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DJALAN -KEPENGHARGAAN. 

Meneroeskan pembitjarain dari ke- 
maren doeloe dan kemaren, dengan 
doea artikelen itoe kita hanja akan 
memperlihatkan bahwa kita dan seloe- 
roeh #ibenia sekarang hidoep didalam 
satoe zaman kemadjoean jang berse- 
mangat tjara. Barat, orang kata ,, Wes 
tersc beschaving“ (boekan 
Westersche Cultuur) jang kita tidak 
bisa tebih baik salin dalam bahasa 
Indonesia dengan perkataan ,pendidi- 
kan setjara Barat”, berlawanan dengan 

”Oostersche beschaving”, pendidikan 
setjara Timoer dari zaman dahoeloe 
kala. " 

Perhatikanlah bahwa kita disini mem- 
bedakan cultuur dan bescha- 
ving. Cultuur dari Barat banjak jang 
'datarig dari cultuur Timoer teroetama 
dari Hindoestan dan Arab, seperti oem- 
pamiahja beberapa pengetahoean se- 

perti#filosofis ffilsafat) wiskunde (hi- 
toerigan dari bintang2) architectuur dll. 
Cuftuur ada di sekolahan dan didalam 
bean apa jang keloear jaitoe apa jang 
kita sekarang namakan ,,beschaving“. 
Sepertinja Amerika, tidak mempoenjai 
soeatoe poen cultuur Barat (baroe di 
tempo terbelakangan sadja dipeladjar- 

kammja) tapi Amerika sekarang betoel 
teraama -,beschaafd“, djika kita dia- 

ngan dengarkan satoedoea perkataan 
sindirian. 

Maoe atau tidak maoe, kita mesti 

akoei bahwa Westersche berschaving 
itoe, sekarang meradjalela di seloeroeh 
doenia, dari Europa de bakermat (tanah 
aslinja) sampai ke Amerika, Afrika, 

Australia dan djoega ditanah Papoea 
di Azia kelihatan pekerdjaannja. Djika 
orang sekarang mengatakan perkataan 
»beschaving“, jang dimaksoedkannja- 
itoe boekan lain dari pada beschaving 
Barat jang boekan ada di salah satoe 
negeri tapi ada di seloeroeh doenia. 

Beschaving Timoer soedah dipan- 
dang boekan beschaving lagi. Orang 
Barat jang melihat penghidoepan 
Timoer toelen kata bahwa itoe masih 
onbeschaafd, Lebih keras dari ini, peng 
hidoepannja beberapa golongan rakjat 
di Joego-Slavia, Bulgaria dan seloeroeh 
Balkan seperti beberapa orang zigeu- 
ners, Bosniers Kroaten dan lain-lain 
jang toch djoega orang dan beroemah 
di negeri Europa, negeri Barat aslinja, 
orang kata bahwa mereka beloem be- 
schaafd. Tapi dari satoe negeri Timoer 
toelen seperti Japan, orang kata bahwa 
negeri itoe soedah beschaafd. 

Pendeknja, memanglah beschaving 
itoe soedah ditoedjoekan oleh semoea 

orang di seloeroeh doenia. 
Mesti lihat djoega kita bahwa dima- 

na-mana tempat, dimana itoe semangat 

Barat datang, soedah melenjapkan dan 
mengalahkan beschaving dan cultuar 
Timoer, sampai seperti kita soedah 
terangkan beschaving Timoer  itoe 
Soedah tidak dipandang lagi seperti 
beschaving. Dan siapa jang tidak maoe 

ikoet mempoenjakan ini pendidikan, 
tentoelah selamanja akan ada dibawah 
pimpinannja dari mereka jang terseboet 
beschaaid itoe. 

Lihat sadja tanah kita, masih keli- 
hatan djaoeh akan "naik deradjatnja, 
dan lihat tanah Hindia (Hindoestan) 
Soedah dengan keloeti-kesahnja, men- 
tjoba beberapa daja-oepaja seperti 
snon-violence “, #NON-Cooperation“ dan 
»swadeshi" dan lain-lain  tjaranja, 
oentoek mentjapai kemerdekaannja jang 
ada ditangan orang Barat, dengan 
fesultaat bahwa pemerintah ' Inggeris 

Bea PE nd BEA NA AMBAI KAA AAN ANE NN Gasa Ne IE Kerana 

   
  

Contingenteering barang Japan 
di Italia. 

Japan memadjoekan 
protest. 

Tokio, 6Sept. (Aneta-Havas) Am- 
bassadeur Japan di Rome akan mema- 
djoekan protest ke pemerintah Italia, 
karena beberapa barang Japan soedah 
dibatasi masoeknja ke negeri Italia. 

Kabinet Japan menerangkan bahwa 
pembatasan 'itoe menjerang ,meestbe- 
gunstigings-clausule" (kepentingan jg. 
teroetama mesti diperloekan lebih 
doeloe) jang soedah ditetapkan didalam 
perdjandjian perdagangan dari negeri 
Japan dan Italia. 

—I— 

Padvinders Japan akan ke 
Indonesia. 

Ada 40 Padvinders Japan jang se- 
dari tanggal 31 Augustus j.l. dengan 
kapal ,,Kiyuwani Maru“ telah sampai 
di Singapore, kabarnja akan datang 
djoega ke Indonesia. 

toe kapal ,,Kiyuwani Maru” adalah 
kapal speciaal dan dibawah pimpinan 
kapitein Hora, bekas opsir tentara 
laoet Japan. 

Pelaboehan jang soedah disinggahi 

— 

lebih tegoeh doedoeknja dan Gandhi 
toeroen harganja. kem 

Kita lihat sekarang mereka jang ikoet 
dan mempoenjakan (zich eigen maken) 
ini semangat modern, seperti Japan 
jang soedah ambil over ini didalam ia 
poenja Cultuurnja. Bagaimana madjoe- 
nja dan koeatnja kedoedoekannja di 
doenia, ditakoeti dan didengarkan soea- 
ranja oleh negeri2 Barat, goeroe2nja 
sendiri. Lihatlah Phillipina jang akan 
berdiri sendiri dan besok-hari akan 
merdeka sama sekali. Soearanja toean 
@uezon akan didengar oleh President 
Rooseveld dan terdengar diseloeroeh 
doenia, sebab banjak orang Phillipina 
dan banjak orang Japan jang evenzoo 
vele groote persoonlijkheden, orang2 
jang berkocasa sama koeatnja dengan 
orang setangan penoeh banjaknja jang 
memerintah hampir seloeroeh doenia, 

Dan djika toean tanja, oentoek apa- 
kah kita membawa-bawa pendidikan 
Barat itoe, kita djawab oleh karena 
didalam pendidikan Barat Ini keloear- 
nja orang2 jang mempoenjakan penoeh 
»persoonlijkheid”, penoeh kekoeatan 
dan tenaga itoe jang kita bitjafakan 
kemaren, dimana kita berpendapatan 
bahwa mereka dengan sedikit banjakuja 
merintah beberapa millioen lain orang. 

Boekan. di. pendidikan sekolahan, 
dimana kita hanja mempeladjari cultuur- 
rja jang beloeny artinja beschaving. 

Dan. oentoek apa kita mengemoe- 
kakan pendidikan Barat ini, jaitoc oleh 
karena pemandangan dari podjok ini 
di tanah kita jang djoega mace ma- 
djoe di doenia, sangat terlalainja dan 
tidak dilihat oleh mereka jang bisa 
melakoekan. 

Kita, didalam arahan (streven) kita 

kai tjara2 eng-nasionalisme jang soepit 
jang moesti 100 pCt, bertjara Timoer, 
kadang2 berswadeshi dan bentji 
pada semoea .apa jang berbaoe pen- 
didikan Barat. Apa jang diambil hanja 
satoe doea perkatain-asing dan exes- 
sennja sadja. Tidak tahoe bahwa de- 
ngan tjara begini kita sebetoelnja tidak 
didengarkan sebab beloem ada waktoe- 
nja, sebab semoea masih onbeschaafd, 
katanja!   S,D, 

SE LINA ta Iya ena 

oentoek madjoe, masih sangat menjoe: 

- Kantoor Administratie Senen 107 Bativia Centrum, telefoon 1810 WI. 

    
  

Administrateur S. M. SOEBRATA. 

6 

Ga j , TN & 

Diterbitkan oleh : 

Drekkerij ,PE MANDANGAN“ 

Kantoor: Senea 107 Bat.- Centram 

HARGA LANGGANAN : 

Indonesia satoe kwartaal , £ 4.30 

Locar Indonesia... , ,' , f 5,50 

Boleh dibajar boelanan, tetapi 

brenti haroes diachir kwartaal, 

Tarief adverfentie, ketrangan pada 
administratie, 
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itoe kapal ialah di Patpdnen Sai- 
gon dan Siam, 

Pandoe-pandoe Japan ifoe masing2 
oemoer dari 16 sampai 20ffahoen, dan 
mereka di Singapore disamj 
gembira oleh pendoedoekk 
Consulnja. 7 

Kapan mereka akan si 
tawi ini beloem dikabarkan. 

      

    
    

  

    

     
      

Dioesir dari bilangan 
Atjeh. . 

Baroe-baroe ini di 10 Soekoen, 
menoeroef Pe De, ada belyerapa orang 
anggauta Ahmadijah Oadidn dipanggil 
kekantornja togan Oeloefilang negeri 
Araboenkoe (terdjadi terggal 27 Au- 
gustus j.L). 
» Sesoedah mereka dihaapkan kesa- 
na, teroes oeloebalang Stoe memberi 
kepoetoesan bahwa jang moelia itoe 
tidak soeka #egerinja “Midiami oleh 
orang Ahmadijah. Boecaffpertama kali 
beliau itoe memberi kesempatan kepada 
mereka 15 hari tempo. 

—— J 

oehan 
ileboet. 

Pemboenoehftja mema- 
kai pakaian veldpolitie. 

Hari Rebo jang laloe telah dikabar- 
kan tentang ifoe pemboenoehan jang 
terdjadi kira djam 3 malam di desa 
Koekoepoe (Tjileboet: Bogor) diantara 
kaoem pendjoedi jang main sintir fda- 
doe). 

Seperti dikabarkan bahwa jang di 
batjok,.. matisseketika itgg. djoega. 

Lebih landjoet pembantoe kita dari 
Bogor ini hari mengabarkan, bahwa 
si korban itoe adalah bernama Ne-in 
seorang pemain djoedi jang terkenal. 

Menoeroet keterangannja Maroen ka- 
wan mainnja Ne'in, mereka telah dige- 
rebek oleh tiga orang, diantara mana 
La dngn ada memakai pakaian veldpo- 
itie, 
Jang terseboet belakangan telah me- 

lepaskan tembakan keatas diwaktoe 
penggerebekan. Pemboenoehan terdjadi 
ketika keadaan telah mendjadi soenji, 
dan Ne'in jang katanja hendak mentjari 
Setangannja balik lagi ketempat dimana 
diadakan permainan. Beloem sampai ia 

Itoe pembo ibilangan 

iketempat terseboet, menoeroet tanda2 
darah roepanja ia telah diserang oleh 
orang jang memakai pakaian veldpolitie, 
dan karena loeka2nja jang sangat hebat 
telah mati seketika itoe djoega. 
Heran sekali bahwa ta' ada seorang 
djoega jang mengenal 
meloekiskan roepa pemboenoeh2 itoe, 
jang menimboelkan sjak wasangka dari 
politie bahwa mereka ttdak maoe mem- 
beri keterangan, boleh djadi lantaran 
takoet. Politie mendoega bahwa pem- 
boenoehan itoe, boleh djadi lantaran 
panas hati, 

Doea orang saksi jang didoega da- 
pat memberi pengoendjoekan tentang 
pemboenoehan ini, sedang ditahan 
oer” .."dicompres, 

Gs —0— 

Mentjegah penoetoepannja 
tambang2 Oembilin. 

Tanggal 9 ib. rapat 
terboeka. 

