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(roemah

Saeroen

.
peroesahaannja dalam

Aneta' kabarsan- cariSe
Iwa

Ikapal

Ik akan mendatangkan
ionghoa lagi.
lie Tionghoa

.

Iberhoeboeng dengan s
orang persakitan. Bisa
ngan
itoe d iboeka lagi
.|Saptoe.

'itoe tempelan jang terkenal
Senen

jang Taloe ' moelai

ji Ie dak

moelai

“Aneta

ditoelis ini kabaran pendek:

—

Volgens een lid van de gemee

“raad, aan het woord
in

-verslag betreffende de

boeng

dari Cheribon,

roemah

“.

“ Hasil

telah
bawa

bah-

perdjalanan

| Dengan

diloekai hebat. Rampok

Lagi

— Otficieel

Tuk

sekali-kali

satoe

tidak

bisa ditjampoerkan, sa-

baik. Dan lagi orang
perkakas

dan tem-.

pat. Djikalau waktoenja kelihatan baik

lagi,
djoemblahnja
moerid2mesti
tambah. Tentoe sadja anak2 itoe tidak
bisa dimasoekkan di sekolahan satoe

disebabkan perobahan besar oleh
tempat

kira2

6 boelan

«5
—0

—

Pembagian

administratie
baroe.
Dari Djawa Barat.

itoe

menghilang dengan bisa membanjak wang certint PE

lah

dengan itoe, dapat satoe kete- sahadja. Gedoeng jang kedoea haroe
s
diberikan lagi. Bolehkah ini“dikatakan:
crisis doenia dalam hal economie.
penghematan ?
:Toean terseboet timbangannja akan
(Dan lagi hal jang penting! sekali

|tapan

'lah didatangi rampok 20 orang, jang
bersendjata revolver dan golok. Toean

Dr..K, Sheldrake
“Comite penjamboetan Dr. Khalid Scheldrake meng-

het afc

sa Europa.
— Lain dari pada itoe ia akan mengei persida- tahoei perobahan mana jang dapat
nanti hari sekarang ' dioesahakan jang berhoe-

angggoep lagi membajar ocang tjahan, bilangan -Haboes Wetan Roe- Hamanja,
.
g (pemasoekan) itoe koeli2 dari mahnja seorang Djawa jang kaja, te-

of. Wolff Schoemaker masoek
—
Agama Islam.

.

tentoe kekoerangan

ini waktoe masih “dalam tangan bang-

toeroet

Cent

Perkara ini kira tjoema theorie sa:
dja, oleh karena soekar sekali dilakoekan sebab doea matjam sekolahan ti-

1g

(“4 Januari jbl, karena mereka wa telah kedjadian rampok didesa Ran- meninggalkan

gkok jang sangat mahal.
.kepala ,,Beban jang ta' ter i oel |

kabarkan

numm er 10

dak

Moesim rampok di Cheribon.

ring di Deli soedah menjetop pe-

Losse

.'beladjari soenggoeh2 tentang penga|roeh concurrentie Japan, sengadja oen| pegawai toek bagian perdagangan etjeran jang

LOR

plantersve-

ekan- koeli2 Tionghoa

Zeven Provincien,

dalam pemberontakan,

oeangpema-|
| Sangat

noeroet berita B.N.,

pengadil

mesti periksa perkaranja

Ka

bab

persidangan

bilangan ini ten-

ting barang2 dagang dan akan mem-

1617 WI):

Menoeroet

berita,

maka

soedah

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

2.

dilarang mengadjar.

Ini

berarti

bahwa

jang

boleh

tetap

djangan diloepakan.
Djikalau orang
Ihendak mendjadi moer id di sekolahan
dokter di Betawi, haroes berdiploma
H.8.S. dahoeloe. Di negeri loear poelau
Djawa hanja ada satoe H. B. S. jaitoe

di Medan:

dan

M.U.L. O.

beberapa

Bagaimanakah

sekolahan

keadaannja, djikalau

sekolahan N.ILA.S. akan dihapoeskan,
sedang anak-anak keloearan dafi M.U.
L.O. di negeri loear poelau Djawa
kebanjakan meneroeskan peladjarannja
di sekolahan N.ILA.S.
Sampai sekarang setiap-tiap tahoen
ada enam poeloeh moerid jang meneroeskan peladjarannja di Soerabaja.
Tentoe sadja anak2 jang terseboet
tidak bisa meneroeskan peladjarannja
di sekolahan dokter di Betawi, oleh

Toean Sanoesi Pane adanja dalam dienst, ialah 107 kepala
dan 3 Partindisten di- district dan 318 kepala onderdistrict,
“jaar 1934, vormen de pasar-retributi Ihabarkan pada kita bahwa Prof. Woltf
larang
mengadjar di dimana 13 djabatan jang terboeka tidak
een ondraaglijken last voor. deI
choemaker Hoogleeraar di Techni“Perporroeap
Ra'jat
».
Ische Hoogeschool baroe2 ini soedah
jakan diisi lagi, sehingga djoemblah
Bandoeng.
:g-|masoek agama Islam di moeka Toean
djabatan ini ambtenaren djadi 305.
Toean2
Sanoesi Pane, Directeur
Dr. Scheldrake (voorzitter , Western
Setandjoetnja sekarang lantaran atoePergoeroean Ra'jat, Soediro, SoewarsoIslamic Assosiation|.
ran
baroe ini, maka districi2 Sindang,
iniet onderschrijven ku
( Masoeknja ini Toean Prof terseboet no, dan nona Soeprapti, ketiganja goe Bloeboer Limbangan -dan Tjikalong
Tu
'sesoedahnja Toean Scheldrake menga roe Pergoeroean Ra'jat di Bandoeng,
karena
haroes” berdiploma
dihapoeskan.
H. B.S.
| “Oleh seorang
lid Gemeenteraad, bi- akan pertemoean di gedong Himpoe- telah mendapat bestuit dari Gouverneur Koelon
dahoe
loe.
Kedjadiannja anak2 itoe
. Lantaran ini ada 4 Wedana'dilepasaa Seed 0
2 West Java, menjatakan bahwa mereka kan, tetapi sebaliknja. ditambah lagi tentoe tinggal dikampoengnja, karena
tjara
dalam afd
y
“Belakangan “kita mendapat tahoe menoeroet artikel 1 dari onderwijs- satoe djabatan Wedana boeat Tjoeroeg mentjahari
pekerdjaan
pada ' waktoe
hwa Toean Prof. Wolif Schoe- ordonnantie 1933 No. 372, tidak boleh (Tangerang) sedang O.D. Serpong di- Sekarang terlaloe soekar, dan mereka
gadjar..di..Pergoeroean .terseboet|

“ting der gemeente Batavia

voot

Tni Sg

ama Islam memakai nama Iboeat

aktoe jang tidak ditentoekan.
Mereka
ada
anggota2 biasa dari
(Kemal, djadi
selamanja sekarang
'Partindo
tjabang
#andoeng, ketjoeali
bernama Prof. Kemal Wolff -choe-

k boemi

toean

ipoetra. B. en. W. anggap ini pernja-|' maker.
£ LP NN—0—: aa 3
sktikan dantidak|
ta'an tidak bisa dibo an
“| Roemah tocan St. Pamoentjak
-menjetoedjoei. . ....
D0.

digeledah.

—.. Student Djohan

bisa “Aerpikoel

|.

radjah

kalah djikalau diboektikan. Ondragelijk | Ga Pa TA MN

dibawa

:

poli-

Pergoeroean
.

pekerdjaan

:

5 |kapan studenten jang lain berhoeboeng
“|dengan madjallah Indonesia Raja tempo:
Ana
ET PA
(pt
5 Waktoe politie datang tocan Djohan
»nIinasih dalam tempat tidoer. Dengan |

De

1

:

tigingen

belangen van de geheele burgerij student baroe beroemoer

20 tahoen

tanggal

30 ini boelan di pe-

penghematan. Keloearan oeang oentoek
moerid2 jang mendapat dienstverband

ngadilan tentara laoet Soerabaja.
Lain dari matroos Delacruz semoeanja ada dalam tahanan. Toedoehan
kapada mereka itoe sama djoega de-

melanggar
Wetboek

artikel 144 dan
van

Strafrecht

|

dap, Soewitjo, Njono, Doeloek, Prajit——

kan

|

banjak,

banjak dalam soal ini. Begitoe djoega

jang!

- Taktiek tjoekai Gemeente keliroe.

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

oleh

moedah,

seperti orang mengira.

liang

|ia minta soepaja ia dilepas dari kewaDan, djikalau pedagang ketjil dibe|djiban itoe dan boeat soeroeh seorang
kan terlaloe seperti sekarang, nafsoe 'lid Raad van Indie teroeskan pekerdjaoe berdiri sendiri dengan beroesaha an, Soepaja atoeran ' mengoerangkan
la pemoeda2 kita, hilang. Kesveda- pekerdjaan toelis itoe bisa didialankan
dimana kantoor2 soedah pe- Jangan lebih keras. Djikalau perloeia
agang ta' koeat tjoekainja, ja...

djadian,

Pemerentah

7

PN

Ona

Ran

tetapi pabrik2

dari

dan

dihematkan.

membikin

perka-

sekolahan

N.LA.S.

djoega perloe dipeliharakan, oleh 'karena perkakas2 C.B.Z dan laboratorium
pemerentah
diboeat
dan diperbaiki,
baik disana.
Diharap, soepaja p2merentah djangan
menindakan atoeran penghematan jang
tidak benar2 boleh dinamakan pengh€matan, dan pada waktoe ini masih
bisa ditahan.

berat.

terseboet

karena

tentoe memikirkan, mana

Djikalau

sekolahan

dihapoeskan,

bisakah

jang

peng-

dilihat djawabannja tentoe: sekali kali
tidak.
2
“Sekarang tentang moerid2 jang mendapat dienstverband. Pada waktoe ini
"pemerintah masih mengelocarkan ocang
banjak oentoek anak2 itoe, akan tetapi
ini tidak akan iama lagi.
Sebab hari kemoedian pemerentah

menerima

djam

5.-30 Malam

so'al2 ini tidak di Marseille.

hematan itoe menoetoep kekoerangannja pemerentah. Djikalau angka2 tahadi

tidak

pai di Athene, dari mana ia berangkat

moerid

lagi

dengan

dienstverband, djadi haroes membajar
sekolah sendiri. Bajaran sekolah ini
banjaknja ampat tahoen koerang lebih

f 36000.

ini ia bakal

minep

Lebih djaoeh dikabarkan dari Den
Haag, bahwa luitenant Asjes telah telefoon ke Schiphol-menerangkan, jang
sedatangnja di Marseille, havenmeester
memberi tahoe keadaan hawa oedara.
Berhoeboeng -dengan -djeleknja “hawa
oedara maka luit. Asjes dan djoeroe
"terbang Geysendorffer mengambil poetoesan boeat djangan landjoetkan perdijalanan, djoega lantaran koeatir sajapsajap mesin terbang itoe kena.ys, dan

boeat tinggal di Marseille. Besok (hari
ini)

diharap

Amsterdam.

bisa berangkat

teroes ke

Diharap datangnja di'Schi-

phol, tanggal 11 Januari, antara djam
11 dan 12. Hari itoe djoega bakal disiarkan kabar-kabar per radio tentang
kedatangannja- Postjager itoe, menoeroet verslagnja seorang wakil Aneta,

Oleh karena itoe gouvernement ten- jang akan menghadliiri sendiri. —
toe tidak mengeloearkan lagi -ocang
2
endiri -soeka diperbantoekan kenuda #200.000,—
oentoek
“moerid2
jang
Dari
Bandoe
ng
Aneta kabarkan: KeEdeleer itoe.
mendapat diensiverband. Delapan ta- pala dienst P.T.T. menera
ngkan, bahwa
—0—
:
| hoen lagi, begitoelah orang mengitoeng, Postjager akan sampai
di
: Amsterdam
.
Melawan concurentie Japan.

gouvernement tidak oesah mengeloearkan 1400.000 lagi oentoek sekolahan

Toean
'N. “Boon,
directeur: N. V,
Handelsvereeniging
,,Onderling Benan

s

boleh

—O—

N. IA. S.

tadi, tetapi hanja

f 180.000.

Penghematan banjak, zonder mengelaibanjak dapat tjoekai sadja, akan ada lang“ pada permoelaan boelan Maart
e|riwajat seorang desa dengan ajamnja tahoen ini akan mengadakan perdjala- hapoeskan sekolahan.

"jang bertelor emas,...!-

rendah

.
administratie

koerang lebih ada f 200.000. Baiklah
Post Oedara.
djikalau
N.I.A.S
itoe dihapoeskan, |
atau
dihoeboengkan
Dari K:L.M.
dengan sekolaMesin terbang Leeuwerik, jang kehan dokter di Betawi?
:
So'al ini menoeroet ,,Ind, Crt.“ bo- marin pagi berangkat dari Tjililitan,
leh mendjadi pikiran oentoek peme- telah sampai di Singapore, Snip” samrentah. Maka dari sebab itoe diadakan pai di Jodphur dan Ysvogel di Athene,
socatoe Commissie, dari mana anggau
Dari luit. Asjes,
ta2nja kebanjakan. beroemah di Betawi.
Aneta kabarkan dari Den Haag, bahPersidangan2 djoega diadakan disini, wa
Postjager
telah berangkat djam
Sebetoelnja habis tahoen jang telah 10.-53 dari Cairo dan djam 3.45 sam-

Soediono, Soetikno, Soeleman, Tjarim, laloe Commissie jang terseboet haroes
Ata, Raden Achmad, Brahim, Mongun- -menjerahkan rapport2. Tetapi tidak ke

telah madjoekan
oe-! ment, Gemeente ada toeroet menang- |pendapatannjasekarang
kepada
pemerentah.
| Kepentingannja -pendoedoek 'se
rs
Pendapatannja
sie
one
itoe
adalah
Ind
bisa
berbogat
'goeng
djawab
atas
kemakmoeran
neil
ketj
ng
noemnja, pedaga

£ mesti menambahkan “penganggoeran !

dipeliharakan?
jang meleset ini, seko-

lahan ini setiap2 tahoennja
f 400.000, —
oentoek pemerentah,
:
Soeatoe benda jang bagoes oentoek

bebelangiyan ee berjabat
2
an
Resident Barre
groep gemeente-amb- — Ramainja tiap-tiap. kota, belasting
“2
koerang berkocasa
aarvan
-zeer velen in ver|. Resident Barre, jang. doeloe telah
en door hen gepresteerden jang terbanjak, memang dari pedagang diwadjibkan menjelidiki bagaimana biketjil
itoe.
Selain
dari
itoe
Gemeente
1
eldersgenoten bezolsanja pekerdjaan toelis dari pegawai
ergerlijk overbetaald worden”. 'boekan Toean-tanah biasa, sebagi 'in- B.B: bisa “disingkatkan atau dikoerang-

.

