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DR. MOEWARDI. 

Ea HDiarang' kita ikatan artikel akasia 
kepala nama orang, dan, 

  

23 Moewardi, melainkan Tn jang ini| 

Singh an Has at 

intellect bangsa kita ini waktoe. 

| Ini waktoe banjak ' pemoeda kacem 
intellect bangsa kita jang “kehabisan 

lapangan pekerdja'an tidak tahoe apa 

  

  

—..rapa An pe: dan Ne dokter     
    

“sama sekali faedahnja boeat bangsanj a, 

Di antara mereka Jegi ra nganggoet 
Imakloemat pemerentah Amerika Serikat    

    

ocang: sekolah tato san 
'telah terbocang, banjak aa safioel 
menanam, tidak ada. Hanan, jang 

boleh dipetik. . Para 

Perkata'an Kn | banjak disetiap 
kan bahwa .pemoeda intellect. ada) 

3 

bagi sn Ba oentoek Marhaeni 

   
    

  

     

   

    

   

dalam djoeroesan 'politiek 
i al kajang, Para 

2 2 ena Gihadapian Au 
Kita Bea Dg meester In, de ta 

5 Ka Pena 2SgEitana tetapi 
. Ha Aa moesti adai Ingenietut 

E “Stovia “peehibibosi dengan Maag 

Met tai ini tidak dapat tempat. Ada jang 

| soeka bekerdja pada colleganja lebih. 
ye. xtoea Sebagai voluntair dan beberapa 

pemoeda "Iagi kita djoempa hanja 
mondar-mandir kian Kemari tjari kans 

barangkali 'ada bakal mertoea jang 
intrumenten Dea : 

AD soeka memboeka kantoor oentoek kasih 

| penerangan pegang boekoe kaoem per- 

0 sbeka belikan 
Pe. memboeka praktijk. 

|. Tetapi, “sementara” itoe tenaganja 

ge “jang digoenakan oentoek ra'jat 
dan bangsanja, sebagaimana, doeloe | 
waktoe masih . bersekolah sering djan- | 
dji di depan. vergadering Dera? 

: poelannja Masa 

Kita ambil: @ 'tepan Dr. “Mode 
Ini pemoeda, maoe Amang. dan ia 
     

          

    

  

   

   

   

    

   

    

   

   
    

    

        

soMnadak eka 

Kalau kita toetoerkan 
1 bahwa dokter Moe- 

Di a si kj Peak 

Senen 107 Batayia Ae 

— djikalau inif | 

-kali | kita toelis begitoe, boekan maksoed Ki 

ikita akan toelis .tentang dirinja. Dr.| 

— jang mereka haroes  berboeat. Ada' 
beberapa meester in de rechten, bebe- 

harga. obrat pada karitoor2 ali peroe- 4 

“saha' an lain bangsa, sehingga. hilang 

.#dimoelai 

kembangnja. bangsa,  haroes : -berdjasal, 

lenjap bagi oemoem, tidak ada tenaga- 

populair dalan ini ,,Pe- 

SAEROEN 

Telefoon administratie 
   

    

   
Plv H ofdredacteur 

1810 WI. 
'D. KOESOEMANINGRAT 

redactie 1440 WI. (roemah Saeroen 1617 WI.) 

  

Tarief advertentie : 

1 regel f 0.25, paling sedikit 10 regel 

Satoe pagina f 50.— sekali mocat 

f 30.— Lampiran dalam kota 

Contract| ada tarief sendiri 

Rebo advertentie 

»Patjar”, f 0,50 sekali moeat. 

Saban' hari 

  

  

  

Resident pasmebora sakit keras. 
Pendekar P.E.B. 

wa bekas Resident Engelenberg, jang: 
'doeloe terkenal di Indonesia sebagai 
promotor dan pendekar P.E.B., bekas 
lid Volksraad dan bekas directeur dari 
Bestuursschool, sekarang ada dalam 
sakit keras. 

Keadaan “hotiriek disekitar Pacific. 

Japan-Amerika- 
Engeland. 

Menoeroet kabar Aneta-Reuter dari 
Singapore, maka berbareng dengan 
makloemat pemerentah Japan tentang 
programma pembelaan negeri, dan 

,Itentang adviesnja oentoek membikin 
120 bocah kapal2 perang baroe, maka 
pada tanggal 23 boelan ini di Singa- 
'pore, diatas kapal perang Inggeris Kent, 

conferentie pasoekan laoet 
'Timoer Djaoeh. Pembitjaraan2 dalam 
conferentie diresiakan sekali. 

| Sebagaimana dikabarkan lebih doeloe 
'oleh pers Inggeris, maka dalam confe- 
rentie ada toeroet berhadlir pembesar- 

'Ipembesar pasoekan laoet Inggeris dij 
| Australie, India, Straits, Hongkong dan 
Jompo, Meskipoen Den ra dan 

ng toci bisa dapur tahoe ea," 
el teroetata sekali: dari gerakannja pa- 

soekaxn laoet Inggeris di Timoer Djaoeh 
|dan daerah Pacific. 

“Apakah kedatangannja beberapa ka- 
- | pal- kapal perang bangsa asing dalam 
“Iwaktoe jang baroe laloe ada berhoe- 

im.|boengan dengan keadaan politiek di 
sekitar Pacific sekarang ini? Pasti ! 

  

:Iwardi tidak bisa goenakan mesin toe- 
las (seorang thabib boekan selamanja 

Isekalian typist) kasih toelisannja.dan 
lezingnja pada kita ditoelis dengan 

|tangan, orang2 bisa mendoega berapa 

Hi apaak temponja jang hilang oentoek 
itoe maoe kasih penerangan pada pem- 

'batja ini koran. : 
“ Lapangan politiek sekarang sempit. 

Ja, tetapi ada capaciteit lain dari pe- 
'moeda2 intellect bangsa kita bisa di- 
goenakan oentoek kebaikan dan kema- 
djoean bangsa di loear politiek. Kita 

poedji dan hormatkan djikatau politicus 

Drs. Moh. Hatta, seorang doktorandus 
dalam ilmoe dagang dan economie, 

oesaha'an dan pedagang2 kita, kita 

poedji. dan hormatkan djikalau seorang 

sebagi . Mr. Moh. Yamin, . terkenal 

seorang letterkundige dan pengarang 

banjak boekoe2' dari 

Iperpoestaka'an kita. Sementara itoe 
tidak oesah: dengan tjantelkan kejaki- 

- Inannja politiek di kapstok, tetapi hanja 

Isadja orang mesti bisa melihat gelagat, 
Isoepaja tenaganja dan kepintarannja | 

in tetap berfaedah bagi rajat oemoem. 
Pemoeda intellect kita, baroe ada 

Inarganja, djikalau dari intellectnja itoe 
masjarakat kita toeroet dapat faedahi- |. 

em- |nja. Seratoes kali intellectnja djikalau 
tinggal menganggoer tidak .maoe beri- 

1 |kan sedikit ,ilmoenja” itoe pada oe- 
.Imoem, sedikitpoen tidak ada harganja. 

hlOrang “jang begitoe hanja menambah 
alnul di bangsa kita, dimana memang 

soedah banjak nul terdapat. Sementara 
|itoe  nul-intellect dengan nul-biasa 
harganja tidak beda. . . . . !   Ss, 

» Aneta kabarkan dari Den Haag, bah-| 

semendjak ia|s 
student moela, soeka toelis socal-soeal 

Hang bersangkoetan dengan bahasa dan 

: Rebo 24 Januari 1934 

Sepoeloeh dtang mengamoek 
dengan ganasnja 

Perempoeanpoenditjin- 
tjang badannja. 

Dari Padang Aneta mengabarkan : 
Disebelah Oetara dari daerah Sumatra 
Barat, jaitoe di Loeboek Basoeng, ta- 
di malam soedah terdjadi hal jang sa 
ngat ganas. 

Sepoeloeh orang lelaki sambil me- 
lepaskan tembakan tadi malam soedah 
menjerang masoek roemah seorang ta 
ni, dimana toean roemah dipoekoel de 
ngan tjangkol sementara perempoean- 
nja ditjintjang. Kemoedian mereka ba- 
kar itoe roemah. “5 

—0— - 

Tjoetjoenja pangeran Sentot 

Pangeran Sentot Ali Basa Prawira- 
dirdja ada seorang pahlawan Djawa 
dimasa perang Diponegoro (1825-1830), 
dan jang meninggal doenia dikota 
Benkoelen. 

Anaknja, Raden Soetan Zakaria Ali 
Basa, doeloenja pernah djadi Adjoeng 
b/d Djaksa di Benkoelen dengan tidak 
bergadji. Tentang ia ini pernah ditoe- 
lis - penggeli hati di dalam madjallah 
»Sri Poestaka” beberapa tahoen jang 
laloe. 2 

Ketoeroenan dari Pangeran Sentot 

Raden Mas Soerodjo jang didalam 
tahoen 1921 ada pernah bekerdja pada 
telefoondienst di Semarang dan kemoe- 
dian di regentschap Pe 

: Soerat kabar Preanger Bode menga- 
barkan bahwa ketoeroenan Pangeran 
jang . termashoer ini ada memadjoe- 

rmintaan “kepada pemerentah 

   

itoc, ialah jang masih hit loep tjoetjoenja |: 

Boeroeh Indonesia contra ma- 
djikan bangsa Europa. 

Pertjaja atas tim- 
bangannja Hakim 

Orang pertjaja pertimbangan Hakim 
tentoe menoeroet boenjinja Wet, mes- 
kipoen sebagai manoesia didalam pe- 
rasaan ada berlainan, toch kepoetoesan 
pertimbangannja atoeran Wet jang di 
pakai. 

Dalam Juristea-congres jang ketiga 
beberapa boelan jl. waktoe membitja- 
rakan ,,Ilmoe Hoekoem di.ini zaman” 
antara lain2nja mr. Smits ada berpi- 
dato bahwa tidak akan ada satoe Ha- 
kim jang dalam ia poerja poetoesan 
menimbang innerlijke waarde atau ke- 

| adilannja Wet dan sesoedah pastikan 
.apa jang Wet tetapkan, laloe menjelisir 
dari itoe Wet berdasar atas pertimba- 
ngan keadilan. Dengan formeel ini per- 
atoeran telah ditoeroet dengan benar. 

Tetapi. kalau orang selidiki lebih 
djaoeh keadaannja ini perkara ? Hakim 
mendjalankan Wet. Apakah Wet itoe? 
Berbagai-bagai daja ia bisa goenakan 
boeat menetapkan artinja Wet, menje- 
lidiki rechtshistorie dari soeatoe insti- 
tuut, memeriksa hikajat dari bermoe- 
lanja ada Wet dan lain sebagainja. 

Kita boekannja achli Wet Hoekoem 
Scribendi recte sapere est et princi- 
pium et fons kata Horatius, artinja me 
ngerti baik ada djadi poko'nja orang 
bisa toelis dengan baik. Dari sebab itue 
sesoeatoe critiek jang mengenai oeroe- 
san Wet, disini akan kita sisikan doeloe. 

. Seperti orang barangkali masih ingat 
pada tanggal 20 November 1933 pernah 

  

oentoek mendapat oeang onderstand, 
karena 'ia sekarang tidak mempoenjai: 
pekerdjaan dan dalam kesoekaran hi- 
doep. Hal ini sekarang sedang diselidiki 
dan dalam pertimbangan pemerentah. 

Demikianlah P.B. itoe, akan “tetapi 
kita tahoe bahwa toeroenannja jang 
lain, poetra-poetrinja marhoem Wedana 
Prawiradirdja dari Betawi, tidak be- 
gitoe perloe mesti meminta-minta 
kasihannja pemerentah. 

—0O— 

Perkara pemerasan. 
Oentoek kedoeakali di- 
bebaskan dari toentoetan. 

Pada hari Sabtoe jbl. Raad van Justi- 
tie di Betawi 
vonnis Landraad Betawi jang meng- 
hoekoem toean Tjo Tjin Foeng ad- 
viseur Tionghoa pada Landraad de- 
ngan pendjara 2 tahoen karena di- 
persalahkan melakoekan pemerasan. 

Ini pembatalan vonnis Landraad 
lantaran tidak tjoekoep boekti atas 
pendakwaan jang ditoentoetkan ter- 
hadap terdakwa terseboet. 

Orang masih ingat terdakwa ini lan- 
taran perkara pemerasan soedah doea 
kali dihadapkan pada Landraad. Pada- 
nja ada ditoentoetkan 6 perkara jang 
tersangkoet dalam hal penipuean dan 
lainnja. Tetapi hanja doea perkara jg. 
bisa dihadapkan pada'pengadilan, ka- 
rena lain2 perkara politie tidak men- 
dapat tjoekoep boekti oentoek mema- 
djoekannja pada pengadilan. 

Perkara jang pertama ialah tentang | 
pertjobaan oentoek menipoe terhadap 
seorang - Tionghoa nama Kam Beng 
Tjian. “Terdakwa jang dibela oleh Mr. 
W.J.M. Plate, soedah didjatoehkan 
hoekoeman oleh Landraad doea tahoen 
pendjara. Didalam appel. ditimbang 
oleh pengadilan lebih tinggi, lantaran 

Ikekoerangan boekti, maka iapoen di- 
bebaskan. 

Dengan 'segera sesoedah itoe ia di- 
hadapkan lagi pada Landraad lantaran 
dakwaan menipoe dimana ini kali 
jang mendjadi korbannja seorang pe 
.rempoean Tionghoa. 

Dan oentoek kedoea kalinja ia dibe- 
baskan dari hoekoeman lantaran tidak 
tjoekoep boekti. 

Lantaran itoe maka ia sekarang poen 
dimerdekakan kembali. 

Sementara itoe ia akan madjoekan 
langkah jang perloe, soepaja kalau 
bisa, oentoek mendapatkan djabatan- 
nja kembali sebagai Adviseur Tiong- 
hoa pada Landraad Betawi, karena 
selama waktoe I tahoen lamanja ia   dipendjarakan, ia hanja dischorst dari 
djabatan terseboet. 

soedah membatalkan | 

dikabarkan dalami ini soeratkabar ten- 
tang pertentangan boeroeh bangsa 
Indonesia dengan madjikan bangsa Be- 
landa, jang hingga sampai kepada pe- 
ngadilan Residentiegerecht. 

Seorang lelaki Indonesier nama S. 
doeloenja bekerdja sebagi soepir pada 
toean A. Bekkering, eigenaar Hotel 
Binnenhof di Kramat, karena ia dile- 
pas dengan mendadak dan ketinggalan 
gadjinja sedjoemblah f 44.— tidak di 
bajar, atas perantaraan ,,Persateean 
Chauffeur - Boemipoetera“ ia soedah 
madjoekan pendakwaan terhadap itoe 
bekas madjikan, pada Residentiege- 
recht. 

Sebab itoe soepir ada anggota dari 
.P.C.B. lantas perkaranja dioeroes oleh 
Bestuur itoe perhimpoenan. 

Waktoe diperiksa oleh. Residentie- 

seboet, toean A. Bekkering (madjikan) 
mengakoei. bahwa .gadji jang keting- 
galan.djoemblah f 44. beloem ia bajar 
dan soepirnja S. dilepas dengan men- 
dadak (tiba-tiba). 

Alasannja sebab 'S. soedah bikin 
roegi padanja, karena auto jang. dike- 

hindarkan penoebroekan pada seorang 
pedagang sajoer jang mendadak .me- 
njeberang djalanan, itoe auto distop 
dengan keras hingga slip dan masoek 
solokan. Lantaran ini veer dan tiang 
kap auto djadi roesak. 

Bekkering pada seorang Tionghoa di 
Kemajoran. Kemoedian itoe orang Ti- 
onghoa katanja soedah bikin betoel 
ito auto habis ongkosf 100.— lebih. 

Sebab itoe  dianggapnja: itoe ongkos 
f 100.— sebagai keroegian auto jang 
roesak oleh soepir S. dan sebab 'itoe 
gadji S. jang ketinggalan 1145. — tidak 
dibajar. 

“Ini perkara ditetapkan tadinta akan 
dipoetoeskan oleh  Residentiegerecht 
pada tanggal 12 December jbl., tetapi 
inipoen beloem djoega poetoes. Ber- 
oelang2 ada 4 kali 5 dipanggil me- 
ngadap ke Landraad. 

Per slot van rekening, achirnja ke- 
maren tanggal 23 Jan. "34, itoe soepir 
S. soedah dipanggil mengadap lagi 
ke kantoor Landraad, dimana President 
Landraad “ memberi tahoekan bahwa 
perkara itoe ,,ditoetoep sadja", artinja 
tidak djadi, apalagi hendak mengeta- 
hoei kalah menangnja. Keterangan lebih 
landjoet tidak diberikan, sementara 
soepir terseboet disoeroeh poelang 
sadja. 

Dalam hal ini soedah boleh dipasti- 
  
gerecht dalam boelan November ter-. 

moedikan S. sewaktoe hendak meng- 

Itoe. auto lantas. didjoeal oleh tocan 

Losse nummer 10 Cent 

kan bahwa P.C.B akan mengoesoet 
lebih landjoet. 

sk 

Orang tahoe di ini negeri dipakai 
hanja satoe matjam Wet Hoekoem, 
symboolnja nona memegang tradjoe 
dengan mata Ketoeto eps Inilah nona 
Justitia. 

Orang tiada boleh bertanja didalam 
hati, apakah nona itoe benar menoe- 
toep matanja dengan rapat. Sementara 
itoe, kedjadian atas dirinja soepir ter- 
seboet diatas ini ada djoega faedah- 
nja goena tjermin perbandingan ! 

—O— 

Perdjamoean Gouverneur. 

Dari Semarang Aneta mengabarkan 
bahwa tadi malam Gouverneur De Vos 
soedah mengadakan perdjamoean jang 
mendapat koendjoengan  banjak orang. 

— O— 

Volksuniversiteit Batavia. 

Perhoeboeng dengan sakitnja . Dr. 
F.D.K. Bosch, maka voordracht cursus 
ketiga dimoendoerkan sampai dikabar- 
kan lebih djaoeh. 

Voordracht2 dari Raden Prof. .Dr 
Hoesein Djajadiningrat akan diadakan 
pada hari2 Rebo 31 Januari dan 7 Fe- 
bruari, sebagaimana ditentoekan dida- 
lam programmanja. , 

RO 

Bentjana laoetan. 

Menjamboeng kabar kawat Aneta 
jang -soedah disiarkan doeloean ten- 
tang terdjadinja bentjana ombak laoetan 
Selatan tanah Djawa, lebih landjoet 

an “Loc: dari Tjilatjap kabar- 
an 
Dipantai laoet di desa Buenton, jang 

terletak di onderdistrict Adipala regent- 
schap Tjilatjap, sedari beberapa hari 
ji. siang dan malam orang2 desa 
mengadakan pesta keramaian berhoe- 
boeng dengan hari lebaran poeasa, 
dimana sekalian orang lelaki perem- 
pocan toea- dan moeda toeroet ambil 
bagian bersoeka ria. 

Teroetama “orang mandi2 didalam 
laoet, kemoedian kaki dan moeka di 
tjoetji oentoek meminta berkat soepaja 
ditahoen jang baroe akan mendapat 
hidoep -berbahagia.. Laoetan disitoe 
sedjak beberapa hari jang liwat memang 
soedah riboet, tetapi hal itoe tidak 
mendjadi. halangan bagi orang mene- 
roeskan pesta perajaannja. 

Padahari Sabtoe sore jbl. kira djam5 
dengan. sekonjong-konjong datanglah 
gelombang besar, sehingga 30 anak2 
jang sedang mandi soedah dihempaskan 
gelombang: ketengah laoetan. Berkat 
tindakan jang gagah berani dari pena- 
toes dari Adipala dan Loerah dari Pe- 
nga'ang, dengan segera diberikan pertc- 
longan dan beroentoenglah masih bisa 
ketolongan 28 anak dari itoe serangan 
gelombang, sementara doea orang: te- 
roes hilang dilaoetan. “Mereka ini 
adalah anak lelaki dari tjarik dan baoe 
dari desa Karang Kemiri dari onder- 
district Maos, kedoeanja. beroemoer 
15. dan. 16 tahoen. 

Soedah tentoe lantaran kedjadian'ini 
Orang. banjak djadi sangat berdoeka- 
fjita. Dengan berangsoer-angsoer orang 
boebar, sementara pendjoeal2 di pantai 
laoetan itoe.. moelai memindahkan 
dagangannja - ke tempat jang aman. 
Majit kedoea anak itoe sampai sekarang 
beloem djoega diketemoekan. 

  

DOKTER 

MOEWARDI 
Oude - Tamarindelaan 47 

Telf. No .1351 WI. Batavia C. 

Djam bitjara 

7 — 10 pagi. 

4—. 6 sore. 

Hari Senen dan Kemis speciaal tarief 
boeat orang jang tida mampoe dan 

speciaal tarief oentoek, obat-obat pada 
socatoe roemah obat.   Bs ———.... 
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# | ' Kapat Mail. kembali ke Betawi, maka oleh politie 
». Kapal Oldenbarneveld pada tanggal|di Medan ia diperingatkan kepada| 

IG (25 Januari ja.d. djam 8 pagi ditoeng-|politie di Betawi... , H|g0e kedatangannja dipelaboehan Tan-| D.H, ini tidak pernah menoendjoekkan | Bg kas |dioeng Priokee 5 0. Itempatkediamannja pada kantor be-f : 4 AN KR volkingsregister, boeat mana ia djoega| —. Maka edah bisa dihoekoem. : MAT , SoAL PACIFIC RAMAI Lac Tongkon nu Mrapengmps orang Pads, tetapi ada berarnj.. ra AN aa #3. 
10€- waan -atas dirinja Jantaran penipoean. Di antara journalisten di Djawa Ti- . Kabar2 kawat dari loear neger Pn Oa GOR la Sakiog djadi na dan|moer ada collega Joh. Waney, toeli- ini hari menjatakan genting Or regentschap Meester), a5 Pa : gi $ k dibatia. k daianni keadaan politiek disekitarnj: ah menggantoeng diri! 9akwaarnemer, sedang ia poenmem-|sannja enal Ibatja, kepandaiannja “Bani 12 naas ena si : Na NN Dan aan poenjai soerat2 dimana tertoelis pang- |tjoekoep, orangnja tjakap,. hanja sadja 

cific. ST RA al aa an poela .special | Sampai mati, lebih landjoet dikabarkan katnja terseboet sajang tidak saban hari ia poenja toe- Menoeroet “kabar dari Singapore, tarief dari roemah obat jang ditentoe- | bahwa sebetoelnja jang mati ini ber- PN Ne an TA mpak, sebab hanja bekerdia di .. maka kemaren disitoe moelai diboeka kan oentoek it nama Sososdi 3 Pa menda Ia moesti mengoeroeskan beberapa |lisan nampak, sebab anja bekerdja di — conferentie pasoe BNN AE Na Assistent Keenan gap Maja mendjadi | perkara itoe Tionghoa, Ia moesti- pa- 1, Aljautr” jang “tSrbik sepoeloeh hari 2 PEN ANA RATA Ka Ma AN GA ha MSI IL ssistent-Boekhouder dikantor terse-|?.. : kali dan k iak dibatia oleh Timoer Djaoeh. Dalam conferentie itoelm..1.. ».: Boei kai oeang doeloe, satoe kali oentoek|se ali dan koerang banjak dibatja oleh in ixjaoen. Balam conferentie ito | Tentang Bijbel soedah berobah | Pet. 1 “5 Hae menoetoep seorang  beroetang (gij- | bangsa kita. ada hadlir pembesar2 y asoekan laoet| 0 cwatau tidaknja. Dalam boelan November j.I. ia soe- : 3 Kiba Mika gi Baja Ma $ — Inggris, ditemp3tkan “ditadetan 1 aknja. Naa Tan zeling) kemoedian lagi oentoek me-| Toelisan toean W. sering datangkan & SES, Jang” ilempanan ONAORAN P3 anti dalam boelan Februari Ach-| Yan melarikan diri ke Chirebon dengan ksir seboeah roemah. Tetapi ara-gara, sebab ia soeka toelis apa: 
Australie (dan N. Zee Pa Aa DO eU AN enamba ana dpi alesan i-| Naksir sebogah roemah. Tetapi dalam | gara-gara, sebab ia soeka s apa — di Straits (Malaya 5 lg Ha madyah @Gadian akan mengadakan lan seba Na #makaje”t200”Tat- Poeroesan ini: kemoedian itoc orang2jjang ada dihatinja, tidak perdoeli di Tiongkok, sert: oleh pem-| Walam perdebatan lagi dengan Keha- |'S& Osang Negeri. SN nyamuk Tionghoa tidak mendapat kabar apa2 | bagaimana orang lain akan tampa. SIA pn TN EN serta Mn .pem- roesan Oran “Mm hi b £ t di Sebab mentjari pekerdjaan didaerah lagi Ss bab it k : Dalam Aliaum” ian kita terima 
besar balap Mae Tan panaskan Pe alat ai ea yentempat di Cheribon tidak dapat maka ja k pap m00eD NA Jmereka pergi menga- |" ae aah La 4 