Beloem selang berapa lama kita telah 
kabarkan apa jang dibitjarakan dalam 
Volksraad jalah tentangniatan oentoek 
menoetoep tambang2 Oembilin jang 
terkenal itoe, 

Menoeroet kabar Aneta dari Sawah- 
Loento ini hari, pada tanggal 2 Sep- 
tember jbl. disini telah didirikan 
seboeah comite jang mempoenjai mak- 
soed tidak lain hanja oentoek men- 
djalankan actie terhadap itoe penoe- 

Itoepan. 
Pada tanggal 9 Septemberj a.d. akan 

Pn an rapat terboeka. 
sia 9 — 

Mendirikan seboecah School 
Museum 

Di Bandoeng. 
Menoercet kabar Aneta dari Bandoeng 

Paedagogisch Studie Comite dengan 
pertolongannja Departement van Onder 
wijs en Eeredienst di sini telah men   dirikan seboeah School Museum, 

atau dapat. 

Losse nummer 10 Cent 
   

Dir. R. H. O, DJOENAEDI 

  

ran memakainja, akan dikirim sam 
wissel dari f 1.— atau f 1.20 oleh   

Kinine menjegah penjakit griep dan Influenza 
PAKAI 1 TABLET TIAP HARI. : 

Boleh didapat pada pendoeal2 kita. 
Tjonto jang berisi 100 tabletten 

atau HYDROCHLORAS CHININI (ZOUTZURE KININE) berikoet atoe- 
pai diroemah sesoedah diterima post- 

N, V. BANDOENGSCHE KININEFABRIEK. 

  

dari 0.2 gram BISULFAS CHININI 

    

Socara pers di Nederland. 
Tentang pengangkatan 
nja anggauta Indone- 
sier dalam delegatie 
Belanda. 

Menoeroet kabar Aneta dari Amster 
dam, dalam penoetoepannja artikel ten- 
tang orang Indonesier dan pembitja- 
raan perdagangan antara Nederland 
dengan Japan sekarang ini, maka s.k. 
»Nieuwe Rotterdamsche Cri.“ seroeh- 
kan soepaja diangkat seorang Indone- 
sier dalam itoe delegatie sebagaimana 
djoeaa telah terdjadi atas dirinja toean 
Soejono jang telah diangkat sebagai 
anggauta International Rubber Com- 
mittee, 

—0— 

Keroegian dari F 10.000, —, 

Lantaran bahaja 
“kebakaran. 

Menoeroet kabar Aneta dalam Se- 
marang dalam tempat menjimpan kajoe 
kajoe soedah terbit bahaja kebakaran 
jang sangat hebat, di Ambarawa pada 
tanggal 6 September jbl. 

Itoe tempat tadi jang soedah mendjadi 
aboe ada kepoenjaannja firma Njo Djie 
Njan siapa lantaran ini hal mendapat 
keroegian dari k. 1. f 10,000,—. 

Menoeroet penjelidikan jang lebih 
djaoeh keroegian tadi tidak ditanggoeng 
oleh assurantie sedikit djoeapoen. 

—9— 

Membitjarakan kescekaran hidoep 
dan kesengsaraan anak 

Negeri Indonesia. 

Apajang dikatakan oleh 
toean G. Van Overbeek 
atas oeraiannja Dr, Coliln. 

Parlements-redacteur dari dagblad 
Het Volk, toean G. Van Overbeek 
telah menoelis dalam s.k. terseboet 
boelan Juli j.l, terhadap keterangan 
Dr. Colijn jang mengatakan bahwa ke- 
hidoepan anak negeri di Indonesia tidak 
nampak membahajakan. 

Penoelis terseboet katakan, bahwa 
soedah barang tentoe, sekalian sjarat2 
dan ichtiar akan didjalankan oentoek 
menijegah djangan adanja bahaja ke- 
laparan. 

Ini keterangan penetap hati tentang 
keadaan anak negeri di Indonesia, ada 
dioeraikan oleh Minister Colijn beloem 
berapa lama pada Eerste Kamer. Se- 
bab kami hendak membitjarakan ini 
soal, demikian kata penoelis terseboet, 
maka atas oeraiannja Minister Colijn 
itoe hendak kami tjerminkan pada hal2 
jang soedah terdjadi. Bahwa di Indo- 
nesia itoe hanja pada kedjadian jang 
loear biasa, ada orang jang mati lan- 
taran kelaparan, ini kami terima baik. 
Tetapi kami ada koerang koeat memper 

tjajai itoe perkataan bahwih dioesahakan 
sSoepaja tidak ada bentjana kelaparan 
bisa mengantjam ! 

Soenggoeh loecar biasa Sogkarnja oentoek mengetahoei keadaan jang ses benar-benarnja, dimana rakjat Indones 
sia sekarang sedang berada. 

Pertama sebab letak djaoehnja In- 
donesia dengan Nederland ada terialoe 
djaoeh, ditambah lagi dengan koerang- 
perkakas oentoek boekti keterangan 
dalam segala kedjadian di Indonesia. 

Tetapi dari kedjadian2 sesoeatoe kali 
jang dioemoekan oleh pers baik fihak 
Indonesiers maoepoen fihak Europa, 
ada menoendjoekkan sjahnja pendapa 
tan bahwa rakjat Indonesia sakarang 
ini sedang berada didalam keadaan 
soal kemiskinan jang hebat, sebab apa sehingga rakjat dalam keperloean jang 
penting bagi hidoepnja poen bisa ke- 
tida'an, sedang oentoek permakan me- 
reka sering dalam kekoerangan poela. 
Dan kami pertjaja djika seorang jour- 
nalist jang. mempoenjai pengetahoean 
tjoekoep tentang negeri Indonesia dan ia poenja bahasa, maka orang Neder. 
land akan berdiri boeloe romannja 
mendengar kesengsaraan pendoedoek 
negeri Indonesia itoe, 

Hoetang boedi. 
Sesoedah merabitjarakan pandjang 

lebar tentang kesengsaraan - anak 
negeri teroetama paman2 tani ditanah 
Djawa, maka menoelis poela tentang 
jang dikatakan Hoetang boedi 
Nederland pada Indonesia seperti be- 
rikoet : 

»Pada kedjadian2 jang kita bajang- 
kan diatas tentang hal kesoekaran2 hi- 
doep anak negeri di tanah Djawa, tidak 
dapat disangsikan hal-hal keadaan ter- 
seboet bisa mengganggoe keamanan 
dan kesedjahteraan oemoem, Tetapi 
perhatian Nederland pada Indonesia ini 
ada koerang atau tidak pernah begitoe 
besar perhatiannja sebab ke-oentoengan 
millioen .banjaknja jang biasa mengalir, 
sekarang soedah berhenti. 

Tidak dapat disangsikan:: Djoega 
oeroesan roemah tangga: Nederland 
ada mengalami kesoekaran, tetapi hal 
itoe ada soekar oentoek dibandingkan 
dengan kesoekaran di Idonesia boleh 
dikata tidak berarti. Di Indonesia 
bentjana koerang makan (kelaparan) 
sedang mengantjam. 

Tetapi Opperbestuur tinggal tetap 
memberi keterangan baik, jangmana 
menoendjoekkan seolah-olah Nederland 
ada terlaioe besar dan moelia oentoek 
tjampoer dalam kesoekaran hidoep di 
Indonesia itoe. 

Pada achir penghabisannja nati akan   terpikoel beban jang berat, begitoe 
toelis G, Van Overbsek, 

  

Poentjak paling atas 

Lihatlah lavadomnja G. Merapi tsb, 
jang diportret tg, 25 Aug. jl, 

Lihatlah   dari Goenoeng Merapi, 

Pen aenaaa 

  

Inilah roepanja lavadom G. Merapi 
terlihatlah dari Gendol tg. 23 dan 25 

Augustus jang laloe. 
toelisan lembaran II -kemar "| tentang pemeriksan G, terseboet, 
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“moelai ini hari. 

“bang, Pakanbaroe dan Medan. Soerat2 
“bisa dikirim oentoek Penang dan lain2 

  
' donesia” jang djoega diberi hak boeat 

2 Melanggar perintahnja toekang 

     

       

   

  

   

  

   

      

    

  

  

Rechtshsogeschool 
Loeloes dalam oedjian (€ 

bagian ke tiga toean R. M. 
Nata Djoemena. 

(go 

Groentijd student2 Batavia. 
Menoeroet. kabar dari Senaat dari 

Bataviasche Studentencorps, groentijd 

student2, jang masoek pada corps di 

Post oedara oentosk Medan. 

Pada hari  Saptoe besok akan di- 

..post. oedara .oentoek Palem- 

tempat: diloear Poelau Djawa di Se- 
blah barat dari Sabang berhoeboeng 
dengan berangkatnja: kapal ,,Johan van 
Oldebarneveld “dari Belawan. 

Angkatan soerat2 aangeteekend pa- 
ling belakang dilakoekan ini hari poe- 
koel 6 sore dan dari hulpbrievenbus2 
poekoel 11 malam. 

Angkatan soerat pada bus di kantor 
tadi pagi poekoel 4.35, 

— Jg— 

“Penoetoepan post oentoek Asia. 
Ini hari dengan kapal ,Pilancius” 

o€ntoek Asia (ketjoeali Japan) dan Af- 
-rika. Dengan ini kesempatan ditoetoep 
djoega post2 oentoek gewesi2 Riouw, 

Westerafd. dari Borneo, Soematra Ti- 

moer, Tapanoeli dan Atjeh. Angkatan 

soerat2 aangeteekend paling belakang 

pada poekuel 12.30 siang dan soeratZ 
biasa poekoel 1 siang. 

—09— 

Boekoe tentang pemeliharaan 
ikan-ikan, 

Dikeloearkan oleh 
perkoempoelan ,A- 
guaterra” 5 

Siapa jang masoek didalam pasar 
Gambir soedah tentoe akan melihat 
itoe pendirian dari orang2 jang mem- 

poenjai tempat2 ikan dimana pada pu- 

bliek “alihans mereka jang memang 

soeka tentang itoe hal diberi kesem- 

petan oentoek memadjoekan pertanja- 

an ini dan itoe speciaal jang bersang- 

koetan dengan itee pemeliharaan. 
Doeloe - djoega, ketika diadakan 

rondgang oentoek pers kita telah ka- 

barkan bahwa perkoempoelan ini me- 

mang sekarang soedah mempoenjai 

sedjoembiah besar anggauta dan telah 

disoesoen poela oleh njonja Van Bo- 
vene, 

Djoemblahnja bak2 jang terdapat 
dalam itoe pasar Gambir ada koerang 
lebih 110 dengan vorm, tjat jang ber- 
lainan. Memang sangat menarik hati. 
Sekarang oieh karena dilihat bahwa 
“semangkin lama semangkin banjak ter- 

dapat perhatian dari publiek maka per- 
koempoelan ,Aguaterra” Batavia telah 

kelocarkan satoe boekoe dalam mana 
terdapat beberapa tjara dan bagaimana 
djalan jang sebaik-baiknja oentoek 

memelihara ikan2. F 

“Boekoe itoe boekan memoeat toe- 
kangz2 pelihara ikan disini sadja akan 
tetapi gambar2 jang indah dari negeri 
loearan seperti Amerika dan lain2nja 
poen tidak ketinggalan, jang menoen- 
djoekkan bahwa animo disini masih 
berlipat ganda ketjilnja dari negeri 
jang terseboet belakangan. 

Setainnja memberi penerangan2 se- 
bagaimana kita toetoerkan diatas, per 

koempoelan itoe jang mengambil tem 
pat di Leonielaan 28 Mr.-C. dan ada 
dibawah. pimpinannja deskundi- 
gen mengadakan lezing2, dan excur- 
sietochten, djadi ada goenanja djoega 

bagi anak2 kita. 
—O— 

Perkoempoeian ,Soetji Setia 
Persoedaraan”. 

Akan mengadakan 
rapat anggauta. 

Padahari Minggoe 9 Sen aan Gn 

perkoempoelan ini akan mengadakan 
rapat anggauta, bertempat diroemahnja 

toean Sarindo Gang Sampi no, 14 Ba- 

tavia-C. 
Dalam rapat anggauta ini dioendang 

dam diterima- kedatangannja anggauta2 

dari ,,Persatoean Pegawai Pabean In- 

memberi advies. 
sein (j ren 

djaga. 
Didenda f 200.— atau 
20 hari pendjara. 