Soerabaja.

jang-terdiri dari

33 orang anak kapal Indonesiers nanti

pegawai

kas, . bagian

itoe

diboeka

karena bergoena sekali oentoek roemah

sakit C.B.Z
Hanja pegawai2

Akan

“Sekolahan dokter (N.LAS.) di

pemberontakan

2

amadin
eroetama! Men
ap ada
gg
an
0 BIN. CI

-

Na Aan lahan N.I.A.S, di Soerabaja djoega
groep ke 4 dari djadi pikiran pemerentah, karena seko-

:
meen en van den kleinen dan ia poelalah baroe seorang. jang: no dan Delacruz. diharapkan oleh 'iboe “bapanjaf
andelaarin het bijzonder akan
Mengoera ngkan pekerdjaan
doelde fractie'in de hui- ogntoek kemoedian hari.
toelis.
andigheden van veel meer|..

stelling jang rapat dengan Gouverne-

349
.

dari

Djohan Nistam, Njardi, Oding, Pijoh, Ragimin,
dari R. H. dengan Soekantolo, Soepardi I, Soepardi II,

boekoe2nja dibawa oleh politie dengan
auto ke
Hoofdbureau "van Politie. Ini

dari

Pemeriksaan

Itoe pemeriksaan sarppai
edagang ketjil kita dapatkan dengan berkesoedahan, toean

student

onder-

—0—

dikapal ,Zeven

Nama-namanja mereka jang ditoedeeh jalah
sebagi berikoet: Gono,
Lasa, Mas. Selam, Lijan, Nowo, Bera,
Raden. . Darmomardono,
Ngentem,
djam 7.30 Oemar,
Salim, Basoeki Hendarsono,

it. Nieuwsblad“ kemaren | Sahradjah

kepala

dikoerangkan

Teroes
Pada waktoe

lub Ibegitoepoen pakaian soedah dikeloeario|kan dan diperiksa, diantaranja banjak
Iboekoe2 jang dibeslag “Gentoek dipe“Iriksa lebih djaoeh.

sekalian

district soedah
djadi 305.

Provincien”..

ta permisi lebih doeloe kepada iboe
ari toean te erseboet, penggeladahan|
“| dari
lain
lah dilakoekan.
: ngan
132
dari
. Semoea boekoe jang ada dalam lemari Militair.

cid Gemeente, dan jang

Djoemblah

Ra'jat telah habis.
At

Pemberontakan

| Centrum telah didatangi politie. Kedao-asih
ada,
orang masih
bisa53 bajar 2 itoe
ae
TE
Ba
— Itangan itoe tidak lain dengan penang-

ini ta'bisa dibantah, p

mendjabat

sekali goes ini, anggoja2 Partindo
Sah- jang
tjabang Bandoeng jang mengadjar di

a Se
Ma
Inah
'@djikalau tidak bisa terbajar lagi, tidak “Tadi pagi djam 6, roemah toean St.
'ada orang djoealan lagi, tetapi sekarang Pamoentjak di Gang Listrik Batavia

'tjoekai. Hanja sadja: Sangatb

Soediro

Voorzitter tjabang Bandoeng dan Voorzitter: Madjelis Daerah Djawa Barat A.
Dengan adarja 4 onderwijsverbod

agi dosa, separo-ke Tangerang, se- mendjadi setengah intellectueel.
Diadi lebih baik, djikalau sekolahan
paro ke Tjoeroeg. :
2
NLA.S
. djangan -dihapoeskan. Fagian
Tangerang sekarang soedah dibagi
dari specialisten Haroes Gipeliharakan
dalam doea districten.

inspectie ke Indonesia.

' Menoeroet

»Vad,“, toean

“kabar jang didapat oleh

Boon akan madjoekan

|.

Sekarang tentang hal perhoeboengan

(fusie)

Betawi,

dengan

2

sekolahan

dokter

di

pada hari“ini antara djam
sore. Tentang kedatangannja
siarkan oleh Rijkszenders di
dan oleh P.T.T. di Indonesia

6 dan 7
“akan di
Kootwijk
ditawar-

kan kepada perkoempoelan2 radio di

sini. Djikalau Postjager itoe datangnj?

liwat djam 10.30 malam,
siarkan dengan radio,

tidak ak

5

Pasar

talOt

konjong-konjong
ter- | -

anna

balik daTak
|Isehinggap

hn Mangoen

akar.

a

aloe Codperatie |
' mengeloearkan kekepada anggautanja

:

re

darkan lijst-lijs

oeng

banjak

keroegian.

ea
—.

00.

Bahajanja

:

mertjon.

kampoeng,

Soedah mendjadi kebiasaan didalam

berbahaja

Ibikinannja

itoe?

tanggal

di Meester Cornelis |
ri ini akan menge-

Rase

3

19 December

Mangkok Mas

2

Blandak
Kodok

Economische Bond akan rajakan berdirinja-lima belas tahoen. Antara lain2
bakal
diadakan receptie dalam Hotel

Perobahan tarief bagai electrische

tanggal

14

boelan

ini kaoem

dan bertempat tinggal di Mr. Cornelis,
|
-Gemeenteraad jang akan ber- akan boeka persidangan boeat memsidang tanggal 15 Januari j.a.d. antara bitjarakan soal toeroetnja kaoem mili-

tair dalam fonds oentoek djanda2 mi-

|lainnja djoega akan diperbintjangkan
tentang voorstel oentoek mengesjahkan

litair dan boeat berdirikan satoe perkoempoelan.”
F5

joempang dan abonre-

ang dimintakan|

Kelapa.

O.F.

tjap Bintang

.

Archa No. 1
Archa empat
Tjiamis

f 1,50

O.F. Rangkas Betoeng

AS ai

pesegi

Minjak Tanah.
Tjap Panah
»

Koepoe?

»

Kroon

skaO
, 1,45
» 2,40

—

f 2,05
SN
05

Merk Devoes

2 Ea

Citroenella Olie.
Pasar djadi Contr. A.

Lev.

sedia

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

10,95

Copra.

Pa maa
3

Sea

/erkeers Maat-

Harga

dang

Standard

Seet

14'/, dan

215

15'/s.

dan Standard Crepe

"

|tetapi hanja ditetapkan sadja oentoek
tempo

1 tahoen.

-

Ka

(Kalau voorstel ini diterima baik,
“Imaka perobahan sewa tram electrisch:

Djember

tempat

S

soedah

akan

,

moelai. Lain-lain

menjoesoel.

Lain-lain

tempat
mesti menjoesoel, Sebab
keadaan pergaoelan hidoep kita di
“negeri
djadjahan ini memaksa
itoe.
- Kita. berdoa, moedah-moedahan
bolehlah tjita-tjita ini dengan lekas
bisa mendjalar kemana-mana tempat,
dan dengan lekas dapat memasoeki
sanoebarinja pendoedoek golongan
bangsa berwarna seoemoemnja.
Sebab persatoean itoe berarti keoentoengan bagi kita semoeanja.

»Soeara

Oemoem”

itoe bond

main

girang

melihat

bola di Djember

jang

isinja ada segala bangsa. Djikalau itoe
koran terbit di Betawi kiranja kegi-

rangan

begitoe bisa dioetjapkan

lebih

doeloe sebab di Djakarta ada P.S.LT,T.,
djoega bond main-bal tidak pandang
Selain

itoe ada banjak perstrykorkest dan krontjong dimana djoega si Jan, Abdullah,
Bo Eng
dan Mian bisa broederlijk
mendjadi satoe, sampai meroepakan
»Persutoean Bangsa berwarna”.
Memang gampang, tidak soesah boeat
adakan itoe persatoean, hanja sadja

Lada Itam Lampoeng.
Kemaren ada djadi. Lev. Jan. harga
toeroen. Tel.-Betoeng kemaren
ada '|
djadi Lev. Jan./Maart pemb. f 16,—.

Tetapi menoeraet tjaranja toelisan
»Soeara Oemoem” maksoedkan persatoean bangsa berwarna dalam politiek

— 1. Imeente akan segera keloear.
otak tadjam oentoek mempela- toeroen pemb. f29,25 pendj f 30,—.
. College van Burgemeester dan Wet- poenjai
bahasa-bahasa .asing, biarpoen Koffie Robusta Palembang.
houders dari Betawi ada madjoekan| djari
ia boekan. keloearan sekolah tinggi.
“Sedia atau Jan. nom. f 12,25 jang
Ivoorstel, berhoeboeng dengan keadaan
La
—0—
3
ge ? Itarief tram electrisch itoe djangan di:
entoekan oentoek waktoe jang lama, |

Berwarna" itoe.

boekan di spal politiek.

Lada Poetih.
- Kemaren ada djadi.

menoeroet

soepaja tarief-

diperdirikan

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

Peladjaran
bahasa
imaksoedkan- oleh B. V. M.
Djepang.
:
Kw. Bintoehan f26,— pagi tidak
perobahan tarief ini. moelai . Itoe boekoe terseboet tidak lama
soepaja
berlakoe tanggal 1 Februari j.a. d., lagi akan terbit menoeroet karangan djadi harga ada koeatan. Lev. Jan./Mrt.
2? sehingga kepoetoesan Raad dari Ge-: toean Djojopranoto seorang jang mem- '34 pemb. f31,50 pendj. f32,—, harga

sIwaktoe sekarang ini,

telah

f 2,20 koempoelan. ..

boeat sedia 15,10 per pikoel.

Rubber.
Ley. Jan. nom.

Di Djember

bangsa....

Voetbalbond Djember, jang semata
-mata berdasar ,,Persatoean Pangsa

bangsa.

Sedia menoeroet tjonto
Goela.

militair Indonesia, jang telah pensioen

Muh

f2,90 franco wagon Tg.-Priok

Minjak

boleh masoek segala

1,70

340
2175

:

5

—O—

Pada

djoeal

1933.

|oentoeng dapat diobati dengan tjepat.
. Memang, sebaiknja mertjon kampoeng des Indes, Molenviiet.
a |itoe djangan dipasang karena ketjeland (kaannja dekat sekali.
“Te
Kaoem militair Indonesia.
mena aa
5 o—
2

rief

»

”

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

an

main bal dimana

,, 1,65
Girang
dari ini feit, dan merasa
G3 dapat alasan boeat kembali lagi pada
» 1,65 soal ,.Persatoean bangsa
berwarna”
» 1,65 diantara
lain kita batja dalam itoe
3 165 hoofdartikel ,,Soeara Oemoem”.

Sah
9 aa

Tengah

kemaren pada malam hari waktoe lagi
“Imemasang itoe di lobang apinja, apinja
berbalik kebelakang dan kena iatanja.
Anak jang memasang mendjadi pingsan,

Ne

didirikan perserikatan

Boeroeng Kaleng Dingo
Koeda Merah
Tiga Persegi
Galian

genteraad, jaitoe me-

hasilnja atas pem-

Di Gang

Tepoengterigoe.
Tjap
»
» .
»”

Orang tinggal. pilih sadja, karena
oleh djadi dengan perantaraan orang berdjenis advertentie jg. kita moeatkan
toeanja masing-masing memboeat se- disini, antaranja berbagai-bagai bedak
Imatjam mertjon, meriam-meriam na- seperti Bedak Virgin, bedak-Pagi'Sore
Ilmanja, dari sebatang bamboe atau dil.
:
angkai pepaja.
Kalau ada keperloean2 kita silahkan
- Saban malam hari kedengaran soeara pembatja-memeriksa advertentie disini.
itoe. Apa

Jan.

ef Gas dan ElectriKapal perang fabrie
citeit ditoeroenk:
Shanghai
50
Reg
Tapioca meel merk G.L.T. dan G.T.A. |:
atau kwaliteit jang seperti 2 merk terKepentingan doenia perempoean
dak Face Friend dll. seboet lev. Jan. pembeli f2,75 pen-

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

Imertjon

11

Vuliydsa

f 1,65

panngsa kita seoemoemnja, -waktoe tie bedak Face Friend dari toko Lie
0g dekat lebaran memasang mertjon Heng & Co Malakkastraai Batavia, jg.
nga memboeang oecang boekan Isoedah mendapat certificaat Analyse
Laboratorium dari Gouvernement ter-

E

“

»i CISdiwran

Partij kesatoe merk Harrison

ambtenar-ambtenar

ramai kepac :
minta soepaji

.

€

at rawatan di C.B.Z.|

ntoek mengoempoel- |

zaman soesah di- kan tanda
dengan tidak-sempoerna gemeente -

organisatienja kemestian
Toeng tikar dan boleh djadi

ada

werawi.

:

berwarna” dan tjantoemkan -itoe hal
sebagai — hoofdartikel
berhoeboeng
dengan kabaran bahwa di Djember ada

kw.

f12,14

dan

f 13,50.

Tetamoe agoeng dari Italit.

Katjang Kedele.
Tadi pagi kapal Selamat telah
Sedia
f3,45 dan 13,50
sampai di Tandjoeng Prioek dengan Beras.
itoe rombongan orang ternama dari
Franco wagon Krawang.
Itali, jang hendak pesiar di Indonesia
Heuleur Krawang padi boeloe leveini. Mereka itoe teroes naik kereta api
ring
Jan. f3,50 dan f 3,55.
speciaal dari Prioek ke Soerabaja.
Di

5

djaega.

TI

:

Dan, iteepaen di Djakarta soedah
ada, jaltae..., I, S. Pt
Boeat kita, dari mesti tjari persatoean sesama bangsa berwarna lebih
baik bisa oendjoek doeloe pada itoe
lainnja bangsa berwarna, bahwa kita
bisa bersatoe sesama sebangsa sendiri
doeloe!
Lain
orang
poenja
pikiran lain,
&
merdeka !
&

pendiriannja badan 'arbitrage itoe ber-

hoeboeng dengan satoe dan lain hal
akan berdiri dengan sempoerna.

