem lemah. 

Terpaksa dirawat di 
roemahsakit. TE 

“Kemaren sore kira2 djam 7 dikam 
poeng Klapagading masoek bagian 
Tjempaka poetih orang sama terkedjoet 
mendengar soeara bahwa ada orang 
mengamoek. Sebenarnja kabar itoe di 
'Tebih2kan, oleh karena djoestroe pada 
ketika itoe hanja ada 2 orang Indone 
sier jaitoe Mismin dan Awing sedang 

  Ibertaroeng satoe sama lain dengan 
perkakas keras. 

“MEI Achirnja Awing lantaran tidak tahan 

    3. 

  

 derwijs. 
'Pada waktoe sekarang dikalangan 

| pergoeroean lagi hiboek raja oentoek 
mengoerangi beban. Penghematan jang 

| dilakoekan pada boelan Maart tahoen 
. jang telah laloe beloem tjoekoep ma- 

sih sadja teroes meneroes sahadja 

Berhoeboeng dengan adanja systeem 
In “bovenbouw, maka 

p Ne aPuaN boelan 31 Dece.nber 
koerang lehih 1600 goeroe jang 
as. Goeroe-goeroe 

  

  “jang dilepas 

tau dari Normaalcursus dan 
keloearan dari goeroe ban- | 

@iserangan lawannja dapat poekoelan 
@idengan kikir sampai 3 kali dibagian 
Ikepalanja hingga mengeloearkan ba- 
njak darah. 

Politie jang diberi 'ahoekan dengan 
Isegera djoega datang dari posthuis 

Tjempaka Poetih ke itoe tempat dan 
Awing dengan segera djoega diang- 
koet djsega ke O.B.Z. 

Sementara Mismin ditahan di post- 

huis terseboet diatas oentoek diambil 

keterangannja. 

Jang mendjadi Iantaran perkelahian 

itoe jalah. tidak lain hanja oeroesan 

perempoean, 
“Bisakah kita kata bahwa kaoemr pe 

rempoean itoe kaoem jang lemah ? 
nan 

Lantaran motong hewan dengan 
elap. me 

Beloem selang berapa lama kita te 
lah kabarkan tentang penggerebekan   

itoe geschikt 33 1/3 pCt. | 

hadapkan dimoeka I 
'oleh karena ja tidak koerang dari 
26 kali melakoekan itoe perboeatan 

“ Boekan tjakap mem-| 

pak berhoeboeng dengan berlakoenja! 

'Sentiong akan diadakan algemeenej| 

Didendaf 130—.j. 

  

nja politie di kampoeng Kerendang 
oleh karena disitoe ada didapatkan 

pemotongan hewan dengan tjara jang 
gelap. Betoel sadja ketika politie da- 
tang ke itoe tempat mereka sedang 

enak bekerdja. Saali sebagai pemim- 
pin dari itoe pekerdjaan soedah di- 

ka Landgerecht dan 

  achirnja ia didenda 26xf5.- &f 130, 
Tindakan politie ini memang ada 

pada tempatnja, oleh karena diantara 
hewan2 itoe ada djoega jang sedang 
menderita penjakit. 

  

  

Tersiram air keras. 
Hingga mendapat 
loeka2 hebat. 

Kemaren siang kira2 djam setengah 
11 di Tandjong Priok soedah terdjadi 

ketjelakaan jang ngeri sekali, dimana 
seorang koeli Indonesier mendapat 
logka2 hebat. 2 

Dari goedang Internatio dengan 
seboeah vrachtauto hendak mengikoet 

3 koelie Indonesier oentoek melakoe 

kan kewadjibannja. Sedjoemblah be- 
sar drum jang terisi air keras mereka 
sama angkoet keitoe kendaraan. Akan 

tetapi apa tjelaka drum jang pengha- 

bisan entah bagaimana soedah djatoeh 
dan itos air keras soedah mengenai 

mereka poenja toeboeh, 
Satoe diantaranja jaitoe Sarbin men 

dapat loeka2 "hebat, ihingga mengoea 

tirkan djoega bagi (djiwanja. De 
ngan segera djoega ia diangkoet ke 

C.B.Z. sedangkan jang doea lagi tjoe 

koep kiranja dirawat oleh dokter 
pelaboehan. 

Tanah oentoek bangsa Indo. 

14hari lagi Commissie oentoek me 

njelidiki pemberian hak tanah kepada 

bangsa Indo, akan bersidang oentoek 

menetapkan Rapport jang paling achir. 

Commissie ini, seperti itoe Com 

missie oentoek merobah Strafproces 

recht, dipimpin oleh Mr. Spit, Voor 
zitter dari Volksraad. 2 bag 

Tentang itoe orang jang tergiling 
tram. e 

Telah lepaskan njawanja 

jang penghabisan, 

Sebagaimana kemaren kita telah 

Ikabarkan tentang ketjelakaan di Gang 

Lontar IX dimana seorang Tionghoa 

pencenggang sepeda mendjadi korban- 

nja maka kabar lebih landjoet lagi 

mengatakan bahwa itoe korban achir- 

nja pada djam 9 malam telah lepaskan 

njawanja jang penghabisan. 

Sampai sebegitoe djaoeh beloem 

dapat dipastikan dari. mana 
namanja. 

—9— 

Taxi maoe menginap dalam hotel. 

Achirnja mesti berhi- 

toeng sama eigenaatr. 

Tadi pagi kira2 djam 9 di Ko- 

ningsplein West soedah terdjadi satoe 

toebroekan “antara satoe taxi dan 

tembokuja pension ,,Sonne Vanck”. 

Oleh karena barangkali taxi tadi di 

kandarkannja oleh seorang soepir jang 

beloem dapat rijbewijs maka entah 

lantaran apa iatoebroek itoe tembok 

hingga doea-doeanja dapat keroesakan. 

Baroe sadja keloear beloem dapat 

oecang soedah masih berhitoengan de- 

ngan si eigenaar, 
—9o— 

| Pensioen dan Keuring. 

Orang toelis pada kita: 

Di kota sini, teroetama di Kemajoran 

pada masa sekarang tersiar kabar ten- 

tang tjaranja keuring, kabar mana telah 

membawa keriboetan dalam golongan 

orang ambtenaar jang kelak dikemoe- 

dian hari hendak meminta pensioen ! 

Seperti telah diketahoei oleh oe- 

moem siapa jang hendak memita pen 

sioen, haroes lebih dahoeloe mendapat 

soeatoe pemeriksaan dokter: keuring, 

jaitoe boeat kota sini di C.B.Z. Apa 

kah sekarang jang dikabarkan?” 

Bahwa ambtenaar2 jang mendapat 

keuring itoe banjak jang” meninggal 

'doenia sesoedahnja keuring tadi dan 

,Orang” bilang, bahwa semoea itoe 

kedjadian oleh karena orang2 itoe di 

beri soentikan atau injectie. 

Kabar ini pada waktoe sekarang 

mendjadi begitoe heibat hingga ba- 

njak orang lain takoet, dan ada jang 

tidak maoe meminta pensioennja, dari 

sebab takoet injectie, jang akan mati- 

kan mereka. 2 

Sampai ada lagi kabar mengatakan, 

bahwa seorang ambtenaar jang hen- 

dak minta diperiksa di C.5.Z. sini, 

membawa anaknja jang toea jang di 

soeroeh membawa golok. Ini golok per 

loenja, djika ambtenaar itoe di injectie 

oleh dokter, ia akan panggil anaknja 

dokternja dengan golok itoe, 

Begitoe -heibat kabar2 tadi, hingga 

sekarang soedah meradjalela di daerah 

Cheribon. 
Di kotta terseboet banjak ambtenaar 

ambtenaar jang hendak minta pensioen, 

jang pensioenrijp:   
dan siapal 

itoe dan soeroeh mengasih ,injectie” |. 

  

Oleh karena memang orang2.mem- 
poenjai kesenangan oentoek membesar- 
besarkan kabaran2 jang aneh2 itoe, 
ada beberapa ,,orang toea".jang men- 

berikoet:. 
“Tatkala doeloe di Cheribon ada 

cholera-epidemie, begitoe djoega. Be- 
berapa oran, | 
dan minta obat dokter mesti mati. 
kabar2 ini semoea baik djikalau di 

oleh karena hebatnja, maka ada per- 
loenja dan faedahnja djikalaw bertanja 
kepada jang mengetahoei tentang 

keuring di C.B.Z. itoe. 
Maka saja telah ketemoekan dengan 

dokter S. dari C.B,Z. Dokter ini bilang, 

bahwa chabar2 itoe soedah moelai 

barangkali. mendjadi acuut lagi. Dan 
memang ada baiknja djika oemoem 
mengetahoei bagaimanakah doedoek- 
nja hal ini: 

le“Orang jang haroes di periksa, 
tidak di beri injectie, Ia hanja di 

periksa sadja apakah alat2 badannja 

masih tjoekoep djalannja, ataw tidak- 

2e, Banjak dari orang-orang jang 
meminta pensioen itoe, memang Sa- 

kit keras: ada jang sakit tering, ada 

jang sakit djantoeng. Soedah tentoe 

orang-orang Ini kebanjakan ,,afgekeurd 
voor verderedienst“, djadi dapat pen- 

sioen. Tetapi 'djanganlah heran kalau 
orang2 ini kelak dihari kemoedian me 

ninggal doenia. Poen orang jang sakit 
tering keras atau sakit djantoeng keras 

dan tidak diperiksa, djoega tidak Ia 

ma hidoepnja. 
3e. Orang2 banjak mengingat kepada 

kedjadian2 di mana orang2 itoe mati 

sadja. Tetapi berapa jang dapat pen 

sioen dan masih lama hidoepnja, tidak 

di hitoeng-dan tidak di periksa. 