Hoog Militair Gerechtshof soedah 
djatoehkan hoekoeman atas dirinja 
toean J. A, Bientjes Luitenant ter Zee 

klas Il jang ditoedoeh soedah tidak 
maoe toeroet perintahnja  toekang 

djaga Ischildwachi) oentoek berhenti 
f 200.— atau 20 hari pendjara, seba- 

gaimana menoeroet permintaannja Pe- 

ngadilan Marine poela. 

  

  

Kabar Mail. 
Kapal ,,Kota Tjandi“ ditoenggoe 

kedatangannja di Priok pada tanggal 
818 September Jang akan datang-djam 3 

iang. 

| Akan balik di Indonesia. 
5 Pada tanggai 25 ini 
Sa AD Gelan. « 
“Sebagaimana telah diketahoei Dr. 

Mansvelt jalah kepada “dari Kantoor 
dan de Statistiek di. Batavia-Centrum 
dan sekarang masih berada di Syden 
pada tanggal 25 Sept. j.a.d. ditoenggoe 
kedatangannja kembali dari itoe tempat 

—O— 

Pentjoerian d:lam kreta-api 
Si pendjahat lompat 
tatkala kreta-apise- 
dang berdjalan! 

Kemaren kita soedah kabarkan bagai 
mana toekang2 .tjopet mendjalankan 
roinja dalam Pasar Gambir baik orang 
taki2 “maoepoen - perempoean. Tidak 
koerang banjaknja korban" bangsa kita 
teroetama perempoean jang djatoeh di 
dalam tangannja itoe pendjahat. Apabila 
mereka sepertinja ,, maocin” orang akan 
tetapi seperti dalam Pasar Gamoir me- 
reka tidak mempoenjai lapangan jang 
loeas, “biar keloearkan sedjoemblah 
oeang toch mereka djalankan teroes 
maksoed itoe. 

Begitoelah semalam seorang perem- 
poean Indonesier Djawa bernama Toem 
pergi ke Pasar Gambir, dengan bawa 
anaknja jang baroe beroemoer 3 ta- 
hoen. Anak ini dihiasi dengan saioe 
kaloeng doilar. Didalam Pasar Gambir 
ini perempoean barangkali tidak me- 
ngetahoei bahwa ia selaloe sedang di- 
intjar oleh seorang pendjahat bernama 
Moersali jang berasal dari Tjisalak. 

Tatkala pada djam 11,15 malam ini 
perempoean naik kreta-api dari Kebon 
Sirih menoedjoe ke Tjikini-Kembodja 
dimana ia tinggal disitoe, ini pendjahat 
poen naik itoe kereta djoega. 

“ Setibanja di halte Dierentuin Moer- 

sali achirnja dapat lotjotkan itoe ka- 

loeng dollar diloear pengetahoeannja si 
perempoean tadi dan djoega penoem 
pang2 lainnja. Setelah kreta-api berdja 
ian koerang lebih 1 kilomeier djaoeh 
nja dari halte Duirentuin, maka de 

ngan keberaniannja si Moersali lompat 
dari tempat doedoeknja dan laloe me 
larikan dirinja. Tentoe sadja perboeatan 
nja mengedjoetkan orang2 jang ada di 
dalam itoe kreta hingga acnirnja itoe 
perempoecan mengetahoei jang kaloeng 
anaknja itoe telah ditjoeri. 

Sekarang keretaapi berenti dihalie 
Tjikini. Itoe korban dan seorang Indo- 
nesier lain toeroet padanja dan pergi 
ke politie secti Gondangdia. Oentoek 
mentjeritakan halnja. Akan tetapi baroe 
sadja mereka tiba disitoe, sipentjoeri 
poen soedah ditangkap oleh orang2 
kampoeng Tjikini Ketjil dan datangnja 
terlebih dahoeloe dikantoor politie. Ini 
memang aneh ! 

Tidak lama tagi djoega tentoe ia 
akan berkenalan dengan kamar tikoes, 
Apa is memang soedah djadi lengganan 
jang setia dari itoe politie sendiri 
mengetahocinja. 

— G— 

     

Itoe penipoe jang bernama J. H. Lo. 

Seperti kita telah kabarkan kemaren, 
disini ada seorang penipoe, jang sedang 

djalankan roinja, jaitoe seorang Tiong- 
hoa jang namakan dirina J.H. Lo, tetapi 

sekarang fternjata jang itoe penipoe 

poenja banjak nama seperti T. L. The, 

Sekarang jang mendjadi korbannja si 
penipoe 3 toekang klontong bangsa 

Tionghoa. Pada ini tockang2 klontonz 
ia bestel barang2 sedjoemblah 1 250 

dan ia akan bajar ini harga, djika se- 
soedahnja itoe toekang2 klontong an- 
tarkan pada ia lain2 barang, mana lantas 

ia tinggalkan adres. 
“Tentoe sadja.itoe toekang2 klontong 

dapat roegi jang boekan sedikit soepaja 

tidak dikenalkan si penipoe pakai koe- 
mis Chaplin. Memang boekan Charlie 

Chaplin dalam film sadja bisa akalkan 
orang, tetapi djoega ini imitatie Chaplin 
soedah dapat banjak korban. 

—0 — 

. Kedjahatan selama Pasar Gambir. 

berdesak-desak memang keimaoeannja 

toekang tjopet bocat merdjalankan rol 

nja menjambar apa-apa isi kantong 

publiek, baik oeang maoepoen barang2. 
Demikian haoesnja pada rol pentjo- 

petan hingga kantong teman sendiri 
poen dirogo. 
“ Begitoelah tadi malam seorang nama 
Railin telah diadoekan oleh temannja 
nama Idris sebab Railin telah mentjoeri 
dengan mentjopet, ketika Idris hendak 
masoek Pasar Gambir. t 

Waktoe perkara ini pagi diperiksa 
oleh Landrechter, Railin menjangkal 
moengkir teroes, tetapi sesoedah di 

lan pendjara, dengan mengingat poela 

bahwa pesakitan ini soedah lima kali 

dihoekoem dalam perkara menijopet 
djoega. 

ag —   Lan Uan 

Ditempat jang ramai dan publiek|- 

dengar katerangan saksi2 lantas didja- 
toehkan hoekoeman pada Railin 3 boe- 

Kingsford Smith djoeroeterbang 
jang terkenal, 

Akan singgahi Indonesia. 
Nama KingsfordSmith memang soe- 

dah tidak asing lagi, dalam kalangan 

dalam Denga naa antara Australie 
dengan Engelan : 3 : 3 

Sekarang « bisa dikabarkan bahwa 
pada tanggal 27 ini boelan boleh djadi 
ia singgah disini dalam penerbangan- 
nja jang baroe lagi antara kedoea negeri. 

—0— 

Dikantor politie mentjoeri djoega. 
Revodver diatas medja 

“ditjopet: 
Walsa, adalah nama seorang indo- 

nesier asal dari loear kota dan tidak 
poenja. pekerdjaan,. beberapa.hari.ber 
selang telah mentjoeri ajam di Tanah 
Abang. Kemoedian via dapat ditangkap 
oleh politie. : 

Walsa Taritas dibawak ke hoofdbu- 

poenja itoe ajam nama Asan dipanggil 
poeia.sebagai saksi dalan ini perkara” 

Sesbedah diperiksa, maka pentjoeri 
dan jang poenja ajam tadi disoeroeh 
poelang” sadja oleh politie. 

Tetapi waktoe ini doca orang me- 
n inggalkan kantor politie, maka poli- 
tic jang memeriksanja tadi sangat ter- 
kedjoget sebab satoe revolvernja diatas 
medja socdah lenjap, sebab itoe de- 
ngan segera doea orang-terseboet di- 
soesogei, dan kebetoelan: watoe dige- 
ledah wbadannja ada kedapatan .itoe' 
revolver dikantongnja saksi Asan. 

Tentoe sadja lantas Asan ditahan 
dan dikenakan proces verbaal poela, 
sementara Walsa poen dimasoekkan 
ke pemdjara. 

Perkara tjoeri revolver ini akan di- 
hadapkan pada Landraad, 

1 sana 

LANDGERECHT. 
Bersalah pada hoekoem negeri, te- 
Itapi agaknja hala! Menoeroetigama. 

Landgerecht.tadi pagi telah periksa 
doca orang.anak jang -masing2. tidak 

poenja pekerdjaan dan tinggal menoem- 

pang pada familie, terdakwa melanggar 

hak menopolie tempat pendjagaan spe- 

da poenja gemeentedi Pasar Gambir, 

jang tidak poela setahoe jang wadjib. 
Boleh djadi sebab tidak poenja pe- 

kerdjaan, sedang hendak mentjari.. re- 

zeki dengan halai, dalam fikiran ini 
doea anak, lebih baik mendjaga speda2 

publick jang masoek Pasar Gambir, 
dengan mana mereka bisa tarik ongkos 

sewa mioerah, loemajan boeat ongkos 

hidoepnja, | 

Publitk jang bawak speda di Pasar 
Gambir dan taoe tempat menjimpankan 

spedanja dengan bajaran moerah jang 
diadakan oleh ini doea anak, masing2 

menempatkan spedanja pada itoe doea 

ariak, karena bajarannja ada lebih moe- 

rah dari Gemeente poenja. 
“Ini pekerdjaan “anak-anak soedah 

berdjalan beberapa “malam lamanja, 

dan achirnja diketahoei politie. Ke- 

doea anak tadi "bermoela melarikan 

diri, tetapi dapat ditangkap. - 

Dimoeka Landrechter mereka mene- 

tangkan sebabnja mengadakan oesaha 

terseboet. karena mereka tidak poenja 

pekerdjaan dan oentoek rezeki per- 

makannja. 
Oleh Landrechter mereka dihoekoem 

denda masing2 f 2. Perloe diterangkan 

bahwa  pendjagaan sepeda jang dila- 

koekan oleh ini doea'anak ada ber- 

djalan baik, artinja tidak ada sepeda 

publiek jang hilang ditangan mereka 
2 GE 

Dimanakah akan dilakoekan 
pemeriksaan? 
Atas dirinja Aram 
Keshishian. , 

Pemeriksaan dimoeka sampai seka- 
rang beloem djoega selesai agaknja, 
hingga beloem bisa didapatkan ketera 

ngan2 jang baroe lagi tentang itoe pem 
boenoehjna kassier Thung Kim Bie. 

Boleh djadi perkaranja akan diperik 
sa oleh Landraad jalah oleh karena da 

lam penjelidikan njata bahwa iboenja 

ada seorang Indonesier dan ajahnja se 
orang Armenier (boekan persia). 

ROA 

Kabaran mengenai N.LR.O.M: 

: Dimana soearanja? 

wa tadi malam hampir djam. 9.sekoe- 

njoenjoeng-koenjoeng soeara lagoe Ti- 

moer N.I.R.O.M. hilang, ditoenggoe- 
toenggoe tidak. moentjoel lagi. Mereka 
ini lantas wartakan pada studio N.I. 

R.O.M, dengan telefoon, dan dapat 
djawaban bahwa tidak ada apa-apa. 
Tetapi itoe lagoe teroes tidak kede- 
ngaran lagi. 

Tentang hal di atas memang dialam- 
kan djoega oleh salah seorang redactie 
“Pemandangan” jang djoega lantas ka 
sih tahoe pada N.I.R.O.M,, dan tidak 

dapat djawaban jang pasti apa sebabnja. 
Boleh. djadi zendernja poetoes atau ba- 
gimana, makloem barang baroe sering 
ada ketjiwanja...,! .. 

Pengharapan publiek. 
Diantara pendengar N. 1, R. O.M. ada 

jang sampaikan pada kita bahwa pada 
hari Kemis. malam. Djoem'at djangan   dikirimkan lagoe-lagoe gamelan atau 

    

     

aviatiek, lalah ada seorang terkenal |p 

  

Ba ata & P3 xl 
ketama boeat oran 

Moeslimin itoe ma | s0e 6 In ada malam soer 
iji jang berhoeboengdengan kebatinan. 

dikirim penjiaran     

    

|Tidak. ada halangan” 
Pia tentang hak Baal 

ank |. 1 

|. Ini hal tentoe, sadja feri 
Cemmissie 

va 1 Advies 3 

    

   

0016 Kagge gamelan | wabanti malam. 
Kebetoelan pada kita € 

bahwa pengiriman levende gamelan 
nanti malam tidak bisa diteroeskan. 
Jang mendjadikan sebab jalah bahwa 
berhoeboeng” dengan. Pasar Gambir 
nijaga (pemoekoel gamelan) sama main 
diitoe keramaian, sehingga tidak ada 
orang jang achli bisa didapatkan. 