Tidak lama lagi itoe soerat2 akan
moelai berlakoe tanggal 1
Tjere heuleur f 3,15 dan f 3,20.
di tanda tangani.
:
1934
dan
habis
temponja
|
sini
mereka
itoe
akan
naik
kapal
»oai (Februari 19
Tjere petja koelit f2,80 dan f 2,85.
Kita bisa bilang disini bahwa minister
Merak dari K.P.M. boeat menjeberang
sland tanggal” 1 Februari 1935.
Tjere lolosan f2,95 dan f 3,10.
akan
sjahkan itoe atoeran2.
—0—
SA
Nat
aa KeaoN
Tjere slip 30pCt. petja f3,35 dan
5. A. contracten akan dibikin hingPada
tanggal
15
mereka
itoe
poelang
“Vergadering Gemeenteraad.
ga pemerintah djoega ada hak oentoek
kepoelau Djawa dan akan f 3,40.
n-| Pada hari Senen tanggal 15 Januari kembali
|. Selip boeloe 30 pCt. petjaf 3,75 dan terima keoentoengan,
impir
di
Djokja,
Solo
(dimana'akan
ili.a.d. moelai djam 7 malam Gemeen- |
Sementara itoe akan dimoelakan
“receptie
loear biasa oleh 13,65,
teraad ini kota akan bersidang
di ge-|c
dengan exploitatie, temboesan2 jang
Wonosobo, Bandoeng dan
dongnja Koningsplein Zuid No. 9. |
beberapa tahoen telah laloe dibikin
edang pada tanggal 19 akan
NK
4
Pn
TOR PP
Apa LUNA
— Menoeroet agenda antara lainnja akan | JaTO6
St
SAMA
an NW uh
Es
oleh opsporingsdienst, sekarang tidak
“pesta malam dalam astana
Fa
diperbintjangkan :
——
Ga
N Ta
' begitoe bagoes oenteek dibikin penjeali Negeri disini. Tanggal 20boelan
“1. Voorstel oentoek mengesjahkan |.
8! lidikan.
ini mereka itoe akan meninggalkan
en vergadering dari tanggal 27 Noini akan

| Ha Pe

sa

/

notul

vember

Indonesia.

PAS

TN

:

1933.

:

Exploitatie mas di Banten.
pemerentah.
:
Tentang rentjana atoeran- wachtgeld
. Menoeroet kabar2 dari ,,J. B. maka
ada sedikit kemadjoean didalam pembi baroe jang akan dimadjoekan pada
tjaraan jang telah dibikin antara pe- pemerentah, sekarang soedah selesai.

' 3. Noorstel oentoek angkatan seorang

Comite

Pasar Gambir|

enggantikan toean Hildebrand). dan lain-lainnja ada 29 pasal jang |

merentah

ikan diperbintjangkan.

HE aneka

—0—

Pasar Rubber

(Aneta).

-

13”,

pri,
5

f.o.b.

Hana

5

jang akan didjadikan arak), Medium Blankets Nov.

nkan

kedjadian
lagi,

tidak akan

sebab

soedah

'

61

—.

Pasar

di Soerabaja.

'Soerabaja,
Tweedehands

Il

Jan.

(Aneta).

suikermarkt tidak bero-

agi dalam zaman jang begini| bah dan tidak ada djoeal beli. Rub(Iber-sheets diminta 14 dan crepe diNana,
minta

apal
ewa

van Goens dari K, P. M. telah|
oleh serombongan kaoem

pe-

particulier—

Boleh djadi didalam boelan ini djoega

“Keberatan jang penghabisan-soedah

baroe jang divoorstelkan,
1
Kalau
pemerentah menerima baik
itoe voorstel maka orang-orang jang

15,50. Pasar tahan

harga.

Niyas soedah djoeal keloear negeri

300 tons browns consumptie 400 tons
browns dan 107 tons browns dan 509

lantjong bangsa Fransch, antaranja ada tons superieur jang afgekeurd,

tentoe

dari

fihaknja

Bedrijven -jalah:

Gouvernements

bahwa

pemerintah

jang djoega. termasoek dalam golongan
P3 itateljang bercontract tidak bisa mena'loek
Tha Ya
pada perdjandjian arbitrage, jang diran14/sIs|tjanakan oleh itoe kongsi.
14'/3
Tetapi itoe permintaan ada adil dan
931 s| dapat dipahamkan:

ak jang soedah djadi.
Remilled Nat. Roll. Bark Nov.
centoengan besar bagi itoe
Pasar tahan harga.
' keroegian ada pada jang
:
set
Oo
:
tiam

kongsi

| Banten-Selatan.

di Singapore.

No. 2 kampoeng Angoes
Singapore,
Il Jan.
dan pegawai sebawahannja (Pada pemboekaan pasar :
sdienst telah dapat menangSheets spot
pengarakan gelap jang te- - Nov.-Dec.
.
jakan (in volle werking). | 2 a 1.

"an

dengan

Erdman & Sielken dengan Billiton My itoe rentjana akan dimadjoekan pada
tentang exploitatie emas dan perak di pemerentah. Disitoe ada perobahan2

“Arak gelap.
2
idjam 11 siang di Gang

ari perkakas oentoek itoe,
t dibeslag kira-kira 2000 L

yg —

Atoeran wachtgeld baroe.
Tidak lamalagiakan
dimadjoekan
pada

Voorstel
oentoek menerima tocan|...”.
Hi “2,
tim-|H. Th.
van Goor sebagai
anggauta
pa
.
Gemeenteraad Betawi.
anggauta dari

—

diwachtgeld
golongan.
Pertama

pantasnja
schikt|

“akan

jang

dibagi dalam tiga

dinamakan

diwachtgeld
pada

siapa

jang se-

Ivolled:
divoor.

wachtgeld ditentoekan 50 proc'
gadjihnja selama doea tahoen £
Didalam perhoeboengan jang pen- dan 35 procent dari djoem
ting antara pemerentah dan badan2nja lama tiga tahoen berikoetnja, '
lain lagi dengan anggayia2 particulier
Selandjoetnja jang dinama a
atan
orang2 kita
dapat memastikan
ir pantasnja diwachx
bahwa selaloe ada itoe maksoed ,,ber- semi-geschikten)
dimadj
,e
pindah-pindah kekoeasaan”,
voorstel diberi 35 procent wachtgerar9 ma
Tetapi itoe pembitjaraan2 tidak da- dari gadjihnja selama lima tahoen,
“
pat
dilangsoengkan
waktoe Bogor
Achirnja bagi mereka jang dinama: Kk
tjampoer tangan dalam itoe hal.
kan
tidak
sepantasnja di“ Sedjak itoe, hal terseboet ada di- wachtgeld
jang selama 1 tahoen
tangannja Raad

van Indis, dan

seka-

rang poetoesannja Raad ada memberi
kemenangan pada itoe kongsi. Djoega

bisa

mendapat

30 procent

dari ga-

djihnja dengan kemoedian diberikan
onderstand. boleh djadi 25 procent,

st.

laka.
dari

C TAN

dan

1

antara |

batruaua

kepentingan |

hormatan.

Tek sampai ter-| “Dengan tidak memandang ia poenja
ui Yoekern ke-| Toyaliteit jang masih bersangsi terhadap
pemerentah Tiongkok, soedah diambil
“Ikepoetoesan oentoek menoendjoekkan
|segala kehormatan pada marhoem Dalai |
| Lama jang mendjadi kepala Pemerentah |
| sementara dari Tibet, jang maha biasa
dipakai pada pertjeraiannja seseorang
pendita- tinggi menoeroet kedoedoekan
Ja
-Isebagaimana ini Dalai Lama.

Pepin 8, 8
Wakil radja dari

Commissie

dalam 'mentjahari di pasar.

oentoek

oeroesan

NN

dan

arena

KEMEDJA dan DASI
Roepa-roepa
loes

dan

kleur. Kwaliteit ha-

koeat

serta

menahan

tjoetjie. Harganja poen MOERAH

Mo-

ngool dan
Tibet,
soedah meminta
saran jang akan kepada pemerentah National, oentoek
zie telah menghoe-| Peiping pakaian
Idipakai oleh Hei 7 2
djikalau ia memberikan gelaran kepada jang metelah beroemoer
1 tahoen diangkat mendjad
ninggal itoe - seperti
Hu Kuo-Hung- |
Mertka mengharap :
Hua Kwang-Tse-Yuan-Chueh-Ta-Shih
Ipat djabatan dibaw
(pembela negeri pemberi penerangan
Dikabarkan,
2
baka
jang ! dan goeroe jang oetgma '.
2 akan dipakai
“3, soedah dibi- |
Djoega- commissie itoe mempeladjari
kin di Tokio.
boleh djadinja dain2 tanda penghorDikabarkan p
bahwa Puwei, jmatan seperti mengirimkan seorang
Goerlitz

—

TOKO.

JHWA
Pasar

Senen

No.

MIE
141

-.

Batavia-C,

“rel

saudaranja

Puji. dengan 100 EGIorang iwakil pemerintah ke Lhassa oentoek
»€ ngkat dari Tient- menghadiri sekalian oepatjara jang akan
re st, 10 jan. (Aneta Reuescu, 'minister ocroesan loear sin ke Cena
diadakan
disana
dan
memberikan
Mantsjoes soedah

am kabinet-Duca, telah terima
an I iebatan itoe djoega dalam kabinet Ta- |

Tp emang" Mongolie,

“(tarescu sean
st

Perangmengantjam.

“ Waktoe premier Duca itoe diboenoeh
oleh seorang dari perkoempoelan Pasoekan Besi, sematjam perkoempoelan

Nazi di Roemenie, maka Titulescu itoe,

seorang achli

politiek

jang

tersohor

dalam doenia internationaal, djoestroe

berada diloear negeri.

menolak La

Moela-moela ia

sebaga i anggauta

«

Singapore, 9Jan. (Aneta-Straits-

times). Tentara berkoeda dan pelempar

bom dari sovjet telah menerima perentah pemberontakan bangsa
Mongol
diloear Mongolie. terhadap Rusland
an
mesti ditindas.
- Tentara dari.
hukuo telah diperloeaskan djadi 300.000 orang dan akan
dipimpin oleh officit Japan. Toedjoean
itoe boleh djad
an penjerangan
dalam Siberie, Balabantoean tengah

Bag
Carol
Ba doeloe permindja itoe melepas
ir dan civiel, Besa
ticulier dari |

pen

Ba

tidak boleh| — Sampainja Generaal Blucher di
gandisek
orang
Moskou.
6 Jan. (Aneta-TransoceanRi
an find.
2 3. Generaal Blucher kepala

Lama, teritoeng djoega jang baroe meninggal
doenia
ini, soedah merasa
djoemblah oeang oentoek menoetoep lebih doeloe bahwa mereka akan mati.
ongkos pengoeboeran.
Demikianlah kantor Tibet di NanDalam kalangan opisil di Nanking king kira seboelan jl. soedah menerima
nampak tjoekoep insjaf bahwa Dalai perintah dari pendita-tinggi itoe oenLama matinja karena soedah kehendak toek membeli. beberapa peroesahaan
alam.
jang mana .perloe sesoedah ia mati,
Meskipoen
diserahkan bahwa ke- jang
mana
menoeroet
pendapatan
djadian itoe soenggoeh sangat tiba2, orang, menoendjoekkan bahwa djoega
oetoesan2 Tibet menoendjoekkan bah- Dalai Lama jang penghabisan ini soewa
sekalian Dalai Lama meninggal dah merasa lebih doeloe jang dia akan
doenia dengan tidak bisa ditoendjoek mati.
segera sebab penjakitnja, ketjoeali hanja
Menoeroet berita jang diterima tangDalai-Lama ke 1i, kedjadian mana | gal 22 December j.l, di Nanking majit
baik menoeroet Tionghoa maoepoen nja itoe orang waktoe itoe masih di
Tibet menoendjoekkan besar kesoetjian tempatkan di istana Dalai Lama di
dan harga moraalnja orang jang ter- Lhassa, dan orang mengharap pengoesangkoet. Mereka selandjoetnja menga- boerannja
beloem
akan
dilakoekan
takan bahwa hampir sekalian Dalai sebeloemnja tahoen baroe.

Aa Ta

rat | dari seloeroeh balatentara Sovjet bagian

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

Mendjatankan
2

00

'bagi wakil
Siberie.

Actie.
A

Dalam oeroesan

vergadering

“dari

Tentara

Generaal Blucher

party se-

Merah

di

akan menjerahkan

'Baroe

SATOE

terima

PARTAI

rapport2 spada Stalin dan Worosjiloff

“ djadjahan. 2
Kemhe keadaan tentara.
, 9 Jan. (Aneta-Reuter)
:|
Ibajangkan bahwa oleh ver-| - Machin-peperangan dari Soviet.
dari aandeelhouders pindja-|
Moskou, 6 Jan. (Aneta- Tranocean
adjahan Duitsch jang akan Ind.--Crt). Waktoe conferentie kapala
akan pada hari besok, akan diadatentara Moskou dari balatentara Merah
kan satoe serje acties terhadap peme- telah
diambil
kepoetoesan - oentoek

GLAS

rn

rentah2 mandaat

— Nergadering

dari bekas djadjahan2

akan diminta oentoek

memperkoeatkan

pembelaan Soviet.

. Satoe dari pembitjaraan-pembrtjaraan
itoe telah
dibitjarakan oleh wakil

lagi

Roepa?

model

dan

HARGA
TENTOE LEBIH

- jmenoendjang ongkos oentoek actie2 ini.
commissaris Peperangan “Gamarnik,
n|Toean Wiegelt, voorzitter dari commis- jang
berpendapatan ada perloe sekali

MOERAH

sie bank2 jang sebeloemnja perang
Tentara Merah dipertoeas berhoeboeng |
doenia
soedah
mengelocarkan
itoe
dengan keadaan2 penting di Timoer
oeang pindjaman, akan meminta soe-

“4

Djaoeh.aandeelhouders berikan pertangDalam penetapan semoeanja telah
'goengan tentang djoamblah jang per“dipertjajakan kepada Pemerentah dan
1jloe baeat itoe, banjaknja 200.000 mark.
Boleh djadi lebih doeloe commissie| disahkan. Pekerdjaan oentoek memwmachin2 peperangan dari
: “litoe akan mentjoba membikin permoe- | Iperbaiki
|Sovjet
tidak
boleh diperhentikan.
Hakatan setjara damai dengan pen
—0—
. rentah-pemerentah2 jang tersangkoet. |
Jang pertama dirasa'akan didjalankan | - Peperangan saudara di Fukien,
'paja

e terhadap Afrika Selatan

z peka Afrika Selatan,

dalam

T

nga-

Shanghay,

SAN, 2

“AZIA
as
po

Amoy
oleh

.