»PAING: HAB: Maki DAsOGKI lenvliet dekat C Nun ak Gapat, maka Ia kembali | de pada-olitie ini pagi di ant al ibriek 
Inggris, sebagi 2 pemerentah| Molenvliet, dekat Gang Ketapang. Jang | Ke Messter CUrneN dan Men h doe pada politie. ini pagi di antaranja dalam rubrie ia naa ne rakan diperdebatkan tentan Bijbel. Dari | Ft kemers dan menjerahkan| Achirnia baroclah mereka menge-|,,Comentar & Critiek” ia toelis tentang 
di Londen. Kabarnja apa jang diper p EP diri pada tocan Patih dan t d ! $ ie, j i 
bintjangkan dalam conferentie itoe akan Hilak K.O,M... mengatakan jang" Bijbel sar naa 5 d Ka La im # tahoei jang mereka soedah ditipoe. |toean . Roestam Effendie, jang dikata- dipegang resia rapat sekali, tidak boleh |tifak ..berobah dari asalnja doeloe, kam dat Haa Pan Mann —0— kan: maoe ber-staatspolitiek tetapi botjor keloear. Akan tetapi, maloemlah Sementara fihak Achmadyah Oadian At an Sia Landgerecht mementingkan oeroesan roemahrtang- — “ didoenia sekarang ini tidak ada soeatoe | mengatakan bahwa Bijbel soedah di- : : Mace “di. Ko cabe mna sadja ta” bisa. Itoe toelisan begini': 'apa jang bisa dipegang resia, apalagi|'Obah. Tentang perobahan Bijbel ini Seorang Belanda-Inde penipoe. Pp h 3 Naa en Mana an ente Ann AAA AR Elena bera noba at Ali Soedah beberapakali Pn SOE mei »Di antara bangsa Indonesia boleh” 

| djikalau' perbintjangan 'itoe mengenai | akan diterangkan ae Rachmat Alie. $ Pants st em tjari makan. dikata sekarang ribocan “jang me. “Satoe soal, jang terpenting dalaml.. sana Meni Ng isa '|- Dimoeka Landgerecht telah diha- isi knja d rbi 
Melia dah ant ena An P3 - enjamboeng kabar kemaren, maka 18 « Ina-|. ngisi otaknja dengan exhorbitante aan Pengrangan diEuro-|. Pee Aan san KERRA AN kita “ks Kanan lebih djaoeh : dapkan seorang pemoeda Indonesier rechten, non-dan co-operatie, hee- kebab LISA abaikan PP SOR 8 pt. O..en daan Oleh beberapa pendoedoek Tiong- |jang ditoedoeh soedah gadaikan seben- rendienst, markaenisme, pergerakan .Kebetoc kali, berbareng dengan iberhenti an dengan ormat serta h se Ae Ana toek tjintjin kawannja jang ia pindjam.|  sekerd a, Semangat2 dan lain? se- 
diboekanja conferentie diatas kapal mendapat pensioen karena tjoekoep| "23 di ini kota, soedah dimadjoekan |? djadi saksi dalam ito: k ia ai Ha perang Kent itoe, dipelab oean, Sir dienstnja, Mas Soemaatmadja Ba pendakwaan terhadap seorang Belanda- |. Jang sn di j An aa - Na sitaan Ari 
Ore Maka Panpel Gara na Pi nja, Ng 7 Naas, nalar Indo nama D. Heyermans karena pe-|Seorang hadji jang mana keterangan2 toeng masoek kaoem terpeladjar. . Pore, maka commissie. dari Congress | opziener pagian oetara diressort ke- nipocan. ". Inja memberatkan bagi si pesakitan. Di antaranja toean  Roestam: Ef- Amerika di Washington. tentang pa-|doea di Batavia-Centrum, moelai dari Ini orang nama DH. soedah bebe-!. Ketika pesakitan ditanja oleh hakim! fendie. | sn Tera telah menetina baik tanggal 28 Februari 1934. See rapa kali ditangkap Gn politie, teta- kenapa ia telah berboeat Seroepa itoe, Manakala ia dalam Nederlandsche ntjana dari minister oeroesan marine, |  Dibenoemd sebagai schoolopziener i tidak : : maka ia djawab bahwa ia telah chilaf parlement bernjanji lagoe2 kemer- Vinson, oentoek pembikinan 120 ka- i 1 di ii Pap Oegtospoeni tindakan jang berhoeb k j Ja) Mhetet TAA al2 perang barOe an sanAN Lu Kar |dan ditempatkan diressort Tjikadang, agaknja bisa membikin ia djadi orang | Perhoeboeng dengan kesoesahannja. dekaan Indonesia, isteri dan anak pal2 perang baroe, dengan mana me- | Basik Djoemantapradja, kepala sekolah | paik. : Achirnja hakim djatoehkan hoekoe-| sendiri di roemah (Batavia) menang Tana an PN ana klas II di Soemedang No. 1 Beberapa tahoen jang laloe ia di-(man 1 boelan pendjara padanja. goeng lapar. pajongan - an MAKNA | Dipindahkan dari ressort Tjikadjang, |hoekoem pendjara karena membong- Jang melebihkan tragedie, jalah 

“1 milliard dollar dengan rente enteng keressort Bandjar, Raden Djajawiredja, Ikar satoe toko di Betawi Iseng2 langgar| ra'jat. bangsa sendiri ta” san og Pe erta boeat tem g singkat, jan 1 ya ! tawi. : : ggoep —» : mp Be: an Ne RB 2 isa » jang schoolopziener Tjikadjang. Waktoe ia kembali dimerdekakan, 5 atoeran. atau ta' perdoelikan nasib anak isteri — - Hoe paling lama-satoe tahoen sadia.|. ., .. Hn “Imaka lasi2j biki | Tiga orang Indonesier djoega telah | ' dari toean Roestam Effendie. 
Maka d da hari k Dibenoemd sebagai pembantoe moe gic ja membikin perboeatan2| .. : LN Rai A3 ea 

Maka ljoestroe. pa: Ia hari kemaren Jai dari 1- Februari 1934 dan ditempat-|jang boesoek. Begitoe oempamanja ia dihadapkan dimoeka medja hidjau jang Nasehat kami. 1 djoega, oleh. .pemerentah Japan di- ra “Lesu Standaardschool | menoendjoekkan dirinja seorang amb-| Itoedoeh melanggar peratoeran weg- Toean Effendi ! Poelanglah dahoe 
oemoemkan satoe prog a tenta kan di Gemeente Standaardschoo J ja seorang a 5 te emoemkan satoe p ogra nma tentang |“ . an aa Iks-|tenaar Politie terhad 3 verordening. '| loe kepada isteri-anakmoe dan. me- 

:'atOerari Henibeta ari sekalian di. Gang Ketapang, sekarang volks rhadap soepir2 jang : : : :1 1 atoeran pembelaan negeri, sekalian sa- au : ali jikatanja hendak  memerik i Waktoe sluitboom dari. station Tji- ngoeroeslah kepentingan roemah tan 
2 abi a : onderwijzer di. Gemeente volkschoo j eriksa taxi. lal. VI 5 Liang 

toe pidato dari minister oeroesan locar Ie Disbeiar Kiak naik auto itoe dan teroes berkeliling kini ditoetoep mereka soedah tjoba ber- gamoe. 5 : negeri, Hirota jang bersifat damai dan| W Pjemoatan Lima. | kemdedian ia top ?|djalan teroes. | — Indonesiers van het genus Roestam - : manis PA » Diberhentikan dengan hormat moe- a toeroen mengatakan pa Hajar : : : .Roe 
manis. Ha Nan 1 “Ida soepir bahwa oeang sewania ia bo. Tetapi tiba2 seorang hamba .wet| Effendi terlaloe banjak. Sajang.“ k Ser L kedidan Hae : ai dari 1 Februari 1934, volksonder p IiWa ocang 1 tampil k ika dan bIk baek Men Kerjaan Apk Dasi: nakaji wijzeres di Gemeente Standaarschool | '€h' terima di kantoor Politie. Ia berikan au I abal , aa MAA NINA Pedas, tetapi ada b ia ! : 
berhoeboengan . satoe Dengan: lain, di Gang Ketapang, Nji.M.. Moetiah. | Serat bon pada soepir, tetapi setelah | Verbaal pada mereka itoe. Mis Tioona LAN 2 enarnja ! djoega kedatangannja. kapal2 perang EN naa Soepir datang di kantor politie, ternjata|  SesOedahnja terang  kesalahiannja te baiknia ain ka sangsi tentang asing (inggris, Piansch, Duliseh dan Kalau soeami isteri telah berselisih.| bahwa tidak ada pegawai Politie jang Paha La SAE EA tea lap, Effendie Pena 2 Jaa San 
Japan) dalam laoetan Indonesia ada:| "ex “Hakim. beri pertoe. SO€dah pakai autonja. andgerecht. aku P k aa ni: Ta tidak ada . berhoeboengan.- dengan “soal Pacific | | - ae $ p Dengan djalan menoendjoekkan bah- : Tea nasa | Ea stik jelah anal, agian radicaal| Sekarang an: SN mem pah denan ketan dihadapkan | Wa dirinja seorang politie, maka D.H. Oeroesan hotel Kemajoran. MONANG rah an ek Toe Kania: di pe lagi, kemaren djoega ada Nan Sta ta dapan ini kerapkali masoek menonton bios-| . Dalam  kabaran -hari Saptoe "jang aist. bid alias - at Kab ai ON uh AU aka mina ama Jap Hakim Residentiegerecht disini, seo. | “OP dengan gratis. | | laloe perkara lelangnjarhotel Kemajoran | veege Kamer. tai Bean Pe Ae ana ata ka |rang nama -Sajid Alwi Alatas berasal |... Beberapa ' waktoe jang latoe D. H'|ada ditoelis bahwa Pan Pora maki Ding, -aikatyu oesh Parman Kean Sh pirdeda an 2 atap an BAN de-|'ni berangkat ke Medan, tetapi disana |toean Sd.Hoes ein- bin Semit telah me- tendre poefang Dil ad oestam Ef- Nederland dan Engeland ada satoe Pa istrinja terhadap |POCN ternjata banjak kelakoean boe (nolak ' waktoe “ditawari “boeat bajar Antrian (P Tan “3 ea terlantar perfanggakalan resia oentoek mcm Mn ajar ai Ne na lama |SOek diperboeatnja. Karena sesoedah | doeloe f 1000 dari candidaat pembeli. ia daaliban BER Pa alian. Kalau Sa La ana Na nan Pi Bana tin sae 'itoe. Soedah |PSFaS ia tinggal. di. Medan, lantas) Ini ada hal jang moestahil, tentang | kar jang terlantar bana danaR tan 
rangan dari fihak Japan. Hi 2 5 digoenakan . beberapa - oesaha boeat - - ia. tidak. Seboelan f:. 500 sign ' Djoega orang djangan tidak penting- (ambil kembali barang2nja itoe dengan HN 1 TA sedikit ! se Bp Oa aman Ou BG Oa NNANUN UE Natan ni Generaal Araki, minister oeroesan pe-|hasil, maka boat penghabisan kali HA | NW AU sanggoep dan ta" perdoelikan,“ boekan perangan Japan, jang doeloe dikabarkan | terpaksa istrinja goenakan itoe tindakan| 

—— |satoe tragedie Ioear biasa. Toean s sakit, akan tetapi roepanja ,,penjakitnja“|jang keras, boat dapat keadilan dan| FF (| Roestam Effendie dipakai tenaganja oleh — itoe membikin ia oendoerkan diri dari |ambil kembali semoeca barang kepoe- | 25 | Communisten “dan seharoesnja kaoem kalangan pemerentah, apalagi dikabar- (njaannja itoe. | 2” | Communisten jang teroetama' moesti kan, bahwa kaoem politici dalampar-|  Sesoedah beberapa kali itoe perkara 
2—— (tolong. Kesoesahan njonja Roestam lement maoe madjoekam. pertanjaan | diperiksa, dan dalam pemeriksaan hari| FEE 2 |Effendie tidak melebihi dari kesoesa- padanja tentang keloearan wang negeri | Senen jang lebih doeloe 15/1-34, Hakim| 2 53, 2” Ihan beberapa isteri pemimpin lainnia oentoek keperloean “peperangan dan( minta soepaja Sajid Alwi terseboet| Ez SE ne e.ljang soeaminja tidak doedoek di Dan “tentang discipline militair. “ —“ |bawa itoe barang2 kepoenjaan istrinja,| 8 2 | Haag sebagai lid Tweede Kamer. Itoe Djikalau diambil singkatnja darise-|dan kemaren ia telah mengadap dan| PE SOEDAH SEDIA -— Iverwijt haroes dikenakan pada toean Nona emandangan kita tentang soal| bawa itoe barang ke hadapan Hakim.| Se | Roestam Effendie sendiri, ra'jat-oemoem | Pacific dalam waloe jang laloe, maka! Sesoedah — dipertoendjoekkan  satoe| FF | CP |(hanja boleh ketjipratan sedikit. : 4 kegentingan di Pacific itos teroeta-|Persatoe, laloe oleh Hakim diserahkan BENANG Z3 | Sementara itoe, toelisan collega W. | Sa Kei ditimboelkan oleh sepak ter-|Pada jang poenja kendati dalam itoe : : 2" (pedas, tetapi ada benarnja..... ba djangnja kaoem nationalist-militair Ja- | Sajid an anne — ka, n, darimana Gen. Araki memanoltetapi tidak dapa iloeloeskan ke-| FT 2. PP : 

di Ni Ta dn eka Inlat jan maoeannja itoe, karena ia tidak ada| ET sg MAHARADJA P— | 
menajadi kepalanja. Mereka inilah jang hak boeat tahan itoe barang2. 3 ma ——, : : : : menerbitkan keonaran di Timoer Dja- Dah “djoega. “Ini “oeroesan, "soedah 2 — Na candidaat, pembeli memang ada, 
anang an Bni ra Tua lama dimadjoekan  kehadapan Raad| c | 5 Dibata Panar ia 1 Lea pena itoelah jang senantiasa mengandjoerkan (Agama boeat kasih poetoesan dalam) & 20 Gram —— Ipenjerahan f 1000- dan ada beroepa ea aa an an | —| | 5 GaSEN PA Lebat ping Sk poenla rekat ter njak oentoek ,,pembelaan negeri”, | — : 2 - « Adem S akan terdjadi . sampai beban rakjat Japan itoe ampir| dagangan export, ditelan habis oleh —. $ 3 16 lelang sita. | : 1 
tidak bisa dipikoel poela oleh rakjat| keperloean militair meloeloe. Fat 8 Tentang tocan Soenadi dikatakas : Seoemoemnja. Sepak terdjangnja kaoem| -Dimana-mana orang bisa dapatkan (2 boediman, tidak k oerang lagi boedi , 
nationaal-militairistJapan itoe jg. senan- | kenjataan, bahwa perlombaan persen- a mannja toean Sd. Hoesein bin Semit , tiasa mengontjangkan doenia Timoer- | djataan 'itoe tidak akan membereskan terboekti dari toenggakan sewa sampai La Djaoeh dan mengewatirkan perhoe- | keadaan politiek internationaal. Orang f 1500.— baroe ditagih dengan dja- . buengan2 internationaal di Pacific. -  |djangan salah artikan itoe pembikinan lan hakim. Memang siapa djoe ga temtoe x Sekarang kelihatan bahwa oedara po- |baroe dari 120 kapal perang Amerika. ingin oaeng satoe setengah riboe litiek di Timoer Djaoeh ada sedikit |Itoe betoel djoega berhoeboeng dengan (haknja) bisa terdapat, dengan djalan lebih aman dari doeloe. Minister Hi- |soal Pacific akan tetapi kapal-kapal | apa sadja. : rota, oeroesan loear negeri, telah me-|baroe itoe tidak “berarti bagai kepoe- 5 Sebeloem dilakoekan itoe tindakan njatakan keinginannja Japan bocat|toesan soal Pacific dikemoedian hari, apa 2 | lebih doeloe telah belasan kali diada- menegoehkan perdamaian di Timoer sa apes ekadakah Sau 4 I : $ : | — mg Pa Sabar ditambah sabar ' Djaoeh dan perhoet persobat| membikin pertambanan ce ta |Hlagi, tetapi karena embaiar sa h dengan. mesen mana dioran didoenu einja. Datrah bekeraanja itoe120| 0 “KEMI ADRES TERKENAL ON Ioctoepa Giandii sada sedan yana ini. Inilah djoega ada satoe boekti, | kapal perang, “tidak akan sampaikan Ht | : - Z |itoe roemah tidak boleh dibajar dengan x - bahwa pengaroelmja Generaal -Araki| negeri Japan, - meskipoen diperalatkan 2 Idjandji. Djoega kapitaal tidak boleh itoe moelai loentoer dalam negerinja | dengan tjara, paling modern. Kapal- 5 EP | hanja dioentoengi dengan djadji, maka sendiri, Ia tidak akan lagi bisa mere- | kapal perang baroe itoe dikemoedian terdjadi perkara lelang sita.” ' boet kekocasaan atas seantero peme-|hari akan lebih mengantjam kemerde-  Ojaa 
rentahan, sebagaimana doeloe telah|kaan Europa dari pada membahajakan 7 3 Pelanggaran2 accijn tembako. terdjadi, dimana ia toeroet tjampoer| kedoedoekan Japan di Pacific. : Di Kwitang dalam oeroesan dalam negeri, oeroesan| Bagi kita semoea Kedjasaana dalam | mmm p A Ss A R- K L NT NG "el. Ambtenaar dari Accijndienst jang pertanian dan pergoeroean, serta ber-| Sehari doea ini, ada menetapkan per- | katalbilhai @) O | metakoekan penilikan di waroeng2 soe- -.  kali-kali mengaioetkan oeroesan finan-|timbangan kita, bahwa perdamaian di. "T |dah menangkap seorang Tionghoa jang | Cien negeri. Soekoer rakjat Japan itoe Sekitar, laoet Pacific tidak akan ter-| 5 . Hs. Vrg. DJOHAN-DJOHOR 2 |memboeka waroeng di Kwitang, nama | —. mempoenjai seorang minister Takahas- | ganggoe dalam waktoe jang dekat2 ini.| Fe- P5 O.H.T. karena ada terdapat 42 tem- Ts hi, jang mendjaga baik2 F ri| Lantaran negeri2 jang berkepentingan| 5 IL. BATAVIA-CENTRUM : | : : : Tg L jang mendjaga baik2 wang negeri| Lantaran NI CA i — bako goeloengan jang tidak memakai £ dan kepentingan rakjat, soepaja dja- | di Pacific dan Timoer Djaoeh saling| M h 23.134 M1 banda 1 

ri enadicaa Indatie Ban pe Ipepeangan 0 Ge SE KANAN ANAN ata dio le dari kemadjocannja industrie dan per- | peperangan ! K. KAWAN NYI Landgerecht Betawi, p 

 



     

   

  

    

  

   

  

    

     
   

    

Dikampoeng Djagal 
. Beberapa hari jl. ambtenaar Accijr 
. dienst Sana 1 W 
. nja seorang Tionghoa nama Jong : 1 Ktad dikampoeng Dita area .onghoa terseboet sangat ter 
mempoenjai boengkoesan siga. 
banderolnja soedah diroesak. It 
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oep 

  

   
    

  

   

  

        

  

»- sangkaan djadinja lantaran didoega . Algemeene praktijk. 
3 itoe Tionghoa soedah mendjoeal si- “3 Ne ae 

Bet | ae Pare penata (djocal kete-IM Djoega menoeloeng orang | , 
& K-Eb an). Sat 7 Kep f Ta | "3 3 - Tae Ri H0 5. : 2 2. 

-. j Matan abs Fan dari bangkoe tem- 3 bersalin gal njoenat anak 
23 | pat djoealan ada-terdapat tidak koe-IM zam Ten ATP An " ng 21 boengkoes sigaret dari ber. (M Dia' bitjara 5—7 saban sore 

3 agai2 merk jang banderolnja soedah ..200 

A., Jantaran pelanggaran ini Jong AKian| . oo an Ann ea pad pengadilan | 

' Dengan hebat ia membela dirinjal ” AMERIKA 
mengatakan bahwa boengkoesan2 si- 
garet itoe ia terima kembali dari pem- 
beli2nja lantaran tidak baik lagi di-| 
roko' Lantaran itoe ia simpan itoe| 
boengkoesan2 
Giroesakkan. .. 

|. Tetapi Landrechter tidak pertjaja 
jatas oetjapan ini, aloe djatoehkan 
hoekoeman, denda f 50. lantaran di- 

didalam latji oentoek 

  

  

  

3 “anggap soedah melanggar ordonnantie 

an Soedah tentoe sadja Jong A Kian| 
Eu sangat terkedjoet dan dengan segera 
HE mintak gratie, boeat mana ia moesti 
KL : masoekkan rekest pada Wali Negeri. 

daa 

  

  

Pasar Copra di Londen. 
Londen, 23 Jan. (Aneta-Com: 

mercial). Copra ditawarkan 9/10/-. 
3 3 —Y— 

Pasar Rubber di New-York. 
»New-York, 23 Jan. (Aneta-Com- 
mercial). Toetoep pasar. 

Sheets spot pembeli sr 
: pendjoeal 9'el 
April/Mei/Juni pembeli - 9/2 

5 spm . pendjoeal 9, 
. “Pasar me mpertahankan harga. 

  

  

  

—— NEDERLAND 
.. Penghematan radicaal di 

. . Amsterdam. 
Lepasan goeroe 

aaat sekolah. 
Amsterdam, 23 Jan (Aneta) : Col 

lege Burgemeester dan Wethouders dari 
Gemeenteraad di Amsterdam madjoe- 

kan voorstel boeat kasih lepas 13 goeroe 
kepala sekolah dan 265 goeroe biasa 
lantaran penghematan. 

“ EUROPA. 
“toe schandaal di Bayonne. 

Masoek lapangan 
sea Dago AO pe 

Parijs, 23 Jan. (Aneta-Reuter) : 
Debat dalam parlement tentang crediet2 
dalam: begrooting oentoek dienst2 pen- 
djara, memberi kesempatan kepada ka- 
oem oppositie oentoek membitjarakan 
kembati itoe schandaal-Strawisky di 

—O9— 

2 

Bayonne dan lain2 perkara penipoean | 
dan penggelapan. Akan tetapi dengan 
soeara 367 melawan 201 pemerentah 
tetap mendapat kepertjajaannja par- 
lement. Len en En ae 

. Duitschland dan Frankrijk. 
22 Tan dekardidaani 

“ keakoeran. 
Parijs, 23 Jan. (Aneta-Reuter): 

Sikapnja Duitschland terhadap perloe- 
tjoetan sendjata, sebagaimana ternjata | 2 dari djawabannja 

-Frankrijk, disini dianggap bersifat 
|. melambat2 dan begitoe kefjiwa oentoek: 

. memboeka pembitjaraan antara kedoca . negeri, sehingga semoca pengharapan 
akan soeboernja perlo tan sendjata 

. itoe djadi sangat koerangan. Ditimbang | 
| lebih baik, masing2 negeri djalankan | 

    

    
     

     

     

     

  

   

dan saling berdjandji djangan tambah 
persendjataan jang sekarang, sebagai- 
mana divoorstel oleh Benesj, premier 
dari Tsecho Slowakije, dan dalam mana 
ada ditetapkan djoega, bahwa perdjan- 

| djian itoe tidak lakoe lagi, djikalau 
. salah satoe fihak jang toeroet dalam itoe 
. perdjandjian, melanggar boenjinja. Begi- 

1. toepoen, djawabannja Frankrijk kepada 
| Duitschland tidak bisa diharap sebe- 

ggeledah waroeng- 
      

  

     

   

    

atas memorandumnja | 

| atoeran pengoerangan sendjata sendiri | 

Oude Tamarindelaan 147” 
avia-C. Telf. No. 2805 Welt: | 

     

      

   
    

    

Pasoekan laoet Amerika baroe. 
aa 120 boeah kapal 

perang akan di- 
bikin, 

Washington, 23 Januari (Aneta 
Reuter) : Commissie pasoekan Iaoet dari 
madjelis wakil rakjat (Congress) telah 
terima baik dengan soeara oemoem 
itoe rentjananja Vinson boeat membikin 
120 boeah kapal perang baroe. 

—0— 

Satoe tindakan jang penting. 
0 Pemeregtihikubi 
1 diakoe sah. . 

Washington, 23 Jan. (Aneta- 
Reuter): Amerika Serikat telah me- 
ngakoe sah pemerentah Cuba dibawah 
persident Mendieta, halmana amat pen- 
ting oentoek Cuba berhoeboeng de- 

|kalau tidak terdjocal lakoe, pasti akan 

melarat oleh revolutie- 
jang baroe laloe ini. Maka 

mendjadi 
|revolutie 

tarik poelang 10 dari 16 boeah kapal 
perang dilaoetan sekitarnja Cuba itoe. 

ga 

AZIA 
 Kelepasannja Gen. Araki. 

“ Berpengaroeh atas 
politiek loear.ne- 
aa s2 

Tokio, 23 Jan. (Aneta Reuterj:. 
Kelepasannja Generaal Araki, sebagi 
minister oeroesan - peperangan, jang 
Ikedjadian dengan sekoenjoeng-koe- 
njoeng, pasti akan berpengaroeh atas 
keadaan politiek, meskipoen orang 
-mengharap, bahwa persidangan parle- 
ment akan berdjalan dengan lebih aman, 

“ | karena tadinja kaoem politici hendak 
madjoekan pertanjaan2. padanja tentang 
pekeloearan wang negeri oentoek ke-: 
perloean militair dan tentang discip- 
line militair. “ 

—9— 

. Kemerdekaan Filippina. 
Diberikan tempo lagi. 

Washington, 23 Jan. (Aneta 
Reuter): Commissie dari madjelis 
Senaat oentoek daerah-daerah seberang 
laoetan telah mengambil kepoetoesan 
akan ,,sekali lagi memberikan kesem- 
patan“ kepada Filippina boeat terima 
baik rentjana pemberian kemerdekaan 
dari madjelis Congress dengan tetapkan 
satoe tempo terbatas, dalam mana 
atoeran itoe — didjalankan. Rentjana 
itoe memoeat perdjandjian kepada 
Filippina boeat dikasihkan kemerdekaan 
dalam waktoe 10 a 15 tahoen, Ini 

Irentjana doeloe dalam boelan October | 
tahoen jang baroe laloe oleh Congress 
.di Manilla ditolak. Sekarang commissie 

boelan lagi boeat memikir-mikirkan 
hal terima tidaknja rentjana Congress 
itoe. : 

1 asa 

Boekan orang Arab 
njoesahkan. 

Kaoem jangtidak 
mempoenjai tem- 
pat tinggal tetap 
haroes di 
.doengi. 

jang me- 

“Cairo, 2 
| Dari kalangan2 jang boleh dipertjaja 

telah didapat kabar, berhoeboeng-de- 
ngan expeditie dari auto2 jang berla- 

pembitjaraan2, sewaktoe-waktoe ada 
pertoekaran fikiran antara pemerentah 
pemerentah Inggris dengan Italie oen- 
toek menetapkan tapel watas antara Lii- 
big dengan Soedan. Penetapan ini akan 
mendjadi satoe keperloean, berhoe- 
boeng dengan pena'loekan dari kaoem 
Senoesi “oleh Italie dan perampasan 
kota Kufra. 
Berhoeboeng dengan adanja patrouil- 

le2 Soedan dibilangan barat dari pa- 
|dang pasir, telah nampak membikin 
adanja kabar2 jang baroe laloe ini 
tentang maksoed pengiriman patrouille 
terhadap toeroenan bangsa Arab diitoe 
(daerah, jang mana kabar2 itoe tidak 
berdasar kebenaran. 

Maksoed patrouille dari auto2 jang 
berlapis wadja itoejalah oentoek mem- 
perlindoengi kaoem2 jang tidak mem-   loemnja penghabisannja boelan ini, 

ne 0— |poenjai tempat tinggal jang tetap .ter- | 
hadap kaoem2 perampok, 

   

    
   

     

    

  

    

       

ngan banjaknja hasil goela, jang, dji-| 

(mentjilakakan ini negeri jang telah 

berhoeboeng dengan perbaikan kel” 
adaan politiek di Cuba, Amerika telah | : 

-$soal 

     

    

   

  

dari Senaat itoe berikan tempo 9|: 

perlin-| 

2 Jan. (Aneta-Reuter). | 

pis wadja, bahwa meskipoen tidak ada| 

  

  

   

    

Per K angan. Ea £ 
Loc, mengabarkan bahwa toean De 

angkat djadi ' Hoofd, dari Luchtvaart 

Sementara djabatan toean ini diganti- |kan oleh. Ir.van Vloten bekas Directeur ' |pelaboehan Makasser. 

N.I.F.O. dihapoeskan. 
Anggota-anggotanja 

. mesti djadi lid N.S.B. 
Menoeroet berita Het Nieuws, atas 

voorstel 
N.I.F.O. dalam conferentie dari pemim- 
pin2 tjabang,- soedah diambil kepoe- 

derlandsch Indische Fascisten 
nisatie. TN 

Pada. pemboebaran itoe, oleh 
mimpin N.I.F.O. akan diberikan peren- 

Orga- 

dalam Nationaal Socialisten Bond, itoe 

mana Dr. Ledeboer di kota Betawi 
mendjadi pemimpinnja bocat sementa- 
ra. Tidak seberapa lama lagi kepada 
anggota2 N..F.O.akan dikirimkan soe- 
rat edaran, dimana akan diterangkan 
tentang pemboerocan organisatie ka- oem Fascisten terseboet 

  

   
    ja dari Bandoeng masih ditoeng- 

goe kabarnja, tetapi di 
ada. keberatan tentang pemboeroean 
itoe organisatie. 

