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. Nieuws van den Dag disini masing2 
| telah membitjarakan radio sebagai “| 
“toe fjabang baroe Jari journalistiek, | 
“sebagaimana djoega telah. diperbin- | 

- 

   

    
   

£ 

"Pertama-tama oleh kedoca soerat | 

“diminta, soepaja azas2nja | 

rat kabar harian haroes 

| lain2 matjam journalis- 

tiek dan ini djoega antara, lain2 berla- 

koe oentoek-radio-journaal, jang SC-| 

| mangkin lama semangkin madjoe men- 

| djadi satoe ,technisch evenemen?”, 

kedjadian dalam oeroesan techniek, | 

dan mempoenjai kewadjiban sebagai 

pemberi kabar, seperti djoega journa 

— listiek soerat kabar harian itoe. 

Ini dibantah keras oleh itoe doea 

soerat kabar poetih di Indonesia. Dan 

— kitarpoen-setoedjoe, x 

- Radio-journaal boekan satoe mafjam 

dalam mana 
| « soe 

  

   
   

                      

   

                                                                                          

   

  

   
   

        

“jang boleh dan bisa dipersamakan de- | 

1 journalistiek soerat kabar harian. 

' Soerat kabar harian oemoem, oempa- 

manja soerat kabar kita ini, Peman- 

dangan, mempoenjai lain sifat dan djoe 

ga haloean dari pada satoe penjiaran 

kabar dengan djalan radio, biarpoen 

dalam waktoe2 jang pasti. Penjiaran 

   

djoega hendak didjalankannja dan di 

| gantikan soerat kabar harian. : 

— Journalistiek seperti-kita orang-se- 

karang telah ketahoei, dengan tja- 

bang?nja jaig memberi keboektiannja | 

dalam halaman2 soerat kabar harian 

| leh conferenile interwationaal itoe di 

masoekkan dalam journalistiek baroe, 
journalistiek baroe—journalistick ra- 

dio—itoe lama kelamaan bisa madjoe 

dalam djoeroesan journalistiek jang 

oetama djoega. 
| Dengan penjiaran per radio itoe ten 

- toe sekali jang dioetamakan adalah sa 

toe tjabang journalistiek, jaitoe repor- 

tage, mentjari dan memberi kabar2 se 

hari-hari. Selain dari pada satoe” jour- 

— nalistiegue d' information” — journa- 

“Iistiek pemberian kabar — maka radio 

itoe tidak bisa djadi, sedang soerat 

- kabar harian oemoem, Selain dari pada 
2g" information“ itoe, selaloe oentoek 

kepentingan pembatjanja mesti djoega 

— satoe “journalistigue d' opinion”, jout- 

nalistiek pemberian pemandangan dan 

pimpinan. 1 Shiha 
Dengan betoel,. maka N.v. d. D. 

berpendapatan, bahwa satoe soerat 

pinan kepada pembatjanja choesoesnja 

dan kepada publiek oemoemnja, pim- 

pinan dalam pemandangan dan per- 

timbangan tentang soal2 jang penting 

'Gentoek oemoem. Journalistiek soerat 

kabar itoe memperlihatkan dirinja hi- 

| tam atas poetih dantersimpan lama, 

akan tetapi penjiaran radio tidak, mem- 

berikan tanda hanja seliwatan sadja. 

oerat kabar harian- dalam pergaoe- 

n -oemoem - tidak bisa digantikan 

kedoedoekannja oleh radio, tidak bisa 

desak oleh penjiaran radio, Radio 

ni tjoema bisa djadi ekornja journa- 

stiek soerat kabar harian gadja, lain 

—“Indische Courant di Soerabaja dan| 

diadakan pemilihan baroe, antara tosan2 

'atoernja, sama sekali tidak bisa meng-| 
| djoega mesti diadakan pemilihan baroe 

Lema Lama LN NT 
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Pemilihan anggauta Volksraad. 

“Wakil2 daerah'loear 
£ poelan Djawa. 

Tadi malam (malam Rebo tanggal 

dibawah pimpinan Mr. 

“ “dari tahoen jang baroe laloe.(Enthoven, telah langsoengkan pe- 

kedoea Dari tandan Pane Pe milihan wakil2 daerah2 diloear poelau 

Djawa dan Madoera, serta dari Vorst- 

kabar itoe dioendjoek .diterima-motie2, Jenlanden. 
jang dimoelai, jaitoe pemilihan ang- 

gauta-wakil dari Vorstenlanden, 

1 orang, dan jang dipilih jaitoe seorang 

baroe, jang beloem begitoe terkenal 

dalam  pergaoelan oemoem, toean 

Hoedojo, wedono dari Kota Gedeh, 

Djokja. Maka “dengan pemilihan ini 

tocan2 Pangeran Hadiwidjojo dan 

Dwidjosewojo, salah seorangnja, tjoe 

ma bisa menantikan benoeman peme- 
rentah oentoek “doedoek lagi ' dalam 

Volksraad baroe. : 

“Djoega diloear poelau Djawa dan 

Madoera, kemarin malam menampak 

nama2 “orang baroe, sebagai gantinja 

beberapa anggauta jang sekarang doe 

'Idoek dalam Voiksraad lama, 

“Demikianlah oentock Soematera 

maoepoen 'satoe tjabang journalistiek,|sefatan dipilih tocan Boestam, 
pasirah dari Loeboek Roekam (Palem 

Oentoek Menan gkabau haroes 

Jachja, bekas districtshoofd, dan 

doeloe pernah mendjadi anggauta 
Volksraad, dalammana ia seorang diri 

sadja jang tidak meloepakan bahasa- 

$ 3 "aja, 

kabar dengan radio itoe, bagaimana |wedana  politie di 
dan Moehamad Roesad, 

Padang. Toean 

Joebhaar mesti poefang. 

Oentoek Soematera Oetara 

antara focan'toean Alimoesa dan 

Dr, Rasjid, Jang pertama doeloe 

pernah djadi anggauta dan jang kedoea 

sekarang djoega masih doedoex.seba 

gai anggauta Volksraad. Dalam pemi 

lihan baroe ini tentoe akan —terdjadi 

perdjocangan ramai antara kaoem per 

gerakan di. Mandailing. 

Soangkoepon, jang 
djoega soedah djadi anggauta. 

“Oentoek poelau Celebes, maka 

: 1 ai 

| Pertempoeran darih di negeri 
Somali. 

105 orangdisembelih., 
Gouverneur disoeroeh 
berhenti. : 

Parijs, 22 Jan. fAneta| Ministerie 
van Kolonien mengoemoemkan sehelai 
Soerat. makloemat, comunigu€, jang 
mewartakan satoe pertempoeran darah 
jang -heibat sekali di negeri Somali 

| #jangkan oleh conterentie pers inter-(23 ini) Kantor Pemilihan Anggautaj (Oagian tanah djadjahan Frankrijk) di 

— nationaal “di “Brussel, “dalam bagian | Volksraad, 
dekat batas negeri Ethiopit. 

“ Communigu€ itoe menerangkan 
bahwa seorang officier Prantjis berra- 
ma Bernard, 16 recrutt anak ne- 
geri dan 88 Issas (orang negeri Somali 
'soedah disembelih oleh orang2 bangsa 
Assaimaras, di district Dikildi dekat 

danau Abbe, $ 
Dari Djiboeti soedah dikirimkan ten- 

tara politie jang koeat sekali ketempat 
itoe, 

| Minister van Kolonien soeroeh Gou- 
verneur dari tanah djadjahan itoe soe- 

paja meletakkan djabatannja, 
Djoega didalam boelan December dari 

tahoen 1932, orang2 bangsa Assamairas 

pernah menjerang seboeah benteng 

Issas, dengan memakai 200 sendjata 
api model 1874, dimana ada 16 orang 

Issas jang diboenoeh mati. 

Waktoe itoe, orang Assamairas di 

oesir lagi - dengan meninggalkan 60 
orgng mati. 3 

—0— 

Harga copra naik ! 

sHarapan baik bagi 
mereka jang poenja 

kebonrkelapa. 

Kemaren kita telah kabarkan tentang 

Harganja hasil boemi rata2 jang mana 

bila ditilik lebih dalam mempoenjai 

pengharapan jang besar dikemoedian 

hari. 
Sekarang harga copra naik mendjadi 

2 kali lipat dan keadaan ini soedah 

njata di daerah Tjilatjap. Oleh karena 

kedjadian ini maka mereka jang poenja 

kebon kelapa jang doeloe selaloe me- 

ngeloeh sadja dapat harapan jang baik! 
—0 — 

Gelangnja Prinses Juliana, 

“Teroes hilang. 

Straits Tines mengabarkan, bahwa 

Scoiland Yard, itoe dienst politie resia 

“di London, telah menerangkan tidak 

Oentoek daerah gouvernement S0 € |(hasilnja pekerdjaan mendapatkan kem- 
matera.Timoer terpilih toean bali gelangnja Prinses Juliana dari 

sekarang |Nederland, berharga 3000 pond ster- 
ling (£ 36.000 ),” jang hilang waktoe 

merajakan pernikaan Hertog van Kent 

NONE benua mean sean maan aan ena mama 

Losse nummer 10 Cent 
  

Irendahan, melihatkan bagaimana 'in 

tempat soentikan. 

lakoekannja dengan merdeka sekali 

tidak: oesah, 

jang datang oentoek mintak disoentik 
Kemoedian datang satoe 

igama jang ternama dari Tjibabak. 

jang bisa disoetik dan hari ini 

Berbareng dengan itoe, poen di 

moem ini. 
Megan 

Bagaimana berbahajanja orang 
jang boekan achli. 

ada menoelis sebagai berikoet: 
Anggauta Tweede Kamer ds. C.v d. 

waktoe ia kembali di Nederland, ini 
tocan ada menerangkan didalam inter- 
view kepada redacteur , De Standaard” 
di Den Haag, antara lain2-nja djoega 

mengenai pargerakan di Indonesia 

achnli benar, 

Sadja soedah bisa mengetahoei lebih 

njataan sedikit djoea. 

Galam hal 

nja boleh 

tentang so'al2 jang mengenai politiek 
oentock mana 

ia hendaknja 

Sluursambtenaren bangsa Indonesia jg. 

kedjadian berlakoenja, djoega oentoek 
mendapat pemandangan oentoek lain2 

Pendoedoek anak negeri diterangkan 
dengan djelas, bahwa soentikan ini di 

Djika mereka tidak maoe disoentik, 

Makin lama makin banjak adanja 
orang2, djoega dari lain? desa banjak 

goeroe 

Di dalam satos djam, ada 300 orang 
ada 

kira2 2500 orang jang akan disoetik, 
Poekoel 9 pagi2, soedah ada banjak | FS p 

orang mendesak desak, oleh karena fikirkan orang Ki Hadjar Dewantoro 
mereka ketakuetan bahwa tidak akan 
mendapat bagiannja. Djoega banjak 
orang2 Belanda jang minta disoentik, 

Rantjaekek diadakan soentikan oe- 

Redacteur L. N, Palar dari Hef Volk 

Zaal (A.R.), beloem selang berapa 
lama soedah membikin perdjalanan 
4 boelan lamanja di Indonesia. Pada 

demikian roepa seperti ia ifoe seorang 

Dari peladjarannja doeloe2 tentang 
Indonesia jang kiranja moengkin me- 
njebabkan ia didalam tempo 4 boelan 

djelas dan soedah mengetahoei segala 
keadaan2 di Indonesia itoe, tidak ke- 

la poenja kepintaran |jang speciaal 
Agama, kita keloearkan 

dari ini pembitjaraan, Tetapi dari se 
orang anggauta Tweede Kamer, tadi 

kita harapkan bahwa ia x 
lebih sempeerna membikin persediaan 

ia boleh djadi akan 
ditempatkan di Indonesia, Dan lagi 

lebih bisa mendjaga 

donesia lepas dari Holland atau Indo 
ilnesia lepas economischjdari Holland 

ini sama sekali ada tergantoeng dari 
politieknja Nederland. 

Tetapi tidak, ds. ,vd. Zaal menjoe- 
roeh Ki Hadjar Dewantara berkata : 
Djika Nederland mengoendoerkan diri 
dari Indonesia, maka Japan atau lain 
negeri akan membeslag Indonesia. Dan 
djika hal ini tidak terdjadi, maka ber- 
bagai2 golongan bangsa Indonesia 
itoe akan bertengkar seperti zaman da 
hoeloekala sehingga Indonesia akan dja 
toeh seperti Negeri dizaman poerba” 
Tentang itoe perterigkaran golongan2 

bangsa dan kembali djatoehnja Indo- 
nesia, baik! Tetapi apa jang akan di 

jang dibawah pengaroehnja anggota 
Tweede Kamer, sekarang mempoenjai 
pendirian sama seperti seorang dari 
»Vaderlandsche Club” ? 

Boleh ini nationalist diketjoealikan, 
sedang ia soedah menoendjoekkan 
dengan boekti pekerdjaan njata terlepas 
dari Holland, jaitoe dengan djalan 
mendirikan sekolahan Taman Siswa. 

Tetapi ada jang lebih hebat lagi. Nja- 
ta seolah2 Dr. Soetomo djoega ada 
mengeeraikan perkataan2 demikian 
pada itoe dominee, sehingga seolah2 
P.B.I, jang dimana perloe berhaloean 
Non, menoeroet perkataannja mereka 
poenja Voorzitter Dr. Soetomo, bahwa 
perdjoeangan oentoek merdeka lepas 
dari Holland itoe tidak ada atau hanja 
ketjoealian sadja. 

Bahwa Roestam Effendi tidak diang- 
tentang ia poenja pengetahoean jang|gap sebagai oetoesan dari party-party 

di Mn kami akoei, tetapi hal 
ini poen soedah sering ki - 
kan lebih doeloe, Pe an 

Daglad Indonesia seperti , Peman- 
dangan” dan ,,Pewarta Deli” pernah 
menoelis mengedjekkan ini orang se- 
perti achli dalam hal Indonesia jang 
sekarang memboeka bitjaranja jang 
berbahaja di negeri Belanda. 

Kami memberi ingat dengan sangat 
soepaja orang berhati-hati atas oe- 
raian-oeraiannja jang fjoepat dan 
pengetahoeannja jang hanja sedjengkal 
dari ini anggauta Tweede-Kamer. 

| Demikian itoe toelisan didalam Het 
"| Volk, jang tidak akan kita berikan 
commentar soeatoe apa lagi, 

—I— 

Oeraian2 jang gandj tE 

  

soepaja dapat memberikan pertimba- 

terpilih tocan2 Mandagi dan Dr, 
Ratu Langi, doea2 masih doedoek 
dalam Volksraad itoe. NA 

“Oentoek daerah Moeloeka terpi 

lih toean Rehatta, districtshoofd, jang 

(mendesak keloear tocan Dr, Apitu- 
ley, pemimpin dari M.P,V. 

Oetoek kepoelauan Soenda Ke- 

tjil terpilih lagitogan Soekawati. 
Sekarang djadi tinggal menantikan 

'angkatan2 oleh, .pemerentah, dengan 
maksoed adakan perimbangan dan 

memberikan keadilan kepada golongan2 

pendoedoek anak neger' Indonesia, jg. 

dengan Prinses Mariana doeloe. 
2 gua 

Bandjir di Tjipatat. 

S.S.tidakbisa djal 

reta api diantara Tjipatat dengan 

jang hebat.sekali. 

stop sama sekali boeat lamanja 5 
Leiding Irrigatie terganggoe dan 

Menoeroet AID, dari Bandoeng, dari 
Tjipatat dikabarkan bahwa djalan ke 

Perhoeboengan kereta api mesti di 

ngan dan pemandangannja jang sem 
poerna tentang pergerakan di Indo- 

Inesia. Kita tadinja boleh anggap ini 
sebagai leloetjon sadja, tetapi agak 
nia ini oeraian seorang Anggauta 
Tweede Kamer ta'dapat diliwatkan 
begitoe sadja, malahan mendjadi so'al 
jang membahajakan sekali. 

an. 

Ra- 

hanja dapat diterangkan dari adanja 
pertimbangan jg. salah atas pergerakan 
Nationaal di Indonesia sekarang ini. Pe 
merintah Nederland menoetoep ini po- 
litick, dengan demikian djoega menoen 

hari itoe. 

tem 

wakil2nja tidak terpilih. (K. N.) 
, 9 — 

. Penghasoet menentang soenti- 
kan pest. 

pat boeat soldadoe2 beladjar menem 

air bandjir 

djang oeraiannja orang jang dikatakan 

Bandjir di Madoera.- 

Tadi malam kota Sampang dan se- 
kitarnja di poelax Madoera soedah 
diserang oleh bandjir jang besar se- 
kali, .dan merendam daerah itoe dengan 
air tingginja 1,50 Meter. 

