
  

    

   

  

   

      

'itoe tempelan jang terkenal 
jang Taloe ' moelai Senen 

                

.kepala ,,Beban jang ta' ter i oel | 
 ditoelis ini kabaran pendek: . 

— Volgens een lid van de gemee 
“raad, aan het woord in het afc 
-verslag betreffende de 
“ting der gemeente Batavia voot 
“jaar 1934, vormen de pasar-retributi 
een ondraaglijken last voor. de I 

    

   

Tni Sg 
iniet onderschrijven ku Tu 
| “Oleh seorang lid Gemeenteraad, bi- 
tjara dalam afd 
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k boemi 
ipoetra. B. en. W. anggap ini pernja-|' £ 

sktikan dantidak| an “| Roemah ta'an tidak bisa dibo 
-menjetoedjoei. . .... 

     
bisa “Aerpikoel 

'@djikalau tidak bisa terbajar lagi, tidak 
'ada orang djoealan lagi, tetapi sekarang 
o-asih ada, orang masih bisa bajar itoe 
ae TE Ba 53 2 

'tjoekai. Hanja sadja: Sangat b 
ini ta'bisa dibantah, p 
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kalah djikalau diboektikan. Ondragelijk | 

5 Waktoe 

    

si . Ss - ER OEN — Plv, Hooidi 
: “Telefoon administratie 18 O 
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Ka 

Ik akan mendatangkan 
lie Tionghoa lagi. 

    

| Sangat 

   
    

  

noeroet berita B.N., plantersve- 
ring di Deli soedah menjetop pe- 
ekan- koeli2 Tionghoa moelai 

(“4 Januari jbl, karena mereka 
     

  

ji Ie dak angggoep lagi membajar ocang 
g (pemasoekan) itoe koeli2 dari 

gkok jang sangat mahal. 

of. Wolff Schoemaker masoek 
— Agama Islam. 

“ Hasil perdjalanan 
“. Dr..K, Sheldrake 

Otficieel “Comite penjam- 
boetan Dr. Khalid Scheldrake meng- 

Ihabarkan pada kita bahwa Prof. Woltf   
choemaker Hoogleeraar di Techni- 

». Ische Hoogeschool baroe2 ini soedah 
:g-|masoek agama Islam di moeka Toean 

Dr. Scheldrake (voorzitter , Western 
Islamic Assosiation|. 

( Masoeknja ini Toean Prof terseboet 
'sesoedahnja Toean Scheldrake menga 
akan pertemoean di gedong Himpoe- 
aa Seed 0 2 
“Belakangan “kita mendapat tahoe 

hwa Toean Prof. Wolif Schoe- 

ama Islam memakai nama 
(Kemal, djadi selamanja sekarang 
bernama Prof. Kemal Wolff -choe- 
maker. NN aa 

  

LP —0—: 3 
tocan St. Pamoentjak 

D0. digeledah. : 

—.. Student Djohan Sah- 
|. radjah dibawa poli- 

Ga Pa TA MN aa Se Ma Inah 
“Tadi pagi djam 6, roemah toean St. 

Pamoentjak di Gang Listrik Batavia 
| Centrum telah didatangi politie. Keda- 

—— Itangan itoe tidak lain dengan penang- 
5 |kapan studenten jang lain berhoeboeng 
“|dengan madjallah Indonesia Raja tempo: 
Ana ET PA (pt 

politie datang tocan Djohan 
»nIinasih dalam tempat tidoer. Dengan | 

      

    
“| dari toean te 

ta permisi lebih doeloe kepada iboe 
ari erseboet, penggeladahan | 
lah dilakoekan. : 

. Semoea boekoe jang ada dalam lemari 
lub Ibegitoepoen pakaian soedah dikeloear- 

  

    

    

  

   cid Gemeente, dan jang 
edagang ketjil kita dapatkan 

it. Nieuwsblad“ kemaren | 

  

   

   
    
    

De belangen van de geheele burgerij 
1 meen en van den kleinen 

: andelaarin het bijzonder 
doelde fractie'in de hui- 

  

groep gemeente-amb- 
aarvan -zeer velen in ver- 

en door hen gepresteerden 
1 eldersgenoten bezol- 
ergerlijk overbetaald worden”. 

  

     

    

tigingen 
| Kepentingannja -pendoedoek 'seoe-! 

noemnja, pedagang ketjil Indonesiers 

eroetama! Mena am din 
0 BIN. CI anggap ada 

      

   
     

        

  

   
     
   

   

io|kan dan diperiksa, diantaranja banjak 
Iboekoe2 jang dibeslag 
“Iriksa lebih djaoeh. 

“Gentoek dipe- | 
Itoe pemeriksaan sarppai djam 7.30 

dengan berkesoedahan, toean Djohan 
Sahradjah student dari R. H. dengan 
boekoe2nja dibawa oleh politie dengan 
auto ke Hoofdbureau "van Politie. Ini 
student baroe beroemoer 20 tahoen 
dan ia poelalah baroe seorang. jang: 
akan diharapkan oleh 'iboe 
ogntoek kemoedian hari. 

andigheden van veel meer|.. 
bebelangiyan ee berjabat 2 an 

— Ramainja tiap-tiap. kota, belasting 

jang terbanjak, memang dari pedagang 
ketjil itoe. Selain dari itoe Gemeente 
'boekan Toean-tanah biasa, sebagi 'in- 
stelling jang rapat dengan Gouverne- 
ment, Gemeente ada toeroet menang- 
'goeng djawab atas kemakmoeran ne- 

. Dan, djikalau pedagang ketjil dibe- 
kan terlaloe seperti sekarang, nafsoe 

oe berdiri sendiri dengan beroesaha 
la pemoeda2 kita, hilang. Kesveda- 

dimana kantoor2 soedah pe- 
agang ta' koeat tjoekainja, ja... 

£ mesti menambahkan “penganggoeran ! 
jang! - Taktiek tjoekai Gemeente keliroe. 

  

   

  

    
    

  

2 Ihi mesti diakoci. Djikalau djamannja 
makin berat dan Gemeente teroes maoe 

elaibanjak dapat tjoekai sadja, akan ada 
e|riwajat seorang desa dengan ajamnja   

  

   

  

"jang bertelor emas,...!- 
PN Ona Ran s 

  

mesti periksa perkaranja 
Ikapal Zeven Provincien, 
dalam pemberontakan, 

ionghoa . Iberhoeboeng dengan s 
bab oeangpema-| 

.|Saptoe. 

      Iboeat 

“bapanjaf 

   

  

    

       

   

       Aneta' kabarsan- cari Se 
Iwa persidangan pengadil 

| pegawai 
1g toeroet    

   

     
     

     

   

orang persakitan. Bisa 
ngan itoe d 

i persida- 
iboeka lagi nanti hari 

LOR 
Moesim rampok di Cheribon. 

“Aneta kabarkan dari Cheribon, bah- 
wa telah kedjadian rampok didesa Ran- 
tjahan, bilangan -Haboes Wetan Roe- 
mahnja seorang Djawa jang kaja, te- 

'lah didatangi rampok 20 orang, jang 
bersendjata revolver dan golok. Toean 
roemah diloekai hebat. Rampok itoe 
telah menghilang dengan bisa mem- 
bawa banjak wang certint - 

PE Tuk 

Lagi dilarang mengadjar. 

Toean Sanoesi Pane 
dan 3 Partindisten di- 
larang mengadjar di 
“Perporroeap Ra'jat 
Bandoeng. 

Toean2 Sanoesi Pane, Directeur 
Pergoeroean Ra'jat, Soediro, Soewarso- 
no, dan nona Soeprapti, ketiganja goe 
roe Pergoeroean Ra'jat di Bandoeng, 
telah mendapat bestuit dari Gouverneur 
West Java, menjatakan bahwa mereka 
menoeroet artikel 1 dari onderwijs- 
ordonnantie 1933 No. 372, tidak boleh 

gadjar..di..Pergoeroean .terseboet | 

aktoe jang tidak ditentoekan. 
Mereka ada anggota2 biasa dari 

'Partindo tjabang #andoeng, ketjoeali 
toean Soediro mendjabat pekerdjaan 
Voorzitter tjabang Bandoeng dan Voor- 
zitter: Madjelis Daerah Djawa Barat A. 
Dengan adarja 4 onderwijsverbod 

jang sekali goes ini, anggoja2 Partindo 
tjabang Bandoeng jang mengadjar di 
Pergoeroean Ra'jat telah habis. 

. At 

Pemberontakan dikapal ,Zeven 
: Provincien”.. Na Aan 

Pemeriksaan dari groep ke 4 dari 
pemberontakan itoe jang-terdiri dari 
33 orang anak kapal Indonesiers nanti 

2. 

   
     

diboeka tanggal 30 ini boelan di pe- 
ngadilan tentara laoet Soerabaja. 

Lain dari matroos Delacruz semoea- 
nja ada dalam tahanan. Toedoehan 
kapada mereka itoe sama djoega de- 
ngan lain melanggar artikel 144 dan 
132 dari Wetboek van Strafrecht 
Militair. 
Nama-namanja mereka jang ditoe- 

deeh jalah sebagi berikoet: Gono, 
Lasa, Mas. Selam, Lijan, Nowo, Bera, 
Raden. . Darmomardono, Ngentem, 
Oemar, Salim, Basoeki Hendarsono, 
Nistam, Njardi, Oding, Pijoh, Ragimin, 
Soekantolo, Soepardi I, Soepardi II, 
Soediono, Soetikno, Soeleman, Tjarim, 
Ata, Raden Achmad, Brahim, Mongun- 
dap, Soewitjo, Njono, Doeloek, Prajit- 
no dan Delacruz. - : 

2 —— 7 

ngkan pekerdjaan 
toelis. | 
Resident Barre 

“2 koerang berkocasa 

|. Resident  Barre, jang. doeloe telah 
diwadjibkan menjelidiki bagaimana bi- 
sanja pekerdjaan toelis dari pegawai 
B.B: bisa “disingkatkan atau dikoerang- 
kan banjak, sekarang telah madjoekan 
|pendapatannja kepada pemerentah. 
Pendapatannja itoe adalah bisa berbogat 
banjak dalam soal ini. Begitoe djoega 

|ia minta soepaja ia dilepas dari kewa- 
|djiban itoe dan boeat soeroeh seorang 
'lid Raad van Indie teroeskan pekerdja- 
an, Soepaja atoeran ' mengoerangkan 
pekerdjaan toelis itoe bisa didialankan 
Jangan lebih keras. Djikalau perloeia 
endiri -soeka diperbantoekan kenuda 

Edeleer itoe. 

Mengoera 

—0— : 
.. Melawan concurentie Japan. 
Toean 'N. “Boon, directeur: N. V, 

Handelsvereeniging ,,Onderling Be- 
lang“ pada permoelaan boelan Maart 
tahoen ini akan mengadakan perdjala- 
nan inspectie ke Indonesia. 

' Menoeroet “kabar jang didapat oleh 
»Vad,“, toean Boon akan madjoekan   

Cdar sur kana TA PE Pa ak Aa An 

WI. redanka 1440 WI. (roemah Saeroen 1617 WI): 

peroesahaannja dalam bilangan ini ten- 
ting barang2 dagang dan akan mem- 

.'beladjari soenggoeh2 tentang penga- 
|roeh concurrentie Japan, sengadja oen- 
toek bagian perdagangan etjeran jang 
ini waktoe masih “dalam tangan bang- 
sa Europa. 

— Lain dari pada itoe ia akan menge- 
tahoei perobahan mana jang dapat 
sekarang ' dioesahakan jang berhoe- 
boeng dengan itoe, dapat satoe kete- 
|tapan disebabkan perobahan besar oleh 
crisis doenia dalam hal economie. 

:Toean terseboet timbangannja akan 
meninggalkan tempat kira2 6 boelan 
Hamanja, «5 

. —0 — 

Pembagian administratie 
baroe. 

Dari Djawa Barat. 
Menoeroet berita, maka soedah 

ditetapkan pembagian administratie 
Djawa-Barat, dengan besluit Gouver- 
nement tanggal 8 Januari 1934 No. 15. 

Ini berarti bahwa jang boleh tetap 
adanja dalam dienst, ialah 107 kepala 
district dan 318 kepala onderdistrict, 
dimana 13 djabatan jang terboeka tidak 
jakan diisi lagi, sehingga djoemblah 
djabatan ini ambtenaren djadi 305. 

Setandjoetnja sekarang lantaran atoe- 
ran baroe ini, maka districi2 Sindang, 
Bloeboer Limbangan -dan Tjikalong 
Koelon dihapoeskan. 

. Lantaran ini ada 4 Wedana'dilepas- 
kan, tetapi sebaliknja. ditambah lagi 
satoe djabatan Wedana boeat Tjoeroeg 
(Tangerang) sedang O.D. Serpong di- 
agi dosa, separo-ke Tangerang, se- 

paro ke Tjoeroeg. : 2 
Tangerang sekarang soedah dibagi 

dalam doea districten. 
Djoemblah sekalian kepala onder- 

district soedah dikoerangkan dari 349 
djadi 305. . 

—0— - 

“Sekolahan dokter (N.LAS.) di 
Soerabaja. 

Teroes dipeliharakan? 

Pada waktoe jang meleset ini, seko- 
lahan N.I.A.S, di Soerabaja djoega 
djadi pikiran pemerentah, karena seko- 
lahan ini setiap2 tahoennja f 400.000, — 
oentoek pemerentah, : 

Soeatoe benda jang bagoes oentoek 
penghematan. Keloearan oeang oentoek 
moerid2 jang mendapat dienstverband 
koerang lebih ada f 200.000. Baiklah 
djikalau N.I.A.S 
atau dihoeboengkan dengan sekola- 
han dokter di Betawi ? : 

So'al ini menoeroet ,,Ind, Crt.“ bo- 
leh mendjadi pikiran oentoek peme- 
rentah. Maka dari sebab itoe diadakan 
socatoe Commissie, dari mana anggau 
ta2nja kebanjakan. beroemah di Beta- 
wi. 

Persidangan2 djoega diadakan disini, 
Sebetoelnja habis tahoen jang telah 

laloe Commissie jang terseboet haroes 
-menjerahkan rapport2. Tetapi tidak ke 
djadian, oleh karena so'al2 ini tidak 
moedah, seperti orang mengira. 

Pemerentah tentoe memikirkan, mana 
liang berat. Djikalau sekolahan jang 
terseboet dihapoeskan, bisakah peng- 
hematan itoe menoetoep kekoerangan- 
nja pemerentah. Djikalau angka2 tahadi 
dilihat djawabannja tentoe: sekali kali 
tidak. 2 
“Sekarang tentang moerid2 jang men- 

dapat dienstverband. Pada waktoe ini 
"pemerintah masih mengelocarkan ocang 
banjak oentoek anak2 itoe, akan tetapi 
ini tidak akan iama lagi. 

Sebab hari kemoedian pemerentah 
tidak menerima moerid lagi dengan 
dienstverband, djadi haroes membajar 
sekolah sendiri. Bajaran sekolah ini 
banjaknja ampat tahoen koerang lebih 
f 36000. 

Oleh karena itoe gouvernement ten- 
toe tidak mengeloearkan lagi -ocang 
#200.000,—  oentoek “moerid2 jang 
mendapat diensiverband. Delapan ta- 

| hoen lagi, begitoelah orang mengitoeng, 
gouvernement tidak oesah mengeloear- 
kan 1400.000 lagi oentoek sekolahan 
N. IA. S. tadi, tetapi hanja f 180.000. 

Penghematan banjak, zonder meng- 
hapoeskan sekolahan. 

|. Sekarang tentang hal perhoeboengan 
(fusie) dengan sekolahan dokter di 
Betawi, 2   
     

. Losse numm 

Ihendak mendjadi moer 

itoe dihapoeskan, | 

  

   
  

er 10 Cent 

Perkara ini kira tjoema theorie sa: 
dja, oleh karena soekar sekali dilakoe- 
kan sebab doea matjam sekolahan ti- 
dak sekali-kali bisa ditjampoerkan, sa- 
lah satoe tidak baik. Dan lagi orang 
tentoe kekoerangan perkakas dan tem-. 
pat. Djikalau waktoenja kelihatan baik 
lagi, djoemblahnja moerid2- mesti 
tambah. Tentoe sadja anak2 itoe tidak 
bisa dimasoekkan di sekolahan satoe 
sahadja. Gedoeng jang kedoea haroes 
diberikan lagi. Bolehkah ini“dikatakan: 
penghematan ? 
(Dan lagi hal jang penting! sekali 

djangan diloepakan. Djikalau orang 
id di sekolahan 

dokter di Betawi, haroes berdiploma 
H.8.S. dahoeloe. Di negeri loear poelau 
Djawa hanja ada satoe H. B. S. jaitoe 
di Medan: dan beberapa sekolahan 
M.U.L. O. 

Bagaimanakah keadaannja, djikalau 
sekolahan N.ILA.S. akan dihapoeskan, 
sedang anak-anak keloearan dafi M.U. 
L.O. di negeri loear poelau Djawa 
kebanjakan meneroeskan peladjarannja 
di sekolahan N.ILA.S. 

Sampai sekarang setiap-tiap tahoen 
ada enam poeloeh moerid jang mene- 
roeskan peladjarannja di Soerabaja. 

Tentoe sadja anak2 jang terseboet 
tidak bisa meneroeskan peladjarannja 
di sekolahan dokter di Betawi, oleh 
karena haroes” berdiploma  H. B.S. 
dahoeloe.  Kedjadiannja anak2 itoe 
tentoe tinggal dikampoengnja, karena 
mentjahari  pekerdjaan pada ' waktoe 
Sekarang terlaloe soekar, dan mereka 
mendjadi setengah intellectueel. 

Diadi lebih baik, djikalau sekolahan 
NLA.S. djangan -dihapoeskan. Fagian 
dari specialisten Haroes Gipeliharakan 
karena bergoena sekali oentoek roemah 
sakit C.B.Z . 

Hanja pegawai2 administratie dan 
pegawai rendah boleh dihematkan. 
Akan tetapi pabrik2 membikin perka- 
kas, . bagian dari sekolahan N.LA.S. 
djoega perloe dipeliharakan, oleh 'ka- 
rena perkakas2 C.B.Z dan laboratorium 
pemerentah diboeat dan diperbaiki, 
baik disana. 

Diharap, soepaja p2merentah djangan 
menindakan atoeran penghematan jang 
tidak benar2 boleh dinamakan peng- 
h€matan, dan pada waktoe ini masih 
bisa ditahan. 

—O— 

Post Oedara. 

Dari K:L.M. 
Mesin terbang Leeuwerik, jang ke- 

marin pagi berangkat dari Tjililitan, 
telah sampai di Singapore, Snip” sam- 
pai di Jodphur dan Ysvogel di Athene, 

Dari luit. Asjes, 
Aneta kabarkan dari Den Haag, bah- 

wa Postjager telah berangkat djam 
10.-53 dari Cairo dan djam 3.45 sam- 
pai di Athene, dari mana ia berangkat 
djam 5.-30 Malam ini ia bakal minep 
di Marseille. 