   

—O— 

Katoen-katoen Djepang. 

#| Vogel moelai tanggal 1 “April 1934 di- 

(menggantikan toecan Groeneveld Meyer, | 

dari pemimpin tjabang dari| 

toesan oentoek menghapoeskan Ne-| : 

pe-| 
tah oentoek memasoekkan diri masing2 | 

pergerakan dari Ir. Mussert, oentoek! 

Sana poen tidak | 

  

  

  

—- PASAR 
INDISCHE 

      

  

  

  

   
   

   
    
   

MALEM 
KERSMIS 

PASAR SENEN 
  

STATIONPLEIN 

   
     
     

24 Jan 

da terkenal, topeng Krawang, 

Ini malem ambil fjerita PAR 
terkenal rame dan loetjoe. 

Ini malem ambil re 
KOEBOER, 

tjerita 

AWAS! : 
25 Janu 

akan dibikin lagi 2 kampioen 

ZONDER con 

2G: 

  

  

Ini malem diadaken segala tontonan pentja Tjimande jang soe- 

  

OPERA MOONLIGHT 

  

OPERA TIONGHOA COMBINATION 

  

WORSTELEN jang soeda bertanding Belon ada jang kala, 

masing-masing tida maoe toeroenkan daradjatanja 

PNG EA 

  

  

CONCOURS jang soeda terkenal Club Bandoeng Zangers 
BANDOENG, -FROE OLINGGO 

      

     

uari 1054 

Bioscoop gambar berklai. 
     

    

   
   

      

   

  

US BIJ NACHT, jang soeda 

       OE GADIS DARI. LOBANG 

         
  

  

AWAS!    
   ari 1934 

    

   
djago sama djago, 

tra MARTIDES 

  

    

  

       
   anuari 54 

   dan TEGAL. 
     
  

  

-0entoeng. 

Kita barangkali: masih ingat bebera 
Ipa tahoen berselang, diwaktoe tempo |   Hasi2jg koeran g baik. 

“Menoeroet kabar di kalangan2 jang 
tertinggi dari pemerentah, jang mana 
sedang. hiboek “dibitjarakan tentang 

pemasoekan “ barang2 Djepang, 
sekarang keadaan2 : itoe.-optimistisch, 
oleh karena pemasoekan katoen Dje- Ipang jang koerang bagoes kwalitejtn ja. 

Telah nampak, bahwa kwaliteit dari 
'katoen2 jang ditjap damvditjat:dan di 
djoealnja dengan amat moerah oleh 
bangsa Djepang disini, soedah tidak 
begiioe. menjenangkar »jang mana me- njebabkan . kebanjakan 2 
pakai, teroetama bangsa 
.moelai . oendoerkan 
dari itoe barang. ' . 2 LA 

Soedah tentoe dari sebab itoe, tim- | boellah pertanjaan, apa kemoendoeran | dari kwaliteit barang? itoe ada terletak | didalam . pendjoealan -ketengan jang | 
amat moerah, hingga ongkos 
dapat ditoetoep, jang man soe 
tentoe menjebabkan “fabrikant2 dari 
barang2 itoe tidak bisa keloearkan 

   
Indonesiers, 

  

    

bagoes. poela kwaliteitnja. 
Kalau betoel atasan? 

kan diatas, ada sedikil 
oentoek membikin keada 
optimistisch. ii : 
“Tetapi boleh djadi, bahwa kedja- 

dian itoe oentoek sementara waktoe 
.sadja, berhoeboeng dengan keteledoran, 
tidak dipertjaja, atau terdorong dari 

harapanlah 
an2 sedikit 

—.Orang2 jang| 

dirinja masing2 | 

barang2nja jang lebih sempoerna dan| 

arig dioerai- 

|pengelocaran - barang2 Djepang jang 
pertama keloear negeri, factor2 ini te- 
rang sekali tjara2 dari toko2 Djepang 
jang masih baroe ini. Kalau benar ke-: 
djadian jang terseboet paling belakang 
ini. kata ,Ind. Crt.“ tidak lama poen, 
akan dibikin peroebahan, pada waktoe 

kemadjoean, meskipoen semoea orang, 
baik bangsa koelit poetih maoepoen 
Indonesier hendak membeli barang2 
jang moerah. 

Sebeloemnja optimisme -itoe dikala- 
ngan jang kita seboetkan diatas terpe- 
tjah, lebih baik kita toenggoe bagaimana 
kesoedahannja infhal dikemoedian hari. 

  

| 

  

  

Pest hebat di Bandjaran. 
Menoeroet- kabar Aneta, di Bandja- 

ran (Bandoeng| telah berdjangkit pe- 
njakit pest' hingga meniwaskan 32 
orang, Veldpolitie mendjaga keras 
Soepaja tempat itoe tidak dimasoeki     keadaan, meskipoen terdjoealnja amat | orang, begitoepoen keloear. 

moerah tetapi masih mendapat banjak Pala senen aan j anna Gaipenas Dana 

  

Mendjoeal kefjap keloearan Cooperatie 
Boedi Istri Manondjaja jang soedah 
termashoer « dimana-mana tempat: Beli 
blekkan boleh berdamai sama Agent kita 
M. Ramin Kwitang G. Lebak 2 No. 137 
Pat.-C. Djoega mendjoeal minjak Tjiamis 
toelen ditanggoeng 100 pCf tidak di- 
fjampoer. 

di Djepang insjaf, bahwa dengan hasil2 TE U2E Sea Banaayan yoga: 
jang koerang baik tidak akan dapat 158H 

  

  

Djoemahat26Jan. 
Lelang diroemah toean J, Breton de 

Hijs di Bykmanlaan 3 oleh John 
Pryce Verboon. 

Lelang diroemah toean 
di Gg. Klint 
de Feniks. 

Lelang diroemah toean G v, Noteren 
di Ne 25 oleh John Pryce 
Niels. 

H.G. Geysen 
ji 56 oleh Tian Boen Hay 

Saptoe 27 Jan. 
Lelang Perceelen di Vendulocaal oleh 

Mr, Krijger Niels. 
Lelang Perceelen di Vendulocaal, 
Lelang diroemah toean C. Ch. Hoep 

di Oud. Gondangdia 27 oleh John 
Pryce Veroon. 

. Lelang droemah toean K. Brenneiseni 
di Berenlaan 16 oleh Tjan Keng An 
de Feniks. 

  

  

    

  ROEPA-ROEPA 
  

DJANGAN LOEPA 
Keperlocan pakaian jang fjotjok pada 
pembeli, .hanja di Toko Slamet" 

—— Pasar Meester-Cornelis 

Goudsmedery H. Goedjalibin H Salman 
Gang Pasar 7 Meester-Cornelis 
'Menerima segala pekerdjaan dan djoe- 
wal barang perhiasan. 2 

| Harga menjenangkan 

Masih sedia sedikit lagi : 
Minjak Tjiamis toelen (boekan minjak 
giling) maoe djoeal habis, harga bvleh 
damai pada administratie Pemandz- 
ngan. 

AUTO: 2e handsch selamanja ada se- 
dia roepa-roepa merk, dalem keadatin 
baik dengen pembajaran menjifil, 

| Pasar Gondangdia No. 4. Sedia roepa- 

Baroe Poeka BARBIER St. SARIH 
| Kampoeng Kodja No. 30 (depan Gangi) 

—: Tandjoeng Prioek. :— 
Pekerdjaan ditanggoeng rapih dan ba- 
goes serta bersih. Pembajaran menoe- 
roet aliran zaman. 
Persilahkan toean2 bikin pertjobain. 

Menoenggoe dengan hormat. 

Chem.: Handel en Drogisterij 
» GERANIUM" 

|roepa stroop per flesch f 0.20. Pem- 
batja , Pemandangan“ f 0.15, Extract 
Geran'sfluid per fl, f 0.75 (Carbel 
pootie). 

'BAROE TERIMA LAGI DODOL 
: GAROET : 

Lapis besar £0.15— 
tengahan »0,0ze 

Lekas pesan sama S M Soebrata 

"   Adres Djagamonjet 67 Batavia-C,   '»POEDJANGGA BAROE" 

Bouwmateriaal Handel 
P. Suryasoemirat 

Tjibanfenweg 2 — Telef, Welt. 1404 
Ada sedia roepa-roepa genteng. dan 
Tn bata, harga bersaingan kwaliteit 
aik. 

  

Berlanggananlah: 

madjallah 
bahasa dan kesoesasteraan. 
Dipimpin: A. Pang, S.T. Alisjahbana, 
Dibarntoe: S. Pang, 1. Soepardi, Yogt, Soehardo Mr, M. Yamin, d.LI, 

Sekwartaal f 1,25, 4 
Administrasi G. Kesehatan VII No. 3, 

Batavia-C. 

TIAP-TIAP hari djika dahar timpas lannja dengan masakan memakai ketjap Tjiamis Tjap ,,SAMPI of SIMANA- LAGI“ Ditanggoeng LALAGIHIN Ig) 
Disediakan di Cooperatie2, waroeng2   Telf. 1810 Weltevreden 
en K. W. E,  Kartaatmadia Kebon- katjang VI, MN ag 

 



  
  

    

  

   
    
    

      
      

   

      

    

  

    

   

    

   
    

    

    

      

   

  
  

   

   

1 Saja bisa Ta Lk manik: Sena potong atau Opa 
2 dan bakar baek dalam aan iloear badan, jang masi baroe atau 

. poen j 1 ak-anak atau orang tvea, seperti: 
: “Bawas akit Prampoean, Mengi, Medjen, 

: sakit Gini Sakit Mata, sakit “bocah pinggang, Batoek basah atau 
Il kering, Nay sak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 

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

«MI njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 5 
“MI Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 
“Si dibawah djari-djari kaki. 

Segala Gaga penjakit mata, gigi, koeping dan koerap “ongkos me- 
ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing 

— # 0,75 dan anak ketjil f- 0,252—" 
'Roemah Obat diboeka sabar hari dari djam 8 pagi sampe djam 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. : 

Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan embos. asal 
: penjakit d dan adres na terang. 

   

  

     
     

   

  
  

  

  

  

   

  

aa Aa Le 
IL Boeat meringankan  perongkosan hanja pada tocan2 pembatja 

k ilahkan goenakan kita poenja 

Pa Ar MALAISE TARIEF 

“Buat Goenting Ramboet f 0. 25 
- BANDOENGSCHE: COIFFEUR 
Jan bagus Oost. 70. Batavia-Centrum. 

     

  

  

   

    

    

  

    

     
   

  

    

     

  

  

   

    

    

      

    

      

    

      
        

          

             
    

      

   

    

   
   

    

   

  

     
     
      

     

jet RA DN 
bea an Ta Soeda kasohor ? 

BB. Ja Kanan" ah dapet palsy poedjian dari megnla bangsa dan 

HB . soeda.. 27. tahon- kentang saia mengobatin segala penjakit dengan .. 

8 perdjondjike. AE 
2 Tanggoeng sampe | baek Semboebicasi Zonder Operatie. 

BA “Seperti: Wasir, (Ambeien) Batok,. (Asthma) 

Ie: Segala penjakit kentjing, segala penjakit perempoean, dan lain lain. 

Sa ae Boleh. Pangan di kota atawa loear kota. 

  

   

Obat obat bisa kirim “dengan Ae bata 

amp KHAIRDIN 
E an Batavia-C. Tel. 2662 Welt. Depan station tram iB.VM.) 

ara 5 Djam bitjara. 8-12 Pagi 4-8 Sore 

  

  

  

KWALITEIT 'CoN CURRENT. 
Ia f3 SIAPA JANG TIDA KENAL. 

'TJAN FOENGS 
s CH 0 E N E Na 

| Kotat, ENAK DIPAKENJA, 
RAGOES MODELNJA, 

PANTES HARGANJA, 

  

  

  
   “Lain-lain keperloean boleh dateng banjak di 

— kita poenja toko 

a Schoenenfabriek ,TJAN FOENG" 
Ai BATAVIA-CENTRUM 

TELF. Ten Wi, 

    
    

  

   

    

   
   
    
   

  

         
      

        

        
        
    

    

     

  
    

     

Ci malam dan malam berikoetnja 

“Kewia jang tida ada hingganja 

dari First National Productie 
  

O.NO.NANETTE 
  

Dengan , 

Scenes jang 

Satoe pesta 

"NO, NO, NA NETT." 

 Komedie jang Asli 

DECORS dan Pakejan jang 'amat bagoes. 

'adjaib dan bewarna-warna. 

dari kegirangan, 

nj aGaaN jang mengheranken. 
maa Pan 

  

Moelain Tg. 

Eddi Polo bintang film jang paling 'disoekain oleh 

—. publiek 

Eddi Polo soedah lama ditoenggoe datangrja di Betawi. 
Eddi Polo toean poenja sobat jang paling kekel 

'DALEM TJERITA : 
..E$ re 

     
     

     

    

  

        

     
     

26 Jan. 1934 dan La Berikoetnja 

ET UM PARI, 

moesik dan 

   

  

   

  

    
   
   
      

   

    

   
   

   
    

    

    
    

    

     

L- 'BOEAT PENOEKERAN TAHOEN 1934 
kita ada sadia : 

KAARTJIS-KAARTJIS NAMA dari jang saderhana sampe 
berkembang indah, harga dari f 125 sampe f 6.— per seratoes. 

ALMANAK- SOWEK- FAVORIET i 

aga beban bergambar dan difjatat dari sagala apa jang kedjadian 
didoenia. Harga f 0.50 per stuk, kaloe sekali pesan 6 stuks dengan be- 
rikoetkan oewangnja, kita kirim dengan franco. 

1» Drukkerij ,FAVORIET” 

pake penanggalan 
Tionghoa, 

SENEN 119. BATAVIA-CENTRUM. 

| 

jang 

Olanda, 
Djawa dan Arab. 

  

  

  

  

BEDAK FACE FRIEND 

ratorium dari Gouvernement tertanggal 19 

dari Dr. 

seperti: 

tanda di moeka. 

  

Face friend ada doea roepa Pedak dan Cream. Pemake 
BEDAK FACE FRIEND: terbebas. dari semoea ke- 
koeatiran, dari sebab adanja Certificaat Analyse Labc- 

1933, Analyse nummer D. 283, djoega satoe Verklaring 
Ong Hok Lan djadi boekti jang teroetama 

BEDAK FACE FRIEND tida mengandoeng ratjoen 

|. @raenicum. Koper, Loodcarbonaat, dan Kwikzilver. 
BEDAK FACE FRIEND tertjampoer MOETIARA dan 
seroepa batoe NATUUR. Dari itoe boekan sadja ber- 

| goena boeat orang dewasa berias, ada besar goenanja 
boeat anak-anak bikin seger dan dapetken perasahan 
“adem, tertanggoeng bisa mengilangken segala tanda- 

ecember 

  

  

Sedar 

Pada i 

  
Bansoenlah 

  

ni waktoe soedah selajaknja 

kita memperhatikan apakah atau ba- 
-gaimanakah pergerakan Economie kita. 

Dari itoe persaksikan dan “berbelan- 

djalah pada : - 

  

TOKO MATARAM 
P. M. HASJIM 

Pasar Senen 13! Telefoon 3706 Batavia Centrum, 

— Hoofdagent: 
LIEHENG & Co. 

Malakastraat No. 1 — Batavia 

Ba 

  103 p” 
  

        -— WAROENG MAKAN — 
PEKALONGAN 
  

        

"| Satoe rantang 4boengkoes 
Compleet tjoema f O. 

Gang Kaligoot 30 Sawah Besar 

BATAVIA-CENTRUM 

Sedia matjem-matjem makanan dan minoeman 
jang lezat, bersih dan sanget moerah, perlaja- 
nan tjepat dan sopan, ditanggoeng memoeaskan. 
Terima boeat abonnement boelanan, direken 

in rendah. Tida perloe kita poedji 
Harep dioedji. 

N:B. Tarief boelanan: an 
MAKA sn AP Menoenggoe kedatengan sekalian 

1 kali, 1 har 0.— e E 

2 kali, 1 hari f 15 — tetamoe dengan hormat, 

50 
Njonja M. T. SOETEDJO 

182     

    

    

  

GOENTINGLAH -ramboet toean 

jang soedah pandjang 

TJOEKOERLAH djenggot' dan 
| koemis toean jang soedah. tebal 

PADA: 

Coifteur ,,DANY“ 
STRUISWIJKSTRAAT 43 

DA kana     
  

ES SEE c: MEN 

SEBAB SALAH MENGGOENTING 
SEDIKIT, TOEAN MENDJADI ME- 
NJESAL  SELAMA-LAMANJA DARI 

SEBAB ITOE: 

  

| Toean soeroeh bikin pakean toean pada 
Modeatelir MOH. SALIM, sebelah mes- 
djid Tanah Abang teroetama boeat HARI 

(LEBARAN, toean moesti mempoenjai 
pakean jang 'nefjis potongannja jang 
speciaal. 
Silahkan foean dateng sekarang djoega ! 
djangan sampai telat, nanti tocan menjesal! 
PERAN CN TER ENNE BRA 

Pa na 

Dr. CHINA. LOE HWEE SH:IU 

Tinggal di Roemah Obat DJIN AN HOO 
Sawah Besar No. 2P Batavia. 
Telefoon No. 947 Ratavia. 

  

Soeda lama mendjalanken Praktijk dari 
segala mafjem matjem Penjakit, Spicialist 
boeat penjakit Kentjing Manis dan Batok 
T.B:C. Baroe of lama kita bisa obatin 
sampe Baik. 
Djoega bisa obatin segala matjem mafjem 
penjakit. Orang Toca of Anak-anak da- 
lem dan Loewar, seperti Sakit Kotor 
Sakit Pinggang- (Nier) dan lean-laen 
penyakit. 
Teroetama Penjakit Orang Perampoean 
dateng boelan tida Tjotjok, atawa penjakit 
pekthay (kepoetian),  Semoca penjakit 
jang kita obatin kita tanggoeng sampe 
baik. 
Ka!loe. tida baik. 
kombali. 
waktoe, 

oewang boleh kasi 
Boleh di panggil sembarang 

atawa dateng di kta. poenja 
tempat finggal. 
Djam bitjara, pagi djam 8 — 11. 

2— 5 sore. 

  

  

de betoel.meliatin Peroentoengan 

IMerk ,,KOK THIAN KIE” 
Djembatan Lima No, 271 Batavia. 

Membri taoe pada foean” dan njonjah 
saja baroe dateng dari Canton, jang soe- 
dah beladjar hal meliatin peroentoengan 
pada goeroe jang sampe pande dan 
tjoekoep pinter di negri China goenoeng 
LO. HOE SAN, meliatin tampang moeka, 
garisan fangan bakal oenloeng atawa 
roegi semoea saja bisa dapet taoe bisa 
fjeritaken satoe persatoe dari jang terse- 
boet di. atas, toean? dan njonja” boleh 
dateng tjobak, saja soedah dapet poedjian 
dari publiek di Java dan Sumatra boe- 
kan. omong kosong, dan bisa -meliatin 
dan itoeng hal kawin jang soedah ata- 
wa blon, bisa 'accoerd apa tida, dan 
nantinja kaloe baik, dapet brapa 'anak, 
Dan djoega saja bisa mengobatin roepa? 
penjakit dalem dan loewar, seperti ba- 
foek darah, napas sesek, bawasir sakit 
kotor, dan lain? tida omong kosong saja 
bisa obatin sampe baek beloel, onkos 
rekend pantes, 
  

  

Kenapa kau begitoe soesah 

membatja ? 
Batja perlahan-lahan dan: 

perhatikan !!! 

BEGINI: 

SA-RI-PO-HA-TJI lalah. bedak: spe- 

ciaal goena ketjantikan ! 

bali moeda, mehambah manis dan 

bertjahaja ! 

YSA-RI-PO-HA-TJI Adalah sarinja 
sekalian bedak! 

SA-RI-PO HA-TJF Soedah terpoedji 
oleh Dr. H. Heerdjan & Dr. T.H. Tan 

DE-LI-MA-POE-TIH Djamoejang se- 
nantiasa mendjaga- kesehatan nona 
dan .njonja serta menentoekan wak- 

toenja dapat kain kotor. 

SEN-TO-SA Menambah .kesentausaan 
toean dan baik sekali boeat jang 

menggemari sport | 1 

S. Hardjo 

'|Sindangrasa - Tjiamis 

K.W.E. Kartaatmadja 
Kebonkatjang - Batavia-C. ' 

R,A. Barna 
Soekaboemi   

Sinshe dari negri China jang pan- 

SA-RI-PO-HA-TJI Bisa membikin kom-
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| Zaman sekarang zaman roesoeh. 
» Boekan sadja roesoeh karena hoeroe- 

hara, pemberontakan, putch dan revo- 
lusi seperti jang terdjadi di Amerika 
Selatan, Cuba, Tiongkok, Spanjol dan 

— 'Djerman: tidak sadja karena revolusi 
MA TER TU “Idjoega pangkal ketjilakaan besar) bagi 

  
    

Drs. Moh. Hatta 

“dalam technik, akan tetapi ,,pergera- 
. kan“ oeang tidak sedikit mendatangkan 
keroesoehan. 

Ja, boekan sadja orang, tetapi 
oeang berontak“. 'Boekan pembe- 
rontakan jang menimboelkan darah, 
tetapi ,,pemberontakan" jang mengatjau 
penghidoepan manoesia. 

Kita tahoe apa goenanja oeang! | Seperti kita terangkan dalam ,Peman- dangan” tanggal 6 October 1933 oeang 
| itoe tidak lain dari pada benda peran- 

taraan oentoek- memoedahkan pertoe- | 
karan dan djoeal-beli. Dengan peran- 
faraan oeang orang dapat menoekarkan 
tenaga dengan benda. Misalnja djoe- 
roetoelis, goeroe dan lain2nja tidak 
menghasilkan benda: oentoek hidoep 
mereka meno@ndjoekkan djasa atau 
dienst kepada orang lain. Djasa ata 
dienst itoe dihargai dan dibajar dengan 
ocang. Dan dengan oeang itoe mereka 
dapat membeli nafkah hidoep. 

Pendeknja |dengan adanja oeang 
soedah bertambah lingkoengan pertoe- 
karan dan djoeal-beli. Daheeloe sebe- 
loem “ada oeang, benda ditoekarkan 
dengan benda, misalnja beras atau 
gandoem dengan kain, kajoe api de- 
ngan sapi atau telor dengan soesoe. 
Sekarang dengan adanja oeang, tenaga 
Is jasa) orang soedah mendjadi 
benda jang dipertoekarkan poela. 

Oleh karena oeang itoe sekarang 
mendjadi benda perantaraan dalam sega 

| Ia pertoekaran, ia poen poela mendjadi 
pengoekoer harga. Tenaga boe- 
roeh ditimbang oleh madjikan sebeloem 
dipakai dan dihargainja dengan sekian 
mata oeang, seperti roepiah dan lain- 
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lain. Orang jang maoe membeli barang 
demikian djoega. Ditaksirnja goena' 
barang itoe bagi dia dengan oekoeran 
oeang. Kalau harganja tjotjok, ia beli. 
Dan djikalau harganja meliwati peng- 
hargaannja, barang itoe soedah tentoe 
tidak dibelinja. 

.. Oleh karena oeang itoe dipakai se- 
'bagai pengoekoer harga, haroeslah 

| harga oeang itoe tetap, tidak berobah2 
“saban waktoe: pendeknja tidak naik 

|. toeroen. Kalau harga roepiah misalnja 
sekarang x, beresok y, loesa z dan 

—. kemoedian setengah x poela, maka 

   
    

    

  

    

  

   

| katjaulah perhitoengan orang. Sebab 
.itoe mendjadi toentoetan dari segala 
Orang, soepaja harga oeang itoe tetap. 
Sekoeranganja tidak “berobah karun 
kesalahan jang melekat pada ceang: 
itoe. Harga oeang toeroen, djika seki- 
ranja pemerintah leloeasa mentjitak 

ang, berlebihan dari pada jg. biasa 
dipergoenakan oleh orang banjak oen- 
toek djoeal-beli dan toekar-menoekar, 
Seperti soedah oemoem diketahoei, 

  

“kedjatoehan harga oeang dinamai ,,in- 
. flatie”, Inflatie itoe meroegikan kepada 
“orang jang bergadji tetap, seperti 

  ambtenaar, boeroeh dan lain2nja. Se- 
bab segala-galanja mereka mesti mem- 
bajar dan membeli lebih mahal, se- 

ngkan gadjinja biasanja tidak sepa- 
dan naiknja dengan kedjatoehan harga 
oeang. Dan kadang2 sama sekali tidak 

embaran Kedo 

'»Keroesoehan” oeang. 
| Oleh: Drs, MOH. HATTA. 

“Inaik 

Dalam doenia oegang soedah timboel 

Ikepoetoesan. Disini orang menjeboet 

stabilisasi, artinja menetapkan harga 

emas 

ocangnja 

ba    

naik. Itoelah sebabnja maka mereka 
jang bergadji tetap amat ingin kepada 
ketetapan harga oecang. Hanja kaoem 
Speculanten jang sering mentjintakan, 
soepaja harga oeang itoe toeroen naik. 
'Disanalah terletak pokok rezeki (dan 

mereka. 
8 Ha aa 

Sebeloem tahoen 1914 soal keteta- 
pan harga oeang tidak begitoe ramai 
diperbintjangkan orang. Soenggoeh- 
poen harga oeang ada djoega toeroen 

sedikit, gojangnja itoe tidak ber- 
arti, boleh dikatakan tetap. Apa lagi 
kalau oeang dari pada satoe negeri 
berdasar kepada emas (standard emas), 
bertambah tegap doedoeknja. Selain 
dari pada ahli2 teori ekonomi, ham- 
pir tidak ada orang jang membitjara- 
kan soal ketetapan oeang. 

| Tetapi semendjak habisnja perang 
isoal itoe soedah mendjadi boeah pem- 
bitjaraan poela bagi kaoem practici. 

»peroesoehan” jang hampir tidak ber- 

perkara ,,geldomwenteling”, disana 
»geldrevolutie“ dan ditempat lain lagi 
»Geldentwertung“ (kehilangan harga 
oeang). Sesoedah perang besar banjak 
pemerintah jang menderita kesoesahan 
ocang, karena belandja negeri djaoeh 
lebih besar dari pada pendapatan. 
Harta banjak jang binasa dan habis, 
sedangkan orang jang mesti bekerdja 
dalam bagian produksi banjak jang 
mati dan bentjana. Dalam keadaan 
jang seperti itoe" amat moedah bagi 
pemerintah. memoetar. pers -pentjitak imanan-oceang dan ekonomi: 
ocang kertas, 
ketika negeri 
'kertas. 

sehingga pada satoe 
dibandjiri oleh ocang 

noeh dan satoe berharga djelek, maka 
oeang jang berharga penoeh itoe di 
toenda keloear oleh jang djelek. 