10 Jan. (Aneta-Reuter):

Dengan tidak
|menoenggoe

ditinggalkan
pasoekan
19!

main

ajal-ajalan

kesempatan

atau

jang

baik,

Pembesaran Manchukuo,
233 maka tentara pemerentah madjoe teKeroegian oentoek roes menoedjoe ke kota Foochow dan
negeri Tiongkok.
tidak lama poela pertempoeran hebat
e, 9 Jan. (Aneta-Straits dan memoetoeskan

ini f

pertjideraan

000. soldadoe Sjovet di bakai kedjadian, djikalau pembitjaraan |
, p perloe melindoen

4 antara fihak

pemerentah

dan

Potongan

SIS

| AGHOENEN
KOUN TOELN

fihak

INDOL.

pi Tiongkok Timoer kaoem Fukien tidak berhasil.
Lantaran hal-hal jang sampai kini
kalau ada penjerangan |

tidak diketahoei, maka pasoekan ke
"19 telah meninggal kota Amoy, kota
£
eh karena Manchukuo | mana sekarang terantjam oleh kaoem |
ie terlaloe moedah digang- 'merah sampai marine Tionghoa men-|
ntara orang Djepang

loekkan Mengoli8 dekat

Idarat.

Pasoekan

marine itoe, hari ini

1 balilar bahwa tempatnja peme mendoedoeki kota Amoy itoe, dimana
anchukuo, sehabisnja Henry ada banjak sekali bangsa asing be-|
gkat mendjadi radja, akan di| Leela tangga.
negeri Jehol.
embesarkan Bang jaannja,
Sesoedah matinja Dalai Lama.
dari negeri Tiongkok
:
Pertempoeran hebat
» akan. dimasoekkan
akan timboel.
Pei p ing,

ilReuter).

orang

Dec.

Didalam

kalangan Tionghoa

boekan tidak akan meniniboelkan pertempoeran hebat bagi hal2 jang mengenai Tiongkok-Tibet, semata2 poela|
“ada

“ar

71

1, memandang antjaman hebat akan
orang jang tjahnja permoesoehan di Sikiang.

berloeka, seketika

Oemoemnja

DOES

'33 (Pacifie-dienst

lihat kematiannja Dalai Lama,

orang

pe-|

menoenggoe, |

2

SOEDAH TERIMA
Egminika usbn
ON TORK
MANDI

05

Importeurs:

PASAR- -KLONTONG
Hs. Vrg. DJOHAN-DJOHOR
| PASAR-SENEN TEL. 1434 BAT.-C.

HONG

KONG

TOEKANG

|

Pintoe

Diangan Loepa !
— Djangan Menjesel!
—.
Djangan Na

NOAHS

Besar No.

& Co.

ROTAN
72, BATAVIA,

Sedia Krosie dan medja dari rotan

|

roepa? mafjem model, harga lebi
dari laen toko, barang
moerah
tanggoeng baek.
Harap
toean?
dateng
saksiken.

LI

ARK"

Etawa

NABI

NOEh

Taema tinggal ini malem
si

TOEKANG

KIANG

doonlona Gukkan

brangkat

antero

doenia,

LTE

— THE WOM1ASTONLE

NNoo

AR BE
se naa

bagjara

. en

6 OEROESAN GIGI

72
— 9, sore 4/3 —6

hari" Minggoe

(Djangan

ia

.dan hari Besar

a menoeroet

.

perdjandjian.

:

6...

BAJI JANG

MATI

ADA

TANDA

Pa

Papreksaan Dr. Verhaart, zenuw specialist.
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dimana-mana.

sengketaan haroes diperhentikan. Siapa
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akan tetapi djoega dilain-lain tempat.

S.S. disana telah dilepas 240 |Moela-moela orang menimbang tjoe'dan ahli2 An ta (hakim jura dan hha- |bengkel
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Toulouse (Perantjis). Radja Perantjis
haroeslah
mengandjoerkan
kepada
kan

3706

Oentoek rneloeaskan pengetahoean
mengerti dan pandai berbahasa asing.
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n mana jang rendah. Apakah
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kekoeasaan Keizer lebih tinggi
Te- dari pada kekoeasaan Paus, jang diafNN oeasa 2 Aan ke achirat,
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ner.

“

Deernelan

o—

Inilah sebabnja maka kaoem Christen|
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Dari itoe persaksikan dan
. djalah pada: 2

Kalau sesnesten perselisihan tidak
Pheniae
oleh mahkamat itoe, kepoe-

toesan diserahkan kepada Paus.

compleet.
Pada bengkel S.S. di
jang dilepas itoe ada 696

Manggaray
orang.

schappen

sadja sampai

madjoenja dan

perloe berdiri satoe filiaal.
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Semarang,

toean Slamet meloeloe akan bekerdja
Demikianlah ratjangan Dubois dalam
Keangkatan Hoofd Reiswezen.
oentoek pendirian kantor itoe sadja.
tahoen 1306 tentang -satoe ,, VolkenDengan
opisil
dikabarkan
dari
Bogor
Sebegitoe lekas diangkat seorang cor.Ibond” jang akan mendjaga perdamaian doenia, jaitoe doenia seperti jang bahwa moelai tanggal 22 Januari 1934 respondent, maka ia akan menjerahkan
diangkat djadi Hoofd dari Reiswezen pekerdjaan itoer Sekarang telah diangkat
| dikenalnya pada waktoe itoe.
toean 'S. Lont, sekarang mendjabat satoe commissie penilikan, jang terdiri
Akan
tetapi Dubois sendiri tidak
administrateur
dari kantor terseboet dari toean2 Slamet dan Ir. Soemono
dana
dari
akal bengkok. Statenbond
- pada tjerita doenia 'mocla terdjoega.
Koesmin. Kantor di Semarang itoe berng atau kepada Kitab Indjil, |jang dirantjangnja itoe tidak sadja
kapitaal f 10,000, jang dikirim dari
an mereka mempergoenakan goenanja oentoek mendjaga perdamaiBanjaknja kaoem pelantjongan
Soerabaja, oecang mana memang doeoekoerr
-Romana. Soedah
tentoe an, akan tetapi teroetama oentoek
loe telah distortkan oleh Semarang.
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er- | dengan tafsir jang loeas. Dengan djalan membesarkan
Pada tahoen jang baroe liwat-ini,
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litoe dianggap mereka Keradjaan Djer- rantjis. Dengan perantaraan Statenbond
Tentang pensioen.
Iman di Zaman Pertengahan sebagai itoe radjanja Philips le Bel (Philips 'Bali soedah dikoendjoengi oleh 1795
Soedah ditetapkan menoeroet peraorang
itoe
ada
terhitoeng
596
bangsa
kelandjoetan dari pada Keradjaan Ro-| de Schoone) dapat membesarkan daerah
toeran
22 December 1933
(Neder»sImana. Selain dari itoe dinjatakan poela dan kekoeasaannja dengan meroegikan Amerika dan 498 bangsa Nederland.
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toleh
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Keradjaan Keizer Augus-

tinus sebagai keradjaan doenia. Dengan

lini Keradjaan Zaman Pertengahan diberi derdjat sebagai keradjaan doenia.
| Sebagai penentang teori Paus Bonifacius datang lagi Philips le Bel (Philips de Schone) dengan teori baroe,|
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sebagai bapa
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esat dari per- dari Toehan.
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Perselisihan inipoen
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Djerman, Spanje dan Paus.

“Disini ternjata satoe ichtiar oentoek

mempergoenakan

nama

Memang,

membesarkan

almarhoem

Peratoeran madat dari Turky.
dan Paul Boncour tidak perloe soesah
Oleh pemerentah disini telah diterima
berpikir mentjari djalan oeatoek mem- pemberian tahoe jang oleh Turky di
besarkan pengaroeh Perantjis di Eropa. koeatkan menoeroet Opiumverdrag dari
Kalau mereka membalik kitab sedjarah 23 Januari 1912 (Indisch Staatsblad
negerinja sampai enam abad jang laloe, 1921 No. 98) jang diteeken oleh keramereka akan dapat bertjermin kepada djaan itoe dari ,,Protocole relatif a Ia
diplomatie Dubois. Tjita-tjita interna- mise en vigueur” de la Convention insionalisme diandjoerkan oentoek kebe- ternationale de P Opium“ sebagaimana
saran dan

membesarkan negeri sendiri.

atau 2tjita-tjita orang mentjari,, Volken-

bond

dari abad ke abad.

a.smemerintah
diatas
idjamkan
kepadanja.
ingin oentoek berkoea1 negerinja, tidak lagi
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Ken

sadja, jang

ditetapkan ijoeran pada Weduwen- en
Weezenfonds
van
burgerliike amb-

tenaren di Indonesia.
Soedah ditetapkan

December 1933
blad

tentang

wet 29

Nederlandsch Staats-

No. 763) oentoek sementara pe-

motongan

dari pensioen, onderstanden,

gadjih lepasan, dari bekas Indische
landsdienaren, locale ambtenaren dan
goeroe2 sekolah particulier jang disahken akan dimoeat dan dioendoerkan
dalam Staatsblad van NederlandschIndis,

perdjandjian itoe telah didjalankan oleh

ta
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Soedah
pindah dari Pasar
Boeroeng no. 44 ke adres

diatasi
Pekerdjaan
ditanggoeng
baik dan ongkos moerah.
Menoenggoe dengan hormat.

residentie Benkoelen

besluit tanggal
bintang
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1 zaman pertengahan Reparatievoorhorloge&gramophoon
Setelah

landsch Staatsblad Nos 711 dan 712):
a. Oentoek sementara waktoe subsidie tahoenan tidak akan diberikan lagi
pada Indische pensioenfondsen:
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Djawa Barat
Minangkabau. ,,Niets nieuws onder dej
Diberi bintang.
Telah disahkan pembagian adminis'zon” —- kata orng Belanda.
Kepada Toeam Ario Aliasar gelar tratie baroewgdari provincie Djawa
Dibelakang ini kita landjoetkan pe- Depati Radja Moeda, hoofd dari Marga Barat menoerott
perobahan dan ketenjelidikan kita tentang oesaha-oesaha Bermani Djoeroekalang, onderafdeeling tapan baroe.
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in

Di

organisasi in- |.

idak sedikit, semoea-| “Thai
“atas

—0—

Kedatangannja

ternasional boeat kebesaran diri sendiri.
Dari
Koetaradja
Aneta kabarkan:
Tidak berlainan dengan waktoe seka- 'Kapal-kapal torpedojager ,,Evertsen”
rang. Djoega Volkenbond di Geneve dan ,,Piethein” tadi pagi soedah sampai

penoem-|

oetoesan,

satoe

O—

lama

mas

dalam

dengan

1 Dec.”33 telah diberi

ketjil

disebabkania

dienst dan

terseboet haroes dipakai berikoet dengan pita jang soedah ditentoekar.
ea

Orang Militair jang melawan.
Dari Bandoeng Aneta kabarkan:|
H.C.

Brink

dari Malang,

jang pernah|

berkata kepada ia poenja onderluitenant|

,Salah

satoe

diantara

kita

Haa Maa jpenghabisan

telah

setia. Bintang|

berdoea|

oeian

N
Dengan

moelai

Maa

Dalam

bahagian

politie,
besluit tanggal 8 ini boelan

dihitoeng

nanti pada

pengha-

|bisan boelan Maart 1934 pada:
1. Kertosemito, posthuiscommandant
le kl. veldpolitie di Bentoel.

2. Djojosoediro,

rechercheur 2e kl,"

3. Doellah, rechercheur le kl.

mesti binasa, karena hal ini saja be-|
4. Setrodrono, postliwiscommandant
rani bajar dengan pendjara 2 tahoen|le kl.

lamanja", oleh Pengadilan militair dil
Tjimahi soedah dihoekoem pendjara|

5. Ardi, politieagent Ie kl,
6. Mardjan, politicagent le kl,

2 boelan 14 hari dengan dipotongse-|
7. Kampret djoega bernama Notolama waktoe ia dalam preventief. Lan-| wisosro, rechercheur le kl,
taran itoe tidak berapa lama lagi iaj
8, Djojowirono,
politicagent Ie kl.

akan
boet.

lepas

:

may.

dari hoekoemannja terse-|2 t/m 8 bij de algemeene politie di
Djokdjakarta,

:

munamakgayaa

al ilmoe|

Hal in?
boleh dja

ae

DA ApA? J)

Na

jang- sek
loentoek -

ang
aan me-

njempoe

|economi

ual,

«de,

- Ispraak,

seperti:

Ja

kunst, rechts-

-nst, dan

moraal,

dan

'banjak lain2 hal, jang nanti akan saja
terangkan sedikit pandjang.
Sebagai wetenschap lain2nja

1 gogiek

mempoenjai

an sekarang djangan

Toean,

toenggoe

besok, apa itoe ?

peda-|

1ulpwetenschap-

Oo

Ipen djoega. Djadi djika kita mempela-

Idjari ilmoe pedagogiek, haroes djoe.|ga mengetahoei Tape enschappenitja

barang batik keloearan Tn

Sama siapa pesen ?

litoe, misalnja:

1. physchologie.
. 2. psychologie.