Ini kabaran tentoe sadja diterima 
dengan sedikit masgoel oleh pendengar2 
jang gemar pada gamelan, dan sesal- 
kan itoe voorberciding dari N.LR.O.M. 

rean van Politie di Gambir, dan jan Hang Kagrang sempoerna,/Apa jang telah 
ditetapkan . dalam «programima haroes 
dipenoehkan sebisa2 dan hanja hala- 
ngan: jang terpenting” sekali boleh 
mendjadi alasan oentoek menjimpang 
dari. apa jang ditetapkan, Moesti di- 
akoei bahwa oentoek di Betawi.memang 
tidak sampang didapatkan " nijogo's 
tetapi samensteller(s) dari itoe program- 
ma Seharoesnja mengetahoei bahwa 
akan ada Pasar Gambir dan orang2 
toekang gamelan akan tidak ada jang 
dipakai. 

Lantaran Pasar Gambir...) Te- 
tapi bagaimana djikalau pembajaran 
bea pada N.ILR.O.M. jang banjaknja 
f 3-—tiap2 boelam, ini kali-di bajar 
hanja: f 2.75.“sebab sedang ada Pasar 
Gambir? Sama2 alasannja, bogkan ? 

Commissie yan Advies, 
Banjak di antara pembatja dengar 

adanja Commissie van Advies pada NI. 
R.O.M. terdiri dari 3 Indonesiers dan 
1 tionghoa. Di dalam programma Ti- 
moer djoega ada lagoe2 Arab. Orang 
mengetahoei bahwa tidak satoe di an- 
tara itoe anggota Cominissie van Advies 
namanja tjoekoep mentereng — me- 
ngerti, mengetahoei atau bergaoe! de 
ngan bangsa Arab. 

Selain dari.itoe orang ingin tahoe 
sampai dimana kekoeasa'amitoe Com- 
missie. 

Kitapoen tidak tahoe benar, melin 
kan banja toekang bantoe atoer pro- 
gramma.  Poen ini kekoeasa'an tidak 
penoeh, masih tetap.., de Commissie 
wikt en de NJ.LR:O.M. beschikt ! 

Roepanja itoe Commissie memang 
bekerdja sebagai adviseerend, sama de 
ngan dimana ada Buitenzorg moesti 
ada Pedjambon,  begitoelah dimana 
N.LR.0,M. haroes ada . Commissie 
van Adviesnja...! 

Mati ditimpa balok dari auto. 
Tadi pagi satoe vrachtauto memoeat 

balok2 jang djalan di Kanaalweg, seta- 

hoe bagaimana baloknja djatoeh satoe 

dan menggelinding kedalam - kanaal, 

dimana seorang -Indonesier sedang 

mentjoetji pakaian, demikian derasnja, 

sehingga .orang jang ditimpa balok 

terseboet mati seketika itoe djoega. 
#E gk 

Dilanggar tram. 
Kemaren sore distation Rawah Bang 

ke, seorang Indonesier telah dilindas 
ole Tram, demikian hebatnja sehing- 
ga ia meninggal doenia seketika ifoe 
djcega. Majitnja dengan segera dibawik 
Ke D. A Bia 

It happened one night.” 
Poetar pertjoba'an di 
Deca Park. 

Oentoek pers kemaren soedah dipose 
tar film dengan titel sebagai diatas, 
atau djikalau disalh: dalam bahasa kita : 
, Kedjadian disatoe' malam”, Memang 
apa jang itoe malam terdjadi ada loe-. 
ar biasa. Dalam satoe autobus terdjadi 
pertempoeran antara orang koran, se- 
orang verslaggever dengan satoe nona 
manis anak multi-millionair. 

Sementara itoe koran2 wartakan Ia- 
rinja Miss anak millionnair ini dengan 
hadiah 10.000 dollar boeat siapa jang 
bisa kasih keterangan. Dan itoe journa 
list dapat tahoe ini hal. Tetapi boeat 
ia (ini hanja dalam film) 'satoe artikel 

Beberapa pembatja kasih kabar, bah-|jang penting dan nona lebih berharga 
dari 10.000 dollar. 

Jang. main .sebagai verslaggever 
Ciark . Gable, seorang. bintang Hol- 
Iywood jang sedang terang bintangnja, 
Sebagai nona manis Claudette Colbert, 
terkenal dalam banjak film djempolan. 

Banjak momenten jang loetjoe dan 
menarik hati. Tjara. bekerdjanja koran 
Amerika beserta mesin tjitaknja nam- 
pak di 'itoe film. Soenggoeh film jang 
ada harganja ditonton. Sebentar hari 
lagi moelai main di Deca Park, 

En —0-— 
Ketjelakaan ngeri. 

Tadi. pagi didjalanan Bidara-Tjina 
Bitawi, telah fterdjadi toebroekan hebat 
antara kreta pakai doea koeda dengan 
satoe autobus, 

Koeda terseboet mati ketika itoe 
djoega sementara koesirnja- mendapat   

  

  

Sabar itoe poko' kemenangan.” 

Faham kesabaran da- 
lam Islam. 

Perkataan sabartidak akan mendjadi 
asing lagi bagi tiap2 pembatja teroe- 
tama rajat Indonesia. Jang mana asal- 
nja itoe dari pada bahasa “Arab, jang 
kini sehingga bisa mendjadi kebiasan 
dalam pergaoeian. hidoep seolah2 ba- 
hasa itoe mendjadi bahasa sendiri. 

Sebahagian besar bangsa kita Indo- 
nesia mempoenjai faham bahwa sabar 
itoe, djika dipoekoel tinggal diam sadja. 
Mentjahari makan tidak maoe katanja 
sabar, -ditjela dan. dihina: tinggal diam 
semoeanja itoe salah tempat, Djika kita 
dipoekoel. orang tinggal. diam artinja 
kalah. Kalau dihina orang tinggal diam 
artinja mengalah, dan djika paksa atau 
disoeroeh apapoen sadja moesti toeroet 
artinja menjerah, Djadi sabar jang di 
maksoedkan oleh kita ialah menger- 
djakan soesatoenja dengan teroes mene- 
roes tidak memikirkan itoe ini, hanja 
karena menoeroet perintah Allah belaka. 

Tjonto kesabaran jang dilakoekan 
oleh Njoendjoengan Nabi kita Moham- 
mad S.a.w. ketika moela2 menjebarkan 
Igama Islam di tanah Arab, kanan kiri 
rintangan dan halangan. boekan main 
hebatnia, baik dari fihak achli maoe 
poen dari fihak moesoeh (penjembah 
berhala), selaloe diterima dengan se- 
tanghati, toch nabi Moehammad teroes 
mendjalankan kewadjibannja apa jang 
telah diwadjibkan oleh Toehannja. 

Demikianlah hendaknja kita ra'jat 
Indonesia pada oemoemnja dan kaoem 
Moeslimin. pada choesoesnja, soepaja 
meniroe bagai kesabarannja Nabi kita 
Moehammad s.a.w. mendjalankan ke- 
wadjibannja. Djika kita soedah bisa 
mendjalankan kesabaran seperti jang 
dilakoekan oleh N. Moehammad itoe, 
soedah tentoe-kita akan disoekai oleh 
Toehan jang. Maha Kogasa. Karena 
Toehan telah menjatakan dalam boekoe 
(Doeranj: ,innal Loha Maas Schobirin:” 
»Sesoenggoehnja Allah 'itoe beserta 
orang jang sabar2. 

Satoc party pergerakan, peroesahaan 
dan sebagainja apabila tidak melakoe 
koekarn kesabaran  nistjaja partynja 
itoe akan lekas hantjoer, peroesahaan 
nja akan goeloeng tikar. Kesemoeanja 
itoe karena merasa poetoes asa dan 
mendjaoehi kesabaran. 

Poetoes asa adalah satoe sifat jang 
moesti dilinjapkan dari pada hati rakjat 
Indonesia. Karena dengan poetoes asa 
itoc mendjadikan sekalian peroesaha- 
an dan ichtiar anak negeri (Indonesia) 
boebar “alias moesnah. Mereka tidak 
bisa dan tidak maoe menahan segala 
sengsaraan dar bahaja-bahaja jang 
diterima olehnja, 
“Merera tidak maoe meniroe sekalian 

perdjalanannja Rasoellalah. Djika de- 
mikian doedoeknja maka tidak heran 
lagi pergerakan2 jang ada di Indonesia 
ini, jang sering kali hidoep tidak lama 
teroes mati, karena lid2nja semoea tidak 
melakoekan kesabaran, Marilah kita 
ambil pedoman dan dasar kesabaran 
dari 'Ajaf2 Toehan jang menjatakan 
didalamnja : 

»Mereka jang sabar diwaktoeMne 
nahan azab sengsara uan kesoesa- 
han diwaktoe bertempoer (menger- 
djakan kewadjibany — menghadapi 
moesoch “mereka “itoelah jang se- 
soenggoehnja mendjadikan bertagwa 
kepada Allah." 

Pendek kata N. Moehammad s.a.w. 
jang mempraktykan itoe. ajat telah 
sampoerna Dan kita iringi lagi ba- 
gaimana diantara orang2 Islam jang 
'meniroe langkahnja Rasoeloellah itoe, 
dalam boekoe Islam ada diseboetkan 
diantara :. 

Tatkala orang2 Islam mengirimkan 
salah satoe tentaranja jang dikepalai 
oleh Tarig bin Zijad ke Spanjol, jang 
dipandang oleh kaoem Islam terlaloe 
sedikit kaoemnja, sedang belatentara 
Spanjol sangat besarnja. Tetapi oleh 
karena kebidjaksanaannja serta ke- 
tjakapaanja serta kesabarannja Tarig 

. bin Zijad teroectama karena Tagwa 
kepada Allah maka dapatlah mereka 
madjoe serta mendapat kemenangan 

baginja. ' Ta 
: «Hal ini telah dikoeatkan poela oleh 
Ajat. Allah dalam @oer'an jang arti 
nja kl. demikian : 

»Beberapa golongan jang ketjif 
bisa mengalahkan golongan jang ba- 
njak dengan idzinnja Allah", 

-Begitoelah djika kita sabar dalam 
segala sesoeatoenja, nistjaja akan men- 
dapat kemenangan, djika Allah meng- 
idzinkannja, 

gerakan Indonesia baik jang berhaloean 
Islam maoepoen nasional, dalam sega 
la hnja moesti mengerdjakan 
Sabar, karena dengan: tjonto kesabaran 
jang. dipertoendjoekan oleh Djoeng- 1   loeka berat dan teroes dibawak ke 

Ca, | 

L BEN ane. 

djoengan Nabi 

Begitoelah hendakgja keadaan per- : 

oehammad dan seka 
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NEDERLAND 
. M.B,3, Belanda Indo tidak lakoe! 
2 Bini Ha Djadinja tidak 

AG djadi diboeka. 
Den Haag, 6 Sept. (Aneta) Pem- 

boekaannja H. B.S. jang dioesahakan 
oleh Belanda Indo disini tidak bisa 
didjalankan oleh karena moerid2 jang 
memberi namanja oentoek masoek da- 
lam sekolah terseboet ada sangat ketjil, 

—0— 
Bekas directeur van Justitie 

JJ. Schrieke 
Padatahoen 1935 ba 
ro& akan djadi goe- 
roe tinggi. ! 

Den Haag, 6 Sept. (Aneta) Ka- 
barnja bekas officier van Justitie jalah 
tocan J. J. Schrieke baroe pada tahoen 
1935 akan memegang djabatan seba- 
gai goeroe tinggi dari Universiteit di 
Leiden. 