Semoea perhoeboengan mesti distop. 
Stoomtram dipoelaw itoe, tidak bisa 

Itoe politiek pemandangan pendek|djalan. Sampai sekarang, tidak ada 

djamandala mendapat keroesakan 10 dari pemerentah Indonesia, boekankah |orang jang mendapat ketjelakaan, de- 
tempat, aleh karena toeroen hoedjan mikianlah Aneta kawatkan dari Pame 

kasan Madoera soedah pergi ke daerah 

Ingat 

bak djoega roesak. Roemahnja jang schli seperti d 'aal ini 
djaga disitoe soedah anjoet dibawa Pu ena anisa Mod mak, Itoe pemimpin sekolahan Taman-Sis 

Menambah kaoem Pengaggoeran. 
(Aneta kawatkan dari Solo, perhoe- 

boengan dengan penoetoepannja onder 

kabar harian itoe bisa memberi pim-| 

. Dari Bandoeng Aneta mengabarkan: 

. A.LD, Preangerbode ada mengabar 

kan dari Tjimahi bahwa seorang boe 

'djang (toekang kebon) dari seorang 

'familie Officier di Tjimahi soedah di 

tangkap oleh politie, sebab diroemah 

'kediaman ini boedjang ada kedapatan 

pelakat-pelakat dimana ada tertoelis 

penghasoetan kepada rakjat pendoe- 

doek negeri soepaja menentang ada 

nja soentikan Pest, dan dimana pet- 

loe soepaja orang mengadakan perla 

wanan keras, djangari maoe disoentik. 

Ada @maksoedkan soepaja itoe pla- 
kaat-plakaat ditempelkan dimana-mana 

peridjoeroe sampai bisa diketahoei 
oleh rakjat se-oemoemnja. 

| Boedjang jang ditangkap itoe soe- 

|dah mengakoci teroes terang atas se 
kalian perboeatan dan kesalahannja   KN, 

  

—O0— 

Soentikan pest di Pasirkeliki 

Dipandang 
hariraja. 

Tadi pagi didesa Pasirkaliki d 

negeri soedah berkoempoel pagi 

sekali. 

dengan amat “tentram dan sedjah   terseboet, 

  

sebagai 

Tjimahi, dimoelai dengan soentikanjan pada kita, dan kita poen tjoekoep 

cemoem terhadap penjakit pest, oen- 

toek kedjadian mana, pendoedoek anak 

Veldpolitie mengatoer . perhoeboe- 

ngan didjalan, Kedjadian ini berlakoe|karang, dianggap tidak baik sekali. 

jang lambat laoen dipandang sebagai 

satoe hari raja, demikianlah Aneta kajloenja, sementara lainnja akan datang 

barkan dari Bandoeng. Pendoedoek Isendirinja. 

itoe pakai pakaiannja jang paling ba 

goes. Makloem orang Bandoeng. .. 

Resident dan lain2 bestuursambtena 

ren Belanda, Regeni dan banjak 

wa, Ki Hadjar Dewantara mintak dja 
wab pertanjaan ,,Indonesia lepas dari 
Nederland” dari ini dominee vd. Zaal, 
jang didjawabnja ,Ini pekerdjaan kwa- 
jongens”. Tentang pertanjaan2 jang 
penting segera ini dominee tidak bisa 

ekat| mendjawab. Sekarang soedah kenjata 

besar dari pergerakan Indonesia, se- 
pagi|dang memikirkan so'al pertanjaan: 

oetama djika dengan tambahan se- 

Mereka poenja sembojan ialah : beker 
dja, zelfhulp. berkorban dimana per- 

tera, 

Dan menoeroet ini receptlah Indone 

haloean sedang, oentoek programmanja 
be- |jang paling penting ialah politiek -     bersetoedjoe bahwa sebagian paling An an Pa 

neming Tasikmadoe moelai, pada tg. 
1 October 1935 semoea pegawai2 dari 
Onderneming itoe akan dilepaskan. 

na Ye 

Penjakit menoelar, 

Sedari beberapa hari jang laloe ber - 
Indonesia lepas dari Holland, dan ter|toeroet-toeroet Bestuur dan dokter di 

Balaradja sedang hiboek membikin 
pendjagaan karena dikampoeng terse- 
bcet ada berdjangkit penjakit chewan 
menoelar. Beloem berapa hari berse- 
lang ada 4ekor kerbau jang telah mati 
lantaran itoe penjakit. 

ii er Segala daja oepaja oentoek mentje- 
sia bekerdja, begitoe djoega jang berlgah  mendjalarnja ini penjakit jang 

membahajakan chewan ternak, soedah 
didjalankan oleh fihak Bestuur. 

  

pembantoe 

  

  

       



   
    

    

    

    
   
    

       

    

   
   
     
    

     
   
    
    

   

    

    
   

  

   

  

    
     

   

   

  

   
     

      

   
    

      

     

    
   

   

  

    

    

     

    

    
    
   

   

   
   
     

    
     

   
    

   
   

     

    
     

   
   

     
   
    

   

  

   
   

   

3 

   

     

  

| kemaren (Selasa) telah 2 

dan pendapat: 

| penghabisan “d sen- jang laloe. 

| Pidatonja minister Koki Hirota, jang 

. meskipoen tjoema 

| dan soeka bekerdja bersama2 oentoek 

       
   
    

  

Minister Hirota bitjara.
 | 

   ' Minister oeroesan ear N 
Japan, minister Koki Hirota, 

    

  

    

   

  

     

seliwatnja ia angkat bit 
persidangan parlem lan 
penghabisan di 4 

un penting djoega 0 
toek disiarkan sepenoehnja. sebagai 
mana . dikawatkan oleh A Rengo 
dari Tokyo ddo, 22 boel    

    

kita moeat selainnja selekas2nja.| 
“Dalam pemandangan sehari ini kita | 

hendak mengemoekan sadja salah satoe 
punt jang penting sekali dibitjarakan, 

' Demikianlah sebagai azas dari po- 
litiek loear negeri Japan, ia menerang 
Ikang BANK Te ane 

azas jang paling penting dari po- 
| Iitiek loear negeri kita adalah mema- 

—. djoekan dan memperbaiki teroes per 
hoeboengan2 damai dan setjara sobat | 
dengan sesocatoe negeri diseloeroeh | 
doenia ini dan memadjoekan serta 

. merapatkan 'teroes perhoeboengan 

- keboedajaan dan perdagangan . 

| Keterangan ini boekan sekali ini sa 

dja diperdengarkan oleh Tokyo dan 

boleh dipandang sebagai satoe keteta 

pan dari ia poenja perobahan politiek 

sedari tahoen 1932, waktoe mana Japan 

lebih soeka mengasingkan diri dari ba 
gian lain dari pada menaloek pada pe 

rasaan oemoem (publieke opinie), ber 
hoeboeng dengan ia poenja tindakan 

melanggar verdrag2 internationaal ten 

' tang Tiongkok. Sekarang Japan merasa 

' bahwa menentang-doenia loear itoe de 
ngan tjara kasar tidak akan membawa 
'keberkahan bagi dirinja, dan sedari 

— minister Hirota, bekas oetoesan di Mos 
kou pegang portefeuille loear negeri, 

Japan ,tjari2 hati doenia”, tentang apa 
kita doeloe telah oeraikan djoega. Baik 

dengan djalan propaganda tentang per 

maksoedannja Japan maoepoen dengan 
djalan menghilangkan salah mengerti 
antara japan dan lain bagian dari 

doenia ini, oentoekpekerdjaan mana) 
saban tahoen disediakan ratoesan riboe 
Yen dari begrooting negeri... . | 

“Akan tetapi selama masih ada itoe 

so'al Manchurye, selama poetoesannja 

“Volkenbond dan pendiriannja Amerika 
Serikat tentang so'al. itoe, beloem 
berobah dan Tiongkok masih djoega 

erasa dirinja dipermainkan, maka 

eboengat san negeri-negeri 

   

   
     
   

     

  

   
  

ain selaloe kot ingnja. Japan 
poenja. ,kewadjiban”” memimpin doe- 
nia Timoer, jang ia pandang sebagai 
koernia dari Toehan, selaloe mentjoe- 
rigakan doenia Barat. jk 

|. Dan perasaan itoe telah berkali-kali 

kenjataan keloear, seperti djoega ba- 

roe2 ini, waktoe ada kabar tersiar. 

bahwa Japan hendak memberi pertolo 
ngan kepada Siam oentoex reorganiSa- | 

tie balatentera dan itoe kabar dalam 

Asahi, . bahwa Japan soeka memberi | 
tolongan kepada Tiongkok, djika- 

mam ini insjaf, bahwa tidak 

2 ada goenanja selaloe mengharap per- 

tolongan dari Europa dan Amerika 

kebesarannja Rebangsaan T imoer.“ 

Djikalau penarik hatinja bangsa 

Tionghoa dioelangkan doeloe, sebe 

  

"oemnja kedjadian2 di Manchurye dan 
di sekitarnja Shanghay, boleh djadi| 
keadaan politiek di Timoer Djaoeh 

tidak genting seperti sekarang ini dan 

pekerdjaan merapatkan perhoeboengan 

—. dengan negeri tetangga sendiri doeloe, 
. tidak “mendapat rintangan sebesar 

“Dalam oeroesan pereconomian, maka 

  

“baroe2 ini Japan hendak membalas 
— sakit hati pada negeri2 jang katanja. 

merintangi perdagangan Japan. Ini 

djoega melanggar azas politiek Hirota 
— itoe, seperti. djoega itoe perkataan dari 

oetoesan Japan di Washington, bahwa 

| tentara Japan djikalaw memang dipan- 
| dang perloe oentoek perdamaian di 

' Timoer Djaoeh tidak akan ajalkan 
mendoedoeki daerah Tiongkok Oetara 

(Peiping dan Tientsin). 2 
' Dimana. Tiongkok oentoek doenia 

“Barat masih mendjadi lapang perlom 
baan pasar, maka sesoeatoe tindakan 

—. Japan Tiongkok itoe lebih doeloe dil 
|. pandang sebagai pelanggaran kepenti 

“ngan Barat, hal mana tentoe sekali me 
  

njesatkan'azas politiek loear negeri itoe. 
“Selama dalam soal “perhoeboengan 

engan Idear negeri itoe Manchukuo denga 
ibikin 

  

     

liri, selama itoe ministerie Joear 

“di Tokyo tidak akan bekerdja | 
ah oentoe ntjapaikan |    

  

   
     

   

'Isoerat permintaan, toean S. klerk post 
di Bat. Centrum, minta dikenakan itoe 

   

  

jara dari anak2 sampai tamat disekola 
'I|han pertengahan jang sementara itoe 

| Boelan jang laloe toean S. dapat 

“Fbotol, pispot, anglo dan sebagainja 

olenz.enz. tidak lama, Bangkitan ada sa 

(negeri pada tanggal 24 januari j.a.d. 

toe: “factor jang” terpenting 'Tabligh cermoem Moehammadyah 

Diadakan padatiap2! 

      

“Isteri jang manis. 

 Djoega lelakon, hij zij 
A3 0 OMPON «noni h . 
Waktoe 

P.T. T, boeat siapa jang maoe diber- 
hentikan dengan wachtgeld atas per- 
mintaannja sendiri boleh memadjoekan 

atoeran vrijwillige aficeieng. “na 
la dapat wachtgeld dan tinggal di 

Poerworedjo, dengan ia dibawa iste- 
Inja dan saudaranja misanan jang dipi 

soedah djadi djedjaka. 

besluit ditempatkan kembali di Batavia 
Centrum. Pada penghabisan December 
itoe ia berangkat dengan pesan pada 
isterinja:4,, Vrouwtjelief, saja biar berang 
kat doeloean, djikalau soedah dapat 
roemah dan tempat jang pasti kau me 
njoesoel. Oecang akan saja kirim kalau 
soedah terima gadjih", 

Terima gadjih tanggal 1 ini boelan, 
ia lantas sadja kirim f 60.— pada iste 
rinja boeat soepaja menjoesoel datang 
di Bat, Centrum.-Oeang telah dikirim 
tetapi isterinja Nji Raden Dewi R. asal 
dari Bandjar, tidak nampak datang. 
Poen soerat tidak ada. 

Hanja datang soerat dari ajahnja 
toecan S. mengatakan bahwa sesoedah 
ambil postwissel isterinja lantas kaboer 
dengan neefnja jang dari ketjil dipoe 
ngoet itoe. Toean S. penasaran dan 
onderzoek sendiri. ke Poerworedjo. 
'Ternjata soerat dari ajahaja betoel, 
dan tadinja sesoedah toean S, berang 
kat ke Bat. Gentrum, isterinja selaloe 
di kamar sadja dengan itoe neef. Atau 
kalau malam terang-boekan bontjengan 
sepeda tjari tempat pesiar jang asik. 

Sementara itoe waktoe toean S, 
datang banjak orang jang girang, jalah 
toekang waroeng, toekang kain, koeli2 
station enz, jang beloem dibajar oleh 
njonja S, minta tempo sampai soeami 
nja datang, : : 

Soeaminja datang, ternjata isterinja 
soedah maboer dan barang2nja jang 
ada harganja soedah didjoeali, lainnja 
dikirim dengan ongefrankeerd, tetapi 
hanja barang2 jang tidak berharga 
'jalah oempamanja: rak piring, wadah: 

| 'Toean S. sekarang soedah kembali 
ke Batavia Centrum, bekerdja sebagai 
mana biasa dengan mengandoeng hati 

sakit terhadap isterinja jang manis itoe. 
Isteri jang begitoe akan terimapem 

balasan koetoekan di Goenia ini djoega. 
: ar 

la.akan menjesal, secempama bisa 

dja dan laki-rabinja ta” bisa djemdjam. 
“Boeat. toecan S. sebenarnja masih 

oentoeng, bahwa ia tidak telali ma- 
soek boei sebab fraude, poekoei orang 
atau perbocatan jang disebabkan oleh 
tingkah lakoenja isteri itoe, 

t sma 9 — & 

Balik kembali ke Japan. 
“Setelah berdiam 3ta 
hoendilindonesia. 

Toean Goro Tanuguchi redacteur 
dari s.k. .Tokio and Osaka Asahi" 
'salah satoe soerat kabar Japan jang 
paling besar dan berpengaroeh di itoe 

akan balik ketanah airnja dengan me- 
'noempang kapal! ,Canada-Maru“ dari 
'Soerabaja, 

Toean terseboet soedah 3 tahoen 

lamanja mewakili soerat kabarnja di 

memegang bagian ,,Foreigen Affairs“. 

Doeloe kita telah kabarkan bahwatoean 

Suzuki dari itoe soerat kabar djoega 
dan pernah dimoeat toelisannja dalam 

|, Pemandangan” dan jg sekarang'ada di 
Japan memegang bagian. ,,Economie””. 

Kemaren toenan Tanaguchi soedah 
ambil selamat berpisah dari kita dan 

'berharap bahwa dikemoedian hari 

'bisa berdjoempa lapgi dengan peng- 

Iharapan bahwa kita akan mengoen- 

|berikan kita segala penerangan ten- 
tang itoe negeri, sebagaimana djoega 
'ja tetah dapatkan beberapa so'aljang 

bersangkoetan dengan Indonesia oen- 
toek kepentingan soerat kabarnja. 
“Atas pertanjaan kita apa boeat 'ka- 

'bar 'itoe di Indonesia akan diangkat 

seorang lain lagi ataupoen boleh dja 

di 
kembali ke Indonesia, ia menerangkan 

bahwa dimasa sekarang ini ia beloem 

dapat pastikan. 
sewa 9 

malam Kemis. 

Ini malam moelai djam 8 sampai 

  

ada circulaire dari pembesar | 

Indonesia ini dan-ia ini diwadjibkan| 

djoengi- Japan itoe. Nantinja ia akan| 

tocan terseboet diatas akan balik j 

   
  

ngoeroes Moehammadyah bagian ta- 
bligh akan mengadakan tabligh bertem- 

BR |pat di gedoeng H.I.S. Moehammadyah | 
|I Kramat 97. 

Ilmoe jang akan diterangkan disitoe 
jalan Tafsir Al-@oer'an tarich (ge- 
schiedenis) Islam dan figih. : 

Sembarang orang boleh mengoen 
djoenginja, dan bagi kaoem iboe akan 
disediakan tempat jang terpisah. 

peftama didalam Spreekdelict 

| radio. 
Kemaren hari Selasa Raad van 

Justitie Betawi telah bersidang meme- 
riksa perkaranja" E. F. de S, oemoer 
163 tahoen, bekas afdeeling secretaris 
dari Residentie Batavia jang doeloe, 
terdakwa bahwa ia didalam boelan 
December 1933 ada mengoeraikan 
perkataan2 didalam radio jang diang- 
gap menghina dan mempoenjai 
toedjoean merendahkan sesoeatoe go- 
longan agama, antara lainnja terhadap 
kaoem Roomsch Katholiek. 

Raad dipimpin oleh President Mr. 
Grivel, sedang terdakwa tidak dibela 
oleh salah satoe advocaat. Dari soerat 
dakwaan ada ternjata bahwa terdakwa 
pada tanggal 15 December 1933, 
dengan perantaraan zender radio ke- 
posnjaan toean Cohen, ada membikin 
pidato pada publiek, dimana ia telah 
mengeloecarkan perasaan menghina 
dan dendam terhadap soeatoe golongan 
agama, tetapi semoea dakwaan ini di 

moengkiri oleh terdakwa. 
Sesoedah didengar  keterangannja 

saksi Ir. Keller, lantas Mr, Jongmans 
madjoekan ia poenja Reguisitoir, jang 
mana kesimpoelannja memintakkan 
soepaja terdakwa dihoekoem denda 
f 25,— atau lima hari hechtenis. 
Kemoedian President menetapkan 

lakan memberikan kepoetoesan ini 
perkara pada tanggal 29 Januari j.a.d. 