4e. Orang2 jang masih mengira bah 

wa dokter3 dengan sengadja memberi 

injectie soepaja mati, boleh di anggap 

atau di pandang sebagai orang-gila, 
atau kebanjakan injectie dari teman2nja 

sendiri. Beginilah doedoeknja perkara 

itoe, soepaja orang2 mengerti betoel, 

dan tidak takoet keurings agar dja- 

ngan sampai memboearg pensioennja. 
—a 9 — 

Ocang talenan mas harganja 
3 boelan 

Mentjoerilantaran 

soesah. 
Ini hari didepan Landrechter Batavia 

telah dihadapan seorang Indonesier 
Mail siapa'ditoedoeh 1 boelan berse- 
lang soedah lakoekan pentjoerian di 

toko mas merk Woe Ka Siong Djati- 

baroe. 
Pada tempo itoe pesakitan datang 

tika si toean roemah pergi ke dalam 

maka dengan tjepatnja ia rampas oe 

ang talenan itoe dan begitoe telah 

melarikan dirinja 
Akan tetapi perboeatannja ini dapat 

diketahoei oleh njonja roemah dan 

selandjoetnja dipoetar telefoon sama 

politie sectie Tanah Abang. : 
Atas pertanjaan hakim pesakitan 

mengakoe teroes terang dan tambah- 

kan bahwa lantaran ia berboeat demi 

kian ialah kesoekaran tidak lain. 

Achirnja dihoekoem 3 boelan pen- 

djara, 

  

  

  

NEDERLAND 
Perhoeboengan Zeppelin 

ke Indonesia.. 

Persaingan dengan 
kapal-kapal mail. 

Den Haag, Il Jan. (Aneta) Perkoem 

poelan Pelindoeng Effecten (Vereeni- 
ging. voor effectenbeseherming) dengan 
soerat minta keterangan kari Directie 
maskapai2 pelajaran ,,Nederland”” 

»Rotterdamsche Lloyd“ dan K.P. M. 
dengan maskapai2 jang terikat, tentang 

itoe kabar perihal pembikinannja satoe 
kapal oedara ,,Zeppelin” 

Menoeroet pendapatannja perkoem- 

poelan itoe, kedoedoekannja maskapai2 
itoe tidak baik, dan djika mereka ikoet 
mendirikan itoe maskapai penerbangan 
Zeppelin” ini artinja bahwa mereka 
akan teroes mendapat roegi oleh kare 
na disaingi oleh itoe perhoeboengan 
baroe. 

——O— 

Taksiran pendapatan padjak 
penghasilan. 
Hanja 45 millioen. 

Haarlem, Il Jan. (Aneta) Mini- 
ster oentoek oeroesan oeang Mr. Oud 
angkat bitjara di moeka partijnja Vrij- 
zinnige Demouratische Bond dan me 
nerangkan bahwa pendapatannja pa- 
djak penghasilan oentoek tahoen 1935, 
ditaksir tidak akan melebihi 45 mil-   lioen, 

tjari tjerita2 lain, antara mana seperti | 

2 jang dapat sakit cholera | 

  

DITJARI: 
DRUKKERS TRAPPERS en SNEL- 

ngarti, boeat lantas kerdja pada: 

Pintoe Besar 18 — Batavia. 

  anggap sebagai ,tjeritera sadja. Tetapi | 
  

dari djaman dahoeloe, dan sekarang | 

dengan poera2 maoe belandja dan ke) 

Minister Kalff sakit. 

Den Haag, Ii Jan. (Aneta) Telah 
berapa lama, minister Departement 
Verkeer en Waterstaat, Ir, Kalff dja- 
toeh sakit. 

Ia mempoenjai penjakit longontste- 
king (peparoenjal, akan tetapi keada- 
annja tidak mengoeatirkan. 

3 Pak 

Terimakasih oentoek tanda2 
ikoet sedih hati. 

Den Haag, 11 Jan. (Aneta) Di- 
rectie dari K, L. M. mengoetjapkan ba 
njak terima kasihnja oentoek tanda2 
ikoet kesedihan hati berhoeboeng de- 
ngan ketjelakaannja pesawat ,,Uiver” 
dari mana kelihatan bahwa Nederland 
dan Indonesia boekan sadja ikoet gem 
bira dengan succesnja K. L. M. akan 
tetapi djoega dengan tempo kesoeka- 
rannja. 

— 9g — 

Rapport Van Der Maas. - 

Beloem dilandjoet- 
kan. 

kabarkan bahwa rapport Van der Maas, 
itoe pemimpin dari Rijks-Studie-dienst 
voor de Luchivaart, tentang ketjela- 
kaan ,,Uiver”, beloem dikirimkan kepa- 
da ministerie Waterstaat. 

Dari itoe commissie jang loear bi- 
asa jang akan didirikan oleh Peme- 
rintah oentoek menjelidiki ketjelakaan 
ini, beloem bisa dikabarkan apaapa 
Sebab, hanja djika rapport Van der 
Maas tentang sebab2nja ketjelakaan 
ini, tidak memoeaskan pendapatannja 
minister, baroelah pendiriannja Com- 
missie jang loear biasa ini, akan di. 
pertimbangkan. 

—0— 

Perdjalanan kapal-silam K.—18. 

Den Haag, 11 Jan. (Aneta) Kapal 
silam K.—18& jang sedang ada didalam 
perdjalanan dari Holland ke Indonesia 
sambil melakoekan peperiksaan tentang 
dalamnja laoetan2, pada tanggal Il Jan, 
ada disekitarnja O Graden 18 Min. Z.B. 
dan 18 Graden 33 Min W.L. 

Ini hari telah ditjoba oekoeran Zwaar- 
tekracht jang paling penting, dengan 
mana soedah terdapat satoe tempat di 
dalam laoet Altantic jang paling dalam, 
jalah 7.600 Meter. 

Semoea keadaan dikapal-silam ada 
baik. 

» —09— 

EUROPA 
Perdjandjian Frankrijk-ltalia. 

Diperkenankan oleh 
Dewan Pemerintahan. 

Parijs, 10 Jan. (Aneta) Minister-raad 

diambil di Rom “3n mengoeasakan 
minister Laval C...€ek mengemoeka- 

.Ikan perdjandjian2 ini ke Parlement 
'soepaja di-ratificatie (diperkenankan 
djoegal. 

—0— — 

Bandiet merampok autobus. 

Aneta-Havas kawatkan dari Londen, 
bahwa soerat-kabar ,, The Times” men- 
dapat kabar dari Moekden, bahwa satoe 
iringan autobus' diserang oleh 350 orang 
pendjahat, 50 kilometer di sebelah 
Timoernja kereta-api dari Moekden ke 
Kirin, 

Pendjagaan itoe iringan dan pertolo- 
ngan jang datang de. sara, bisa 
mengoesir pendjaha. “ -Kalahan 
7 orang mati di dalunrperkelahiannja. 

“ Ma 5 

Pemilihan didaerah Saar. 

  

Hasilnja akan dioemoemkan pada tg. 
15 ke-esokan-harinja poekoel 8 pagi2. 

901 orang2, dari negeri Belanda, 
Zwitserland dan Luxemburg, jg. akan 
dipekerdjakan sebagai Voorzitters dari 
kantor2 pemilihan (stembureaux) telah 
sampai di Saarbruecken pada tanggal 
10 Jan. jbl. . 

Ini hari, tanggal 11 “Januari mereka 
akan diangkat soempah. 
Crediet2 jang akan diberikan dari 

djoemblah 3 millioen itoe, bisa diba- 
jar kembali didalam tempo 10 tahoen, 
Rentennja paring tinggi 4 "setengah 
procent djika ada borg barang barang 
jang tidak boleh diangkoet dan 5 pro 
cent djika ada borg barang barang 

lang boleh diangkoet. 
Tr 

Handelsdrukkerii HAMILTON 1 

Den Haag, II Jan. (Aneta). Di 

memperkenankai . verdjandjian2 jang 
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Saarbruecken,11 Jan. (Aneta- 
Reuter). Perhitoengan soeara dari pe- 
milihan akan diadakan pada tanggal 

ae 3 
& 

14 Jan. jad. moelai poekoel 5 sore. 
en 

ediet2 ini akan diberikan kepada 
bank bank, ondernemeingen dan. par-   ticulieren dari daerah Saar,



     
  

  

— bij de 
ind ustrieph 
ontberen.” (Dr. 

kon zorgen. Aan 

der Staten 
: industrie in Japa 

  

ida fihak sekarang atjap 
kan perkataan ,,industri- 

ipandangnja sebagai 
cek jemboehkan     

                        

   
     

   

lid Eerste Kamer, 
pembatja tentoe ti- 

karena bersama 23 
   

    

  

     

    

   . 

    

  

»AIs einddoel zal men in het oog moeten vatten een 
Inlandsche industrie, 
.maar met Inlands 
ting 2de kamer 19 November 1902). 

'»Maar bijna nergens ter wereld heeft de industrie 
den overgang van de landbouwphase naar de 

ase den steun van den staat kunnen 

. probleem der handelspolitiek, bIz. 19). 
— "japan stond,: ijke , 

'moeilijke vraagstuk dat er kapitaal noodig was om 

| vooruit te komen en dat de bevolking daarvoor niet 

plicht daarvoor een oplossing te vinden, .waarin Japan 
(H. v : 

.Generaal in: .De ontwikkeling der groot 

w—. Hmmm 

Oleh R. M. MARGONO Dj OJOHADIKOESOENO. 