. Pesen sadja sama adres jang soedah terkenal

3. ethiek atau zedenleer.
“4. geschiedenis. van opvoeding.
Terangnja : Opvoeding (pendidikan)
segala kedjaHirapan Tg tadi. itoe menoeroet pendapatan baroe di-|
katakan maksoednja: leiding bij “s menschen
groei,
ialah- pimpinan dalam

yi kaoem goeroe,

— Diatas Serah
opvoeding

L KARIBONGSOE & Co.

saja katakan, bahwa kemadjoeannja manoesia, moelai lahir

itoe dimana-mana

ada

sampai

dan

mendjadi orang toea sematinja,

semoea orang poenja kepentingan ten- jaitoe kemadjoean badan dan djiwanja, |
tang “pendidikan.

ilmoe 'soepaja mendjadi sempoerna. Proffesdjoega diketahoei sor Kohnstamm, seorang ahli pedaMisalnja: hampir |?'goog jang terkenal namanja mengata-

Kalau

begitoe,

pedagogiek perloe
oleh segala orang.
semoea orang mempoenjai anak jang|'Ikan:
haroes dididiknja. Boekankah kerapkali | De opvoeding

kaoem iboe kebingoengan hatinja ka-

rena anaknja rewel? karena anaknja
nakal, malas, tidak menoeroet perintah

6 (ongehoorzaam),

berani

sea

orang|

Ini perloe NN bagi pendidik. nas
Boekankah
semoea ini pertanjaan2
lam term pedagogiek hal demikian di| jang haroes dipentingkan? memberi

seboet: ,,psychische cinstelling.“ Dani 'oplossing tentang kesemoeanja hal itoe,
psychische einstelling jang Su
itoelah bagiannja pengetahoean peda-

Kepapa. pendidikan, itoe poenja pra
tjampoer gaoel dengan an:
kita sehari-hari. Tjontohnja:
Dji
anak jang bodoh, diadjar ini itoe
an masoek, sc
1

gogiek djoega.

Barang siapa tiada me-

, Pentanban

seloek
pedagogiek, soedah

beloeknja
ilmoe
tentoe hanja akan

heeft tot taak de in

het kind aanwezige gegevens zoo te
leiden,
dan het -als individu en als
gemeenschapswezenden
voor bereikbaren innerlijken vrede bereikt.
| Jang kira2 artinja: Wadjibnja pendidikan ialah memberi toentoenan kepada segala jang tersilam dalam zatnja anak2, soepaja anak2 itoe achirnja sebagai orang dan sebagai anggota dari pergaoelan hidoep mendapat
ketentraman
(kepoeasan) jang dapat

mM
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PASSAR

NOORD

SLAMET”
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ditjapainja (menoeroet kekoeatan atau

Handel

adal tinggal djengkel, djika berdjoempa de- aanleg jang ada padanja.)
Meskipoen masih ada pendapatan2
tidak ngan probleemen atau soal2 jang selain tentang maskoednja opvoeding,
“da
matjam itoe. Apa lagi dalam waktoe jang nanti kalau perloe atau'ada per-

Dames-

in Manufacturen,

en

Heeren-Modeartikelen.

overgang ini, jang dengan kemadjoean- | tanjaan

Inja pengadjaran jg. berdasar keberatan

Slanak2 kita akan berlainan hidoepnja, |
Itabiatnja pemandangannja kepada sa-

5 apak
a

“1

2

aa

aa

Imenleving dengan orangtoeanja, sehing

aa

ga kerapkali ada conflict antara orang

toea dan anak moeda,
anak, atau anak kepada
benar kita Pe a aka

1

Djika ada anak nakal, te

maka perloe
kepada soal

pendidikan itoe.
Menilik adanja anak2 sekarang ini
kita
dapat mengira2kan, bahwa akan
toe, dengan tiada

idak meng

gara

de-|

|

iapa sebabnja. ada pergantian djaman, artinja hidoepnja bangsa kita akan berlainan sama
'Isekali dengan keadaan jang sekarang.
Gantinja itoe entah akan lebih “baik,
atau lebih boeroek, itoe kita semoea

IEI

akan saja terangkan djoega-akan
tetapi
pendapatan
proffessor
Kohnstamm terseboet diatas, boleh di
katakan aliran jang terachir, jang mempoenjai
aanhangers banjak. Menilik
pendapatan itoe, djadi maksoednja opvoeding adalah doea matjam:
1. Individueel, soepaja anak itoe sebagai orang bisa mendjadi mahloek
jang djernih pikirannja, haloes boedi
perasaannja, keras. kemaoeannja dan|.

Kenapa
poetra-poetra dan poetri-poetri Indonesia di
Mr. Cornelis, djikalau poenja keperloean pakaian ka

TOKO
Sebab

harganja

SLAMET"

sangat

pantas,

Kita
Kita

mendjadi
banjak

moerah,

lakoe

sebab

mendjoeal,

telah dipergoenakan oeang itoe oentoek

— Ahli pedagoog mengatakan, opvoe'Iding itoe ta' lain jalah cultuurover: | gracht, artinja menjampaikan semoea
epoenjaan bangsa jang jang dikoempoelkan dan dihaloeskan oleh orang2
Ma
sendiri, diatan kekoerangannja « ? toea moelai djaman poerbakala hingga:
“Dan barang siapa soeka correctie, sampai sekarang ini kepada anak tjoe' “soedah tentoe akan mendapat kesala- tjoe jang akan datang. Djika opvoeding
hannja itoe, laloe pikirannja berdjalan itoe cultuuroverdracht, soedah tentoe
— oentoek membetoelkan kesalahan. De- kita semoea jang hidoep pada djaman
ngan tjara demikian, si Goeroe tidak sekarang ini mempoenjai verplichting
“ oesah bekerdja dengan macjinaal de- atau kewadjiban tentang orang toea
nenek mojang kita dan djoega terhadap
ngan mengatakan:
kepada
anak tjoetjoe kita jang bakal
- Menuciuet handieing . ini dan itoe,
23 Saja

Adapoen boeahnja, itoe

tidak mengerti,

. “Goeroe

Pe

atau boekan salah

didjaman jang akan datang.

Kealpaan
boleh.

tentang

kewadjiban ini,|

dikatakan soeatoe

Barang siapa dapat mentjapai kedoea mendirikan ,,Ambacht-Cursus” di Mang
maksoednja opvoeding tsb., dimana gar dan mendirikan beberapa bocah
sadja ia tentoe akan mendapat ke- »Polikliniek” dibeberapa bocah keloetentraman atau kepoecasan, walau di rahan poelau itoe. Sekolah jang didalam kesengsaraan sekalipoen. Dan Manggar itoe, sampai hari ini masih
kepocasan dan ketentraman itoe boleh berdjalan teroes. Jang mendjadi moeditjapai oleh segala orang, dengan ba- ridnja kebanjakan anak2 keloearan dari
njak djalannja,
oempama
mendjadi H.LS. dan sekolah Melajoe. Polikliniek
goeroe dan geesteliike leider, pemimitoe -dikepalai
oleh seorang Dokter
pin rakjat -atau politikus mendjadi Keloerahan Dr. Soeselo, berikoet pemverpleegter menolong orang sakit.
bantoenja 1 verpleegster dan 1 verSekarang kembali lagi kepada kebandmandoer. Boekan sedikit jg. telah
empat hulpwetenschappen
bagi pedapat
ditolong,
dan
masing2
telah
dagogiek jang haroes diketahoei oleh
semboeh dari penjakitnja
semasa Opvoeders :
Beloem selang berapa lama, telah

1. Physiologie, jang berhoeboengan ditjaboet

dosa besar dengan

keadaan badan (wadag) majang tjoema menoeroet| jang nanti didjaman jang akan datang noesia. Barang siapa hendak memberi
: Doekoe-boekae', atau akan ditjela oleh anak tjoetjoe kita. toentoenan tentang kesehatan badan
| Sedikitnja poen nanti sedjarah bangsa anak-anak dan soepaja badan djasma-

i!(de geschiedenis

van ons volk) akan

ninja kanak-kanak itoe dapat toemboeh

|menjeboetkan djoega akan kealpaan dengan sempoernanja
atu Ma
-ak
ika
tentoe haroes
.
boe
pat .kosong jang -boleh di kita itoe. Menilik hal ini, boekankah mengetahoei ilmoe physiologie ini.
kewadjiban
kita
semoga, 'Djadi ini berhoeboeng
5 isi dengan. segala roepa hai jang me- mendjadi
dengan lichanoeroet
pendapatan
pengadjar
“ada boekannja goeroe sadja, mengenangkan melijk opvoeding..
| bergoena. Saja berkata demikian ini, kepada so'al tentang pendidikan anak2
2. psychologie atau zielkunde jalah
h tentoe banjak saudara2 jang kita itoe menoeroet theorie dan praktijk. ilmoe njawa atau ilmoe kesoekmaan,
tertawa atau barang kali marah, dengan:
5. Pedagogiek sebagai wetenschap: Iharoes djoega kita ketahoci, karena

Ja tetapi kita haroes menoe-

te

Pedagogiek

atau

ilmoe

mendidik

soedah terang bahwa

mahloek

itoe

roet semoea adanja voorschriften, ka- jang moelai djaman dahoeloe sampai mempoenjai
hidoep rangkap,
jalah
ye
ka dee: Mana
ra sekarang djoega, selaloe dipentingkan badan dan njawa, atau djasmani dan
oleh staat dan maatschappij oleh segala rohani. Dan ilmoe psychologie ini djoe-

bangsa jang beschaafd, boleh dikatakan

pa

ga soedah mendjadi wetenschap

sen-

sekarang soedah
mendjadi “soeatoe| diri, moela2
dengan djalan wijsbeetenschap, tiada ada bedanja dengan geerte, Jaloe natuur wetenschappolijk
nschap jang lain. Dan djika kita (dan jang terachir sendiri
geestesweingat bahwa ilmoe pedagogiek 'tenschapplijke.
toe ilmoe kemanoesiaan,. artinja selaloe
“Ini terlaloe banjak sekali bagian2nja,
( mempeladjari hidoepnja manoesia lahir djadi hanja jang perloe2 sadja.
:dan Dean
Maya, dan raman
ikita
3. Ethiek atau zedenleer, jang kira2

boleh saja djawabkan ,,Kasoesilan” per-

lada wetenschap. jang sekian lebar dja- loe dipentingkan djoega oleh semoea
masih banjak hal? jang djahan dan toedjoeannja sebagai ilmoe. Opvoeders. Karena ethiek itoe memoeat

pena Nan

Tn

Svporkeur

dari timah

itoe,

wefd.i

jalah afdeeling dimana

District2

nja

Billiton ini barangkali telah doedoek

Billiton

itoe hasil jg. Doenia“ jg.
NP
AA sperne baikan

sekarang

dan

orang2 ini datangnja dari Palem-

bang, pekerdjaan mana selama ini berboeroe boeaja itoe, telah djadi pentja-

oemoemnja,

(penghidoepan)' bagi mereka,

dipoelau kepoelau

keba-

ini, Mij ini di pen. maskapai ini telah mengeloearkan
menambah bedrgid seajaemotah ocang f 750.000,— jalah

mereka

itoe,

ketika

dapat

seekor

binawak,
boeajapoen lepas.
Boeaja
itoe moela2 hendak ditentangkan pada
publiek,
pandjangnja
ada
3 Meter
lebih. “Sampai
hari ini pemboeroe2
ini masih teroes mendjalankan pekerdjaannja,
chabarnja
baroe2 ini telah
dapat
18 €kor boeaja poela, menoeroet chabar jg. pen. dengar. Perdjalanan mereka
itoe akan diteroeskan
djoega pergi .ke soengai Borang,
ke
laoet Boeding,
Lenggang,
Manggar
d.I.Lnja.

Doekoen
Telah

Keloebong.

lama pendengaran

orang2

njak ditolong (disemboehkan|

ba

oleh se

telah

menoedjoe

arah

dapatkan seekor boeaja. Koelit
binatang itoe, kabarnja memang

berharga nian , dimana koelit bahagian

dada,
Selain

itoelah” jang pertoe diambil.
dari koelit boeaja, koelit bina-

wakpoen

tahjoel memberi persangkaan, bohong”

meloeloe!
Lamanja masing2 ditempat itoe, tidak koerang dan tidak lebih, hanja -

lah

perdjalanan

Billiton, dimana poelau Penge (afd. Bangka), beruentoeng mereka

- | timah ig. di ,Export“ keloear Negeri. tidak boleh berdjoeal lebih lagi. Pen- dari
Maskapai

roetjoek” Tandj. Pandan, tapi malang

bagi.