Pembitjaraan karet lagi. 

Pembitjaraan karet jang lebih Ian 
djoet, jang soedah diwartakan terlebih 
doeloe, akan diadakan pada tanggal 
22 Jan. dikantor B.B., pembitjaraan 
mana hanja akan memandang bagai 
mana roepa2 atoeran mesti dilakoe 
kannja. : 

Kg 

Mr, Fromberg. 

Dengan besluit dari Febr. jbl. Mr. 
Fromberg diberhentikan dari djaba 
tannja sebagai Advocaat dan Procu- 
reur dari Hooggerechtshof di-N. 1. 

aah 

Melawan politie lebih doeloe. 
Achirnja terpaksa 
menjerahkan diri 

Beloem selang berapa lama kita 
telah kabarkan bahwa seorang Indone 

sier bernama Karta soedah diserang 

dengan golok oleh doea orang bangsa 
nja jalah Soedira dan Doelrahman di 
Pondok Embrat Meester- Cornelis. 

Sampai sebegitoe djaoeh Soedira 
soedah serahkan dirinja pada politie 

akan tetapi jang lain soedah dapat 
melarikan dirisja hingga sampai ke 
maren baroe dapat ditangkap. 
Ditangkapnja ) 

ia sedang ada di toekang ticekoer dan 
sebeloemnja ia menjerahkan dirinja 

terlebih doeloe ia melakoekan perla 

wanan akan tetapi sampai sebegitoe 

 Gjaoeh dapat ditjegah lantaran politie 

itoe toendjoekan pistoolnja. 
—9— 

- 

Boekan D. tetapi L, 

Dalam verslag D.O,M. berhoeboeng 
dengan perajaannja 3 ftahoen nama 

toean Sadikoen itoe sebenarnja mesti 
tosan Salihoen, x 

— O— 

' Memoekoel ipar sendiri. 
Achirnja dihoekoem 
6 boelan pendjara. 

Landraad Meester-Cornelis ini hari 

periksa perkaranja pesakitan Geni 
tinggal dikampoeng Tjileddek siapa 

ditoedoeh telah memoekoel iparnja 

sendiri jaitoe Todjol dengan memakai 
botol dibagian kepalanja hingga rebah 
ditanah dan terpaksa mesti dirawat 
dalam C.B.Z. : 

sebagai berikoet : aa 

Saksi Sanam isterinja Geni mene 

rangkan bahwa pada satoe hari anaknja 

telah menangis dan lantaran djengkel 
barangkali laloe Geni marah2 padanja. 

Perboeatan soeaminja ini soedah 

membikin nafsoe saudaranja jaitoe 

Todjol, siapa memberi nasehat pada 

kian, 
Akan tetapi roepanja nasehat ini 

tidak didengar oleh Geni bahkan di 

anggap sebagai satoe penghinaan, 

siapa laloe ambil botol dan hantam 
kepala Todjol si ipar itoe, Sebagai- 
mana kita toetoerkan diatas laloe Todjoi 

diangkoet ke C.5.Z. 
Ketika pesakitan ditanja mengakoe 

teroes terang kesalahannja dan achirnja 

ia didjatoehkan hoekoeman 6 boelan     djam 10 dan malam2 seterpesnja Pe- lamanja, 

.#sampai kandasnja lagi. 

tiannja tentang perkara pereconomian, 

itoe djoega ketika | 

Doedoeknja perkelahian itoe adalah 

Geni soepaja djangan berbogat demi- |. 

  

Pentjoerian dan perkelahian di 
Tjelintjing. 

Diperiksaoleh Land 
raad. 

Ini hari Landraad Meester-Cornelis 
periksa 'poela perkaranja seorang 
Indonesia bernama Djaddam, berasal 
dari kampong Melakka Bekassi ditoe 
doeh pada boelan October melakoe 
kan pentjoerian dan menjerang si toean 
roemah dengan sendjata di Tjelintjing 
Te Priok,“ 3 

Setelah soerat dikawaan dibatja dan 
selesai laloe hakim menanja apa ia 
berasa bersalah apa 'tidak. Sebagai- 
mana kebiasaan soedah tentoe sadja 
ini kali poen Djaddam moengkir de 
ngan keras, 

Pesakitan soedah mendjalankan 
pentjoerian itoe dengan djalan meng ga 
Sir di roemahnja saksi Boerhansi toean 
roemah. Akan tetapi ketika si toean 
roemah ini mengetahoeinja laloe ia 
bangoen dan teroes melihat apa jang 
terdjadi. Disitoe soedah timboel per- 
kelahian jang hebat dengan menggoe 
nakan sendjata. 

Oleh karena roemahnja Boerhan ber 
dekatan dengan roemahnja pentjalang 
siapa djoega dalam ini perkara men- 
djadi saksi laloe si pentjoeri dapat 
ditangkap pada ketika itoe djoega. 

Saksi kedoea Daiman isteri dari Boer 
han menerangkan ia sedang tidoer ada 
datang pentjoeri jalah Djaddam, la 
kenalkan benar ini pesakitan. Ketera- 
ngannja jang lebih landjoet lagi ada 
sebagaimana saksi jg pertama katakan. 

Sebagai boekti dimedja pengadilan 
terletak beberapa golok dan sebagainja 

(Pemeriksaan masih berdjalan teroes) 
Ya 

Boekoe jang kita terima. "1 

Dari Penerbit Soetan Lembag Toe 
ah & Fa. di Batavia-C, kita telah me 
nerima itoe boekoe jang tertoelis oleh 
Drs. Moehammad Hattajtentang “Krisis 
Economie dan Kapitalisme“, jang se 
karang soedah selesai. 

Melihat crisis jang menjerang Indo 
nesia dengan sebegitoe heibatnja, Drs. 
Moh. Hatta mentjoba oentoek mene 
rangkan kepada pembatja dengan dje 
las apakah sebab2nja jang mendjadi 
ikan tanah Indonesia jang sebegitoe ka 
janja, mendjadi miskin sampai melarat. 

Oentoek menerangkan ini, penoelis 
memberi pemandangannja terlebih doe 
loe tentang sedjarah pereconomian 
doenia, dari tempo sebeloemnja Kapi 
talisme via Kapitalisme Moeda (Fiih- 
kapitalismus) ke Kapitalisme Raja 
(Hochkapitalismus), dari timboelnja 

Sambil membatja semoea ini, pem 
batja akan beladjar kenal dengan se 
moea perkataan2 asing dengan pengar 

dan sebagai penoetoep. penoelis ber 
pendapatan bahwa pereconomian Indo 
nesia sangat lemahnja, oleh karena 
poesatnja tidak lain. dari pada ,,export- 
economie“. 

'bit terseboet di atas, Oentoek ketera 
ngan lebih djaoeh, 
advertentie. 

Italia dan Fascisme. 
Dari Signor Ludovice Censi. Consul 

dari negeri Italia, kita terima satoe 
pak boekoe2 jang membitjarakan 
fascisme dari negeri itoe dan sangkoe- 
tannja, tertoelis di dalam bahasa Ing- 
geris, Prantjis dan Djerman. 

Kita tjatat oempamanja satoe pem- 
bitjaraan tentang dasar2nja Fascisme, 
tertoelis oleh Duce Mussolini sendiri, 

lihatlah di bagian 

tentang Dewan Besar dari Partij Fas- 
cist, tentang Corporative econemie, 
tentang Fascisme dan kemerdekaan 
Igama dan lain2. 

Kita oetjapkan banjak terima kasih 
kepada Singer Consi, sebab memang 
ada banjak faedahnja oentoek menge 
tahoei satoe pemandangan (levensbe 
SENGJING) jang djika tidak menarik 

ati 
orang bentji dengan 100 pCt, Tapi 
achirnja, jalah bahwa di negeri Italie 
dengan pemandangan “ini, bisa dapat 
madjoe. Dan boekari sedikit madjoenja. 

Memang. soedah terkenal bahwa 
Fascisme di Italia, soedah membawa 
'banjak kenaikannja, disampingnja ten 
toe sadja banjak tjomelan dari bebera 
pa orang lain Mussolini membawa 
negeinja dari satoe negeri jang kalang 
kaboet oleh perselisihan didalamnja, 
kesatoe negeri jang berkoeasa didalam 
'politiek Europa. 
eng Tni Oa 

Pemeriksaan kepala rampok 
Moeridi. 

Toean roemah, tetamoe 
dan 

Kemaren dengan singkat kita telah 
kabarkan tentang pemeriksaannja ke 
pala rampok Moeridi jang terkenal 
dari Boekit Doeri. Sebagaimana telah 
diketahoei ketika hakim menanja pada 
nja apa ia berasa berdosa dengan moe 
ka jang tetap ia tidak mengakoe sedi 
kit poen djoea. a 
sLaloe dihadapkan saksi pertama ja 

lah si toean roemah ja'ni Tan Ko 
Keng. la menerangkan bahwa pada 
sorenja kedjadlan itee perampokan 
djoestroe ia baroe keloear dariroemah 
sakit C. B. Z. setelah berdiam disitoe ” 
beberapa lamanja. 

Itoe maka seorang tetangganja Se- 
orang mantri goeroe datang diroemah 
nja dan begitoe mereka selandjoetnja 
mengobrol dengan 2 urang lagi jalah 
ia poenja anak dan mantoe, jaitoe Tan 
Tjoe dan Liem Tjoe Seng. 

Tiba2 sadja masoek 3 orang jang 
tidak dikenal serang kita dan saja soe 
dah dipegang dan diseret dibawah 
medja. Itoe 3 orang bersendjata go- 
lok dan pistool. la diantjam akan di- 
boenoeh bila ia berani boeka soeara. 
.Selandjoetnja oleh karena penjakit- 

nja itoe beloem begitoe sembeeh ia 
tidak bisa melakoekan perlawanan. 

— Apa toean tidak lihat jang tetamoe 
tocan-dan mantoe djoega diperlakoekan 
sebagaimana toean ?   Boekoe ini boleh dibeli pada Pener — Tidak, hanja saja dengar soeara 

  

  

  

BEDAK 
MUGUET 

    

tinggi. Itoe sebabnja 

veroorzaakt,: geeft 

JAVA-BODE ddo. 10 Maart 1934 : 

Deze bedak heef 

verschilt daarin 

N.V. HANDEL MX 

Begitoe banjak dapat poedjian dari orang jang terpladjar 
kwaliteit Bedak 
speciaal. 

Tjoba saksikan poedjian dibawah ini : 

Apa betoel bedak ,MUGUET . 
djikalau dipake sesoedahnja keloear keringat, moeka rasanja dingin. 

NIEUWS v.d, DAG ddo. 14 Jan. 1935 ada toelis : 

Bij warm en drukkend weer, dat hevige transpiratie 

Verscheidene gunstige getuigschriften zagen wij van 

perssnen, die deze bedak gebruiken, 

kleeit, geschikt is voor verwijdering van sproeten 

en puistjes en tevens een bloedstelpend middel is. 

FABRIEK BEDAK ,,MUGUET" 
Hoofd-Agent diseloeroeh Indonesia : 

BATAVIA 

Import-Afdeeling Telefoon 1493 Bt. : 

»MUGUET“ ada 

— 
aa BR DE LAA 

wanginja jang haloes sekali dan 

deze bedak het lichaam verkoeling. 

t een zeer aangenamen reuk en 

met andere soorten, dat zij niet 

»KIAN GWAN” 

dengan sepenoehnja, membikin 

mantoe dianiaja! 

  

        

    

   

          

          

       

  

       
       

         

  

       

         

         

        

        

          

   



    
    
   

          

    

    

    

   
   

     
    

    

   
   
   

    

   

  

     

  

  

  

   

  

    

Tidak bisa di 

kita telah moeatkan 
loeng, bahwa orang2 ti 
dipaksa boeat disoentik | 

   

  

| dengan obatnja Dr. Otten. . 
makan atau minoem atau | 

: memang mesti maoenja c 
'fjoema soentikan tjatjar 
i. Tapi sesoeatoe orang jang 

       
   

  

   
   

  

   
   

      

it ada lebih baik dan tjerdas| 

'djoega lebih moerah dan gam-| 
dari pada menjemboehkan 

oe,tentoe tidak akan men 

— dari Dr." Otten itoe,| 
inja dipakai sesoedahnja 

" in 1 se 

   

'Inja penjakit pestitoe. 
An segala matjam penjakit, n 

  

ata | 

(prevention is better than cure”) 

'bosat mentjegah dapatnja penjakit tja- | 
r: soentikan dysenterie, iyphus, etc. | 

Tong boeat mentjegah semata2, dan 

'penjakit itoe. Inilah wa diboekti 

'kan dengan terang sekali. 

“isoentik Hiatjar maoe, kenapakah 

“disoentik pest Ta mon : 

— Beloem pertjaja barangxall "| 

Tapi kalau 'etang lihat, bagaimana 
'moendoernja, djoemblah orang2 jang 

| kena penjakit pest dalam desa2 dimas 

| na pendoedoeknja soedah disoentik 

'pest itoe, itoe soedah ada satoe boekti, 

ahwa vaccin Dr. Otten itoe ada obat 

ang moestadjab sekali. Dan disoentik 

dengar maksoed mentjegah penjakit | 

jang begitoe berbahajanja, sa ayal 

idak melanggar igama mana Pi 

Ma Nana dimestikan, dimana 

kitalorang diperentah oentoek mendjaga 
“kesehatan dan keselamatan diri sendiri 

dan sesama manoesia seoemoemnja. 
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— akan tetapi berdajalah soepaja orang2 

jang beloem insjaf dan masih djoega 

merasa tjoeriga, soeka sendiri mentje 

gah kemanja itoe penjakit dan begitoe | 

mendjaga kesehatannja diri sendiri. 

Segala apa jang baroe, meskipoen 

amat bergoena oentoek keselamatan 

| dan kepentingan oemoem memang Se- 

— Ialoe soekar-dimasoekan dalam keper 

tjajaan oemoem. 'Akan tetapi dengan 

sabar dan tawakkal mereka itoe bisa 

“diberi mengerti dan keinsjafan. — 

  

    
   
    

   

    
   

    

   

   

   
     

      
                  

   

1 | poekoelan dan batjokan dan djoega 

| dengan sendirinja.- 
.. “FMoestahil sekali tocan tidak bisa 

| kenalkan itoe rampok. 
(7 “Betoel tocan “hakim, sebak ber- 

| bareng dengan saja diseret itoe Saja 

| dikatakan "bangsat djangan melihat, 

— nanti akoei tembak !" : 
— Apakah hanjaitoe 3 orang jang 

masoek kedalam roemah toean t : 

0 Saja tidak tahoe, akan tetapi 

| saja rasa lebih banjak lagi oleh karena 

' sesoedahnjah itoe saja dengar Soeara 

“lam lagi dan boleh djadi ada beberapa 

Ti lain jang masoek dalam saja 

| poenja kamar. — - 13 

—. Setelah 'itoe Ialoe dipanggil saksi 

njonja Lauw San Nio. Iaini menerang 

kan bahwa ketika roemahnja di datangi 

| rampok djoestroe baroe sadja habis 

  

4. mandi dan ketika ia hendak masoek 

soedah ada jang toedjoekan pistoolnja 

dimoekanja. la minta soepaja socaminja 

dan ia sendiri djangan diganggoe dan 

“akan berikan barang2 dan osang pada 

“mereka dim, H0 ee Kat EN 

' Saja lantas didorong ke kamar saja 

|, dan disoeroeh boeka semoea lemari 

pakaian dan .perhiasan. Saja toeroet | 

dan itoe kaoem perampok jang ambil 

An Mela gbk aa ag 
C... Djoemblahnja oecang jang ditjoeri 

YP Iutad-ada LAOS R2. LA Ta 

| Setelah dipanggil saksi jang ketiga 

A. daitoe Liem Tjoe Seng mantoe dari 
IN tocan roemah atau saksi pertama. Ia 

kenerangkan bahwa ia sedang me- 
| dengan itoe 3 orang terseboet 

» datang pendjahat. Poen 

h dipoera menda- 
elandjoetnja ia 

   

  

   

    

      

   

  

Saksi keampat jaitoe Tan Tjoe me- 

nerangkan bahwa ia soedah diserang 

oleh pendjahat dan di-in 

'badannja dan poekoelan 

oet, Setelah saks 
    

       

poen tidak 
| diden 

  

ghadap saksi         

    

    

     
   

  

   

    

hwa (nisatie orang2 1 1 

| Ongkos2nja Sari ini pekerdjaan ditak 

at terhadap kaoem perampok, 

4 ia soedah ditembak, akan 

ak mendapat loeka2 oleh 
irkan dirinja dari 

'Y Itoean goeroe itoe di-ikat dan soedah 
NN ae darah laloe ia bawa si 

  

2 “Rebo, 

dimedja, la menerangkan bahwa koeti- 

Per- (ka ia melakoekan pemeriksaan ia soe- 
oen dah ketemoekan pelor jang masih ba- 

s2 |toe dan doea boeah lagi jang berloe-| 

ji, bahwa mentjegah datan
gnja | 

annja politie Meester-Cornelis laloe 

dengan sendjata apinja terdakwa, 

Themnia. centoek mentjegah dapat |tt p dan akan diteroeskan padatang 

srloelah kita ingat: ,mentjegah itoeh 
Pebin baik dari pada menjemboehkan“ | 

(@emikianlah, soentikan tjatiar ada « 

alau soedah disoentik, dalam se” Indonesia Saimah ada mengoempat se 

n waktoe orang tidak akan kena orang Indonesier laki2. 

aama Sewan berasal dari Pasar-Rebo. 