Lebih djaoeh dikabarkan dari Den 
Haag, bahwa luitenant Asjes telah te- 
lefoon ke Schiphol-menerangkan, jang 
sedatangnja di Marseille, havenmeester 
memberi tahoe keadaan hawa oedara. 
Berhoeboeng -dengan -djeleknja “hawa 
oedara maka luit. Asjes dan djoeroe 
"terbang Geysendorffer mengambil poe- 
toesan boeat djangan landjoetkan per- 
dijalanan, djoega lantaran koeatir sajap- 
sajap mesin terbang itoe kena.ys, dan 
boeat tinggal di Marseille. Besok (hari 
ini) diharap bisa berangkat teroes ke 
Amsterdam. Diharap datangnja di'Schi- 
phol, tanggal 11 Januari, antara djam 
11 dan 12. Hari itoe djoega bakal di- 
siarkan kabar-kabar per radio tentang 
kedatangannja- Postjager itoe, menoe- 
roet verslagnja seorang wakil Aneta, 
jang akan menghadliiri sendiri. — 

2 

Dari Bandoeng Aneta kabarkan : Ke- 
pala dienst P.T.T. menerangkan, bahwa 
Postjager akan sampai di : Amsterdam 
pada hari“ini antara djam 6 dan 7 
sore. Tentang kedatangannja “akan di 
siarkan oleh Rijkszenders di Kootwijk 
dan oleh P.T.T. di Indonesia ditawar- 
kan kepada perkoempoelan2 radio di 
sini. Djikalau Postjager itoe datangnj? 
liwat djam 10.30 malam, tidak ak   

siarkan dengan radio, 

   

  

  

 



    

   

    

   

  

   

  

    

   

   

        

   

          

   

      

    

  

   

      

   

   

   

  

   
   

  

   

    

    

    

    

   

    

    

    

   

                

   

    

   

      

   

      

   
   

    

   

   

    

   

    

   
   

  

   

  

   

   

   
   

»oai (Februari 19 
sland tanggal” 1 Februari 1935. 

hn Mangoen 
akar. 

aloe Codperatie | 
' mengeloearkan ke- 
kepada anggautanja 

re zaman soesah di- 
dengan tidak-sempoerna 

organisatienja kemestian 
Toeng tikar dan boleh djadi 

oeng banjak keroegian. 
ea : 

—. Bahajanja mertjon. 
00. kampoeng, 
Soedah mendjadi kebiasaan didalam 

panngsa kita seoemoemnja, -waktoe 
0g dekat lebaran memasang mertjon 

ngan memboeang oecang boekan 

  

— Kini boleh djadi karena soesah ocang 
E 2 fanak2 berdaja-oepaja mentjari akal 

oleh djadi dengan perantaraan orang 
toeanja masing-masing memboeat se- 

Imatjam mertjon, meriam-meriam na- 
Ilmanja, dari sebatang bamboe atau 

angkai pepaja. 
- Saban malam hari kedengaran soeara 

Imertjon itoe. Apa hasilnja atas pem- 
Ibikinannja itoe? Di Gang Tengah 
kemaren pada malam hari waktoe lagi 

“Imemasang itoe di lobang apinja, apinja 
berbalik kebelakang dan kena iatanja. 
Anak jang memasang mendjadi pingsan, 

an |oentoeng dapat diobati dengan tjepat. 
. Memang, sebaiknja mertjon kampoeng 

a |itoe djangan dipasang karena ketjela- 
nd (kaannja dekat sekali. “Te 

mena aa 5 o— 2 

Perobahan tarief bagai electrische 

Ne Muh 
| -Gemeenteraad jang akan ber- 

sidang tanggal 15 Januari j.a.d. antara 
|lainnja djoega akan diperbintjangkan 

tentang voorstel oentoek mengesjahkan 
rief joempang dan abonre- 

ang dimintakan | 
/erkeers Maat- 

imaksoedkan- oleh B. V. M. 
soepaja perobahan tarief ini. moelai 
berlakoe tanggal 1 Februari j.a. d., 

2? sehingga kepoetoesan Raad dari Ge-: 
— 1. Imeente akan segera keloear. 

. College van Burgemeester dan Wet- 
houders dari Betawi ada madjoekan | 

Ivoorstel, berhoeboeng dengan keadaan 
sIwaktoe sekarang ini, soepaja tarief- 

ge ? Itarief tram electrisch itoe djangan di- 
: entoekan oentoek waktoe jang lama, | 

" |tetapi hanja ditetapkan sadja oentoek 
tempo 1 tahoen. - Ka 
(Kalau voorstel ini diterima baik, 

“Imaka perobahan sewa tram electrisch: 
ini akan moelai berlakoe tanggal 1 

: 1934 dan habis temponja | 

—0— 

n-| Pada hari Senen tanggal 15 Januari 
ili.a.d. moelai djam 7 malam Gemeen- | 

teraad ini kota akan bersidang di ge-|c 
dongnja Koningsplein Zuid No. 9. | 
— Menoeroet agenda antara lainnja akan | JaTO6 
diperbintjangkan : 

notulen vergadering dari tanggal 27 No- 

vember 1933. : TN PAS 

anggauta 
Gemeenteraad Betawi. . pa 
' 3. Noorstel oentoek angkatan seorang 

enggantikan toean Hildebrand). - 

ikan diperbintjangkan. 
HE aneka —0— 

“Arak gelap. 2 
idjam 11 siang di Gang 
No. 2 kampoeng Angoes 

dan pegawai sebawahannja 
sdienst telah dapat menang- 
pengarakan gelap jang te- 

ari perkakas oentoek itoe, 
t dibeslag kira-kira 2000 L 
jang akan didjadikan arak), 
ak jang soedah djadi. 

centoengan besar bagi itoe 
' keroegian ada pada jang 

"an tiam kedjadian tidak akan 
nkan lagi, sebab soedah 
agi dalam zaman jang begini | 

Nana, 

apal van Goens dari K, P. M. telah | 
ewa oleh serombongan kaoem pe-   

balik da 
|Isehingga p 

kan tanda 

citeit ditoeroenk: 

SA Nat aa KeaoN 
“Vergadering Gemeenteraad. 

“1. Voorstel oentoek mengesjahkan |. 

anggauta dari Comite Pasar Gambir| 

dan lain-lainnja ada 29 pasal jang | 

jakan (in volle werking). | 

talOt 

  

    

   

  

   
   

    
     

      

   

anna 

Tak ada berbahaja 

: ri ini akan menge- 
darkan lijst-lijs 

ambtenar-ambtenar 
gemeente - 
ramai kepac : genteraad, jaitoe me- 
minta soepaji ef Gas dan Electri- 

Reg 
Kepentingan doenia perempoean 

dak Face Friend dll. 
    

tie bedak Face Friend dari toko Lie 
Heng & Co Malakkastraai Batavia, jg. 

Isoedah mendapat certificaat Analyse 
Laboratorium dari Gouvernement ter- 
tanggal 19 December 1933. 

Orang tinggal. pilih sadja, karena 
berdjenis advertentie jg. kita moeatkan 
disini, antaranja berbagai-bagai bedak 
seperti Bedak Virgin, bedak-Pagi'Sore 
dil. : 

Kalau ada keperloean2 kita silahkan 
pembatja-memeriksa advertentie disini. 

Sah 9 aa 

Perajaan P.E.B. berdiri 15 tahoen. 
Pada tanggal 25 boelan ini Politiek 

Economische Bond akan rajakan ber- 
dirinja-lima belas tahoen. Antara lain2 
bakal diadakan receptie dalam Hotel 
des Indes, Molenviiet. 

—O— 

Kaoem militair Indonesia. 
Pada tanggal 14 boelan ini kaoem 

militair Indonesia, jang telah pensioen 
dan bertempat tinggal di Mr. Cornelis, 
akan boeka persidangan boeat mem- 
bitjarakan soal toeroetnja kaoem mili- 
tair dalam fonds oentoek djanda2 mi- 
litair dan boeat berdirikan satoe per- 
koempoelan.” F5 

  

  

Peladjaran bahasa 
Djepang. : 

. Itoe boekoe terseboet tidak lama 
lagi akan terbit menoeroet karangan 
toean Djojopranoto seorang jang mem- 

      

  

Pa maa 3 Sea 

poenjai otak tadjam oentoek mempela- 
djari bahasa-bahasa .asing,  biarpoen 
ia boekan. keloearan sekolah tinggi. 

La —0— 3 

Tetamoe agoeng dari Italit. 
Tadi pagi kapal Selamat telah 

sampai di Tandjoeng Prioek dengan 
itoe rombongan orang ternama dari 
Itali, jang hendak pesiar di Indonesia 
ini. Mereka itoe teroes naik kereta api 
speciaal dari Prioek ke Soerabaja. Di 
sini mereka itoe akan naik kapal 
Merak dari K.P.M. boeat menjeberang 

   
Pada tanggal 15 mereka itoe poelang 

kembali kepoelau Djawa dan akan 
impir di Djokja, Solo (dimana'akan 

“receptie loear biasa oleh 
Wonosobo, Bandoeng dan 
edang pada tanggal 19 akan 
“pesta malam dalam astana 

ali Negeri disini. Tanggal 20boelan 
ini mereka itoe akan meninggalkan 
Indonesia. : 

   
     

   

  

“2, Voorstel oentoek menerima tocan|...”. Hi tim-|H. Th. van Goor sebagai 

  

  

Pasar Rubber di Singapore. 
   

   

  

   

  

Remilled Nat. Roll. Bark Nov. 
Pasar tahan harga. 
: set Oo : 

—. Pasar di Soerabaja. 
'Soerabaja, Il Jan. (Aneta). 
Tweedehands suikermarkt tidak bero- 

61 

minta 15,50. Pasar tahan harga. 
Niyas soedah djoeal keloear negeri 

300 tons browns consumptie 400 tons 
browns dan 107 tons browns dan 509   lantjong bangsa Fransch, antaranja ada tons superieur jang afgekeurd, 

      

di Meester Cornelis | 

Singapore, Il Jan. (Aneta). 
(Pada pemboekaan pasar : - 

Sheets spot 13”, 
- Nov.-Dec. . P3 ita 

2 a 1. Tha Ya 

pri, 14/s 
5 f.o.b. Hana 5 ' 14'/3 

Medium Blankets Nov. 931 

bah dan tidak ada djoeal beli. Rub- 
(Iber-sheets diminta 14 dan crepe di- 

konjong-konjong ter- | - 
a 

at rawatan di C.B.Z.| 

ntoek mengoempoel- | 

Pasar werawi. . 
“ 11 Jan. 

Tepoengterigoe. 
Partij kesatoe merk Harrison f 1,65 
Tjap Boeroeng Kaleng Dingo ,, 1,65 

»  Koeda Merah G3 
» . Tiga Persegi » 1,65 
»” Galian » 1,65 
» Mangkok Mas 3 165 
” Rase 2 3 1,70 

Blandak 340 
Kodok : 2175 
Kapal perang fabrie 
Shanghai 50 

atau kwaliteit jang seperti 2 merk ter- 
seboet lev. Jan. pembeli f2,75 pen- 
djoeal f2,90 franco wagon Tg.-Priok 

Minjak Kelapa. 
O.F. tjap Bintang f 1,50 
O.F. Rangkas Betoeng AS ai 

. Archa No. 1 skaO 
Archa empat pesegi — , 1,45 
Tjiamis » 2,40 

Minjak Tanah. 
Tjap Panah f 2,05 

»  Koepoe? SN 
»  Kroon 05 

Merk Devoes 2 Ea 

Citroenella Olie. 
Pasar djadi Contr. A. Lev. sedia 

an./Maart dan April/Juni nom. 10,95 
Ba f1,05 Jan./Dec. f 1,03, 

Copra. 
Sedia menoeroet tjonto f 2,20 

5 dang 215 
Goela. 
Harga boeat sedia 15,10 per pikoel. 

Rubber. 
Ley. Jan. nom. 14'/, dan 15'/s. 
Standard Seet dan Standard Crepe 

lev. Jan. nom. f0,14 dan f6,15!/,. 

Lada Itam Lampoeng. 
Kemaren ada djadi. Lev. Jan. harga 

toeroen. Tel.-Betoeng kemaren ada 
djadi Lev. Jan./Maart pemb. f 16,—. 

Lada Poetih. 

- Kemaren ada djadi. 
Kw. Bintoehan f26,— pagi tidak 

djadi harga ada koeatan. Lev. Jan./Mrt. 
'34 pemb. f31,50 pendj. f32,—, harga 
toeroen pemb. f29,25 pendj f 30,—. 

Koffie Robusta Palembang. 

“Sedia atau Jan. nom. f 12,25 jang 
menoeroet kw. f12,14 dan f 13,50. 

Katjang Kedele. 
Sedia 

Beras. 

Franco wagon Krawang. 
Heuleur Krawang padi boeloe leve- 

ring Jan. f3,50 dan f 3,55. 
Tjere heuleur f 3,15 dan f 3,20. 
Tjere petja koelit f2,80 dan f 2,85. 
Tjere lolosan f2,95 dan f 3,10. 
Tjere slip 30pCt. petja f3,35 dan 

f 3,40. 

f3,45 dan 13,50 

|. Selip boeloe 30 pCt. petja f 3,75 dan 
13,65, 
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Exploitatie mas di Banten. 

. Menoeroet kabar2 dari ,,J. B. maka 
ada sedikit kemadjoean didalam pembi 
tjaraan jang telah dibikin antara pe- 
merentah dengan kongsi particulier — 
Erdman & Sielken dengan Billiton My 
tentang exploitatie emas dan perak di 

| Banten-Selatan. 
“Keberatan jang penghabisan-soedah 

tentoe dari fihaknja Gouvernements 
Bedrijven -jalah: bahwa pemerintah 
jang djoega. termasoek dalam golongan 

teljang bercontract tidak bisa mena'loek 
pada perdjandjian arbitrage, jang diran- 

Is|tjanakan oleh itoe kongsi. 
Tetapi itoe permintaan ada adil dan 

s| dapat dipahamkan: 
Didalam perhoeboengan jang pen- 

ting antara pemerentah dan badan2nja 
lain lagi dengan anggayia2 particulier 
atan orang2 kita dapat memastikan 
bahwa selaloe ada itoe maksoed ,,ber- 
pindah-pindah kekoeasaan”, 

Tetapi itoe pembitjaraan2 tidak da- 
pat  dilangsoengkan  waktoe Bogor 
tjampoer tangan dalam itoe hal. 

“ Sedjak itoe, hal terseboet ada di- 
tangannja Raad van Indis, dan seka- 
rang poetoesannja Raad ada memberi   kemenangan pada itoe kongsi. Djoega 

    

Tapioca meel merk G.L.T. dan G.T.A. |: 

5 : € »i CISdiwran 

berwarna” dan tjantoemkan -itoe hal 
sebagai — hoofdartikel  berhoeboeng 
dengan kabaran bahwa di Djember ada 
didirikan perserikatan main bal dimana 
boleh masoek segala bangsa.... 

Girang dari ini feit, dan merasa 
dapat alasan boeat kembali lagi pada 
soal ,.Persatoean bangsa berwarna” 
diantara lain kita batja dalam itoe 
hoofdartikel ,,Soeara Oemoem”. 

Di Djember telah diperdirikan 
Voetbalbond Djember, jang semata 
-mata berdasar ,,Persatoean Pangsa 
Berwarna" itoe. S , 

Djember soedah moelai. Lain-lain 
tempat akan menjoesoel. Lain-lain 
tempat mesti menjoesoel, Sebab 
keadaan pergaoelan hidoep kita di 

“negeri djadjahan ini memaksa 
itoe. 

- Kita. berdoa, moedah-moedahan 
bolehlah tjita-tjita ini dengan lekas 
bisa mendjalar kemana-mana tempat, 
dan dengan lekas dapat memasoeki 
sanoebarinja pendoedoek golongan 
bangsa berwarna seoemoemnja. 

Sebab persatoean itoe berarti ke- 
oentoengan bagi kita semoeanja. 

»Soeara Oemoem” girang melihat 
itoe bond main bola di Djember jang 
isinja ada segala bangsa. Djikalau itoe 
koran terbit di Betawi kiranja kegi- 
rangan begitoe bisa dioetjapkan lebih 
doeloe sebab di Djakarta ada P.S.LT,T., 
djoega bond main-bal tidak pandang 
bangsa. Selain itoe ada banjak per- 
koempoelan. .. strykorkest dan kron- 
tjong dimana djoega si Jan, Abdullah, 
Bo Eng dan Mian bisa broederlijk 
mendjadi satoe, sampai meroepakan 
»Persutoean Bangsa berwarna”. 
Memang gampang, tidak soesah boeat 

adakan itoe persatoean, hanja sadja 
boekan di spal politiek. 5 

Tetapi menoeraet tjaranja toelisan 
»Soeara Oemoem” maksoedkan persa- 

Dan, iteepaen di Djakarta soedah 
ada, jaltae..., I, S. Pt 

Boeat kita, dari mesti tjari persa- 
toean sesama bangsa berwarna lebih 
baik bisa oendjoek doeloe pada itoe 
lainnja bangsa berwarna, bahwa kita 
bisa bersatoe sesama sebangsa sendiri 
doeloe! 

Lain orang poenja pikiran lain, 
merdeka ! & 

& 

pendiriannja badan 'arbitrage itoe ber- 
hoeboeng dengan satoe dan lain hal 
akan berdiri dengan sempoerna. 

Tidak lama lagi itoe soerat2 akan 
di tanda tangani. 

Kita bisa bilang disini bahwa minister 
akan sjahkan itoe atoeran2. 

5. A. contracten akan dibikin hing- 
ga pemerintah djoega ada hak oentoek 
terima keoentoengan, 

Sementara itoe akan dimoelakan 
dengan exploitatie, temboesan2 jang 
beberapa tahoen telah laloe dibikin 
oleh opsporingsdienst, sekarang tidak 

Ta ' begitoe bagoes oenteek dibikin penje- 
8! lidikan. 

— yg — 

Atoeran wachtgeld baroe. 
Tidak lamalagiakan 
dimadjoekan pada 
pemerentah. : 

Tentang rentjana atoeran- wachtgeld 
baroe jang akan dimadjoekan pada 
pemerentah, sekarang soedah selesai. 

itoe rentjana akan dimadjoekan pada 
pemerentah. Disitoe ada perobahan2 
baroe jang divoorstelkan, 1 

Kalau  pemerentah menerima baik 
itoe voorstel maka orang-orang jang 
diwachtgeld “akan dibagi dalam tiga 
golongan. 

Pertama jang dinamakan jang se- 
pantasnja diwachtgeld Ivolled: 
schikt| pada siapa  divoor. 
wachtgeld ditentoekan 50 proc' 
gadjihnja selama doea tahoen £ 
dan 35 procent dari djoem 
lama tiga tahoen berikoetnja, ' 

Selandjoetnja jang dinama a 
ir pantasnja diwachx 
semi-geschikten), dimadje 
voorstel diberi 35 procent wachtgerar 
dari gadjihnja selama lima tahoen, “ 

Achirnja bagi mereka jang dinama- 
kan tidak sepantasnja di- 
wachtgeld jang selama 1 tahoen 
bisa mendapat 30 procent dari ga- 
djihnja dengan kemoedian diberikan 
onderstand. boleh djadi 25 procent,   

Vuliydsa 

9 ma 

toean bangsa berwarna dalam politiek : 
'| djaega. TI 

Boleh djadi didalam boelan ini djoega 

: Kk



n|Toean Wiegelt, voorzitter dari commis- 

  

    

   
   

    

   

        

   
      

      

  

    

  

     

  

   
   
    

   
   

  

   
   

    
   

    

   
   
    

   

      

   

          

   
   

        

   

  

       

   
    
   
    
   

    

      

   
    

  

   

    

   

    

   

   

   

  

   
   
   
    

        

   

   
    

    

   

    

   
   
   
    
   

      

     
   

          

   

    

  

Goerlitz dalam 
zie telah menghoe- | 

telah beroemoer 

    

NN dan arena 
re st, 10 jan. (Aneta Reu- 
escu, 'minister ocroesan loear 
am kabinet-Duca, telah terima 

st “ Waktoe premier Duca itoe diboenoeh 
oleh seorang dari perkoempoelan Pa- 
soekan Besi, sematjam perkoempoelan 
Nazi di Roemenie, maka Titulescu itoe, 
seorang achli politiek jang tersohor 
dalam doenia internationaal, djoestroe 
berada diloear negeri. Moela-moela ia 
menolak La sebaga i anggauta 

« Bag Carol 
Ba doeloe permin- 
dja itoe melepas 

ir dan civiel, 
ticulier 

tidak boleh | 
gan orang disek 

Mendjatankan A Actie. 
00 Dalam oeroesan 

2 “ djadjahan. 2 
, 9 Jan. (Aneta-Reuter) : | 
Ibajangkan bahwa oleh ver-| 

dari aandeelhouders pindja- | 
adjahan Duitsch jang akan 

akan pada hari besok, akan diada- 
kan satoe serje acties terhadap peme- 
rentah2 mandaat dari bekas djadjahan2 

— Nergadering akan diminta oentoek 
- jmenoendjang ongkos oentoek actie2 ini. 

sie bank2 jang sebeloemnja perang 
doenia soedah mengelocarkan itoe 
oeang pindjaman, akan meminta soe- 
'paja aandeelhouders berikan pertang- 
'goengan tentang djoamblah jang per- 

1jloe baeat itoe, banjaknja 200.000 mark. 

: “litoe akan mentjoba membikin permoe- | 
Hakatan setjara damai dengan pen 

. rentah-pemerentah2 jang 

e terhadap Afrika Selatan dalam nga- 
z peka Afrika Selatan, T 

SAN, 2 

“AZIA 
as Pembesaran Manchukuo, 233 
po Keroegian oentoek 

negeri Tiongkok. 

  

, perloe melindoen   
ntara orang Djepang 

loekkan Mengoli8 dekat 
£ eh karena Manchukuo 
ie terlaloe moedah digang- 

1 balilar bahwa tempatnja peme 
anchukuo, sehabisnja Henry 

negeri Jehol. 
embesarkan Bang jaannja, 

dari negeri Tiongkok 
» akan. dimasoekkan 

“ada 71 orang jang 

'mentjahari di pasar. 