Ja | seharvesnja djikalau Pemerentah sen- 

oal |jang besar disini" » 0. 

ca-| Oeraian diatas tjoekoeplah kiranja 
-|oentoek menerangkan bahwa soal in- 
'Idustrialisatie boekan probleem baroe. 

| Apakah sebabnja maka meskipoen soe 

ga ini waktoe apa jang dikerdjakannja 

ik | sebagai air setetes didalam Indische Oce- 

, gedreven niet met Europeesch 

kapitaal.” (Minister Idenburg, zit- ch 

W. E. K, Peuilletau de Bruin. Het: 

op gelijke wijze als Java, voor het 

den /Staat dus de taak en de dure 

van Kol, Lid van de Eerste Kamer 

pa bla TOK 
x 

didjaga djangan sampai djatoeh pada 

kapitaal asing. 
“Cc, begitoe djoega di Indonesia, oleh 

karena keadaannja sama dengan di 

Japan pada itoe waktoe, maka soedah 

diri jang moelai memboeka industrie 

dah 30 tahoen lamanja diakoei kepen 

tingannja, oleh Pemerentah disini ti- 

"dak didjalankan soeatoepoen jg boleh 

dianggap sebagai ,een begin van een 

groot industrialisatie program?“ sehing 

hanja ,lapwerk“ sadja, tambal soeiam 

beat atap jang botjorannja tidak bisa 

ienst Nijverheid dengan voor- 
ini dan itoe, boleh dipandang 

boeat 

   lichting   bagi kit 
ni pandjang 1€ 

barkan politiek 
Kol terhadap pa- | 

      

   

   

   
mendj 

dang Tweede Kamer 
November 1902 beliau me 

  

genvoudige middelen kan de 
»ntie zelfs voor,de binnenland- 

'hoeften :tegen wet elders in 
ot machinaal geproduceerd 

— niet worden volgehouden. 

“zal, Wil uit de industrie 
angrijke bate der Inlandsche 

..g ten goede komen, da- 
y devestiging van een krach 
“ikkeld industrieel bedrijf de 
izijn te vestigen. Als einddoel 
in het oog moeten vatten een 
1e industrie gedreven niet met 
zesch maar met Inland 
itaal.“ . : 

(2 Dengan peratoeran ketjil2 
mn goena keperloean sendiri 
ndsche behoeften) kita tidak 
ahan concurrentie darl loear. 

|. haroes sigera diadakan 

! jang besar, soepaja anak 
isa merasakan hasilnja jang 

| enantiasa kita haroes mengi- 
wa jang maksoedkan jaitoe 
: jang didjalankan dengan 
anak boemi, boekan bangsa 

    

| toean Idenburg mendjabat 
—. 8-1918) beliau mengadakan 

- de tot ontwikkeling van de 

- fverheid“, Didalam periode | 
ya Van Kol mendapat op- 
ti Pemerentah oentoek mem 
|keadaan groot-industrie di 
yeah hasilnja dari penjelidi 

»rmoeat dalam soeatoe rap 

| dengan pendek menerang 
E 2 

“karena ra'jat di Japan seba 
r tidak mempoenjai kapitaal 
nboeka fabriek sendiri, maka 

seloe diadakan fabriek2 oleh 

ek2 ini kemoedian didjadi- 
| ngd bedrijf atau di overkan 

icwlier kapitaal, akan tetapi 

    
   
   

  

Isoedah tentoe Twente, Fongers dan 

aan. Kita tidak bisa mengetahoei betoel 
apa jang mendjadi sebab itoe, hanja 
bisa mengira-ngira dan meraba sadja. 

Boeat saja poenja kejakinan maka tidak 
ada lain sebab selainnja kepentingan 

kaoem fabrikant di Nederland jang 

| menghalang-halangi timboelnja Indus- | 
trie disini. Oempama sadja disiniada 
textielindustrie jang besar, fabriek2 
'sepeda, fabriek2 lampoe -electrisch, 

Philips berteriak setinggi langit, sebab 
'akan kehilangan pasarnja di Indonesia. 

. Sekarang kaoem-kaoem - fabrikant 
itoe berteriak djoega karena kehilangan 

pasarnja dari sebab kemadjoeannja 
industrie di Japan dan sekarang men- 

desak pada Pemerintah disini saepaja 
mendjalankan .. . , contingenteer 
'sekeras-kerasnja terhadap pada barang 
dari"Japan. Pepatah bahasa Belanda: 

,het hemd is nader dan de rok“ me- 

mang soedah selajaknja. : 

'Probleem industrialisatie sekarang 
mendjadi actueel lagi, akan tetapi dji- 
kalau industrie2 jang diboekanja tjoema 
filiaal sadja dari Twente, Groningen 

atau Eindhoven, maka lebih baik tidak 

ada 'industrie, sebab tidak oeroeng 

nanti keoentoengan miljoenan beraepa 
dividend djoega keloear lagi dari 

Indonesia. 
— Industrialisatie— baik ! Tetapi djalan 

'kanlah itoe sebagai staatsbedrijf lebih 
dahoeloe karena rakjat Indonesia be- 

'Toem bisa mengadakan kapifaal sendiri. 
'Hal ini soedah diberi tauladan oleh 
Japan, seperti terseboet dalam officieel 
rapport dari Van Kol kepada Peme- 
Tintah disini. Seringkali dikatakan bah 
wa soeatoe staatsbedrijf itoe tidak bi 
sa diatoer sebaik-baiknja seperti par- 
ticulier bedrif, tetapi sifa hanja me- 
ngambil tjontoh sadja seperti S5. dan 
PTT. jang djoega dioesahakan oleh 
'Gouvernement sendiri dan tidak me- 
ngetjewakan sedikitpoen. Dan bagai- 
mana djoega soeatoe staatsbediijf dida 
lam industrie besar lebih baik dari 
pada particulier bedrijf dengan kapi- 

taal asing jang akan mendjalankan 
»drainage politiek“ belaka. 

. Oleh fihak sana soedah tentoe akan 
dikatakan, bahwa Gouvernement tidak | 
poenja wang. Itoe wang maoe ambil 
dari mana, sedang sekarang sadja 
soedah 'ribocan pegawai negeri jang 
di ,overcompleet” atau di ,afvloeid”. 
| “Akan 'tetapi soeatoe tjontoh sadja 

ker 

  

Keadaan disekitarnja Pacific. 

(Penoetoep). 
0. Japahdan Tiongkok 
Bahwa Japan tidak bisa dibilang 

sama sekali ambil sikap jang lembek, 
ini bisa kenjataan djika orang mem- 
perhatikan bagaimana Japan poenja 

' Iperhoeboengan terhadap pada Tiong- 
kok. Djoega ada menarik orang poe- 
nja perhatian Japan poenja voorstel 
seperti jang dikemoekakan oleh oetoe 
san Japan, Aryioshi jang mempertim- 
aan boeat mengadakan tjara be- 

dja bersama2 antara Japan dan Ti 
TANPA. poenja angkatan laoet dan 
arat. : 

Doenia Barat dan kepentingan Ba- 
rat di Timoer, boleh mengharap bahwa 
bekerdja bersama2 #antara Tiongkok 
dan Japan tidak akan bisa kedjadian 
dengan dasar seperti jg. dikemoekakan 
oleh Japan poenja oetoesan. Sebab 
dengan adanja perdjandjian atawa tja 
ra bekerdja sama2 jang begitoe, akan 
memberi ketika pada Japan boeat me 
loeaskan ia poenja angkatan laoet sam 

Ipai mendjadi satoe angkatan laoet jg. 
raksaksa, dengan bantoean Tiongkok 
poenja pendoedoek. Selainnja itoe djoe 
|ga pada Japan bisa dikasih ketika,boe 
at mendapatkan satoe angkatan darat 
jang tidak akan bisa dipoekoel moen 
doer oleh pasoekar dari negeri mana 
djoega. 

Tapi djoega di Tiongkok orang tidak 
begitoe setoedjoe dengan apa jang di 
voorstel oleh Japan poenja oetoesan. 
Malah disana orang masih sangsi si- 
kap apa jang haroes diambil terhadap 
pada Japan. Keinginan boeat mem- 
persatoekan Oetara dan Selatan dan 
boekan sadja boeat mentjegah terdja- 
dinja perang saudara, tapi teroetama 
'boeat bisa meroepakan Tiongkok se- 
bagai satoe negeri jang koeat, soedah 
diberikan pada Nanking kewadjiban 
'boeat merobah sedikit ia poenja sikap 
jang begitoe gampang menoerget dan 
pertjaja pada Japan.. Ini perobahan 
sikap moesti diambil karena Selatan 
masih teroes bentji pada segala apa 
dinamakan Japan. 

Tanda daja oepaja bogat bisa mem- 
(persatoekan Oetara dan Selaian, bisa 
dilihat dari halnja generaal Huang Fu 
(jang terkenaal sebagai orang jang pro 
japan) soedah ditarik dari djabatannja 
sebagai voorzitter dari raad politiek 
di Peking dan akan diangkat sebagai 
minister oeroesan dalam negeri Ini 
perobahan djabatan dari generaal Hu- 
ang. Fu memang perloe dilakeekan 
soepaja dengan begitoe bisa mentje- 
gah dia menggoenakan pengaroehnja 
jang besar dalam oeroesan politiek 
loear negeri. - : 

Japan dan Philippijnen. 

Dalam perhoeboengan antara Phi- 
lippijnen dan Japan masih sadja itoe 
penganiaja'an jang dilakoekan oleh toe 
kang tangkap ikan bangsa Japan ter- 
hadap dirinja hamba politie Philip- 

Seperti jang pembatja djoega tahoe, 
prahoenja itoe toekang tangkap ikan 
oleh pemerentah Japan ditjari di For- 
mosa, Tapi Japan beranggapan jang 
Orang-orang itoe haroes dimadjoekan 
di moeka pengadilan di Japan, semen- 

'soepaja orang2 jang bersangkoetan di 
kirim ke Philippijnen oentoek dipriksa 
menoeroet wet jang berlakoe di sana. 

Japan tolak boeat menjerahikan itoe 
orang2, malah Japan bertindak lebih 
djaoeh lagi dengan bilang jang, me- 
noeroet wet Japan, toekang2 tangkap 
ikan samasekali tidak ada melakoekan 
pelanggaran apa2. Lebih djaoeh Japan 

  

Oempama sadja subsidie f 200.000 
pada K.L. M. ditarik kembali dan di 
berikan pada weverij-weverij disini 
boeat mendjalankan peroesahaannja 
dengan mesin2 jang modern, alangkah 
baiknja oentoek kemakmoeran ra'jat 
disini. Boekan sadja jang demikian 

asal dari Japan, tetapi ,,made in In- 

donesia”, Satoe perdjalanan dari Uiver, 
Ooievaar, Pelikaan, d.s.b. soedah men 

dapat subsidie f 4000 dan siapa jang 
berkepentingan tentang hal ini? Hanja 
mereka jang ingin terima soerat dari 

Negeri Belanda lebih tjepat 2 minggoe 
dari pada mail biasa. 