» Revolusi ocang“ terdapat di negeri2 
di Eropah tengah semendjak tahoen 
1919. . Teroetama dinegeri Djerman 
antara 1922 — 1924. Oleh karena pe- 
merintah teroes-meneroes mentjitak 
oecang, maka Mark hampir tidak ber- 
harga lagi. Satoe roepiah Belanda, jang 
dahoeloe berharga 1,66 Mark, sampai 
berharga berdjoeta2 Mark. Hasilnja 
'banjak orang jang djatoeh miskin, dan 
hampir rata2 ra'jat hidoep melarat. 
Kaoem Middenstand jang sebelah ba- 
wah hampir habis sama sekali, djatoeh 
ke kelas proletariat. Oentoek memper- 
tahankan nasib mereka, maka mereka 
bergantoeng kepada Nazi. Mereka itoe- 
lah jang melahirkan balatentara kepada 
pergerakan Hitler. Dengan pertolongan 
diktatoer orang seorang mereka meng- 
harapkan akan naik ke kelas jang lama 
kembali. 

Dalam tahoen 1924 diadakan sta- 
bilisatie oeang di Djerman. Mark jang 
tidak berharga lagi dihilangkan dan di- 
ganti dengan Renten-Mark jang sama 
harganja dengan: f 0.60. Kemoedian 
mana ,,renten“ diloepakan poela, dan 
ocang Djerman kembali mendjadi Mark 
dengan harga seperti dahoeloe. 

Demikian  berlakoenja ,,revolusi“ 

  
dan Mark barve terdapat peroesoehan 
besar jang tidak sedikit meroesak har- 
ta dan benda, fi'il dan pekerti manoe- 

sia. Hasilnja kemelaratan dan keka- 
tjauan oemoem, jang hingga sekarang 
beloem djoega habis. | 

Hampir tiap-tiap negeri di Eropah 
mengalami kekatjauan oeang itoe. 
Achirnja. satoe-persatoe mengadakan 

dan koers oeangnja. Dimana tidak ada 
oentoek mendjadi standard 

oeang, oeang negeri itoe ,,di-ikatkan” 
kepada pound sterling. Harga oeang 
nja ditetapkan sepersekian dari pada 
pound sterling. Oleh karena itoe oeang- 
nja toeroen naik menoeroet perdjalanan 
ocang Inggeris. Negeri Oestria menoekar 
Kroon-nja jang soedah tidak berharga 
lagi dengan (Shilling, jang harganja 
(ditetapkan kira-kira sama dengan 
f 0,35. | 

Belgia achirnja menamai persatoean 
»belga“, harganja 5 kali 

jatau sama dengan 35 sen Belanda. 

Imain onar dahoeloe, berdangsa naik: 

Ipada tingkat jang sama dengan sem- 

'Itahoen 1931 boleh dikatakan, bahwa 

Iran orang banjak, soedah tentoe pe- 

Menoeroet Hoekoem Gresham, kalau|toeroen C c 
dalam satoe negeri beredar doea ma-|waktoe ia naik kembali, tetapi achir- 
tjam oeang, satoe jang berharga pe-|nja toeroen djoega. Dan pound ster- 

ocang di Djerman. Antara Mark toea| 

Italia. dan Perantjis tetap memegang 
persatocan oeang lama, tetapi menga- 
dakan stabilisasi pada dasar jang 
lebih rendah. Selagi Lira dan franc 
dahoeloe berharga kira-kira f 0,50, 
sekarang f 0,13 dan 0,09. Poen franc 

toeroen, sebeloem ia tetap doedoek 

bilan sen Belanda. 
Dari moelai tahoen 1926 sampai 

amanlah sedikit doenia ocang. Toekang 
pengatjau lama, seperti ocang Djer- 
man, oeang Oestria, oeang Hongaria dan 
ocang Perantjis soedah diam, tidak 
manari lagi. Kebanjakannegeri menoe- 
roet tjonto jang dilakoekan oleh Ing- 
geris dalam tahoen 1925, jaitoe me- 
ngikatkan oeangnja kepada ,saoeh 
emas” alias standard emas. Mana jang 
tidak mempoenjai emas, seperti kita se- 
boet diatas, menjangkoetkan ocangnja 
kepada pound sterling. Karena pound 
sterling kesohor sebagai ocang jang 
mempoenjai koers tetap, istimewa 
karena London adalah pasar oeang 
jang teruetama. Kalau valuta Inggeris 
toeroen naik, tentoe pasar oeang pin- 
dah ketempat lain. New-York, Am- 
sterdam, Paris dan Ziirich (Zwitserland) 
soedah menoenggoe2 setiap waktoe 
akan mendapat kesempatan oentoek 
mereboet pasar itoe. Menoeroet piki- 

merintah dan bankier2 Inggeris akan 
mendjaga dengan hati2 benar, soepaja 
valuta negerinja tidak gojang, 

Tetapi apa “djadinja? Keamanan 
dalam doenia oeang tidak begitoe lama. 
Dalam tahoen 1931 timboel keroesoe- 
han kembali, jang dibangkitkan oleh 
Ke An pound sterling. Valuta jang 
selama ini disangka beradab dan ber- 
adat, sekarang mendjadi toekang onar. 
Berhoeboeng dengan desakan krisis 
atas ekonomi Inggeris, pemerintahnja 
melepaskan standard emas, sehingga 
pound jang terlepas dari saoch emasnja 
berdangsa, diatas gelombang perekono- 
mian. Pemerintah Nasional di Inggeris 
jang dikepalai oleh MacDonald naik 
keatas tachta keradjaan oentoek men- 
djaga ekonomi negeri. Dengan sembo- 
jan itoelah ia meniwaskan Labour Party 
dalam pemilihan tahoen 1931. Tetapi 
baroe sadja ia beroleh kemenangan 
besar dan memerintah dengan hampir 
tidak mendapat perlawanan jang hebat 
dari kaoem opposisi jang lemah, ia 
soedah melepaskan pesawat jang sela- 
mia ini dipakai oentoek pendjaga kea- 

Tatkala pound sterling terlepas dari 
saoeh emasnja dan berdangsa diatas 
gelombang perekonomian,  harganja 

teroes-meneroes.  Sewaktoe 

ling jang berharga dahoeloe kira-kira 
f 12,10, sekarang berharga kira2f 7,—. 

Seloeroeh doenia diwaktoe itoe me- 
njoempahi Inggeris. Karena kedjatoe- 
han pound sterling itoe membawa dja 
toehnja valuta2 negeri lain dan menda 
tangkan keroegian kepada mereka jang 
menjimpan oeangnja di London. Be- 
berapa negeri diEropah dan Djepang 
meniroe perboeatan Inggeris, melepas- 
kan standard emas dan menimboelkan 
inflatie dalam negerinja. Apa lagi Dje- 
pang! Diwaktoe sekarang ia mempero 
leh record dalam perlombaan ,,me- 

         

Semendjak itoe saban ekonom jang 
berpengaroeh berteriak mengandjoer- 

berseroe mengatakan ,,kembali kepada 
sendi emas”. Dan. dengan alasan jang 
doea ini orang beroesaha hendak me- 
ngadakan komperensi doenia oentoek 
oeroesan oeang dan ekonomi. | 

Beloem lagi komperensi itoe ber- 
moela, maka Amerika Sarikat melepas- 
kan poela standard emasnja dengan 
maksoed hendak menoeroenkan harga 
ocang dan menaikkan harga barang2. 
Dengan politik jang demikian itoe 
diharap oleh Roosevelt, bahwa ekonomi 

berdjalan kembali. Oleh tindakan 
Amerika itoe doenia ocang dan pere- 
konomian doenia bertambah katjau. 
Achirnja komperensi ekonomi jang 
diadakan di London boebar sadja 
dengan tiada berhasil sedikit djoega. 
Dollar. main dangsa teroes-teroesan 
diatas gelombang perekonomian, sam- 
pai ia sekarang djatoeh hingga harga 
F1,57. Dan pada tingkat ini kabarnja 
Roosevelt maoe mengadakan stabili- 
sation. Artinja pada tangga itoe dollar 
tidak akan toeroen lagi dan tidak 
poela akan naik kembali. : 

Habiskah keroesoehan oecang dengan 
itoe? Djaoeh dari pada itoe! 

Roepiah Belanda sampai sekarang 
masih tetap doedoek pada kasoernja 
jang lama dan koeat berpegang kepa- 
da sendi emasnja. Colijn serta Mr. 
Oud bersoempah tidak sekali-kali akan 
melepaskan saoeh emas itoe. Dan 
Nederlandsche — Bank  menjediakan 
»gouddekking“, emas tanggoengan, 
Sampai lebih dari pada 80 pCt. Mes- 
tinja tjoema 40pCt. Dengan politik 
jang sematjam itoe Nederland hendak 
menoendjoekkan kepada doenia loearan, 
bahwa keadaan oeangnja ada sehat. 
Apa betoel sebenarnja begitoe, itoe 
masih mendjadi bocah pertengkaran. 
Kesehatan ocang negeri tidak sadja 
bergantoeng kepada banjaknja emas 
tanggoengan, dan tidak poela tertang- 
goeng oleh djoemblah ,,gouddekking“ 
itoe sadja. Keadaan begrooting dan 
staatsfinancien adalah djoega mendjadi 
factor jang penting dalam hal Ini. 

Soenggoehpoen begitoe, soenggoeh- 
poen Nederland tidak maoe melepaskan 
standard emas, tidak koerang soeara 
jang berkehendak kepada inflatie. Ter- 
oetama radja minjak Sir Henry Deter- 

ranja itoe tidak sedikit memoesingkan 

Nederland. 

diloear persaingan ekonomi memadjoe- 
kan stabilisasi oeang sebagai salah satoe 

jang sakit ini, dalara practijk terdapat 

nan soedah dekat ditjapai, datang lagi 

kan batoe kedalam air. 
Tidak heran, kalau doenia kita ini 

bernama doenia dalam keroesoehan. 
Keroesoehan dalam segala roepa: dalam 
djiwa manoesia, dalam technik dan 
dalam oeang. Doenia sekarang ini 
soedah seroepa dengan heksenketel, 
roemah gila. Kalau oekoeran: atau   loentoer kebawah“. Yen jang dahoeloe 

harganja kira2 f1,25 sekarang toeroen 
sampai 46 sen. Dan ada alamatnja 
jang ia akan toeroen lebih rendah lagi. 

Dengan keroesoehan oeang itoe, jang 
timboel pada hampir setiap negeri, 
katjaulah segala harga. Dan perekono- 
mian jang menempoeh zaman meleset 
“bertambah koesoet. Djalan keloear ti- 
dak tampak lagi. 

meter harga soedah kalang kaboet, 
soedah tentoe perekonomian kalang 
kaboet djoega. Doenia kapitalis jang 
dibesarkan oleh ,free competition”, 
persaingan merdeka, soedah mendjadi 
doenia anarchie, kekatjauan. Tidak 
heran kalau diwaktoe ini terdengar 
Sogara-soeara baroe dan aliran-aliran 
'baroe, berkehendak kepada Plan-Eko- 
nomi ! 

  

  

  

HOTEL AMERIKA 
      harga franc-nja jang soedah djatoeh 

PANTJORAN No. 43 —  TELEFOON No. 673 Bt ' —  BATAVIA 
Ia Moana Wana 
RU Ini hotel terletak di pangkalan paling rame, roemanja 

tinggi dan besar di rawatin rapi dan resik, kamar? 
sedia waterleiding, bell dan djongos radjin, harga 
pantas, harep Toean? dan Njonja? bole saksikan, 

$ disaniboet dengen segala hormat 

Tarief dari sewahan kamar 

Letter A: 2 randjang 1 orang f 1.75 
21 4 » ” 2» 2 ” ” 219 

” PL ” 4 3 3 3 ” 3,50 

» ” ” ” 4 17 » 4,00 

2, ” 1 2» 1 ” ” 1,50 

2 »...» 7” 2 7» » 2,50 
a NN Ip B: 1 randjang 1 orang f 1,25 

7 ” 7 ” ” 1 2,00 

». C1 1 randjang 1 orang f 1,00 
» ” 7 ” 2 » ” 1,50 

Pembajaran 3 hari sekali, tetamoe blon ada bawa 
barang, pembajaran di moeka, dan djikaloe maoe 

abonnement bole berdami. 

Menoenggoe dengenshormat, 
180 

kan ,,stabilisation”, soepaja ditetapkan E 
harga ocang. Saban poedjangga negeri | & 

Amerika jang soedah terkandas akan| moeat soeatoe telegram dari Tokio 

      

  

Oeang sekolah anak negeri dinaikan. 
Dengan officieel ditetapkan kenaikan 

ocang sekolah dari sekolah2 standaard 
boemipoetera dan dari sekolah2 vervolg 
oentoek gadis2 boemipoetera. 

Boekan perdjandjian resia. 
Didalam Chicago Tribune”, ada 

dimana diwartakan bahwa, menoeroet 
soerat kabar disana, ada perdjandfjian 
jang soelit diantara negeri Belanda 
dan Inggris, tentang perlindoengannja 
Inggris, djakalau Nederlandsch Borneo 
mendapat serangan dari Djepang, 

Demikianlah warta Aneta dari Den 
Haag. Ministerie loear negeri di Den 
Haag segera memberi tahoekan, bahwa 
perkabaran  itoe sekali-kali tidak 
benar. 

—0 — 

Penggelapan di Tjihea. 
Perkara itoe tekort dalam peroesa- 

haan tani dan assaineering dari Tji- 
hea akan ditetapkan berapa banjaknja 
wang dan padi, jang telah digelapkan 
oleh beheerder jang telah boenoeh di- 
rinja. Ditetapkannja itoe soepaja bisa 
membikin peritoengan dengan barang- 
barang tetinggalannja beheerder itoe, 
jang sekarang dinjatakan .failliet, 

2 MD ma 

Perhoeboengan antara Nederland, 
dengan Turkye. 

Dalam. besluit Gouvernement telah 
ditjatat tentang Koninklijk besluit pada 
21 November 1933, jang menetapkan 
tentang pemberian tahoe dari perhoe- 
boengan jang telah dibikin pada tang- 
gal 16 April 1932 di Geneve antara 
Nederland dengan Turkye oentoek 
membereskan perselisihan2 dengan 
djalan, kehakiman, achli pemisah dan 
perdamaian, 

—0— 

BILLITON. 
Pembantoe kita toelis : 

Tanggoenganrafat 
jangsoesah. 

Baroe2 ini pen. dapat kabar kira2 
ding. Karena dengan toeroennja harga |60 orang pendoedoek Keloerahan Sim- 
roepiah ia berharap akan mendapat |pang Roesa dipanggil ke kota Tandjong 
oentoeng jang lebih besar. Dan soea-| Pandan, toea moeda berdjalan kaki ! lantaran bersangkoetan oeang Negeri : 
otak pemerintah dan orang banjak di|karena permintaan Inl. Bestuur jang 

baroe ini. Pekerdjaan dihoema terpaksa 
Demikianlah senantiasa ! Sedang eko-| mereka perhentikan dahoeloe. Perdja- 

nom-ekonom jang ternama jg. berdiri|lanan mereka itoe disertai dengan ra- 
tap tangis oleh anak: dan isterinja di- 
pondok jang senasib itoe. Ada jang 

djalan oentoek mengobat perekonomian | besangoe nasiy dan sebaliknja tidak, 
Tentoe sadja bagi jang ta“ membawa 

»geldomwenteling” jang tidak berke-|bekal (sangoel. itoe, peroetnja keron- 
poetoesan. Setiap waktoe kalau keama- | tiongan. 

Simpang Roesa—Tandjong-Pandan 
kaoem speculasi oeang jang melempar- | djaoehnja 40 K.M., tapi hendak dikata 

Pang OA Dengan dicomando oleh. Loe- 
rahnja, pagi-pagi benar mereka be- 
rangkat dari pondoknja masing-masing, 
sehingga djam 5 sore tiba dikota Tan- 
djong-Pandan. Sedatangnja dikota itoe, 
lebih doeloe mereka dapatkan seorang 
Kamp. Hoofd Kota: dan diatas per- 
tolongannja orang2 itoe dihadapkan ke 
pada Ini. Bestuur disini. Apa kata Int. 
Bestuur ? ,,Setiap hari moesti, bajar 
(angsoer) sekoerang?nja 4 cent seorang. 

Sahoet Ra'jat: ,, Tidak dapat dite - 
tapkan." 

Apa mereka itoe diberi tempat 'ke- 
lapangan dihotel perdeo? 

Boleh poelang sadja maar, tjari oeang! 
Oentoeng djoega seorang Kamp. 

Hoofd Kota jang baik hati, penoeng- 
gak2 itoe diberinja tempat kelapangan 
diroemahnja. Apa mereka moesti da- 
pat ransoem disitoe? Tidak! Lagiz 
peroet mereka krontjongan ! 

Pada pagi harinja- mereka teroes 
poelang kepondoknja masing2. Menoe- 
roet kabar masih akan ramai lagi pen- 
doedoek Keloerahan akan dioendang 
ke kota, dan ini baroe sekampoeng sa- 
dja pendoedoeknja. 

Billiton nota bene mempoenjat 50 
#boeah Keloerahan. Bagaimana kesoe- 
dahan nanti baiklah kita tanggoeng 
dahoeloe. 

Kasihan si N€ne, 
Tempo hari kita telah bitjarakan 

djoega dalam soerat kabar ini tentang 
penoekaran oeang dikantoor 's Lands- 
kas. Baroe2 ini ada seorang n@n& mem- 
poenjai oecang simpanan banjaknja 2 
ringgit lama. Oeang ini ialah oentoek 
pendjaga kalau2 ia dapat mara bahaja 
(mati?), djadi kita katakan sadja ,oeang 
mati”. Neng tadi diamnja djaoeh dari 

kota. , 
Terdengar kabar bahasa ocang ring- 

git lama tidak lakoe lagi, dan si nene- 
poen bertolak ke kota oentoek menoe- 
karkan oeang itoe di karitoor 's Lands- 
kas dengan menaiki mobil jang sewa- 
nja poelang balik ta" koerang dari 3 
roepiah.   DIRECTIE Djadi oeang simpanan jang akar 
ditoekar itoe tinggal f 2, lagi, 
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dari P. G.L, vergad 3 
dikatakan jang paling pentin, 

Adapoen sebabnja, oleh k 
malam itoe akan dibitjarak: 
so'al, jang menggontjangk 

. oetoesan-oetoesan, seperti | 
B.B.L., Overcompleet, Perk 
bondsbestuur, Beleidnja V.B. 
pilihan V.B0 non 

' Teroetama hal H.B.B. 
compleet, masalah mana telah a!p 
gontjangkan lebih dahoeloe di Groeps- 
bondnja masing-masing... 

—. Disitoe roepa-roepanja soedah ma- 
| sak djoega dibitjarakan, akan tetapi 

tidak begitoe menjenangkan kepada 
wakil-wakil, jang moesti memboeat 

21 

dan Over- 

    

  

verslag dan meneroeskan kepada ang- | 
gota-anggota ditempatnja. 2 

Sekarang mereka tentoe ingin tahoe 
sekali, bagaimana sepak terdjangnja 
Verbondsbestuur terhadap so'al2 itoe. 
“Apakah V.B. diam sadja atau ba- 

gaimana dan sampai dimana langkah- 
nja. 5 Nanah 

Dan pikirannja orang2 itoe soedah 
sabil, oleh karena mengingat kepada 
waktoe, mara bahaja jang akan me- 
nimpa kepadanja: $ 

Sekarang waktoenja, ingatannja, oen- 
toek mentjentjang dan menghantam 
pekerdjaan V. B. 

Oentoenglah : : 
oem lebih dahoeloe dan ingat djoega 

kepada jang akan kedjadian sematjam 
itoe. Oleh karena itoe V.B. soedah 
taki2 boeat menangkisnja. 

Moela2 dengan lemah lemboet di- 
terangkan oleh wakil V.B. tentang 
H.B.B.L. bagaimana azasnja Commis- 
sie dan dimana kepintjangannja. 
Laloe diterangkan poela sikap V.B. da- 

ri doeloe sampai sekarang, dari sedjak 
mengeloearkan brochure sampai meng- 
hadapnja kepada Salaris Commissie 
van Buuren. Disitoe diterangkan oleh 
V.B, keberatan2 P.G.I. terhadap B.B.L. 
Damme dan dikemoekakan apa, jang 
dikehendak oleh P.G.I, .,Berikan ke-| 
pada kami tempat, jang sepadan de-| 
ngan opleiding dan jang sama dengan 
tempat, jang diberikan kepada golo- 

an lain. : 
Waktoe dibitjarakan tentang kepen- 

tingan djabatan P.G.I. dapat menge- 
moekakan djoega, bahasa pekerdjaan 

'goeroe tidak koerang pentingnja dari 
pekerdjaan golongan jang lain. Disitoe 
telah diakoeinja oleh Commissie ma- 
lahan oleh Voorzitternja sendiri. 

Akan tetapi malang, persetoedjoean : 
itoe sama sekali tidak diboektikan 
dalam practijknja, sebab tjobalah lihat 

| dalam rantjangan H B.B.L. itoe. 
Golongan mana jang paling dianak 

tirikan? Tidak lain, dari golongan 
Goeroe Boemipoetera. 

Walaupoen demikian P. G.I. masih 

beloem poetoes asa, dan akan bersedia 

lagi oentoek mengemoekakan segala 
keberatannja di Volksraad. 

Tentang overcompleet diterangkan | 

djoega oleh wakil V.B. dengan Setjara 
tactisch, bahwa V.B. sebeloem anggota2 

memimpin atau membatja dalam soerat2 
kabar, V,B. soedah beberapa kali me- 

noendjoekkan langkahnja ke Departe- 

ment, soepaja bahaja itoe dapat ter- 
- tahan. : 

Akan tetapi roepa2nja tidak dapat 

ditahan lagi, - malahan djika tidak de- 

ngan desakan dari V.B. akan lebih 
hebat menimpahnja. 

Dengan keterangan demikian adalah 

congres mendjadi sabar dan tenang 

pikirannja, sebab tadinja disangka, 

bahwa V.B. diam sadja dan tidak ber- 

actie. Oleh karena itoe maka lantas 

'maoe dihantam sadja. 
Sesoedahnja laloe diterangkan sama 

sekali, bagaimana pekerdjaan V.B. se- 

— hari2 sedjaktahoen 31, sampai sekarang. 

V.B. tidak diam sadja, katanja, dan 

selaloe haroes memikirkan keselamatan 

Sekolahan Landbouw. 

Karena penghematan, 
leerplan sekolahan 
Landbouw itoe bo- 
leh djoega dirobah. 

Pada hari Sabtoe jang telah laloe 
di Bogor menoeroet 
Nieuwsblad” diadakan persidangan oleh 

commissie van toezicht dari sekolahan 
koe : 

Soal pembitjaraan jaitoe tentang 
penjelidikan, bagaimana dan apakah 

jang akan dihemat-hematkan lagi. 

Maka soeatoe comite didirikan, jang 

diserahkan menjelidiki dan berfaedah 
bahwa leerplan sekolahan itoe dirobah. 

lauk 

Diberikan bintang emas. 

Pada Anak Agoeng2 dari Karang 

Asem, I Goesti Agoeng Bagoes Djantik, 
: telah dihadiahkan bintang emas besar 
oentoek kesetiaannja dan dienst lama, 

dengan tjatatan bahwa benda terseboet 

P3 

2 IPenoetoep.| 

telah diper-| 

V.B. soedah mentji- | 

» Bataviaasch | 
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ESSIST 

an 'anggotanja dengan kemadfoean P.G.L) 

ng|nja. : 
Djika anggota2 lagi enak tidoer nje- 

— Injak, V.B. biasanja masih riboet be- 

ada | kerdja di kantoor sampai djaoeh malam 
pa|mengoeroeskan perkara soedara2nja, 

jang mendapat kesoesahan atau hal 
e|perkara jang lain. 

Congres jang moela2nja maoe aan- | 
Ival dan maoe mentjentjang pekerdjaan 
'V.B., sekarang mendjadi berbalik dan 
|menaroeh kasian kepadanja. 

Oleh karena itoe waktoe diadakan 
Beleid V.B., maka dengan soeara jang 

Irioeh dan gembira Congres menjatakan 
'kepertjajaannja 100 pCt. kepada ,V.B. 
jang sekarang dan meminta soepaja 
|V.B. tetap dan Zetel poen tetap di 
Djakarta. 

Dengan tidak bisa moengkin lagi, 
|maka Toean Prawiradinata dan teman- 
Itemannja terpaksa mesti menerima 
ilagi djabatan jang maha berat itoe. 
Akan tetapi beliau sangat mengharap 
kepada segenap anggota P.G.I., soe- 
paja dikemoedian harinja anggota tam- 
bah giatnja kepada organisatienja oen- 
toek memperkoekoeh persatoean di- 
kalangan P.G I. 

Dengan oetjapan demikian dan 
idisamboet oleh Congres dengan me- 
njanjikan P.G.I. marsch pelan-pelan, 
maka beebarlah Cengres kira djam 4 
pagi. 

Orang bergirang hati poelang ke- 
pondokannja, sebab katanja, CRISIS 
soedah voorbij dan merasa senang 
oleh penerangan-penerangan dari V.B. 
ketambah poela Zetel dan V.B. tetap 
seperti kemaoeannja..... 

Keesokan harinja malam Saptoe 
diadakan Openbare vergadering. 

Gedong Nasional jang sebesar itoe, 
sampai sesak, tidak ada tempat jang 
kosong. Perhatian dari perkoempoelan 
lain besar sekali, sampai ada 50 per- 
koempoelan jang mengirimkan wakil- 
nja, begitoe poela dari pihak pers. 
Telegrammen banjak sekali jang 

diterimanja, semoeanja menjelamatkan. 
Autoriteiten, seperti dari padoeka 
Direuteur van Onderwijs, Vice-presi- 
dent van den Raad van Indig, Zijne 
Excellentie de Soenan van Soerakarta 
dan dari Mangkoenegaran dan lain- 
lain diterima djoega soerat dan tele- 
gram selamat bercongres. 

Perhatian dari kaoem Poeteri poen 
banjak sekali. 

Poekoel 9 sesoedah congres diboeka 
oleh toean Voorzitter seperti biasa 
maka tampillah toean Soetopo Adise- 
poetro, jang soedah ternama di kala- 
ngan P.G.I. kemoeka, oentoek ber- 
bitjara tentang Moderne Paedagogiek 
atau Aliran-aliran baroe dalam ilmoe 
pendidik. 

Pidatonja pandjang dan terang serta 
gampang dimengertikan. 

Oleh karena itoe heran kalau sesoe- 
dahnja spreker mendapat tepok tangan 
jang rioeh. ! 

Malam Minggoenja, sesoedah diada- 
kan doeloenja Exursie boecat menje- 
nangkan congressisten pergi ke Marine 
Werkplaatsen dan kasih makan 'dan 
minoem di Dierentuin, diadakan poela 
Gezellige-avond oentoek berkoempoel 
lagi pengabisannja. Comite menjala- 
matkan djalan kepada teman-teman 
jang esok harinja maoe berangkat. 