Orang tidak boleh dipaksa. Baiklah, | 

Ingan Meester Cornelis. Sebagaimana 

Iboenoehan telah “ditahan 2 orang| 

| barang2 jang didjatoehkan atau djatoeh | 

djek-indjex | 

sar | 

  

  

orban keroemahnja sendiri. 

  

noeran darah dan soedah dipakai. 
ksi-no. 7 ada toean T.J.H. Rath- | 

mmandant veldpolitie Batavia- 

Cenirum. Koetika ia terima pelor dari 

politie Pasar Rebo dengan perantara- 

  

  

   jata bahwa pelor ini ada sesoeai 

  

Dikirim ke Indonesia boeat beker- 
| Gja di B.B. 

Dengan beschikking Minister van 
| Hal itoe dengan segera djoega ia| Kolonitn, maka ditoendjoekkan: 

i tahoekan pada ats. wedana Pasar |toean2 Me Ba TA. Subro 

aa da $ J.J. Spijker dan J.R. Van Blom, oen- 

moedian dipanggil saksi no. 6|toek pergi ke Indonesia. dimana me- 
politie Tjililitan toean Wira- |reka akan diangkat mendjadi aspirant- 

Ke pada Binnenlandsch Be- 
SIUUT. 8 

  

  

  

Tidak lama kemoedian pesakitan 
portret, dan oleh karena djam itoe 

h laat maka persidangan ditoe- 

  

      

8 —9— 

—
 

'Pentjoeri jang sial. 
Katanja maoe ambil 

: nasi. 
| Semalam di Laan Menu Meester 
Cornelis orang soedah ramai bertriak 
»maling, maling!“ oleh karena disam 
ping roemahnja seorang perempoean 

  

Dengan bantoeannja orang kampoeng 

laloe dilakoekan penggarebekan dan 

itoe tetamoe malam aoedah dapat di 

tangkap. Ternjata bahwa ia ada ber- 

Ia ini soedah dapat masoek dalam roe 

mahnja Saimah tadi akan tetapi beloem 
berhasil mentjoeri barang2nja oleh ka- 

rena diketahoei lebih doeloe. 

Ia ditangkap setelah bergoelat doeloe 

dengan seorang Indonesier Sapri te- 

tangga dari Saimah itoe. Atas pertanja 

an politie siepntjoeri mengakoe bahwa 

ia masoek kedalam roemah itoe jalah| 

goena mengambil nasi oleh karena 

peroetnja kosong. 
2 3 2 —0— 

Perkara pemboenoehannja R. 
Atmawidjaja. . 

Akan diperiksaoleh 
andraad Meester 

nuwari Parma Un 
| Pada tanggal terseboet diatas Land 

raad -Meester-Cornelis akan periksa 

perkara 'itoe pemboenoehan jang ke- 

djam di Bendoengan Meester-Cornelis 
pada boelan October jbl, atas dirinja 

zaakwaarnemer R. Atmawidjaja. 

Sebagai pesakitan akan dihadapkan 
Nipan bin Risan tinggal di Bendoe- 

kita telah kabarkan dalam itoe pem- 

Ipdonesier lain, akan tetapi lantaran | 

ternjata mereka “tidak berdosa laloe 

Bl ipek —0— 
|. Itoe perkelahian doea djago. 

Kemaren diwartakan tentang itoe 

perkelahian di Gg. Boengoer Ketjil Bat. 

C, jang mana kita seboetkan masing 

Indonesiers, sebetoelnja jang scorang 

Belanda Indo nama K. 
Kabar jang lebih terang dari seorang 

jang boleh dipertjaja dibawah ini kita 

samboengkan : 25 
Indo K. ada mempoenjai seorang 

disewakan disatoe pondok di kampoeng 

tsb. dimana bang Likin ada sebagai 

ikepalanja.. 3 

K, mengetahoei bahwa L. ada ber 

gaoel dan bikin perhoeboengan rapat 

|dengan ia poenja njai, dan memang ia 

ada menaroeh tjoeriga padanja jang 

berdjalan soedah sekian lamanja. 

((njail setahoe tahoe itoe jai soedah 

tidak ada, ia bertanja kesana-sini, te- 

'moeaskan, Bang Likin djoega poera2 

tidak mengetahoei ini hal. 

Kemarahan K. sampai pada 

nja ini 

kawannja 

sar roeboeh dengan tidak berdaja ser 

ta mengeloearkan darah dibagian moe 

masih siang djadi perkelahian tidak 

memikirkan nasibnja. 
ban Y— 

Kolonisatie di Soekadana. | 

400.000 oentoek irrigatie 

Wali Negeri memperkenankan per- 

niatan oentoek membikin pekerdjaan 

irrigatie di Soekadana oentoek kolo- 

| dari tanah Djawa. 

sir ada 400.000 roepiah. 

Bestuur di Djawa Tengah soedah 

diperentah oentoek mempropaganda- 

kan dengiin “selocas-loeasnja oentoek 

pada tanggal 26 Ja-| 

perempoean piaraan Sebagai njai jang | 

' Pada soeatoe waktoe K. poelang ke| 
Iroemah itoe koepoe koepoe piarahan | 

tapi tidak dapat keterangan jang me- | 

'a entjak | 

nja, jang mana ia telah ambil poetoesan, | 

tentoe bang Likin mesti mengetahoei | 

ini hal dan dengan berampat kawan) 

Indo K. dengan tidak sabar 

lagi soedah kasih kepelannja pada L. did 

bagian moeloet disamboeng poela oleh (RB 

berganti ganti, sehingga si|gg 

'L. meskipoen ia berbadan begitoe bejad 

loetnja. Kedjadian terseboet oentoeng | 

berdjaian lebih hebat, dan L. boleh | 

EUROPA 
Disoeroeh ikoet meneeken. 

Parijs, 22 Jan, (Aneta-Transocean) 
Dikabarkan bahwa Pemerintah2 dari 
negeri Frankrijk dan Italia soedah ki 
rimkan soerat oendangan kepada ne- 
geri2 jang kersangkoetan soepaja me 
reka ikoet di dalam permoefakatan di 
Rome, 

Takoet nafsoe kaoem Nuzi. 
Weenen, 22 Jan. (Aneta-Havas) 

Menoeroet ,,Salzburger Volksblatt”, 
tangsi di Salzburg akan diperkoeatkan 
dengan 1000 soldadoe. 

Kwartiermeester (jang mengoeroes 
pondokan) dari bala-tentara Oostenrijk 
soedah datang di Salzburg, ' 

Takoet pada kaoem Nazi. 
Melarikan diri dari 
daerah Saar, 

Parijs, 22 Jan, (Aneta Reuter). 
Herriot, pemimpin kaoem Rad, Socia 
list dari Frankrijk, mewartakan, bahwa 
sesoedahnja selesai pemilihan didaerah 
Saar dioemoemkan. ada 2500 orang2 
melarikan diri dari daerah itoe dan 
masoek kedalam negeri Frankrijk. 

Kebanjakannja dari mereka itoe, di 
kirim kebagian sebelah Selatan dari 
negeri Frankrijk. 

orang jang mati 

Pemerintah Bulgaria goeloeng 
tikar. 

Sofia, 22 Jan. (Aneta-Reuter) 
Segenapnja Kabinet dari negeri Bul- 
garia, soedah meletakan djabatannja. 

Generaal Z!ateff, doeloe bekas mi- 
nister Peperangan, disoeroeh mendiri- 
kan satoe kabinet baroe. 

AMERIKA 
Moesim terlaloe dingin. 

New York, 22 Jan, (Aneta-Reu- 
ter) Negeri Amerika-Sarikat diserang 
oleh moesim jang amat dingin. : 

Sampai waktoe. ini, soedah ada 65 
dan beriboe riboe 

ekor chewan dinegeri Texas dan New 
Orleans soedah mati oleh karena ke- 
dinginan. 

 NEDERLAND 
Kaoem iboe didalam peker- 

djaan negeri. 

Den Haag, 22 Jan. (Aneta) Nota 
dari minister Colijn tentang keadaan- 
nja Kaoem Iboe jang soedah bersoeami 
didalam pekerdjaan negeri, mewarta- 
kan bahwa tidak ada alasannja lagi 
oentoek ambil atoeran jang lebih dja- 
oeh dari pada jang sekarang, 2 

Menoeroet atoeran jang sekarang, 
ambtenaar-isteri jang hendak menikah, 
mesti keloear dari pekerdjaan negeri. 
Dan seorang ambtenaar-isteri jang 
soedah bersoeami, mesti diteroetama- 
kan sekali djika ada penglepasan. 

SS. Di Negeri Belanda. 
Utrecht, 22 Jan. (Aneta). Penda- 

patannja S.S. di negeri Belanda didalam 
tahoen 1934, ada 11 millioen koerang 

dari pada tahoen 1933. 
—0— 

Wereld-Tentoonstelling di Brussel. 
Dan penerbangan. 

Den Haag. 22 Jan. (Aneta), Ber- 
hoeboeng dengan adanjatentoonstelling 
doenia di Brussel fiboe-kotanja negeri 
Belgia), moelai pada tanggal 1 April 
jang akan datang, K.L.M. akan menga- 
dakan perhoeboengan oedara 5 kali di 
dalam satoe hari dari negeri Belanda   

“Hampr 
Amsterdam, 22 jan « 

Satoe pesanan perkakas2 mesin tur 
bine jang. Berharga 500,000. roepiah, 
oentoek pekerdjaan listrik dari salah 
satoe Gemeente, bisa dipegang di 
dalam negeri Artinja bisa diberikan 
kepada firma di- negeri. Belanda 
sendiri. 

Goeroe tinggi Indisch Recht. 
“ Utrecht, 22 Jan. (Aneta) Mr. 
J.R.A.M. Buffart, bekas President hari 
A.V.R.O.S., diangkat sebagai goeroe 
tinggi jang biasa di dalam Ilmoe2 
Burgertijk Recht, Handelsreeht dan 
Burgerliik Procesrech'sdari Indonesier, 
di Indologische Faculteit dari Univer 
siteit Utrecht. 

AZIA 
Pesrerentah di india 

Tidak mendapat keper- 
tjajaannja Congres. 

New-Delhi, 22 Jan (Aneta) Pe 
merintah mendapat kekalahan dalam 
Wetgevende Vergadering (parlement) 
jang baroe, waktoe Congres meneri- 
ma naik satoe motie, menjatakan tidak 
pertjaja, oleh karena pemerintah tidak 
maoe memberi izin kepada Saratchan 
dra Bosc oentoek ambil tempat lagi 

Saratchandra Bosc itoe, ditoedoeh 
oleh pemerintah beractie revolutionnair 
di Benggala. . 

Keadaan di Charchar. 

Peiping, 23 Jan. , Aneta-Havas" 
Oetoesan Japan di Peiping menerang 
kan bahwa di Kota Kalgan soedah di 
boeka pembitjaraan diantara wakil2 
bala tentara Japan di Kwanioeng dan 
bala tentara Tiongkok di Charchar 
oentoek menetapkan batas2. $ 

Pembesar2 Tiongkok mewartakan 
bahwa mereka soedah oendoerkan 
balatentaranja dan memberi nasihat 
kepada Manchuokuo soepaja djoega . 
mereka oendoerkan balatentara Japan 
dari batas2 itoe. 

Keadaan di Charchar-Timoer ada   ke Brussel. tenteram. 

  

  

  

  

DJANGAN LOEPA 
Keperloean pakaian jang tjotjok pada 
pembeli, hanja di,, Toko Slamet 

Pasar Meester-Cornelis. 
  

dilepaskan “kembali, Pertoendangan ? Kawinan? Kematian? 

Pesen selaloe pada: Bloemenhandei 

Pasar Baroe Oost Goenoeng Sahari 

West No. 1 telefoon Welt. .1324 

Tjikakak 93a Bandoeng telefoon 1390 

DITJARI dan ditjari Sepeda f 150. 

bilang mahal, sekarang huurkoop 150- 

£40- f30- pada Meubels Rijwiei Han- 

del , Delijana“ Goentoerweg 12, Teli. 

234 Wel. 

BOEKOE WET LOONBELASTING 

Salinan dari Mr. Lie Tjiong Tie, ada 

jang paling lengkap dan tegas! 
1 boekoef1.25, laen onkost, pesan pada: 

Mr. Lie Tjiong Tie, Batavia, dan 

Bouw-Aannemer: Lauw Tiang Boh, 

'Meester Cornelis, 

MORRIS 

  

    

   
    

FACTORY, gedongnja jang lama di 
Kali Besar Oost, sedang dibongkar, ka- 
loe toean2 lagi atau maoe bikin roemah 
dateng kesitoe, bisa dapat semoea ke- 
perloean dengan harga moerah, batoe 
bata, kajoe2 d.L.I. 
  

.MAOE DIOEAL oeler santja (sawah) 
besarnia sama dengen paha orang 
toewa, pandjangnja 7-8 meter, harga 
boleh berdame, keadaannja baik dan 

tida ada loeka loeka. 
Adres: R, SIBAN Penengahan Tan- 
djoeng Karang“. Lampong. p 
  

Thee Patoeahwattee rasanja tetap har- 

ganja tidak mahal dari jang lain bisa 

didapat di Waroeng Doso Setijo Tanah 

Tinggi Toean Tarmat (Goop Melati) 

G. Rawa Mangoen M. Boeang Oud 

Gondangdia Gang Entjiek II. Ditjari 

ageni2 jang actief keterangan pada   tel£ no, 1810 W, 

  

  

KOEAT SEPERTI KAPAL PERANG 

Imp. N.V. Toko Mascotte 

IRIT — TAHAN LAMA 

& Batavia (c) — Bandoeng   

  

TYPEWRITING-COURSE 
STRE SPEED" 

Gg. Klientji Binnen 49 
— Str. Gg. Klientji — 

Y 

DJANGAN LOEPA Toean Saudagar2 
maoe djoeal Roemah2 moerah f 500, 

lainja, a Contant atau cridiet bitjara 
pada M, Adjeng Ombiok atau kepada 
S. Moechamad Hadhi gg. Abdullah Il 
Unielaan Bat.: Centrum. 
  

INGIN djadi Stenotypist atau Reporter 

jang pandai ? Ambillah peladjaran 

stenografie dengan schriftelijk pada: 

Steno- Institsut c.0. Postbus 7, Pa- 

lembang. Lesg. f. 2.50 seboelan. 

  

Cursus. BOEKHOUDEN A en B 

ledere Woensdag 5.30—9. Vrijmet- 

selaarsw. 7 A. Lesgeld min. F 5.— 

Toetreding steeds mogelijk. Tel, 

Wit, 3866, 
  

VERKOOPLOKAAL blakang Pand- 

huis Glodok. Sampe tjoekoep sedia 

barang2 mas bermata briljant dan 

inten, barang2 perak dan, |. 1. 

MAOE DJOEAL satoe mesin toelis, 

iweede handsch merk WOODSTOCK 
  

0. Installatie Bureau “Merzpi" 

MOEHAMAD SOEBOEH 

Batavia - C.     NG bisa singk 

bahaja, Ketika ia melihat bahwa 

        
ini kedaerah pemindahan Lampoeng. bikin pesta. 

dan besi. Menjewakan prabotan boat kan 

KEPERLOEAN barang2 oentoek per- 

kawinan? Datanglah pada H. Hassan 

Gang Samping Dalam 55- Tel. 5412)Ma'roep Kwitang Gg. Adjudant 81 A roemah No. 8. 

Batavia Centrum. Harga tanggoeng | 

Lip meng dan tepanaia leci moerah Pekerdjaan tentoe menjenang-|pEMOEDA Indonesier boeat bekerdja 

Ditanggoeng baik harga boleh ber- 

damai. & 

Adres 

Batavia-Centrum. 
sii   pada sebocah ledikanten fabriek soedah 

didapat, 
3 

didalam parlement ini. & 

f800, 1800, f900, f1000f 5500, atau 

  
Gang VIII Tanah Tinggi, 

Ke 1 

2 
Ta 

3 

  

  

1
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Ini malem dan malem 

  

brikoetnja 
  
  

  

Jakter TI Salim - 
Chirurg - 

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

Kramat 160 Tel. 6024 WI. 
  

  
  NIGHT FLIGHT       

Dengan “John Barrymore, Helen Hayes, Sik Gabl!e, Lionel 

Barrymore, Robert Montgomory, en Myrna Loy. 