Idipakai oleh Hei 
1 tahoen diangkat mendjad 

2 akan dipakai 

an I iebatan itoe djoega dalam kabinet Ta- | 
“(tarescu sean 

dari | 

an find. 
rat | dari seloeroeh balatentara Sovjet bagian 

ui Timoer Djaoeh akan $ sampai di Moskou 
pada tanggal 20 ini boelan. Ia akan 

5 mengoendjoengi vergadering party se- 
'bagi wakil “dari Tentara Merah di 

jang berpendapatan ada perloe sekali 
Tentara Merah dipertoeas berhoeboeng | 

Boleh djadi lebih doeloe commissie | 

tersangkoet. | 
Jang pertama dirasa'akan didjalankan | - 

|menoenggoe kesempatan jang baik, 

e, 9 Jan. (Aneta-Straits 
000. soldadoe Sjovet di 

   p 4 
pi Tiongkok Timoer 
kalau ada penjerangan | 

gkat mendjadi radja, akan di| 

ilReuter). Didalam kalangan Tionghoa 

ui Yoekern ke-| 

  

   

  

Pepin 8, 8 Ja 
Wakil radja dari 

     

  

Peiping pakaian saran jang akan 
7 2 djikalau ia    

        Mertka mengharap : 
Ipat djabatan dibaw 

Dikabarkan,     

  

   kin di Tokio. 
Dikabarkan p bahwa Puwei, 

saudaranja Puji. dengan 100 orang 
Mantsjoes soedah »€ 
sin ke Cena 

   

   
   
   
   

  

Tp emang" Mongolie, 
Perangmengantjam. 

Singapore, 9Jan. (Aneta-Straits- 
times). Tentara berkoeda dan pelempar 
bom dari sovjet telah menerima peren- 
tah pemberontakan bangsa Mongol 

terhadap Rusland 
an 

diloear Mongolie. 
mesti ditindas. 

- Tentara dari . hukuo telah diper- 
loeaskan djadi 300.000 orang dan akan 
dipimpin oleh officit Japan. Toedjoean 
itoe boleh djad an penjerangan 
dalam Siberie, Balabantoean tengah 
Besa pen Ba 

     

   
— Sampainja Generaal Blucher di 

Moskou. 

6 Jan. (Aneta-Transocean- 
2 3. Generaal Blucher kepala 

Ri 

Siberie. 
Generaal Blucher akan menjerahkan 

rapport2 spada Stalin dan Worosjiloff 
Kemhe keadaan tentara. 

rn 

- Machin-peperangan dari Soviet. 
Moskou, 6 Jan. (Aneta- Tranocean 

Ind.- -Crt). Waktoe conferentie kapala 
tentara Moskou dari balatentara Merah 
telah diambil kepoetoesan - oentoek 

memperkoeatkan pembelaan Soviet. 
. Satoe dari pembitjaraan-pembrtjaraan 
itoe telah dibitjarakan oleh wakil 
commissaris Peperangan “Gamarnik, 

dengan keadaan2 penting di Timoer 
Djaoeh. - 

Dalam penetapan semoeanja telah 
“dipertjajakan kepada Pemerentah dan 
disahkan. Pekerdjaan oentoek mem- 
Iperbaiki wmachin2 peperangan dari 
|Sovjet tidak boleh diperhentikan. 

—0— 

Peperangan saudara di Fukien, 
Amoy ditinggalkan 

. oleh pasoekan 19! 
Shanghay, 10 Jan. (Aneta-Reuter): 

Dengan tidak main ajal-ajalan atau 

maka tentara pemerentah madjoe te- 
roes menoedjoe ke kota Foochow dan 
tidak lama poela pertempoeran hebat 
dan memoetoeskan  pertjideraan 

antara fihak pemerentah dan fihak 
kaoem Fukien tidak berhasil. 

Lantaran hal-hal jang sampai kini 
tidak diketahoei, maka pasoekan ke 

Pasoekan marine itoe, hari ini 
mendoedoeki kota Amoy itoe, dimana 

Leela tangga. 

Sesoedah matinja Dalai Lama. 
: Pertempoeran hebat 

akan timboel. 
Pei p ing, Dec. '33 (Pacifie-dienst 

orang lihat kematiannja Dalai Lama, 
boekan tidak akan meniniboelkan per- 
tempoeran hebat bagi hal2 jang menge- 
nai Tiongkok-Tibet, semata2 poela| 

1, memandang antjaman hebat akan pe-| 
tjahnja permoesoehan di Sikiang.     “ar berloeka, seketika 

C TAN antara | 
dan kepentingan | 

Tek sampai ter- | 

2 baka jang ! 
“3, soedah dibi- | 

ini f 
bakai kedjadian, djikalau pembitjaraan | 

"19 telah meninggal kota Amoy, kota 
| mana sekarang terantjam oleh kaoem | 
'merah sampai marine Tionghoa men-| 
Idarat. 

ada banjak sekali bangsa asing be-| 

st. 
laka. 
dari 1 

batruaua 

hormatan. 

“Dengan tidak memandang ia poenja 
Toyaliteit jang masih bersangsi terhadap 
pemerentah Tiongkok, soedah diambil 

“Ikepoetoesan oentoek menoendjoekkan 
|segala kehormatan pada marhoem Dalai | 

| Lama jang mendjadi kepala Pemerentah | 
| sementara dari Tibet, jang maha biasa 
dipakai pada pertjeraiannja seseorang 
pendita- tinggi menoeroet kedoedoekan 

-Isebagaimana ini Dalai Lama. 
Commissie oentoek oeroesan  Mo- 

ngool dan Tibet, soedah meminta 
kepada pemerentah National, oentoek 
memberikan gelaran kepada jang me- 
ninggal itoe - seperti 
Hua Kwang-Tse-Yuan-Chueh-Ta-Shih 
(pembela negeri pemberi penerangan 
dan goeroe jang oetgma '. 

Djoega- commissie itoe mempeladjari 
boleh djadinja dain2 tanda penghor- 
jmatan seperti mengirimkan seorang 

EGI iwakil pemerintah ke Lhassa oentoek 
ngkat dari Tient- 

diadakan disana 
menghadiri sekalian oepatjara jang akan 

dan memberikan 
djoemblah oeang oentoek menoetoep 
ongkos pengoeboeran. 

Dalam kalangan opisil di Nanking 
nampak tjoekoep insjaf bahwa Dalai 
Lama matinja karena soedah kehendak 
alam. 

Meskipoen diserahkan bahwa ke- 
djadian itoe soenggoeh sangat tiba2, 
oetoesan2 Tibet menoendjoekkan bah- 
wa sekalian Dalai Lama meninggal 
doenia dengan tidak bisa ditoendjoek 
segera sebab penjakitnja, ketjoeali hanja 
Dalai-Lama ke 1i, 
baik menoeroet Tionghoa maoepoen 
Tibet menoendjoekkan besar kesoetjian 
dan harga moraalnja orang jang ter- 
sangkoet. Mereka selandjoetnja menga- 
takan bahwa hampir sekalian Dalai 

Hu Kuo-Hung- | 

kedjadian mana |   

— 
KEMEDJA dan DASI 
Roepa-roepa kleur. Kwaliteit ha- 

loes dan koeat serta menahan 

tjoetjie. Harganja poen MOERAH 

  

TOKO. 

JHWA MIE 
Pasar Senen No. 141 Batavia-C, 

“rel 

-.     
  

  

Lama, teritoeng djoega jang baroe me- 
ninggal doenia ini, soedah merasa 
lebih doeloe bahwa mereka akan mati. 

Demikianlah kantor Tibet di Nan- 
king kira seboelan jl. soedah menerima 
perintah dari pendita-tinggi itoe oen- 
toek membeli. beberapa peroesahaan 
jang mana .perloe sesoedah ia mati, 
jang mana menoeroet pendapatan 
orang, menoendjoekkan bahwa djoega 
Dalai Lama jang penghabisan ini soe- 
dah merasa lebih doeloe jang dia akan 
mati. 

Menoeroet berita jang diterima tang- 
gal 22 December j.l, di Nanking majit 
nja itoe orang waktoe itoe masih di 
tempatkan di istana Dalai Lama di 
Lhassa, dan orang mengharap pengoe- 
boerannja beloem akan dilakoekan 
sebeloemnja tahoen baroe. 
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| Diangan Loepa ! 

— Djangan Menjesel ! 
—.. Djangan Na LI 

NOAHS ARK" 
Etawa 

NABI NOEh 
Taema tinggal ini malem si doonlona Gukkan 

  

LTE GIGI: 

NN oo 

AR BE 6 OEROESAN GIGI 
se naa bagjara 72 — 9, sore 4/3 —6 ia 
. en hari" Minggoe .dan hari Besar . 

a menoeroet perdjandjian. 

  

  

  

   

    
    

   

  

  

  

  

  
1000 Baji TIONGHOA MATI KENA RATJOEN TIMA 

: “Kata Dr. Kwa Tjoan Sioe. 
| DALEM OTAK BAJI JANG MATI ADA TANDA Pa 

6... Papreksaan Dr. Verhaart, zenuw specialist. 
EM X-Ft DARI BAJI JANG MATI, TOELANG- 

—. NJA ADA TANDA RATJOEN TIMA £ 
““Penetepan Prof. Dr. C. D. de Langen, Hoogleeraar C. B. AZ: 
 DJANGAN PAKE BEDAK TIONGKOK JANG BERATJOEN 

pi - Berseroe Dr. es Hok Lan, bangsa £ 

      

  

   

    

   

  

    

   
   

     
   
   
   
   
   

  

    
   
   

    
   
   
   
   

  

    

  

   

   

  

   
   

    

   
   

  

  

  

pCt. bersih Na ratjoen- 
en: Arsenicum, Tin, -Anti- 
, Koper, Loodcarbonaat dan 

'kwiksilver. Ditetepken dengan 
Certificaat 'Analyse dari Scheik- 
'kundig Laboratorium Gouverne- 
nement disini, 

CERTIFICAAT ANALYSE. 

epan AI Tebu jang tida berbahaja, -Medaille mas - 
dari. kwaliteitnja barang jang sampoerna, Bedak 
beroleh itoe samoea sebagi tanggoengan boeat 

nder merasa menjesel baik dari harganja, baik dari 
in maoe poen dari premie prijsvraag J 500. Soerat 

pertjoema pada siapajang minta, berikoet Tjerita 
isa dapet beli dimana-mana. tempat. 

 Chemicalienhandel & Drovimierik 

2... PROBITAS" 
MOLENVLIET WEST 

BATAVIA., 

208/210   
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PALING MOESTADJAB. 

: - DIATAS DOENIA - 

aa 
y p t a 1 6 . : 

sem Kaanatan kita djika da 

  

  

ibaroe dan lama selaloe makan, 

»Cryptal 

akar2 dan daging? jg. biang da- 
ri penjakit kentjing sampai habis | 

“tidak berdjangkit lagi. 
CRYPTAL SELALOF BEKERDJA 
-DENCAN -TJEPAT SEKALI : 

SEBAB ZAMAN MALAISE 
HARGA CRYPTAL 

DITOEROENKAN LAGI. 
Per flesch isi 100 - 
” zen & Lp G3 

sa... 

   
     

  

- R Senang Sana Menag / 
(AT I, Tanah Abang, Batavia-C, 
NY aa Karang (Z. Sumatra) 
N djalan tram No. 242 Mr, Cornelis, 

lelstraat Buitenzorg. 
vih NANYO, Groote Postweg 39, Soekaboemi,   

  

pat dihinggapi penjakit kentjing II 

Balai semoea baccil2 koetoe2 aa 

| RAMAT TREATER 
Lantik brangkat antero doenia, siapa fang 
belon saksiken dateng ini malem dan adiak 
sobat ande hoewat toeroet saksiken. 

MOELAI BESOK MALEM DAN MALEM BRIKOETNJA 

— THE WOMAN 1 STOLE 
(Djangan pertjaja sama prempoean) 
Satoe film COLUMBIA, menoeroet karangannja : 
Joseph Hergesheimer, jang berkalimat ,, TAMPICO” a      
  

TIAP TIAP 
  

Procureurs Kantoor ,, BRIK 
di tetapkan di Berendrechtslaan 4. Pengoeroes segala 

perkara-perkara di hadepan pengadilan, menagih segala 

rekening-rekening pegang administratie roemah-roemah 

dan memberi rechts-advies serta mengatoerkan rekest-rekest 

Pembajarani rendah. : 

Pe MA MAN Mma Tana 
oma   

“Harga doeloe Sekarang 
1 Medja makan 150x90 dan 6 krosi f 22— F-A1990 
t Medja makan dan 6 krosi (model-baroe) pa 24 — 2 — 
1 Medja Zifje compleet, 4 an dan 1 kap- : 

stok ghe baroe ». 30.— P7 — 
1 Medja Thee dan 1 Buffst Ti0x50 A57 Pen Ane 

ar Toilet pake 5 kafja berikoet bangkoe 9 25.— 2 2 — 
1 Medja Toelis en 1 bangkoe model paling baroe SERA 1 25 — 
1 Medja Toelis lafji kanan kiri en 1 krosi 

kantoor 1. 18.— 15 
.Y Medja Toelis lafji sebelahen 1 krosi kantoor' —,” 13.— ph — 

1 Lemartpadjangan dan 1 Lemari Gramophoon 1. 20.— »17.— 
1 Lemari Ys besar dan 1 Lemari makan besar 24. — P2. — 

Semoea barang-barang terbikin dari kajoe djati jang baik kwaliteitnja 
Djoega sedia matjam-matjem Lemari pakean besar dan kefjil, Randjang besi, 
Randjang kajoe jang model baroe, Medja makan pake tarik, Toilet pake 
kafja besar, Lemari Boekoe, Buffet besar, Bultzak, Klamboe, Bantal, Goeling, 
Kapstok besar dan kefjil, Medja kefjil, Keog poetar, Medja Tjoefjie 
.moeka besar idan kefjil, Lemari makan kefjil, Peti Ys kefjil, Standaard? d.l.I. 

Meubel & Ledikanten Magazijn 
AN Kb: -Klapa No. 192 (Pasar Senen) Tel. No, 2396 KIAN     

      

    

“Dr. P VON PAJSZ 
Jugoslavi en Ned.-Indie. Dokter Diploma dari Mengarh 

pakta dari SPECIALIST boeat CHIRURG (POTONG), 
penjakit njonja njonja (VROUWENARTS). 
Menerima orang-orang jang. mempoenjai segala mafjam pemakaki 
Mengobati poela dengan Electrisch, oepama: RONTGENSTRA- 

.LEN,- HOOGTEZON, DIATHERMIE -enz. enz. dan sedia 
“KLINIEK boeaf orang berobat, tarief DIREKEN MOERAH, 
pengrawatan dari Zuster-zuster jang pandai betoel. 
“Menerima orang ISLAM dengan disediakan verpleegster jang 
pinter. 
Rena waktoe dokter memeriksa dan obatin jang sakit. 

| Familie dari jang sakit.saban waktoe boleh menengoki. 
“Terima djoega orang perempoean jang maoe melahirkan dengan - 

- pembajaran jang pantes. 
Dimana kita poenja kliniek pembajaran boleh MINDRING. 

| Doeloe ada klinieknja orang Islam di Uskub. 

    

  

   
       

  

    
         
     

    
   

    

DJAM BITJARA : 

VAN HEUTZPLEIN 11, Tel. 3288 Welt. 

PAGI 8 — 10 

SORE 4 — 6- 

TN OT Telefoon 1669 Batavia 

SIANG 10'/2 — 19 

SORE 62 Tn 8 

  

    

    

     

    

   

    

   
   

   

    

     
   

   

   
   

  

   

       

       

  

  

  

SPECIAAL TOEROEN HARGA ) : j 

BATAVIA-CENTRUM P Sana nana 
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HONG KONG & Co. 

TOEKANG ROTAN 

Pintoe Besar No. 72, BATAVIA, 

Sedia Krosie dan medja dari rotan 
| roepa? mafjem model, 

moerah dari laen 
tanggoeng baek. 
Harap 

harga lebi 

toko, barang   toean? saksiken. dateng 

  

  

  

TOEKANG GIGI 

KIANG JOENG TING 
Pasar 7 Senen 210 210 Kb. . Klapa | BEE, 

Seorang toekang gigi jang soe- 
dah mendapat banjak poedjian dari 
pihak publiek. Mengetahoei ilmoe 
gigi fjara baroe. Sanggoep pasang, 
tjaboet, tambel dan obafin gigi 
dengan tidak merasa sakit. Semoea 
pekerdjahan (di oeroes dengan ke- 
bersihan.     Silakan datang 
  

RADJANJA 

BEDA K 

2 

-ADJANGAN KLIROE LAIN MERK! 

  
IPOEPROER PAGI SORE 

ki 2kO MUSICA 
Per 45 Batavia-C, 
  

  

D:. . CHINA. LOE HWEE SHIU 
Tin gai di Roemah Obat DJIN AN HGO 

Sawah Besar No..2P Batavia. 
Telefoon Nu. 947 Batavia. 

  

Soeda lama mendjalanken Praktijk dari 
segala mafjem mafjem Penjakit, Spicialist 
boeat penjakit Kentjing Manis dan Batok 
T.B.C. Baroe of lama kita bisa obafin 
sampe Baik. 
Djoega bisa obafin segala mafjem mafjem 
penjakit. Orang Toeca of Anak-anak da- 
lem dan Leewar seperti Sakit Kotor 
Sakit Pinggang- (Nier) dan lean-laen 
penjakit. 
Teroetama Penjakit Orang Perampoean 
dateng boelan tida Tjotjok, atawa penjakit 
pekthay (kepoetian),  Semoea penjakit 
jang kita obatin kita tanggoeng sampe 
baik. 
Kaloe tida baik, -oewang boleh kasi 
kombali. Boleh: di. panggil sembarang 
waktoe, atawa dateng di kita poenja 
tempat tinggal. 
Djam bifjara, pagi djam 8 — 11: 

2— 5, Sore eri 

  

Gara? Pasar Malam ketjin- 
taan jang tida disangka 

sangka. 

Toean N. jang sedjak dari kawin soe- 
dah bertaon-taon tida mendapat per- 
lajanan manis dari istrinja, mendadak 
pada soeatoe-sore koetika ia poelang 
dari pekerdjaannja amat tertjengang-- 

annja, sebab 1a disamboet dengan 
satoe  peloekan jang manis ' sama" 
istrinja 
Sebermoela ia tida mengerti apa se- 

'Ibabnja ia. zoo plotseling “mendapat 
anoegraha kegembiraan dari Dewa, dan 
sesoedah beberapa lama baroe ia 
mendoesin jang itoe ketjintaan” dari 

kan oleh Bedak en Djamoe ,,Saripohatji"" 
jang ia telah beli di Pasar Malam 
Dari sebab -itoe ia sangat berterima 
kasih pada pembikinannja dan ' poedji- 
kan pada sekalian orang soepaja mem- 
pergoenakan itoe bedak madesin Tji- 
amis jang terkenal: tapi ati2! Ini 

hanja SPECIAAL  oentoek 
orang2 jang mengharap ketjantikan ' 

jlsadja, sebab Bedak en Djamoe ,,Sari- 
pohatji'" speciaal boeat kesehatan en 
KETJANTIKAN, 
Tjoba persaksikan advertentienja dila- 

bagian jang memakai gambar 
nona Indonesia jang manis, -   dan merasa lemas disebabkan 'kegirang- 

istrinja tida lain hanja karena disebab- 

pe 

 



   

  

   

            

   
  

  

   

                  

   

   
   

    

    
    
   
   
   
   
     

     

  

   

    

   
      

        

    

      

    

  

   

  

   

  

    

  

    

    

   
   
   
   
    

      

    

    

   

    

   

  

   

   
    

     
   

  

    

     

   
    
    
    

   

  

   

    

    

  

   

  

    

  

    
    

      

   
      

   
      
   

  

at 

per 
ng han: |diatas doenia, Paus dan Keizer! Ba- 
“ “gaimana membagi kekoeasaan, bagai- 

F- zaman itoef: 
ng bermatjam- |4 at 

| 
sebagai bapa 
esat dari per- 

abnja maka tiap2 
soeng- 

Dora Orang jang maoe Bneaa 

kedoedoekan satoe2nja, mana jang 
n mana jang rendah. Apakah 

rte nia kekoeasaan Keizer lebih tinggi 
Te- dari pada kekoeasaan Paus, jang di- 

af NN oeasa 2 Aan ke achirat,      

  : gahan eta darah. 
“ Kedo JeNnen pendirian tjoekoep mem- 

| poenjai teori dan pembela sendiri. 
| APaus dibela oleh mereka jang mena- 

Ka Kane. Lian ga ak kaoem 

   Menoeroet teori kaoem kanonisten, 
Ka kekoeasaan 'doenia sepandjang Kitab 
 Hadjil ta'loek kebawah kekoeasaan 
lagama. Oleh karena itoe Keizer mesti 
“ Ita'loek kebawah perintah Paus. Dan| 

kepada praktek ditjari alasan, bahwa 
— #Karolus Magnus (Karel de Groote) dif 

: kat oleh Paus mendjadi Keizer. 
ia menerima djabatannja ia 

 dimoeka Paus dan Paus 
mahkota diatas Ea 

kem adat 

Aan koor 
»Seperti boelan 
ee matahari, 

- pada tjerita doenia 'mocla ter- 
ng atau kepada Kitab Indjil, 
an mereka mempergoenakan 

oekoerr -Romana. Soedah  tentoe 
er- | dengan tafsir jang loeas. Dengan djalan 
“— litoe dianggap mereka Keradjaan Djer- 
Iman di Zaman Pertengahan sebagai 
kelandjoetan dari pada Keradjaan Ro- | 

»sImana. Selain dari itoe dinjatakan poela 
toleh mereka Keradjaan Keizer Augus- 
tinus sebagai keradjaan doenia. Dengan 
lini Keradjaan Zaman Pertengahan di- 
beri derdjat sebagai keradjaan doenia. 

| Sebagai penentang teori Paus Boni- 
facius datang lagi Philips le Bel (Phi- 
lips de Schone) dengan teori baroe, | 
bahwa radja mendapat kekoeasaannja 
dari Toehan. : 

- Demikianlah timboel persengketaan 
dan peperangan teroes-teroesan. Achir- 
nja pehak Keizer beroleh kemenangan. 

|Kekoeasaan - - dibagi. Didoenia, dalam 
i pemerintahan negeri Keizer jang ber- 

  

    

ap Demikianlah tidak” Setu "3 
ES tjokan (dan persengketaan j jang membagi : 

— Iwarna roepa kepada zaman pertenga- 
“khan 

“ IAdakah keadaan 

1 062Sau. 

sing-masiny. 
boelnja Standen.. 