Sampai poekoel 12 orang2 berkoem- 
poel dan bergoerau dan sesoedahnja 
laloe poelang ke pondokan serta pa- 
ginja teroes pada poelang ketempat- 
tempatnja masing-masing. 

Congres P.G.I. selesailah dan se- 
lamat ! 

. Moedah-moedahan sadja di tahoen 
jang akan datang P.I.G. dapat tenaga 
jang koeat boeat menoedjoe kearah jg. 
selamat dan mendapat hasil jang lebih 
berfaedah boeat anggotanja, lebih lagi 
dari jang soedah-soedah....amin.... 

“Iselaloe disertai dengan pita jang dite- 

tapkan, dan tidak boleh pitanja sadja. 
— 9— 

Openbare Nijverheidsschool 
voor meisjes. 

Dipoetoeskan, bahwa sekolahan2 
huishoudschool di Djokdjakarta dan di 
Madioen dan vakschool boeat anak 

perempoean di Djakarta hari kemoe- 

dian akan dinamakan ,,Nijverheids- 
'school voor meisjes”. 

Menoeroet , Bataviaasch 

blad”, Directeur Onderwijs & Eere- 
dienst berkoeasa menentoekan regle- 

ment-reglement oentoek sekolahan2 

jang terseboet dan oentoek sekolahan 
boeat goeroe perempoean tentang pe- 

Iiadjaran oentoek roemah tangga. 
Didalam reglement2 itoe dimoeat 

atoeran tentang tempat dan pemerik- 

saan sekolahan2 itoe, atoeran boeat 

pembajaran sekolahan, atoeran bocat 

minta toeroenan bajaran sekolah oen-   Nieuws- | 
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toek moerid2 jang keberatan membajar 
bajaran sekolah atau minta seperti 
gratis leerling dan lagi atoeran boeat 
meminta sokongan dari pemerentah 
(beurs). 

s Landskas di Pandeglang. 
'Telah ditetapkan bahwa 'slandskas 

di Pandeglang moelai boelan Februari 
jang akan datang ditoetoep dan didja- 
dikan satoe dengan “slandskas di Rang- 
kasbetoeng. 5 

(Lowongan ondercollecteur di Pan- 
deglang, berhoeboeng dengan ditang- 
kapnja ondercollecteur jang doeloe 
jang tidak akan ditoetoep lagi, sedang 
boeat di Rangkasbetoeng, mantri pere- 
ceptie dari Djasinga ditempatkan men- 
djadi hulpondercollecteur di Rangkas 
itoe). 5 Na 

Motie H.B.P.P.P.I. 
Soerabaja. 

Pengoeroes terseboet minta kita ka- 
barkan : 

Tentang H.B.B.L. 
Hoofdbestuur P.P.P.I. telah membikin 

vergadering di roemah Voorzitter toean 
Kaelan di kampoeng Soekodono GanglII 
No.47a di Soerabaia, perloe membitjara- 
kan atoeran gadjih baroe jg. divoorstel- 
kan oleh regeering pada Volksraad. 
Didalam vergadering itoe diterima motie 
seperti dibawah ini: 

Hoofdbestuur Persatoean Pegawai 

Soerabaia pada hari Selasa malam Rebo 
tanggal 16 mengadap 17 Januari 1934 
di Soerabaia.- 1 

Soedah menerima soerat2 dari tja- 
bangnja P.P. P.I. menjatakan tidak 
setoedjoenja dengan peratoeran H. B. 
B.L. baroe. 
Mengetahoei : Voorstel2 Commissie 

van Buuren dalam soerat2 kabar dan 
lain-lainnja tentang salaris herziening 
dari Burgerlijke Landsdienaren (H. B. 
B. L.).— 

Mendengar: Pembitjaraan tentang 
hal terseboet diatas. 

Mengakosi : Bahwa ini waktoe Re- 
geeringada dalam keadaan jang soekar 
sekali. 
Terdorong: Dari djeleknja nasib 

berhoeboeng dengan kewadjiban se- 
bagai pegawai bangsa Indonesia 
maka terpaksa melahirkan keberatan2. 

Mengerti : 
A.I. diwaktoe menoeroet B. B.L. 

1925-31 maka boeat peratoeran gadjih 
itoe bagi Inlandsche personeel douane 
“soedah tidak bisa menjoekoepi, dimana 
waktoe Iniandsche Douanebond soedah 
memadjoekan perminta'an pada Hoofd- 
inspecteur Hoofd van den Dienst der 
ILU.A. di Batavia Centrum, dengan 
beralasan bahwa peratoeran gadjih 
'menoeroet B. B.L. 1925-31 ternjata 
sangat tidak menjoekoepi, bagi kita 

landsche Douanebond itoe ternjata 
'diakoci oleh Hoofdinspecteur van den 

Dienst der I.U.A. di Batavia-Centrum. 
| Maka B.B.L. 1925/31 masih memakai 
'standplaatstoelage akan tetapi bagi kita 
Inlandsch personeel douane tidak bisa 
mentjoekoepi. : 

Pengakoean Hoofdinspecteur itoe 

soneel bagian actieven dienst gadjinja 

diatoer. Ditetapkan pada 1 Juli 1931 

'menoeroet besluit -. Hoofdinspecteur 
LU.A. ddo. 25 Juni 1931 No. DB 51-4 7. 

II. Dasarnja perobahan B.B.L. oleh 
Commissie van Buuren jaitoe melihat 
berat soelit dan pentingnja pekerdjaan. 

Menjatakan : 
B. 1. bahwa pekerdjaan Inlandsche 

douane bagian actieven dienst itoe 

sangat beratnja, jalah mentjari smok- 

kelaar arak stokerij dan penjeloedoe- 

pan batoe api dan sebagainja. Ditam- 

bah poela tempatnja ditepinja laoet 

dan kadang2 ditengah laoet soedah 
tentoe sadja mendapat bahwa jang 

tidak sehat | 
II. pekerdjaan douane itoe mendjaga   masoeknja ocang bagi kas Negeri, 

Pabean Indonesia berdoedoek di kota| 

Inlandsche personeel douane (bagian 
S- lactieven dienst:. Maka permintaan In- 

ternjata ada benar dan Inlandsche per-| 

Djadi seharoesnja pegawainja diperbai- 
ki gadjihnja. Tentang hal ini diakoei 
kebenarannja oleh seorang bekas ang- 
gauta Volksraad ialah toean Dahler 
jang waktoe beliau berbitjara didalam 
|Algemeene Ledenvergadering P.P.P.I. 
tjabang Djakarta ddo. 14 Januari 1934. 

Memoetoeskan : 
I. Soepaja gadjih diatoer seperti jang 

ditetapkan pada 1 Juli 1931 nf.oeroet 
besluit Hoofdinspecteur der I.U.A. 
dd. 25 Juni 1931 No. DB 51/4/7. 

A. oentoek  Hoofdmantri minimum 
f 115,— maximum f 175,— 

B. oentoek Mantri eerste klas mini- 
mum f 90,— maximum f 150,— 

C. oentoek Mantri 2e klas minimum 
f 60,— maximum f 90,— 

D. oentoek Mantri 3e klas minimum 
f 40,— maximum f 65,—. 

E. oentoek Hoofdoppas minimum 
f 30.— maximum f 50.— 

F. oentoek Oppasser minimum f20.— 
maximum f 35.— : 

Soepaja peratoeran gadjih jang ter- 
seboet diatas itoe ditetapkan menoe- 
roet banjaknja diensttijd, djangan sam- 
pai dienstnja dikoerangi seperti jang 
soedah kedjalanan. $ 

Motis ini diatoerkan kepada: 
1. Toean R. P. Soeroso lid Volks: 

raad dan Ketoea dari P.V.P.N. 
2. Hoofdinspecteur I.U.A. di Batavia- 

Centrum. 
3. Pers. 

aa O— 

Soerat kabar ,,Sikap“ diantjam 
pers-breidel. 

Soerat kabar Mataram mengabarkan 
bahwa dagblad ,,Sikap“ di Djokja akan 
dikenakan pers-breidel, lantaran dida- 
lam soerat kabar ini kerapkali dimogat 
artikel2 jang maksoed toedjoeannja bisa 
membikin semangkin toeroennja peng- 
hormatan dan kesetiaan pada peme- 
rentah. Oleh sebab itoe dianggap koe- 
rang baik oentcek keamanan dan ke- 
sedjahteraan oemoem. 

Dikatakan bahwa soerat kabar ter- 
seboet, teroetama poela. menjediakan 
kolom2nja oentoek memoeatkan toeli- 
san2nja orang2 extremisten jang berada 
diloear Indonesia. 

Demikian  oempamanja ada djoega 
dimoeat artikel2 ,,Demonstratie Selasa 
merah“ (1 September 1933) dan arti- 
kel2 .,Verslag dan Pekabaran dari 
Pemboekaan Staten Generaal dan Gara- 
gara Selasa Merah” |14,16,17 dan 19 
October 1933|. 

—0 — 

KROJA. 

Orang toelis pada kita. 
Tidak ada petasan 
hari lebaran. 

Pendoedoek di Kroja sekitarnja jang 
pada waktoe masih banjak oecang ge- 
mar sekali kepada kesenangan mema- 
sang mertjon, pada hari Raja ini tahoen 
kelihatan tak kedengaran boenji peta- 
san. Malahan penoelis melihat ditoko-   

toko di Kroja djoega tak kelihatan 
mendjoeal seperti jang soedah-soedah. 
Sebab apakah ? Tentang ini pembatja 
dapat menebak sendiri. Doeloe sebe- 
loem malaise mengamoek rojal-rojalan. 
Sekarang apa lagi boeat beli mertjon, ' 
sedang boeat makan dan bajar belas- 
ting sadja soedah terlaloe soesah. 

— 0— 

SOEMATRA BARAT 
Hal jang tidak selaloe terdjadi. 

Soeami isteri mati 
2 ditempat tidoer. ta 
endoedosk-pendoedoek Pengangak” “— 

Fort de Kok telah mendjadi ni 5 
berhoeboeng dengan kedjadian jang | 
aneh., kata ,,Sinar Sumatra". 

Pada ketika itoe jalah waktoe boelan 
Poeasa, sesoedahnja doea soeami isteri 
selesai boeka poeasa, tidoerkah me- ' 
reka itoe. 

Djam 2 malam iboe dari itoe pe- 
rempoean telah bangoenkan anak dan 
menantoenja oentoek bersaoer, tetapi 
sampai sebegitoe djaoeh tidak. dapat '. 
djawaban dari kedoea orang jang 
didalam kamar. 

. Tetapi dari sebab hal itoe, iboenja 
tidak mendjadi ketjil hati dan sesoe- 
dahnja makanan sedia oentoek kedoea 
kalinja ia bangoenkan itoe doea orang. 
| Lama kelama'an moelai tjoerigalah 
ia dan dengan segera boeka dengan 
pintoe kamar dan dengan terkedjoetnja 
melihat 2. orang itoe tidak bernjawa 
lagi diatas tempat tidoer. 

Tentoe sadja tetangga-tetangga dari 
familie jang malang dengan sekedjap 
mata sadja datang di itoe tempat, dan 
sementara itoe .kedoea majit dibawa 
ke roemah sakit oentoek diperiksa. 

Si soeami jang djadi toekang tjoekoer 
dan si isteri bekerdja pada seorang 
Tionghoa di Fort de Kock ketika pagi- 
nja tidak berasa sakit apa-apa. 

Majit jang kedapa- 
tan tergantoeng. 

Di Boekit Kadang beberapa hari jang 
telah laloe orang2 di.sitoe soedah da- 
patkan  majitnja seorang Nias jang 
soedah tidak keroean roepanja, kata 
Radio". : 
Orang jang pertama moelai lihat itoe 

majit, jalah saorang anak ketjil jang 
hendak pergi. keroemahnja itoe orang 
jang tergantoeng didepan roemahnja. 
Dengan segera itoe anak ketjil beri ta- 
hoekan pada ajahnja, jang mana ajah 
itoe memberi tahoekan kembali pada 
kepala kampoeng. 

Sebelah dari anggauta badannja itoe 
majit jaitoe dari pada kakinja boleh 
dikatakan tinggal toelang sadja: dan 
moekanja poen tidak keroean roepanja. 
“Pemeriksaan soedah dilakoekan oleh 

dokter “dan 'oentoek: membawa . itoe 
majit ke roemah sakit dianggap tidak 
bisa, hingga di-itoe tempat djoega di 
koeboer. 

  

  

Djam bitjara 9—12 v,m. 

    

Dizaman krisis ini perdagangan toean bisa madjoe, kalau 

administratie dan boekoe-boekoe toean ada teratoer. 

MINTALAH ADVIES KEPADA: 

Bersedia djoega memberi les boeat, 

PRACTIJK — EXAMENBOEKHOUDEN 

TOEAN.TOEAN SAUDAGARI 

ADVIESBUREAU — MOHAMMAD HATTA 

Gang Kebon Djeroek 37. Sawah Besar, BataviasC, 

h 

BOEAT LANGGANAN TARIEF BOLEH BERDAMAI ! 
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| perikatan staatkunde. 

        

   
    
    
    
       

   
     

  

  
  

    

Pada hari Senen Ti toe 
'Dijkema, Directeur Cultuurschool d 
Soekaboemi dan anggauta dari Pro: 
vinciale Raad Djawa engad. 
kan lezing di Consistor mer dari 
Protestantsche Kerk di Bandoeng ten- 
.tang: Indonesia diantara negeri Be- | 
landa dan Djepang”. 
Spreker. menerangkan bahwa : 
“Te. negeri Belanda dan Indonesia, 

seperti satoe bagian dari Nederlandsche 
. Rijksverband, haroes dengan tidak 

dapat: dipet jah-petjah pap Da 
(bergaboeng, | selamanja. 

2e. bahwa perikatan staatkunde “di- 
— antara Europa dan -Aziatisch Neder- 
“land hanja bisa tetap adanja, djikalau 

| perikatan economie tetap tegoeh. 
3e bahwa perikatan “economie men- 

dapat antjaman 'akan terpoetoes, oleh) 
karena Djepang Mengang rol jang 
besar di Indonesia. aa 

4e bahwa oleh sebab itoe maka 
— economie Djepang perloe sekali di- 
tolak, djikalau ikatan economie di- 
antara Indonesia dan negeri Belanda 
'akan diteroeskan, dan' Ne ada 

   

  
  

.. Spr: meneran, kan d 
-laan pidatonja tara Ban aan 

    

“Hal ini jang kerapkali terlaloe soe- 
kar oentoek menetapkannja, ol€h.karena 
garis2 dalam 1 a biasanja sa- 

: .ngat soesah oento getahoeinja. 
Tanda2nja dal: 

    
   

    -hat ini ini, kata spreker, | 

ialah bahwa digolongan kita seringkali 
. banjak 'pendapatan2 jang berb€da2, 

Te abu aa menerangkan, bahwa “azas2 
 Christen tidak sen. n     

    
gian besar masih Aa ata 
oritwikke “1 (kemadjoean) dari Negeri2 

atoer aa Kas Mal asikan 
- boeat ena se rapOn!e dan staat- 
Ca Fa NA REA 2 

' Sedjarahnja. pinta 
diIndonesia. 

Indonesia atau Aziatisch Nederland, 
. begitoelah spreker meneroeskan, oleh 
— karena kita poenja vrijhandelspolitiek 
dan- politiek aa terboeka boeat| 

-tempo jang lama 
 nomie), hingga seperti djadjahan dari 
Europa. Barat dan 'Amerika, djadi 
tidak hanja “dari negeri Belanda. 

- Import (pemasoekan barang-barang | 
di Indonesia datangnja dari Barat, 
dan export f(pengeloearan) ditoedjoe- 
kan ke Barat. Selain dari pengeloearan 
(export) goela, maka dalam doenia| 
perniagaan di Timoer hanja memegang! 
rol jang ketfjil. Berangsoer-angsoer te-) 

. tapi pesat djoega dalam hal ini ada 
robahan. 
Perang doenia dengan iapoenja ke-| 

soedahan jang hebat, aliran | 
kearah autarkie (pemerentah sendiri, 
pengoerangan harga orang: dalam ber-: 

- sikap sebagai C ri ten terhadap soal2| 

lan 'beloem selesai. 

, (dalam artian eco-| 

     

  

(bagai-bagai negeri, ini semoea men- 
(djadi factor2 poko') jang penting 
membawa Indonesia dan Nederland 

am keadaan jang sangat boeroek. 
Sebagai negeri tempat. vrijhandel 

dengan oeangnja jang tidak toerocn 
'harganja, maka Indonesia berada di 
Itengah2 petjahan golombang perlin- 

  

" |doengan ilmoe hoekoem (protectionis- 
tisch) dan taufannja inflatie (ketoeroe- 
nan harganja oeang karena kebanjakan 
'ruilmiddel). Berbagai-bagai peroesa- 
haan landbouw dan export Belanda 

Itidak terdoega mendjadi lemah. 
Kita poenja cultuur goela didalam 

waktoe jang pendek soedah ada 3/4 
jang diroesakkan. Cultuur2 di Indo- 

-Inesia lainnja merosot hebat karena ke- 
banjakan productie ocemoem. Semen- 

n 

ga negeri Belanda, dengan pesat dide 
“Isak oleh Djepang jang dengan oepah2 
|kaoem boeroehnja terlaloe moerah dan 
'djoega karena moerahnja harga oeang 
Yen, membikin persaingan hebat dise- 
'loeroeh doenia. Pertimbangan setjara 
economie soedah, hilang , penjokong2 

. Hang lama soedah djatoeh, penjelidikan 
-Ibaroe jang lengkap dalam lapang pc- 
litiek dagang sangatlah perloenja. 

Kekoeatan economie dari Indonesia 
jaitoe ia poenja export. Exportnja j jang 
'mengadakan kekoeatan pembeli. Se- 
karang ternjata bahwa kekoeatan itoe 
sekalian mendjadi kelemahannja. Eco- 
nomie kita kearah satoe fihak sadja 
Jeenzijdigl, terlaloe sedikit ditoedjoekan 

Kita mendapati sendi jang berat tentang 
'economie dan financieel, jang dengan 

- | keras meminta pimpinan jang loeas. 
Apa jang sampai sekarang dikerdja- 

i san, oleh Indonesia, ialah sedikit lebih 
dari negatief. 

  

Waktoe akan mem- 
perbaiki. 

Waktoe oentoek mengerdjakan per- 
jalan jang soekar ini, sekarang soe- 
dah sampai. Kita haroes meletakan 

-jazas baroe boeat economie koloniaal. 
Kewadjiban negeri Belanda disini 

»Groot Nederlandsche 
n|politiek“ pada waktoe jang akan bero- 

bah masih bisa diboektikan dengan 
keberanian baroe dan gagah berani. 

Sembojan: ,,Indonesia lepas dari 
Nederland,“ berarti ,,Indonesia akan 
diperentah ol€h negeri lain. Didalam 

disangsikan nistjaja membikin kesa- 
lahan2 jang besar, dan oleh karena 
itoe. perloe sekali dalam senantiasa 
bikin zelfcritiek, Belanda mendapat po- 
litiek jg. benar2 terhadap djadjahannja, 
akan tetapi koloniale pulitiek Belanda 
djoega tidak bisa dimoengkiri soedah 
berboeah djasa2 jang besar. 

Melepaskan kita dari kekoeatan2 dari 
Timoer, adalah kewadjiban kita oentoek 
memperbaiki dan 
Rijkseenheid. 

'Djadi : menggaboengkan pada negeri 
Belanda dan Barat. “Djikalau Indonesia 

ia akan dilebihi oleh ini negeri. 
'Achirnja spreker menoendjoekkan 

bahwa sesoedahnja masoek 
desakannja economie, ma- 
ka kemasoekan politiekti- 
dak bisa lagi ditolak. 

Sesoedahnja lezing itoe habis, ba- 
ak orang jang hadir bertepoek ta- 

  oentoek madjoekan per mnpa. 
  

        

    

    

   
     

     

  

  

  

P1 taeliai Teh kita 

Jahoedi di Damasc 
i kota Damascus telah -hidoep k 
| itoe comite pemoeda2 jang di 

at tambah bikin loeas itoe pemboy- 
ereka telah siarkan circulaire 

Vjat seoemoemnja, antara mana 
ai ada diandjoerkan soepaja 

an Aa: peng ohh Tn 

  

     

| mendjalar kembali di hati 

Pemboycotan barang 

1 boeat boycot semoea Naa ta 
1 dan keloearan Jahoedi, dan| 

yaaa Ibn Saoed dapat poekoelas, 

Titoe ab sesedah di pasar2 
penoeh dengan barang2 Jahoedi. 

itoe sadja itoe circulaire tersiar, 
liatan itoe perasaan bentji soedah 

publiek, 
laloe dengan lantas mereka menoedjoe 
ke-toko-toko jang djoeal itoe barang2 

  

(dan angkoet apa jang terdapat dari 
e barang2 ke satoe tempat di Soep- 
“Hamidyah, laloe di kabarnja. 

Kembali tentangitoe 
peperangan antara Ibn 
Saoed dan Imam Yahya. 

“Salah satoe soerat kabar di Cairo, 
lada moeat satoe kabaran dari pem- 
bantoenja tentang itoe sikap permoe- 
soehan jang pertama antara Ibn Saoed 
dan Imam Yahya, jang mana ia kata,   

semoea @aba 
Inoengan) jang sampai sekarang masih 

“lia bikin kosong 

ling belakang 

tara itoe, import barat, teritoeng djoc-| 

atas pengoeatkan economie didalam. | 

| Achmad-Alie. 

sedjarah maka #negeri Belanda tidak: 

memperkoeatkan | 

tidak koeat menentang Djepang, maka 

ngan. Kemoedian diberi kesempatan) 

  

- 

. (keras. dalam it oe Persoialhan ternjata 
“dari itoe, jai £ Ibn Saoed ada anggap 
bahwa itoe keadaari ada sangat ber- 

      

| bahaja, jaito dengan alasan, pertama 

    
ia terpaksa ta pertoeloengan dari 

(pendoedoek” pegoe- 

ada dalam. permoesoehan, soepaja 

toek bantoe 
dalam itoe per 

adanja . bersam- -sama 
rangan, kedoea, bahwa 

di bagian watas 
negerinja di lah cetara dari itoe 

   

  

   

| @abail poenja kekoeatan. 
. Sedang balatentara Imam, dari lama 

soedah terima banjak senapan Metra- 
lioez dari Ita lan djoega ia soedah 
ada mempoenjai beberapa banjak kapal 
terbang jang dikemoedikan oleh Avia- 
teur bangsa Germaan, tambah lagi pa- 

ia dapat terima banjak 
Auto-mobil barang dari Mesir. 

Tetapi Ibn. Saoed ada sebalik dari 

   

    

persediaan Vracht-auto, djoestroe se- 
karang ini ia lagi sedang adakan 
pembitjaraan dengan tjepat di Cairo 
boeat beli Neseat-auto2 dan wagon 
lori. 

Dan boleh djadi jang nanti akan 
terdjadi pertempoeran hebat di tiap 
waktoe, kendati ada ditoenggoe jang 
Ibn Saoed akan toenda doeloe djangan 
sampai terdjadi 'serangaan jang sengit 
boeat menoenggoe sampainja itoe ba- 
la-bantoean dari sebelah oetara. 
  

"Ic Am 
1 3UL 

  

     

  

(Loear tanggoengan Redactie) 

Jang terhormat 
Toean2 Redactie »PEMANDANGAN” j 

sei 
Batavia-Centrum. 

Tentang perkelahian 
nj- Krakatau “—,,Ster” 

Dengan hormat, 
Bersama ini saja meminta pada toean2 

Redactie, 
saja poenja toelisan di Toean poenja 
soerat kabar, agar mendjelaskan pada 
sekalian pembatja soerat kabar ,,Peman- 
dangan“ oemoemnja. 
Berhoeboeng dengan kabar Peman- 

dangan dilembaran kesatoe ddoc 23 
Januari 1934 dalam kolom loear tang- 
goengan redactie terteken oleh Toean 

nama Km Kena Wayan magis an gd 

Oleh karena dalam Kabarah itoe me- 
ngenai nama saja jang telah dikatakan 
oleh Toean terseboet, jang saja telah 
memoekoel pada salah speler v.v. , Ster“ 
sesoedahnja terdjadi salah satoe speler 
V.V.J-K, djatoh pingsan, maka disini 
saja kemoekakan dari moelai kedjadian 
keriboetan itoe. 
Pada hari Minggoe. ddo 21 Januari 

1934. di lapangan Kebonpala telah di 
pertandingkan V.V.J.K. dengan V.V., 
Ster. Sesoedahnja 20 minuut permai- 
nan berdjalan, maka disitoe kelihatan 
permainan soedah moelai tidak me- 
makai setjara persahabatan, oletrkarena 
sering nampak serampangan kaki te- 
tapi alhamdoelillah sampai pauze tidak 
ada ketjilakaan apa2. 

Didalam pauze saja telah memperi- 
ngati saja poenja- speler soepaja ber- 
main dengan ati2. 

    

mereka itoe kirim“balabantoean, oen-| 

itoe, karena ia ada sangat perloe dengan 

soedilah kiranja memoeat, 

  

Setelah pertandingan dimoelai lagi 
'maka speler V.V.J.K. bermain dengan 
masing2 mendjaga dirinja. - Sebeloem 
terdjadi toebroekan dari salah satoe 
speler. V.V. ,Ster (Sarim) jang mem- 
bikin salah satoe speler V.V.J.K. (Amar) 
moesti tetirah ke C.B.Z, terlebih da- 
hoeloe Tjipto mendapat bola dan bawa 
sampai bisa liwatkan Centerhalf, Sarim 
telah menoebroek dengan keras akan 
tetapi tidak kena sebagaimana ia ke- 
hendaki. Bola telah diover oleh Tjipto 
pada Amar dan bawa sainpai diping- 
gir doel, tiba2 Sarim telah berbalik 
memboeroe pada Amar, “sesampainja 
lantas sadja dengan sengadja deng- 
koelnja dinaikan di dadanja Amar, 
senantiasa pada saat itoe djoega Amar 
djatoeh pingsan. Sesoedahnja Amar 
pingsan, disitoe jang menoebroek tidak 
mempoenjai sipat kemanoesian, oleh 
karena ia telah tinggal lari. 

Saja sebagai pengoeroes V.V.J.K. 
melihat saja poenja speler mendapat 
ketjilakaan, lantas memboeroe boeat 
menolong. Selagi dalam memboeroe 
itoe ketjilakain saja telah keloearkan 
perkataan terhadap jang menoebroek 
sebagai dibawah ini: Kenapa engkau 
bermain kotor begitoe, sedeng engkau 
termasoep golongan jang terpeladjar 
dan dari hal Sport, kalau begitoe 
sama sadja dengan Sawah-Speler 
dalam perkataan orang atau bangsa 
lain. 

Dalam doegahan saja, selagi Sarim 
berlari, melihat saja memboeroe sam- 
bil mengeloearkan perkataan seperti 
jang terseboet diatas, terpandang oleh 
nja hendak memoekoel padanja, dari 
itoe teroeskan larinja ke tengah veld. 
Melihat larinja Sarim ke tengah veld 
itoe seolah-olah ia menoleh pada per- 
boeatannja jang boeroek itoe, membi- 
kin penonton tertarik oleh ketiada 
sportiefannja, maka disitoelah timboel 
kekaloetan. Semata-mata  timboelnja 
itoe keriboetan tidak beinvloed oleh 
saja. 

| Sebagaimana toedoehan Toean. Ach- 
mad-Alie itoe bahwa saja memoekoel, 
saja sangka! dengan keras. 