—.. Satoe film jang tida dapet di loepaken 

Anaksanak boleh nonton 

    

  

    

      

    

    

      

   

       
    

Djoemahat Saptoe dan Minggoe 

Tt ella 4 NN HIS MATE    

  

   

    

       
   

Tn 14  bintang2 film jang soedah terkenal diantaranja : 

Ruby Keeler — Dick Powell — Joan Blondell — Zasu Pitts 

Guy Kibbee — Hugh Herbert. 

Film jang soedah lama ditoenggoe2. Dan sekarang orang boleh 

ig saksikan ini film di Globe Bioscoop. 

   

  

         

  

    Lan     RA Aa 
Batavia-Centrum 

ALHAME 3r 
£ Sawah Besar   

     

  

   

   
    

  

    

  

Boeat hari REBO 23 dan KEMIS 24 Jan. "35 

An TN 

Mm TASRZAN Kk 
TUPE FEARLESS 

“HOLLYWOOD D THEAT TER | 
| panrjoran BATAVIA 

   Speciaal. Dubbel Programma boeat ini malem dan 

besok malem 

-KESATOEE RICHARD TALMADGE 
Itoe djago acrobat jang terkenal dalem iapoenja film jang paling 

djempolan jaitoe : 

SPEED ba 
(SETAN KETJEPETAN) 

        

  

    

   

  

    

     

    

          

   

  

   

  

  

   

     
    

   
    TARZAN JANG TIDAK 

  

“KEDOEWA STAN LAUREL dan OLIVER HARDY: 

alias , »SI GENDOET" dan »SI TJENGENO“ - dalem 

“PACK UP YOUR TROUBLES" 

Satoe film Metro jang sanget kotjak dan Bus Kita Pan : 

  

        

&     
FE |Njonja tjari Ketjap jang enak? 
# | Tjoba doeloe Ketjap tjap .,Petan Ka 
E |Monster, djika diminta, dikasi pertjoe-. 

ma, mintalah sekarang: Habis boelan 
2 latoer pesenan, 
“| Risa didapat di: 

8! Waroeng Doso Setijo — Tanah Tinggi. 
| Toean Tarmat (Coop. Gang Melati). 

Rawa Mangoen. 
Teean Djajanoerhenda- - Poelo Bioen 

Petodjo. 
Buffet Krakatau—Meester Cornelis. 
Toecan Partawinata—Gang Sentiong 

Kp. Sawah. : 

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

Telf. 1810 WI, 
  

    

penonton nanti tertawa sampe peroet moeles! 

    

  Anak-anak bcleh nonton. 

  

   Ada satee film jang soesah boeat di dapetken bandingannja 

    

  jang setimpal—penoeh dengan bahaja maoet—penoeh 

mati-matian sama binatang-binatang boeas maoepoen 

manoesia liar—penoeh dengan kebagoesan alam. 

ANAK-ANAK BOLEH NONTON 

        

   

    

  

    

   

  

   

    

   

  

RIALTO | BIOSCOOP 
nenen Bat : 

    

   
    

  

beat hari 23 REBO dan KEMIS 24 Januari 1935 

| JAMES/ M IRRAY dan EVALYN KNAPP dalem Columbia Super 
"1 jang penoe bahgja dan keramean 

: Ii AIR HOSTESS 
g — Kembang Dedara 

ACIIE? MENARIK Hari PERKEALAN SE 

   
   

      

    

CINEMA PALACE 
INI MALEM BRIKOETNJA 

ANGEL HEATHER — ROGER PRYOR 
     
      

  

     
  

ROE! 

Satoe drama jang aken bawa sekalian penonton dalem poentjak 
kepoeasan Gan ndak map 
      Pa 

  

25—26— -27 ja Djangan loepa boat liat: 5 

Janet Gaynor. dan Warner Baxter dalem PADDY dan Buck E 

| Jones dalem FIGHTING CODE kepelan besi. 
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             Ra Ae KE BEKAS 

Naa Na pop inodoet | 

SRS BI OSCOPE £ al 

. Cornelis e E 

    

      
Boeat hari REBO 23 dan KEMIS 24 Januari 1935 

    

   

   

    

   
   

  

    
    

   
    

CONWAY TEARLE — ISABEL JEWELL 

Dalem Herita 
(Ketjintahan dida- 

lam hati) 
aa 

    

F 

| RICHARD DIX — MADGE EVANS — 2 7 

| 
EI 
8 

  

      

        

      

     
  

     

    

    
    

     
   

     

      

    

     

DAY OF RECKONING. ai Na 
San T , menerangkan. 

2 

. Satoe Metro Goldwyn Mayer productie jang tida bisa diloepaken. 8 2 PRYOR Bahwa ia tjinta kepada 

Satoe film jan berharga boeat di liat dan bikin penonton ter-, ei HEATHER si Anoe....?? 

haroe meliat Madge Evans djalanken rolnja, dengen Richard 8 : ANGEL En si Anoe tinta: ken 

pada kepada saja...?? 

Liatlah ,,ROMANCE 
IN THE RAIN" 

           

  

    
    

    

     

Esther Raiston, Victor Moore, 
Ruth Donnelly, Paul Kaye. A 
Stanley Bergerman Production 
directed by Stuart Walker. 
Presented by Carl Laemmie. 
A UNIVERSAL PICTURE, 

     

   

  

8 2 2 PARA Dix sebagi dia poenja leading-man. $ - 2 

  

2 Maelat hari F Djoemahat 25 Januari 1935 

HOLLYWOOD PARTY Hi 
. dengen. STAN LAUREL 3 Tjengeng) 

dan OLIVER HARDY (Si Mendes) 

     
  

Ini ketjap keloearan cooperatie ,sBoedi 
Istri' Manomndjaja, jang soedahter- 
kenal di mana-mana tempat. 

Rasanja boleh saksiken se adiri tjoba 
lah Toean - tocan dan Njonja - njonja, 

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

Djoega mendjoeal dodo arbem dan 
belingbing. 

Djoega djoecal Minjak Tjiamis jang 
“oelen ditanggoeng 100 pCt. tida tertjam 
poer, 

M. RAMIN 
Tanah Tinggi Gang Bantam 

Roemah No, S5A 303 
Batavia-Centrum 

Djoega bisa beli pada : 
Moechtar Kebon Katjanp 
No. 38 Tanah 

Abd: Hamit 
Djawa koelon 4 

Lamirin p/a Lamiran Wasscherij 
binnen no. 5Gg Chasse Bat -.C. 

Mendjoeal ketjap' Tjiamis tjap Kem- 
bang, Rasanja tidak oesah dipoedji lagi, 
Bolehlah Toeag dan Njonja Sebil per- 
tjobaana 

Djoega mendjoeal dodol Belingbing, 
tape, pala dan arben, 

Wasalam 'kita jang menoenggoe Toean 
dan Njonja poenja pesenan. 

Adres: 

Batavia- Centrum. 

     

      

Moh. NASIR | 
G. :Abdoelradjak roemah No. 6     
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| liskan pada isi podjok hari kemaren 

| sedikit pemandangan. 

“dsteri-sedjati. 

. si kandang-tikoes, 

& moestika-hati lagi mengoembar-nafsoe 

“diri jang tjoerang si Wirajoda, bagai-j 

Te Ta 

- diatas bis 

| goeroenja enz, enz. 

—. Perempoean lembek, Ada orang bila 
0 ,lebih baik mati sadja", ah ini nonsense, | 

... ijoema dalam dongen 

  

HA | Prof. Dr. 
8 | kabar seperti berikoet: 

“| Terlebih doeloe Voronoff ada djadi 
tetamoenja Pakoe Alany dan disana ia 

  

dengan soat 

rat Ajam di bawah ini Ka 
p perloe dimoeat, sebab | 1 
mbangan jang tidak biasa banjak 

dengar. Tjoba pembatja periksa 
ri: TN : 

  

Jacatra, 23 Jan, 1935, 

Boeng Kampret jth. CN 
Tjemboeroe sih djangan sekali-kali 
maar djagalah hati-hati. : 

“Kalau seandainja scene jang ditoe- 

doeloe, boekan mengenai salah seorang 
Abonne Pemandangan, Ajam ta' maoe 
poesing: tetapi jang tersangkoet itoe 
'lelakon adalah salah-seorang saudara 
Pembatja, dan soedah ada permintaan 

appel pada tocan pembatja lain-lainnja, 
djadi ja sebisa-bisa Ajam mengatoeri 

“Telah seringkali kedjadian lelakon 

begitoe matjam, malahan ada djoega 
jang ngenesnja lebih dari pada itoe. 
'Koerang lebih 5 tahoen kebelakang, 
seorang sobat Ajam jang bertitel Mr, 
Lamsidjan, selagi ia mendjalani risico- 

nja, lantaran ia telah berboeat salah, 

menoeroeti pengadjak kawannja seker- 
Gja jang sangat manis tetapi berhati 
kedjam, goena mengimbangi kesetiaan 

“hati sang isteri : itoe isteri Mrs. Lam- 
sidjan namanja, soenggoehpoen terhi- 

toeng manis parasnja, bagoes agamanja 
(terboekti kalau ada tetamoe diroemah- 

'nja, maka kedengaran bedoeg waktoe 
- netepan, memperioekan ninggal doe- 

loe itoe tamoe dan teroes menghadap 
ke Jang Maha Moerah serta mengesi- 
hani hambanja). Bolehlah .diseboet 

'Tentoe pada itoe masa, soeaminja 

jang dia tjinta, tidak ada di roemah, 

maka orang hidoep itoe mesti makan 

dan pakaian jang tjoekoep lagi ba- 

g0oes2, djadi koerang poeas kalau se- 
kali tempo mengalami penghidoepan 

serba -“kekoerangan, tidak sebagai 
bisanja sehari-hari. Ea 
Ringkasnja, Mr. Lamsiedjan itoe 

-dapat penghiboeran, jalah dapat ganti 
lelaki jang roepa, kekajaan dan.... 

melebihi keadaannja dari! soeaminja 

sendiri : soeami -kena soesah, isteri 

foja-foja! : : 

Ketika Mr. Lamsiedjan keloear dari 
terdapatlah sang 

..dengan lelaki, ta' lain sobatnja sen- 

“mana rasanja hati Lamsiedjan pada 

MEN AMAN LA LK ms 

— Iltoe orang terpeladjar Fransch dika- 

'tofficieel sementara ia ada ditemankan 

    

Lannamann nama mmm anna e 

Itoe incident dari Prof. Dr. 
1 Voronoff di Djokja. 
Tentang itoe incident di Djokja dari 

Voronoff Aneta dengar 

-hadlirkan satoe pesta di waktoe sore. 

sihkan korsi tjotok dengan satoe ke- 
npret |djadian tatkala ia diterima menghadap | 

Idalam audientie setjara particulier 
oleh gouverneur geneneraal dengan 
dikasihkan soerat introductie jang. 

oleh 'saloe bestuurambtenaar jalah 
selama menja berada di Djokjakarta. 
| Di esok harinja, pada tanggal 14 ini 
boelan sultal Djokja bikin receptie. 
Dalam hal Prof, Voronoff bersama ia 
poenja isteri djoega dioendang dan itoe 
waktoe ada djaoe lebih banjak tetamoe 
dari pada pesta jang diadakan di istana 
dari Pakoe Alam. Maka djoesteroe 
lantaran ini, itoe orang terpeladjar 
asing bersama isterinja djadi mendapat 
tempat doedoek jang tidak begitoe 
'menjenangkan jalah mereka soedah 
dapat tempat doedoek begitoe roepa 
hingga mereka tidak bisa lihat apa2 
jang soedah terdjadi di itoe pesta. 
| Prof. bersama isterinja teroes doe- 
'doek sampai di achirnja itoe recepti. 
Tatkala sultan dan tetamoe2 pada 
berdiri, prof. Voronoff—jang selama 

nja apa2 padanja—telah minta ma'af 
boeat diri sendiri dan ia poenja isteri 
jang sangat tjape, pada ambtenaar 
B.B: jang temani padanja dan ke- 
'moedian djoega pada satoe diantara 
pangeran2, dan minta soepaja tabenja 
disampaikan dengan hormat pada 
sultan, begitoepoen ada dihatoerkan 
terima kasih pada itoe radja. Itoe 
estuursambtenaar- dan prins djoega 
Isoedah penoehi permintaanja prof 
Dr. Aoronoff. 

Itoe malam djoega gouverneur dari 
'Djokja soeroeh minta maif pada itoe 
professor bahwa telah terdjadi satoe 
kesalahan dalam hal mengatoer tem- 
pat doedoek boeat ia bersama isterinja. 

Di esok harinja gouverneur soeroe 
oelangi itoe permintaan ma'af dengan 
perantaraannja itoe ambtenaar B. B. 
jang disoeroe temanin orang terpela- 
djar terseboet dengan diberitahoekan 
djoega bahwa gouverneur tidak bisa 
datang sendiri oleh karena ia haroes 
antar jhr. Van Karnebeek ke Solo. 

Dari ia poenja fihak prof. Voronoff 
lantas toelis soerat pada gauverneur 
dari Solo boeat minta dima'afkan jang 
ia tidak akan bisa mampir di Solo 
dalam iapoenja programma perdjalanan 
semeninra soedah diadakan satoe pe 
robahan. Ia djoega minta soepaja ia- 
poenja menjesal—jang ia tidak djadi 
bisa koendjoengin Solo—itoe d'sam- 
paikan pada sri soesoehoenan. 1 

IKaboepaten Tjiamis oentoek tahoen 

ingabarkan : 

'Grang bisa njatakan bahwa majit itoe 
seorang lelaki. Politie jang diberi tahoe 

itoe receptie tidak satoe orang mena-|. 

3e klas B. 

Naam 

  

1935. jang mana diperboeat menoeroet 
janggaran2 jang telah diberikan oleh 
Madjelis Gedeputeerden Dewan Pro- 
vincie Djawa Barat. 

Rentjana2 ini akan dipoetoeskan di 

Tjiamis jang akan datang 
. — 0— 

' Pembo€noehan kedjam. 
Pemboenoehnja masih 
beloem ketahoean. 

— Pembantoe kita dari Tangerang me- 

Pada hari Minggoe j.I. pendoedoek 
desa dan onderdistrict Kresek Blaradja 
sangat terkedjoetnja sebab dapat men- 
tjioem baoe barang jang sangat boesoek 
Dan waktoe orang melakoekan penje- 
lidikan, ternjata disatoe rawa jang di 
seboet ornng Rantjailat ada kelihatan 
majit manoesia terapoeng, sementara 
dibadannja ada terdapat beberapa 
loeka, begitoe djoega bagian moekanja 
habis terkoepas, sehingga orang tidak 
dapat memastikan apakah ini majitnja 
bangsa Tionghoa atau Indonesier, hanja 

dengan segera melakoekan penjelidikan 
dan pengoesoetan oentogk membikin 
terang ini perkara pemboenoehan jang 
sangat kedjam. 

  

  

  

Badminton Bond Batavia. 
Campetitie Minggoe 
pagi27 Januari j.a.d. 

- 

BV.LS 1 — Fomily Club 1 
' baan B.V,L.S. 

le klas. 

2e klas A. 

Family Club 2 — Gembira 1 
baan Hua Chiao (B). 

Sepakat 1 — Siong Tih Hui 1 
G baan Sepakat. 

2e klas B. 

Asiatic 1 — B.V.L.S, 2 
baan Asiatic. 

3e klas A. 

Gembira 2 — B.B.A: 1 
“baan Gembira. 

C.SA. 2—BBA.2 
baan C.S.A, 

    Ada dibilang bahwaprof.dr.Vorc “$ 
Setelah soedah menjiksa sekedarnja soedah 'kelogarkan .antjaman bo. 

pada 'sterinja jang serong itoe dan 

soedah bertobat benar2, djoega sebab 

— sajang-anak, — djadi sampai ini| 

hari tertoelisnja itoe scene, masih — 

hidogp-roekoen — terpandangnja. 

Adapoen, bocat timbangan Ajam, | oedah diberikan padanja, Lagi poela 
kalau itoe isteri sekiranja masih 

boleh diperbaiki, rawati- 

lah ae Ooaikel 
Boeat itoe orang lelaki jang beloem 

kenal batas,” biarlah djadi melek, 
“bahwa keboen itoe ada berpagar, 

roemah ada dinding, isteri ada soeami, 

lain perkara dengan ajam jang ta 

ber'akal! 
Mo 

   
   

-moedahan, itoe pemandangan 

bisa menarik keadilan jaitoe ta" 

selamanja pohon besar berboeah be- 
- sar (beringin), tetapi djoega pohon 

ketjil boeahnja besar (semangka), 

moenfa'atlah kiranja bagi pergaoelan 

hidoep sepandjang oemoer. 

Wassalam, 
AJAM. 

Begiloe soerat Ajam jang Kampret 
setoedjoe sekali. 