Dalam pada itoe, dalam pertentangan 
ada lagi fasal jang menarik ke perse- 
toedjoean. Doenia | 
'gadoeh, karena tanah soetji mereka di 

  

— (Palestina djatoeh ketangan kaoem Toer- 
Iki. Tanah soetji ten 

  

   

  

'kedoenia berada angan moesoeh ! 
"seperti 

dapat diterima oleh kaoem Christen ? 

kirim ke Pales- 
ner. kembali Tanah: 
Itoelah jang dinamakan 

   

  

Soetji - itoe. 
orang “dalam bahasa: gemanga »kruis- : 
techten”. 

Akan tetapi sjarat jang pertama oen- 
toek menjoesoen kruistochten itoe ini- 
lah permadaian dalam doenia Chris- 
ten. Tiap-tiap keradjaan tidak akan 
memberi toendjangan jang setjoekoep- 
nja, kalau keamanan Hiogeri sendiri 
beloem didapat. 

Inilah jang terpikir oleh Pierre Du- 
bois, sampai terbit akal. padanja oen- 

,|toek mengandjoerkan tjita2 ,,Volken- 
Ibond” atau lebih baik ,,Statenbond." 

Tjita2nja ini memang sesocai dengan 
ifangan-angan jang sering timboel dalam 
Zaman Pertengahan, seperti jang kita 
loekiskan diatas. Dengan djalan Sta- 
tenbond itoe ia hendak mentjapai 
perdamaian diantara negeri-negeri atau 
keradjaan2 Christen. 

Menoeroet rantja 
itoe haroeslah terdiri diatas perda- 
maian dan perseiaan antara pendita2 

  

   

| agama dan radja2, “dan bertempat di 
Toulouse (Perantjis). Radja Perantjis 
haroeslah mengandjoerkan kepada 
Paus, soepaja Statenbond itoe diada- 

djadi pemimpinnja. Kalau Statenbond | 
itoe soedah berdiri, maka segala per- 
sengketaan haroes diperhentikan. Siapa 

| diantara radja2 jang masih menggang- 
goe keamanan dan perdamaian, haroes 
|dihoekoem seberat-beratnja, dirampas 
'harta-bendanja dan difoeang ke Tanah 
Soetfji. 3 

Oentoek mendamai an. perselisihan 
jang timboel diantara Staat sama Staat 

   

    

nal, tersoesoen dari pada ahli2 hoekoem 
'dan ahli2 An ta (hakim jura dan hha- 

'Ikim agama). 
Kalau sesnesten perselisihan tidak 

Pheniae oleh mahkamat itoe, kepoe- 
toesan diserahkan kepada Paus. 

Demikianlah ratjangan Dubois dalam 
tahoen 1306 tentang -satoe ,, Volken- 

.Ibond” jang akan mendjaga perdamai- 
an doenia, jaitoe doenia seperti jang 

| dikenalnya pada waktoe itoe. 

Akan tetapi Dubois sendiri tidak 
dana dari akal bengkok. Statenbond 
|jang dirantjangnja itoe tidak sadja 
goenanja oentoek mendjaga perdamai- 
an, akan tetapi teroetama oentoek 
membesarkan kekoeasaan radja Pe- 
rantjis. Dengan perantaraan Statenbond 
itoe radjanja Philips le Bel (Philips 
de Schoone) dapat membesarkan daerah 
dan kekoeasaannja dengan meroegikan 
Djerman, Spanje dan Paus. 
“Disini ternjata satoe ichtiar oentoek 

ternasional boeat kebesaran diri sendiri. 
Tidak berlainan dengan waktoe seka- 
rang. Djoega Volkenbond di Geneve 
dipakai oleh keradjaan-keradjaan besar 
|oentoek membesarkan pengaroehnja. 
Memang, almarhoem Briand, Tardieu 
dan Paul Boncour tidak perloe soesah 
berpikir mentjari djalan oeatoek mem- 
besarkan pengaroeh Perantjis di Eropa. 

Kalau mereka membalik kitab sedjarah 
negerinja sampai enam abad jang laloe, 

risten di Eropah| : 

at Nabi Isa lahir! 

itoe| 

Inilah sebabnja maka kaoem Christen | 
— Iseantero boemi Eropah mengadakgn 

ganja Statenbond | 

kan disana. Paus sendiri haroes men- - 

|didirikan satoe mahkamat internasio- |- 

mempergoenakan satoe organisasi in- |. 
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Dari itoe persaksikan 

  

P. M. HASJIM 
Pasar Senen 131 Telef-on 3706 Batavia Centrum, 

  

Bah aib kita. 
dan Deernelan Na 

pada: 2 : 

  

Na Mann   
SEA 103 PF 

  

   
   

                            

       

  

BELANDA 
(KOENTJI PINTOE 

“bahasa jang perloe sekali 

Oentoek mentjapaikan 

tarain boekoe?) jang diki 

terangkan dalam bahasa 

Oecang langganan tiap- 

-N.B. Kapada Cursisten 

akan di kasihkan 

woordenboek 

(kamoes). HA aa ERA Kan 

Aa Kuman “ Beladjarlah bahasa 

atau INGGERIS 
GERBANG PENGETAHOEAN)| 

Oentoek rneloeaskan pengetahoean kita, maka haroeslah kita 
mengerti dan pandai berbahasa asing. 

Pada masa ini bahasa Belanda dan bahasa Inggeris adalah 
dipeladjari. 

Banjak sekali orang jang hendak beladjar bahasa itoe, tetapi 
ja- ta" dapat mengoendjoengi sekolah-sekolahan, karena diam di- . 

loear kota, ta" diterima mendjadi moerid, d.LI. 
keinginan mereka itoe, - PENDIDIKAN 

OEMOEM mengadakan schriftelijke les (beladjar dengan peran- 
rim saban minggoe (4 kali seboelan) 

Peladjaran dioesahakan dengan tjara jang moedah dan di- 
Indonesia Tammat sampai No. 52: 
tiap bahasa f 125 seboelan. 

Kirimlah Haa! : 
Adm: ,, PENDIDIKAN - OEMOEM“ 
TJARIKAN 1 SOERABAIA 

  

  

  

| Okral pegawai rendah S.S. di 
Madioen dan Manggarai 

Aneta kabarkan dari Madioen, pada 
|bengkel S.S. disana telah dilepas 240 
orang pegawai rendahan lantaran over 
compleet. 

Pada bengkel S.S. di Manggaray 
jang dilepas itoe ada 696 orang. 

—09— 

Keangkatan Hoofd Reiswezen. 
Dengan opisil dikabarkan dari Bogor 

bahwa moelai tanggal 22 Januari 1934 
diangkat djadi Hoofd dari Reiswezen 
toean 'S. Lont, sekarang mendjabat 
administrateur dari kantor terseboet 
djoega. 

2 O— 

Banjaknja kaoem pelantjongan 

'Mengoendjoengi Bali. 

Pada tahoen jang baroe liwat-ini, 
'Bali soedah dikoendjoengi oleh 1795 
orang itoe ada terhitoeng 596 bangsa 
Amerika dan 498 bangsa Nederland. 

—0— 

Kedatangannja Torpedojagers. 
Di Olehleh (Atjeh). 

Dari Koetaradja Aneta kabarkan: 
'Kapal-kapal torpedojager ,,Evertsen” 
dan ,,Piethein” tadi pagi soedah sampai 
di Olehleh. 

Peratoeran madat dari Turky. 
Oleh pemerentah disini telah diterima 

pemberian tahoe jang oleh Turky di 
koeatkan menoeroet Opiumverdrag dari 
23 Januari 1912 (Indisch Staatsblad 
1921 No. 98) jang diteeken oleh kera- 

Bank Nasional Indonesia. 
Pemboekaan filiaal 
dimana-mana. 

Aneta kabarkan dari Semarang : Ber- 
hoeboeng dengan tersiarnja kabar2 
tentang akan diboekanja satoe filiaal 
Bank Nasional Indonesia di Semarang, 
maka Locomotief mendapat kabar, 
bahwa sebetoelnja ditjita-tjitakan de- 
mikian boekan sadja di Semarang, 
akan tetapi djoega dilain-lain tempat. 
|Moela-moela orang menimbang tjoe- 
koep dengan berdirinja correspondeni- 
schappen sadja sampai madjoenja dan 
perloe berdiri satoe filiaal. 

Wethouder Gemeente Semarang, 
toean Slamet meloeloe akan bekerdja 
oentoek pendirian kantor itoe sadja. 
Sebegitoe lekas diangkat seorang cor- 
respondent, maka ia akan menjerahkan 
pekerdjaan itoer Sekarang telah diangkat 
satoe commissie penilikan, jang terdiri 
dari toean2 Slamet dan Ir. Soemono 
Koesmin. Kantor di Semarang itoe ber- 
kapitaal f 10,000, jang dikirim dari 
Soerabaja, oecang mana memang doe- 
loe telah distortkan oleh Semarang. 

Pan 

Tentang pensioen. 
Soedah ditetapkan menoeroet pera- 

toeran 22 December 1933 (Neder- 
landsch Staatsblad Nos 711 dan 712): 

a. Oentoek sementara waktoe subsi- 
die tahoenan tidak akan diberikan lagi 
pada Indische pensioenfondsen: 

b. Ditjaboet itoe wet dalam mana 
ditetapkan ijoeran pada Weduwen- en 
Weezenfonds van  burgerliike amb- 
tenaren di Indonesia. 

Soedah ditetapkan tentang wet 29 
December 1933 Nederlandsch Staats- 
blad No. 763) oentoek sementara pe- 
motongan dari pensioen, onderstanden, 
gadjih lepasan, dari bekas Indische 
landsdienaren, locale ambtenaren dan 
goeroe2 sekolah particulier jang disah- 

      

    
    

     

   

  

      

    

   
    
       

    

   

  

   

  

   

  

   
     

    

        

    

   

   

    

                                

mereka akan dapat bertjermin kepada 
diplomatie Dubois. Tjita-tjita interna- 
sionalisme diandjoerkan oentoek kebe- 
saran dan membesarkan negeri sendiri. 

Kissah beralih, soenggoehpoen bera- 
lih. disana djoega! kata peribahasa 
Minangkabau. ,,Niets nieuws onder dej 
'zon” —- kata orng Belanda. 

Dibelakang ini kita landjoetkan pe- 
njelidikan kita tentang oesaha-oesaha 
atau tjita-tjita orang mentjari ,, Volken- 

nj Konser dalam oeroesan agama Paus. 

tetapi tidak itoe sadja jang 
£ du eye ag dalam Zaman: 

djaan itoe dari ,,Protocole relatif a Ia 
mise en vigueur” de la Convention in- 
ternationale de P Opium“ sebagaimana 
perdjandjian itoe telah didjalankan oleh 
Turky. 

ken akan dimoeat dan dioendoerkan 
dalam Staatsblad van Nederlandsch- 
Indis, 

—a 9 — 

Pembahagian Administratie 
Djawa Barat 

Telah disahkan pembagian adminis- 
tratie baroewgdari provincie Djawa 
Barat menoerott perobahan dan kete- 
tapan baroe. : 

Fanta “Gerec ia sama Geredja tiboeh 
an. Geredja doenia di Rome 
oeasa penataan doenia, 

5: —0— 
Diberi bintang. 

Kepada Toeam Ario Aliasar gelar 
Depati Radja Moeda, hoofd dari Marga 
Bermani Djoeroekalang, onderafdeeling 

empoenjai autonomie 
Perselisihan inipoen 
kan persengketaan 2 Lebong, residentie Benkoelen dengan may. 
oetoesan, penoem-| bond dari abad ke abad. besluit tanggal 1 Dec.”33 telah diberi Haa Maa jpenghabisan 

idak sedikit, semoea-| “Thai bintang mas ketjil disebabkania telah oeian Maa 
“atas nama Toehan. ta Na Da lama dalam dienst dan setia. Bintang| Dalam bahagian : 
aliran baroe dalam|” 8 terseboet haroes dipakai berikoet de- N politie, 

jang kemoedian di- 
i Dan dengan 

Bar betoel perang: 

ngan pita jang soedah ditentoekar. Dengan besluit tanggal 8 ini boelan 
ea moelai dihitoeng nanti pada pengha- 

Orang Militair jang melawan. |bisan boelan Maart 1934 pada: 
Dari Bandoeng Aneta kabarkan:| 1. Kertosemito, posthuiscommandant 

H.C. Brink dari Malang, jang pernah| le kl. veldpolitie di Bentoel. 
berkata kepada ia poenja onderluitenant| 2. Djojosoediro, rechercheur 2e kl," 
,Salah satoe diantara kita berdoea| 3. Doellah, rechercheur le kl. 
mesti binasa, karena hal ini saja be-| 4. Setrodrono, postliwiscommandant 
rani bajar dengan pendjara 2 tahoen|le kl. 
lamanja", oleh Pengadilan militair dil 5. Ardi, politieagent Ie kl, 
Tjimahi soedah dihoekoem pendjara| 6. Mardjan, politicagent le kl, 
2 boelan 14 hari dengan dipotongse-| 7. Kampret djoega bernama Noto- 
lama waktoe ia dalam preventief. Lan-| wisosro, rechercheur le kl, 
taran itoe tidak berapa lama lagi iaj 8, Djojowirono, politicagent Ie kl. 
akan lepas dari hoekoemannja terse-|2 t/m 8 bij de algemeene politie di 
boet. Djokdjakarta, 

  

WAN LIE 
| Kramat no. 58B t/o Station tram B. Ag. M. Bt-Ct. 

gan jang ketiga, jang Pi 
1 zaman pertengahan 
in antara Keizer dan 
dibawahnja. Setelah 

a.smemerintah diatas 
idjamkan kepadanja. 

ingin oentoek berkoea- 
1 negerinja, tidak lagi 
i Ken sadja, jang 

Reparatievoorhorloge&gramophoon 

5 Soedah pindah dari Pasar 

Boeroeng no. 44 ke adres 

diatasi 
Pekerdjaan ditanggoeng 
baik dan ongkos moerah. 

   

    

   
   
      

   
    

          Menoenggoe dengan hormat. 
 



   
   

   

            

   

      

   

    

   
   

   
   

    

  

   

   

   

   
   

  

   

  

    

  

   
   
    

   

  

seboet : ,,psychische cinstelling.“ Dani 
psychische einstelling jang Su 
Kepapa. pendidikan, itoe poenja pra 

    
     

  

    

  

tjampoer gaoel dengan an: 

anak jang bodoh, diadjar ini itoe tidak 
an masoek, sc 1 

toe, dengan tiada 

    
Ma sendiri, diatan kekoerangannja « ? 

“Dan barang siapa soeka correctie, 

hannja itoe, laloe pikirannja berdjalan 
— oentoek membetoelkan kesalahan. De- 
ngan tjara demikian, si Goeroe tidak 

“ oesah bekerdja dengan macjinaal de- 
ngan mengatakan : 

- Menuciuet handieing . ini dan itoe, 
— soedah betoel tjara saja memasoekkan 

| pengadjaran. Adapoen boeahnja, itoe 
23 Saja tidak mengerti, atau boekan salah 

. “Goeroe jang tjoema menoeroet | 
Pe : Doekoe-boekae', atau       

  

   

  

atu Ma -ak ika 
. boe pat .kosong jang -boleh di 

5 isi dengan. segala roepa hai jang me- 
noeroet pendapatan pengadjar “ada 

| bergoena. Saja berkata demikian ini, 
h tentoe banjak saudara2 jang 

tertawa atau barang 
Ja tetapi kita haroes menoe- 

roet semoea adanja voorschriften, ka- 
te ye ka dee: Mana ra 

      

pa 

masih banjak hal? jang 

Ini perloe NN bagi pendidik. nas 
lam term pedagogiek hal demikian di| 

, Pentanban 

kita sehari-hari. Tjontohnja: Dji adal 

  

    

  

“da matjam itoe. Apa lagi dalam waktoe      

  

    
    

    
    

       

    

   

Inja pengadjaran jg. berdasar keberatan 
Slanak2 kita akan berlainan hidoepnja, | 

Itabiatnja pemandangannja kepada sa- 
Imenleving dengan orangtoeanja, sehing 

5 a apak “1 aa aa aa ga kerapkali ada conflict antara orang 

2 1 anak, atau anak kepada 
Djika ada anak nakal, te 
idak meng gara de-| 

iapa sebabnja. 

  

   

      

   

    

   

  

   
   

  

   
       
   

        

   

    

   

'Isekali dengan keadaan jang sekarang. 

khdiika kita orang toea jang sekarang ini 
y-|lengah kepada pendidikan, soedah 

tentoe anak2 kita akan terdjeroemoes 
.Ikedjoerang kesengsaraan, 

'Ihal2 atau cultuur kedjawaan atau ke- 
An jang masih baik dipergoena- 

sa Ikan 

: | gracht, artinja menjampaikan semoea 

     

    
    
    
      

   
   
    
    

   
     
    
   

     
   

   
   
    
    

    

    
    

      
    
     

   

    
    
   
    
     
    
    
    
   
   

    

' “soedah tentoe akan mendapat kesala- 

kali marah, dengan: 

oleh staat dan maatschappij oleh segala 

pena Nan 

al ilmoe | 
ae 

yi kaoem goeroe, 
segala kedja- 

Hirapan Tg tadi. 

— Diatas Serah saja katakan, bahwa 
opvoeding itoe dimana-mana ada dan 
semoea orang poenja kepentingan ten- 
tang “pendidikan. Kalau begitoe, ilmoe 
pedagogiek perloe djoega diketahoei 
oleh segala orang. Misalnja : hampir |? 
semoea orang mempoenjai anak jang |' 

kaoem iboe kebingoengan hatinja ka- 
rena anaknja rewel? karena anaknja 
nakal, malas, tidak menoeroet perintah 

6 (ongehoorzaam), berani sea orang | 
   

Boekankah semoea ini pertanjaan2 
jang haroes dipentingkan ? memberi 
'oplossing tentang kesemoeanja hal itoe, 
itoelah bagiannja pengetahoean peda- 
gogiek djoega. Barang siapa tiada me- 

seloek beloeknja ilmoe 
pedagogiek, soedah tentoe hanja akan 
tinggal djengkel, djika berdjoempa de- 
ngan probleemen atau soal2 jang se- 

overgang ini, jang dengan kemadjoean- | 

toea dan anak moeda, maka perloe 
benar kita Pe a aka kepada soal 
pendidikan itoe. 

| Menilik adanja anak2 sekarang ini 
kita dapat mengira2kan, bahwa akan 
ada pergantian djaman, artinja hidoep- 
nja bangsa kita akan berlainan sama 

Gantinja itoe entah akan lebih “baik, 
atau lebih boeroek, itoe kita semoea 
tidak dapat mengira2kan. Akan tetapi 

dan akan 
lebih soekar lagi akan mengembalikan 

— Ahli pedagoog mengatakan, opvoe- 
'Iding itoe ta' lain jalah cultuurover- 

epoenjaan bangsa jang jang dikoem- 
poelkan dan dihaloeskan oleh orang2 
toea moelai djaman poerbakala hingga: 
sampai sekarang ini kepada anak tjoe- 
tjoe jang akan datang. Djika opvoeding 
itoe cultuuroverdracht, soedah tentoe 
kita semoea jang hidoep pada djaman 
sekarang ini mempoenjai verplichting 
atau kewadjiban tentang orang toea 
nenek mojang kita dan djoega terhadap 
kepada anak tjoetjoe kita jang bakal 
hidoep didjaman jang akan datang. 

boleh. dikatakan soeatoe dosa besar 
jang nanti didjaman jang akan datang 
akan ditjela oleh anak tjoetjoe kita. 

| Sedikitnja poen nanti sedjarah bangsa 
i!(de geschiedenis van ons volk) akan 
|menjeboetkan djoega akan kealpaan 
kita itoe. Menilik hal ini, boekankah 
 mendjadi kewadjiban kita semoga, 
boekannja goeroe sadja, mengenangkan 
kepada so'al tentang pendidikan anak2 
kita itoe menoeroet theorie dan praktijk. 