Selain dari itoe toelisan dari Toean 
| Rachmad-Alie jang berboenji alangkah 
i boeroeknja oentoek salah satoe permai- 
nan voetbal jang disoedahkan dengan 
kepelan, dimanakah artinja Sport ? 

Saja telah bependapatan lain, alang- 
kah boeroeknja oentoek salah satoe 
permainan voelbal jang disoedahkan 
dengan mendjatohkan atau bolehlah 
saja katakan mentjelakakan moesoeh- 
nja, dimanakah artinja Sport ? Bolehkah 
kita mendjoendjoeng tinggi peil kita 

  
ngan menggoenakan jang saja telah 
katakan itoe. Maka dari itoe terserat- 
pada sekalian pembatja oentoek mem- 
pertimbangkannja. Tetapi saja tidak loe- 
poet atas seroean Toecan Achmad-Alie 
akan berdaja soepaja peil kita makin 
tinggi saja berharap dan akan menjo- 
kong tjita2 jang moelia itoe agar bisa 
kesampaian jang dimaksoed (dikehen- 
daki) dengan memakai djalan sema- 

,Ingat persaudaraan dikalangan Sport 
bangsa kita. 

Sebagai penoetoep saja membilang 
diperbanjak terima kasih pada Toean2 
redactie telah memberi tempat oentoek 
menambah sedikit keterangan apajang 
terdjadi. 

Wassalam dan hormat saja 

dalam kalangan Sport bangsa kita de- | vnpovems 

Ter 

  

  

Terlaloe Gemoek. 
Seorang jang gemoek-benar dengan 

tiba2 soedah ditoebroek auto dan be- 
gitoe terdjoengkil di djalan. 

Orang gemoek (dengan. tnarah) : 
Apakah kau tidak lihat akoe 2 Apakah 
kau sengadja !” 
Soepir : »Akoe lihat kau- nan akoe 

tidak sengadja.” 
Orang gemoek : 

dan $ 12 5 

Soepir : »Kalau akoe moesti singkir- 
kan autokoe, akoe takoet benzine akoe 
lekas habis”. 

»Habis bagaimana 

ak 

Siapajangbenar? 5 
Didalam sekolah si Jan bertaroeh 

pada si Hendrik tentang warnanja koeda 
zebra. 

Ketika ia poelang keroemah ia tanja 
pada ajahnja. 

Jan: ,,Ajah. Akoe disekolah soedah 
bertaroeh pada si Hendrik. Akoe bi- 
lang koeda zebra itoe ialah binatang 
hitam dengan streep2 poetih dan si 
Hendrik bilang binatang poetih dengan 
streep2 hitam”. 

  
sk 

Teka-Teki. 

Banjak sekali orang2 mengoendjoengi 
roemahnja toean De Bruyn oleh karena 
ada pesta, berhoeboeng dengan peri- 
ngatan hari lahir anaknja. 

Tetamoe: ,,Siapakah nama kau ?” 
Anak : , Willem.” 
Tetamoe : ,, Berapakah oemoer kau ?” 
Anak : ,,Saja tidak tahoe lagi. Ketika 

saja dilahirkan, iboe beroemoer 26 ta- 
hoen dan sekarang ia beroemoer 24 
tahoen.” 

  

Noot Red : 

Sebetoelnja dengan toelisan toean 
Achmad Alie kemaren terhadap toean 
Mangkoerat telah selesai, apalagi me- 
noeroet seroean toean terseboet. 

Tetapi sebab nama toean Djambroet 
terbawa poela kita haroes poela mem- 
beri tempat, dengan harapan itoe hal 
dihabiskan sampai disitoe, dan kedoea 
atau ketiga pihak tidak akan loepa 
arti pepatah ,,menepoek air didoe- 
lang”! INI. 

  
  

  

L OT EN : 8 EE Bi TAN : 
»D. SIHOMBING 

Sluis weg 2 Mr. Cornelis Bat. C. 
f 100.000 

50.000 
25.000 
10.000 

». 5.000 
Dan banjak lagi prijs ketjil-ketjil 

Lekas kirim per postwissel 

IL lot: £ 4.39 Ya lot £ 5.85 

dan Vs lot £ 3.50 

Maoe lekas kaja 
» 

” 

” 

Kapan loterij soedah habis djoeal, 

nanti kita kirim loterij baroe. 
#   A. DJAMBROET. 

3 & 

Meester-Cornelis, 25 Jan. 1934,   
OBAT POEDER SAKIT KEPALA 

TJAP MATJAN 

Rembours tida kirim 

  

  

   
   
   
   
   
   
        

    
           
     

  

  

  

        

Pake satoe boengkoes ini obat poeder sakitnja lantas ilang! 

Boekan omong 'kosong tapi kemandjoerannja soedah' terboekti ! 

Kaloe tida semboeh dalam 5 minut oewangnja boleh trima kombali ! 

Ini obat poeder paling mandjoer 

Segala roepa sakit kepala, sakit gigi daa koeping, sakit pilek, 

badan merasa pegel dan ngiloe dan sakit demem panas dingin. 

? 

Bat 
Molenvliet' West 

boeat semboehken penjakit : 

TOKO OBAT TJAP MATJAN 
ENG AUN TONG 

174, Telefoon No. 

Bisa dapat beli di semoea Roemah Obat segala tempat. 

avia 

1090 Batavia.    



  

  

  

GOEDGEKEURD 
Oleh : 

Dr. H, Feerdian en 

nu Lan 

Terdapat dengan har- 
ga: 5- Oen 60cent. 

  

Sindangrasa —  Tjiamis 
  

Agenten : 

SEAT AV NA! 
K W.E. 

— Kartaatmadja 
: Kebonkatjang VI 

SOEKABOEMI 
RA, BARNA 

  

  

Bisa pesan pada looper 

»Pemandangan”   
  

    - — - a- 
HH ADRONALINE #| 
Adronaline ada pendapatan baroe dari Europa boeat kasih prem- 
poean datang boelan. 1.. fl. f12.50. besar f24. Rembours tidak 
kirim. 

IM LIBROLIN POEDER HI! B 
Kita tanggoeng kemandjoerannja boeat sakit kentjing goela njang 
soedah iama. 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. : 

a HI AADRINALINE BI! s 
- 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 f24.— 

F HB ACIDALOMIN BI: - 
“Ini obat oentoek orang njang dapat- sakit Zenuw, 

malem tidak bisa tidoer. ENZ. Makan ini obat -akan 
dapat nasilnja. 1. fl. f 12.50 besar f 24. L 

D0 ME RAVORIN HI 
| “Bocat lelaki njang soedah zwak, akan tetapi HM 

» : misi seneng plezier. 
: Makan “ini obat 3 fl. tanggoeng akan dapat 

boektinja. 1. fl. f10. besar f 19. 

HH ROSE-POEDER BI 
Bedak roos njang teramat haroem ba- n 

  
hoenja. Ini bedak ada baik sekali boeat 
di pakai oleh orang njang ada penjakit 
koelit 1. flesch fl. 3. fi. f2.50. 

Chem. Handel ,,JULIANA” Semarang. 

3 a & 
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TJIAN TONG BENG 
Tabib: Tionghas yana” Dikenal 

- Bisa mengobatin segala penjakit jang lama 
. dan jang baroe seperti: 

No. 1. PENJAKIT KENTJING: 
air kentjing tidak tetap keloear- 
nja kadang2 banjak, kadang2 keloear, sakit leher, sogara roesak, 
sedikit, badan merasatidak senang | sakit dada, koerang tidoer. 
sakit kentjing manis. No. 4. PENJAKIT MATA: 
Kao PENJAKIT ORANG mata merah, bengkak, tai mata 

selaloe keloear, mata raboen tidak 
PEREMPOEAN: boelan datang bisa lihat, anak mata selaloe di- 
terlaloe laat, terlaloe banjak, .| paloet oleh koelit poetih. 
terlaloe siang, boelan datang war- - Ini semoea pesiakit kita bisa 
na merah, peroet merasa sakit, kasih baik. Djoega penjakit pe- 
sakit-pinggang, anak keloear be--| njakit jang telah lama, maoepoen 
loem  tjoekoep boelan, sesoedah baroe bisa kita obatin dan 
bersalin mendapet sakit, sakit dalam 40 tahoen ini kita soedah 

. dada, sakit perempoean, datang ' dapat mengobatin penjakit terse- 
boelan merah moeda.. | boet. 4 

No, 3. PENJAKIT PEPAROE 

batoek darah, tidak batoek darah 

  
- Kepandaian, dan pikiran kita tjoekoep. 

: 'Djoega penjakit otak, hafi,dan pinggang kita bisa kasi pertolongan. 
-Boeat preksa penjakit orang miskin tidak oesah bajar nanti kita boleh 
bilang apa penjakifnja itoe bisa diobati atau tidak. Keloear kita tjoema hari 
minggoe kita boleh dipanggil, tapi ongkos jang tidak besar moesti bajar 

— sendiri. : 2 : 

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

. Memoedjikan dengen hormat, 

Sinshe Tjian Tong Beng 

CERTENTIEN 

Pn mmakaa maan nota 

   

    

Moelai mendjalankan pracktijk tanggal 30 Sept. '33 

NG FEN KIOEN 
DOKTER GIGI 

Sluisbrugstraat (Gang Pasar Baroe) No. 54 

Telf. WI. 1598 Batavia-C. : 

BOFAT SEGALA ROEPA OEROESAN GIGI 
Diam bitjara: 7!/, — 9, sore 4'/, —6 
Kefjoeali hari Minggoe- dan hari Besar 

  

Di loear djam bitjara menoeroet perdjandjian. 

  

  

  

  

  

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

  

    

  

  

  

  

1000 BAJI TIONGHOA MATI KENA RATJOEN TIMA 
Kata Dr. Kwa Tjoan Sioe, 

DALEM OTAK BAJI JANG MATI ADA TANDA TIMA 
Papreksaan Dr. Verhaart, zenuw specialist. 

DALEM X-FOTO DARI BAJI JANG MATI, TOELANG 
NJA ADA TANDA RATJOEN TIMA 

Penetepan Prof Dr. C. D. de Langen, Hoogleeraar C. B. Z. 
DJANGAN PAKE BEDAK TIONGKOK JANG BERATJOEN 

Berseroe Dr. Ong Hok Lan, Batatavia-C. 

BEDAK 

MEI LAN FANG 
Tjap etiket seperti di sebelah ini, 
ada 100pCt. bersih dari ratjoen- 
ratjoen: Arsenicum, Tin  Anti- 
moon, Koper, Loodcarbonaat dan 
kwiksilver. Ditetepken dengan 
Certificaat Analyse dari Scheik- 
kundig Laboratorium Gouverne- 
nement disini, 

CERTIFICAAT ANALYSE. 

Ada peretepan dari barang jang tida berbahaja, Medaille mas 
ada penetepan dari kwaliteitnja barang jang sampoerna, Bedak 
Mei Lan Fang beroleh itoe samoea sebagi tanggoengan boeat 
publiek beli zonder merasa menjesel baik dari harganja, baik dari 
kwaliteitnja Ian maoe poen dari premie prijsvraag f 500. Soerat 
tebakan dikirim pertjoema pada siapa jang minta, berikoet Tjerita 
gratis. Bisa dapet beli dimana-mana tempat. 

Chemicalienhandel & Drogisterij 
, PROBITAS" 

MOLENVLIET WEST 2082109 

BATAVIA, 

  

  
- 

  

  

  

      

PALING MOESTADJAB 

DIATAS DOENIA 

»Cryptal" 
Boeat keperloean kita djika da- 

. pat dihinggapi penjakit kentjing 
baroe dan lama selaloe makan. 

» Cryptal 
Basmikan semoea baccil2 koetoe2 
akar2 dan daging? ig. biang da- 
ri penjakit kentjing sampai habis 
tidak berdjangkit lagi. : 
CRYPTAL SELALOE BEKERDJA 
DENCAN TJEPAT SEKALI 
SEBAB ZAMAN MALAISE 
HARGA CRYPTAL 

DITOEROENKAN LAGI. 
Per flesch isi 100 

” ” »” 50 

    

3 x h35 
»” Pn kd Bana Da 30 1 

— . 

Toko K. Annoshita 
Sawah Besar 9, Batavia-Centrum Telf, 3328. Weltevreden 

Boleh dapat dikita poenja agent : , 
TOKOM. OISHI 79-81,-djalan ttambaan Senen Batavia-C. 

3 TOYO, depan Rialto Bioscoop, Senen Batavia-C 
5 MATAHARI, Tanah Abang, Batavia-C, 
5 SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra) 

KANEKO, djalan tram No. 242 Mr, Cornelis, 
ABE, Handelstraat Buitenzorg. 
SUZUKI v/h NANYO, Groote Postweg 39, Soekaboemi. 
TOGASHI Tjiandjoer, 
OBAT NAKAMURA, Kanoman 40 Bandoeng. 

  

IMPORTEUR : 
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- 

Mendjoeal kefjap keloearan Cooperatie 

  

- (Boedi Istri Manondjaja jang soedah 

termashoer dimana-mana tempat: Beli 

blekkan boleh berdamai sama Agent kita 

M. Ramin Kwitang G. Lebak 2 No. 137 
Bat.-C. Djoega mendjoeal minjak Tjiamis 
toelen ditanggoeng 100 pCt tidak di- 

tfjampoer. 

  

    
  

APAKAH RAD10O7 
TELEGRAFIE ITOE ' 
Inginkah toean faoe? Sekarang soedah 

ada boekoenja dalem bahasa Indonesia. 

Kirimlah postwissel f 1,—, nanti toean. 

akentrima satoe boekoe berisi tentang roe- 

sianja RADIO dan bageimana kita haroes 
memakeinja. Dihiasi bebrapa gambar de- 

ngen difjitak 

Lekaslah pesen ampir abis. 

memakei tinta 2 warna. 

Djoega mendjoeal hasil tangan Indonesia 

asli, seperti TOPI PANAMA asli harga 

f5,—, f 3,75 dan (4,50 TOPI DJAKSI 
model Panama f 1,—. ACTENTASCH 

Djaksi koeat seperti koelit f 2,—. HAND- 
TASCH, TOPI anak-anak dan- Njonja- 

Njonja, PAJONG dari kain berbatik dan 
berkembang d. II. Barang-barang di 

fanggoerg baik, koeat dan menjenang- 

kan. Djoeal ketengan dan codian. Silah- 

kenlah pesen, sekali tentoe boeat sete- 

roesnja. Mintalah prijscourant. 

Menoenggoe pesenan 

Djatibarang. S. S./WL. 

M. ABDY SABOER. 
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| TTENTE. 

PALING: BAIK BOELAT SEGALA 
ROEPA PENJAKIT:KOELIT, SANGET 
BERGOENA: AKEN BIKIN ROEPA- 
TJANTIK POETI DAN LEMBOET. 
SE Na AN NN 
KN Na aa 

.PROBITAS 
DATAVIA 
NIA : 

Telah beroleh Eere Diploma dahi 
Gouden Medaille Pasar Gambir 1933. 
“Bisa dapat beli dimana-mana de- 

ngan harga f.1.—, f 0.60 dan f 0.30. 
  

na PE BNI 

Kenapa kau begitoe soesah 

membatja ? 
Batja perlahan-lahan dan 

perhatikan !! 

BEGINI: 

SA-RI-PO-HA-TJI Ialah bedak spe- 
ciaal goena ketjantikan ! 

SA-RI-PO-HA-TJI Bisa membikin kom- 

bali moeda, menambah manis dan 
bertjahaja ! 

SA-RI-PO-HA-TJI Adalah sarinja 
sekalian bedak ! 

SA-RI-PO-HA-TJI Soedah terpoedji 
oleh Dr. H. Heerdjan & Dr. T.H, Tan 

DE-LI-MA-POE-TIH Djamoe jang se- 
nantiasa mendjaga kesehatan nona 
dan njonja serta menentoekan wak- 
toenja dapat kain kotor. 

SEN-TO-SA Menambah kesentausaan 
toean dan baik sekali boeat jang 
menggemari sport ! 

S. Hardjo 
Sindangrasa - Tjiamis 

K.W.E. Kartaatmadja 
Kebonkatjang - Batavia-C, 

R,A. Barna   aa aa Maa ea aan ememamensan 

  

FiL. TOKO KABINANGKITAN 

Soekaboemi .



       

  

— itoe soerat begini : 

. Goeroe  perempoean Gemeente.... 3 

. pegawainja . 
. goeroe, djikalau ditilik bahwa tidak 

  

AN 

  

»Toean beloem toelis tentang nasil 
nja kita kaoem goeroe perempoean 
'Gemeente. Betawi jang moelai Maart/y 
1934 terantjam“ toelis salah seorang 
onderwijzeres di Standaardschool Ge- 
meente pada Kampret. Lebih landjoet 

»Moelai Maart 1934 goeroe2 perem- 
poean jang mempoenjai soeami-beker 
dja, akan dilepas. Ini berhoeboeng de: 

ngan itoe penghematan dan critiek salah 
seorang lid jang tanja kenapa dalam 
dienst Gemeente masih terdapat pega 
wai2 perempoean. : 

Apa ini atoeran pantas? Tidakkah 
keterlaloean?  Pekerdja'an - goeroe, 

mendidik, teroetama ada pekerdja'an 
kaoem perempoean. Apa lagi goeroe2 

  

4 perempocan Gemeente sekarang jang 
memang poenja bagian diklas permoe- 
la'an, Frobel-afdeeling. Tidak akan 

tjakap -goeroe lelaki melakoekan itoe 
djabatan. Djikalau goeroe perempoean 

jang bersoeami dilepas, moesti ambil 

lagi goeroe perempoean, jang tidak 

bersoeami. Sekarang, baik manakah 

goeroe perempoean jang bersoeami, 

jang poenjakan pengalaman mendidik 

anak-anak, jang hidoep lebih kalm darig 

gadis2 goeroe jang tidak poenja soeami. 

Dan mereka ini djoega tentoe tidak 

lama lantas akan bersoeami, makloem 

di Betawi gadis jang poenja gadjih. 

Djikalau di antara mereka tetap tidak 

bersoeami, tentoe akan kena riwajat 

roepa2 hal jang oentoek toean Kampret, 

saja ta“ oesah toetoerkan lebih pan- 

djang. Mendatangkan goeroe perem- 

poean baroe menambah ongkos, lantas 

ganti pendidik boeat moerid2 tidak 

membawa kebaikan ! 5 

Kenapa hanja goeroe perempoean 

jang akan dilepas ? Goeroe lelaki jang 

boedjangan ada lebih ringan hidoepnja 

dari goeroe perempoean jang poenjakan 

“anak-anak. Lelaki sebagaimana priba- 

hasa Soenda kata ,,pandjang lengkah", 
gampang tjari oesaha lain. Dari ini 

sebab djoega, maka beloem lama ini 

dalam soerat-soerat-kabar ditoetoerkan 

tentang seorang sopir jang soedah lama 

pegang stuur vrachtauto, waktoe ke- 

.sangkoet pelanggaran, ternjata ia ada 
. seorang perempoean. 

Dan, menoeroet omongan saja poenja 

soeami dengan teman-temannja katanja 
di waktoe terang boelan sering ada 

non-non di Noordwijk atau Sawah- 

Besar jang sebenarnja........ lelaki. 

Di antara goeroe djoega ada lelaki 

jang tingkah lakoe dan tabeatnja seperti 

'perempoean, hanja sadja pakai pan- 

'fallon dan petji, sebaliknja ada perem- 

kaoem lelaki. Oetoek melepas pe- 

“gawai perempoean di ini djoeroesan 

-haroes ditilik (Hm, Hm! K.). 

Penglepasan asal perempoean begitoe 
bisa mendjadikan nanti kaoem perem- 

poean ambil poetoesan menjaroe lela- 

“ki, jang toch ini hal di Europa saja 

pernah. batja dalam ,,Het Leven” se- 
ring terdjadi. . 

Gemeente tidak haroes oeber-oeber 
perempoean  teroetama 

sedikit pemoengoeian bea pasar da- 

uk aya . pedagang perempoean ! 

Dan, beloem tentoe ini masa tiap- 

tiap soecami goeroe poenja gadjih tjoe- 

. 'koep dentoek memelihara roemah tang- 

| ga. Harap toean soeka toelis ini hal 

sedikit dalam ,, Pemandangan“. 

GOEROE PEREMPOEAN 
GEEMENTE. 

Lantaran jang soeroeh toelis soedah | 
toelis sendiri di atas, Kampret djadi 

“tidak perloe lagi. menoelis tentang hal 
ini. Selembar ini koran dikirimkan 

pada Burgemeester Voorneman. ..! 

| 'KAMPRET, 

Pn Pane Maba 

. Import ocang palsoe. 
Politie Soerabaja ada mendoega bah- 

wa ada satoe kongsi jang memasoek- 
kan oeang palsoe dari loear Negeri, 
jaitoe berhoeboeng dengan pembesla- 
han 50 ringgitan palsoe pada seorang 
Tionghoa baroe toeroen dari kapal 
datang dari Tiongkok dan dari Soe- 
srabaja ia hendak pergi ke Bondowoso. 

Oeang palsoe itoe memakai tanda 
:tahoen 11930 dam 1929 

Lain dari pada itoe P, S. kabarkan 
bahwa pada Escompto My. di Simpang 
ada distorkan oecang f 100.— oleh se- 
orang Tionghoa oentoek membeli lot 
lot lotery, diantaranja ada terdapat 
satoe ringgitan palsoe pakai angka 
tahoen 1930. 

Pada Postkantoor di Soerabaja poen 
ada diterima ringgitan palsoe memakai 
angka tahoen 1931, 

sewa Ya 
t 

   

  

   

. Membenarkan ke chilafan. 
Dalam kabar Gemeenteraad Betawi 

jang bersidang membitjarakan begroo- 
ing 1934 dimoeat kemaren lembar 
pertama ada diseboetkan bahwa toean 
pe. Kat Angelino adalah Katholiek, Ini 
ebenarnja kaoem C.S.P, tua unt 

2... Nippon Opticien. 

     
     

    

  

   

| Oentoek langganan kota Betawi, ini 
hari kita lampirkan soerat sebaran 

lame dari ,Nippon Optici8n” di 
senen 177, jang baroe memboeka pe- 
roesahaannja oentoek memeriksa mata, 
mendjoeal dan membikin betoel katja 
mata, sementara pemeriksaan dengan 
gratis. Lebih landjoet persilahkan me- 
meriksa reclame terseboet. 

—— O— 

' Volksuniversiteit Batavia. 
Cursus jang ketiga dari itoe per- 

koempoelan ' jalah pembitjaraan jang 
ketiga kalinja dari Dr. F. D. K. Bosch, 
tentang ,,Algemeene Beschouwingen 
over de Hindoe-Javaansche Cultuurge- 
schiedenis” jang akan diadakan pada 
|imalam Kemis 24 Januari j.a. d. di 
gedoeng Theosophische Vereeniging 
Blavatskypark. 

Senen 

Locale pensioenen. : 
Djoegatoeroe 

F dipotong. 
Pada achir vergadering gemeenteraad 

kemaren doeloe, berhoeboeng dengan 
satoe pertanjaan dalam vergadering 
jang doeloean, maka Burgemeester 
Voorneman soedah memberitahoekan 
bahwa didalam Wet jang soedah di- 
oemoemkan tentang pemotongan ocang 
pensioen, djoega terhitoeng pensioen- 
pensioen jang diberikan oleh bestuur- 
bestuur dari bagian daerah autonoom. 

Eng 

Akan dapat onderstand. 

Goeroe2 jang dilepas. 
Sebagai kita tahoe pemerentah telah 

siarkan beberapa hari jang laloe, bahwa 
orang2 jang bekerdja di Goebernemen, 
tetapi masih tijdelijk, artinja beloem | 

oentoek setahoen lamanja. 

loemnja ada peratoeran baharoe diber- 

. Ibahaja, tetapi- dengan kepandain baik- 

de€finitief dibenoemd, djika dienstnja|boendar dengan sendiri kedepan doel 
lima tahoen atau lebih mendapat on-|lawannja dan begitoe ia dapat tjitak 
derstand (pertolongan dari Negeri) |lagi goal jang ketoedjoeh kalinja. (7—0). 

Sampai publiek pada poelang stand |: 
Dikalangan pergoeroean, mana sebe-|tidak berobah. 

Baroe sadja pertandingan dimoelai, 
maka tetah njata bahwa Hercules se- 
laloe ada. difihak jang menjerang. 
Samenspel antara Soemo dengan Jahn 
membikin doelnja J.A.V.V. amat ber- 

nja, teroetama Moenir, dapatlah itoe 
bahaja2 didjaoehkan. Oleh karena 
doelnja J.A.V.V. selaloe dikoeroeng, 
Isoedah tentoe dengan lambat laoen 
jachterhoedenja mendjadi lemah dan 
didalam serangan lawannja maka 
Soemo dengan ia poenja peloeroe jang 
keras tjitak goal jang pertama (1—0), 

Telah nampak bahwa Hercules se- 
laloe ada didalam penjerangan dan dari 
kesempatan itoe maka Jahn dengan 
djalan samenspel diantara voorhoede2 
nja dapat merobah stand poela - da- 
ngan 2—0. Dari ini kekalahan maka 
.A.V.V. moelai bermain hati2 dan 
memperlihatkan djoega samenspel jang 
bagoes. Kita lihat Darma dengan se- 
konjong-konjong berdiri dihadapan 
keeper Hercules tetapi ia poenja pe- 
loeroeh jang ia kirimkan melajang ke 
oedara. Sesoedahnja ini maka Hercu- 
les lagi ada didalam fihak penjerangan, 
jang mana Jahn dengan samenspel 
jang bagoes. dapat tjitak kembali goal 
jang ketiga kalinja. (3—0). Sekarang 
JLA.V.V. ternjata bermain dengan ti- 
dak sesoenggoeh hati dan tidak he- 
ran lagi kalau Jahn dan Zomers Jr. da 
pat membesarkan kemenangan per- 
koempoelannja. Ketika referee meni- 
oep fluitnja oentoek mengaso maka 
stand djadi (5—0). 

Sehabisnja pauze telah nampak bah- 
wa Okka digantikan oleh Said bin 
Talib dan Bahfein oleh Moeslim. Ter- 
njata bahwa dari penggantian ini 
achterhoede J.A.V.V. mendjadi lebih 
koeat dari jang pertama, meskipoen 
dari  serangan2  lawannja mereka 
mendjadi lelah dan pajah. Voorhoede 
JA.V.V. djoega tidak tinggal diam. 
Djamhar dan Darma memperlihatkan 
samenspel jang bagoes tetapi sampai 
sebegitoe djaoeh tidak memberi hasil. 