Pada hari Saptoe dd. 6 boelan ini, njakitnja, hingga nama doekoet ini
tiba di Tandj: Pandan ,,Opera Taman telah dikenal orang2 di Billiton. Dari
Setia“ dari Java oentoek bermain di District2 dan sekitarnja, maoepoen dari
kota. itoe. Bermainnja di Vereen. Zuid tempat
djaoeh2, seperti dari poelau
en West Bioscoop.
Pongo, Selat Nasik, Tandjoeng-Laboe
Berboeroe boeaja. dll.nja banjaklah orang menoedjoe
Beloem selang keberapa lama, tiba tempat itoe, jalah minta pertolongan :
di Tandjoeng Pandan 2 boeah sampan doekoen itoe, masing2 membawa peketjil berikoet penoempangnja ada 6 njakit seseorang. Masing2 poenja doe
orang. Hadjatnja datang kemari hendak gaan kebanjakan sakit jang dideritanja,
berboeroe boeaja (indoek air). Kabar- kononnja perboeatan orang2, memang

kononnja.
Dalam

- |dikenali orang2 dimana2 Negeri, baik njakan memboeroeh pada Mij inilah,
Titor,Wen
G M.B. tentang leveringnja, maoepoen tentang terlandjoer tidak ada lain peroesahaan,
Ko
“ lebih dari 75 'kajanja poela.
selain dari G.M B. dan Goebernemen.
ah S1
berkedoedoekan
Beberapa tahoen jg. silam ingatan
Sebeloem
kena
tamparan
» Crisis
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seorang verpleegster N. di- orang doekoen kp. Keloebon
g, penjagantikan oleh H, karena N, akan di kit mana jang masing2 alamkan
sekisekolahkan. di Betawi, jalah teroentoek an lamanja, sehingga menghala
ngi bagi
sekolah vroedvrouw (doekoen beranak). Ha
oentoek mentjari nafkah (rezeKita bertanja
dalam hati: ,,Apakah
1
ongkos N. itoe atas tanggoengan BeKeloebong, jalah seboeah
tempat
volkingsfonds, Billiton ?”
Hendaknja
jang
berdjaoeha
n
letaknja
dengan
koanak2 jang lain poela
disekolahkan
.Ajoega, jalah oentoek lain2 vak poela, ta Tandjoeng-Pandan, masoek goloteroentoek kepentingan
poelau itoe, ngan keloerahan Embalong (Belantoe).
jalah atas ongkosnja, pikoelan ,,B.V.B.” Disanalah tinggal seorang doekoen jg.
Moga2hanlah. jang wadjib pikirkan! boekan sedikit perhatian orang2 pada
nja, karena atas “pertolongannja baOpera Taman Setia njaklah orang2 telah semboeh dari pe

harian

ig. litoe, tapi sajangnja sekarang pemba.1G.M.B.
itoes
dimana —waktoe
"Jachir2 ini boekan sedikit djoemblah tasan timah telah didjalankan: sehingga

banjak
jang lakoe
didjoeal
sebab “harga kita moerah sekali

Selamanja ada sedia kain poetih dari Fabriek

I KOROCKSES

'Ihal2 atau cultuur kedjawaan atau ke- dan membawa manfaat dan tahoe meteroentoek »Bevolkingsfonds Billiton”.
jang masih baik dipergoenalakoekan
kewadjibannja,
menoeroet
|Jang telah njata kelihatan sekarang,
sa
Ikan
aliran hidoepnja atau levensopgavenja.

| pengadjaran.

baik

berani .mendjalankan semoea hal jang

An

— soedah betoel tjara saja memasoekkan

barang-barangnja

dan roepa-roepa matjam sedia.

dipandangnja benar,
2. Sociaal, maksoednja. soepaja anak
itoe sebagai orang jang mendjadi anggautanja pergaoelan hidoep, dimana
tidak dapat mengira2kan. Akan tetapi djoega oempamanja didalam roemah.
khdiika kita orang toea jang sekarang ini |tangga, ditempat kedoedoekannja, sey-|lengah kepada pendidikan, soedah f#bagai staatsburger,. sebagai anggauta
tentoe anak2 kita akan terdjeroemoes 'perkoempoelan atau -perserikatan se.Ikedjoerang kesengsaraan, dan akan kerdjanja, didalam kalangan orang jang
lebih soekar lagi akan mengembalikan sama agamanja, ia selaloe berpaedah

hidoep

No. 128-M.C.
No. 40 M.C.

kononnja akan ditjari djoega.

Baroe2 ini pemboeroe2 itoe
dapat poela menangkap se€kor

telah
bina-

tang indoek air itoe di ,Soengai Tje-

3

hari

sadja,

ini

permintain

Si-

moengkin
penjakit
Kalau
doekoen.
semboeh, pada waktoe itoelah masing2
Isisakit| merasa perobahan: diboleh-

kan djoega tinggal beberapa hari lama
nja, itoe atas permintaan sisakit, andai
nja penjakitnja masih dirasa oleh sisakit itoe, dimana doekoen itoe terima

dengan toeloes dan ichlas, dan sanggoeplah menolong sedapat2nja. Hal
ini memang berhasil djoega, kebanjakan karena jakinnja tadi, dengan koer-

nia Illahi

betoel2 Kr

dapat dis

Volksraad kemoedian dengan Tan
.
Imoelai
boeka pembitjaraan tentang MAKANLAH SELAMANJA MENTEbaroe da.
#rentjanawet penarikan padjak crisis GA JANG BERSIH DAN BAEK ...
berharga f 1».
3
dari
inkomstenbelasting,
jang dengan
Ini hanja tjonw
Teroetama oentoek POEASA
(sengit
dikritiek
oleh
Mr.
Fruin
(V.C),
keau.
'menoendjoekkan
pakelah selamanja Mentega
karena beloem djoega didapat satoe
diwaktoe sekarang ini, kat:
jang
soedah terkenal paling
rentjana
penghematan
jang
memoeaskan
.«
».
tetamoe dari Indonesia jang
dan
djoega
lantaran
dalam
keterangan
menbaek
dari jang paling baek.
semoea
Belanda)
disini (Negeri
tjeritakan hal sedemikian. Tetapi tocan rentjana ini, pemerentah telah alpa
Nieuwenhuijsen menoetoep pembitja- menerangkan, bahwa padjak baroe ini
sa

“8i-

Lt
loe,

'

g Boeboek, ad.
kikiran

mas.

tsalnja: Bi-

g aloes2, boe-

« « tembaga dan

ija, menjebabkan jang

sakit itoe

adi sakit, karena perboeatan orang ?
Keterangan ini na
dari orang2

3
jang bekas berobat kekamp. Keloebong raannja demikian:
,Orang”bisa berhemat bermillioen2,

itoe, jalah bagi jang soedah sernboeh.
I Ketika didapat barang salah satoe jang
1 lantaran sekarang pen. toetoerkan diatas tadi, sisakit
« kerdja, perloe pakai obat koeat. 'betoel2 mendemam (djadi kamboeh),
Ini, tempo hari Kampret bantah, de- 'karena penjakit soedah berkisar dari

is, menjangka

Ki

—

ngan

1g

.

|

ba.

-

kasih kepastian bahwa Kampret badannja. Sesoedah tjoekoep

berarti satoe beban jang kembali memberatkan pikoelan rakjat.
Oleh lid2 Mr. Hart, Mr. Fruin dan Kan II

dengan djalan moedah sadja memoendoerkan gadjih2 menoeroet sebeloemnja
tahoen 1920, tetapi toean lihatlah voorstel2 jang belakangan, maka seorang
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. toedoehan
pada kau poenja Oom djadi hilang waktoe lihat nona Djoe-|. .
,Sebagai. . , . ja, mace pandarg
kata kah begitoe goesar dan keloearkan saja toch masih anak-anak tidak me- djangan terces bitjara itoe hal ?“
Martadisastra. Apa ia maoe
Kav poenja permirtaan? Apa jang
| Ikalau saja toetoerkan bahwa kau ada soeara dengan
goemetar. »Saja tidak ngarti akal orang lelaki. Tetapi saja
: kata nona Djoeliah dengan

—:

. Oleh

lain, Ini soedah

SAEROEN

|.

dengan tenang

BAGIAN KE XIII
KETEMOE

LAGI

an
kematian Japbenja anak, 'toedoeh
kau
sebagai
pemboenoeh soedah kenjang mengetahoei dari bociti
|Djoe, ini tidak sek:li-k:li, Kenapa kce-boekoe:
mendjawab
saja
Apa toean kira saja takoet kalau kau tidak maoe
»Apa jang kau maksoedkan ?“
'itoe resia soerat saja terboeka ? Ti- adjak ngomong djikalau dalam keada»Och, tentoe toean mengarti sendiri,
dak sekali-kali. Malah ia akan pikir an kalm? Kenapa kau ditegor tidak masa Soebardjo tidak mengarti omclantaran

ada

tentoe.

tentoe

nomer

Ditimbang 'akan djawab kalau saja seboet seb:toean- poenja gai orang jang menjebabkan matinja

satoe,

boeat saja Titi? Kenapa

szja perlce.

poera-poe-

ngan jang begini terang.“

»Terang
boeat kau sendiri Djoe.
tetapi boeat saja masih koerang nja'a
sebab mendoega aza satce gadis kan

tetapi zonder ra keloearkan toedoehan soepaja bisa
Djoeliah seka- dapat perkataan dari kau poenja bibir doeng dalam hatinia ada soesah. D'a
(rang dengan rada sabar sedikit.
Iselain bitjara tentang ikan emas.
ngan-djangan mendjadi salah sangk:— »Ja, kalau orang dalam soesah dan
Nona Djoeliah masih ingat iapoe- “an dan datang lagi misverstand. Biaf 1 Kbtngobno seperti soeami-istri Marta pengalaman bitjara dengan ini orang, tjara
teroes
terang, dan saja sedia
t. (disastra itoe waktoe tidak akan mere- jang bisa poetar-poetar omongan, dari aa
dengarkan dengan setjara- laki

—
.

|hanja menambahkan,
Isengadja," kata rona.

oeroe naik kapal | |ka. bisa berpikir .Mengan tenang. Ja, ernstig pada leloetjon, poera-poera ma: Irah dan kalau disamboet dengan ma-|. sJa, kalau saja moesti teroes-terarg
ja lekas
sampsi| ci ja?"
»Betoel djoega 'begitce, tetapi. saja | rah lontjat ke djoeroesan berdjanda. |. , . . moesti ..... teroes-terang. Toe
| te laat Saja da
Djocliah
tidak an berlaga seperti orang jang
:
.Soedah bisa kasih keterangan bahwa itoe hal Ingat ini hal nona
Ikesedihan boekan teroetama. saja por maoe mengalah djadi diam.
tjinta pada sa”
»Boekan salah sja hoor. Semoea
na jga Salat:
as
»Berlaga.4 ja jvist. Saja hania
toean 'poenja salah sendiri," ia kata berlaga tiinta pada kau tidak betoel
ta
sHal kasedihan mana, Djoe 23
'sekarang dengan kaim.
” Kematiannja fjeu Titi.“
menjinta djadinja boekan? Tapi dari
»Kau djoega pandang satoe kasedih|
»Juist, ' saja poenja salah sendiri, imana kau tahoe dan bisa membed:njan?s ini bikin saja heran sedikit.“
sama sekali!“ djawab Soebardjo de- kan hanja berlaga dan betoel-betcel ?
- Denger itoe oetjapan nona Djoeliah ngan girang sebab lihat neng Djoe Dari hak mana' kau ambil! boeat beraerasa kaget, dan matanja soedah men Iiah marah, boekannja menjesal, satoe 4 Nan
saja toekangg berlaga maeng, tetapi deng:n sabar Soebardjo tanda
“bahwa
tentang kematiannja De Pi
skan iapoenyja bitjara: ,,Titi, tidak reng Titi dibikin hal jang kedoea teNona Djoeliah diam sadja, pandang
akan mati siang-siang djikalau dalam tapi teroetama ingin menjangkal bah- rendah boeatfdiawab itoe pertanja'an,
ji doenia tidak ada kav. Ia sakit lan wa .ia tidak soeka dikatakan satoe Tapi lantaran Soebardjo mentjereng
'taran perginja ke Betawi dalam keada pemboeroeh.
pandang
iapoenja
moeka,
iapoenja
Jan sangat marah, Lantaran kau poenja |
Tetapi kendati begitoe, pengakoean mata, ia lantas kata: ,Saja menjesal
Gis sa Ini ada feiten jang benar, Djoe." Soebardjo di atas ia tidak terima baik 2 pembitjaraang sampai pada itoe
Dengar itoe perkata'an nona Djoeliah sebegitoe sadja. Dengan soeara perlaa
mendjadi goesar,
|han tetapi terang ia kata:
»Boeat saja, saja tidak menjesal sc»Toean
poenja
kelakoean
ada
koebab
saja djadi tahoe apa
jang kau
pem
sebagai
saja
Apa kau toedoeh
00
kau
rang bersifat laki-laki. Ini saja doeloe pikir dalam hati jaitoe bahwa
»
pa boeroeh? Heh?“
a

En

:

saja bisa lakoekan,
akan saja lakoekar. Dj ngan kceatir. Tidak sebagai

orang

tjint2,

tetzpi

sebagai

saudara

toea, sebagai
satoe broer
terbadap
zusje."
sTapi saja beloem pernah ada satoe
broer
merintangi
djalanan pada ia
poenja zusje seperti sekarang," kata
nona Djoeliah sekarang dengan toerdoekan kepala ke bawah dan leret
naa moeka Soebardjo. "
Soebaidjo jarg tertang hal pertjinta" an soedah psenjakan pengalaman
tjcekoep, mengarti bahwa semoea ke-

marzhzn nona Djoeliah hanja sebagai
aksi, tetapi haf'nja tidak b'sa meloe-.
pakan ia,
Selain

dari

itce,

ini

pertemoean

jang kedoea ada beda dengan doeloe.
Doeloe Djoeliah meskipoen soedah
gadis dewasa, masih serba anak-anak,
poen

iapoenja

oedjoed

dan

roman

mceka,. Doeloe
Soebardjo sebagai
Kampret lihat Djoeliah tidak datang

perasaan tjinta birahi.

Ia oesap-oesap

itoe gadis seperti adik, tetapi sekarang lantaran badan Djoeliah soedah
mendjadi berobah sifatnja, semingkin
besar, semingkin

tertarik betoel.

gaga,

hati Soebardjo

(Akan di samboeng)

Ha
Kananpergi mening

Lt

ini negeri

gi

djika Prantjis

jang

akan terdjadi antara

pendoedoek|

dari ini daerah. Persatoean mereka jang:
selama ini renggang, ternjata baik kem“bali padawaktoe terdjadi pembitjaraan2

kembali seperti doeloe jaitoe dari hoetentang maksoednja Prantijs ini.
Kaoem nationalisten di Syris, ingin- koeman 1 tahoen keatas.
ikan soepaja sekalian daerah itoe di—LO—

Dosa Negeri
2

Moeslimin

000
3

mendapat

anggap satoe 'pergaboengan. Mereka
bertahan keras terhadap itoe maksoed2
|dari Ponsot, jang menoeroet pendapatannja ingin merobek-robek (membagi-

kemerdekaan.

bagi), itoe negeri.
Kaoem Christen di “Libanon

Meskipoen orang lebih soeka kalau so'al atau per-

2 |. katain kemerdekaan| lebih baik tidak oesah dibitjarakan
seleset ini, tetapi ini sk. sebagai
- doeloe dizamari
- namanja soedah menoendjoekkan »Pemandangan” tidak

| dapat meliwatkan itoe kesempatan oentoek memberikan
er nandangannja dalam so'al kemerdekaan doenia

Islam

jang dewasa iiini dalam pembitjaraan sedan g hangat.

(Z)

.

tidak

merasa apa-apa oentoek mempersatoekan negerinja dengan Syrie jang Islam.
Perbedaan. igama dengan peradaban
ada begitoe besar, sehingga
| disini
orang hampir mengatakan tidak bisa
dipersatoekan. .