Saia mengerti bahwa soeara saja 

ini sebagai ,een stem eens roepende 

in de woestijn“, akae tetapi meskipoen 

demikian barangkali perloe djoega     soedah tjoekoep boeat membantah ini. didengarkannja. — BT 

pijnen mendjadi satoe soal jang genting. 

itara pemerentah Philippijnen minta 

meloeaskan lapang pekerdjaan boeat | 
anak boemi, tetapi consumenten djoega | 
bisa beli pakaian jang moerah boekan | 

maen Koganyangaan 

bilang jang hamba2 politie Philippijnen 
MM Isoedah dilempar ke dalam laoet oleh 

AM litoe toekang2 tangkap ikan bangsa 
Japan. : 

Itoe orang2 sendiri sangkal benarnja 
“Titoe toedoehan. Mereka bilang, djika 
benar itoe hamba2 politie Philippijaen 
oleh mereka dilempar kedalam laoet, 
pasti tidak ada satoe jang bisa ke 
toeloengan djiwanja kerna laoetan di 
sitoe penoeh dengan ikan tjoetjoet. 

Boleh djadi djoega achirnja peme- 
rintah Philippijnen dan belakangan 
pemerintah Amerika Sarikat akan teri- 
ma baik Japan poenja keterangan, 
Tapi kedjadian dengan Kaiun Ma- 
ru (kapal perantai tangkap ikan jang 
mendjadi bibit dari perselisihan) akan 
ditempatkan dalam sebegitoe banjak 
hal2 jang bisa meroepakan bentrokan 
antara Amerika Serikat dan Japan di 
kemoedian hari. 

Perhoebocengan anta- 
ra Amerika Serikat dan 
Philippjjnen. 

Tentang perhoeboengan antara ame- 
rika Serikat dan Philippijnen, achirnja 
bisa diwartakan jang coustitutioneele 
conventie boleh djadi di permoela'an 
dari ini boelan soedah bisa rampoeng 
dengan rentjana grondwet, sesoedahnja 
mana @uezon sendiri boleh djadi 
akan berangkat ke Washington boeat 
lakoekan pembitjara'an sama president 
Rooseveitf" Bila perloe dalam rentja- 
na terseboet-.bisa lantas diadakan pe- 
robahan2 jang mendjadi baiknja. Se- 
soedahnja itoe orang harap pemerentah 
Philippiinen, menotroet tjara jang 
baroe, bisa dikasih berlakoe moelai boe- 
lan Juli jang akan datang. ,,Matahari". 

—G— 5 

Pembikinan arak gelap. 

Pada hari Kemis jl. kira djam 12.30 
oleh Accijnsdienst Batavia bersama2 
segolongan Politie dan Wedana Tjoe 
roek (Tangerang) telah dilakoekan 
penggeladahan dikampoeng Tjibeun 
teur desa Tjoeroek koelon dalam hoe 
tan jang ditempati oleh seorang Tiong 
hoa Lim Piang Soei alias Tondok. 

Dari penggeladahan itoe ada keda 
patan : 

1 ketel, pemasakan arak dan zink 
(seng) besarnja kira2 moeat 45 liter. 

6 botol arak poetih jang soedah 
djadi, 1 ballan dan lain2 alat perkakas 
membikin arak. 

toedoeh pemerentah Philipptjnen se-)| 
ngadja siarkan kabaran bohong dengan 

Waktoe politie melakoekan pengge 
ladahan, Lim Piang Soei tidak adz 
diroemah, dan menoeroet keteranga" 
isterinja ia lagi pergi ke Betawi mey 

bawa arak 2 kaleng. y 

Tentoe sadja jang tersangkoet ' 
lantas ditjari oleh politie. 

mw (Jaa 

'Commissaris perniagaan ne," 
Amerika. Kar 

Commissaris oentoek oeroesg P' 

toean “Ch. E. Broekhart akan pergi 

dengan verlof moelai tanggal 29 

Januari, la akan diganti oentoek se- 
mentara waktoe oleh teman sedjabat- 
nja dari Singapore. : 

mn 9 —— 

Pentjaharian minjak tanah di 
tanah Rapoea. 

Tidak djadipakaika-, 
pal-oedara. 

Menoeroet Ind. Crt, dari Soerabaja 
berhoeboeng'denganimaksocd mcela2- 
nja oentoek membikin kapal-api 

»Rumphius” sebagai iboe-kapal mesin 
oedara boeat dipergoenakan di dalam 

pentjaharian minjak tanah di. tanah 

Papoea, tidak akan diloeloeskan oleh 

karena maskapai minjak-tanah jang 

bersangkoetan tidak maoe karena ter- 
laloe banjak memakan ongkos2. 

—O— 

Anak2 djahat dari Semarang. 
Soedah menjerah de- 
ngan poetoesan .Pe- 
ngadilan, 

3. orang anak Belanda jang djahil 
itoe dari Semarang, soedah didjatoeh: 
kan hoeckoeman pendjara. oleh Raad 
van Justitie, moela2nja tidak meneri- 

ma “poetoesan Pengadilan 
teeken appel kepada Pengadilan jang 

lebih tinggi. 
“Barangkali sekarang mereka. toch 

merasakan kesalahannja, sebab Aneta 
dari Semarang mengawaskan bahwa 
mereka telah tarik kembali apelan 

itoe dan dengan poetoesannja Raad 

yan Justitie. An ae : 
Sekai mu 

Pemberontakan politi 
Aneta-Iwaki kawatkan dari Shanghai 

Kwan bahwa 150 soldadoe dari Politie 
pendjagaan ketenteraman di Changli, 
daerah jang tidak boleh dipersen- 
djatakan (gedemilitairiseerd) di Tiong- 
kok Oetara soedah memberontak. 

Soldadoe2- Japan, dengan segera 

soedah dikirimkan keitoe daerah oen 

toek memperlindoengi pendoedoek2     Japan. 
  

terdapat verzekerde atau Agent 

    

Onderlinge Levensverzekering Maatschappy 

»"BOEMI-POETERA 
DJOKJAKARTA 

Ialah satoe assurantie.tanggoeng djiwakepoenja'an bangsa awak 

jang telah terkenal oleh oemoem, terboekti dari dimana mana 

dari Maatschappy kita ini. 

Poedjian tidak perloe lagi. Mintalah dengan gratis prospectus 

pada Directie atau Agent2 diseloeroeh Indonesia. 
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sadjarkebanjakammendjadi kaoem boe-hsummier, sama sadja dioeroes dengan 

roeh dalam paberik, terdapat “djoega|pengoeroes jang - berlakoe (sekarang 

#conducteur tram kaocoem: perempoean,. oentoek. perkara2 dari niet summier 

dokter, journalist dan boedjang kantor /procedure, Aartikel 58 ILR. (pemerik 
banjak djoega terdiri dari kaoem pe-fsaan dari tersangka oleh djaksa dalam 

“Imereka. tentang -keadaan2  dinegeri 
:|Djepang, jang "telah kerap kali di 
|moeat soerat kabar ini, 

il Keperlocan bagi kaoem perempoean 
Djepang pada masa sekarang ini soe- 

“WING SON 
Kramat 48. Telf 

“binasa       
     

    

   

  

ag “dapat loeka.e dah diperlengkapan. Tidak sadja hawa | rempoean, sedang anehnja bahwa me- 24 djam setelah datang di tempat 

Tn Hse —0—. 0. Idari Barat mempoenjai pengaroehnja reka bekerdja tjampoeran “menoeroet (kediamarnja). » j bikin portret siang 

Teen Historisch Congres di Manila. diatas kalangan Indoesiri dan segenap jatoeran Barat dan Tae, : HAN 59 LR. jang berisi segala) | Len Me Ng 
Ne Yr Van Stein Caflenftels Ipenghidoepan sociaal, poen djoega| Teranglah bahwa disatoe bagian ter |sjarat jang mesti dipenoehi didalam | Ski an an ta TEE 

penghidoepan kaoem perempoean ti- 
dak hindar dari pengaroehnja, 

Beloem lama berselang Kaoem pe 

dapat kaoem perempoean jang beris- 

tiadat dan berpakaian semata2 setjara | 

'koeno, dilain bagian berdjoempa de- 

pemeriksaan hoe.d,s.b. artikel/60, jang 
berisi bagaimana dan . pada waktoe |- 
mana djaksa haroes membawa si ter 

ergi mengoendjoengini a.)| 
barkan dengan officieel dari) 

di tanggoeng Dbagoes 

      

    

    

        

    

DuNE Ol (aw, 25 Na an rempoean Djepang .hanja mempoenjai ngan tidak sedikit kaoem perempoean |sangka dengan soerat2 kehadapan ass. dan rapi, TE saks- 3 

2 Tataa Mr Aa Oud- 'satoe angan2: mereka hidoep hanja |jang meninggalkan adat koeno oentoek |res. itoe semoea tiada diobah. Djadi| #@ggan . 2 

Ma Se Sa “ Dienst 2 itnek 'oentoek sosami dan anak tjoetjoe| menempoeh tjara kemodernan didalamlini berlakoe boeat perkara2 jang di em 

mereka. Dengan radjin sekali mereka 
beladjar 
tangga, 
tjoeali 

hadapkan menoeroet artikel 48 I.R, dan 
artikel2 jang berhoeboeng dengan itoe. 