Sekarang Hercules moelai menjerang 
kembali moesoehnja dan ini kali Zo- 
mers Jr. dapat tjitak goal jang keenam 
(6—0). Segala daja oepaja dari J.A.V.V. 
oentoek membikin tegenpunt tidak ber- 
hasil sedikitpoen djoea. Waktoe per- 
tandingan tinggal heberapa menit sadja 
maka Zomers Jr. giring itoe koelit 

  

hentikan dengan tidak dapat apa-apa, 
seoempama diressort Inspectie kedoea, 
221 goeroe diberhentikan begitoe sadja, 
menoeroet kabar jang boleh dipertiaja, 
75pCt. dari djoemblat itoe akan dapat 
onderstand. 

—0 — 
  

Kebakaran ketfiil. 

“Kemaren kira2 poekoel sepoeloeh 

''poean jang tidak kalah gesitnja dari |pagi di Drukkerijweg diroemahnja tocan 
S. dengan tiba2 soedah kedjadian ke 
bakaran ketjil. Oentoeng sekali seorang 
anak ketjil dapat mengetahoei hal ini, 
djika tidak, tentoe api itoe dengan le- 
loeasa dapat menjala teroes, karena 
dikeliling roemah itoe banjak roemah 
jang beratap roembia. Dengan perto- 
longan dari pendoedoek kampoeng 
itoe, api itoe dapat dipadamkan me- 
mang pendoedoek dari kampoeng 
itoe boleh dibilang actief sekali, djika 
ada ketjelakaan apa sadja. 

Di kampoeng itoe telah doea kali 
hampir sadja mendjadi kebakaran, hal 
ini menimboelkan chawatir dikalangan 
pembesar2 dari kantor Landsdrukkerij 
dan Postmagazijn. 

  

  

  

3 | V.B.O, 
Hercules—J.A.V.V. 7—0, 

Kemaren sore di Igpangan Deca-Park 
telah diadakan per@gndingan ,,friendly 
game" antara Hercules dengan J.A.V.V. 
jang mana berkesoedahan dengan 7—0 
boeat kemenangannja Hercules. 

Di ini pertandingan telah njata, bah- 

wa itoe kampioen 2e klasse :J.A.V.V.) 

tidak tahan melawan moesoehnja, jang 
diperkoeatkan oleh “oema, dengan ia 

|poenja ,,meriam“ jang terkenal. Seka- 
'rang ia bermain lagi di perkoempoelan 
itoe sesoedahnja ia mendapat blessure 
Idi Bandoeng. Pertandingan telah di 
pimpin oleh referee Hagenaar dan 
pasangan kedoea perkoempoelan ada 

sebagai berikoet : 

Hercules Pipper. 
' Schallig,  Gontha. 

. Pesch, Zomers Sr, Brugman. 
Verduyn Lunel, Zomers Jr, Soemo, 

Jahn, Ekris. 

har, Bahfein.   Gesil, Marsan, Okka. 
. Abdurrachman, Moenir. 

LANV.Y, Saimin, 

Oo 
Rohali, Darma, Abdurrachman, Djam- | 

Loear tanggoengan Redactie 

Jang terhormat 
Toean Mohammad Ali 

Ketoea v.v. Ster 
Batavia C. 

Maafkanlah toean, bahwa saja setjara 
»kawan” hendak membalas toelisan 
toean dimoeat dalam Pemandangan 
hari kemaren tentang pertandingan 
antara v.v. J.K.—v.v. Ster, jg. berachir 
keriboetan. 

Dengan girang hati saja batja toeli- 
san toelisan tocan sebab saja dapat 
kejakinan, bahwa toean sebagai ketoea 

    
   
    

    

mengetahoei kewadjiban toean, akan 
tetapi toelisan toean jg. pandjang 
itoe saja hanja dapat anggap sebagai 
pepesan jang berisi ,een groote 
nul“, hanja memandjangkan satoe 
perkara jang telah teratoer beres. 
 Oerajan toean bahwa ketjilakaan 

didalam main voetbal tidak selaloe di- 
'sengadja itoe saja akoei 100 pCt tetapi 
kaloe toean toch bikin lebih pandjang 
apakah sebabnja publiek tidak menge- 
rojok pada toean Asnawi dan di- 
lakoekan Djambroet jang toean 
anggap bersalah, kerojokan hanja (pa- 
da toean Sarim sendiri, apalagi sela- 
ma P.P.V.LM. berdiri, baroe ini kali 
kedjadian jang seroepa itoe, 

| Saja jakin toean, bahwa pengerojo- 
kan itoe sama sekali tidak berhoe- 
boengan dengan poekoelan toean As- 
nawi jang ia telah pergoenakan, djadi 
poekoelan 'itoe sama sekali tidak 
membawa invloednja tetapi 100 pCt. 
terpaksa, atau terganggoe oleh ke- 
Spotiefannja tocan Sarim. 

Sekian dahoeloe, 
Hormat saja, 

MANGKOERAT. 
Mr. C. 24-1-34. 

Kepada toean-toean Redactie saja 
mengoetjapkan terima kasih. 
  

  

    

  

  

Pa' Djenggot Indramajoe. 
Kiriman telah kita terima dan besok 

kita moeat harap sabar. 

  

Toean Sufi Tjikarang. 
Kabar kota jang 2 atau 3 hari jang 

liwat kita tidak akan moeat sebab soe 
dah basi, ketjoeali ' perkabaran jang 
amat penting. 

T. P. drRogodjampi. 
Bantahan tentang pemandangan di 

| Rogodjampi kita. telah terima, tetapi 
|sajang akan memakan tempat jang 
banjak sekali. Kita tentoe bersedia 
menerima segala bantahan, tetapi ha- 
raplah djangan melebihi, sebab itoe 
diharap toean memberikan jg. perloe 
soepaja dapat kita moeatkan. Kita 
toenggoe. 

Toean2 pembantoe 
dibeberapa tempat. 

Diharap dengan sangat, soepaja 
kabar jang toean2 kirimkan djangan 
ditoelis timbal balik. 

Toean M.N. Bondowoso. 

Delapan langganan baroe kita soedah 
serahkan pada Administrateur. 

Toecan Dj. Palembang. 

Nama2 dari 21 orang jang toean ki- 

rimkan pada kita oentoek langganan 
baroe, moelai ini hari kita tjatet dan 

kita mengoetjapkan terima kasih. 

Toecan A.M. di Bat. C. 

Soerat oetjapan terima kasih dari 

kita tentang tenaga jang toean telah se 

rahkan oentoek kemadjoean ,, Peman- 

dangan“ menoeroet balasan soerat 

toean tidak harapkan, hanja semata 

mata akan girang apabila oesaha toean 

itoe sampai. Apa jang sekarang kita 

akan oetjapkan, terserah pada toean.   
  

  

Beriadjar kenal kawan baroe 
  

  

    

  

— Sahabat lama 

HOTEL-METROPOLE 
BATOE RADJA (Zuid-Sumatra) 

PERTENGAHAN Lijn Zuid-Sumatra Staatsspoor 

Beheerder 

  

(M.H. A, KARIEM)   
  

  

   

    

SAWAH BESAR No 33 

jang minta, harga pantas.   dari perkoempoelan jang berorganisatie 
  

      1 

  

      
O PEnNena mannaaana 

    
    

  

   

AA ET 5 22 AN en 

SAN AS 

Gementtegelfabriek sumatra 

—A Ye — 

Satoe Cementtegelfabriek jang soedah lama berdiri dikota 
Betawi jang mempoenjai banjak langganan di seloeroeh Indonesia 

bisa membikin roepa-roepa model Cementtegel kwaliteit nummer 
satoe dan bikin Betonbuizen. Dikirim dengan lekas pada siapa 

na 
39 
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TELE. No. 1090 

" 

  

DJAGALAH KESEHATAN TOEAN! 
OBAT BALSEM TJAP MATJAN 

&« 

Ini obat Balsem Loekan terLilir dari minjak-minjak 

binatang 

Ini obat Balsem ADJAIB DAN MANDjOER SEKALI boeat sem- 

boehkan: Sakit Batoek Pilek, Pening Kepala, Sakit rheumatiek (en- 

tjok) Sakit pinggang, Pegel kaki, Sengal oerat oerat dan sendi, 

Sakitleher, soeara serak, Sakit gigi, Asthma (mengi), Digigit bina- 

tang djahat, kena potong, loeka-loeka, letjet dan segala penjakit 

dada. Boeat penjakit jang gampang menoelar, baiklah simpan satoe 

botol ini obat Balsem, kapan bepergian dan tinggal diroemah. 

Atoeran pakainja: Gosok betoel2 dibagian jang sakit2, atawa 

3 kali sebari, dan lantas boengkoes dengan flanel atawa kain 

Perhatikan! Kita poenja TIGER BALSEM dibikin dcea warna, jaitoe: MERAH dan POETIH : botol. 

merah diboengkoes sama kertas MERAH MOEDA dan jang poetih sama kertas POETIH. 

ENG AUN TONG 
MOLENVLIET WEST NO. 174 — ta PATAVIA-CENTRUM 
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'DIANGAN | 
PILIH en 

ANGGOER 
LAIN! "Sg 

ato” mika 

Hiu Ngi Fen's 
ANGGOER OBAT 
TJAP BOELAN 

Ini anggoer obat tjap 
boelan amat bagoes 

boeat orang perempoean 
jang baroe beranak       
  

Boeat : 
TER EN 

Menambah darah 
Menambah kekoeatan 

  

Ini Anggoer bisa 

Khoe Jan : 

Kesawan No. 50   

AMAD T 

  

n kwaliteit selamanja baik 

'PERIKSA DAN 
BOEKTIKAN 

  
“ Mentjotjokkan datangnja boelan 
Menghilangkan rasa sakit 
.Mengobat datangnja darah poetih 
Menambah napsoe makan dan lain lain | 

' Djangan ketinggalan sedia didalam roemah 

Simpanlah selamanja anggoer obat tjap boelan dalam roemah ! 
Djangan sampai terboeroe boeroe kalau perloe 

Tji Ho Seng: Jie Ho Thai di Pintoe Kefjil, 
Thai Ho Tong: Tai On Ho di Tanah Lapang. 
Sien Gie dan Hap Gie di Pasar Senen 
Tjia Hap Ho di Pasar Baroe. 
Eng On Jok Fong dan Tong Ho di Meester-Cornelis. 

HOOFDDEPOT 

- HIU NGI FEN'S TRADING Co. 

    AHIRII 
Batavia-C.| 

  

    

  

—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 

| Pembajaran rendah. 

Tepat: 
(Sk AnmRa enam sa 

  

      

  

  

  

BOEWAT TAON-BAROE 
Seblonja Toewan pegi di lain toko harep Toewan soeka da- 
teng di toko kita doeloe boewat saksiken kita poenja barang? 
jang baik dan harganja moerah. 
TOPI vilt. model baroe dari . Pkn 
TOPI roempoet ., B3 LA 
DASI roepa? kembang . 1025 
KEMEDJA banjak matjem2 Le KTI 
Kaos kaki . | , : : : : 5 2033 
SPATOE KOELIT 3 2 : Ss 5 : » 3,— 

MINJAK & AER WANGI dan SABOEN? “| 
PETASAN 

AOUARIUMS (BAK) dan IKAN BAGOES? 
Boewat perhiasan roemah jang amat bagoes. 

roko TIO TEK HONG 
PASAR BAROE BATAVIA-CENTRUM 

511 

  
  

  

Ld   

dapet beli pada 

Medan Postbox 14       

Pt” TOKO SLAMET" 
PASSAR .NOORD No. 34 TELEFOON No. 128 M.C. 
Filiaal PASSAR OOST No. 19 —  TELEFOON No. 40 M.C. 

MEESTER-CORNELIS. 

Ea 
ea 

| 

— Handel in Manufacturen, 
Dames- en Heeren-Modeartikelen. 

Kenapa poetra-poetra dan poetri-poetri Indonesia di 

Mr. Cornelis, djikalau poenja keperloean pakaian ka 

» TOKO SLAMET” 
Sebab harganja sangat pantas, barang-barangnja baik 

dan roepa-roepa matjam sedia. 

Kita mendjadi moerah, sebab banjak jang lakoe didjoeal 

Kita banjak lakoe mendjoeal, sebab harga kita moerah sekali 

Selamanja ada sedia kain poetih dari Fabriek 162   

  

  

WAN LIE 
Kramat no. 58B t/o Station tram E.V.M, Bt-Ct. 

Reparatievoorhorloge& gramorhoon 

Soedah pindah dari Pasar 

Boeroeng no. 44 ke adres 
diatas. 

Pekerdjaan ditanggoeng 

baik dan ongkos moerah. 

Menoenggoe dengan hormat. 
  

  

  

  

. TOEKANG GIGI 

KIANG JOENG TING 
Pasir Senen 210 Kb. Klapa Bt.C. 
  

Seorang toekang gigi jang soe- 
dah mendapat banjak poedjian dari 

pihak publiek. Mengefahoei ilmoe 

gigi fjara baroe. Sanggoep pasang, 

'fjaboet, tambel dan obatin gigi 
dengan tidak merasa sakit. Semoea 

| pekerdjahan di oeroes dengan ke- 
bersihan. 

Silakan datang       

  

  

Bedak dingin 
extract 

Sematjam coldcream boeat moeka. Besar 
goenanja bagi orang lelaki boeat haloes- 
ken koelit dan ilangken roepa roepa 
penjakit dimoeka Bisa roba warna koelit 
item djadi koening dan koening djadi 
poeti dengen tempo pendek, 
Boektinja: fanja ketrangan pada R. M. 
Soedarsonoalias Koornen, Reclame Tee- 
kenaar di Mangga Besar 41A. Batavia, 
jang telah memboektiken sendiri faedah- 
nja Bedak Dingin Extract. Harga 1 pofje 
f0 ,75, lain onkost kirim. 

CHUN LIM & Co. Batavia. 
  

  

  

2 RADJANJA 
B ED A K 
DJANGAN KLIROE LAIN MERK! 

  

  

POEPOER PAGI SORE 

ToKo MUSICA 
Kramafplein 45 Batavia-C, 

  

    
  

KSEI HOROCKSFS MILLER & co. KSEI 
  

  

  

Tjita-tjita jang tergoda. 
0 Oleh 

» SAEROEN 
BAGIAN KE XIV 

TABEAT ORANG PEREMPOBAN, | 
“13 $ 

—. Nona Gartiah permisi ke kamar 
oleh semoea jang doedoek diloeloes- 
kan, Dengan soerat dibawa antara djari 
ia boeka kamar penginapannja, lem- 
par itoe soerat di koper dan doedoek 
Sendirian di pinggiran tempat tidoer. 
la pikirkan iboenja, ajahnja jang soe- 
dah toea' ia poenja adik dan familie 
lainnja, 5 Ae na Oa 3 

Ia pikirkan penjitjilan liontine jang 
masih tiga kali, ia pegang-pegang | 
itoe perhiasan jang ia pakai dan ber- 
soempah dalam hati lain kali kalau | 
tidak bisa beli contant tidak akan pa- 
kai 

kamar dan toelis balasan sebagai di 
bawah ini : 2 : 

Ajah dan iboe jang terhormat. Soe 
rat poeterisoedah terima, apa mak- 
soednja  mengarti, Harap bilangkan | 
iboe manteri itoe oeang kain habis 
boelan depan akan saja kirim, Boe- 
lan-boelan jang doeloean ada sadja | 
keperloean, djoega boeat toeloeng | 
teman jang maoe kawin tetapi adaj 

barang perhiasan. Barang harga | 
160. kalau mindring djadi harga f110.| 
la berdiri djalan ke medja dalam itoe | 

oetang maloe belakangan ketahoean 
oleh soeaminja. Ia djandji boelan 
depan tentoe bajar kembali. Itoe 
oeang liontine kepaksa sampai boe- 
lan depan dan akan saja sekalian 
djikalau ada oeang sisa. Tentang 
ini hal djangan ajah dan boenda 

koeatir. 
Semoea nasehat tentoe anakda 

peringatkan baik-baik, djangan se- 
lempang, apa lagi di desa tidak ada 
apa-apa. Anakda rasa djikalau poe-| 
lang dari sini tentoe badan segar 
dan sehat. Garidjo selain akan da- 

. pat apa jang terseboet dalam soerat 
saja soedah koempoelkan perma- 
inan roepa-roepa jang saja dapat 
beli dari fancy-fair, Nanti sekalian 
anakda kirimkan pada tanggal 4 
December depan. Djoeliah memang 
“ada sama saja di sini. Ia roepanja 
djoega tidak bedaseperti saja, masih 
ada oeroesan ini dan itoe beloem 
kebajar. Orang kira kalau anak pe- 
rempoean bekerdja tentoe banjak 
simpan oeang seperti anak perem- 
poean tidak poenjakan keperloean | 
soeatoe apa, Toean Soebardjo me- 
“mang poenjakan roemah di desa 
djoega, tadinja maoe pimpin orang 

tani soepaja bisa berkoempoel, tetapi 
roepanja bikin terlantar ia poenja 
tjita-tjita, seringkali koendjoengi ki- 

Doeloe ia soedah asoet orang- 
orang boeat bongkar pagar kepoe- 
njaan.toean Effendi. Dengar itoe hal 
sesoedah itoe ia tidak berani datang 

familie Effendi. 

lemaskan kaki djadi ia djalan sendiri 
bawa anak ketjil anak toekang kebon 

la djalan perlahan-lahan tersemboeni 

belakang geroemboelan poehoen-poe- 
hoenan ada tertampak satoe roemah 
ketjil, biliknja dikapoer serba poetih, 

Pekarangannja di piara bersih dan 
kemari, tetapi ia datang sewaktoe- 
waktoe sebagaina ia soeka. 

Memang ia poenjakan nama tidak 
baik, di pemandangan kepala Desa 
dan ketjamatar. Iapoenja oetjapan 
dan pemandangan selaloe menarik 
hati, bisa toeroet bitjara dan segala 
hal, kadang-kadang loetjoe, kadang- 
kadang tadjam. Kalau di sini tidak 
ada dia tentoe terlaloe sepi. Djangan 
kira kalau di pegoenoengan seperti 
sorga, tetapi kendati begitoe saja 
merasa lebih goembira di sini dari 
di kota besar djikalau kebetoelan 
vacantie. 

Sembah soedjoed anakda, 
GARTIAH 

Sesoedah nona Gartiah toelis ini 
|soerat dan simpan soerat dari ajahnja, 
ia 'tidak pikirkan lagi doea-doeanja. 

Djikalau ia baroe dalam keadaan 
goembira dapat soerat begitoe dan 
balas begitoe bisa menjebabkan ia 
mendjadi sedih. Tetapi boeat ia. se- 
bagaimana banjak perempoean lainnja 
lagi, kesedihan dan kegoembiraan ti- 
idak langgeng. Poen itoe soerat dan 

. ta orang. 

Perhoeboengan   dari kita orang. 

dengan familie 
Effendi seperti saudara kenkati da- 
hoeloe ada sebagai moesoeh besar. 
Saja. rasa lama - lama boleh djadi 
Soebardjo nanti akan bajari rekeni- 
ngen Djoeliah, sebab sering ini 
doea orang omong-omong memisah 

balasannja hanja mengganggoe sedikit 
iapoenja humeur, lantas balik lagi se- 
perti tadinja. Itoe malamia lantas pe- 
|gang boekoe, batja ditempat tidoer 
sampai mengantoek. 

Paginja ia mace sembari djalan- 
djalan bawa itoe soerat sendiri ke 
Tjamatan jang tidak djaoeh. Ia bisa 
djoega kirim boedjang boeat ke Loe- 
rah atau ke Tjamatan, tetapi sembari   

sebab takoet Djoeliah toeroet. Poen 
njonja Effendi soedah bilang siangnja 
mace ke Tjibadak, dan itoe soerat 
bisa di masoekkan di bus postkantoor. 
Kalau njonja Effendi tahoe itoe soe- 
rat soedah di bawa sendiri sekarang, 
tentoe ia rada tidak enak hati terhadap 
nona Gartiah. : 

Sebagaimana djoega, nona Gartiah 
ingin sembari djalan-djalan bawa itoe 
soerat sekarang. Datang di tempat 
loerah tidak ada orang siapa-siapa, 
karena mang Loerah sedang ke Soe- 
kaboemi. Ada orang djoega disitoe 
terima itoe soerat akan di serahkan 
pada pesoeratan, - 
Poelangnja nona Gartiah djalan ke 
kampoeng, liwat pekebonan thee dan 
galengan sawah. Matahari menjinarkan 
tjahajanja djam setengah delapan pagi 
zonder terhalang mega soeatoe apa. 
Di djalanan ketjil Gartiah ketemoe anak 
angon jang dengan hormat lekas-lekas 
djaga binatangnja soepaja tida halangi 
djalannja itoe gadis kota. Poen perem- 
poean desa jang ambil air dari pan- 
tjoran toentoen.anak ketjil dan mengin- 
dit kendi air ketemoe ini nona dengan 
hormat ke samping, 'anaknja mentjereng 
lihat itoe gadis. Anak toekang kebon 
familie Effendi jang berdjalan di sam 
ping atau di belakang nona Gartiah 
pakai tjelana monjet merasa bangga 
bahwa mendjadi pengiring itoe perem 
poean moeda jang tjantik. 

Ini, ternjata kalau ketemoe sesama 
anak desa jang tadinja kenal baik 

  

    teman main, tidak maoe tegor. Dari 

di samping roemah ada kebon sing- 
kong, Di depan ada doea pot kembnag 
dan pari djalan samzai depan pang- 
goeng roemah ada di taroeh batoe 
koral membikin itoe roemah ketjil 
sebagai roemah pertapa'an. Di gerbang 
itoe roemah ada doea bangkoe dari 
bamboe kiri dan kanan pintoe, tidak 
djaoeh dari sitoe tempajan air tertoe- 
toep dengan gelas email jang ditalikan 
di leher itoe tempajan. 

Siapa bisa batja aksara Latyn akan 
berhenti batja merk itoe roemah, jai- 
toe Daroelsalam. Nona Gartiah dalam 
hati poedji kebagoesannja itoe roemah 
ketjil tetapi tidak perdoelikan banjak. 
Ia liwat teaoes zonder tanja roemah 
siapa atau roemah apa. Lebih landjoet 
sedikit ia sampai di galengan jang 
tinggian. Itoe galengan (gili-gili) ada 
sebagai wates sawah kaki goenoeng 
jang masih sebagai hoetan, Kendati 
begitoe kira-kira: 300 meter dari itoe. 
djalan ada satoe goeboeg ketjil, di 
depannja ada batang poehoen besar 
bekas roeboeh waktoe ada angin be- 
sar menioep. 

Akan di samboeng, 
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bahwa banjak pendekar — para menak 

— tidak terpilih lagi, meloeloe, oleh karena 

| anak Djawa Tengah, koerang pantas 

. ling- tjakar ! 

minta maaf, berkata-kata setjara sau-| 

dara sepoepoe, meroendingkan perdja 

- poenjai banjak arti. Regeeringspolitiek: 

“jalahoeroesan jang bertentangan de- 

' Ikebodohan| saja telah mentjatat, bah- 

Belanda, tapi.perdjalanan dioeroengkan, 
— lantaran takoet pada partijnja, berarti 

2 maksoed kemanoesiaan, het menschelijk 
| weliijn. Fhing 

“0. bangsa: 

| bisa kekal, tidak kocat akan menger- 

  

  

Ari EPA   

  

Rebo 24 Januari 1934 Tahoen ke 2. 

  

       

  

—. Pjalan ke 

Kabar dari comite penjamboetan Dr. , 
Khalid 'Scheldrake, bahwa Prof. Wolif 
Sehoemaker telah masoek agama Is-| | 
lam, kedjadian mana sesoenggoehnja 

pada masa' ini tidak termasoek pada | 
v»loear-biasa” (keanehan), hanja- me- 

ngoeatkan ideaal saja dan mengingat- 

kan pada hoofdartikel ,, Pemandangan” 
tentang Satoe Partij. 50 

Terpandang dengan ' sepintas laloe, 

teroetama oleh pemoeka pergerakan 

jang terbanjak, maka itue angan2 ke 

arah Separtiji ada soeatoe moestahil. 
Memang! Sebab kalau kita memilih 

keadaan, sepak-terdjangnja pergerakan 

A. oempamanja, tidak lainjang dikedjar 

. hanja keperloean A. belaka. Dengan 

mengoetjapkan perkataan. oemoem, 
paling” loeas tjoema- sampai- dalam 

lingkoengannja, jalah hanja anggauta 

A. sadja. Begitoe djoega dengan oetja- 

pan saudara. 3 

Perkataan toean hampir di saban 

vergadering tidak terpakai lagi. Sesoe- 

dahnja vergadering saudara ketoea 

mendjadi Toean Anoe, lebih senang 

kalau diseboet titelnja poela | 

Dengan senang— gembira — seorang 

wedana oempamanja menoetoep ver- 

gadering P.P.B.B. Akan tetapi dia koe- 

rang senang kalau diloear vergadering 

seorang lid ass. wedana memakai 

perkataan saja, terhadap padanja 

sebab sehabisnja vergadering dia djadi 

chef, althans meerdere, mesti adat 

djangan digantoeng didalam gedong 

vergadering. Begitoe djoega di lain2 

golongan. 5 

“Dengan perkataan ini tidak “sekali- 

kali dioemoemkan. Saja ' mengetahoei, 

— memegang tegoeh  keloeroesan 

hatinja ! 
Akan tetapi “ satrija ini tidak ada 

artinja, tidak berpengaroeh, kalau kita 

mengoendi- verhoudingnja dengan jang 

terbanjak, jang masih kokoh egoistisch. 

Soeatoe kedjadian! Soeatoe Voor- 

zitter dari salah satoe afdeeling Partij...., 

nengepalai -di-Djawa Barat. 

“Partindo d.s.b. digrebeg, saudara 
jang tergaboeng dilain partij masih 

tetap selama twaP afiat! 
O, partij, bergeraklah kamoe de- 

ngan berdasar kemanoesiaan. 
“0, bangsa! Orang Banten mempoe 

njai Tirtajasa, bangsa Priangan Pa- 

soendan dan seteroesnja, oentoek sa- 

. Setahoen sekali berdoejoen-doejoen, 

bersama sama menoedjoe ke congres. 

Disinilah tempat silatoerahmi, sama: 

lanan 'ke Indonesia Raja ! 
“10, politiek! Satoe perkataan mem- 

ngan! Pemerintah ! , 

“Partijpolitiek ada atoeran keperloean 

sesoeatoe partij, groep, rombongan! 