Soaliai jalah berhoeboeng dengan 
atoerannja budget, 

—O— 

. Keoentoengannja B.P.M. , 
Amsterdam, 6 Sept. (Aneta): 

“Bataafsche Petroleum Maatscahappiji 
soedah menggali soember minjak tanah 

dari lapangan Algemeene Exploratie 
Royalty dalam bilangan Kloeang sebe 
lah Oetara dimana dalam 24 djamnja 
bisa didapatkan 176 M' minjak jang 
tidak disertakan dengan air dan koe- 
lebih.15.000 M?. gas. 

2 gp 

Voetbal di Nederland. 

Pertandingannja Ne- 

derlandschelftal. 

DenHaag, 6 Sept. (Aneta). Di 

dalam - seizoen voetbal baroe ini, Ne 

derlandsch elftal. soedah pasti akan 
bertanding 4 kali diloear negeri jaitoe: 

| Dengan Zwitserland tanggal 4 Noa- 

yember di Bern. 
...Dengan Duitschland tanggal 17 Feb- 

ruari 1935 di Amsterdam. 
Denga Belgie tanggal 31 Maari di 

Amsterdam. 
Dengan Belgie lagi tanggal 12 Mei 

barangkali di Brussel. 
i dengan Dene- 

pembitjaraan. 

: 9 : z 

Troon redenja Sri Ratoe Wilhelntina. 
2s | Mann aan rkan oleh 

5 23 jai Tg TE ng Ke 2 2 

Den Haag, 6 Aug. (Aneta) Phic 

1 ftoon redenja Sri         
terdjadi pada tahoen2 jang doeloe. 

Hayam 

— Purmerend, 6 Sept. (Anetal Pasar 
Purmerend jang soedah ada 450 tahoen 

adanja, soedah dirajakan, dan Minister 

Oud berpidato. 
0— 

EUROPA 
Siapakah jang bersalah ? 
Ketjelakaanjang mem- 
bawa maoet. " 

Londen, 6 Sept. (Aneta). 3 orang 
soedah tiwas djiwanja dan koerang 

lebih 40 mendapat loeka tatkala terdjadi 

penoebroekan antara 2 kreta api L.M,S. 
dekat Saintenocb. 3 

Sedjoemblah besar wagon2 soedah 

keloear dari railnja masing2. 
—O— 5 

— Rusland—Japan tidak bisa 
ag berperang. 

Ramalan dari ,Times”, 

Londen, 5 Sep. (Aneta-Havas): 

Soerat kabar Times bikin pemandangan | 

berhoeboeng dengan so'al Chinese | 

Eastern Railway serenta menerangkan j 

bahwa- ia tidak pe jang diantara 

Japan Sovijet-Rusland akan terbit perang 

dengan “segera, 
Soerat kabar 'ini, toelis, bahwa Ja- 

pan wadjib bekerdja dengan loeas di 
  

lian sahabatnja serta pengikoetnja telah 
memberi boekti kepada kita semoeanja. 

Pemimpin2 jang tidak melakoekan 

sabar, soedah tentoe pergerakannja itoe 

akan mendjadi roesak, karena langkah- 

nja pergerakan itoe semata2 disandar- 

kan kepada hawa nafsoe. Sedang ke- 

adaan hawa nafsoe itoe selama menga- 
| djak kepada kedjahatan. Dus semoea 
pergerakan jg. menoentoet kemerdekaan 
tanah air dan bangsa apabila tidak di 
sandarkan kepada Sabar terseboet di 
atas soedah tentoe tidak akan lama 
oemoernja. Tetapi kami pertjaja apa- 

bila semoea. .pemimpin2 peranakan 
100 pCt bersandarkan kedada 
han (Algoer'an dan Hadist dan sekali2 

nja tidak ditj rkan.ke- 
     

hawa nafsoer 
sada pergerakan terseboet, soedah ten- 
joe Allah akan memperlindoenginja, 

auto dari Tjoemoe pasisir Oslo dan 

et Toe PS 

Manchukuo dan diganggoe oleh tekort 
besar. Japan tidak nanti sakan maoe 
melebihkan ini “beban financieel de- 
ngan djalan -tjoba reboet Siberie Ti- 
moer pada tahoen jang akan datang. 

Soerat kahar ini. poen heranggapan 
bahwa soesah sekali sisa diperijaja, 
jang Soviet-Rusland jang seperti biasa 
terantjam oleh. bahaja kelaparan, hen- 
dak menjerang socatoe negeri, jang 
mempoenjai pasoekan darat dan laoet 
jang koeat, terletaknja lebih. dari 3000 
mijl dari fabriek2 dan goedang2 sen- 
djata kepoenjaan Rusland, 

—09— 

Pesiarnja Sri Ratoe Wilhelmina. 
»Ditoearnegeri, 

Aasgaarstrand, 6 Sept. 
(Aneta) Pada tanggal 5 September jbl. 
Sri Ratoe Wiltelmina dan priases Ju 

padakan perdjalanan dengan 

     
   

pesisir Aasgaard pada keesokon harinja 
disekitarnja dalam mana pada , ketika 
itoe djoega kedoea orang tadi belandja 
beberapa barang2 di Yoensberg. 

Sri Ratoe telah mengirim satoe Soe 
rat dalam mana terdapat oetjapan terima 
kasih “pada pemimpin2 perempoecan 
dari kaoem padvindsters atas mereka 
poenja kehormatan dengan djalan mem 
beri boenga2. 

—I— 

VOLKENBOND. 
Tiongkok masih maoe 
"mendjadianggauta. 

Geneve, 6 Sept. (Aneta-Reuter: 
Tiongkok akan mengandidaatkan diri- 
nja lagi oentoek soepaja dipilih lagi 
didalam Conseil. 

Sayan 

Orang2 Nazis mesti bikin bers.h 
koeboeran2 bangsa Jahoedi ? 

Kembali ,Der Stur- 
mer” dibeslag. 

Eesen,4 Sept. (Aneta-Transocean). 
Nummer paling achir dari s.k. Nationaal 
Socialist jang bersifat radicaal ,Der 
Stiimer“ kepoenjaannja Julius Streicher 
dam jang diterbitkan di Neurenberg 
ini.hari dibeslag oleh polite-gemeente 
Kamen, jalah salah satoe kota ketjil 
dekat Essen.. Pembeslahan itoe dise- 
babkan oleh karena itoe soerat kabar 
memoeat artikel dalam mana diterang- 
kan bahwa burgemeester dari Kamen 
paksa orang2 Nazis jang nganggoer 
membikin bersih koeboeran2nja orang 
Jahoedi. 

Berbareng dengan ini burgemeester 
menerangkan bahwa itoe kabaran tidak 
mempoenjai alasan sedikit poendjoea. 

et 

Apa Tiongkok akan dipitit kembali ? 

Geneve, 5 Sepi. (Aneta-Reuter). 
Turkie dimadjoekan sebagai candidaat 
oentoek kedoedoekan dalam gowongar 
Voikenbondsraad. sebab Tiongkok soe 
dah datang temponja oentoek lepas 
djabatannja. 

Dalam keterangan officieel dari Tur 
kie disebaetkan,. bahwa Perzie. tarik 

kembali -ia poenja candidatuur oenioek 
membantoe pada Turkie. 

Ini berarti, bahwa Tiongkok poenja 
kans akan “dipilih “kembali terantjam 
bahaja. 

Zn 

AMERIKA 
" Apa ada coup @etat lagi ? 
Havana, 4 Sept.|Aneta-Havas). 

Di iboe kota di mana terdoega bisa 
terdjadi .coup d'etat.nampak kekoea- 
tiran besar. 

Tentara telah berada di Santiago, 
dimana mereka boebarkan perkoem- 
poelan2 dari student2. Penggawai dari 
ministerie oeroesan kesehatan ra'jat 
pekerdjaan,  onderwijs,  pekerdjaan 

    

dah dikirim ke Marion, 2 ke Concord 
sebagaimana djoega afdeeling-afdeeling 
senapan-senapan mesin. 

Pengiriman ke Warren 
tidakketinggalan. 

Staais Militie tadi poen telah dikirim 
ke Warren, dimana politie menggoena 
kan iraangas dan pentoengan terhadap 
kaoem pemogok. 

Koempemogok masih 
sadja bisa toetoep 
fabriek: 

Kaoem pemogok, sampai sebegitoe 
djaoeh masih! sadja kesampaian oen- 
toek menoetoep.satoe fabriek dimana 
ada bekerdja koerang lebih 800 orang. 

Didemblahn ja korban2. 
Dalam penembakan2 'di Trion se- 

bagaimana telah dikabarkan pada tg. 
5 Sepiember seorang telah mati dan 
seorang lain mendapai loeka2 berat. 

Di Augusia 3 orang mendapat loeka 
- 

berat tatkala terbit penembakan2. « 

Kekoeatirannja minis: 
terPeperangan. 

Havas tambahkan bahwa Minister 
Peperangan memberi tegoran terhadap 
pemakaian jang keloear dari batasnja 
dari Nationale Garde. 

la -kogatir bahwa lantaran hal ini 
nanti akan timboel satoe kebentjian 

:dari fihak publiek terhadap balatentara, 

Akan tetapi sampai sebegitoe diaoeh 
pimpinan atas. Nationale Garde masiti 
sadja ada didalam tangannja staats 
gomverneuis, 

AZIA 
Pemogokan.kaoem boeroeh Ge- 

meente Tokio. 
Pemimpin2 pemogokan 
akan dilepas. 

Tokio, 6 Sept. (Aneta) Gemeente 
Tokio melepas 45 pemimpin2 pemo- 
gokan, dengan sjarat. bahwa mereka 

akan.dibenoem. lagi, djika mereka se 

beloemnja tanggal 7 September akan 
soeka moelai bekerdja lagi. 

La 

Kembali ke Tokio lagi. 
Tokio,6 Sept. (Aneta-Iwaki). Dari 

Tokio soedah dioemoemkan dengan 
officieel bahwa kapitein Liu Tien Pu, 
marine-atiache negeri Tiongkok jang 

pertama di Japan sesoedahnja pertem- 

poeran Mandchoeria, soedah berangkat 

dari Shanghai menoedjoe ke Tokio. 
— g— 

Kaoem bandiet jang mempoenjai 
Dicipline Militair. 

Melakoekan penjera- 
—snganpada.C.E.R. 
Ilarbin, 4 Sept. (Aneta-Iwaki). 

Kaoem bandiet jang telah bikin terbalik 
satoe kreta-api di tjabang Selatan dari 

Chinese Eastern Railway dan telah 
iawan 9 penoempang - bangsa Japan 

dan Amerika soedah dibasmi sama 
sekali (?) 

Datam penjelidikan telah njata bah- 

wa penjerangan2 tadi itoe terdiri dari 

8 rombongan jang terbagi poela atas 

10 sampai 15 orang jang masing2 

mempoenjai pemimpin sendiri. Mereka 
berdiri dibawah discipline militair dan 

diperlengkapkan dengan  sendjata2 
modern, jang terbikin di- Duitschland 
dan Tsjecho-Slowakje. 

Penjerangan terseboet diatoer de- 

ngan rapih, bahkan itoe kaoeman ban- 

diet mempoenjai imformatiedienst sen 

diri di kota Harbin, Rombongan ter- 

diri dari ampat poeloeh orang diba- 

wah pimpinannja Kian Tung, jang 

membawa penoempang2 jang ditawan, 

telah ditembak mati oleh laskar Japan. 

    ocemoem dan ioear negeri, begitoe 
djoega dari dienst2 parlemenfair, telah 

mogok. 

Apakah benar pemogokan jang 
beroleh kemenangan ? 

3Jorang soedah diangkat 
oentoek memberi rap- 
portpadaRoosevelt. 

Washington, 6 Sept. fAneta). 
Sekarang soedah diangkat 3 orang jang 
meroepakan satoe Raad terdiri dari 
Gowverneur New Hampshire jaitoe 
Winant, Smith dari Atlanta dan presi- 
dent Brooklyn Borough jalah Ingersoll 
siapa sebeloemnja tanggal 1 October 

rapport pada president Roosevelt. 
“ Sloan menerangkan bahwa iftoe pe- 

mogokan ocoemoem telah beroleh keme- 

mangan, Sedjoemblah besar fabriek2 
dari sebab antjaman2 terpaksa moesti 
ditoetoep.' - Sekarang — djoembiahnja 
kaoem pemogok ada koerang lebih 
360.000 orang. 