3 Pa TG 
Artikel 6pa ld RKB, ic “ih 

| Djika soeatoe perkara dapadioeroes Tentang lid 4 sub b..haroes 

segala-galanja. Tidak  sadja mereka 

tiap2  keperloean roemah | mengisap rokok didalam roemah, tetapi 
memasak dan mendjahit. Ke|ajoega dirobah diroemah2 openbaar, 

li itoe djoega oleh mereka—dijsoeka' teeroet berlomba dalam segala 

peladjari kepentingan oentoek mendjadi | lapangan sport, bermain kartoe, mandi 

Kore barang2 koeno), ditoen- 

djoekkan soepaja berangkat ke Manila 
di Philipina oe mengh. 
Historisch C 

  

   
       Jarang2 koeno| jang 

    

Mn tan elac et , /1 beat Tatar .“Ihatikan, bahwa orang-jang di, 

Tai Perang lai tangga! G|nionja roemah bangsa Djepang jang |ditempat mandi dengan memakai kaos Oeh an an sean gn pon asi haroes bersama-sama dengan b 

PAN EA Februari di sana, sebagai sempoerna. Mengatoer boenga danj|kaki dan sepatoe, keperloean segenap. dna Pan ke. barang— dan djika si terdakwa 

sampai 12 Februari di sana, SP85” | menoeang air teh dengan radjin adalah|nja bagi orang jang mandi di tempat aan Na apn an Kei ditahan, barang-barang itoe sa 

wakil dari Indonesia. | Ikeharoesan jang tidak boleh diloepakan | pemandian dengan tidak ada bedanja | sasa Pai Ga aa tetapil dikirimkan oleh djaksa dengan s 
Aa king Taka oleh tiap2 kaoem perempoean Djepang. | dengan kaoem perempoean dari Barat. Hn Ann Laba na tea pada'rol jang diadakan oleh ass 

— Soerabaja Varia. “|tiap orang mengetahoei bahwa| Djoega dalam soal tjinta dan kawin (Pada hakim (Landrechter atau Land” Iii djoega perloe berhocboeng de 
ip SEA ata Sine negeri Matahari Terbit adalah satoe2nja |kaoem perempoean Djepang jang mo- raad) tapi djika ia menimbang, bahwa ropahan art. 71 IR. 2 

Le TER N NA $ negeri jang kaja sekali pada bangsa,|dern moelai dan soedah mengindjak perkara jang dioeroes oleh kepala|P La 

: pion dari Soerabaja menga-| Sangat mashoer adalah keboen-keboen | bajangan kawannja di. Barat. Beloem Tera Maa be On an 0 Artikel TI LR. 

barkan : Ra NA |boenga negeri itoe, moesin berkemjlama berselang adalah hak.kaoem toea 13 Kia tan diri AI er, 3 2 Artikek ini menerangkan kewa 

Pada hari Selasa jbl. dalamroeangan| bangnja bocah kers mendjadi pesta jang menentoekan dan memilihkan at 1 dikirimkan teroes KepaGA (nja assistent-resident akan mem 

kabar kota di soerat2 kabar harian kita seloeroeh pendoedoek. Sabankeloearga|djodoh anak perempoeannja. Tidak| “— Lia 2 sega,a daftar-daftar soerat soera 

Ibatja seboeah kabaran mengatakan 

bahwa seorang hadji di Gemblongan 

telah diantjam dengan revolver oleh 

seorang bernama Singgih, jang,me 

ngatakan akan memboenoeh kepadanja 
djika padanja tidak diberikan oeang. 

Bahwa kabaran ai 
toe menimboelkan sedikit kegemparan 

dalam kota soedah semestinja, karena 

Singgih di Soerabaja adalah nama 

jang sering kedengararr baik dalam 

kalangan politiek maoepoen .voetbal. 

Agar tidak ragoe2 Singgih siapa 

jang telah melakoekan perboeatan de 

mikian itoe, maka kemaren kita per- 

kabaran jang demikian itoe ten 

loekan mentjari keterangan tentang 

perkara terseboet--—— 

Pada bar Senen jbi. (Seerabaja me 
Na 

meninggalkan roemahnja  memerloe 
kan datang mengoendjoengi keboen2 
disekitar kota, dimaria boenga2 mem 
perlihatkan ketjantikannja dan ha- 
roemnja jang logar biasa, 

Oentoek mengatoer boenga2 itoe 
Ydengan seindah-indahnja adalah men- 
djadi soratoe kewadjiban kaoem pe- 
rempocan Djepang dan oleh karena 
didalam mengatoer itoe banjak atoeran 
atoeran jang haroes mereka ketahoei, 
oentoek " mengambil soeatoe tjontoh : 
terdapat beberapa boenga jang tidak 
boleh dikoempoelkan satoe dengan 
lainnja, sedangkan tinggi, besar dan 
banjaknja haroes poela mendjadi per 
hatian maka mengatoer itoe ada men 
djadi soeatoe kunst jang soekar se- 
kali uenioek dipeladjari. Tidak meng 

perdoeli tjinta atau tidak pada bakal 
socaminja seorang gadis oleh orang 
tocanja dikawinkan... Demikian itoe 

memboektikan pengaroeh jang besar 

dari orang toea terhadap anaknja. 
Roepanja keadaan demikian itoe akan 
mendjadi ganti. Orang mengadakan 
pesta diroemahnja dalam mana banjak 

tamoe2 jang dioendang, kebanjakan 
kaoem moeda sehingga mereka ber- 
kesempatan oentocek berkenalan satoe 
dengan lainnja. Dengan begitoe dapat 
lah dikatakan bahwa pada masa se- 
karang 'banjak  terdjadi - perkawinan 
jang memang asal dari pertjintaan. 
Dengan dipakainja Kemeoderman itoe 
dapatlah dikirakan bahwa akan nasib 
kaoem perempoean didalam perkawi- 
nan terdapat sedikit perobahan. 

Djaksa boleh minta keterangan ke- 

pada ambtenaar (djika ia menimbang 
perloe) jang mengoeroes. perkara itoe 
dalam pemeriksaan dahoeloe. Djadi 
kepada .mantri Politie, inspecteur van 
Politie, assistent-wedana dsb. dengan 
tidak pakai perantaraan kepalanja. 

Lid 3. 
Djika sitersangka ditahan dan per- 

kara itoe tidak) dapat dikirim kepada 
hakim dalam 8 hari setelah orang jang 

ditahan itoe diperiksa oleh djaksa jang 
mana haroes dilakoekan dalam 24 djam 
setelah sitersangka datang (arikel 58 
IR.) jang tersangka itoe haroes diha- 

dapkan kepada: assistent-resident jang 

memoetoeskan . (lihat. artikel .77 LR.) 

apa: sitersangka haroes tinggal teroes 

art. 64 LR.): 

kepada hakim 
djaksa 

Art 

sitief“ 

jang telah dikirimkan kepadanja 
ini-terdjadi selalo 

rol. Artikel ini ditambah denga 
jang isinja begini: djika ass.-r 
menimbang, bahwa sesoeatoe £ 
haroes dilakoekan suminier hen: 
diberi perintah kepada Djaksa 
mengirimkan perkara itoe dengan 

. Djika demikian 
,haroes berlakoe seperi 

telah diterangkan di art. 60 I.R 

ikel 3201. R. 

Perobahan ini isinja, bahwa', 
kepoetoesan ' hoekoem: 

oesah dalam bahasa anak negeri 
tidak “penting boeat politie p 
|Binnenlandsche Bestuur dan: 

Titel X 4,R. diobah dengan t 

y'hari rajanja pada hari itoe 
: biroko AMP Kal pP 

kira2 Oi UI tag bkan Ba herankan mengapa sebabnja, maka Panti 5 dalam apr TN dak, TAAT bbkai NN tp procedure su 

tang diroemah H. Achwan dari Tokojseorang perempoean Djepang bela- Seorang kepala desa mati itoe, men Aa Na 15 dan aan Artikel 394 LR: : 

Matrawi di Gemblongan, waktoe ia|djar kadang kadang lama sekali oen- terboenoeh. tara (preventieve hechtenis) d : 
Landraad akan bersidang pat 

kerdja, jang telah ditentockan 
voorzitter oentoek memoetoesk: 
kara-perkara jang telah dimad' 
dengan summier. : 

Di Betawi persidangan itoe ' 
diadakan dada. tiap-tiap hari 
moelai pada tanggal 2 Januari 

Artikel 335lidIten 
Artikel ini penting 'boeat | 

berhoeboeng dengan artikel 50. 
artikel ini memberi hak kepada 
akan memoetoeskan dalam seg 
kara, jang ia terima dari reger 
kel 58 L.R./ atau teroes dari 
(artikel 50 IR.) apa perkara-, 
itoe dapat dilakoekan dengan si 
atau tidak, dan djika dapat, i 
kirim perkara itoe dengan bep 
dja kehadapan hakim, sjifat al: 
sama sadja seperti jang telah 
toekan di. artikel 50 lid Tt 

Lid I ten 2de. 
la wadjib memadjoekan j 

itoe kehadapan persidangan La 
@jika ia dapat perintah dari as: 
resident (artikel 71 lid.3 LK 
dari president Landraad. ' 

tahan dimasoekkanlah dalam pendjara. 
Ld Ar... 

Tentang perkara perkara jang di- 

kirimkan oleh . kepada district pada 

djaksa, dan dioeroes dengan Summier, 

sama sadja apa si tersangka ditahan 

atau tidak, djaksa berhak akan me- 
moetoeskan : 

a. bahwa tidak ada alasan akan me 

noentoet jang tersangka itoe lebih lan 

djoet. Djika demikian si tersangka 
haroes dilepaskan dengan segera. 

b. bahwa perkara itoe tidak dapat 

dilakoekan dengan summier. Djika per 

loe ditambahi lagi keterangannja, soe 

rat2 dikirimkan kembali kepada kepa, 

la district oleh djaksa akan menar- 
bahkan pemeriksaan, ketjoeali djika ia 

menimbang, jang ia sendiri hendak 

memeriksa. perkara itoe. 