5. Pedagogiek sebagai wetenschap : 
Pedagogiek atau ilmoe mendidik 

jang moelai djaman dahoeloe sampai 
sekarang djoega, selaloe dipentingkan 

bangsa jang beschaafd, boleh dikatakan 
sekarang soedah mendjadi “soeatoe | 
etenschap, tiada ada bedanja dengan 

nschap jang lain. Dan djika kita 
ingat bahwa ilmoe pedagogiek 

toe ilmoe kemanoesiaan,. artinja selaloe 
( mempeladjari hidoepnja manoesia lahir 
:dan Dean Maya, dan raman ikita 

  
lada wetenschap. jang sekian lebar dja- 
djahan dan toedjoeannja sebagai ilmoe. 

   

haroes dididiknja. Boekankah kerapkali | 

Kealpaan tentang kewadjiban ini, | 

Iharoes djoega kita ketahoci, 

(dan jang terachir sendiri 
'tenschapplijke. 

   
Hal in? 

boleh dja Na 
jang- sek ang 

loentoek - aan me- 
njempoe ual, seperti : 
|economi «de, kunst, rechts- 

- Ispraak, -nst, dan moraal, dan 

terangkan sedikit pandjang. 

  

1 gogiek mempoenjai 1ulpwetenschap- 
Ipen djoega. Djadi djika kita mempela- 
Idjari ilmoe pedagogiek, haroes djoe- 
.|ga mengetahoei Tape enschappenitja 
litoe, misalnja : 

1. physchologie. 
. 2. psychologie. 

3. ethiek atau zedenleer. 
“4. geschiedenis. van opvoeding. 
Terangnja : Opvoeding (pendidikan) 

schen groei, ialah- pimpinan dalam 
kemadjoeannja manoesia, moelai lahir 
sampai mendjadi orang toea sematinja, 
jaitoe kemadjoean badan dan djiwanja, | 
'soepaja mendjadi sempoerna. Proffes- 
sor Kohnstamm, seorang ahli peda- 
'goog jang terkenal namanja mengata- 
Ikan: 

De opvoeding heeft tot taak de in 
het kind aanwezige gegevens zoo te 
leiden, dan het -als individu en als 
gemeenschapswezenden voor bereik- 
baren innerlijken vrede bereikt. 

| Jang kira2 artinja: Wadjibnja pen- 
didikan ialah memberi toentoenan ke- 
pada segala jang tersilam dalam zat- 
nja anak2, soepaja anak2 itoe achir- 
nja sebagai orang dan sebagai ang- 
gota dari pergaoelan hidoep mendapat 
ketentraman (kepoeasan) jang dapat 
ditjapainja (menoeroet kekoeatan atau 
aanleg jang ada padanja.) 

Meskipoen masih ada pendapatan2 
lain tentang maskoednja opvoeding, 
jang nanti kalau perloe atau'ada per- 

akan tetapi pendapatan proffessor 
Kohnstamm terseboet diatas, boleh di 
katakan aliran jang terachir, jang mem- 
poenjai aanhangers banjak. Menilik 
pendapatan itoe, djadi maksoednja op- 
voeding adalah doea matjam : 

1. Individueel, soepaja anak itoe se- 
bagai orang bisa mendjadi mahloek 
jang djernih pikirannja, haloes boedi 

berani .mendjalankan semoea hal jang 
dipandangnja benar, 

2. Sociaal, maksoednja. soepaja anak 
itoe sebagai orang jang mendjadi ang- 
gautanja pergaoelan hidoep, dimana 
djoega oempamanja didalam roemah. 
|tangga, ditempat kedoedoekannja, se- 
f#bagai staatsburger,. sebagai anggauta 
'perkoempoelan atau -perserikatan se- 
kerdjanja, didalam kalangan orang jang 
sama agamanja, ia selaloe berpaedah 
dan membawa manfaat dan tahoe me- 
lakoekan  kewadjibannja, menoeroet 
aliran hidoepnja atau levensopgavenja. 
Barang siapa dapat mentjapai kedoea 
maksoednja opvoeding tsb., dimana 
sadja ia tentoe akan mendapat ke- 
tentraman atau kepoecasan, walau di 
dalam kesengsaraan sekalipoen. Dan 
kepocasan dan ketentraman itoe boleh 
ditjapai oleh segala orang, dengan ba- 
njak djalannja, oempama mendjadi 
goeroe dan geesteliike leider, pemim- 
pin rakjat -atau politikus mendjadi 
verpleegter menolong orang sakit. 

Sekarang kembali lagi kepada ke- 
empat hulpwetenschappen bagi pe- 
dagogiek jang haroes diketahoei oleh 
semasa Opvoeders : 

1. Physiologie, jang berhoeboengan 
dengan keadaan badan (wadag) ma- 
noesia. Barang siapa hendak memberi 
toentoenan tentang kesehatan badan 
anak-anak dan soepaja badan djasma- 
ninja kanak-kanak itoe dapat toemboeh 
dengan sempoernanja tentoe haroes 
mengetahoei ilmoe physiologie ini. 
'Djadi ini berhoeboeng dengan licha- 
melijk opvoeding.. 

2. psychologie atau zielkunde jalah 
ilmoe njawa atau ilmoe kesoekmaan, 

karena 
soedah terang bahwa mahloek itoe 
mempoenjai hidoep rangkap, jalah 
badan dan njawa, atau djasmani dan 
rohani. Dan ilmoe psychologie ini djoe- 
ga soedah mendjadi wetenschap sen- 
diri, moela2 dengan djalan wijsbe- 
geerte, Jaloe natuur  wetenschappolijk 

geesteswe- 

“Ini terlaloe banjak sekali bagian2nja, 
djadi hanja jang perloe2 sadja. 

3. Ethiek atau zedenleer, jang kira2 
boleh saja djawabkan ,,Kasoesilan” per- 
loe dipentingkan djoega oleh semoea 
Opvoeders. Karena ethiek itoe memoeat 
Tn wefd.i 

  

    

   
    

  

   
   
       
   
      

   
    

Titor, Wen G M.B. 
Ko “ lebih dari 75 
ah S1 berkedoedoekan 

itoe hasil jg. 

- | timah ig. di ,Export“ keloear Negeri. 

- |dikenali orang2 dimana2 Negeri, baik 

'kajanja poela. 

Svporkeur dari timah itoe, jalah 
.1G.M.B. itoes dimana —waktoe 
"Jachir2 ini boekan sedikit djoemblah 

Maskapai Billiton ini barangkali telah 

tentang leveringnja, maoepoen tentang 

Sebeloem kena tamparan » Crisis 

ig. litoe, 
afdeeling dimana District2 dipoelau 

tapi sajangnja sekarang pemba- 
tasan timah telah didjalankan : sehingga 
tidak boleh berdjoeal lebih lagi. Pen- 
doedoek Billiton oemoemnja, keba- 
njakan memboeroeh pada Mij inilah, 
terlandjoer tidak ada lain peroesahaan, 
selain dari G.M B. dan Goebernemen. 

Beberapa tahoen jg. silam ingatan     Doenia“ jg. sekarang ini, Mij ini di   NP AA      sperne baikan dan menambah bedrgid 
pen. maskapai ini telah mengeloearkan 
seajaemotah ocang f 750.000,— jalah 

'banjak lain2 hal, jang nanti akan saja 

Sebagai wetenschap lain2nja peda- | 

itoe menoeroet pendapatan baroe di- | 
katakan maksoednja: leiding bij “s men- 

tanjaan akan saja terangkan djoega-- 

perasaannja, keras. kemaoeannja dan|. 

Ja Toean, 

besok, apa itoe ? 

Sama siapa pesen ? 

  

DA ApA? J) 

an sekarang djangan toenggoe 

Oo barang batik keloearan Tn 

. Pesen sadja sama adres jang soedah terkenal 

L KARIBONGSOE & Co. 

  

  

munamakgayaa 

    

    

  

mM TOKO 
PASSAR NOORD No. 34 

Mr. Cornelis, 

TOKO 

Kita mendjadi moerah, 

Kita banjak lakoe mendjoeal, 

  

Filiaal PASSAR OOST No. 19 — 
MEESTER-CORNELIS. 

———— 

SLAMET” 
TELEFOON No. 128-M.C. 

TELEFOON No. 40 M.C. 

Handel in Manufacturen, 

Dames- en Heeren-Modeartikelen. 

IEI 
Kenapa poetra-poetra dan poetri-poetri Indonesia di 

djikalau poenja keperloean pakaian ka 

SLAMET" 
Sebab harganja sangat pantas, barang-barangnja baik 

dan roepa-roepa matjam sedia. 

sebab banjak jang lakoe didjoeal 

sebab “harga kita moerah sekali 

Selamanja ada sedia kain poetih dari Fabriek 

I KOROCKSES MILLER & co. BSE 
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teroentoek »Bevolkingsfonds Billiton”. 
|Jang telah njata kelihatan sekarang, 
telah dipergoenakan oeang itoe oentoek 
mendirikan ,,Ambacht-Cursus” di Mang 
gar dan mendirikan beberapa bocah 
»Polikliniek” dibeberapa bocah keloe- 
rahan poelau itoe. Sekolah jang di- 
Manggar itoe, sampai hari ini masih 
berdjalan teroes. Jang mendjadi moe- 
ridnja kebanjakan anak2 keloearan dari 
H.LS. dan sekolah Melajoe. Polikliniek 
itoe -dikepalai oleh seorang Dokter 
Keloerahan Dr. Soeselo, berikoet pem- 
bantoenja 1 verpleegster dan 1 ver- 
bandmandoer. Boekan sedikit jg. telah 
dapat ditolong, dan masing2 telah 
semboeh dari penjakitnja 

Beloem selang berapa lama, telah 
ditjaboet seorang verpleegster N. di- 
gantikan oleh H, karena N, akan di 
sekolahkan. di Betawi, jalah teroentoek 
sekolah vroedvrouw (doekoen beranak). 
Kita bertanja dalam hati: ,,Apakah 
ongkos N. itoe atas tanggoengan Be- 
volkingsfonds, Billiton ?” Hendaknja 
anak2 jang lain poela disekolahkan 
.Ajoega, jalah oentoek lain2 vak poela, 
teroentoek kepentingan poelau itoe, 
jalah atas ongkosnja, pikoelan ,,B.V.B.” 
Moga2hanlah. jang wadjib pikirkan ! 

Opera Taman Setia 

Pada hari Saptoe dd. 6 boelan ini, 
tiba di Tandj: Pandan ,,Opera Taman 
Setia“ dari Java oentoek bermain di 
kota. itoe. Bermainnja di Vereen. Zuid 
en West Bioscoop. 

Berboeroe boeaja. 
Beloem selang keberapa lama, tiba 

di Tandjoeng Pandan 2 boeah sampan 
ketjil berikoet penoempangnja ada 6 
orang. Hadjatnja datang kemari hendak 
berboeroe boeaja (indoek air). Kabar- 
nja orang2 ini datangnja dari Palem- 
bang, pekerdjaan mana selama ini ber- 
boeroe boeaja itoe, telah djadi pentja- 
harian (penghidoepan) ' bagi mereka, 
kononnja. 

Dalam perdjalanan menoedjoe arah 
kepoelau Billiton, dimana poelau Pe- 
nge (afd. Bangka), beruentoeng mereka 
telah dapatkan seekor boeaja. Koelit 
dari binatang itoe, kabarnja memang 
berharga nian , dimana koelit bahagian 
dada, itoelah” jang pertoe diambil. 
Selain dari koelit boeaja, koelit bina- 
wakpoen kononnja akan ditjari djoega. 

Baroe2 ini pemboeroe2 itoe telah   dapat poela menangkap se€kor bina- 
tang indoek air itoe di ,Soengai Tje-   

roetjoek” Tandj. Pandan, tapi malang 
bagi. mereka itoe, ketika dapat seekor 
binawak, boeajapoen lepas. Boeaja 
itoe moela2 hendak ditentangkan pada 
publiek, pandjangnja ada 3 Meter 
lebih. “Sampai hari ini pemboeroe2 
ini masih teroes mendjalankan peker- 
djaannja, 
dapat 18 €kor boeaja poela, menoe- 
roet chabar jg. pen. dengar. Perdja- 
lanan mereka itoe akan diteroeskan 
djoega pergi .ke soengai Borang, ke 
laoet Boeding, Lenggang, 
d.I.Lnja. 

Doekoen Keloebong. 
Telah lama pendengaran orang2 ba 

njak ditolong (disemboehkan| oleh se 
orang doekoen kp. Keloebong, penja- 
kit mana jang masing2 alamkan seki- 
an lamanja, sehingga menghalangi bagi 
Ha oentoek mentjari nafkah (reze- 

1 

Keloebong, jalah seboeah tempat 
jang berdjaoehan letaknja dengan ko- 
ta Tandjoeng-Pandan, masoek golo- 
ngan keloerahan Embalong (Belantoe). 
Disanalah tinggal seorang doekoen jg. 
boekan sedikit perhatian orang2 pada 
nja, karena atas “pertolongannja ba- 
njaklah orang2 telah semboeh dari pe 
njakitnja, hingga nama doekoet ini 
telah dikenal orang2 di Billiton. Dari 
District2 dan sekitarnja, maoepoen dari 
tempat djaoeh2, seperti dari poelau 
Pongo, Selat Nasik, Tandjoeng-Laboe 
dll.nja banjaklah orang menoedjoe 
tempat itoe, jalah minta pertolongan : 
doekoen itoe, masing2 membawa pe- 
njakit seseorang. Masing2 poenja doe 
gaan kebanjakan sakit jang dideritanja, 
kononnja perboeatan orang2, memang 
tahjoel memberi persangkaan, bohong” 
meloeloe ! 

Lamanja masing2 ditempat itoe, ti- 
dak koerang dan tidak lebih, hanja - 
lah 3 hari sadja, ini permintain Si- 
doekoen. Kalau penjakit moengkin 
semboeh, pada waktoe itoelah masing2 
Isisakit| merasa perobahan: diboleh- 
kan djoega tinggal beberapa hari lama 
nja, itoe atas permintaan sisakit, andai 
nja penjakitnja masih dirasa oleh si- 
sakit itoe, dimana doekoen itoe terima 
dengan toeloes dan ichlas, dan sang- 
goeplah menolong sedapat2nja. Hal 
ini memang berhasil djoega, kebanja- 
kan karena jakinnja tadi, dengan koer- 
nia Illahi betoel2 Kr dapat dis 

chabarnja baroe2 ini telah 

Manggar 

 



     
  

    

   

    

is, menjangka ba. 
1 lantaran sekarang 

Ki 1g . | - 

« kerdja, perloe pakai obat koeat. 
— Ini, tempo hari Kampret bantah, de- 
ngan kasih kepastian bahwa Kampret 
'masih koeat, berani bertanding main 
bal versus Tasik, djikalau nanti di 
tedenwedstrijden V. LJ. — P.S. T. S. 

      

   

  

   
    

   

  

  
aan Trivelli tempo hari. 
“Ini tantangan lantas sadja diterima 

oleh Madroi, malah ia soedah pasang 
Iftalnja jang akan dipertandingkan 
jengan ,,Pemandangan”-elftal.. 

  

   
  

“Pakoean” selain Madroi begini: Aminah 
   

  

.sin, Anah, Idjah dan Enok. 
|. Melihat pasangan begitoe Kaimpret 
“ambil kepoetoesan tak oesah trainen 
“lagi, kiranja gampang bisa bikin .goal 
beberapa bidji, sebab tidak ada Emek, 
'Kartiwa' Ojo, Adang enz. - 2 
|. Tetapi, ai, tahoe-tahoe ini pagi ada 
soerat sebagi dibawah ini : : 

£ | Menghadap ne 
Kiai Kampret, jang-terpandang 

|... di Podjok Pemandangan. 

Kiai, jang terpandang Pe 

Saja, bernama Meester Botak, tinggal 

“beroemah boekan di Manondjaja, pe-| 
kerdjaan zaakwaarnemer-boeat semen- 

“tara waktoe ini sadja, telah dikoeasa- 
kan oleh Njonja2 dan Nona2: Aminah, 
'Hati, Titi, Mariah, Itjih, Koeraesin, 
Resna, Anah, Idjah dan Enok, tinggal 

. beroemah dan terhormat ditempat, jang 
dimaksoedkan oleh. Madroi, boeat 
mendakwa Madroi terseboet, tinggal di 
Sesebred dlebih baik : Kadjapiloesan) 
»Galih Pakoean”” Madroi mana kebe- 
toelan mendjadi satoe bangsa sama 
Njonja2 dan Nona2 terseboet — kebe- 
toelan, sebab tidak dikehendaki oleh 

-Njonja2 dan Nona2 terseboet —, oleh 
“karena '"Madroi terseboet telah membi- 
'kin maloe kepada Njonja2 dan Nona2 
terseboet, sebab nama baik kepoenjaan 
Njonja2 dan Nona2 terseboet toelisan 
“Madroi, didalam Galih Pakoean” | 
tanggal 2 Jan. '33 (maksoednja tentoe 
”34| No. 207, soedah diseboet-seboet- 
'kan boeat dipakai melawan ,,djoerit” 
“sama Kiai, didalam toelisannja .mana 
diseboet-seboet djoega perkataan para- 
dji, hingga nama Njonja2 dan Nona2 
jang baik itoe, oleh Madroi, didalam 
toelisannja terseboet, dihoeboengkan 
sama nama Kiai Kampret dan paradji. | 

— Maka oleh karena demikian itoe saja, 
boeat, dan atas namanja Njonja2 dan 
Nona2 terseboet diatas ini mendakwa 

. Madroi, orang Sesebred (Kadjapiloesan 
Galih Pakoean), sebab ia soedah me- 
“langgar artikel 1934 dari Wet Kesopa- 
.nan, dan moehoenkan didjatohkan 
hoekoeman kepada Madroi terseboet 

dengan: dibiarkan sehadja. 
Sekalian bersama ini saja menga- 

oerkan timbangan - kehadapan Kiai 

Kampret, soepaja dengan perantaraan 
' Kiai Kampret, Ordonnantie Berongsong 
'Pers diboeboehi seboeah artikel, jang 

   

   
   

    

“menetapkan, bahwa soerat2 kabar, | 
»Galih Pakoean”, isinja| “teristimewa 

semoea senantiasa mesti kira2, apa lagi 
terhadap "het zwakke geslacht“ dari 

“bangsa sendiri, dengan antjaman hoe- 

“koeman, penerbitannja -“dipoendoerkan 
“dari doea hari sekali, didjadikan se- 

tahoen sekali sahadja, jaitoe pada boe- 

lan Sapar, waktoenja ,rageg“ dikolong 
roemah. £ Ci 

: Disertai beberapa kehormatan 
S dan pengharapan. 

| 1 “Mr. BOTAK. 

pat kediaman, 7 Januari 1934. 

lih Pakocan” kena dakwa- 
sadja Kampret jang moes- 

“saksi, diangkat djadi voor- 
AN RU Ka 

   

    

   

   
     
     

    

   

    

   
   
   

   

   

  

   
   
   
    

1934 di 
Pabriek, 

djoega 

ekldari familie di Indonesia, 
a 
oca poeloeh lima cent, 
advies“ goeroenja 
ga roepanja agak 

jain zaman moesim soesah 

leh doekoen 

    

  

“diadakan veteranenwedstrijd. tjara di | 

'Itoe pasangan menoeroet ,,Galih | 

Hati, Resna, Titi, Mariah, Itjih, Koerae- | 

“8i- 

Lt ' tsalnja : Bi- 
g Boeboek, ad. g aloes2, boe- 
kikiran mas. « « tembaga dan 

ija, menjebabkan jang sakit itoe 
adi sakit, karena perboeatan orang ? 