10 diantaranja tiwas 
djiwanja, 

“10 orang diantara mereka itoe telah 
tiwas diiwanja dalam. pertempoeran 
sedjakuja diadakan pemogokan tadi, 
5 di Honepath dimana mereka ini telah 

bertempoer - dengan employes dari 
vliegenbrigade. Employes 'ini meski 

en telah diberikan “tanda oentoek 

bekerdja toeh masiki melakoekannjus. 
»— Ieompagniestaat- 
...militse dikirim. 

3 compagnie dari Staats Militie soe-   
  

  

  

  

Penghinaan pada Politie. 
Pendjoeal ,,Matahari” 
dihoekoem ! boelan 
pendjara. 

telah memeriksa perkaranja Manaroe- 
din, jang. dipersalahkan telah meng- 
hina seorang politie-agent Indonesiet 
nama M. Rain, terdjadi di Contonstraat, 

ngan berteriak ditengah djalan, karena 
ini menarik orang berkoempoel melihat 
ada jang direclamekan, sehingpa dja- 
lanan djadi tertoetoep. 3 

Disitoe pesakitan 
dengan mengatakan : 

baroe terbit. Boekan sadja siang mata- 

Orang berkoempoel melihat dan ken- 
daraan- terhalang perdjalanannja. 

sedikit “oentoek berteriak2. Sesoedah 
pesakitan memberoengoet laloe ia pergi 

matjam kesana saja dioesir kemari saja 
dioesir”, Kemoedian pesakitan “pergi   Baroe-baroe ini Landraad di Medan : 

ketika politie itoe melarang pendjoeal 8 
madjallah Matahari“ terseboet, dja- | 

berteriak-teriak | 

»Saudara-saudara, ini hari matahari |: 

hari terbit malampoen djoega terbit”, 

Saksi menjoeroeh pesakitan ketepi | 

ke Tjong Jong Hianstraat. Disitoe iaj 
riboet lagi, kemoedian saksi men'veroeh $ 

lagi ketepi dan persakitan berkata ,,Apat 

ke toko Thai Sin memindjam potlood 
kepada seorang kawannja dan mentja- 
fat nomor itoe polisi dan tidak keting- 
galan poela perkataannja , Saja maoe 
tahoe” ketika politie itoe bertanja apa 
sebab nomornja ditjatat. Saksi kembali 
mengoeroeskan pekerdjaannja dan pe- 
sakitan tingggal di toko Thai Sin. 

Datang Politiefagent Goud Saksi 
laloe merapportkan kedjadian itoe, dan 
tocan, Goud mengadjak saksi oentoek 
menjoempai pesakitan. Ketika berdjoem 
pa Goud bertanja. Kalau saja peren- 
tah tidak maoe ikoet ? 

Kalau saja soeka ikoet saja ikoet, 
kalau tidak, tidak bikin apa ikoet ps- 
rentah politie, 

Djadi opas sematjam itoe tidak ber 
goena tjari makan. Lantaran peroetnia 
sadja kelaparan sebab itoe dia teken 
diadi opas. 

Oleh sebab itoe pesakitan teroes 
dibawa kekantor politie, dan ditengah 
djalan pesakitan berkata “lagi Tidak 
selamania djadi boy Belanda." 

Kemoedian dipereksa jagi Ass. We- 
dana Mas Zakaria. Saksi ini hanja me 
nerangkan bahasa ia telah memereksa 
pesakitan dosa djam famanja. 

Selesai pemereksaan tosan Djoni 
membatjakan picidooinja jang pandjang 
lebar sehingga president doea kali 
meminta soepaja pleidooi itoe djangan 
menjimpang dari perdjalanan perkara. 

M,.Djeni meminta soepaja pesakitan 
dibebaskan atau soepaja pesakitan di 
hoekoem. dengan. perdjandjian sadja. 

Menpgeroet ,Pe De" sesoedah raad 
kamer president memoetoeskan pesa- 
kitar Maharoedin, karena di anggap 
betoel berasalah menghina politic ia 
Gihoekoem 1 bogeian pendjara. 

cra. 
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Hoe perampokan jang kena 
ditoembak. 

Achirnjameningga! 
doenia, 

Kemaren kita telah kabarkan bahwa 
satoe rampok jang sedang mendjalan- 
kan rolnja telah kena ditoembak dan 
ketangkap. 

Ini hari menoeroet Aneta dari Ma- 
dioen itoe perampok terseboet diatas 
lantaran loeka2nja telah lepaskan na- 
pasnia jang penghabisan. Akan tetapi 
selamanja ia masih bisa bitjara terlebih 
doeloe ia menerangkan bahwa padanja 
ada ikoet 4 orang lagi jangmana nama2 
nja ia telah terangkan dengan sedjelas- 
dielasnja 

Lantaran - keterangan itoe maka po- 
litie disitos dengan tidak ajal lagi me- 
lakoekan ' pengoesostan dan achirnja 
poen berhasil, 

Bravo! Kita harap sadja moedah2an 
berhasil teroes . 

—G — 

Satoe auto terbalik. 
Lantaran sopirnja 
tidoer. 

Menoeroei kabar Aneta dari Tegal, 
seboeah auto, jang memoeat ikan dan 
datang dari Cheribon di dekat Tjiamis 
terbalik lantaran slip. 

Knechtnja dalam itoe mobiel mela- 
jang diwanja. Ini ketjilakaan telah ter-   Pesakitan mohon berpikir. diadi, sebab sopir auto itoe tidoer. 

  

  

P | 
Maandblad Bergambar 

Oplaag 6500 

£ 5,— setaon atawa 12 nomer, (2.50 

Ingetlah, kalangan Regentschapsraad 

djadi lapangan advertentie djoega 

Patavia-Centrum (R. Salehlaan 18,   

  

Bestuur Boemipoetera di Hindia 

Jang mempoenjai 76 jabang dari setisp Regenischap di Djawa dan 
Madoera dan Sebrang, dengan 5700 leden. 
Mempoenjai lagi 6 orang leden Dewan Ra'jat/ Volksraad/di antaranja djadi 

gedelegeerden doea orang/Regeni Pandoeng dan Pati Gresik 

Dikirim perfjoemah kepada leden P. PLB. B. dan dibafja oleh langganan? 
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga abonnement boeat Hindia. 

bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa6 nomer. 

Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie. 

Menghadepi hasil besar dan menjenangken, tariefnja rendah dan berlang- 
ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 

oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin fjabarg P. P. B. B. bisa men- 

Permintaan langganan atawa pertjontoan Pemimpin, mocat adver- 

tentie alawa farief serta masoek lid P, P.B.B toelis pada. 

dari persatosan Priaji 

Exemplaren 

setengah taen atawa 6 nomer, pem- 

atawa Reg. Werken jang terkemoedi 

Administratie. 
Paviljoen) Telefoon No. 3071 WI.   
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Mnnenn Saran 
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T Tokter R. Md-Salim 
Chirurg 

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

Krimat 160 Tel. 6024 WI. 

  Hn aame 

A-D-VERTENTIEN 

    

  

  

  

      

PINDAH ROEMAH 

JA. LICHTVELD 

Zenuwarts 

di 'Scottweg 11 ke 
KEBON SIRIH 66 

Telefoon WI, 2709 

  

DAN MALEM BERIKOETNJA 

Kita poenja Directie persembahken s-toe film jang 
- sanget loetjoe. 

,DE GROOTE BLUF" 

  

      Bertempat : 

Dr. F.O.K. BORMANN 
Arts oeotoek penjakit oemoem 

    

  

      

     

  

  

  

Atawa Joe E. Brown didalam ia poenia film jang baroe ,,Son dan anak-anak, 
ISj of a Sailor“ nanti membikin ketawa tergelak-gelak pada Telefoon Weltevreden 282 

6 2 6 3 E penonton van Heutzplein No. 11, K an esar Sebelah Halte Gondangdia, » €SOM ongan j g E Ia bekerdja dalam dienst Marine soepaja dapat penga- Djambitjara 7- 9 pagi 5-7 sore 
laman jang loeas, teroefama oenftoek. .. , perempoean! T

A
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Dalam ini film ada toeroet maen djoega brapa banjak pram- - 

Dr. Roebini:   
    

   

     

  

    

  

  

     

  

   

  

    

      

   
   

   
  

  

  

Es m3 Pen te Pe angan apa. jang B Pembesar-pembesar Marine Amerika menjediakan peda : 3 B PAR MEN SEMOK” G7 POC WAN g ia H, M. Saratoga oentoek memadjoekan hasilnja ini film Ni nh 1934 tida trima . m TUd TT KKR AMIN CNN NIKITA TTU : ti : : Praktijk partikelir di serahkan “kepada aa) PA SAN Ketawanja membikin penonton toeroet ketawa dan air Dr. MOEWARDI 
AA 2 moekanja jang kofjak nanti bikin penonton sakit peroet Dr. SOEGIPI 

€ lantaran banjak ketawa. Dr. SOETRISNO ALHAM BRA BIOSCO PE Pertanjaan dil. kepada Dr. MOEWAR- sa | Cent Bra Tamarindelaan 63 A Telf WI. ee 
Maa Ra i 3 

1 3 f Sawah Besar Batavia-Centrum $|m | 1351. 

Semar ii BatC. 2|J-E. VAN DER KAADEN 
: Pan mma | Kramatiaan 14 — Telf. WL. 3738. : 

5 £ : Specialist oentoek: penjakit koelit, pe- : Ini malem dan malem berikoetnja E njakit « “djalanan: kentjing: pekakags Ea 
ypekakas boeat obatin penjakit penjakit 

f 14. : : koelit jang bikin rsesak kefjantikan dan 
3 2 DJAGO WESTERN Jang ditanggoeng paling disoeka tee Jabon ak o bikas- ti ad beta je 

oleh sekalian penonton. habis penjakit dan habis tjilaka. : 
es Djam bifjara: hari bekerdja 7 —9 dani: Ps KA 1 57 3 te 

:: :. Pa Aa Hari Saptoe sore, hanja setelah bitjara lebih : TIM MC. COY aa NS D fassan 
dalem FILM jang penoe PERKLAIAN HEBAT 

aj 
ha 

- 
. 

bi 

: FIGHTING MARSHAL WING SON & Co. 
5 

Kramat 48. Telf. 1821 WI. Fiim ke 2 

BUCK JONES si Radja Tega bikin portret siang 
dan malem, kerdjaan 

di tanggoeng" bagoes 

FI G H T Il N G Cc Oo D E (Entin Sx sngat 
NA 

poenja FILM SPECIAL jang paling baroe sekali 

     

     

    

    

       
     

   
   

  

   

  

  

Blon perna main dimana-mana baroe sekali datang 

Actie Djotosan. dan tembakan Hebat 

Anak2 boleh nonton Bedak MUGUET 

  BELA MURDERS op IN ERUE 

  

  

  

  

  

  

  
    

    

     

      

  

     
   

     
    

   

  

  

  

  

        

Based on the | Jang . tida meminjak dan lengket. 

TELAK O e EDGA » Ina mean naa 
33 ALLAN —— AUniversat Picture. Produced by Carl Laemmle, Jr. Satoe keoentoengan dalam zamzn malaise oentoek memenoehkan “3 PGE | Pe PN PENA sma c permintaan langganan kita maka tarief Hotel Metrcopole BA- K3 En RM 23 ye »- isa TOERADJA 1IZ. Soematral. 