Lid 8 

Djika. Djaksa melepaskan orang jatg | 
ditahan oleh sebab ia menimbang, 
bahwa tidak, ada alasan akan menoen 

Itoet. teroes, haroeslah ia “memberikan 

tahoe - hal. itoe dengan segera kepada 
'assiStent-resident. 3 Naa 

toek mengetahoei. dan faham betoel 
tentangnja. 

Poen djoega menoeang air teh ada 
lah pekerdjaan jang sangat soekar, ka 
rena banjaknja atoeran2 jang haroes di 
pergoenakan. Tidak sadja kaoem pe- 
rempoean diharoeskan bisa membikin 
air teh jang haroem, tetapi bagaimana 
tjaranja membikin itoe djcega mendja 
di perhatian, Sikapnja, pendek segala 
galanja kaoem perempoean menocang 
air teh mendjadi perhatian, karena 
orang perempoean di Djepang diang- 
gap tidak sadja soeatoe machloek jang 
'haroes dihargai, tetapi djoega didjadi 
kan boenga isi roemah. Masih banjak 
terdapat ajoega kaoem perempoean di 
Djepang jang hidoepnja hanja dididik 

z goe ketentoeen akan nasibnja. - oentoek soeami dan.anaknja, kaoem |gitoe roepa dalam boelan Poeasa jang 
"Diatas telah kita katakan bahwa |perempoean jang menghormat sekali | soetji itoe. ' , 

Oean Singgih ada een bekend figuur, kepada soeaminja dengan mengatoer| Dengan lantas itoe apel, jang, ter- 
5 segala tingkah" lakoenja setjara jang Injata seedah djadi nekat menjingkir, 

demikian oentoek menjenangkan sang |tetapi tidak berapa lama lagi, ia kem 
soeami. Kaoem perempoean jang de-|bali dengan tiga temannja, jang de- 
tnikian itoe adalah mereka masih setia ngan 'berbareng “Jakoekari "serangan 

pada pakaian Djepang-Koeno, Kimono terhadap. itoe kliwon, jang ternjata 
dengan geloeng jang dihiasi dengan hoekannja ada orang pengetjoet. Te- 

bekerdja- 1-'/stahoen -lamanja. -Peng-|boenga. | (tapi sebab satoe lawan, tiga. soedah 
gelapan ocang dibawah penilikannja| Tetapi disampingnja itoe terdapat |tentoe tidak pada tempainja, maka | 

— menjebabkan mengapa ia dipetjat djoega socatoe Djepang jang modern. sang kiiwon itoe telah ticepia poenja 

«dari pekerdjaan: Diwaktoe-ramai-Par|Djepang. tidak, soeka-kalahdengan | napas jang pengabisan karena dapat 
tindo di Soerabaia, toea ? aji baratan dan dengan send 'fikaman2 jang berbahaja, oleh sebab 

— mendjadi anggautarija,. sebaga ri dis2 jang soedah lia telah mengelocarkan darah terlaloe 

Dari Pamekasan (Madoera) ada di 
kabarkan sebagai -berikoei : 
Memang soedah lama antara kliwon 

dari desa Karangan-prahoe dan ia 

poenja “apel saling membentji satoe 

sama lain, tetapi oleh sebab sang apel 
orang jang tidak berani, maka djoega 

sang kliwon dengan tidak adil goena- 
kan ia poenja pangkat jang lebih 
tinggian. Begitoelah doea hari sebe- 
loemnja hari raja, bogat ongkos2 me- 
rajakan Lebaran, maka sang apel 

soedah memberanikan diri boeat minta 

pindjam oecang pada sang klwon. 
Boekannja. doeit jang keloear, teta- 

pi kepelan jang telah .melajang kemoe 
kanja- sang apel jang.sama, sekali ti- 
dak doega jang ia akan ditracteer be 

menemoei Hadji terseboet jang kebe- 

toelan ada diroemah, toenn Singgih 

minta padanja diberikan oeang koe- 

'rang libih f 150 dengan antjaman bah- 

wa ia akan memboenoeh, djika mak- 

sogdnja tidak diindahkan!” 
“Oleh Hadji Achwan disanggoepkan 

bahwa ia akan memberikan oeang se- 

djoemblah itoe-kepadanja, tctapi tidak 

(ro. waktor itoe djoega. Karena itoe 
Ia haroes menoenggoe di toko v/d 
Pol di Embong Malang. Dari pintoe 

belakang Hadji Achwan bisa mening 
| galkan roemahnja memberikan rapport 

kepada sectie'IlI, jang sesera mengoe- 
0es resersenja pergi menangkap toean 

' Singgih. Hingga kini masih berada di: 

pendjara, disimpan oentoek menoeng 

    

wah ini pembatja ki'a' sadjikan sedi- 

kit tentangnja,.., . saran Ji dmn 
Pera la "meninggalkan bangkoe se 

kdlahan di Blitar, Singgih bekerdja'd' 

z n 3. “Dati “Iebuta aa t Ss 

Ka " itoe tiada salahnja djika diba' 

k   
ostkantor Soerabaja, dalam mana ia    
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terseboet S. pernah menemo' k,. karena mana mereka dengan 
PN Sab ata belahnja orang jang diserang penjakit 

' 153 bis, karena mana ia-sampai ditahan |sendirinja soedah  mendjadi setengah menoelar ada tertjatat sebagai berikoet: 

   
   

   
    

        

       

    

  

   
    

                  

   

  

   

BA pf ebag Pane UE Sea an Pr pula 
ia segera mendjadi soeatoe figuuri US. (tjara jang koeno meni N | banjak. . Ph Had 

| karena optreden dan pandainja bitja|adat istiadataja oenfoek, men h — —0— | Rr 5 | 
ora Sebagai Partindist jang acti 2 ia Se ta Mera akan « 5 Keadaan kesehatan dikota Soera-| & 

| diangkat .mendjadi, ketoea kring dan jperempocan Seret” Disamping, “Toe baja. ft S 1 j 
| redactenr madjallah ,G elo m bang” |tidak sedikit djoemblah mereka jang Penjakit menoeltar,| 5 Cc amat 

2... Sampai... vergaderverbod: ng, | ekoerangan . dal "3. PER riainja se- Dalam minggoe jang laloe, dari tgl. “ 

Dalam memegang pimpinan madjallat “terpaksa bekerdja didalam pa-|30 December sampai 5 Januari, djoem- 
ze| Bakat maja mantra 

3 hari lamanja di Hoofdbureau van Barat, : Uu. 01.0 Ih Typhus abdominalis: 5 orang 
“pOlitie. Partindo”karena'yerbod koerang | Seperti djoega di lain-lainnja negeri | Boemipoetera, satoe  antaranja telah| : l Sjawal: 1353 

mendapat. perhatian" dari anggautanjas nasib kaoem tani di.Djepang sangat | meninggal doenia, dari onderdistrict | # : 
koerarig sempoerna. Diatas ladang me- 
reka soekar sekali mendapat peng- 

secgluh mereka jang merosot 

hasilan jang tjoekoep, karena itoe 

dak 
-itetnja? andiaritaranja ...... tocan 

gg:h. Perboeatannja sangat koerang 

Kapasar, Kranggan Wonokromo dan 

loear 'gemeente dan 5 orang Tiong- 
hoa, satoe antaranja telah meninggal 

  

4 - 
ta 

2 Pada langganan semoea 

  

enangkan terhadap partijnja se- Pa La Inna doenia, dari onderdistrict Kapasan,| & bun Na 

'a.pengoeroes tjabang mengambil ja! “mereka djika oemoernja Soedah | Krembangan, . Kranggan dan... Njam-| 3s Bona 

k 2 memetjatnja boeat 1 tahoen|12 tahoeri ke kota2, dalam mana gadis2 | pi oengan. dan pembatja Pemandangan 
  

ja, karena melanggar fatsal 17 |itoe tentoe datangnja diterima dengan | 
Ana Angg aran Teta gga, Soedah gembira oleh paberik2 karena gadjih 

tidak kedengaran Pen alitang jang sangat moerah. Aneh sekali bah- 

n S. sz “kabirandiata8datang|W2 Penghidoepan mereka sekarang 
oes ditambahkan poela mendjadi,, tjampoeran ke Europeaan 
ima lagi tocan Singgih dan ke nasionalan. Paberik diatoer 

moeka medja hidjau dengari tjara dari Barat, poen djoega 
ngan delictnja dalam pakaian jang mereka pakai berbaoe 

m bang" — “Ibarat : kebanjakan kaoem perempoean | 
jang bekerdja dalam paberik memakai 
sajak-hitam jang pendek, sepatoe hitam, 
kaos kaki poetih, kemedja poetih dan 
pitji poetih, karen? dengan kimono 

“ “Imereka tidak akan bisa bekerdja da- 
“Ham paberik. 

Dipatherie: 2 orang Belanda 
dari onderdistrict Koepang, dan I orang 
Boemipoetera dari onderdistrict Njam- 
ploengan. 
'Bac.dysentrie:l orang Belanda 

dari onderdistric, Koepang dan 1 orang 
Boemipoetera dari onderdistrict Soe- 
kolilo. 
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| Kematian. 
' Sementara dalam itoe minggoe djoega 
djoemblah angka kematian ada tertjatat 
begini: 4 bangsa Belanda, 153 bangsa 
Boemipoetera 13 bangsa Tionghoa dan 
Timoer Asing 2.     
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| Dalam paberik djoega disediakan) su mmiere procedure Landraden. 
roemah oentoek kaoem. perempoean 1 PERKOEMPOELAN-D AGANG 

-ljang bekerdja dalam paberik itoe, 
i|roemah mana diatoer setjara Djepang. 

$ p kamar dipakai oleh 8 orang : 
masak mereka lakoekan didalam 

kamar, djoega tidoer. 
“Kaoem"perempoean Djepang tidak 

DJOHAN-DJOHC 
Joon: 
asa yaifeoi 

  Dari hal djaksa. 
Sebeloemnja menerangkan artikel 

60a IR. baroe, haroes diperingatkan, 
bahwa perkara2 jang dikirimkan pada 
djaksa dan tidak dapat diperiksa 
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«1 kos sepeser boeia dalam sehari. 
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| tanggal 10 j 

   

    

  

      20... Soenggoeh kebetoelan sekali sajarini 

| dimintak menjiarkan pemandangan oe- 

' sesoedahnja berganti tahoen Masehi 
   

  

   

— peringatan dari djalannja zaman. 