Keterangan ini na dari orang2 

jang bekas berobat kekamp. Keloebong 
itoe, jalah bagi jang soedah sernboeh. 

  

   
   

  

   
       

   

loe, 

I Ketika didapat barang salah satoe jang 
pen. toetoerkan diatas tadi, sisakit 
'betoel2 mendemam (djadi kamboeh), 
'karena penjakit soedah berkisar dari 
badannja. Sesoedah tjoekoep tempo 
tiga hari lamanja, dan njata jang sakit 
soedah semboeh, dimandikan lain 
djampi (menoetoep perobatan). 

' Sampai waktoe ini masih teroes2an 
lorang2 mengoendjoengi tempat itoe 

(Keloebong), jalah minta perobatan 
Doekoen ini bernama Hadji Oesman.- 

—0— 

  

| Perkoempoelan Mangkoenegaran 

Menoeroet ,/Mat”soedah disahkan de- 

ngan officieel ,,Perkoempoelan Kawoelo 

Mangkoenagaran” dengan besluit dari 

|Z. M. K. G. P. A. A. Mangkoenegaran 
dan pembenaran dari B.B. di gouver- 
nement. Soerakarta. Perkoempoelan 
'terseboet dapat dibandingkan dengan 

Mangkoenegaran dan daerahnja seperti. 
'P. K. Ngajogjakarta oentoek daerah: 
sultanaat Djokja. 

| 'Maksoed dan pendirian dari itoe 
'(P.K:M.N. jalah membikin satoe per- 
hoeboengan persaudaraan antara pen- 
'doedoek2 mangkoenegara madjoekan 
'kepentingan2 lahir dari anggauta2-nja 
|dan bekerdja bersama-sama oentoek 
mendapat ketentraman di dalam peme- 
'rentah Mangkoe Negoro. 5 

Telah dianggap perloe djoega di 

peringatkan bahwa keperloean oentoek 

mendirikan itoe organisatie, berhoe- 
boeng dengan disahkannja dengan 

ufficieel dari pemerentah sampai zelf- 
bestuur jang sebenarnja, dirasakan oleh 

golongan2 pendoedoek Mangkoenegara 
jang berpengaroeh, disebabkan itoe 
actie di Djompolo dari ,P.K, Soero- 
karto“. : 

- Kita barangkali masih ingat, bahwa 
P.KS.—jang boekan ada dibawah pim- 
pinannja seorang jang mempoenjai 

perhoeboengan penting dengan zelfbe- 

stuur Soerakarta—beloem lama nampak 

mempoenjai anggauta di Djoempolo, 

jang  sebetoelnja termasoek dalam. 

| daerah Mangkoenegaran. 
| Dan boekankah itoe anggauta2 jang 
telah dipersalahkan bahwa mereka te- 

bang pohon2 di djalan raja sebagai | 

demonstratie terhadap pemerentah ? 

dari salah satoe perkoempoelan di 
Soerakarta, soedah tentoe boeat go- 
longan2 Mangkoenegaran ada kekera- 

Dan 'oentoek mendjadi satoe tim- 

bangangan dari itoe maka telah di- 

dirikan ,,P.K.M.N.” jang dari perhoe- 

buengannja rapat dengan zelfbestuur 

Mangkoenegaran memberi kesempatan 

oentoek. mempersamakan keadaannja 

P.K.N. di bawah pimpinannja seorang 

pangeran di Djokja. 2 
Hanja. dengan perbedaan jang be- 

sar:....: /perkoempoelan extremist 

bertindak lebih djaoeh sebagai lawan- 

Inja, boleh dibilang soedah-mati, dan 

didaerah Minangkabau mesti ada 
tindakan lagi jang bersaingan. 

Sebegitoe kabar dari Mataram” 

tentang pergerakan ditempat itoe. Pen- 

deknja mereka andjoerkan dengan pa- 

tokan soepaja itoe perkoempoelan jang 

tidak diingin akan roeboeh. : 

— Rotan ikat rotan, bamboe ikat bam- 

iboel «5 Tana 
La —0— 

Kehidoepan jang moerah 
| di Indonesia. . 

Soerat kabar Alg. Hbld. di Amster- 

|dam ada mengoemoemkan beberapa 

kabaran tentang ongkos kehidoepan 

“Idi Indonesia dengan dilengkapkan oleh 

'angka2 tjatetan. Dari sana ternjata, 

bahwa teroetama bagi pendoedoek anak 

negeri kehidoepan itoe soedah sangat 

'moerahnja dalam waktoe beberapa ta- 

'hoen jang achir ini, begitoe poela 

ongkos kehidoepan bagi bangsa Euro- 

'Ipa poen tentoe akan toeroet mennjadi | C.B.Z 

moerah. Tanah Indonesia tentoe djadi 

Tebih moerah djika dibanding dengan 

beberapa tahoen jang laloe. Dan soal 
£|inipoen mendjadi pembitjaraan jang 

tidak  disengadja dengan oetoesan 

' Iperhimpoenan Officier di Indonesia, 

—. | begitoelah - Kapitein  Nieuwenhujisen 

200 dalam hal ini ada membikin beberapa 

mbawa |pemberitahoean demikian : 
|. Menoeroet kabar jang diterimanja 

dan apa 

jang ditjeritakan oleh teman sedjawat- 
nja jang baroe datang, kehidoepan di 

Indonesia itoe soenggoeh sangat moe- 

rah, begitoe moerah sampai beloem 
pernah kita alami. Satoe badjoe ke- 

baja soetera dari Japan harganja seka- 

rang hanja 7 cent. Roemah2 jg. doe-   
       

eloeloe , dan 
loenja orang mesti bajar sewaf 150. 

sa 

Pegerakan anti pemerentah didalam| 
| daerah Mangkoenggaran oleh anggauta2 

dimana P.K.V. bertindak dan akan). 

  

baroe da. 
berharga f 1». 

Ini hanja tjonw 3 
'menoendjoekkan keau. 
diwaktoe sekarang ini, kat: 
tetamoe dari Indonesia jang ». .« 
disini (Negeri Belanda) semoea men- 
tjeritakan hal sedemikian. Tetapi tocan 
Nieuwenhuijsen menoetoep pembitja- 
raannja demikian: 3 

,Orang”bisa berhemat bermillioen2, 
dengan djalan moedah sadja memoen- 
doerkan gadjih2 menoeroet sebeloemnja 
tahoen 1920, tetapi toean lihatlah voor- 
stel2 jang belakangan, maka seorang 
'Kapitein masih akan bergadjih f 850. 
Saja doeloe sangat sjoekoer dengan 
gadjih f 450. Tetapi tidak ada Kapitein 
lagi di Indonesia jang tidak mempoe- 
njai satoe auto jang harga mahal, ja 
ada djoega luitenant2 jang datang 
'verlof membawa autonja karena di 

Indonesia ia tidak bisa djoeal lagi itoe 
auto. Aa Ia 

Beloem selang berapa lama ada da: 
tang seorang Kapitein mengoendjoengi 

saja jang meninggalkan autonja harga 

£6000 di Indonesia karena tidak ada 
jang membelinja. si 

—0— 
Onderwijsverbod lagi. 

Orang toelis pada kita: 

Toean Sanoesi Pane, bekas goeroe 

H.LK. di Bandoeng dan bekas hoofd- 
redacteur madjallah ,Timboel” dan 
sekarang Pemimpin Oemoem Pergoe- 
roecan Ra'jat di Bandoeng telah men- 
dapat onderwijs-verbod dengan besluit 
Gouvernement West-Java, akan tetapi 
dalam -besluit itoe tidak diterangkan 
apa sebabnja. : 

Ia telah dipetjat dari dienst Gouver- 
nement karena tidak maoe keloear 

kan sama sekali dari golongan onder- 
wijs, biarpoen ia tidak pernah soedah 
beberapa tahoen berbitjara dalam ver- 
gadering, malah tjoema beberapa kali 
mengoendjoengi vergadering. Perloe 
lagi diterangkan, bahwa ia sedikit 
sekali mengadjar dan kalau mengadjar 
bahasa Inggeris malam hari selamanja 
didjaga oleh polisi, sehingga kendati- 
poen maoe, tidak bisa membitjarakan 
politiek. : 

Kabarnja ia akan bekerdja pada 
'madjallah minggoean jang bakal di- 
terbitkan oleh beberapa anggota Volks- 
raad dan boleh djadi djoega akan 
bekerdja pada dagblad. -. 

  

  

  

Rapport Politie 

- Digilingtram. 

Kemaren doeloe sore pada djam 2, 

seorang Tionghoa jang naik sepeda 

soedah digiling oleh tram listrik di 

Gelodokplein. 
| Dengan loeka hebat ia telah dibawa 
ke C.B.Z. dimana ia meninggal doenia 
pada djam setengah 12 malam. 

Soedah tjelaka 
tambah tjelaka. 

Kemaren doeloe malam kira2. djam 
setengah toedjoe seorang Tionghoa jang 

berdjalan dengan toengkat (kakinja ti- 
dak ada satoe) soedah didorong dan 

djatoeh oleh seorang bangsanja di 

Petak-Baroe hingga ia poenja paha 

jang kiri patah. $ 

Itoe orang jang malang telah diang- 

koet ke C.B.4. sementara sipendjahat 
ditahan. - 

Perkelahian. 
Kamaren doeloe pagi kira2 djam 9 

telah .terbit perkelahian antara doea 

orang Indonesiers di Kampong Mang- 
gis Meester-Cornelis. Satoe dari jang 
berkelahi itoe telah diloekai kepalanja 

dengan koentji tempat tidoer sampai 

begitoe roepa hingga ia terpaksa di 
angkoet ke C. B.Z. | 

“Auto contra sepeda. 

| Kemaren doeloe pagi kira2 djam 10 
satoe penoenggang sepeda soedah di 
toebroek oleh auto Glodokplein dan 
mendapat loeka2 dikepalanja begitoe 

roepa hingga mesti dirawat dalam 

So 

Persidangan Volksraad ke 2 

- Persidangan biasa jang kedoea dari 

tahoen 1933/1924 kemaren pagi telah 

diboeka oleh Voorzitter, tocan Mr. Spit, 

dengan mengoetjapkan pidato, dalam 

mana antara lain-lain ia oendjoek pa- 

da itoe kewadjiban jang menarik boeat 
membereskan masjrakat sekarang ini. 

Anggauta2 de @ueljoe dan Zuyderhoff, 

jang dalam tahoen jang laloe mening- 

gal doenia, diperingatkan, djoega ang- 

gauta Mr. Sandkuyi, jang telah pergi 

poelang ke negeri Belanda. Setelah itoe 

ganti2nja, jaitoe tocan2 Rehatta, van 

Ardenne dan Mr. van Hasselt, diterima 

mendjadi anggauta madjelis ini. Ke- 

pada secretaris Volksraad, Mr. Uljee,   
seboelan sekarang -tidak sampai lagidiberikan kelepasan dengan hormat. 

. Imoelai boeka pembitjaraan tentang 
#rentjana- wet penarikan padjak crisis 

(sengit dikritiek oleh Mr. Fruin (V.C), 

'Ibahwaia akan madjoekan satoe .ren- 

dari Partindo dan sekarang dikeloear- |. 

ba #r 

Volksraad kemoedian dengan Tan 

dari inkomstenbelasting, jang dengan 

karena beloem djoega didapat satoe 
rentjana penghematan jang memoeaskan 
dan djoega lantaran dalam keterangan 
rentjana ini, pemerentah telah alpa 
menerangkan, bahwa padjak baroe ini 
berarti satoe beban jang kembali mem- 
beratkan pikoelan rakjat.   
ada dimadjoekan amendement, dalam ' 
mana divoorstel artikel 3 baroe boeat' 
rentjana padjak crisis, jaitoe voorstel : 
adakan lain tarief kenaikan, dengan! 

penghasilan dari f 260 sampai dibawah 
f500, dan setelah itoe kenaikan itoe 
bertambah sampai f 16 per 100 oentoek 
penghasilan dari f 19.000 dan seatasnja 
(dalam setahoen). : 

Maksoednja tidak lain soepaja ba- 
rang tidak adil dalam rentjana itoe, 
jaitoe memberatkan golongan2 jang 
sama sekali tidak mendapat faedah 
dari toeroennja harga barang2 keper- 
loean hidoep, dihapoeskan, : 

Lid van Mook memberi tahoekan, 

tjana poengoetan belasting, jang akan 
memberikan hasil lebih 6 millioen 
roepiah, tapi dalam mana beban itoe 
dibagi-bagi lebih adil. 

—O— 

Propaganda Hoofdbestuur P. P. P.I. 
Kemaren telah sampai disini dari Soe- 

rabaja toean Kaelan wakil dari Hoofd- 
bestuur Persatoean Pegawai Pabean 
Indonesia oentoek' mengadakan propa- 
ganda dalam kalangan itoe.   

Oleh lid2 Mr. Hart, Mr. Fruin dan Kan II 

naikan 0.35 boeat saban2 f 10 oentoek ' 

MAKANLAH SELAMANJA MENTE- 
GA JANG BERSIH DAN BAEK ... 

Teroetama oentoek POEASA 
pakelah selamanja Mentega 

jang soedah terkenal paling 

baek dari jang paling baek. 

  

            

  

Harganja moerah dan kwaliteits 
nja kita tanggveng, apabila tida 
menjenangken. . , oewang toean 

dikombal'iken, 

Di antero tempat bisa dapat beli. 
Importeurs : 

rRma LAUW TJIN 
Semarang — Batavia — Soerabaia 

  

Fabriek kita bikin Iyn cliche, dan raster cliche, 

sama bikin stempel karet, harganja moerah klaar 

tjepat djika toean-toean soeka berhoeboeng 

lebi-djaoe kita tersenang terima pekerdjain 

  

  

"1 port 

Adres jang soedah terkenal 

  

Huis 

  

  
Tennis Ball per doz 
Prece Racket per stuk. 
Saroeng racket W. proof 

ball, Tennisnet dan lain-lain. 

Kami selama ada sediia 1 

TENNIS RACKET 

Merk SERVICE per stuk. . . 4 
2 PARTNER nh 
#5 “PIERCE-ARROWS (oa ah 
Ss GOUPE DAN pie at 
s3 BRG aa 

CN MPN BERAU Pa tenan Ia 

1 CHAPPINESS G0 no Ana ODU 

KEREN ap ae anna Tanah 3 

en EM na 
SIARAN BOW- aan Yi naat, 
SE PEPY Can Mn ep Ada 

Pasang SNAAR, 
Pasang SNAAR, 

Tn 

warna ITEM f 4.— 
warna MERAH 

IDJO (shiep) » 5— 
Pasang SNAAR, warna MERAH 

IDJO (Good shiep) ,, 10 — 

Tennis Ball merk St. James jang dipakai dan dapat poe- 

'djian dari Toean-toean Tennis Kampioen Jamada Jamaoka, Bata- 

via-C. tournee 1933. Teunismatch di Direntuin. 

Ada sedia segala matjam sport-artikelen, Badmington, voet- 

Loear Batavia-C. diatoer kirim Rembours, waktoe pesan serta- 

kan 50pCt. dari waarde pesanan. 

Y 

(Framenja sadja). 

—O— 

1330 
s3 25 
» 0.40 

Toko Rokkoh 
(Afdeeling Sport - Artikelen) 

KRAMAT No. 10, Telf. 6077, 
Batavia-C.   
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SEBAB SALAH MENGGOENTING 
: MEI 5 

  

  

    

   

    

   
    

   

  

   

      

     

  

“Dah dan dapetken 
bisa mengilangken segala tanda-   Hoofdagent: 

n perasahan 4 

  
  

     

    

   

  

   

    
    
    
       

  

    

  

Pe 1 “kali, 

    

  
Terima. boeat ma gebina Bitakan 
an rendah. . Tida perloe kita poedji 

Bina 'boelanan: 

t hari 10 

  
  

  

— Harep sdioedji 
- 

     
Ps 'Menoenggoe kedatengan. sekalian   fetamoe dengan hormat, 

Njonja M. Ta SOETEDIO 
182 
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8 ig Hotel ferletak di angkatan p 1 
2 tinggi dan di rawatin 

Da 2 E3 Ig tak 215 

: » Ai aa pa Te 3 , Bl ayu 3,50 aa 

5 Dae ae pn Rn 400 
ap Lan Tan Ta 1 See ja 150 

——— 5 Sg 3 2 ph 2 ,50 

Ta Ta ap » » »h 

  

. Oleh 
SAEROEN 

|. BAGIAN KE XIII 
KETEMOE LAGI 

   
      

5 Nia, aa 5 
saat ak BR 

randjang 1 orang : En : 
Get ap Sia - » GUI 

map orang Pelan as s .
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— Pembajaran 3 hari sekali, tetamoe blon ada bawa aa 2 
Daan pembajaran di moeka, dan djikaloe maoe 

abonnement bole berdami. 2 

Menoenggoe dengen An 

ad RECTIE 

: kata nona Djoeliah dengan Ken 

. toedoehan pada kau poenja Oom 
Martadisastra. Apa ia maoe 

| Ikalau saja toetoerkan bahwa kau ada 
: — an kematian Japbenja anak, 

iti 
Apa toean kira saja takoet kalau 

'itoe resia soerat saja terboeka ? Ti- 
dak sekali-kali. Malah ia akan pikir 
lain, Ini soedah tentoe. Ditimbang 

— |hanja menambahkan, 
. Isengadja," kata rona. Djoeliah seka- 

(rang dengan rada sabar sedikit. 
— »Ja, kalau orang dalam soesah dan 

af 1 Kbtngobno seperti 
t. (disastra itoe waktoe tidak akan mere- 

oeroe naik kapal | 
ja lekas sampsi| 
| te laat Saja da 

: .Soedah 

ci ja?" 

bisa kasih keterangan bahwa itoe hal 
Ikesedihan boekan teroetama. saja por 

na jga Salat: asas 
ta sHal kasedihan mana, Djoe 23 

” Kematiannja fjeu Titi.“ 

njan?s ini bikin saja heran sedikit.“ 
- Denger itoe oetjapan nona Djoeliah 
erasa kaget, dan matanja soedah men 
eng, tetapi deng:n sabar Soebardjo 

skan iapoenyja bitjara: ,,Titi, tidak 
akan mati siang-siang djikalau dalam 

ji doenia tidak ada kav. Ia sakit lan 
'taran perginja ke Betawi dalam keada 
Jan sangat marah, Lantaran kau poenja | 
Gis sa Ini ada feiten jang benar, Djoe." 

Dengar itoe perkata'an nona Djoeliah 
mendjadi goesar, 

00 Apa kau toedoeh saja sebagai pem 
pa boeroeh? Heh?“ »   

— BATAVIA 

»Neen ssja tidak bilangkan itoe 

kata 

|Djoe, ini 

dengan tenang tentoe toean- poenja 
lantaran ada nomer satoe, boeat saja 

tetapi zonder 

soeami-istri Marta 

|ka. bisa berpikir .Mengan tenang. Ja, 

»Betoel djoega 'begitce, tetapi. saja | 

»Kau djoega pandang satoe kasedih | 

Dp Pa Gasa 

. “0eroennja matahari, 

December. 

  

      15 D cember, 

1x0 TIO T 
| PASAR BAROE 

    

  

«manak Uregorian 2000 taon, wa 
terang dan gelapn, 

djaoenja tempat tempat di Java, tarief post, atov un djalannja 
' .spoor Batavia-, Bantam, Priangan, Cheribon Semarang, Soera- 
baja. dan Palembang, K. N. LL. M. d. LI. Si 

- HARGA KERNA RECLAME TJOEMA 10 CENT 

Penbak dan pamesen barang di toko kita di kasi gratis moe 

nintahan grafis tida dikaboelken, onkost kirim satoe 2 
oewat djoeal I-gi 100 f 5,— wang dimoeka sebelonnja 

rembours tida dikirim. 

“Dag nbarabot Skor tembak, pantjing dan piara ikan, 
send a api, barang-barang kaperloean Toewan enz enz. 

san 
terbit 

.an, tabel 

serta tc. 

EK HONG 
BATAVIA-CENTRUM   
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TOKO. 
  

      
: Pasar Senen 

      

  

MOHAMAD TAHIR 

Barang selamanja baroel| 

Harga selamanja moerah 

“Model en kwaliteit selamanja baik 

HAREP PERIKSA DAN 
BOEKTIKAN 

  

Eee — Batavia-C. 

1ISEDIKIT, TOEAN MENDJADI ME- 
H INJESAL SELAMA-LAMANJA DARI 

SEBAB ITOE: 

IToean soeroeh bikin pakean foean pada 
Modeatelir MOH. SALIM, sebelah mes- 

Idjid Tanah Abang teroetama boeat HARI 
LEBARAN, foean moesti mempoenjai 
pakean jang netjis potongannja jang 

| speciaal. : 
Silahkan foean dateng sekarang djoega ! 
djangan sampai telat, nanti tocan menjesal! 