. Kenapa lelaki jang salah wissel sam. 

pai botjal-batj8l badannja segala, di- 

anggap biasa sadja sedangkan perem- 
poean tergingsir sedikit sadja soedah 
moesti ta? ada harapan lagi boeat men 
djadi istri oetama?. | 

Djikalau sekira masih boleh diper- 
baiki, rawatilah lagi baik2, kata Kija- 

hi Ajam. Ases€ boeng Kijahi ! ta 
Ada: kalatmja, keadaan-jang memak 

sakan perempoean terdjeroemoes, boe- 

kan kemaocan merdeka, Perempoean 

jang “terpaksa bernoda-dari sebab 

bawah “hypnotisme, atau perempaoean 

hoekoeman oleh cipiernja, perempoean 

tahanan oleh ambtenaar jang menahan, 

malah... ada kalahnja pekaporan is 

  

bekerdja oleh baasnja jang bersifat 
setan, perempoean ngadji oleh kijaji- 

    
Itoe semoea hanja 

sebabkan ,pengaroeh Gan 

an 1001.malam,.! 

“Pernah Kampret dapat telegram dari 

dilapat «| : i 
i n| " Kampret bilang : ,:Nou ja, loepakan j- 

lantas angkat kaki dari Java kal. 
orang tidak minta ma'af padanja. 

Ini mesti dianggap tidak betoel oleh 
karena prof. Voronoff tidak bisa piksa 
orang minta maaf padanja, jang toch 

nanti prof. Vorronoff akan balik lagi 
di Java dan akan berada disini bebe 
rapa hari, kalau ia poenja perdjalanan 
Ike Bali soedah rampoeng. Achirnja 
prof Voronoff berangkat ke Batavia 
boeat naik di kapal diboentoet ini 
boelan ke Indo-China. Ini memang soe 
dah dimaksoed terlebih doeloe, maka 
dalam itoe tidak terdjadi perobahan. 

Prof Voroneff diloekiskan sebagai 
satoe orang jang ada mempoenjai itoe 
karakter hingga perasaan jang katanja 
ada dipoenjakan padanja, tidak di 
kirapadanja. 

9 

| Oendang2 gadji pegawai kaboe- 
paten Tjiamis jang baroe. 

| Oleh dd. Boepati Tjiamis soedah 
dimadjoekan rentjana2 oendang2 gadji 

| boelanan dan oendang-oendang gadji 

orang sobat jang berpangkat, soeroeh 
datang spoed ongkos dia. Sesoedah 
"Kampret datang dimintai advies, itoe 
'sobat bingoeng banget sebab isterinja 

de kost di familie sendiri (isterinja 
jang familie) telah salah wissel sebab 
tidak “bisa berboeat lain. Sang ipar 
jang djadi Iblis !-Tetapi sekarang itoe 
isteri baikfsekali tidak koerang satoe 

sadja itoe hal djikalau memang seka- 

rang baik”. dengan kata begitoe ke 

H.A. Salim jang itoe waktoe djadi 

hoofdredacteur ,, Mustika“. Adviesnja 

ik, biar dirawat dengan baik !“ 

Djikalaw dibikin baik masih serong, 

MAL now tjari jang lain |   | Koetoardjo, pada tahoen 1931 dari seh 

#Cheribon. 

mengakoe bahwa doeloe waktoe ia in 

Djokja-sebentar tjari adviesnja soedara 

ini soedara berdasar agama djoega LK 

Ma'afkan itoe perempoean dan djangan 

di-ingat-ingat. Djikalau masih bisa ba 

  

  

'R. Moeh. Tajib Tegal. 
Soerat toean kita soedah terima dan 

oecang ijoeran soedah masoek. Do'a- 
kan sadja soepaja dapat. 

hardjo Donanweg, Tjilatjap Wang 
kiriman banjaknja f 1,30 telah sampai 
pada kita. Jang satoe roepiah oentoek 
loterij telah. masoek boekoe, djoega 
kalender telah kita kirimkan. Harap di 
terima dengan baik. 

. Abonne No. 9024, Toean A, Manaf 
Siasa Foekoedtraat, Pontianak Kalen- 
der ,Pemandangan"“ oentoek 
tocan telah kita kirimkan. 

.Abonne No. 8593 M. Tjitroprajitno, 

Kiriman Toean sedjoemblah F 2.50 

oentoek ioeran2 loterij telah sampai 

pada kita. Terima kasih, 

Tocan K.M. Abdoerrachman Gep, 

Districihoofd Kota Baroe (Poelau 
Laoet) Wang kiriman Toean sebesar 

f 4,50 telah kita terima. Jang mendjadi 

lantaran ,Pemandangan" tidak 
lekas mengoendjoengi Toean, lantaran 

doeloe Toean kasih adres koerang te- 
rang, Moelai sekarang teroes kita kirim, 

Toean Mochamad Moein roemah 
Tinggi Dalam Pekarangan Mesdjid 

Ganting, Padang soerat Toean telah 
kita terima, poen adresnja telah kita 
robah. da 

Abonne No. 8097, Toean Joedadi- 
sastra, Tjibadak wang kelebihan jang 

10.30 telah dimasoekkan oentoek ioe- 
Iran loterij f0.25, na 

“ Abonne No, 1638 Toean Wahjoedi, 

Poste Restarite Tasikmalaja. Semoea 
kiriman toean (f 1,75) telah kita ma 

'soekkan didalam  boekoe, . Terimah 

kasih. in 

Toecan A. Chatab, Gebang anom, 

dalam persidangan Dewan Kaboepaten| 

f0.50 oentoek ioeran loterij telah ma 
'soek didalam boekoe. Terima kasih. 

Abonne No. 7500, A. Oemardini, G. 
'AIketiri:Baridoeng, 0 uu an 

Semoea keterangan Tocan acc. tjoema| 
Sajang apa jang Toean maksoedkan| 
ocang jang Serestant-nja f 1.50 (f1.— 
boelan Febr. dan f 0.50 oentoek ioeran 
loterij) kita tidak bisa kaboelkan djadi 
semoeanja dimasoekkan oentoek boe- 
lan Febr. sadja, agar Adm, tidak men 

Ma anang: 

Kiriman jang'f 1.80, telah sampai pada 
kita, djoega Kalender telah kita kirim- 
kan, : 

Abonne No. 10667, Toean Dasa, b. 
H. Amin, Kg. Padang. Tobaali Bangka. 

Kiriman wang f.4.50, telah kita te- 
rima dengan baik, terima-kasih. 

Dimasoekkan pembajaran Febr. t/m 
April '35. Harap toean mendjadi tahoe. 

' Abonne No. 7207, Toean Mangoendi- | 

.Abonne. No..8958, toean Tjek Oe- 
djang Batoeradja. 

Oletr karena sampai ini hari beloem 
kita dapat, storan dari Agent di Batoe- 
radja, . kita beloem. -bisa- masoekkan 
oentoek boelan Februari. 

Kita djoega akan oeroeskan dengan 
Agent sendiri, Te 

djadi rotjet. 

Abonne No. 7588, Toean Patikawa, 
Djatiroto S,5:0. L. #5 
'Semoea keterangan Toean 'acc., 

djadi potongan jangf 450 sekarang 
masoek oentoek boelan Dec. sampai 
PE A0 0 :   
  

    

    

        

       

   

   

Adres jang actief dan 
sympatiek, dari roepa- 

roepa. barang .batik Pe- 
kalongan.   

   
        
       

        
   
    

Boleh pesan 
banjak of sedi- 

kit dengan Rem- 

bours pada: 

Roepa2 
Saroeng. Roepa2 

Kain Pandjang 
Model jang ,,up 

to date", 

  

    

M. Radjab 
Mandailing 

   Batik-Handel ha 

Pekalongan 

  

  

      

Baek kwalitcit, haroem dan dingin di pakenja. 

1, 50gr. f 0.30 locar Java (0,35 boeat orang dagang dapat rabat baek. 
2 Souw Han Jam 

Hoofd Agent 

K,W,E, Kartaatmadja O, Tamarinde- 
laan Ns. 220. genten Tai Hoo Djoen 
Pasar Senen No. 110, Toko De Echte 
Djembatan Merah Btc. Toko S. B. A, 

Se     Kota Radja (|Atjeh) Distribuan Sauw 
Han Jam. 

  

  

MALAISE TINGGAL ' MALAISE 
Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

  

mfm TABIB: S.S. MOHAMMED ALI sj 
Matramanweg No. 39 “pinggir djalan ttam — telefoon 536 Meester- Cornelis 

. 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 

dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau oran ' toea,-seperti: 

sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, sakit bocah pinggang, Batoek-basah-atau 
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 

tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 

tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah- boeat diseboetkan disini. | 
Dioega dikelocarkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 
dibawah djari-djari kaki. 2 ta Nu : 
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan keerap ongkos me- 
ngobati “dalam seminggoe bceat Indonesier f 0,50, orang asing 

' # 0,75 dan anak ketjil f 0,25.-— Bu 2 
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 

8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
origkos asal sadja bajar onkost transport. 
Ada sediapoeder ramboet poetih, bikin itam ramboet'per flesch 
20 gram f 2,— 3 wat Bi 

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

  

»   Semarang. Wang jang f3.— oentoek   KAMPRET. nafkah  ,Pemandangan“ poen jang 

  

       an 
  

   

| 

    

    

      

  

 



  

  

  

     

  

'ADVERTENTIEN 
ia MMUONTNONOOO ON PRORORATS 

Soedah datang Asli Tabib soedah datang 

TABIB Dr. PEKAN 
VAN HINDUSTAN 

    

   
     
    
   

       

- Ini Tabib | jang: asli So edah 40 tahoen lamanja Menilai dan beken: 

5 di Kota Batavia-Centrum, baroe datang lagi dan tinggal di tempat 

H lama djoega jang ferseboetdi bawah. 

Dan sekalian tocan2, njonja2 dan soedara2 SakBAk Kake jang 

saja soedah mengobati segala roepa2 penjakif Seperti ambeien en 

'hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm zonder operatie. 

-Baroe boeka lagi dr Molenvliet Oost 15 sebelah Ilir Weeskamer 

Batavia-Centrum, 

Menoenggoe dengan hormat, 

TABIB Dr. ABDULKARIEM 

Mpjeuviiet Oost No. 15 sebelah Weeskamer Bt.-C. 
t 

“ BAROE TERIMA 

Madei dan kleur jang paling baroe 
Prijis moelai £ 1,75 sampai £ 1S.— 

ag 
GARANTIE 

: Soedah Ea banjak poedjian dan PATENT 
PATENT dari America No.600293. PATENT dari Inggeris 

| No, 358322. PATENT .dari France Ne, 132510. 

“nh PILOT Inkt per flesch f 0,15 

“Djoega kita trima boeat reparatie roepa2 vtlpenhouder 
: ongkos direken jang paling rendah... —... 

“Boeat diloear kota boleh dikirim dengan rembours Fi 

Agent besar boeat Batavia — 

“TOKO OISHI 
SENEN 19-38 SI — Sega UU ta TELEROON 1 1623 WI. 
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AKA Am 

KELOEARAN. A 

Lost sebal KAI: 

I FAROKA| 
| Jang paling diempol 
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“TOKO COOPERATIE 'BOEDI ISTRI” 

"Monster djika diminta, dikasih perijoema, ketjoeali 

| “jang tida kalah sama minjak Tjiamis. 

  
  

PRIBOEMI MANNNYA JA 

S€tamanja kita sedia ketjap blekan dan botolan no. 1 
“dan no 2, kelocaran C,B,!. Manondjaja jang soedah 

terkenal dimana-mana tempat. Rasanja dan: haroemnja 
kita teroesah seboetkan !agi. 

Harga boeat djoeal lagi, direken harga jang pantes, 
Atoer pesenan selamanja dengan REMBOURS. 

onkos kirim, Djoega. kita mendjoeal minjak  klapa, 

Menoenggoe dengan hormat Njfonja2 dan Toean2 
poenja pesenan.   Pengoeroes C, B.I. Manondjaja 
  

  

N
a
n
 

  

  
  

  

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

RALING, MOESTADJAB 

DIATAS DOENIA 

»Cry 'ptal" 
Boeat keperloean kita djika da- 

2 pat dikinggapi penjakit kentjing 
baroe dan lama selaloe makan, 

sOr
ypt

al"
 

Basmikag semoea baccil2 koetoe2 
akar2 dan daying2”ig. biang'dari 
penjakit 'kentjing sampsi habis 
tidak “berdjangkit lagi: 

(CRYPTALSFLALOEBEKERDJA 
UN TDENGAN “TJEPAT. SEKALI 

SEBAB DJAMAN: MALAISE 
HARGA “CRYPTAL 

#“DITCEROENKAN LAGI. 
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Boleh dapet di kita poenja agent 

“0OKO M. OISHI 79-81, djalan trambaan Senen Batavia-C. 

TOYO, depan Rialto Bioscoep, Seren Batavia-C. 
MATAHARI, Tanah Abang, Batavia-C. 
SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra). 

KANEKO, djalan tram No, 242 Mr, Corelis. 

' SABE, Handelstraat Buiterzorg. 

SUZUKI vih NANYO, Groote Postweg.39, Sopkahosai: 

TOGASH! Tjiandjoer. 
OBAT NAKAMUKA, Kanoman 40 Bandoeng. 

UMENO. Senen djalanan tram No. 183 Batavia-Centrum. 

SANYO Kramat No. 12-Batavia- C. 
MATAHARI Tangerang 

  

  

    

Oude Kerkhofweg 36 

sampai besar. 
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Electrische -- Drukkerij 

» PENGHAREPAN 

    

   

   

  

   

Mentjitak dari peke 

Pertjitakan kita ada 
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HOTEL PA 
V. H. NAIMIN — 

Moekanja Station Bandoeng 

Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 
poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 

Pemandangan loeas, rawatannja ba- 
goes dan bersih, djongos-djongos 
radjin dan fjepat meng: eroes tetamoe 
tentoe menjenangkan can kita tida 
aken poedii Hotel sendiri harap di 
saksikan sadja, 

Terlelaknja HOTEL di Centrumnja 
KOTA Bandeng, 

Tarief kamar paling rendah dan 
menoceroet zaman. 

N,B, Sedia, Kamar. bocat tinggal la- 
ma atau boelanan, abonnement dapat 
harga dengan menjenangten, 

Memoedjikan dengan hormat, 

De Eigenaar 

A. WACHIT 

PARA BANNER BI SN 
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Khoe Teng Hay, Gebroeders 
Khoe. Tandmeester 

Pintoe Besar No. 89 Batavia 

Kita “bisa bikin dan pasang roepa2 
gigi dari perak, mas dan porcelein di- 
kerdjaken. sampe rapi ditanggoeng enak 
pakenja, sebab kita doeloe pembantoe 
(Assistent) dokter gigi Europa sehingga 
15 taon dan mempoenjai banjak soe- 
rai2 poedjian. Bseat orang tida mampot 
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 
miruut bisa semboe 'per botol 5 Gr, 
f 125. Poeder gigi bikin ckoeat dan 
mengilapken gigi per botol 20 Gr. f 1.25. 

Obat mata “orang foca'oesia 50-70 
laon mafa tida awas pake ini bisa terang 
per botol 5 Gr. f 2,50.— 

Terima pekerdjaan sepos Duitschland 
mas “doekaft atawa Dobble garantie 
1-5 taon, 
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  | BROWN RIBBON : 
Ka - (Zonder: Couponj| « kie 

| aa iss pak terisi '20 bidjil 

“10 Obat" Ga 
N.V.. FAROKA Malang, jaitoe patklek dengan 
tjara kerdja jang paling modern dan jang 

paling” sehat, jang selatoe ada dibawah peni-. 

““Tikannja dokter. 10 
ENG AUN. TONG 

. MILUOENAN Di 
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SOEDAH TERDJOEAL 
TIAP-TIAP. TEMPAT 

— Kemandiorannja soedah terpoodi! olah Yap ap orang “5 
x 

da bas 

      

  

| OBAT SAKIT KEPALA 

MOLENVLIET W.I74. BATAVIA 
TELEFOON  BAT. 1090. 

K
n
,
 

H
o
a
 

s
a
 
A
k



   

  

Ba mmm mean meman our memanah nat vrme ngamen wa 

35 tahoen ke 3 

  

  

   

   

        

   

      

   
   
   

      

   

    
   

   

  

   
   

  

   

  

   
      

   
     

    

   
   

  

   
   

  

   

        

   

   

      

   

    

    

    

  

    

  

   

      

   

    

   

      

   

  

     
   

  

' Voorz: Boeat apa itoe botol. 
' Saksi: la bilang pada Jan soepaja 
itoe botol ditaroeh dibawah Pa 

Noi, tapi tiap2 pagi moesti diren 

doeloe dalam air,  Menoeroet 
annja itoe doekoen, itoe minjak 

ngan akan habis sendiri. Dan 

“bila itoe minjak soedah habis, 
can Born akan djatoeh sakit. 
Mr. Abel: Djatoeh sakit. Boeat 

a bilang djatoeh sakit... Bilang sa 

| lantas mati! | 

  
gi ke roemahnja itoe doekoen bersa 
4 sama dengan Noi, boekan ? 
saksi: Ja. : 5 

0 012. Kenapa njonja selaloe maoe 

dia boeit beroeroesan dengan itoe 

cen ? 

aksi. Oleh karena saja ada di 

aroehi oleh njonja Noi. 
00rz. Dipengaroehi bagaimana ? 
aksi: Ja, oleh karena ia telah 

parkan beras dan 3 djaroem di ke 

nja saja poenja roemah, maka dari 

e saja lantas menoeroet sadja pada 
poenja kemaoean.'. 
Voorz.: Beras dengan arang. Ada 
kogatan apa dari itoe jberas dan 3 

oem jang dilemparkan di njonja 

enja kebon. Ban 

Saksi: Ja, saja lantas djadi me- 

seroet sadja apa iapoenja kemaoean. 