Pes Anak-anak "tida sbolenonton ke ente DI-OBRALKAN 
mart mes : : Gedep. merk No, 24555 

Kamar besar doeloe f 1,50 sekarang f 1.— BEDAK MUGUET satoe-satoenja ya 8 S7 5 nikel »' nh » 0.154dengan ontbijt, W| BEDAK jang soeda ternama dan men- 
5 | 1e.Rang 3 320 y SE2g am 5. Bean Gari orang orang jan j g Soeda memake. NJA HALOE 3 EME ARAB KANG TE PONY (LL NAN EN E OS . . . £ 

pe Za 
Penggawai S.S. dapat 10pCt korting seb Mang bedanya ai bedak- 

edak lain. Bethoeboeng dengan pindahnja kita poenja toko pada tanggal 1 Daerdiiar « tabi : 5 
October 2 ditempat janglebi modern, moelai ini hari DE BEHEERDER Kara ma Ben Gan 
sampe pada tanggal 20 Septe "ap er, dari harga2 kita jang soeda HOTEL METROPOLE |, ACTRICES” dari TOONEEL GE. 
ditoeroenken moerah, dipotong lagi 2 s 4 ZELSCHAP. ,,DARDANELLA" aato Batoeradja (Zuid Sumatra) 1 Satoe 20 2/5 kortin TOONEEL GEZELSCHAP, apa be- ro g BETA ANE ARE LA! toel Bedak Muguet jang paling baik 
boeat semoewa barang? (kefjoeali Brilliant terlepas dan dari semoea Bedak jang dibikin di 
Tjintjin kawin),. AS # Indonesia, 

Kita baroe terima : kofting: 20” PARTICULIER LAGER ONDERWJIS ihpyana 

Dompet 8igaret dari perak dalem Etui,. . F G— » «7,20 DE l INIE? | 
Dompet sigaret n.. Alpacca Ia paka Pet » Ka ” ha 99 Kepita LLraa 

Sen kes Maan bila "DARI Kao OT : Djatibaros No. 85 Tanah Abang An Batavia Centrum masan 
dalam elui per Yg dozija - » 3,50 » 2.80 1 Dengan notasi, t 

Ma uan Nan nan Mn SEKOLAH BAHASA: BELANDA DAN INGGRIS Sa aa 6 Horloge tangan foean dari chromium « GOUVT: BLS 'di DN er Oli moga Iran aka 
5 | s »” 350 » 6,80 PELAD RAN : Dipersamakan dengan $ Na ditambah Pendupotan marika rata? sdalah jang Badak NuURmet 

. Tempat boewa boewa dari Den aa en H M3 » 240 ) IGAMA ISLAM dan MENOELIS MESIN KETIK HAhlAh sang SA) it Ah Gap Panota Dada. 3S Ai RAKIY.AL dat onta bat totf dadi Tapts petak” , #51, APE, 9.50 » 2,80 dari klas 5, PEMBAJARAN: .f 2— f2.50, wa 
. , boeat: bahasa2: Belanda, I is, baj Dan banjak 'lagi roepa-roepa barang Daan persenan Cursus sore dan ea pe - Kat 1» - s Taggris, "pembajaran Moves 

dari Mas-Perak dan 21 Ka Tida' mampoe ? Boleh berdamai, 3 21 In paapyi 

FIRMA KHOU W Az LI EF BOEKOE2 : Ditanggoeng oleh sekolah, JUK FEN & Co. 
: Tak v0 MAS Ta INTEN Penerimaan moerid2 baroe fiap2 hari boeat klas O (FROBELJ sampai W| Malakastraat Telf 1456 Batavia TOK 8” BATAVIA-C kl. 7 di Gedoeng Sekolah Djatibaroe 85 Tanah Abang moeka station, MI monessowosinsoonsonomna “eiiaokbdidkiskanghadAaGii «PASAR, BAROE 69 | TELP WI, 153 Sisa” sodili aw 3” 0MIMIMIMIMIN 

. au & He: 5 2 si x 2 aan £ Ba al Kg 7 8



  

| No. 126 Djoem'at 7 September 1934 Tahoen ke 2 

    

  

#: 

      

“Oscar W 

   tmandangan 
Lembaran Kedoea 
  

£ Keadaan . dalam Universiteit 
—.. Oxford jang terkenal. 

Ea Pardjoangan kaoem studenten jang berhaloean Commu- 
nistisch — fascistisch — bordioeis. : 

  

Universiteit jang mempoenjai satoe 
korsi dalam Parlement. 

Oxford adalah universiteit jang toea 
sekali. Disitoe soedah ada studenten 
sedari waktoe kruistochten, gedong2nja 

. jang moelia ada penoeh dengan peringa 
tan2- pada pahlawan2 nationaal, ser- 
“dadoe2 dan atiak2 kapal, jang telah di 
kirim -keloecar negeri bocat mendirikan 
dan .. menetapkan: keradjaan Inggeris. 
Ini kota ketjil jang soedah begitoe toea, 
memandang dengan mentjela pada pe 
moeda2 jang tjoba meroeboehkan apa 
jang soedah berdiri disitoe berabad2 
lamanja.Oxford ialah terpisah dari lain2 
nja. Student2 itoe pikirannja penoeh 
dengan kesoesahan dari penghidoepan 
jang speciaal, seperti sport, perem 
poean dan bahasa Griek. Pe- 
noelis Oxford bitjara romantis tentang 
kesepian roemah pertapaan dari itoe 
universiteit, dan jang tidak bisa menarik 
hatinja orang. Diloear tembok2 uni- 
versiteit ada rajat jg kemelaratan, Satoe 
rajat, jang tidak poenja pekerdjaan, dan 
jang berdjoang oentoek mendapat ini 
penghidoepan jang paling perloe fele- 
mentair). Pemboeroean akademie oen- 
toek-,kennis om de-kenniss 
Ipengetahoean  boeat pengetahoean) 
masih teroes Ideaalnja univer- 
siteit. 
 Universiteit Oxford mem- 
poenjai satoe korsi dalam parlement. 
Sesoedah lebih dari satoe abad Oxford 
sejaloe kirim wakil jang ,,sangat kolot" 
(sstrong conservartive“») Sampai seka- 
rang orang2 jang berhaloean liberaal 

“dianggap jang pikirannja madjoe (voor- 
uitstrevend) , Oxford djoega masih poe- 
nja student2, jang minoem goena sela- 
matnja poetra mahkota-Stuart jang 
soedah dioesir oleh leloehoernja sendiri 
dibawah . Cromwel, lebih dari 250 th. 
jl Politiek dianggap oleh Oxford 
sepertisatoehal ioear bia sa, pa- 
ling baik sebagai pekerdjaan kemoedian 
dari. pemoeda2, Inilah djoega adapiki- 
rannja officeel dari jang berwadjib, jg. 
makin lama makin koeatir tentang ke- 
giatannja kaoem student sekarang pada 
hal ihwal politiek. 

Oxford mendjalankan satoe rol jang 
penting tentang mengatoer doenia. Ha- 
wanja adalah berisi ketetapan dan ke- 
koeatannja. kebiasaan, bersama penjem- 
bahan (cultus) terhadap pertapaan 
academi dan keadilan, Perasaan keten- 
traman . ialah . terpaksa (kunstmatig). 
Maksoednja kaoem student jaitoe boeat: 
bikin examen jang bagoes, jang bisa 
digoenakan seperti ' ,passpor- 
througlife” 

Kaoem student terboeroe oleh ma- 
nie (kegilaan) soepaja madjoe, dan 
terboeroe oleh paksaan soepaja men- 
djadi ,,orang“ dalam ini doenia, me- 
reka melawan segala jang akan bisa 
ketjilkan. mereka poenja pengharapan 
dalam. ini 'doenia, Banjak firma tanja 
doeloe pada “university omp- 

- foymentagency” (kantoor uni- 
versiteit bucat minta dan kasi peker- 
djaan) tentang haloeannja politiek stu- 
dent2. Mereka itoe ingin terima student2 
jang berhaloean kiri, 

Lantaran “hampir semoeca goeroe2 
Inggris tammatkan peladjarannja di 
Oxford atau di Cambridge, ini 

— soemangat Oxford tidak boleh diang- 
sebagai logica sokongan gap ketjil, 

ideologis dari ini peratoeran. 
Sebeloemnja perang doca socialis- 

me dari universiteit ada satoe deb a- 
— tingcetub, boeat Fabians, Id.LI, 

Doeloe pengikoet socialisme ada satoe 
anehan jang tidak berbahaja seperti 

/ilde, Tetapi moelai ta- 
hoen 1922 satoe student ,,mempropa- 

4 peer communisme,“ Ia dilarang oleh 
ice Charceller Farnell boeat beladjar 

“Gi universiteit, toelis Pe De. 
- Pada tahoen1927 Lord Birken- 
head, High Chancellor of England, 
dapat tahoe bahwa 2 student ada ang 
gota dari partij communist. Mereka 
poenja pengoesiran soedah tidak ke 
djadian, lantaran 2 professores socia- 
Iistis. soedah Lana tangan dalam 
ini oeroesan, Tetapi adanja sat oe 

debating-club dari universiteit, 
beloem mendatangkan semangat jang 
menghapoeskan kekoeasaannja Oxford. 
Angin riboet datang, ketika dalam boe- 
lan2 pertama dari tahoen 1932 beberapa 
student melepaskan diri dari semangat 
Oxford dan mendirikan ,October- 
club” oentoek , beladjar pemandangan 
sociaal dan politiek dari communisme 
doenia. Jang berwadjib soedah minta 
dengan keras soepaja mereka menerang 
kan niatannja. Segera perkoempoelan2 
seroepa itoe timbuel disemoea universi- 
teit Inggeris, dan The Federation 
of Student Socities KF. S.S.) 
mempersatoekan ini perkoempoelan2 
dari student2 onafhankelijk socialisten, 
U.L.F, menggaboeng perkoempoelan2 
sociaal-democraat. Di Oxford ini club 
mendapat 300—400 anggota: Ber- 
nard Shaw, H. G, Welts dan 
banjak pemimpin2 communist dan so- 
cialist, - berdjoeis, dan marhaen, berse 
toedjoe dengan ini perkoempoelan. 

Pada boelan Maart 1933 beriboe2 
kaoem boeroeh toeroet baris dalam 
Hungermarch of the Unem 
ployed“ (perdjatanan dari rakjat 
ketempatnja jang berwadjib goerra 
minta" dengan keras, oentoek perbaikan 
oemoem dari mereka poenja nasib) 
ke Londen. Di itoe waktoe djoega 
diadakan satoe congres jang di koen- 
djoengi olek banjak student dari se- 
moea universiteit Inggeris. 

Sesoedahnja  Hongermarsch pers 
kanan lantas moelai dengan heize jang 
terkenal ,the king and country deba- 
te”. Apakah soedah terdjadi jang me 
nimboelkan mereka poenja kegoesaran? 
Oxford Union ada satoe perkoempoe 
lan jang moelia dan haloes (geding- 
stingeerd) satoe debating dan society 
club. bocat mengrem minister2 (cerste 
ministers). Pada moesim semi dari 
tahoen . 1932,. ke. 2” kalinja soedah 
dipilih sebagai pemoeka dari ini club 
satoe student socialist, ber- 
nama Frank Hardie, 

Dengan lebih dari 150 stem Uni on 
menjatakan bahwa Union dalam kea- 
daan bagaimanapoen tidak akan perang 
goena radja dan tanah air. 

Officier2 dari beberapa ' regiment 
kirim doos2 terisi dengan boeloe2 
poetih pada Union dan ini perkoem- 
poelan - ditjap oleh- mereka sebagai 
»W002zyY minded communist 
and sexual indeterminates, 
Unrecpresentative for Ox 
ford”, Sebetoelnja semoea student 
communist waktoe itoe berkoempoel 
dilain vergadering, dimana Wal Han: 
nington,- salah satoe dari pahlawan2 
Hongermarsch, berpedatn, Union 
mempoenjai 1500 anggota dari 6000 
student, tidak mewakili sekalian uni- 
versiteit. Union terdiri dari student2 
Oxford jang berpikir dan berhaloean 
politiek, 

Jang paling penting, jaitoe propa- 
gandanja, keloearan dari Oxford, pro- 
paganda pada kaoem boerdjoeis. 

Sementara itoe, Mosley mendiri- 
kan Partij Fascis Inggeris (B.U.F.). 
Pada 1 Mei 1930 ia berpedato di ver- 
gadering pertama dari Oxford Uni- 
versity Fascis Association. 
Mosley ada satoe spreker jang pandai 
sekali berpedato, dan itoe hal ia dapat 
Succes jang tambah besar, lantaran 
pemimpin2 student socialist dan com- 
munist, dalam mereka poenja perdja- 
lanan kembali dari satoe demonstratie, 
kepaksa toenggoe beberapa tempo. 