Mengingat akan adanja perbedaan 

dalam pemandangan saja ini ada satoe 

“hal jang persoonlijk dan “sekali-kali 

tidak dimaksoedkan soepaja mendjadi 

— pemandangannja. sesocatoe pendengar, 

— ini-mohon dimaafkan. Djikalau dalam 

| oeroesanmembatja soedah banjak-salah 
. mengerti, apalagi dalam perkara. men-| 

dengar. EA 

Demikianlah kalau ada apa-apa jang 

| dikiranja tidak “tjotjok atau koerang 
benar, maafkanlah. Sa La 

jika hendak: memperingati segala 

| apa'jang telah laloe, maka kita haroes 

selaloe memperhatikan artinja perka- 

Awan, bahwa segala apa jang terdjadi 

dalam waktoe jang laloe, mengandoeng 
benih dari keadaan jang sekarang, dan 

    

   
   
    

    

   

    

   

      

   

    

   

        

   
   
     

   

    

     

    

| ngandoeng benih oentoek dikemoedian | 
“hari”, (In het verleden ligt het heden, 

“in het nii wat worden zal). 

laloe, dalam waktoe mana sesoeatoe 

| pemerintah, sesoeatoe koempoelan 

achli-achli dalam oeroesan perecono- 

- mian, baik dengan bekerdja masing 

| masing, maoepoen bekerdja bersama 

“sama, mentjasi sarat oentoek meng-| 

maka pada penoetoep tahoen 1934 

kelihatanlah beberapa tanda-tanda per 

baikan, jang mana meskipoen beloem 
tetapi njata boleh di 

gi pengharapan oentoek 

i 

   

“'bandjir, maka sesoeatoe 
-roempoet dipegangnja sebagai 

akan memberi keselamatan. 

enia jang telah lama men 

0. Pidato audn D. Koesoemaningrat didepan radio hari Kemis 

    

AA Se oegatnja mengalami waktoe jang Inja 

ang jang hanjoet dalam | 

   

        

memperlihatkan 

  

ondernemingen. 

. Moedah-moedahan   ahir, maka sesoe- 
    

  

“djang 
l9car negeri. 

  

' z 

tanda 

dangan jang sesempoernanja tentang 
keadaan dalam djaman sekarang ini 

jig pertama-kali dengan radio, |disesoeatoe waktoe, djikalau tidak 
soeka memperhatikan pereconomian, 

|dan apa lagi sesoedahnja, Lebaran seperti toeroen naiknja harga2 hasil 
 Aidilfitri, jaitoe hari Raja jang sangat|boemi, jaitoe hasil sawah, kebon, 

| liakan oleh kaoem  Moeslimin, |onderneming dan  sebagainja, terma- 
dan djoega hari jang mendjadi toegoe soek golongan pertanian dan hasil 

Iperoesahaan, Hasil2 boemi, jang boleh 
e edaan |di ibaratkan barang oentoek menga- 

pendapatan dan pertimbangan antara poengnja Indonesia, adalah goela, teh, 
— saja dan pendengar2 jang sebanjak ini, (karet, tembakau. Lain dari pada itoe, 

| karena sesoeatoe orang “mempoenjai hasil peroesahaan tambang, seperti 
fikiran sendiri, merdeka “dari fikiran|timah, sedang barang2 export lain ada 

' sesama, maka sesoeatoe kechilafan|terhitoeng klas doea, tiga sadja. 
“ Melihat -kabar dan tjatatan dagang 
dari hari-hari jang baroe laloe, maka 
harga karet dan teh dan tembakau 

1 akan .naik. 
Tjoema goela masih  mendjadikan 
kaloet pikirannja kaoem goela itoe, 
dan djoega pikirannja Pemerintah 
disini. Goela sekarang 'telah toeroen 
harkatnja, lebih dari toeroen harganja 
dalam pasar doenia,  djoega sebagai 
peroesahaan jang ternama dalam doe- 
nia pergaoelan - Indonesia, 
djadjahan negeri Barat, Sekarang ada 
alasan oentoek berkata, bahwa Indo- 
nesia itoe tidak ngapoeng atau teng- 
gelam dengan goelanja, Ketempatannja 
mesti TN oleh lain-lain hasil boemi 

Mn ihinistiaia me-liang specifiek masoek dalam olongan 
jang dialami sekarang ini nistjaja pertanian ra'jat Indonesia sa, " 

. Dalam pasar hasil boemi kelihatan 
maiknja harga-harga. dari beberapa ba- 

ilani kb “ "“boemni “pertanian 
'soekar . dalam. doea-itiga ' tahoen' jang rakjat itoe, Djoega dalam pasar aan- 

YR 1m $ »|deel kelihatan ada tanda2 jg. menoen- 
djoekkan kenaikkan, dan antaranja 
@andeel-aandeel dari beberapa cuituur 

Sebagaimana didoega dan diharap 
lebih doeloe, pembitjaraan perdagangan 

hindarkan tambahnja crisis doenia ini, |Japan-Indonesia tidak gagal seantero- 
, nja dan menoeroet t. Kimura (lihat 

kabar Aneta-Iwaki kemaren), hampir 
'rampoeng didapatkan dasar jang baik 
0entoek satoe permoefakatan, malahan 
antara Tokio dan Den Haag telah di 
dapat permoefakatan principieel. 
— IndustrialiSatie dari Indonesia ber- 
|djalan teroes, meskipoen lambat. 

indusirialisatie 
itoe betoel oentoek menoetoep keboe 
toehan- negeri ini teroetamanja, soepaja 

an bergantoeng lebih lama dari 

boleh memperingatkan pidatonja 
" @-1in. waktoe dekat penoe- 

sebagai 

pat, hal jang fenomenaal poela, bahwa 
ada djoega bangsa kitajang bisa hi- 
doep dengan tidak memboeang ong- 

Apakah kabar tentang ongkos peng- 
hideepan jang rendah 'itoe, maksoed 
nja menegaskan ke-fenomenalan dari 
kepandaian kita mentjotjoki diri pada 
dizman crisis ini? Apakah barangkali, 
kabar itoe bermaksoed memberi boek 
ti bahwa keadaan bangsa kita teroes 

| meneroes mendjadi boeroek ? Oentoek 
satoe kabar an sich, sebagai kabar 
sadja, dengan tidak terselin soeatoe 

Imaksoed lain, maka kabar itoe tidak 
penting'dan kalau soeka boleh dikit 
tip oleh semoea soerat kabar. S5 

Akan tetapi kabar itoe tidak bi- 
sa menghapoeskan pengharapan pada 

poen tidak seperti djangan jang soe- 
dah djaoeh laloe. Djaman sebeloem- 

kembali: inilah kita orang mesti ja- 
Ikinkan, soepaja dalam, djaman jang 

hidoep sederhana djoega. 
Itoe kejakiman jang dibikin bikin, 

suggestie, bahwa kita orang oentoek 
selamanja hidoep dalang kesoekaran 

harapan akan mendapat perbaikan. 
Lebih doeloe angan makan nat 

  

patjeklik, kekoerangan njakan antara 
doea moesim, maka perterintah me- 
ngambil dan soeroeh mengambil atoe- 
ran oentoek mentjegah kesoekaran rak 
jat, Inilah memang sepantasnja. ,, Gou- 
verner c'est prevoir", memerintah itoe 

kaloetan, mentjegah kesoekaran, men- 
tjegah sesoeatoe bahla, jang bisa me- 
ngantjam rakjat seoemoemnja. 
harap sadja, semoea madjelis pemerin 

tahan daerah, kota dan kaboepaten 
bekerdja bersama sama dergan peme 

rintah, “soepaja “bahaja kekoerangan 
makanan itee dapat ditjegah terlebih 

doeloe, karena, djoestroe atau terlebih 

lebih poela, dalam-djaman crisis maka 

economie itoe mempengaroehi politiek. 

Lebih beres keadaan economie, lebih 

'aman dan sentausa didalam negeri, 

lebih tegoeh dan tentrem kekoeasaan 

bisa djalankan kewadjibannja terhadap 
dan oentoek kepentingan rakjatnja. 

Keadaan oecmoem' di Indonesia ini 

'sedari permoelaan tahoen 1935, boleh 

lah ada satfoe permoelaan jang baik: 
apakah penghabisannja djoega bakal 
baik poela ? e P 

lakangan, tidak banjak jang menarik 
hati. Tjoema satoe, jang boleh djadi 

telah menggemparkan kaoem pembatja 

soerat kabar disini, jaitoe satoe k-bar 

dari- Aneta-den “Haag” tentang saice 
kabar dalam soerat kabar Inggris, 
Flight, bahwa 10 djam sebeloemrja 
kedjadian mesin ferbang ,,Uiver“ ketje 

lakaan, dilapangan terbang Groydor, 

ada datang doea orang asing dan me 

beloem datang. ?“. (Jang dimaksoedkan 
itoe jalah mesin terbang Uiver). 

Kedatangannja" dan pembitjaraannja 

doea orang asing itoe dibenarkan oleh 

beberapa orang jang boleh dipertjaja. 

Apakah ketjelakaan itoe 'disebabkan 

oleh satoe perboeatan djahat ? Inilah 

beloem tentoe, akan tetapi peperiksaan 

berdjalan teroes. 
Kabarnja, itoe ketjelakaan boekan 

disebabkan oleh disambar petir, maka 

orang mesti menanja lagi, lantaran   

perbaikan djaman kemoedian  hari,j 
perbaikan dari pada sekarang, meski-fp 

koerang ma'moer ini, kita orang bisa) 

belaka, mesti dihapoeskah, karena sug| 
gestie itoe melemahkansesoeatoe peng) 

jalah mentjegah: artinja mentjegah ke|. 