  

  

MOELAI JANUARI 1934 
RESTAURANT 

Aa »Poerworedjo” 
Senen 62 &-Batavin-€———- 

di over oleh Mevr. S. KARTAPOERA 

Semoea harga makanan dan minoe- 
man ditoeroenkan boleh saksikan. 

Djoega terima pesenan roepa? koewe 
boeat sidekah, pesta dan laen?, asal 
mengasi kabar dahoeloe. 

Memoedjikan dengan 
hormat. 

  

  

      
  

  

  

batja s. k. »Pemandangan” 
Batik kita. 

cCOoUu 

   

   

    
     

  

   
    
    
   
        
    
   
    

  

     
      
    
    
    
     
    

   
    
    
   
    
    
   
   
   
   
   
   
    

   
     
     

     
   
     
   
    

Korting. 

Agenten: 

jo   
Tidak, toenggoe doeloe!" kata Soe 

bardjo jang keingirannja maoe tjektjok 

kah begitoe goesar dan keloearkan 
soeara dengan goemetar. »Saja tidak 
'toedoeh kau sebagai pemboenoeh 

tidak sek:li-k:li, Kenapa 
kau tidak maoe mendjawab saja 
adjak ngomong djikalau dalam keada- 
an kalm? Kenapa kau ditegor tidak 
'akan djawab kalau saja seboet seb:- 
gai orang jang menjebabkan matinja 
Titi? Kenapa szja perlce. poera-poe- 
ra keloearkan toedoehan soepaja bisa 
dapat perkataan dari kau poenja bibir 

Iselain bitjara tentang ikan emas. 
Nona Djoeliah masih ingat iapoe- 

pengalaman bitjara dengan ini orang, 
jang bisa poetar-poetar omongan, dari 
ernstig pada leloetjon, poera-poera ma- 

: Irah dan kalau disamboet dengan ma-|. 
rah lontjat ke djoeroesan berdjanda. |. , . 
Ingat ini hal nona Djocliah tidak 
maoe mengalah djadi diam. 

»Boekan salah sja hoor. Semoea 
toean 'poenja salah sendiri," ia kata 
'sekarang dengan kaim. 

»Juist, ' saja poenja salah sendiri, 
sama sekali!“ djawab Soebardjo de- 
ngan girang sebab lihat neng Djoe 
Iiah marah, boekannja menjesal, satoe 
tanda “bahwa tentang kematiannja 
reng Titi dibikin hal jang kedoea te- 
tapi teroetama ingin menjangkal bah- 
wa .ia tidak soeka dikatakan satoe 
pemboeroeh. 

Tetapi kendati begitoe, pengakoean 
Soebardjo di atas ia tidak terima baik 
sebegitoe sadja. Dengan soeara perla- 
|han tetapi terang ia kata : 

»Toean poenja kelakoean ada koe-   rang bersifat laki-laki. Ini saja doeloe 

Berlakce Hemat Dan Hati-Hati. 

Adalah Satoe Sendjata Oenioek Melawan Malaise 

TOKO LIE A KON 
Adres jang terkenal paling lama dan moerah di Djakarta akan 
membantoe Njonja2z dan Toean? soepaja berlakoe hemat, maka 
moelai dari 30 December 1933 sampe 18 Januari 1934 pada pem- 

aken diberi korting 10» atas harga 

GOENAKENLAH COUPON JANG DIBAWAH 
INI, DJANGAN SAMPE LIWAT TEMPONJA 

La 

Selain dari harga harga kita poenja Batik jarg dipasang soeda 
sangat rendah, kita kasi lagi pada jang bawa ini coupon 10 Yo 

Coupon ini Berlakoe hanja dari tanggal 
30 December 19535 sampe 18 Jsnuari 1934. 

Toko LIE A KON 
JAVASCHE BATIKUANDEL 

Hoofd-agent: 
His Master's Voice, Beka, Columbia, 

Passar Senen 89A — Batavia-C. — Sawah Besar 7 

djadi hilang waktoe lihat nona Djoe-|. . 

Dalam Waktoe Ini    

   

  

   
   

PON 

  

ODEON 

KIM TJAN platen 

    

  

ba 
Disebabkan kita bekerdja setjara 
economisch, hingga dapat kifa 
menjediakan makanan dan minoe- 
man jang baik dengan harga moe- 
rah. Sebagian dari kita poenja 
tarief: Iporfie biefstuk f030:1portie - 
Nasi Goreng f 0.30: 1 fl. ijskoud 
ankerpils f 0.40: 1 bierglas aer 
djeroek f 0.05. d. LL Persaksikan 
dan koendjoengilah kifa poenja 
Restaurant ! Djoega disediakan 
makanan diloear roemah. Perawa- 
tan nefjis dan sopan. 

INSULINDE PAR & 
RESTAURANT. 

- Kramatplein 41, Batavia-C     - 

  

  

  

  

  

  
BEDAK VIRGIN 

: Kebaikannja soeda men- 
dapet 15 Geneeskundige 
Verklaring dari dokter2 
dan 3 Certificaat Analyse 
dari 3 Laboratorium. 
Diantero tempat adadjoe- 
wal,   

soedah bilang dan toean tidak ata 
bisa moengkir. Tcean berlaga sebag:i 

,Sebagai. . , . ja, mace pandarg 
saja toch masih anak-anak tidak me- 
ngarti akal orang lelaki. Tetapi saja 
soedah kenjang mengetahoei dari boc- 
kce-boekoe: 

»Apa jang kau maksoedkan ?“ 
»Och, tentoe toean mengarti sendiri, 

masa Soebardjo tidak mengarti omc- 
ngan jang begini terang.“ 

»Terang boeat kau sendiri Djoe. 
tetapi boeat saja masih koerang nja'a 
sebab mendoega aza satce gadis kan 
doeng dalam hatinia ada soesah. D'a 
ngan-djangan mendjadi salah sangk:- 
“an dan datang lagi misverstand. Bi- 
tjara  teroes terang, dan saja sedia 
aa dengarkan dengan setjara - laki 
a En : 

sJa, kalau saja moesti teroes-terarg 
. moesti ..... teroes-terang. Toe 

an berlaga seperti orang jang 
tjinta pada sa” 

»Berlaga.- 4 ja jvist. Saja hania 
berlaga tiinta pada kau tidak betoel 
menjinta djadinja boekan? Tapi dari 
imana kau tahoe dan bisa membed:- 
kan hanja berlaga dan betoel-betcel ? 
Dari hak mana' kau ambil! boeat bera- 
4 Nan saja toekangg berlaga ma- 
De Pi 
Nona Djoeliah diam sadja, pandang 

rendah boeatfdiawab itoe pertanja'an, 
Tapi lantaran Soebardjo mentjereng 
pandang iapoenja moeka,  iapoenja 
mata, ia lantas kata: ,Saja menjesal 
2 pembitjaraang sampai pada itoe 

a 
»Boeat saja, saja tidak menjesal sc- 

bab saja djadi tahoe apa jang kau   pikir dalam hati jaitoe bahwa kau 

  MONSTER GRATIS. 
  

hirgakan djik:lau saja kardceng pe- 
rasaan ... 

»Apa saja boleh minta pada teean 
djangan terces bitjara itoe hal ?“ 

Kav poenja permirtaan? Apa jang 
saja bisa lakoekan, akan saja lakoe- 
kar. Dj ngan kceatir. Tidak sebagai 
orang tjint2, tetzpi sebagai saudara 
toea, sebagai satoe broer  terbadap 
zusje." 

sTapi saja beloem pernah ada satoe 
broer merintangi djalanan pada ia 
poenja zusje seperti sekarang," kata 
nona Djoeliah sekarang dengan toer- 
doekan kepala ke bawah dan leret 
naa moeka Soebardjo. " 

Soebaidjo jarg tertang hal pertjin- 
ta" an soedah psenjakan pengalaman 
tjcekoep, mengarti bahwa semoea ke- 
marzhzn nona Djoeliah hanja sebagai 
aksi, tetapi haf'nja tidak b'sa meloe-. 
pakan ia, 

Selain dari itce, ini pertemoean 
jang kedoea ada beda dengan doeloe. 
Doeloe Djoeliah meskipoen soedah 
gadis dewasa, masih serba anak-anak, 
poen iapoenja oedjoed dan roman 
mceka,. Doeloe Soebardjo sebagai 
Kampret lihat Djoeliah tidak datang 
perasaan tjinta birahi. Ia oesap-oesap 
itoe gadis seperti adik, tetapi seka- 
rang lantaran badan Djoeliah soedah 
mendjadi berobah sifatnja, semingkin 
besar, semingkin gaga, hati Soebardjo 
tertarik betoel.   (Akan di samboeng) 

 



  

  

    
      

     

      

      
          

       

  

    
    
    

       

     
    

   

    

er nandangannja 
jang dewasa ii ini dalam pembitjaraan sedan g hangat. 

. 

Waktoe: “3 soedah melepaskan 
'kemoedi pemerentahan di Irak, menja- 

— takan jang ito@negeri jang mempoenjai | 
— doea aliran soedah merdeka dan dite- 

rima di Volkenbond, -orang soedah| 
sampai mengarti bahwa djalannja ini 
kedjadian akan memberikan pengaroeh 
poela kepada lain-lain negeri djadjahan 
jang letaknja disekitar Irak. 

—“ Kemerdakaannja Irak ini boleh dikata 
tentoe mendjadi sebabnja daerah dja- 

| djahan Prantjis di Syrie mendapat 
| kemerdekaan. 

       

    

  

Pemerentah Prantjis poen 'soedah | 

Dosa Negeri Moeslimin mendapat kemerdekaan. 

2 000 Meskipoen orang lebih soeka kalau so'al atau per- 
3 2 |. katain kemerdekaan | lebih baik tidak oesah dibitjarakan 

- doeloe dizamari 
- namanja soedah menoendjoekkan »Pemandangan” tidak 
| dapat meliwatkan itoe kesempatan oentoek memberikan 

seleset ini, tetapi ini sk. sebagai 

dalam so'al kemerdekaan doenia Islam 

(Z) 

mempoenjai selain maka. Peranijis | « 
akan memerloekan kepentingamr bagi 
Sya... 

Masing2 fihak akan mengambil se- 
kalian atoeran2 oentoek memberi per- 
tanggoengan bahwa pada penghapoe- 
sannja negeri mandaat Perantjis ini, 
kepada Syri8 diberikan sekalian hak2 
atau kewadjibannja jang diboeatkan 
dengan verdrag2 dan conventies oleh 
'Perantjis oentoek Syris atau jang di 
bikin oleh Prantjis atas nama ini ne- 
(geri. 

Perselisihan2 hebat antara $ Sai dan   “insjaf tentang hal terseboet. Sedjak" 
— beberapa lama pemerentah itoe men- 

tjari daja oepaja” sebaiknja oentoek 
- membikin perobahan dalam hal per- 
hoeboengan mandaat jang bisa meme-| 
noehi keinginan kaoem Nationalist jang | 

- actief diantara sebagian dari pendoedoek| 
. anak negeri, dan seberapa bisa mem- 
- bikin kedoedoekan Prantjis disebelah 
Timoer mendjadi lebih koeat. 

—. Henri Ponsot, bekas -Commissaris 
“Tinggi jang doeloe, dalam perkoen- 

En Ojoeogpanja: pang taatspresident Hair 
—. Moha li am 

  

   
   

  

| dibikin verdrag (perajandjian) antara 
. Prantjis dengan Syris. Tetapi Ponsot 
| achirnja tidak bisa lagi membikin itoe | 
—  verdrag. Tetapi penggantinja toean 
- Damion graaf de Martel soedah me- 

- neeken itoe verdrag Prantjis-Syrig 
. dengan President dari republiek Pran- | 

tjis dan president: dari: Ministerraad 
Syrig. ur £ 

.. Tanda tangan jang. pengabisan ada 
dibikin pada tan 16 Naa 
Verdrag itoe soedz 'dioemoemk 
Beiroet pada tanggal 20 Nama 
Ada dimaksoedkan bahwa dengan 

setjepatnja parlement akan mengesjah- 
kan. Hari Selasa akan dimoelai debat, 
etapi agaknja hal itoe tidaklah akan 
rapa Yepat na 

  

   
    

    

  

   

an ae dibiklena aa Neuas, 
toer joekkan doeloe 3 itoe 

1 bana Sea “disini di-| 
ux maksoedkan ialah negeri jang terpisah | 

dan boekan sekalian daerah mandaat | 
- (jang djoega oemoemnja diseboet Sy-| 

ri&) jang terdiri pertama negeri Syrig| 
| dengan autonome Alexandrette, kedoea | 

Republiek Libanon, ketiga daerah au-| 
tonome dari Latagui€ atau negeri dari | 
kaoem Aloeieten, dan ke empat daerah 
Aanora Dzjebel Droese. Aa 
Pa aa : Dee ngan pada 

      

   

    

   

      

   

      

asoek dalam 
    

  

    

  

   

        

    

      

   
        

   
     

        

   
   
   
   
   
     

1. doea negeri” "terseba 
aka renji kirkan sekaliannja | 

g mendjadikan  bahaja 
nnja dengan locar 

ri pemerentahar ini     

   

|lain2 ambtenaren. 

    

   

lain-lain negeri, akan dioeroeskan de- 
ngan djalan damai dan dengan peran- 
taraan covenant dari Volkenbongd dan 
lain-lain conventies internationaal. Ka- 
lau kiranja lantaran penolakan hingga 
'kedoea partij ini berada dalam bahaja 
dan akan bisa timboelnja perselisihan 
menggoenakan sendjata, maka mereka 
mesti mengarti tentang atoeran2 
pembelaan. 

' Pemerentah Syriz memegang -koe- 
adjiban oentoek ketetapannja keama- 
nan | .dan pembelaan dari tanah dae- 
'rahnja. Oentoek  menggampangkan | 

dja Ii “kocadjiban, maka | 
Prantfis akan berikan bantoeah mili- 
tair kada Syrie selama waktoe 25 
tahoen. 

 Ketetapannja armada laoet, 
darat dan pasoekan oedara Prantjis, ti 
dak akan beroepa mendoedoeki dan 
tidak akan meroegikan hak pemerinta 
hannja Syrie. Dengan kekoeatan con- 
ventie jang speciaal, Prantjis akan 
memberikan bantoean dalam hal mem 
bikin organisatie, mengoedji, memberi 

iIsendjata dan tempat tinggal dari ten 
"tara Syrig dan pasoekan politie, dan 

akan memberi pindjam goeroe2 dan 
officier2 kepada Syrie, jang mengoen- 
toengkan bagi kedoea fihak. Begitoe 
poela adanja tentang pemberian nase- 
hat tentang techniek, Yen dan 

     

   

  

Syri& mengambil balapanlan oen- 
Itoe memberi: pertanggoengan bagi | 
orang2 dan pergaoelan2 nja, diambil 
dalam-grondwet Syrig, soepaja baik 
adanja dan pokok2 oemoemnja akan 
diterima oleh Volkendbond menoeroet 
oeroesan dari hak2 igama dan Dengan 
bangga, nisa 

Verdrag itoe dibikin oentoek fara 

tan pada hari masoeknja Syri&d dalam 
Voikendbond. 

Kedoedoe kan Prantjis. 

Pada atoeran ini nampak diingatkan 
djogga-— kepentingan2nja. Ini permin- 
taan2 bahwa Prantjis dalam kedoe- 
"doekannja sebagai pembela dari alam 
'Christen didekat benoea Timoer, soe- 
ilatoe kedoedoekan jang sebenarnja me- 

    

   
   

mang soedah lembek karena perhoe-| 
| boengan antara Italie dengan Vaticaan, 
i/tidaki semoeanja mendjadi linjap. Ke- 

6 A pe naa Prantjis meminta meme- 
oeroesan | t    

    
   

| teroes sesoeatoe kekoeasaan di- 
m itoe daerah. Tentoe dalam soal 

4 didekat benoea Timoer akan 
ngar secara jang mendjadi pokok 
demikian djoega. 

alam hal itoe semoea.- 

t 

Tengah (Middellandsche Zee), 
a ia disana mendjadi tiang per- 
terhadap Cyprus Inggris dan 

an2 Italie di Dodecanesus pantai 
et jAzi& Ketjil. Mereka mesti bisa 

membela leiding aloeran minjak jang 
'mendadi benda jang paling berharga 
di da&zah Mosoel menoedjoe arah pantai 
lacoet 'Tengah. Ini kepentingan2 jang 
terpaksa membikin Prantjis tidak bisa 
moendoer dari daerah mandaatnja Syrit, 

reka ini negeri 

sendiri 

'bahaja, 

| disini 

tentara 

inja 25 tahoen, dan moelai berkekoea-! 

I-lain kepentingan tentoe terma- | 

ka mesti membela pangkalan| 
da laoet disebelah Timoer dari | 

  

Kanan pergi mening 

ni negeri2 gi 
dak moengkin agaknja. 

'. Syri& terhadap Libanon 
Kalau kita bitjarakan tentang bahaja 

jang bisa mengantjam ini 
daerah mandaat jaitoe djika Prantjis 
dengan tiba2 meninggalkannja, pertama 
kali kita fikirkan tentang kebalikannja 
jang akan terdjadi antara pendoedoek | 
dari ini daerah. Persatoean mereka jang: 
selama ini renggang, ternjata baik kem- 
“bali padawaktoe terdjadi pembitjaraan2 
tentang maksoednja Prantijs ini. 

Kaoem nationalisten di Syris, ingin- 
ikan soepaja sekalian daerah itoe di- 
anggap satoe 'pergaboengan. Mereka 
bertahan keras terhadap itoe maksoed2 
|dari Ponsot, jang menoeroet pendapa- 
tannja ingin merobek-robek (membagi- 
bagi), itoe negeri. 

Kaoem Christen di “Libanon tidak 
merasa apa-apa oentoek mempersatoe- 
kan negerinja dengan Syrie jang Islam. 
Perbedaan. igama dengan peradaban 

ada begitoe besar, sehingga 
orang hampir mengatakan tidak bisa 
dipersatoekan. . 

Kenang-kenangan atas mereka ka- 
oem Christen' jang dipotong lehernja, 
meskipoen  terdjadinja- itoe soedah 
berabad-abad lamanja, di Libanon 
masih hidoep teroes. 

Kalau Prantjis membela kepentingan- 
kepentingan pendoedoek Libanon dan 
golongan bangsa jang sedikit djoem- 
blahnja di Synie terhadap kaoeni 
nationalisten Syri€, maka hal itoe 
boleh dikatakan soenggoeh koeat. 

Perlawanan kaoem 
nationalisten Syrie. 

Tetapi kaoem nationalisten Syrig ada 
berfikiran lain. Mereka poenja pemim- 
pin inginkan persatoean negeri2,seba- 
gaimana mereka mendapat tahoe itoe 
tjita2 (ideaal) jang dipeladjarinja pada 
sekolah2 Tinggi di Prantjis. 

Mereka maoe sekalian daerah Syrig 
ta'loek dibawah satoe Centraal Bestuur, 
jaitoe Bestuur Syri&. Oleh sebab itoe 
mereka mengadakan perlawanan jang 
hebat oentoek mengizinkan grondwet 
kepada Libanon (tanggal 23 Mei 1926). 

Pada permoefakatan sesoedah itoe 
tentang hak roemah tangga oemoemnja 
bagi sekalian bagian-bagian “daerah, 

pemerentah Prantjis dengan kaoem 
nationalisten Syri&. Tentang ketjotjokan 
selamanja tidak bisa didapat. Pada- 
tanggal. 22 Mei 1930, oleh Prantjis 
kembali dibikin peratoeran roemah 
tangga, jang mengadakan bestuur 
sendiri bagi ke ampat bagian itoe 
negeri: doea negeri mendapat satoe 
grondwet, doea mendjudi auto-noom 
dibawah perentah Gouverneur Pran'jis. 
Tetapi nationalisten Syri& memprotest. 

Perselisihan sebegitoe poela seka- 
rang soedah terboeka pada waktoe di 
oemoemkannja itoe verdrag antara 
Prantjis dengan  Syri8. Kaoem natio- 
nalisten memprotest, sementara Reuter 
ada mengabarkan dari Aleppo bahwa 
kaoem nationalisten mengadakan actie 
jang hebat. Sepandjang “djalan besar 
patroeli2 bersendjata berdjaga-djaga. 
Beberapa toko soedah ditoetoep. Ke- 
gemparan itoe bertambah hebat lanta- 
ran itoe berita datangnja tiga orang 
pemimpin nationalisten jang terkemoe- 
ka dari Damascus. Orang mengharap 
akan menggerakkan parlement Syrie 

Ha — 

  

Lt IN 
  

Orang hoekoeman lebih dari 
satee tahoen. 