Mr. Abel: Ach, jbarangkali njonja 

ja maoe lantaran ada berhoeboengan 

an tocan P 

  

  

Voorz. Dan apa pekerdja'annja 

pe doekoen djoega ada hasilnja ter- 

idap pada testamentnja toean Porn. 

Saksi, Pelakangan saja dapat ide 

car bahwa toean Born telah seroean 

a Noi boeat teeken namanja . di 

e soeraf. 

OB. 
aksi: Ja. 

nee, 

an boeat boenoeh orang ? 
Saksi: Saja tidak tahoe. 

Mr. Abeli: Bilang sadja terves- 

a bikin orang mati ? 

kasih phosphor oleh itoe mantri? 

Saksi, Saja kira bisa. 

dari barang-barang perhiasaannja. 

| Jansen? PA 

ESaksahja, 

“. Yoorz, Apa sebabnja? 

ka dimadoe. 
: 

Voorz: Kawin dengan siapa ? 

  

F ' Voorz: Lebih manis..,. 

elanda akan kawin pada Noi? 

oorz: Noi ada dimana ? 

aksi: 

ja poenja roemah. 

  

ng sendiri. 
ui Moore Di depannja politie njonja “ NVoorz. Blakangan anaknja toean 

a bilang bahwa. kedatangannja Noi| Born jang bernama jan djoega in de 

taran dipanggil ? 
Tidak. $ jaksi: 

meriksaan pemboenoehannja t. Born. 

Persekoetocan pemboeneehan diboeka oleh njonja 

djanda Inspecteur van Politie Jansen. — Mantri C.B.Z. 

menjediakan ratjoen. — Rahasia persahabatan (?) an- 

tara njonja Born dengan toean Jansen. — Boekoe jang 

membawa riwajat. — 

  

Voorz: Blakangan njonja pergi| 

. Injonja- Born diteroeskan, djoemblahnja 

'00rz: Apa betoel belakangan per 

itan soeroeh pada Jan soepaja mia 

k phosphor pada satoe mantri dari 

Voorz: Boeat apa itoe phosphor? 

Saksi: Boeat ditjampoer didalam | 

Mr. Abeli: Djadi akan dipergoe- 

ang. Njonja toch tahoe phosphor 

Voorz: Apa Jan djoega lantas kampoeng politie (Pontjoll. 

“Saksi: Tidak, itoe mantri bilang, 

yahwa ia takoet boeat kasih phosphor. 
Voorz: Apa njonja bisa kenalij 

oe mantri. apabilaia berada disini? sama pesakitan Noi ? 

Kemoedian atas pertanja'annja VOOr-| tahven jang laloe. 

itter saksi bilang bahwa ia djoegal yen jang laloe. 

tahoe jang Noi telah gade beberapa sama pesakitan Noi? 

Noorz: Apa betoel belakangan 'sgeroeh oleh laki saja boeat datang 
ajonja telah minta bertjerai dari toean | keroemahnja pesakitan Noi, 

Saksi: Oleh karena ia maoe ka-| 

in dengan orang lain dan saja tidak 

Saksi: Kawin dengan Noi sebab 

katanja Noi ada lebih manis dari saja. Inja perhoeboengan dengan Noi lantas 

ani Sajaldjadi poetoes? 

tidak mengarti itoe. Apa betoel sebej f | 

loemnja Jansen pergi ke negeri Olanda,'Saks'' Oleh karena saja poenja laki 

ia lebih doeloe telah bilang padamoe  djatoeh tjinta pada Noi, dan sering 

bahwa ia sepoelangnja dari negeri|kali lantas fjari tjektjak dengan saja. 

Saksi: Ja, Dan Noi djoega ada,tem|dengan revolver dan belakangan, saja 

o saja poenja laki lagi bilang begitoe. 'poenja laki dloega tinggalkan saja 

la kebetoelan datang di|toean Born. 

: Siapa jang pangil pada- tinggal berdiam di paviljoennja toean 

datang diroemahmoe itoe?| Born ia 'sebeloemnja kasih oecang be- 

i: Ia tidak dipanggil, ia da-|rapa pada njonja? 

  

Goena-goena tidak ketinggalan. 

| (sambocagan kemaren). 

3 
1 

Voorz: Tapi di itoe waktoe lan- 

tas terbit tjektjok diantara njonja dan 
Noi boekan ? 
Sagita. 
Noorz: Apa njonja djoega tahoe 

bahwa selamanja Jansen ada didalam 

verlof, ia seringkali kirim soerat pada 

pesakitan Noi ? 
Saksi: Tidak. 
Vorz: Apa betoel belakangan, di- 

waktoe malam, njonja telah datang di 

roemahnja Born ? 
Saksi: Ja. 
Voorz: Boeat apa? 

“Saksi: Boecat minta aspirin lan- 

taran saja poenja anak sakit. 

Voorz: Njonja djoega tahoe bah- 

wa Born telah diboenoeh, boekan ? 

Saksi: Ja. 
Voorz: Kapan? 

Saksi: Besok harinja, sesoedah 

nja ia diboenoeh, : 

| Voorz: Siapa jang telah datang 
diroemahmoe ? 

Saksi: Lakinja baboe, bok Mina, 

kasih tahoe pada Jan, bahwa toean 
Born telah diboenoeh. 
Voorz: Itoe pagi djoega njonja 

apa djoega pergi diroemahnja toean 

Born ? Par 
| Saksi: Ja dengan saja poenja tiga 

anak. 
Dengan perlengkapan Raad van Jus- 

titie sebagaimana dalam pemeriksaan2 
jang soedah berdjalan lebih doeloe, 

hari Sabtoe jbl. perkaranja pemeriksaan 

'publiek jang nonton ada banjak sekali, 

lebih banjak dari jang doeloean. Moe- 

lai dari poekoel 6 pagi soedah ada 

ibanjak orang jang menoenggoe, dan 

tempo pintoe roeangan pemeriksaan di 

boeka banjak jang dikasih masoek, 
tapi toch tidak semoea, lantaran mana 
achirnja tidak sedikit orang terpaksa 
menoenggoe diloear, 

Hampir semoea njonja2 jang doeloe 
nonton, kelihatan datang, diantara siapa 
banjak jang bawa teman2, hingga 

hatannja. 

bilang, tetap pada keterangannja jang 
doeloean. 

Lebih doeloe dipanggil mengadap 

njonja Jansen, doeloe isterinja J. W. 

Jansen, pekerdjaan inspecteur van po- 

litie, oemoer 32 tahoen, tinggal di 

Ditanja apa saksi kenal pesakitan2 
jang ditarik dimoeka hakim, saksi dja- 
wab tidak, ketjoeali pes. njonja Born. 

V o0rz: Moelai kapan njonja kenal 

Saksi: Soedah lama kira doea 

Voorz: Bagajsana kau bisa kenal 

Saksi: Pada soeatoe hari saja di 

Voorz, Dan kemoedian bagaimana 
|kau poenja perhoeboengan dengan 
pesakitan Noi ? 
Saksi: Baik. 
'Voorz. Sampai kapan? 

Saksi. Sampai satoe tahoen lama. 
nja. Hn 

'Voorz.: Apa sebabnja njonja poe 

Pada soeatoe hari saja telah diantjam 

dan tinggal berdiam. di' paviljoen 

Voorz. Waktoe njonja poenja laki 

Saksi. f 150.— 

menoemparg pada njonja ? 
| Saksi, Aatas permintaannja Janjtoe soerat. 
|sendiri. 

Voorz. Kapan berangkatnja Jansen |sakitan soeroeh pada Jan soepaja minta 

kenegeri Belanda ? phosphorpadasatoe mantri dari C.B.Z,? 

negeri Belanda itoe, se-boelan2-nja'ia 

djoega kirim ocang boeat makan pa- 

Idamoe ? 

jang njonja Born bekerdja dengan 
Idoekoen ? 

'belakan antara ito doekoen dan njonja 

roeangan mendjadi lebih ramai keli-j 

Tatkala pemeriksaan diboeka, atas|doekoen lantas berboeat apa dengan 

pertanjaan dari president pesakitan2|itoe barang2 ? 

  
- 1 

Saksi. Di tahoen 1933. » 1 
Voorz. Apa selamanja ia berada di 

Saksi: Ja. 
Voorz: Apa njonja djoega tahoe 

Saksi: Ja. 
Voorz. itoe doekoen disoeroeh apa? 

Saksi: Itoe doekoen haroes bikin soe- 

paja toean Born bikin tastement boeat 

keoentoengannja njonja Born. 

Voorz: Apa njonja djoega telah 

pernah dimintakan perhoeboengan oleh 

njonja Born soepaja tjarikan doekoen ? 

Saksi: Ja. 
Voorz: Doekoennja siapa ? 

Saksi: Saja kira satoe loerah. 
Voorz: Dalam pembitjaraan jang 

Born, apa jang njonja tahoe ? 

Saksi: Sajatidak begitoe mengerti, 

apa jang dibitjarakannja, tapi dari satoe 

dan lain, saja ada sangkahan bahwa 

itoe doekoen maoe disoeroeh bikin ma 

ti toean Born. 3 

Voerz: Njonja toean apa tentang 

keadaannja Noi. Apa ia ada “"pindjam 

wang ?: 
Saksi: Saja dengar bahwa njonja 

Born ada pindjaman f 40— pada satoe 

orang Tionghoa di Djatingaleh. 

Voorz: Belakangan njonja bersa- 

ma-sama dengan Jan pergi keroemah 

nja itoe doekoen boekan ? 

Saksi: Ja. ke Gajamsari, diroemah 

Inja bini moeda dari itoe doekoen. 

Voorz: Apa njonja djoega pertjaja 

jang itoe doekoen bisa bikin sakit t. 

Born? 5 
Saksi: Tidak. 
Voorz: Tidak pertjaja. Tidak per 

tjaja jang itoe doekoen dengan djalan 

meratjoeni bisa bikin mati t, Born ? 

Saksi: Doeloe tidak. 

Voorz: Tapi sekarang pertjaja ? 

”Saksi: Tidak begitoe pertjaja? 

Mr. Abeli: Ach tidak pertjaja.., 

tapi belakangan djalankan sendiri ., . 

Saksi:tinggal diam. 
Voorz: Iloe doekoen diitoe waktoe 

minta wang voorschot berapa pada 

njonja ? 
Saksi Ia minta f 2—. 

Voorz: Didepannja politie njonja 

ada bilang bahwa itoe doekoen telah 

Ingat njonja poenja soempah! 

Saksi: Ja boleh djadi f 10—, Saja 

soedah tidak begitoe ingat 

Voorz: Belakangan itoe doekoen 

lantas minta apa? 
Saksi: Ja minta soepaja dibelikan 

minjak wangi, menjan dan kain poetih. 
Voorz: Kain poetih berapa el. 
Saksi: 5 el. 
Voorz: Apa itoe belakangan djoe- 

ga lantas njonja belikan ? 
Saksi: Jan jg beli. 
Noorz.: Sesoedahnja itoe barang2 

dikasihkan pada itoe doekoen, itoe 

Saksi: Ia bawa masoek itoe ba- 
rang2 ke dalam kamar, apa jang oleh 
nja lantas diboeatnja saja tidak tahoe, 

Belakangan tempo itoe doekoen ke 
loear dari kamar, ia lantas kasih itoe 
botol minia wangi pada Jan. 
Voorz.: Boeat apa itoe botol. 

th 

nakan boeat boenoeh orang ? 

minta wang f 10—. Mana jang betoeli 

Voorz. Siapa jang minta soepaja ialngar bahwa toean Born telah soeroeh | 
pada Noi boeat teeken namanja disa- 

Voorz: Apa betoelibelakangan per 

Saksi: Ja. 
Noorz: Boeatapaitoe phosphor ? 

Saksi: Boeat ditjampoer didalam 

ce, La 
Mr. Abeli: Djadi akan dipergoe- 

Saksi: Saja tidak tahoe. 
Mr. Abell: Bilang sadja teroes 

terang. Njonja toch tahoe jang phos- 
phor bisa bikin orang mati ? 
Voorz: Apa Jan djoega lantas di 

kasih phosphor oleh itoe mantri ? 

Saksi: Tidak, itoe mantri bilang, 
bahwa ia takoet boeat kasih phosphor. 
| Noorz, Apa njonja bisa kenalin 
itoe mantri apabila ia berada disini ? 
Saksi: Saja kira bisa, 
Kemoedian atas pertanja'annja voor 

zitter saksi bilang bahwa ia djoega 

tahoe jang Noi telah gadai dari pada 
barang2 perhiasannja. 
Voorz: Apa betoel- belakangan 

njonja telah minta bertjerai dari toean 

Jansen ? 
Saksi: Ja 
Voorz. Apa sebabnja? 
Saksi. Oleh karenaia maoe kawin 

dengan orang lain dan saja tidak soe- 
ka dimadoe. 
Voorz, Kawin dengan siapa ? 

Saksi. Kawin dengan Noi, sebab 
katanja Noi ada lebih manis dari saja. 
'Voorz. Lebih manis .., . Saja tidak 

nja Jansen pergi ke negri Belanda, ia 

lebih doeloe- telah bilang padamoe 

landa akan kawin pada Noi? 
Saksi, Ja Dan Noi djoega ada, 

tempo saja poenja laki bilang begitoe. 
Voorz, Noi ada dimana? 
Saksi. Ia kebetoelan datang di 

saja peenja roemah. 

mengerti itoe. Apa betoel sebeloem/ 

bahwa ia sepoelangrja dari negeri Be 

nja soepaja datang di roemahmoe 
itoe ? | 

Saksi: la tidak dipanggil, ia datang 
sendiri. 

Voorz. Di depan politie njonja 

ada bilang bahwa kedatangannja Noi 
lantaran dipanggil. ? 

Saksi. Tidak, 
'Voorz, Tapi di itoe waktoe lantas 

terbit tjektjok diantara njonja dan Noi 
boekan ? 
Saksi: Ja. , 

Voorz.: Apa njonja djoega tahoe, 

bahwa selamanja Jansen ada didalam 

pesakitan Noi? . 
Saksi: Tidak 
Voorz: Apa betoel blakangan, di 

waktoe malam, njonja telah datang di 

roemahnja Born ? 
Saksi: Ja. 
Voorz: Boeat apa? 

Saksi: Boeat minta aspirin lanta 
ran saja poenja anak sakit. 
Voorz: Njonja djoega tahoe bah- 

wa Born telah diboenoeh, boekan ? 

Saksi:Ja. 
Voorz:Kapan? 

nja ia diboenoeh, 
Voorz: Siapa jang telah datang 

diroemahmoe ? 

kasih tahoe pada Jan, bahwa toean 

Born telah diboenoeh. 

Voorz: Itoe pagi njonja apa djoe 

ga pergi di roemahnja toean Born ? 

Saksi: Ja dengan saja poenjatiga 

anak. 
Voorz: Apa disitoe njonja djoega 

lihat majitnja Born ? 
Saksi: Tidak. 

V oorz. Apa sebabnja njonja anak 

Annie menoempang di roemahnja 

toean Born. Apa njonja tidak takoet 

jang ia akan djalan djahat ? 

Saksi: Tidak lantaran toean Born 

ada baik sekali padanja. Ea   Voorz. Siapa jang panggil pada 

Nasehat kepada segala langganan dan boekan langganan kita. 

Awas atau hati - hatilah toean-toean dan njonja - njonja kalau ber- 

' belandja lain TOKO, djangan sampai terbeli batik tirocan, sebab 

sekarang banjak keloear batik tiroean. 

Perhatikanlah! 

KITA MENJEDIAKAN TJOEKOEP BATIK ASLI 

(Ada samboengan). 

  

      

bs | : sad KAIN  PANDJANG 
Kain batik pandjang Tn Saroeng dan KAOENG NE 

MANTERON Ba- || pandjang keloearan jj POLOS haloes dan 

njoemas FANSEILEN sedang dan saroeng 

ASLI: 2 ASLI. poetih Kn 

    
  

Menoenggoe dengan hormat. 

Semoea batik keloearan apa sadja, kita tjoekoep semoeanja sediakan 

, jang Asli. 

TOKO ,ISMAILDJALIL" & Co. 

Pasar Senen 121 en 123 Batavia C.—Pekalongan—Solo— Padang — 

Tasikmalaja. 

HOOFDKANTOOR BATAVIA-C. Telf 4356 WI, 

P.S, Hoeboengkanlah perniagaan toean sama kita poenja Firma soe- 

paja toean2 mendapat kemadjoecan jang pesat sakali dan ke- |. 

oentoengan jang menjenangkan.     
    