Saja | 

dikata tidak koerang soeaftoe apa, Ini|. 

| Kabar2 dalam pers jang diterima be| | 

nanja: Apakah itoe Fiying Dutchmanf 

tentang ketjelakaan Uiver itoe masih| | 

Stratie,. akan 

halangan. 

     

    

     

tetapi sebenarnja 

t 

. Saja tidak tahoe, apakat itoe kabar. 
tentang gempa boemi pada hari Saptoe 
il. dan tentang bekerdjanja Goenoeng2 
Krakatau, Slamet dan Merapi menarik 
perhatian oemoem, Sebenarnja djoega, 
gempa - boemi, letoesan goenoeng, a- 
Ingin riboet, di Indonesia tidak berarti T 

| soeatoe apa, djikalau dibanding dengan 
'bentjana alam dilain2 negeri. Bandjir 

g besar disini, ibarat solokan ke 
ocehan air kotoran dari roemah2, 

djikalau dibandingkan dengan bandjir2 
ah d e. Uji di India, Tiongkok dan Japan. Angin 

nja tahoen 1929 fidak akan datangj | - san 

hoeim toean Berretty disini djoestroe|riboet disini hanja siraman djalan dan. 

beloem satoe boelan setelah ajahnja | pekarangan, membikin betjek djalanan, . 
meninggal ditengah djalan. Biarpoen 
tidak dimaksoedkan- sebagai demon-: 

'ada 

satoe demonstratie, bahwa dalam per 

kara kemadjocan perhoeboengan antara: Stamboel 15. doesoen telah diroesak 

dekat dan djaoch, djiwa sepoeloeh 
manoesia poen hanja korban, boekan|nja. kalangkaboet maoe meninggalkan 

djikalau dibandingkan dengan tyfoon2 

di Filippijnen dan Jaman. Kemaren telah 

diterima poela kabar Aneta Reuter dari 

Siamboel, bahwa dipoelau2 dexat 

oleh gempa boemi, dan pendoedoek- 

poelau2 itoe. : | 

Dalam pemandangan sekali ini dan 

pertama kali ini, saja bisa katakan 

dengan tenang hati, bahwa Indonesia 

soenggoeh sebagai djoega — dilebih2 

kan sedikit — sjorga diantara negeri2 

sekitar dan dari lain2 benoea, 

Sesoedah itoe, diseraikan peman- 

dangan locar negeri, jang boeat pem- 

batja kita tidak asing lagi menoeroet 

seperti jang saban hari dioeraikan da- 

lam koloman Loear Negeri dari 
soerat kabar ini. 1   

  

  

  

TOEAN PERLOE KOENDJOENGIN 

TOKO 

  

“dalem roemah baroe (sebla roemah toea) soepaja bisa saksiken 

japoenja barang2 jang kwaliteit paling baroe dan 

HANDEL IN: 

SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN. HEEREN 

MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 

KUNSTUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

Reparatie-atelier 

roKo TIO TEK HONG 
PASAR AROE — BATAVIA-CENTRUM — TELF, 361 WI. 

"4 

TIO TEK HONG 

Harganja moerah 

van Vuurwapens enz., enz. 

  

  

    , LA din E Cc. na ba-l na? Kesalahan techniek tidak ada, 
WA 20 ear nandi betoel. Lantaran TOKO 

TN ' Sang igi " 
Ho Sita 

  

  

Toko K. Annoshita & Co. 
No. 9 Sawah Besar Batavia-C. Telefoon 3328 Weltevreden Java 

Boleh dapet di kita poenja agent 

M. GISHI 79-81, djalan trambaan Senen Batavia-C. 
TOYO, depan Rialto Bioscoop, Senen Batavia-C. 
MATAHARI, Tanah Abang, Batavia-C. 
SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra). 

traw ZANEKO, djalan 
4     
    

13 t 
PALING MOESTADJAB 

DIATAS DOENIA 

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

ss Cryptal” 
Basmikan semoga baccil2 koetoe2 
akar2 dan daging2 jg. biang dari 
penjakit kentjing sampai habis 
tidak berdjangkit lagi. 

CRYPTAL SELALCEBEKERDJA 
DENGAN TJEPAT SEKALI 
SEBAB OJAMAN MALAISE 
HARGA -CRYPTAL 

DITOEROENKAN LAGI. 

Per flesch isi 100 ». ... f3.25 

G0 an 2 180 
“5.0125 

» » ” 

nu 

: No, 242 Mr. Corelis. 

1eg 39, Soekaboemi, 

  

  

      

  

          

    

         

     



  

     

AD ERTENTIEN 
ANA ANA Ma PA elu ea AA eng PA PP RENA IIS IE ALAN PEN PANTNTA 

    

  

   

  

“MAOF BER- 
Pil mimar? 
. “II 1yorma 

ui MAASOEM” 
HI JANG Bntor BOEKA | h 

" (0 DI PASAR SENEN No. 135 

LABA BETOEL 
JOEAN2 DAN. 

    
| Bisa Tningddpayn sa 'maksoed Tocan2 dan Njonja2itoe karena 

| BATIKHANDEL ,M.I MAASOEM”" 
4. Tjoekoep menjediakan roepa-roepa batik haloes dan kasar serfa 

saroeng saroeng fenoenan keloearan: Samarinda asli, Tjerme, 
Donggala, Garoet, Palikat. fjap koersi dan lain lain 

semoea boeat keperloean Toean-toean dan Njonja-njonja. 

Djikalau tocan2 .dan njonja2 ingin tjari barang moerah kwaliteit 

baik kita peringatkan pada Toean-toean dan Njonja-njonja kalau 
maoeberbelandja kain batik, tjarilah, Toko “M.I, MAASOEM", 
Satoe2nja toko, jang bisa menoeloeng pada Toean-toean dan 

Njonja-njonja soepaja dapat berhimat. 

SEBAB ......!!! 15 
» Kita | poenja toko baroe, semoea In baroe. 

Berani kita tanggoeng 
  

tk emihataa oe ang kembali, koerang penoedjoe boleh toekar. 
“N. B. Toean-toean saudagar, 
kalau maoe beroentoeng ber- 
hoeboenglah sama toko Ml 

” Maasoem. Djoeal banjak oen- 
toeng tipis.Pesanan diloear kota 

“kitakirim dengan rembours. 

.Kami menoenggoe kedatangan 
Toean2 dan Njonja2 dengan 

— segala hormat, 
Batikhandel M.I. Maasoem&Co. 

Pasar Senen No. 135. 
“Batavia Pekalongan Solo Padang 

    

   
  

  

: Senen 83 —  Teli. WI 31 “5 Batavia-Centrum. | 

2 Terima Receptsrecept Dokter | 

Boleh ambil dan anterken 

z diroemah 

Franco 

  

| TP OTH.E EF R BAN: AN” : 

  

  

— TERDIRI 1934 — 
“Sedia djoeal rebana (terba- 
ngan) dari matjam2 oekoeran. Bi- 
kinan ditanggoeng rapi serta lekas 
Toean-toean jang bikin pesanan, 
diminta Sekoerang-koerangnja me- 
ngasih oecang separoh lebih da- 
hoeloe dari harga pesanan. Jang 
laennja dikirim dengan Rembours. 

Djoega djoeal beli koelit parih 
dan koelit kambing. 

Memoedjikan dengan hormat, 

Toko REBANA (Terbangan) 
Kampoeng 10 Ilir PALEMBANG.   

  
  

      

  

' KELOEARAN PALING BAROE 
DARI 

FAROKA 
- Jang paling djempol 

  

    

1 BROWN RIBBON 
(Zonder Coupon) 

1 pak terisi 20 bidji 

10 Cent. 
'N.V. FAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan 

  

paling Ta jang selaloe ada a - 
— likannj .G0Kter, j     

  

  

        

TJOEMA ADA SATOE! 

West: Java poenja sigaren fabriek 

sSSINDANGHEULA" 
di GAROET 

Jang ada kasi kloewar sroetoe-sroeloe, 

Kwaliteit jang paling baik, 

Isi jang paling banjak en, 

Harga jang paling moerah, 

Mintalah sroetoe ,DOERIAT“ jang 
terkenal, kepada Toewan ampoenja 

. langganan 

AGENT-AGENT: 

Masih ditjari boeat di Indoenisia         

  

  

  

Dan model jang lama kita maoe djoeal abis   
tjara kerdja jang paling modern dan i- Tae 

  

BAROE TRIMA 
Model dan kleur jang paling baroe 
Pre moelai £ 2.25 sampai f$ 18.— 

     

  

10 TAHOEN 
GARANTIE 

Prijs £ 1.50 

Djoega kita trima boeat reparatie roepa2 vulpenhouder 
ongkos direken jang paling rendah. 

Boeat diloear kat. Kel? 

at 

    

  

|Khoe Teng Hay, Gebroeders 
Khoe. Tandmeester 
Pintoc Besar No. 89 Batavia 

Kita bisa bikin dan pasang roepa2 
gigi dari perak, mas dan porcelein di- 
kerdjaken sampe rapi ditanggoeng enak 

Ipakenja, sebab kita doeloe pembantoe 
(Asistent) dokter gigi Europa sehingga 
15 taon dan mempoenjai banjak soe- 
rat2 poedjian. Bueat orang tida mampoe 
boleh berdame dapet harga sampe 
menjenangken. Gigi2 palsoe jang tida 
enak dipakenja terbikin dari lain beng- 
kel (toekang), saja sanggoep betoelin 
sampe senang dipakenja, 

Djoeal obat sakit gigi tanggoeng 10 
minuut bisa semboe per botol 5 Gr, 
f 1,25. Poeder gigi bikin koeat dan 
mengilapken gigi per botol 20 Gr. f 1,25. 

Obat mata orang foeca oesia 50-70 
|taon mata tida awas pake ini bisa terang 
per botol 5 Gr. f 2,50.— 

Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 
mas doekat afawa Dobble garantie 
1-5 faon.. ! 
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