Kenang-kenangan atas mereka kaWaktoe: “3
soedah melepaskan mempoenjai selain
maka. Peranijis
| «oem Christen' jang dipotong lehernja,
'kemoedi pemerentahan di Irak, menja- akan memerloekan kepentingamr bagi meskipoen
terdjadinja- itoe soedah
— takan jang ito@negeri
jang mempoenjai| Sya...
berabad-abad
lamanja,
di
Libanon
— doea aliran soedah merdeka dan diteMasing2 fihak akan mengambil se- masih hidoep teroes.
rima di Volkenbond, -orang
soedah| kalian atoeran2 oentoek memberi perKalau Prantjis membela kepentingansampai mengarti bahwa djalannja ini tanggoengan bahwa pada penghapoekedjadian akan memberikan pengaroeh sannja negeri mandaat Perantjis ini,

kepentingan pendoedoek Libanon dan
golongan bangsa jang sedikit djoemblahnja
di Synie
terhadap
kaoeni
nationalisten Syri€, maka
hal itoe
boleh dikatakan soenggoeh koeat.

poela kepada lain-lain negeri djadjahan kepada Syri8 diberikan sekalian hak2
atau kewadjibannja jang diboeatkan
jang letaknja disekitar Irak.
—“
Kemerdakaannja
Irak ini boleh dikata dengan verdrag2 dan conventies oleh
tentoe mendjadi sebabnja daerah dja- 'Perantjis oentoek Syris atau jang di
Perlawanan
kaoem
| djahan Prantjis di Syrie mendapat bikin oleh Prantjis atas nama ini nenationalisten
Syrie.
(geri.
| kemerdekaan.
Tetapi kaoem nationalisten Syrig ada
Pemerentah Prantjis poen 'soedah |
Perselisihan2 hebat antara $ Sai dan
“insjaf tentang hal terseboet. Sedjak" lain-lain negeri, akan dioeroeskan de- berfikiran lain. Mereka poenja pemim— beberapa lama pemerentah itoe men- ngan djalan damai dan dengan peran- pin inginkan persatoean negeri2,sebatjari

daja

oepaja” sebaiknja

oentoek

taraan covenant dari Volkenbongd dan
hal per- lain-lain conventies internationaal. Ka-

- membikin perobahan dalam
hoeboengan mandaat jang bisa meme-| lau kiranja lantaran penolakan hingga
noehi keinginan kaoem Nationalist jang| 'kedoea partij ini berada dalam bahaja

gaimana

mereka mendapat

tahoe

itoe

tjita2 (ideaal) jang dipeladjarinja pada
sekolah2 Tinggi di Prantjis.
Mereka maoe sekalian daerah Syrig

- actief diantara sebagian dari pendoedoek| dan akan bisa timboelnja perselisihan ta'loek dibawah satoe Centraal Bestuur,
jaitoe Bestuur Syri&. Oleh sebab itoe
. anak negeri, dan seberapa bisa mem- bikin kedoedoekan

menggoenakan

Prantjis disebelah

mesti

Timoer mendjadi lebih koeat.
—.
Henri Ponsot, bekas -Commissaris

En

mengarti

sendjata, maka mereka

tentang

atoeran2

pembelaan.

' Pemerentah Syriz memegang -koedalam perkoen- adjiban oentoek ketetapannja keama-

“Tinggi jang doeloe,

mereka

mengadakan

perlawanan

Satoe dari antara itoe tetamoe menanja: »Berapa harikah oemoernja anak

njonja ?”
Soeami:

»Ah....

model

1934.

-

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

lahankau, bahwa engkau telah mentjoeri-—-——

Obralan journalisten di Padaing
satoe peti jang berisi emas intan dan
Zaman ini betocl2 zaman sama rata Pe
Apalah djawabankau sekarang
kata setengah orang, dengan tidak per- ini
doeli malaise mengamoek disegala kaPesakitan: .Itoe betoel toean hakim.
langan.
Saja berboeat begitoe oleh karena baBegitoelah sesoedah biasanja orang2 njak orang berkata bahwa -oeang itoe
soerat kabar jang memberi tahoekan .dengan sendirinja tidak bergoena apa
kepada oemoem tentang beberapa ma- 'apa.”
1
tjam: obralan, sekarang jang selaloe
memberi kabar itoe mendapat bagian
Sindiran.
»diobral",
Soeami:
,,Ja .isterikoe? Soekakah
Toean2
Roestam
Soetan Palindih engkau mempoenjai soeami jang piHoofdredacteur dan S. Oesman Karim tjak matanja sebelah
?“
Redacteur dari soerat kabar ,, Pewarta"
Isteri: ,,Tidak! Akoe heran. Kenajang.
tadinja dengan
nama
,,Berita"
| pakah
sampai ada pertanjaan begitoe
moelai tanggal .2 ini boelan telah me- roepa ?“
letakkan pekerdjaannja.
Soeami : Kalau demikian, biarkanlah
Menoeroet keterangan toean Rogstam
sadja akoe memegang pajoeng sendiri.“
“sendiri, adalah kelepasan itoe disebabkan berhcmat.
:

Sekarang
menoeroet A. I.D. toean
Diharap dengan sangat tetapi hor- v.d. Klits jang mendapat wachtgeld
mat, soepaja collega penggantinia apa' dari Gouvernement,
soedah masoek
bila mengoetip kabar dari soerat kabar: ,Gjadi chef dari drukkerij Maks &v. dd.
kita soeka poela menerangkan asalnja' Klits dan oentoek 'ini ia soedah meleperkabaran itoe seperti jang ada pada, paskan salah seorang Employe dari
Pewarta“ No. 294 lembar 2.
firma itoe, jaitoe toean Landman jang
Socatoe akibat jang tidak baik
Bekas DirecteurLands
drukkerij
dradirebeh
drukkerij
partikoelir,
Itoe kedjadian di Bandoeng, dimana
toean V.d. Klits. chef drukkerij ,,Ma ks

jang jen v.d. Klits“, jang keloear dari dienst
hebat oentoek mengizinkan grondwet Gouvernements
dengan - mendapat
kepada Libanon (tanggal 23 Mei 1926). wachtgeld (sesnedah bekerdja 7 tahoen
Pada permoefakatan sesoedah itoe lamarja): soedah memberhentikan salah
tentang hak roemah tangga oemoemnja (seorang pegawai di itoe drukkerij soe
bagi sekalian bagian-bagian “daerah, paja dia sendiri menggantikan peker-

soedah bekerdja 8 tahoen lamanja pada
firma terseboet.
—09—

Rangkasbetoeng.
Pembantoe kita toelis :
Keroegiannja
jang gila Barat.
Seorang gadis pendoedoek Insulindelaan, gadis jang kira2 beroemoer 19
a 20 tahoen, terpandang oleh orang
banjak, ada menaroeh sympathie pada

Ojoeogpanja: pang taatspresidentHair nan .dan
»vrije omgang”. Boekan
sedikit, baik
|
pembelaan dari tanah dae—. Moha
bangsa
kita
sendiri,
maoepoen
bangsa
li
am 'rahnja. Oentoek
menggampangkan | | maka. timboellah perselisihan antara |djaannja, sekarang soenggoeh banjak|
Belanda
mengoendjoengi
roemahnja
dja
Ii “kocadjiban, maka| pemerentah Prantjis dengan kaoem mendapat perhatian publiek bangsa

Prantfis akan berikan

| dibikin verdrag (perajandjian) antara tair kada
. Prantjis dengan Syris. Tetapi Ponsot tahoen.

|

—

-

Syrie

bantoeah

selama

mili-

waktoe 25

nationalisten Syri&. Tentang ketjotjokan

selamanja

tidak bisa

didapat. Pada-

tanggal. 22 Mei 1930, oleh Prantjis
kembali
dibikin
peratoeran roemah
Ketetapannja
armada
laoet,
tentara
verdrag. Tetapi penggantinja toean
tangga,
jang
mengadakan
bestuur
Damion graaf de Martel soedah me- darat dan pasoekan oedara Prantjis, ti
sendiri
bagi
ke
ampat
bagian
itoe
dak
akan
beroepa
mendoedoeki
dan
neeken itoe verdrag Prantjis-Syrig
negeri: doea negeri mendapat satoe
tidak
akan
meroegikan
hak
pemerinta
dengan President dari republiek Pran- |
grondwet, doea mendjudi auto-noom
tjis dan president: dari: Ministerraad hannja Syrie. Dengan kekoeatan conSyrig.
ur
£
ventie jang speciaal, Prantjis
akan dibawah perentah Gouverneur Pran'jis.
Tanda tangan jang. pengabisan ada memberikan bantoean dalam hal mem Tetapi nationalisten Syri& memprotest.
Perselisihan sebegitoe poela sekabikin organisatie, mengoedji, memberi
achirnja tidak bisa lagi membikin itoe|

.
.

dibikin pada tan
16 Naa
iIsendjata dan tempat tinggal dari ten rang soedah terboeka pada waktoe di
Verdrag itoe soedz 'dioemoemk
itoe verdrag
antara
"tara
Syrig dan pasoekan politie, dan oemoemkannja
Beiroet pada tanggal 20 Nama
Prantjis dengan
Syri8. Kaoem natioakan
memberi
pindjam
goeroe2
dan
Ada dimaksoedkan bahwa dengan officier2 kepada Syrie, jang mengoen- nalisten memprotest, sementara Reuter
setjepatnja parlement akan mengesjahada mengabarkan dari Aleppo bahwa
kan. Hari Selasa akan dimoelai debat, toengkan bagi kedoea fihak. Begitoe kaoem nationalisten mengadakan actie
poela adanja tentang pemberian naseetapi agaknja hal itoe tidaklah akan
hat tentang techniek, Yen
dan jang hebat. Sepandjang “djalan besar
rapa

Yepat

na

patroeli2

|lain2 ambtenaren.

Syri& mengambil balapanlan
Itoe
memberi: pertanggoengan
joekkan

doeloe

1 bana

3

itoe adanja dan

pokok2

oemoemnja akan

ran itoe berita datangnja tiga orang
pemimpin nationalisten jang terkemoeka dari Damascus. Orang mengharap

diterima oleh Volkendbond menoeroet akan

Sea “disini di-|

oeroesan dari hak2
bangga,
nisa

igama dan

Dengan

menggerakkan

soepaja

maksoedkan ialah negeri jang terpisah | Verdrag itoe dibikin oentoek fara
dan boekan sekalian daerah mandaat| inja 25 tahoen, dan moelai berkekoea-!
(jang djoega oemoemnja diseboet Sy-| tan pada hari masoeknja Syri&d dalam
ri&) jang terdiri pertama negeri Syrig| Voikendbond.
| dengan autonome Alexandrette, kedoea |
Kedoedoe kan
Prantjis.
Republiek Libanon, ketiga daerah au-|
Pada
atoeran
ini
nampak
diingatkan
tonome dari Latagui€ atau negeri dari |
kaoem Aloeieten, dan ke empat daerah djogga-— kepentingan2nja. Ini permintaan2 bahwa Prantjis dalam kedoeAanora Dzjebel Droese.
Aa

ux

Pa aa : Dee

ngan

berdjaga-djaga.

oen- Beberapa toko soedah ditoetoep. Kebagi| gemparan itoe bertambah hebat lanta-

orang2 dan pergaoelan2 nja, diambil
dalam-grondwet Syrig, soepaja baik

an ae dibiklena aa Neuas,

toer

bersendjata

menolak

PEK

itoe

parlement
verdrag.

Syrie

Europa, teroetama poela persnja.
Beberapa boelan jang laloe -toean|
van der Klits ada termasoek sebagai
aandeel
houder
dari N. V. Maks &
v.d. Klits dan mempoenjai 8 aandeel
cari f 1000.
Dengan bertentangan atas oendang
jang ditentoekan oleh Gouvernement,
agaknja toean v.d. Klits sebagai directeur Landsdrukkerij (pegawai Negeri) selama beberapa tahoen jang
laloe
soedah
mempoenjai
perhoeboengan dengan drukkerij partikoelir.
Soedah
oemoem
poela diketahoei
orang bahwa firma Maks & v.d. Klits
selama toean v.d. Klits bekerdja pada
Landsdrukkerij, ada banjak mendapat
pertjitakan Gouvernement dengan harga
jang menjenangkan.
Kemoedian
setelah toean v.d. Klits
hilang kekoeasaannja sebagai pemimpin Landsdiukkerij, maka iapoen' tidak
sanggoep lagi boeat memberikan pertjitakan Gouvernement dengan harga
jang menjenangkan kepada drukkerij
Maks

terseboet.

TJOK YOK

mang

TJAP IKAN MAS.
Radja obat boeat sakit Ma
(Pektjok, twetjeng,

i/tidaki semoeanja

mendjadi linjap. Ke-

da
t

hal

itoe

Cyprus

Tjelaka karena
“disitimolrern.
Baroe-baroe ini, Seorang Indonesier
nama Soeta, ketika ia hendak poelang
ke kampoengnja habis melantjong dari
Betawi dan djalannja menoeroet spoorbaan,

soedah

soedah

sampai

nasibnja,

ke Laboean.

pangkalan|

|

aka

doea negeri” "terseba

renji
g

ada seorang toeli. Ringkasnja pada

saat itoe ia tidak mendengar boenjinja
fluit locomotief.

TJOK

YOK

TJENG merk

“tida bisa
Toean

dateng, harep Toean-

mendjadi

taoe.