PEROBAHAN HARGA! 

verlof, ia seringkali kirim soerat pada 

Saksi: Esokan harinja, sesoedah 

Saksi: Lakinja baboe. bok Mina, | 

"Saksi: Ia bilang pada Jan soepaja 
itoe botol ditarik dibawah bantalnja 
Noi, tapi tiap2 pagi mesti direndam 
doeloe dalam air. Menoeroet omongan- 
nja itoe doekoen, itoe minjak belaka- 
ngan akan habis sendiri. Dan apabila 
itoe minjak soedah habis, toean Born 
akan djatoeh sakit. 

'apa bilang djatoch:sakit,.. Bilang sadja 

lantas djadi mati ! 
Voerz: Belakangan njonja pergi 

lagi keroemahnja itoe doekoen bersa- 

ma sana dengan Noi, boekan ? 

Saksi. Ja. 

Voorz.: Kenapa njonja selaloe 

maoe sadja boeat beroeroesan dengan 

itoe doekoen ? $ 

Saksi: Oleh #karena saja ada di 

pengaroehi oleh njonja Noi. 5 
Voorz,: Dipengaroehi bagaimana? 

Saksi: Ja, oleh karena ia telah 

lemparkan beras dan 3 djaroem dike- 

itoe saja lantas menoeroet sadja pada 
|iapoenja kemaoean. : 
Voorz: beras dengan arang ada 

kekoeatan apa dari itoe beras dan 3 

poenja keboen ? Ta 

Saksi: Ja, saja Inntas djadi me- 

noeroet sadja apa japoenja kemaoean, 

Mr. Abel ach. barangkali, njonja 

ada maoe lantaran ada perhoeboe- 

ngan dengan t. Born. . . . 

Saksi. Tidak! » 

Voorz. Dan apa pekerdja'annja 

itoe doekoen djoega ada hasilnja ter- 

hadap pada testamentnja tocan Born. 

Mr. Abel: Djatoeh sakit. Boeat |" 

boen saja poenja roemah maka darij. 

djaroem jang dilemparkan di njonjaf     kost pada njonja ?   Saksi. Ja, Saksi: Belakangan saja dapat de 

PEROBAHAN HARGA! 

MOERAH LOEAR BIASA! 
Sasana | HABIS TAHOEN 

1934 berobah djadi tahoen 193.5 

TOKO BATIK M.I. MA'ASOEM 

di Pasar Senen No, 135 — Batavia-Centrum 

Toeroet lagi MEROBAH semoeanja harga barang dari haloes 

sampai pada jang kasar. 

BOEKTI JANG NJATA 

Baroe doea boelan toko kita. berdiri banjak foean-toean dan 

njonja-njonja soedah kenali. : 

KARENA APA? 

Kita mendjoeal batik banjak roepa, keloearan seloeroeh tanah Djawa 

serta saroeng tenoenan roepa-roepa model dan roepa2 keloearan. 

SYSTEEM KITA 

AMBIL OENTOENG TIPIS ASAL LAKOE BANJAK 

Sebeloemnja toean2 dan njonja2 belandja di toko lain koendjoe- 

ngilah lebih dahoeloe toko M,l. Maasoem di Pasar Senen No. 135, 

focan2 dan njonja? tentoe memoedji, karena “Japat barang baroe 

dan bagoes, serta harga paling moerah. 

  

  

Be 

N.B. Kita menoenggoe kedata- 

Kaoem saudagar berhoe- |j ngan foean2 dan njonja2 

boenglah sama Toko M.I. dengan segala hormat Toko 

Ma'asoem, tentoe beroen- M.I. Ma'asoem Senen 135. - 

toeng. Pesenan diloear kota Batavia-C, —« Solo — Peka- 

semoea dikirim dengan rem- longan — Padang. 

- bours. 
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- 'sininja. 
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| Kantor Oeroesan Pengadilan 
— IRechtszakenkantoor| 2 

$ 1! Mr. 

  
| SAWAH BESAR 56, Tel. Wel. 3799, BATAVIA-CENTRUM 

Kantoor oentoek mengoeroes perkara dimoeka pengadilan 
oentoek Merken, Faillissement Overschrijving, djoega oentoek 
oeroesan: incasso, belasting, informatie, administratie, hak 
tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomie, djoega salin 
menjalin kedalam berbagai-bagai bahasa. | 

Satoe-satoenja kantor Indonesia di Djakarta. Diboeka tiap hari 
dari p. 8—1 pagi dan p. 3.50—5 sare. Oentoek orang tidak 
mampoe hari Selasa dari poekoel 1—5 sore. 
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Oplaag 6000 

« 

djadi lapangan advertentie djoega. 

  “Balavia-Ccatrum IR. Salehisan:181 

Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji 

Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

Dikirim pertjoemah kepada leden P. 
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. Ri 

Harga abonnement boeat Hindia. 
f 5— setaon atawa 12 nomer, f2.50 setengah taen atawa 6 nomer, pem- 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer. 

Lapangan bagoes dan loeas oentvek reclame dan advertentie. 
Menghadepi hasil besar dan menjenangken: tariefnja rendah dan berlang- 
ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 
Ingetlah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werkenjang terkemoedi 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P. P. B. B. bisa men- 

Perminta'an langganan atawa pertjontoan 
tentie afawa tarief, serta masoek lid P, P. B. B. toelis pada. 

Exemplaren 

P.B. B. dan dibatja oleh-angg, nan2 
Ba 

Pemimpin, mocat adver- 

“Administratie. 
Paviljoen) Telefoon No. 3071 WI,   

  

  

  

: E. M, M Cc 

  

Satoe-satoenja toekang Ketoe Oedeng jang mendapat 2 Diploma, 

dari itoe tidak oesah heran. soedah mendjadi langganan besar 

dari. achli 2. pemakai ketoe-oedeng. jang berpangkat tinggi dan 

rendah — 

Djoega berdagang BATIK—POLENG— SLOFFEN, dan lain2, jang 

warnanja, tjoraknja, maoepoen Ouatiteitnja menoeroet Zaman.— 

MOERAH 

Pertjajakah ? Djangan ragoe2! Boektikanlah le Dan atoer pesanan 

: dari sekarang. 

HARGA " — "PASTI — 

N.8. g : 

harga.— 

    

AA ma nana 

    

rdiri di pinggir pagar”. 
| “Oleh . 

SAEROEN 
! Bagian ke VIII 

' PENOENGGOEAN GAGAL, 

4 

1 »Dimana embi tinggal ?“ 
,Di Toegoe, dekat Poentjak sebelah 

Tidak lama lagi . sampai. 

Roemah di pinggir djalan, ada kebon 

kembang loeas, ada balong ikan-ikan, 
pendeknja embi tanggoeng enden 
akan merasa betah di embi. Moedah- 
moedahan begitoe", 
“Soetijah ambil kepoetoesan boeat 

terima ini oendangan jang mendadak 
dan loear biasa. Kekoeatiran akan 

- terdjeroemoes tidak ada, sebab moes- 
tahil ini hadji ada maksoed lain jang 
tidak baik. ' : 

Sesoedah autobus jang dinaiki li- 
tidak lama lagi. bes 

A “ KN 
AN 

  

ECHTAR 
Ncord Pasisarstraat BANDOENG 

Pesanan loear Java haroes kirim wang-lebih doeloe '/s nja- dari 

“Idan dihormati 

  

MENJENANGKAN. 

    

DOERIAT 
DOERIAT 

Masih ditjari boeat di Indoenisia 

,» SINDANGHEULA ” 

DOERIAT 

is 

III daennjasdikarim dengan Rembours. 

  

TERDIRI 1934 

Sedia djoecal rebana (terba- 
ngan) dari matjam2 oekoeran. Bi- 
kinan ditanggoeng rapi serta lekas 
'"Toean-toean jang bikin pesanan, 
diminta sekoerang-koerangnja me- 
ngasih ocang separoh lebih da- 
'hoeloe dari harga pesanan, Jang 

Djoega djoeal beli koelit parih 
dan koelit kambing. 

Memoedjikan dengan hormat, 

Toko REBANA (Terbangan) 
Kampoeng 19 Ilir PALEMBANG.   AGENT-AGENT: 

Sigaren-Fabriek 
GAROET       

  

  

  

TOKO 

  

iapoenja barang2 jang kwaliteit 

TOKO TIO T   

TOEAN PERLOE KOENDJOENGIN 

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

HANDEL IN: 

SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN. HEEREN 
MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 

KUNSTUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 
Reparatie-atelier van Vuurwapens enz., enz. 

PASAR BAROE — BATAVIA- 

paling baroe dan 

Harganja moerah 

EK HONG 
CENTRUM — TELF, 361 WI.     

  

  

  

  

    
Anteursrechten op deze 

T YP 

  

TYPWRITING-COURSE ,,THE SPEED" 
Ten—fingers (Invis ible- System) ,,lindschryven” 

5.1 (e) 

Typen is geen kunst, zegt 

men weleens, maar blind- 
tepat aib an dat is iets 
wat tegenwoordig vereischt 

Word ha en dat is wel 
een kunst. 

Onze cursus stelt U in 

staat U binnen zeer korten 

tyd te bekwamen in het 
typen volgens het 10-vi- 

ngerig ,, Blind-Systeem“ 

De lesgelden zijn zeer 
laag gesteld. 

Demonstraties worden op 

verzoek gaarne door ons 

gehouder. 

Gg. Klientji binnen 49 

(to Gg. Bridjo) 

Straat Gg. Klientji 

Batavia-Centrum     
advertentie. voorbehouden 

    
renti oentoek toeroennja itoe Nji 
Hadji. Hanja satoe koffer ketjil ba- 
wa'annja, dan Soetijah jang toeroen 
djoega, dengan membawa koffer ketjil 
dan besar. . 

Orang desa  sedekatnja melihat 
autobus berenti lari-larian mendekati, 
tahoe bahwa Nji Hadji Djoelaeha 
datang. Itoe orang-orang ' nampak 
dengan moeka girang, menandakan 
bahwa ini hadji perempoean ditjintai 

oleh orang-orang di 
sitoe, 

“Di roemah embi harap seperti di 
'Iroemah sendiri sadja. Djangan merasa 

maloe atau kakoe. Kalau maoe ting- 
gal selamanja embi. girang sekali, 

boeat ganti anak jang soedah tidak 
ada”. T 

Soetijah berdjalan di samping itoe 
'perempoean, dengan mengisap hawa 

pegoenoengan jang sedjoek rasanja. 

la beloem mengetahoei bahwa di 

locar kota bisa terdapat itoe soember 

penghidoepan, sepi, soenji tetapi ti- 

dak ada goda'an soeatoe apa jang 
menjebabkan grang mendjadi bingoeng 
seperti ia. 

Roemah ' Nji Hadji Djoelaeha ter- 

njata besar, tetapi tidak diatoer tjara   kota. Ada korsi dan. medja. tetapi 

  

model koeno. Di dalamnja nampak 
pertama lemari  katja, dimana ada 
kelihatan di dalamnja tjangkir, piring 

dan gelas-gelas. Di serambi dalam 
lantas sadja digelar alketip (perma- 
dani) tebal dan lebar: Beberapa 

portret nampak di dinding, di antara 

mana seorang  Hadji lelaki, portret 
besar tetapi hanja batas dada, dipa- 
sang di atas pintoe ke kamar. Bebe- 
rapa portret groep-familie lagi nam- 

pak, lantas perempoean bertiga, ber- 
doea dan” sendiri, Ini ternjata anak 
dari Nji Hadji Djoelaeha jang telah 
meninggal doenia, 

Satoe kamar dibikin bersih, njonja 
roemah jang baroe datang toeroet 
djoega bereskan. Ia oendjoek itoe 
kamar oentoek Soetijah. Sesoedah 
semoea di  atoer koffer Soetijah di- 
masoekkan di sitoe. 

»Embi sering di belakang, di mana 
sadja orang toea ini. Itoe kamar 
doeloe boeat anak saja djikalau da- 
tang di sini dengan soeaminja, hari 
Saptoe sore lantas poelang hari Ming- 
goenja Sore. Kalau hari besar djoega 

sering datang, tetapi sekarang soedah 
lama kosong, tidak ada jang pakai, 
Embi seperti menemoei anak lagi ini   hari, djangan seperti tetamoe"s 

Soetijah merasa dapatkan tempat 
mengaso jang baik. Ini sama-sekali 
loear doega'an. Dalam hati ia ber- 
djandji akan mentjoba sebisa-bisanja 
senangkan itoe Nji Hadji, orang toea 
jang” keilangan anaknja satoe-satoenja, 
dan baik boedi pada ia. 

Ada beberapa boedjang, malah le- 
bih banjak boedjang dari pekerdja 
annja jang mesti dikerdjakan. Tetapi 
meskipoen begitoe sebab tidak bisa 
bagaimana roemah-tangga mesti dia- 
toer, kedatangan Soetijah di 'sitoe 
tidak pertjoema. Ia betoelkan apa-apa 
jang koerang enak di pemandangan, 
bersihi koeningan dan katja-katja be- 
toeilkan gambar-gambar jang miring, 
pindahkan barang-barang jang boekan 
di tempatnja. Nji Hadji Djoelaeha 
merasa sangat senang dan sajang ter- 
hadap Soetijah. Baroe beberapa hari 
sadja soedah bisa ambil hatinja ini 
perempoean toea. 

Semantara itoe pekerdja'an jang 
tentoe bagi Soetijah tidak ada. Ia 
bisa mengasokan diri dan hati dengan 
seloeas-loeasnja. 

Soetijah tidoer sore-sore tidak per- 
nah: 'laat, poen bangoen sangat pagi 
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TOEKANG GIGI 

Thio Tjie Kim 
Pinfoe Besar 6 Batavia 

Gigi bagi orang hidoep” boekan sadja ada 
perhoeboengan besar sama kawarasan badan, 
tapi djoega ada ambil satoe kadoedoekan 
penting bagi kabagoesanj seande orang poe- 
nja gigi tjopot (dmpong) atawa dimakan koe- 
toe dalem tempo bitjara ketawa atawa ma 
mah makanan nistjaja ilang sabagi kaba- 
goesannja dan  rasanja jang enak: maka 
pasang dan tambel gigi telah djadi satoe 
roepa techniek jang penting. Kita menjakinin 
ilmoe gigi soeda berpoeloe taon, dan kita 
pertjaja jang kita poenja kapandean dalem 

lilmoe gigi ada tjoekoep sampoerria, boleh 
dibilang bagoesnjabisa melebihken gigi jang 

asal, ditanggoeng dalem doea poeloe taon ka- 
loediboeat makan tida merasa sakitserta ting- 
gal koeat. 
. Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim 
jang bisa semboehken sakit dalem satoe 
menit berhoeboeng sama malaise harganja 
ditodroenken satoe boto!f 1,— Isatoe roepia. 

Meera nana 

KIRIMLAH 
wang sekarang 

  

1 lot £.1135 

Ya lot Ti ia 

Va tot rn Ih 

Nanti toean terima f 100.000 atau 
f 50.000 siapa tahoe, 

Rembours tida dikirim boeat hari 
besar. 

f 4,50 membeli 1 stel sepatoe war- 
na boleh pilih koelit bagoes dan 
koeat moelai dari no. 37 sampe 40. 

TOKO 
  sMARCIA" 

: Gang Djain no. 39 
Manager G, Siagian. 
  

  

  

  

»AGOENGS 
TRANSPORT —ONDERNEMING 

Oude Tamarindelaan 212 Bt.C. 

Tel, No, 1220 WI. 

Sanggoep kerdjaken dengan ga- 
rantie: Verpakking, Verhuizing, 
te LAND en OVERZEE: afscheep 
& Opslag. 

Politoeren: “Piano, verhuis- 
boedels en houtwerken. | 
Pasang: Leiding gas, aer elctr, 
dan laen-laen. 

Hormat pengoeroes 

menoenggoe pesanan, 

Raden SOEMARTO.       
dji Djoelaeha ternjata- hati emas. Ia 
tahoe bahwa Soetijah roewet hatinja, 
maka di sitoe disenangkan sebisa- 
bisanja. : 

»Enden haroes mengaso, djangan 
banjak.kerdja apa-apa, toch boedjang 
soedah banjak“, ia kata dengan 'sa- 
jang seperti iboe kepada anaknja 
sendiri. 

»Saja merasa lebih segar dari tiga 
hari waktoe saja datang di sini“ kata 
Soetijah. ,,Embi sangat baik terhadap 
saja". , 

Apa jang Soetijah katakan memang 
betoel begitoe. Katja kasih oendjoek 
boektinja. Pipinja moelai gembil de- 
ngan di bawah mata sebelah belakang 
berwarna merah. Bibirnja bertjahja 
dan badannja moelai rada boelat. 

Saja mendjadi moeda kembali 
dan tjantik“ ia kata dalam hatinja. 
Dan ini ia toetoerkan kepada njonja 
Koosman dalam soeratnja, ,,Tjeu Tati, 
di goenoeng saja merasa lebih senang, 
barangkali lantaran goenoeng me- 
mang dekat langit. “ Ne       toeroet sembahjang soeboeh. Nji Ha- Akan disamboeng. 

  

         
     
    

    
     
     
    
    
    
         

  

 