Dengan pengetahoean sesingkat2nja 

wa natiomale fractie di Dewan Rajat,: 

walaupoen ada terdjadi dari beberapa 

partijleiders, telah mendjalankan tin- 

dakan jang baik. Akan tetapi, selama- 

inja kita berpartij, pada satoe waktoe| 
terpaksa menjampingkan maksoed jang: 
'moelia, oleh karena tegoran, larangan) 

. dari partij. 

akan menolong si Lemah, membitja- 

“ 

kedjadian. Toenn M. H. Th 

rakan keloeh-kesah mereka di. negeri 

Tr 

eigenbelangnja! 
'Partij P. memadjoekan candidaatnja 

oentoek soeatoe Raad, biarpoen can- 
didaat partij B. lebih tjakap dan pantas 
dari pada candidaat P. '” LN 

. Oentoek menjokong B.... nanti 
doeloe! En. toch B. ada saudara, se- 

  

bangsa dengan P. 
|. “Politiek berdasar partij, mengedjar| 

' keoentoengan groepnja, soenggoeh:ada| 
politiek sepantasnja mengedjar, ber- 

Dengan berdasar ke- 
bangsaan menoedjoe ketempat jang | 
dimaksoedkan. 

| Tetapi meloeloe kebangsaan tidak 

   oe Party. 
djakan sesoeatoe hal jang tertinggi, 
ialah kemanoesiaan ! 

| Padoeka- toean Colijn 100 persen 
ada bangsa Belanda, akan tetapi dia 
tidak akan berbeda roepa, kalau amb- 
tenaar bangsa Belanda dipotong poela 
gadjinja. Maar kalau bangsanja 
jang toelen, ialah kaoem madjikan, 

  

    

'moesti extra bajar belasting, amboing!... 
beliau segiat-giatnja membantoe meno- 
lak. 

kebantenan, kepriangeran, kemataraman 
dsb. Tjirinja sekarang kita sering me- 
rasakan. z 

Orang soengkan memikirkan perka- 
taan pendek, teroetama keloear dari 
moeloet seorang sederhana sadja. 

Soenggoeh digemari, diageengkan 
kalau seorang intellect-sekolah (mr. Ir. 
'enz.) berbitjara, walaupoen pembitja- 
iraan terlaloe pandjang, malahan 
sepatahpoen “tidak bisa: kenakan oleh 
otak sipendengar, althans jg. terbanjak ! 

Orang marah, kalau mendengar per- 
kataan mendjelekan ,, bangsanja“, mem- 
protest, 
djelek, dengan perkataan njaring dan 
tadjam. Berpendapatan tepoek-tangan, 
sorak dan berboentoet dikoebrakan 
oleh jang wadjib melarang. 

O, partij, o, bangsa, kamoe soeng- 
goeh tidak bisa merobah masjarakat, 
ketjoeali kalau perobahan itoe hanja 
oentoek memenoehi nafsoe separtij atau 
sebangsa, jang berarti serombongan 
sadja. . 

| Kalau dipikir dalam-dalam, dan be- 
rani menjalahkan badan sendiri, mesti 
diakoei, bahwa pendoedoek kepoe- 
lauan Indonesia ini ada terdjadi dari 
beberapabangsa. Dantelah terboekti 
dibagi dalam beberapapartij. A 

atoerannja sendiri. 
Djadi kalauini beberapabangsa 

dan idem- partij kelak bisa-merobah 
keadaan Indonesia, sekarang bisa di 
doega, bahwa perobahan itoe akan 
berwoedjoed : Kapitalisten terdjadi dari 
Thamrins. Soetomos, Ningrats dan 
'soesah-pajah wong tjilik podo wae! 

Beloemkah kepikir oleh mereka jang 
menganggap dirinja sebagai pendekar 
kepala Marhaen, bahwa perloe me- 
ngambil tali oentoek mengikat itoe 
beberapa bangsa dan partij ? Se- 

| sogatoe “pendapatan: tangan atau otak 
manoesia tidak bisa tetap, tentoe, be- 
robah dan lama-lama ta" berharga lagi 
Masjarakat kita perloe- mempoenjai 
pertalian. jang. bisa- selama-lamanja 
terpakai. .dan sempoerna. Sesoeatoe 
barang jang nampak pada mata kita 
tidak bisa sempoerna. 

Hanja Toehan: Jang” Sampoerna. 
Maksoednja ini perkataan disetoedjoei 
oleh lebih dari 60 persent dari pen- 
doedoek tanah air kita. Orang sebanjak 
ini menjembah pada Toehan dengan 
satoe atoeran. Satoe Partij jalah 
ideaal toen S. dari ,,Pemandangan.“ 

Didasarkan: pada “satoe djalan 
ada saja poenja' angan-angan. 

Dengan singkat dan memaksakan diri 

wetenschap dan kejakinan. 

en, “dengan tjara-tjaranja, 

klenteng, geredja- dan mesdjid. 

Poeloet2 d.s.b, 
. 

Dengan senang Saj 

'jang terdiri 
Ibersoeara seperti Dollar! 

Dan semoea orang pertjaja : 
'han hanja Satoe”.   
  

| Djadi ,,Bangsa” bisa mendjadikan | 

bahwa si Pendakwa djoega: 

Masing2 memakai, membagoeskan |: 

saja kemoekakan, ' moedah-moedahan 
intellect kita soeka memikirkan lebih 
pandjang, oekoerkan dengan ia poenja 

Saja jakin, bahwa satoe dari djalan 
jang menoedjoe ke arah Indonesia 
Merdeka mesti berdasar pada Igama 
Toehan, dan djalan itoelah jang ter- 
oetama ! 

Hampir  semoea  perkoempoelan 
imengemoekakan-: tentang — Igama 
'neutraal, Igama . digantoengkan di 
'kapstok, . 

Kalau terdenger kalimat Igama, tidak 
pikir lagi, lantasingat pada godsdienst- 

sebagai 

Boekan tempatnja disini saja toetoer 

ikan tentang Igama. Dan kalau ada tem- 

pat dipersilahkan pada t.t. Hadji Salim 

a berkejakinan, 
Ibahwa memang ada Toehan, boekan 

dari letters g.o.d., tidak 

»Toe- 

En toch dikatakan ada bebera- 

Ipa Igama. ja 
'Soeatoe moestahil althans saja tidak bisa 

Igama (reglement oentoek perdjalanan 
mahloek di doenia) bermatjam-matjam. 

Saja ta?” pernah mendengar adanja : 
Christendom d.s.b. Itoe pembatja-angkat 
poendak atau mengeloearkan perkataan 
hinaan, kalau saja mengatakan itoe Jo- 

Idendom, Christendom d.s.b. boleh di 
seboetkan ,,godsdienstbegrippen“ dan| kepada Toehannja. 
banjak atoeran ,,Igama“ ada bikinan) 
tangan dan otak manoesia djoega, jang 
mana oleh si pembatja tadi dianggap 
bikinan Toehan (goddelijke wet). 

Manoesia ada mahloek jang menjem- 
bah. Sebeloem Toehan memperlihatkan 
Dirinja pada manoesia, maka adalah: 
matahari, boelan, batoe ds.b. jang di 
sembah. "7 

Sebagian banjak dari manoesia, jang 
mengatakan menjembah pada 'Toehan, 
Iwoedjoednja' ada” menjembah pada 
'sesamanja, mendjadi slaaf  (boedak| 
dari boekoe, jang betoel dapat menga- 
|rang seorang pintar boediman. Pikiran 
sendiri tak perloe di pakai sebab hal ini 
dan itoe soedah tertoelis dalam kitab 
ini dan itoe, djadi tentoe betoelnja, jang 
melanggar itoe atoeran- kafirlah ! 

Sebeloem Dr. Sheldrake memeloek 
Islam, beliau ada 100 persen Christen. 

' Boleh 'dipastikan bahwa beliau de- 
ngan overtuiging (kejakiman, boe- 
kan 
'Moeslimin. 

60 persen dari pendoedoek Indone- 
sia menganggap dirinja kaoem Moes- 
limin lantaran kelahiran , mereka per 
tjaja bahwa Islam ada Igama jang pa 
ling dimoeliakan oleh Toehan, tapi 
tidak mengetahoei kemoeliaan 
itoe. Ba 

Lantarar tidak mengetahoei, tidak 
bisa mengerdjakan itoe kemoeliaan, 
dan oleh karena tidak .kerdja, hina- 
dinalah jang dirasakan. 

Islam memang moelia, akan tetapi 
jang menjeboet bangsa Islam ada lebih 
dari hina! Takdir Toehan, akan nanti 
di acherat kita mendapat kesenangan. 
O, schrale troost ! 

Saja taoe, bahwa ada tamparan dari 
golongan Santri atau “Soennah wal 
djamaah,. akan tetapi tamparan itoe 
saja lemparkan ke tempat kotoran. 

Kalau satoe-doea intellect-sekolahan 
maoe menjelidiki sampai dimana be- 
toelnja ini obrolan, bersjoekoerlah saja 
pada Toehan. 

Keneutralan tentang Igama di salah- 
satoe perkoempoelan bisa djoega me- 
madjoekan itoe pergerakan dan ba- 
rangkali keadaan masjarakat, akan 
tetapi kalau kekoeasaan itoe perkoem- 
poelan sampai di atas, bisa menda- 
tangkan pikiran : Na, sekarang, poenja 
dan oentoek akoe? - Tidak berigama 
sama dengan binatang boeas. 

Politiek dan Igama dipisahkan : 
accoord. 5 

Djadi ke mesdjid ingat pada Toehan 
dan  perentahnja,' akan tetapi kalau 
ke Pedjambon' atau ke Gang Kenari 
»hantam sadja, ta“ ada Toehan dan 
sesama  mahloeknja, asal kantong 
sendiri sadja beres“. 

Boeat sementara waktoe ta' berigama, 
(Igama- ta“ terpakai) djadi.... binatang 
boeas ? 

Mesti diakoei, bahwa Politie-sadja, 
bisa membelokan (bederven) perdja- 
lanan kebathinan sesoeatoe poelitikoes, 
oleh karena itoe, hanja Igama jang bisa 
menahankan  keboeasan!  Politicus 
jang berigama selama hidoep dan 
kerdja, mendasarkan dia poenja 
sepak-terdjang pada Igama, tida“ moe- 
met, ambil poesing keadaan seorang 
akan tetapi ,,berpolitiek“ oentoek ke- 

megang dengan  tegoeh dan tegak 
semoea perentah Toehan, de Wet der 
Liefde oentock  semoeca  mahloek 
Partij dan bangsa tidak akan bisa 
akan 'mendjoengdjoeng -deradjat si 
Marhaen, kalau tidak didasarkan pada 
Wet kemanoesiaan. Pa 

Perkataan” jang telah dikeloearkan 
digedong Volkendond, Geneve bisa 
mengeloearkan kapitaal bermillioenan 
kalau ditjitak, diboekoekan. — ' 

Hampir djemoe membatja pendapa- 

kini hari orang meroendingkan bagai- 
mana  djalannja menoedjoe ke ,,We- 
reldvrede".. 

“Didalam beberapa Partij kita lihat 
ada berselisihan antara ,,saudara : 
Satoe sebab lantaran djalan2nja (sta- 
tuten, reglement). ada terbikin oleh 
manoesia' djoega. ta : aa 

: Saban tahoen dan pada waktoejan 
telah ditetapkan di Mekkah berriboe 

dan si miskin. Hitam dan poetih ber- 

pangkal dan toeroenan tidak diagoeng- 
kan, adalah soeatoe boekti, bahwa 
'Socialisme sedjati bisa terdjadi kalau 
didasarkan pada Wet Alam. 

Itoe 60 persen dari pendoedoek tanah 
air kita membatja: Bismillah'irrohmaan 
'irrohim“ kalau mereka akan menger- 
djakan sesocatoe hal. Akan tetapi mak- 
soednja jang moelia oleh jang terba- 
njak tidak dimengerti. | 

Sepandjang pengetahoean saja, boe- 
kan sadja diwaktoe maoe kerdja,   pertjaja, bahwa Toehan mengadakanlakan tetapi selamanja kita mesti ingat 

pertjaja sadjal telah mendjadij. 

perloean seloeas-loeasnja rakjat, me-| & 

tan itoe politieke conferenties. Sampai | 

bangsa Ningrat dan Marhaen, si kajay- 

koempoel, bergandeng bersama-sama, | 

pada Rahman dan Rahim (ketjoeali 
(kalau tidoer, natuurlijk). 

Djadi salahlah kalau digedong per- 
'koempoelan Toehan diloepakan. 

Diwaktoe maoe, didalam, dan 
sesoedahnja mengerdjakan keper- 

|locan sehari-hari 

. Dan “kalau ingat dan tjinta pada 
'Toehan, mestilah menjintai Mahloeknja, 
biarpoen mereka berwarna dan tidak 
'tergaboeng pada.... partijnja! 
“Ada dikatakan: ,,De jeugd heeft de 

toekomst“. Pada pemoeda2, teroeta.na 
jang menganggap dirinja ada sebagian 
dari 60 persen tadi, saja berseroe, 
kerdjalah karena Allah. Selidikilah ke- 
bagoesan, kekoeatan Islam, dan: dasar 
kan sepak terdjang saudara2 pada 
keislaman. 

- Dengan perdjalanan.iniboekan sadja 
tepoek-tangan jang didapat, akan te- 

orang mesti ingat |. 

    

  

Bahajanja radio. 

Toean de Bruin ada mempoenjai 
radio diroemahnja. Pada satoe malam 
ia telah pergi dengan kawan2nja kesa- 
lah satoe hotel oentoek berdansa. 
Nona: ,,Kenapatoean poenja soeara 

ada begitoe lemas, kalau toean ber- 
dansa ? 
De Bruin: ,,Radio di ini roeangan kirim 
moesik jang kita telah berdansa. Siapa 
tahoe, barangkali saja poenja isteri di 
roemah sedang enak mendengarnja". 

» 

Disoeroeh toenggoe sadja.   tapi karena kita” mengesahkan djiwa 
oentoek Toehan. 1 

“ Moedah moedahan ini terbatja oleh 
jeugd, jang katanja telah insjaf, amin. 

SAM. 
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TANDJOENG: KARANG. 

"Pembantoe kita toelis : 

Openbare verga- 
dering Alhidajah. 

Pada hari Minggoe pagi tl. 21 ini 
boelan dengan ambil tempat digedong 
Bioscoop di Tg. Karang soedah di 
langsoengkan upenbare vergadering 
dari perkoempoelan “Alhidajah |Meng- 
gala) dengan dihadiri oleh k.I. 600 
orang, diantara mana terdapat kl. 50 
kaoem iboe, 12 wakil perkoempoelan, 
2 wakil pers (Pemandangan dan Bin- 
tang-Timoer), serta wakil pemerentah 
selengkapnja. Kegembiraan hadirin ter- 
hadap pembitjaraan2-sampai tjoekoep 
memoeaskar. : 

Sebeloem rapat diboeka, terlebih 
doeloe angkat bitjara t,t. M. Zain dan 
dr. Kadjat setjara memberi nasehat atas 
akan berdirinja pergoeroean2 Alhida- 
jah di Tg. Karang dam TI. Betoeng. 
Sesoedah t. Achmad Basioen ketoea 
Pengoeroes Besar Alhidajah melakoe- 
kan pidato pemboekaannja sekedarnja, 
pimpinan rapat selandjoetnja dise- 
rahkan pada nona Hindoen, nona: mana 
lantas memberikan giliran pada pem- 
bitjara-pembitjara oentoek- melakoekan 
kewadjibannja berpidato dan atau ber 
njanji serta membatja @oer'an ialah : 

1. Pemoeda Dachlan membatja @oer- 
an. 2. Poeteri Rachma membatja @oer- 
“an. 3. Moerid2 Alhidajah Menggala ber- 
njanji. 4. Poeteri Amanah tentang soal 
pendidikan dan pengadjaran Islam. 
5. Poeteri Masnah tentang soal Iboe 

d 

Si A. bekerdja pada satoe toko, jang 
mana eigenaarnja nampak agak kikir. 
Soedah lama ia menoenggoe atas ke- 

roepanja- madjikan tidak: maoe ambil 
poesing padanja. 
A: »Soedah lebih dari 10 tahoen, 

saja toenggoe atas kenaikan gadji saja". 
Madjikan : .,,Dan apakah kau dida- 

lam tempo itoe tidak beladjar oentoek 
mensabarkan hati kau ?” 

x 

Semakin gelap. 
Soeami : ,, Pikiran akoe selaloe gelap 

Rekening waroeng, daging dan lain- 
lainnja lagi akoe beloem bisa meloe- 
naskan”. 

Istri : Ja: soeamikoe ? Kalau engkau 
ta“ bajar rekening listrik, soedah tentoe 
pikiranmoe gelap benar2.“ 

  

6. Moerid2 Alhidajah bernjanji. 
7. Poeteri Mardiah tentang soal 

koeadjiban dan hak soeami isteri Islam, 
dengan disamboeng pemandangan oleh 
nona Adibah. 

8. Poeteri Maimoenah dan 7 
anak2 melakoekan propaganda boeat 
Alhidajah seoemoemnja. 

9. Pembatjaan @oer'an 
moeda Moechsim dan Adim. 

10. Mengoemoemkan : 
b. Poesat Alhidajah dipindahkan dari 
Menggala ke TI. Betoeng di bawah 
pimpinan M. 

1 f(. Achmad Basoeni (ketoea). 
2 t. Akip (penjoerat pertama). 
3 t. Aman. (,, kedoea). 
4 t. H. Sapki (bagian pengadjaran). 

b. Penerimaan moerid : 
1 Tg. Karang: Kiang Ateh.- 
2 TI. Betoeng': K.A. Hassan. 
Sesoedah publiek mendapat kesem- 

patan oentoek bitjara ternjata tidak 
koerang dari 12 orang jang tampil ke- 
moeka, oemoemnja sekedar memberikan 
doa dan tanda toeroet bergembira. 

Djam 12. rapat ditoetoep dengan 
selamat. 

Hari Senen tgl. 22 ini boelan openbare 
vergadring di TI. Betong. 

oleh pe- 

  dalam Islaman, madjoe dan moedoernja. 
Malam  arinja rapat tertoetoep di 

Kp. Mesdjid TI. Betong (M.L). 

  

  

Ni 
dengan           
KELOEARAN PALING BAROE 

DARI 

FAROKA 
Jang paling djempol 

  

BROWN RIBBON 
(Zonder Coupon) 

1 pak terisi 20 bidji 

10 Cent. 
FAROKA Malang, jaitoe Fabriek 

tjara kerdja jang paling modern 

dan jang paling sehat. jang selaloe ada 

di bawah penilikannja dokter, 

naikan gadjinja jang ketjil itoe, tetapi 
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| I ' | pas Pande obatken penjakitnja orang prampoean, penjakit pektaij jang EF I 
baroe ditanggoeng 15 hari bisa baek dan jang lama ditanggoeng 99 | 

2 Th e Shan ghai O ptica 1 Co. : 20 hari. Zuiderboordweg No. 107 Telf 180 Priok. 

  

  

  

  

  

  

Muna un Ta ' Djoega bisa obatken lain: penjakit sebagi brikoet: penjakit: mdbnta. 
Ge diplomeerd Op ticien, | (2) memetjaken bengkak tida dipotong. (3) sematjem penjakit leher TA 1 

PASAR BAROE 1034 15 bob BATAVIA-CENTRUM UI dan tengorokan, (4) pemoeda badannja lamsin, (5) tenaga sedjati Toean ingin dapat roti 

     

   

  

  

  

             

    

  

  

    

  

Th tida memoeaskan (6) roepaz darah kotor asal penjakit prampoean. Pan Na Mana 
Specialist trima t Dr. (8) roepa2 penjakit anak kefjil (9) roepa? penjakit oefjoes peroet Karan : Ta 

34 Na Naa Dr., medjen (11) terkena gigitan binatang beratjoen. (12) djato keseleo 2 kita pot . bakkerij. Maan BT OND ER2 K mata VRIJ.- dan foelang patah (15) sebla badan sakit. (14) penjakit beri? dan Jonto roti dikirim gratis. 
"/ NX OUALITEIT-: jang baek poe- banjak soesa ditoelisken penjakit jang semoea terseboet diobatin 

Ke De MAN Se Pa Gea Tete dai aa ip tanggoeng tjepet baik. 204 
Ag, bikinan Fabriek German, Boeat orang dari tempat djaoe, tida bisa dateng boleh terangken itoe OB 

Ea 2 Amerika & British. penjakitnja dengan soerat sadja. ! 

Harga direkend pantes, en Djam bitjara: pagi poekoel 7 — 9. 2 sa mn 

'reparatie-ketjil Gratis. Na ena 2 in AN Mat Wanna na 
» an dari loear kota diterima disembarang waktoe : 

n Pai KEMEDJA dan DASI 

" ea Roepa-roepa kleur. Kwaliteit ha- 
3 " loes dan koeat serta menahan 

PALING MOESTADJAB iman tjoetjie. Harganja poen MOERAH 

DIATAS Dorna || Darto aDa apa? (Lo 
| .Crvptal" TOKO 
Na Ill Ja Toean, pesan sekarang djangan toenggoe Il HIWA MIE 

  

  

“Boeat keperloean kita djika da- 
« pat dihinggapi penjakit kentjing     

  

  

  

, Pasar Senen No. 141 —. Batavia-C, 
baroe dan lama selaloe makan. besok, apa itoe ? Tn en Mete 

s6 Et to2|”| 
Cryptal III O' barang batik keloearan Pekalongan, 

Heomjkan semoea baccil2 koetoe2 s : » 
akar2 dan daging2 jg. biang da- ama Siapa pesen! h 1 
ri penjakit kentjing sampai habis Pe : Bedak M U G U EF T 
tidak berdjangkit lagi. 2 3 : -.. 
CRYPTAL SELALOE BEKERDJA Pesen sadja sama adres jang soedah terkenal Jang tida meminjak dan lengket. 
DENCAN TJEPAT SEKALI 

SEBAB ZAMAN MALAISE 
HARGA CRYPTAL - 

. DITOEROENKAN LAGI. 

" ae et, KARIBONGSOE geo: 
SN On pn 

   

     
     

     

   

   

   

     

    
      
    

   

  

Commissie Agent Kampoeng Arab mporreuR: Toko K. Amnoshita PEKALONGAN 
Sawah Besar 9, Batavia-Centrum Telf. 3328 Weltevreden 

TOK OM, OISHI TS Maan vambagn Senen Batavia. : Ae an an el 
MATAHARI, Tanah Abang, Berann.C. Panai S3 Se 3 SEE A ne Wa 

LOTERIJ WANG 
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. dara tida mengalir lagi. SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra) : Djoega boeat ilangken anak ketjil jang 
KANEKO, djalan tram No. 242 Mr, Cornelis. 22 ada keloear sarap sesoedanja pake dari ABE, Handelstraat Buitenzorg. ” sx Kebondjatiweg 5 2 Bandoeng 

  

   

    
  

       
  

  

  

  

  

    

   

     

s5 Pagi dapat koffie soesoe, sore   

3 - 3 sampe 7 hari bisa tertarik keloear 
Ma Pa Groote Postweg 39, Soekaboemi. Dekat sekali ke station 1'/, mn. djalan BESAR 2 Istilon erni. Lebi djaoe tjoba boekti- 

« Jjanajber. £ Ku penata 'Iken sendiri. BAT NAKAMURA, K : 1 igi S, - 
OBAT NAK A, Kanoman 40 Bandoeng ” Stop DO Mmoilininal be St Carolus Vereeniging c.s - 12. Minmisorirred Uti 

njak poedjian dari tetamoe se- | le prijs #100.000 — - TUK PEN &-Go! 
2 meat. mah ”. LN rawatan | Aa - Malakastraat Telf 1456 

. 3 2, Ii totafil— Ye lot 1 5.75 19 Batavia 
P3 rt Huis gs Selaloe atas penilikan Dokter. lam Af 3. tamba porto 10.35 - 8 Tete : n : i 1 Silahkan kirim postwissel se- £ "Pa 

Adres jang soedah terkenal 3 Na Maan bab rembours tida dikirim berhoe- c KOEAN aa PA 3 
Ti Sedia antogarages. boeng dengan lekas ditariknja. & TOEA # 

Kami selama ada sedija KI Tarief harian - Toean ada plaat jang soedah tidak 
: F3 , bisa djalan? 

: | KI.1 1 orang f2. 2 orang f3.— : Menoenggoe pesanan. S3 ll Kita tanggoeng mendjadi baroe “ “ as KLII 1 ,, f1.502 ,, f2.50 || Ledikantenhandel ,,Allerbest" gs || kembali asal toean pakai: 
TENNIS RACKET 3 KE huge Il— 2 2 .td.I9 Bandoeng. S3 

Ki 
Ka 
0 

        
      

  

. (Framenja sadja). 
' | thee. KI. I dan Il dapat extra Dioega djoeal batoe graniet 

Merk SERVICE per stuk. ... a' f9— telor. . II boeat tembok roepa2 kleur per 

7 PARTNER Af. eta y Nana -” Memoedjik, d hormat, blik f1.10, tjoekoep 2 m. 

» PIERCE ARROW  . 3» 9— Ne Nan in an | 
3 KOUPEDAVIS: ee an ah 1. BEHEERDER gratis. ie Fi 

: BRIGHT Pa 2 $ Tag an » 2 aa ANA YERYE TAS » EYE BEN NAN Rp2 HN BO KE 5 

» SNEW BEAUTY | Lan DI Ta EKA Lea 
P3 HAPPINESS Me Ma RED : : 
ja ME TAI ane Dena 2 
mete ME La RA be Mn pn ana 

» RAIN BOW ......- .» »8 IIIBANJAK MINJAK RAMBOET TE- 
- —9 — 

Harga hanja f 0.50 satoe botol. 
Plaat gramophoon jang haroes 

fiap-tiap pembatja ini koran poenja: 
  

ITAPI JANG MANDJOER DJARANG Ba 
Pasang SNAAR, warna ITEM f 4.— 
Pasang SNAAR, warna MERAH 

IDJO (shiep) ah — 
Pasang SNAAR, warna MERAH 

IDJO (Good shiep) ,, 10.— 

—O— 

Awas ! selamanja liat merk se- 

belah, 'kepala djadi enteng 

fida koreng, ramboet: djadi      . Tennis Ball merk St. James jang dipakai dan dapat poe- gemoek, item, lemes, matiken 

djian dari T cean-toean Tennis Kampioen Jamada- Jamaoka, Bata- 
via-C. tourriee 1933. Teunismatch di Direntuin. 

    3, koetoe dan ilangken ketoembe ELECIRICAL ”—” RECORDING 

No. 31009 : Lagoe Kepada Bendera Kita 
Akan Te sea ko pmr dab oo Aa AA Bag LP R0 3 id Diponegoro 
Prece Racket per. stuk PO Na ca Oa at MN Ha Kloearan Kerang Pa an serah 
SAI peng atkek AW broo 1 0 Bt E | :: No. 31026: id Indonesi : i : | & Roemah obat Iz id Indonesia Raya 

.. Ada sedia segala matjam sport-artikelen, Badmington, voet- Satu 3 ball, Tennisnet dan Tain-lain. G) 5 , k elain dari itoe sedia sangat fjoe- 
| Loear Batavia-C, diatoer kirim Rembours, waktoe pesan serta KS " Jo Tek Tjoe || Xoep plaat lagoe Soenda, Djawa, 

Arab, Melajoe sampai menjenang- 
kan, Mintalah prijscourant, kita 
akan kirim gratis. 

TOKO MUSICA 
Kramatplein — Batavia-Centrum 

N.B. 

Terima reparatie semoea gramo- 
phoon ditanggoeng rapih, ongkos 
pantas. 

|. kan 50 pCt. dari waarde pesanan. 

Toko Rokkoh 
(Afdeeling Sport - Artikelen) 

KRAMAT No. 10, Telf. 6077, 

Batavia-C. 

5 | Kwitang Batavia - Centrum. 

                

      
  

1 PE pesanan ara ! "JR IR BNGR JAR POKIKE BENER MANA Kk 

Ep
 

&