Doeloe orang2 jang mendapat hoe- 
hoeman lebih dari 1 tahoen di Medan | 
dikirim ke Djawa dan kemoedian ada 
poela peratoeran lain jaitoe ditetapkan 
mereka jang dikirim kemari jang men- 
dapat hoekoeman lebih dari 2 tahoen. 
Tetapi sekarang menoeroet ,,Sum. 
Post“. itoe peratoeran soedah poela 
kembali seperti doeloe jaitoe dari hoe- 
koeman 1 tahoen keatas. 

—LO— 

Obralan journalisten di Padaing 
Zaman ini betocl2 zaman sama rata 

kata setengah orang, dengan tidak per- 
doeli malaise mengamoek disegala ka- 
langan. 

Begitoelah sesoedah biasanja orang2 
soerat kabar jang memberi tahoekan 
kepada oemoem tentang beberapa ma- 
tjam: obralan, sekarang jang selaloe 
memberi kabar itoe mendapat bagian 
»diobral", 

Toean2 Roestam Soetan Palindih 
Hoofdredacteur dan S. Oesman Karim 
Redacteur dari soerat kabar ,, Pewarta" 
jang. tadinja dengan nama ,,Berita" 
moelai tanggal .2 ini boelan telah me- 
letakkan pekerdjaannja. 

Menoeroet keterangan toean Rogstam 
“sendiri, adalah kelepasan itoe disebab- 
kan berhcmat. : 

Diharap dengan sangat tetapi hor- 
mat, soepaja collega penggantinia apa ' 
bila mengoetip kabar dari soerat kabar : 
kita soeka poela menerangkan asalnja ' 
perkabaran itoe seperti jang ada pada, 
Pewarta“ No. 294 lembar 2. 

Socatoe akibat jang tidak baik 

Bekas DirecteurLands 
drukkerij dradirebeh 
drukkerij partikoelir, 

Itoe kedjadian di Bandoeng, dimana 
toean V.d. Klits. chef drukkerij ,,Ma ks 
jen v.d. Klits“, jang keloear dari dienst 
Gouvernements dengan - mendapat 
wachtgeld (sesnedah bekerdja 7 tahoen 
lamarja): soedah memberhentikan salah 
(seorang pegawai di itoe drukkerij soe 
paja dia sendiri menggantikan peker- 

| maka. timboellah perselisihan antara |djaannja, sekarang soenggoeh banjak | 
mendapat perhatian publiek bangsa 
Europa, teroetama poela persnja. 

van der Klits ada termasoek sebagai 
aandeel houder dari N. V. Maks & 
v.d. Klits dan mempoenjai 8 aandeel 
cari f 1000. 

Dengan bertentangan atas oendang 
jang ditentoekan oleh Gouvernement, 
agaknja toean v.d. Klits sebagai di- 
recteur Landsdrukkerij (pegawai Ne- 
geri) selama beberapa tahoen jang 
laloe soedah  mempoenjai perhoe- 
boengan dengan drukkerij partikoelir. 

Soedah oemoem poela diketahoei 
orang bahwa firma Maks & v.d. Klits 
selama toean v.d. Klits bekerdja pada 
Landsdrukkerij, ada banjak mendapat 
pertjitakan Gouvernement dengan harga 
jang menjenangkan. 

Kemoedian setelah toean v.d. Klits 
hilang kekoeasaannja sebagai pemim- 
pin Landsdiukkerij, maka iapoen' tidak 
sanggoep lagi boeat memberikan per- 
tjitakan Gouvernement dengan harga 
jang menjenangkan kepada drukkerij   soepaja menolak itoe verdrag. Maks terseboet. 

Beberapa boelan jang laloe -toean| 

  

Memang soesah. 
Soeami dari njonja A. ada makelaar 

auto. Baroe beberapa hari sadja njonja 
A. melahirkan anak laki-laki. Banjak 
tetamoe2 jang datang diroemahnja 
oentoek “kasih selamat. 

Satoe dari antara itoe tetamoe mena- 
nja: »Berapa harikah oemoernja anak 
njonja ?” 
Soeami : »Ah.... model 1934. 

- 

Dimoeka Hakim. 
Hakim: ,,Sekarang teranglah-kesa- 

satoe peti jang berisi emas intan dan 
Pe Apalah djawabankau sekarang 
ini - 

Pesakitan: .Itoe betoel toean hakim. 
Saja berboeat begitoe oleh karena ba- 
njak orang berkata bahwa -oeang itoe 
.dengan sendirinja tidak bergoena apa 
'apa.” 

1 

Sindiran. 

Soeami: ,,Ja .isterikoe? Soekakah 
engkau mempoenjai soeami jang pi- 
tjak matanja sebelah ?“ 

Isteri: ,,Tidak! Akoe heran. Kena- 
| pakah sampai ada pertanjaan begitoe 
roepa ?“ 
Soeami : Kalau demikian, biarkanlah 

sadja akoe memegang pajoeng sendiri.“ 

  

Sekarang menoeroet A. I.D. toean 
v.d. Klits jang mendapat wachtgeld 
dari Gouvernement, soedah masoek 

,Gjadi chef dari drukkerij Maks &v. dd. 
Klits dan oentoek 'ini ia soedah mele- 
paskan salah seorang Employe dari 
firma itoe, jaitoe toean Landman jang 
soedah bekerdja 8 tahoen lamanja pada 
firma terseboet. 

—09— 

Rangkasbetoeng. 

Pembantoe kita toelis : 

Keroegiannja jang gi- 
la Barat. 

Seorang gadis pendoedoek Insulin- 
delaan, gadis jang kira2 beroemoer 19 
a 20 tahoen, terpandang oleh orang 
banjak, ada menaroeh sympathie pada 
»vrije omgang”. Boekan sedikit, baik 
bangsa kita sendiri, maoepoen bangsa 
Belanda mengoendjoengi roemahnja 
pada tempo malam atau siang. 
Tetapi ini tindakan roepanja tidak 

diberikan berkat oleh Toehan, sebab 
kini itoe gadis jang modern (?) sebe- 
loem kawin dengan seorang pemoeda 
bangsanja soedah mempoenjai kan- 
doengan alias hamil dan sekarang ada 
didalam verlaf 1 boelan. 

Tjelaka karena 
7 “disitimolrern. 

Baroe-baroe ini, Seorang Indonesier 
nama Soeta, ketika ia hendak poelang 
ke kampoengnja habis melantjong dari 
Betawi dan djalannja menoeroet spoor- 
baan, soedah sampai nasibnja, sebab 
soedah digiling trein jang djalan dari 
Rangkasbetoeng ke Laboean. 

Keadaannja mengewatirkan djoega, 
sebab ia dapat loeka2 berat dibagian 
kepalanja. 

Itoe hari djoega Soeta telah dikirim 
ke roemah sakit Pandeglang. 

Menoeroet sepandjang warta, Soeta 
itoe ada seorang toeli. Ringkasnja pada 
saat itoe ia tidak mendengar boenjinja 
fluit locomotief. 

  
  

  

PEK TJOK 

    

    

  

    toesan2 diploma- 
      

  

k me mana 1. oagn Inggris tidak bisa : 

2. ki 

1 KG Ni 
    

Ha Na B3 

HE BA     
#1 botol isinja 50 bidji harga f 1.50, antero: tempat 

BN roemah obat Tionghoa ada djoeal. Peratoeran makan 
l hari 3 kali, 1 kali 2 bidji sama aer, 

   

YOK TJENG 
TJAP IKAN MAS. 

Radja obat boeat sakit Ma (Pektjok, twetjeng, keklim) 

    

   

   

   

pening bagan 

Na 

| “tida bisa dateng, harep Toean- 

Terbikin oleh TAY AN HO 
Tanahlapang Glodok No, 10, Telefoon No, 1620, 

  

  

Penjakit kentjing-nana (Pektjok, 
twetjeng, keklim,) paling djahat 
sekali, kaloe tida boeroe-boeroe 

diobatin aken meroesakin antero 

anggota badan, dia menjipta laen 

laen penjakit, kamtjeng sowaja, 

(klapoer) yaungmoei thianpouw, 
Syphilis-radjasinga) djika dapet 
ini sakit tentoe bahaja sekali 

dan badan kita aken mendjadi 

roesak. Kaloe Toean dapet itoe 

penjakit moesti lekas makan obat 

PEK TJOK YOK TJENG merk 
tjap ikan mas, sigra djadi baek, 

en tanggoeng lain-lain penjakit 

Toean mendjadi taoe. 

  

  

BATAVIA 

lahankau, bahwa engkau telah mentjoeri-—-—— 
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PA 
1 ag Ra.   

  

  

DVERTENTIEN 
  

Berladjar | £ Kawan baroe 
. — ai St : " ae? 

ia "2 | sm Sahabat lama : 

: 5 The Standard English - Malay Dictionary # SY | 

Dictionary jang Pertama di tjitak di Indonesia 

aan jang hendak mempeladjari bahasa 

alau Selfstudie. Tida ada bandingannja. 

2 Oa 
0.85 

Sanget menoeloeng kepada 
Inggris, dengan Goeroe, 

Harga per boekoe . . 
Ongkos Aangeteekend .,, 

Beladjar Inggris dengan Sampoerna 

Hanja bisa dapet boekoe-boekoe dari Toko jang ferseboet di 

bawah ini : "la 

Tida ada satoe boekoe dan penoentoen jang tida ada. 

Mintalah Prijscourant dengan Gratis pada: 

The Chinese & English Book Co. 
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HOTEL-METR e" OPOLE 
BATOE RADJA (Zuid-Sumatra) 

HAN Lijn Zuid-Sumatra Staatsspoor PERTENGA 

| Beheerder (M. H.A, KARIEM)   

  

WARTA ADMINISTRATIE 

Memberi tahoekan kepada sekalian 

Abonne's bagian kota Buitenzorg moe- 
lai ini boelan (Januari) Administratie 
telah mengadakan Agent bertempat di 
Buitenzorg. 

Kepentingan soerat menjoerat boleh 
diadreskan kepada : 
SOEMARDJA, Handelstraat 184. Bui- 

tenzorg. Pengiriman koran tetap dengan . 
  

perantaraan looper dan wang abon- 
  

nement akan ditagih sama rekening 
  

KETJANTIKAN 
Kebanjakan disebabkan oleh karena rawatan 
parasmoe sendiri, seperti Miss Mary Ma 
Iportretnja dengan izin| jang selamanja pake     

  
  

   

Pantjoran No. 29 Telf. 1540 Batavia 

  

  

dia Prof. TABIB uda 
S.A R. DJALALOEDIN 
No. 8 GANG PASAR MOEKA FABRIEK GAS 

— TELEFOON 176 MBEESTER CORNELIS — 

      

Mengobati segala roepa penjakit Zonder Operatie seperti pe- 

njakit mata dan sakit aanbeien (wasir) sakit kenfjing, Syphilis, Kenfjing 

Manis, sakit batok kering atau basah, sakit kepoetian atau tidak 

fjotjok kain kotor d.LI. penjakit. 

“ Boeat periksa segala roepa penjakit zonder bajar apa-apa. Soe- 

rat Poedjian bisa dilihat ditempat kita. 
Toean? dan Njonja? boleh panggil diroemah sembarang waktoe, 

tjoema reken ongkos poelang pergi atau boleh datang ditempat saja. 

Saban hari bisa ketemoe dari djam 7 pagi sampai djam 9 malam, 

Sedia obat patent seperti: Gandhi-sirop £ 0,75, Gandhi-olie, 
bikin ramboet keriting f 0,25, Gandhi-pil, penjakit anak. 

        

8 

BEDAK HANG TJIOE, hingga parasnja begi- 
toe TJANTIK dan aloes membikin dia men- 
djadi satoe actrice jang paling populair dari 
Shanghai Opera, jang pernah membikin per- 
toendjoekkan di Pantjoran Batavia, dan nanti 
akan kombali. 
Kita berani pastikan satoe kali bikin per- 
tjobaan dengan ini bedak akan MEMOEAS- 
KAN njonja-njonja dan nona2, 

  

  

Bisa dapat beli dari toko2 diantero Negri Hindia. Boeat orang dagang 
dapat rabat bagoes. Lekas minta mendjadi kita poenja agent. 
Importeur : Z. Z. KYONG & SONS, Pintoe Besar dalam No. 15 Batavia   

oleh agent terseboet. 

— Harap mendjadi tahoe adanja. 

Administratie 

NINA: 

Bedak MUGUET 
Jang tida meminjak dan lengket. 

       
  

    

  

  

  

SYSTEEM KITA 
TIDAK BAIK, WANG KEMBALI! 
  

  

  

Katana 

Boekoe bikin saboen. 

Berisi theorie dan praktijk boeat bikin segala roepa 
saboen: saboen fjoefji, saboen wangi, saboen obat, sun- 
light enz. : 
Dengan kapitaal ketjil, toean dapat membikin saboen dan   N. B. Obat obat boleh kirim dengan rembours kesegala tempat. 

135   
  

  

Oleh : 

Dr. H, Heerdjan en 
“T, H. Fan. 

Terdapat dengan har- 
ga: 5- 1iOen 60 cent. 

  

S. HARDJO 
Sindangrasa — . Tjiamis 

  

Agenten : 

BATAVIA-C. 
K. W.E. 

Kartaatmadja 
Kebonkatjang VI 

SOEKABOEMI 

RA. BARNA 

  

  

Bisa pesan padalooper 

»Pemandangan” 

pen 
i——B 

  

    2 Bi ———i- 
HH ADRONALINE #|| 
Adronaline ada pendapatan baroe dari Europa boeat kasih prem- 
poean datang boelan, 1, fl. f 12.50. besar #24. Rembours tidak 
kirim. 

(IE LIBROLIN POEDER Si! 
Kita tanggoeng kemandjoerannja boeat sakit kentjing goela njang 
soedah lama. Kaloe tidak ada boektinja wang kombali. Meskipoen 
ini penjakit ada soesah sekali obatanja, akan tetapi kita brani 
tanggoeng kalo makan ini obat Librolin poeder akan bisa semboeh. 
1. fl. f15. besar f 29, 2 

| ADRINALINE $| 
“Orang prempoean kaloe maoe dapat kain kotor peroet be- 
rasa sakit en di waktoe dapat kain kotor, peroet misi sakit 
en selaloe maoe toempa, bole makan ini obat tanggoeng 
aken ilangken itoe rasa sakit en tidak toempa-toempa. 
1. fl. f1.50, besar f 24. - 

HB ACIDALOMIN BI! 
“ Ini obat oentoek orang njang dapat sakit Zenuw, 

malem tidak bisa tidoer. ENZ. Makan ini obat akan 
dapat hasilnja. 1. fl. f12.50 besar f24, 

“BE RAVORIN #1) 
Boeat lelaki njang soedah zwak, akan tetapi - a 

.misi-seneng plezier, 
-Makan ini obat 3 fl. tanggoeng akan dapat 
boektinja. 1. fl, f10, besar f 19, 3 

(IN ROSE-POEDER BII 
" Bedak roos njang teramat haroem ba- 
hoenja. Ini bedak ada baik sekali boeat 
di pakai oleh orang njang ada penjakit 
koelit 1, flesch fl. 3, fl, f 2.50. 

Chem. Handel ,JULIANA" Semarang. 

  
E 
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. GOEDGEKEURD | 

mendjadi taukeh saboen ! 
Harga 1 boekoe f 2.— Rembours f 2.50, 

Boekoe Documenten Indonesia, 

Berisi 250 penerangan dalam soal2 jang penting boeat 
pergaoelan hidoep di Indonesia. Perloe sekali bagi fiap2 
orang! Isinja: oeroesan familie poesaka, berdagang ber- 
oeroesan dengan bank. perkara-perkara civiel, failliet 
lelang, minta vergunning. oeroesan hak tanah, belasting 
@d.LI. Kita tidak banjak omong. : 
Boleh fjoba sendiri. Tidak baik, wang kembali. 

Harga 1 boekoe f 3. — Rembours f 3.60. 

Boekoe keradjinan, 
Atau boekoe soember kekajaan! Dengan hampir zonder 
kapital foean dapat membikin dan dagangkan: saboen, 
limonade, finta fjaf-fjat, minjak wangi, Eau de Cologne, 
smeer spatoe, bedak dan roepa'roepa creme. 

Recept-recept ditoelis oleh Dr. H. LAVY. 
Harga 1 boekoe f 2.10 Rembours f 2.60. 

BOEKHANDEL & UITGEVERY 
»ASIATICO" 

MEESTER — CORNELIS   
    

  

  

Speciaal boeat ilangken djerawat dan 
segala penjakit koelit atawa loeka dan 
boeat kepotong barang tadjem lantas 
dara tida mengalir lagi. 
Djoega boeat ilangken anak kefjil jan 
ada keloear sarap sesoedanja pake dari 
3. sampe 7 hari bisa tertarik keloear 
kokotorannja. Lebi djaoe tjoba boekti- 
ken sendiri. 

Manufactured bij 
JUK FEN & Co, 
Malakastraat Telf 1456 

Batavia 

(EN ANE AE BNN 

APAKAH RADIO7 
TELEGRAFIE ITOE 
Inginkah toean taoe ? Sekarang soedah 
ada boekoenja dalem bahasa Indonesia. 
Kirimlah postwissel f 1,—, nanti tocan 
aken trima.-satoe boekoe berisi tentang roe- 
sianja RADIO dan bageimana kita haroes 
memakeinja. Dihiasi bebrapa gambar de- 
ngen difjitak memakei finta 2 warna. 
Lekaslah pesen ampir abis. 
Djoega mendjoeal hasil tangan Indonesia 
asli, seperti TOPI PANAMA asli harga 
f 5,—, f 3,75 dan f 4,50 TOPI DJAKSI 
model Panama f 1,—. ACTENTASCH 
Djaksi koeat seperti koelit £ 2, —. HAND- 
TASCH, TOPI anak-anak dan Njonja- 
Njonja, PAJONG dari kain berbatik dan 
berkembang d. I. I, Barang-barang di 
tanggoerg baik, koeat dan menjenang- 
kan. Djoeal ketengan dan codian. Silah- 
kenlah pesen, sekali tentoe boeat sete- 

    

  

  

TJIAN TONG BENG 
Tabib Tionghoa jang terkenal 

Bisa mengobatin segala penjakit jang lama 
dan jang baroe seperti: 

No. 1. PENJAKIT KENTJING: 
air kentjing tidak tetap keloear- 
nja kadang2 banjak, kadang2 
sedikit, badan merasa tidak senang 
sakit kentjing manis. 

No. 2. PENJAKIT ORANG 

PEREMPOEAN: boelan datang 
terlaloe laat, terlaloe banjak, 
terlaloe siang, boelan datang war- 
na merah, peroet merasa sakit, 
sakit pinggang, anak keloear be- 
loem tjoekoep boelan, sesoedah 
bersalin mendapet sakit, sakit 
dada, sakit perempoean, datang 
boelan merah moeda. 

No. 3. PENJAKIT PEPAROE 
batoek darah, tidak batoek darah 
keloear, sakit leher, soeara roesak, 
sakit dada, koerang tidoer. 

No. 4. PENJAKIT MATA: 

mata merah, bengkak, tai mata 
selaloe keloear, mata raboen tidak 
bisa lihat, anak mata selaloe di- 
paloet oleh koelit poetih. 

Ini semoea penjakit- kita bisa 
kasih baik. Djoega penjakit pe- 

. njakit jang telah lama, maoepoen 
baroe bisa kita obatin dan 
dalam 40 tahoen ini kita soedah 
dapat mengobatin penjakit terse- 
boet. 

  

  
  

Kepandaian, dan pikiran kita tjoekoep. 

Djoega penjakit otak, hati,dan. pinggang kita bisa kasi pertolongan. 

bilang apa penjakitnja itoe bisa: diobati atau tidak. Keloear kita tjoema hari 4 
minggoe kita boleh d 
sendiri, 

Tiap-tiap hari 'ooleh datang di roemah kita 
Toko Tiga 44, Batavia 

Sinshe Tjian Tong Beng |     —I B k Sh 

  

Boeat preksa penjakit orang miskin tidak oesah bajar nanti kita boleh . |! 

ipanggil, tapi ongkos jang tidak besar moesti bajar “ 

Memeedjikan dengen hormat, : 

roesnja. Mintalah prijscourant. 

Menoenggoe pesenan 

FiL. TOKO KABINANGKITAN 
Djatibarang. S. S./WL. 
M. ABDY SABOER. 
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ROEPA “PENJAKIT.KOELIT, SANGET 
NAN ae NA NE SI AON 

(jo 1 na   
      

  

Jouden Medaille Pasar Gambir 1933, 
Bisa dapat beli dimana-mana de- 

ngan harga f 1.—, f 0,60 dan f 0.30, 
 