Inggris dan

et jAzi& Ketjil. Mereka mesti bisa
membela leiding aloeran minjak jang

kirkan sekaliannja| 'mendadi

benda jang paling berharga

mendjadikan
bahaja di da&zah Mosoel menoedjoe arah pantai
nnja dengan locar lacoet 'Tengah. Ini kepentingan2 jang
ri pemerentahar
ini terpaksa membikin Prantjis tidak bisa

toesan2 diploma- moendoer dari daerah mandaatnja Syrit,
k me
mana1. oagn Inggris tidak bisa:

BN

#1
2.

botol isinja 50 bidji harga f 1.50, antero: tempat
roemah obat Tionghoa ada djoeal. Peratoeran makan
l hari 3 kali, 1 kali 2 bidji sama aer,
ki

Ha

1 KG Ni

HE BA

Na B3

pening

Na

bagan

Terbikin
Tanahlapang

dari

Keadaannja
mengewatirkan djoega,
sebab ia dapat loeka2 berat dibagian
kepalanja.
Itoe hari djoega Soeta telah dikirim
ke roemah sakit Pandeglang.
Menoeroet sepandjang warta, Soeta

an2 Italie di Dodecanesus pantai

1.

sebab

digiling trein jang djalan

Rangkasbetoeng

itoe

oleh
Glodok

S3

$
1

Si

1 boelan.

tjap ikan mas, sigra djadi baek,
en tanggoeng lain-lain penjakit

laoet disebelah Timoer dari|
Tengah (Middellandsche Zee),
a ia disana mendjadi tiang per-

terhadap

verlaf

7

PEK

semoea.-

mesti membela

kini itoe gadis jang modern (?) sebeloem kawin dengan seorang pemoeda
bangsanja soedah
mempoenjai kandoengan alias hamil dan sekarang ada
didalam

a

tidak
sebab

ini sakit tentoe bahaja sekali
dan badan kita aken mendjadi
roesak. Kaloe Toean dapet itoe
penjakit moesti lekas makan obat

I-lain kepentingan tentoe terma- |
ka

Toehan,

(klapoer) yaungmoei thianpouw,
Syphilis-radjasinga) djika dapet

Italie dengan Vaticaan,

m itoe daerah. Tentoe dalam soal
4 didekat
benoea Timoer akan
ngar secara jang mendjadi pokok
demikian djoega.
alam

oleh

sekali, kaloe tida boeroe-boeroe
diobatin aken meroesakin antero
anggota badan, dia menjipta laen
laen penjakit, kamtjeng sowaja,

6
A pe naa Prantjis meminta meme| t teroes sesoeatoe kekoeasaan dioeroesan |

asoek dalam

berkat

Penjakit kentjing-nana (Pektjok,
twetjeng, keklim,) paling djahat

keklim)

soedah lembek karena perhoe-|
antara

diberikan

TJENG

pada "doekannja sebagai pembela dari alam
'Christen didekat benoea Timoer, soeilatoe kedoedoekan jang sebenarnja me| boengan

pada tempo malam atau siang.
Tetapi ini tindakan roepanja

||

Sa

jaitoe

A. melahirkan anak laki-laki. Banjak
tetamoe2
jang
datang
diroemahnja
oentoek “kasih selamat.

PA

mandaat

Doeloe orang2 jang mendapat hoehoeman lebih dari 1 tahoen di Medan|
dikirim ke Djawa dan kemoedian ada
poela peratoeran lain jaitoe ditetapkan
mereka jang dikirim kemari jang mendapat hoekoeman lebih dari 2 tahoen.
Tetapi
sekarang
menoeroet
,,Sum.
Post“. itoe peratoeran soedah poela

Aan

daerah

dengan tiba2 meninggalkannja, pertama
kali kita fikirkan tentang kebalikannja

Memang soesah.
Soeami dari njonja A. ada makelaar
auto. Baroe beberapa hari sadja njonja

hoekoeman lebih dari
satee tahoen.

ENAK

Kalau kita bitjarakan tentang bahaja
bisa mengantjam ini
'bahaja, jang

Orang

5

dak moengkin agaknja.
sendiri
'. Syri& terhadap Libanon

TA

ni negeri2

IN

TAY

AN

No, 10, Telefoon
BATAVIA

HO
No, 1620,

LAN

reka

—

DVERTENTIEN
ia

5

|

SY

Standard English - Malay Dictionary #

The

—

k Indonesia
Dictionary jang Pertama di tjitadi

per boekoe

Ongkos Aangeteekend

Beladjar Inggris dengan
ini:
Tida ada satoe boekoe

Pantjoran

dia

Mengobati

Beheerder

Kebanjakan

Telf.

1540

SOEMARDJA, Handelstraat 184. Bui-

KARIEM)

tenzorg. Pengiriman koran tetap dengan
perantaraan looper dan wang abon-

Administratie

NINA:

disebabkan oleh karena rawatan

Bedak MUGUET
Jang

135

Obat

obat boleh

njonja-njonja

nona2,

dan

Operatie seperti pe-

KITA

TIDAK BAIK,

KEMBALI!

kesegala

Oleh :
“T,

H.

Fan.

Terdapat dengan harga: 5-

S.

mendjadi
Harga

Harga

Boekoe

Agenten:

finta fjaf-fjat,

SOEKABOEMI
RA. BARNA

Adronaline

ada

pendapatan

poean datang boelan,

baroe dari Europa

boeat kasih

1, fl. f 12.50. besar #24. Rembours

POEDER

Tabib

Kita tanggoeng kemandjoerannja boeat sakit kentjing goela njang
soedah lama. Kaloe tidak ada boektinja wang kombali. Meskipoen
ini penjakit
ada soesah sekali obatanja, akan tetapi kita brani
tanggoeng kalo makan ini obat Librolin poeder akan bisa semboeh.

1. fl. f15. besar f 29,

|

ADRINALINE $|

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

HB ACIDALOMIN

kotor peroet beperoet misi sakit
obat tanggoeng
toempa-toempa.

BI!

“ Ini obat oentoek orang njang dapat sakit Zenuw,
malem tidak bisa tidoer. ENZ. Makan ini obat akan
dapat hasilnja. 1. fl. f12.50 besar f24,

“BE RAVORIN
Boeat

lelaki

njang soedah zwak, akan tetapi - a

(IN ROSE-POEDER BII

" Bedak roos njang teramat haroem bahoenja. Ini bedak ada baik sekali boeat
di pakai oleh orang njang ada penjakit
koelit 1, flesch fl. 3, fl, f 2.50.

Chem. Handel ,JULIANA" Semarang.

k

Sh

mendjoeal hasil tangan

asli, seperti TOPI PANAMA

Indonesia

asli harga

f 5,—, f 3,75 dan f 4,50 TOPI DJAKSI
model Panama f 1,—. ACTENTASCH
Djaksi koeat seperti koelit £ 2,—. HAND-

TASCH, TOPI anak-anak dan NjonjaNjonja, PAJONG dari kain berbatik dan
berkembang d. I. I, Barang-barang di

CORNELIS

tanggoerg

baik,

koeat dan

menjenang-

kenlah pesen, sekali tentoe boeat seteroesnja. Mintalah prijscourant.

air kentjing tidak tetap keloearnja
kadang2
banjak,
kadang2
sedikit, badan merasa tidak senang

batoek darah, tidak batoek darah

terlaloe
laat,
terlaloe
banjak,
terlaloe siang, boelan datang warna merah, peroet merasa sakit,

sakit pinggang, anak keloear beloem tjoekoep boelan, sesoedah
bersalin mendapet sakit, sakit
dada,

Menoenggoe pesenan
FiL. TOKO KABINANGKITAN
Djatibarang. S. S./WL.
M. ABDY SABOER.

sakit

perempoean,

boelan merah moeda.

datang

keloear, sakit leher, soeara roesak,

sakit dada, koerang tidoer.
No.
4.
PENJAKIT MATA:
mata merah, bengkak, tai mata
selaloe keloear, mata raboen tidak
bisa lihat, anak mata selaloe dipaloet oleh koelit poetih.

Ini semoea penjakit- kita bisa
kasih baik. Djoega penjakit pe. njakit jang telah lama, maoepoen
baroe
bisa kita
obatin
dan
dalam 40 tahoen ini kita soedah
dapat mengobatin penjakit terseboet.

Kepandaian, dan pikiran kita tjoekoep.

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

B

—

No. 3. PENJAKIT PEPAROE

#1)

.misi-seneng plezier,

—I

Djoega

minjak wangi, Eau de Cologne,

No. 1. PENJAKIT KENTJING:

No. 2. PENJAKIT
ORANG
PEREMPOEAN: boelan datang

E

Lekaslah pesen ampir abis.

Tionghoa jang terkenal

sakit kentjing manis.

2

sianja RADIO dan bageimana kita haroes

memakeinja. Dihiasi bebrapa gambar dengen
difjitak memakei finta 2 warna.

mengobatin segala penjakit jang lama
dan jang baroe seperti:

tidak

Si!

f 1,—, nanti tocan

aken trima.-satoe boekoe berisi tentang roe-

TJIAN TONG BENG

kirim.

(IE LIBROLIN

postwissel

kan. Djoeal ketengan dan codian. Silah-

Bisa

prem-

Kirimlah

f 3.60.

MEESTER

i——B

HH ADRONALINE #||

Inginkah toean taoe? Sekarang soedah
ada boekoenja dalem bahasa Indonesia.

BOEKHANDEL & UITGEVERY
»ASIATICO"

Kebonkatjang VI

BNN

APAKAH RADIO7
TELEGRAFIE ITOE

smeer spatoe, bedak dan roepa'roepa creme.
Recept-recept ditoelis oleh Dr. H. LAVY.
Harga 1 boekoe f 2.10 Rembours f 2.60.

K. W.E.
Kartaatmadja

Bi ———i-

(EN
ANEAE

keradjinan,

limonade,

& Co,

Batavia

Indonesia,

1 boekoe f 3. — Rembours

FEN

Malakastraat Telf 1456

saboen dan

Atau boekoe soember kekajaan! Dengan hampir zonder
kapital foean dapat membikin dan dagangkan: saboen,

BATAVIA-C.

2

Manufactured bij

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

Documenten

sendiri.

JUK

@d.LI. Kita tidak banjak omong.
:
Boleh fjoba sendiri. Tidak baik, wang kembali.

— . Tjiamis

pen

kokotorannja. Lebi djaoe tjoba boekti-

ken

Berisi 250 penerangan dalam soal2 jang penting boeat
pergaoelan hidoep di Indonesia. Perloe sekali bagi fiap2
orang! Isinja: oeroesan familie poesaka, berdagang beroeroesan
dengan bank. perkara-perkara civiel, failliet
lelang, minta vergunning. oeroesan hak tanah, belasting

HARDJO

Bisa pesan padalooper
»Pemandangan”

saboen.

light enz.
:
Dengan kapitaal ketjil, toean dapat membikin

1iOen 60 cent.

Sindangrasa

bikin

Berisi theorie dan praktijk boeat bikin segala roepa
saboen: saboen fjoefji, saboen wangi, saboen obat, sun-

Boekoe

Dr. H, Heerdjan en

Djoega boeat ilangken anak kefjil jan

ada keloear sarap sesoedanja pake dari
3. sampe 7 hari bisa tertarik keloear

Katana

tempat.

. GOEDGEKEURD|

WANG

Boekoe

Gandhi-pil, penjakit anak.
rembours

Speciaal boeat ilangken djerawat dan
segala penjakit koelit atawa loeka dan
boeat kepotong barang tadjem lantas
dara tida mengalir lagi.

SYSTEEM

Gandhi-olie,

Gandhi-sirop £ 0,75,

kirim dengan

dan lengket.

rabat bagoes. Lekas minta mendjadi kita poenja agent.
Importeur: Z. Z. KYONG & SONS, Pintoe Besar dalam No. 15 Batavia

Toean? dan Njonja? boleh panggil diroemah sembarang waktoe,
tjoema reken ongkos poelang pergi atau boleh datang ditempat saja.
Saban hari bisa ketemoe dari djam 7 pagi sampai djam 9 malam,

bikin ramboet keriting f 0,25,

tida meminjak

Bisa dapat beli dari toko2 diantero Negri Hindia. Boeat orang dagang

rat Poedjian bisa dilihat ditempat kita.

N. B.

sama rekening

dapat

Manis, sakit batok kering atau basah, sakit kepoetian atau tidak
fjotjok kain kotor d.LI. penjakit.
“ Boeat periksa segala roepa penjakit zonder bajar apa-apa. Soe-

obat patent seperti:

ditagih

— Harap mendjadi tahoe adanja.

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

Sedia

akan

oleh agent terseboet.

Shanghai Opera, jang pernah membikin pertoendjoekkan di Pantjoran Batavia, dan nanti
akan kombali.
Kita berani pastikan satoe kali bikin pertjobaan dengan ini bedak akan MEMOEASKAN

FABRIEK GAS
—
CORNELIS

penjakit Zonder

roepa

sekalian

diadreskan kepada:

BEDAK HANG TJIOE, hingga parasnja begitoe TJANTIK dan aloes membikin dia mendjadi satoe actrice jang paling populair dari

Batavia

kepada

Kepentingan soerat menjoerat boleh

parasmoe sendiri, seperti Miss Mary Ma
Iportretnja dengan izin| jang selamanja pake

DJALALOEDIN

segala

(M. H.A,

tahoekan

Buitenzorg.

(Zuid-Sumatra)

KETJANTIKAN

jang ferseboet di

"la
jang tida ada.

29

No. 8 GANG
PASAR MOEKA
176 MBEESTER
— TELEFOON

Memberi

nement

Prof. TABIB uda

R.

S.A

No.

RADJA

ADMINISTRATIE

Abonne's bagian kota Buitenzorg moelai ini boelan (Januari) Administratie
telah mengadakan Agent bertempat di

PERTENGA HAN Lijn Zuid-Sumatra Staatsspoor

Prijscourant dengan Gratis pada:
The Chinese & English Book Co.

Mintalah

:

Sampoerna

penoentoen

dan

|

WARTA

ae?

e" HOTEL-METR OPOLE
|

dari Toko

dapet boekoe-boekoe

bisa

Hanja
bawah

"

3

2 Oa
.,, 0.85

..

:

Sahabat lama

BATOE

Sanget menoeloeng kepada aan jang hendak mempeladjari bahasa
Inggris, dengan Goeroe, alau Selfstudie. Tida ada bandingannja.
Harga

sm

8

:

baroe

| £ Kawan
Berladjar
ai St

.

"2

ag Ra.

Pbb and

PA

1
1

17

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

preksa penjakit

orang

miskin tidak oesah

bajar nanti

kita boleh . |!

bilang apa penjakitnja itoe bisa: diobati atau tidak. Keloear kita tjoema hari 4
minggoe kita boleh d ipanggil, tapi ongkos jang tidak besar moesti bajar “

ROEPA “PENJAKIT.KOELIT, SANGET
NAN
ae
NA NE SI AON
(jo
na

1

sendiri,

Tiap-tiap hari 'ooleh datang di roemah kita
Toko

Tiga 44, Batavia
Memeedjikan dengen hormat,

Sinshe Tjian Tong Beng

:

|

Jouden Medaille Pasar Gambir 1933,
Bisa

dapat

beli dimana-mana de-

ngan harga f 1.—, f 0,60 dan f 0.30,

.