Djoemblah anggota2 B.U.F. lantas 
naik sampai kira2 200. Pada moela 
Oct. 1933 student2 di Oxford mendi- 
rikan Eenheidsfrontacties (actie2 dari 
barisan persatocan) lawan fascisme. 
Dalam comitenja doedoek student 
liberaal, anggota2 dari perkoempoelan 
fang pro Volkenbond. 9 uakers, 
Golongan Perdamaian, per- 
gerakan student Christen, 
Socialis dan October club. 
Voorstel pertama jaitoe aentoek menga- 
dakan protestmeeting lawan badan2 
ig. me-militairiseer student. Ini badan   disokong oleh universiteit, Jang ber- 
wadjib melarang ini meeting, lantaran 

ab 

  

  

boeat istrinja, sekarang dapat membelinja. .,Semoea 

itoe karena lampoe Philips djoega”, katanja. 

.Bertahoen' saja sampai 

umoerah” dengan tjap palsoe pada kakinja, serta 

bodoh pertjaja lampoe 

memakai terlampau banjak listrik, dan makan 

habis ringgit koe jang berharga itoe. Tiga boelan 

laloe saja beli beberapa lampoe Philips, jang pakai : 

listrik koerangan, akan menggantinja. Minggoe jang 

datang saja hendak beli satoe tjintjin lagi boeat 

istrikoe dengan wang dari ringgit banjak jang 

tersimpan itoe.” 
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badan badan itoe poenjanja universiteit, 
maka “itoe,” tidak. kena (lmuun) . di 
discussie, Student, student Christen, 
@uakers,. anggota anggota perkoem- 
poelan pro Volkenbond lantas oendoer 
kan dirinja, tapi student2 jang masih 
tinggal dalam. comite. ambil poetoesan 
terhadap jang berwadjib oentoek me- 
makai haknja orang Inggeris atas 
pireespeech”. Mereka adakan 
vergadering. Sekali lagi itoe vergadering 
dilarang, 

Student2 liberaal oendoerkan diri. 
Sesoedahnja itoe moelai pembitjaraan 
jang lambat, seperti tiap2 student kenal 
dalam hikajatnja kaoem sociaal demo- 
craat di Rusiand, Djerman dsb. Pertama 
di Voorstel oentoek minta perantaraan 
lunchelub dari professor2 socialis- 
tis dan setengah socialistis, jang ba- 
rangkali akan bisa mmendjadikan soe- 
paja Vice Chancollor'  soedi' terima 
oetoesan2, sesoedahnja itoe mereka 
jang minta tolong pada satoe conserva- 
tief jang bersympathie (dari siapa pa- 
danja ada satoe anggota kabinet) dsb. 
Meskipoen student2 sociaal democraat 
tidak koendjoengi itoe vergadering, 
ini toch soedah djadi succes, ' kira2 
400 orang berhadlir meski politie uni- 
versiteit tjoba halangi student2 boeat 
masoek. Sesoedahnja vergadering ta- 
mat student2 merobr uk Barisah po- 
litie2 universiteit sedang menijanji Ia- 
goe internationale, 12 student ditang- 
kap dan dapat hoekoeman tidak boleh 
keloear pintoe (huisarrest) 7 minggoe 
lamanja (didalam ,,College“ student 
hidoep dibawah -centralenja universi- 
teit!) Octoberclub dilarang, jaitoe di 
tjaboet, haknja oentoek mengadakan 
vergadering. 

Kadang2 ia adakan vergadering ple- 
nair (vergadering jang bisa dikoendjoe 
ngi oleh semoea anggota2) tapi apa 
sebetoelnja dikerdjakan telah. dibagi 
antara golongan dari 30—40 student. 
Jang berwadjib tjampoer tangan dengan 
alasan oentoek menetapkan peratoerzn. 
"Beberapa hari kemoedian kaoem fas- 

versiteit tidak tjampoer tangan, meski   beberapa student dapat loeka dalam 
panasnja itoe debat fatcistis. Kegiatan 
nja kaoem student Oxford berhoeboeng 

cist Oxford adakan vergadering: Uni: 

rapat dengan anfero actie anti fascis- 
tis dan djoega didasarkan atas massa 
actie, 2 student, Hansen dan F1o- 
y d, memprotest dalam satoe gedong 
bioscoop ,,Our fighting navy' 
(bala laoetan kita jang berperang), Lan 
taran petjalikan perdamaian mereka ke 
na denda berat dan dapat hoekoeman 
pendjara, me noeroet' wet dari 
tahoen136t1: 

Kedjadian jang paling penting da- 
lam ini semester (tempo sekolah jang 
6 boelan lamanja) jaitoe H onger- 
margch. Kaoem boeroeh jang me- 
nganggoer berbaris ke Londen 
dan sebagai dari ini barisan meliwati 
Oxford. Ka oem student sedia- 
kantempatnginap dan ma- 
kanan, Dimoeka: pabriknja- Morris 
diadakan demonstratie bersama2 dan 
perdjalanan kembali “liwati kantornja 
Vice Charcellor: Mereka adakan de- 
ngan sembojan2 ,Restore Octo- 
berclub", ,Freespeech for 
Students", tapi baroe2 ada di gan 
toengkan satoe papan dengan toelisan 
Gedong universiteitditoe 
toep boeattamoe2"“! Pada be- 
sok paginja 150” student toeroet ber- 
baris. Beberapa. mij! “Ioear kota stu- 
dent2 ini kembali dan mereka ditang- 
kap oleh politie dan larang student te 
roeskan demonstratie. Di antero actie 
ini kaoem student socialis toeroet be- 
kerdja. 
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Terima kasih dari pemerintah. 
Pada Ds. Thenu. 

Dengan officieel dari Buitenzorg 
dikabarkan bahwa pemerintah soedah 
mengoetjapkan banjak terima kasih 
pada toean I. Thenu bekas goeroe 
dari Inlandsche Christengemeente di 
Atjeh oentoek. kesetiaan jang lama 
didalam pedjabatannja. 

Djoega soedah dikasih satoe »tevre-   denheidsbetuiging“ jang loear biasa 

  

jada berdjoemblah 65.000 

pada dirinja Mr. W. E, K. Bondam, 
buitengewoon Substituut officier van 
Justitie, bij den Raad van Justitie di 
Betawi, kareha soedah tjakap. dan 
pantas mewakili pekerdjaannja officier 
van Justitie-dari Raad van Justitie di 
:Medan, 

mw Ya 

Kehasilannja peroesahaan minjak 
Pangkalan Berandan 

Adabertambah: 
Kehasilan minjak B.P.M, di Pangka 

lan Berandan, jang dalam boelan Juli 
ton seboe- 

lannja, sedari itoe waktoe ada bertam 
bah 87.000 ton tiap2 boelan, toelis 
beer er 

Kita dengar, ini  bertambahnja 
productie. jang boekan sedikit tidak 
poenja. pengaroeh pada totaal pro- 
ductie minjak dari Bataafsche di In- 
donesia, oleh karena productie di Ba- 
likpapan dalam tempo jang blakangan 
telah moesti dikoerangkan begitoe 
roepa, hingga pertambahan pengam- 
bilan minjak di Pangkalan Brandan 
djadi tidak berarti apa-apa. 

—0o— 

Faedahnja samboet kelapa 

Pentingnja saboet klapa Indo- 
nesia pada Nederland. —Fabriek 
Goedri di Nederland akan pa- 
kai 7000 ton, 

Sedjak beberapa waktoe ini orang 

pentingannja saboet kelapa dari Java, 
jang: dikatakan sangat baik kegoena- 
annja. 

Itoe kabar telah dikoetip oleh ,,De 
Telegraaf“ di Amsterdam. 

Orang kabarkan, kwaliteit samboet 
Indonesia malahan lebih bagoes- dari 
samboet Britsch India, sedang ini jang 
terseboet blakangan toch ada dipakai 
banjak oleh industrie goedri dan tam- 
bang di Nederland toelis ,,Loc." 

Berhoeboeng dengan itoe satoe tech- 
nisch bureau besar di Nederland telah 
menoelis tentang itoe warta dari ,,Loc", 
di dalam itoe courant Amsterdam de 
ngan pandjang lebar, dari mana dikoe 
tip apa jang dibrikoetkan dibawah ini: 

Satoe maatschappij Fransch ada   
hiboek memperbintjangkan tentang ke- 
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Lagi tentang komperensi Nederland - Ojepang, 
Boekan sadja barang Djepang jang mengalir di Indonesia. — Kaoem firmanten 

| Nederland terdesak. — Kesoekaran 
delaren Tionghoa. — Sebab apa 

Tiongkok tempo hari datang di Indonesia? 

Oleh J. BE: STOKVIS. 

Didalam dagbladnja kaoem S.D.A.P. 
Het Volk boelan Juli j.l. ada nam- 
pak bocah kalam toean penoelis ter- 

seperloenja dibawah ini : $ 
Satoe setengah boelan laloe telah 

dimoelai di Batavia komperensi dagang 
Nederland-Djepang jang bermaksoed 
mengadakan soeatoe penoekaran ba- 
rang jang sama.timbang (evenwichtig 
ruilverkeer) antara Djepang dan Indo- 
nesia. Garis-garis oemoem- dari doe- 
doeknja perkara ini” soedahlah di 
makloem. Djepang membandjiri pasar 
Indonesia dengan dengan barang-ba- 
rang jang moerah dan baik, sehingga 
pemasoekan barang dari lain-lain 
negeri (barat) bisa dikata dihanjoetkan 
belaka. s : 

Terlebih barang2 textiel, jaitoe ba- 
kal pakaian bagi enam poeloeh djoeta 
bangsa Indonesier, Boekan sadja hat- 
sil Twente jang dioesir oleh Djepang, 
tetapi hatsil Lancashire djoega telah 
lebih dahoeloe terpaksa mengoendoer 
kan diri. Pendeknja, Djepang menjer- 
boe lapang pendjoealan barang (afzet- 
gebied) Asia-Timoer, 

Boekan sadja barang Djepang jang 
mengalir ke pasar Indonesia, tetapi de- 
ngan barang2 itoe Djepang memasoek- 
kan djoega pendjoeal2nja : mereka 
memakai' kapal2nja sendiri, mereka 
memperdirikan paberik-paberik dan 
bank2, membawa "nelajan2nja kepantai 
pantai Indonesia, inasoek sampai ke 
oedik dan menempatkan kacem Indo 
nesier didalam waroeng-waroeng ketjiklMereka sekali-kali tidak ada sebab, 
jang hanja mendjoeal barang2 Djepang. 

Itoe adalah soeatoe keadaan jang 
amat penting. Pertama oleh keadaan 
itoe terdjadilah roegi besar bagi indoes- 
tri2 jNederland jang sebagaian besar 
daripada penghidoepannja tergantoeng | 
pada export ke Indonesia (terlebih 
Twente), tetapi pelajaran Nederland 
djoega mendapat poekoelan gari kon- 
koerensi Djepang itoe. Bisa dimengerti 
djoega, jang olehnja maka kesempatan 
bekerdja bagi kaoem boeroeh Neder- 
land mendapat desakan djoega.'. 

Pengemoelamekunomis feconomische 
penetratiej itoemembawa djoega kebe- 
ratan politik, Penempatan kepentingan2 
ekonomis jang begitoe besar itoe, ber- 
arti djoega penempatan kekogasaan, 
dan menjebabkan kebolehan terdjadi 
konflikt politik. Segala keadaan ini ter- 
lebih mengoeatirkan (bedenklijk) lagi, 
sebab ijita-tjita Djepang oentoek me- 
ngoecasai Timoer Djaoeh tak dapat di- 
sangkal lagi dan telah ternjata dengan 
terang sekali dizaman terkebelakang ini 
Hogatlah pada penjerangannja jg. berani 
di Tanah Tiongkok dan.Manchoeria). 

Oleh karena Djepang tidak  sadja 
inemasoekkan barang2, tetapi berserta- 
uja inemasoekkan. djoega . pendjoear 
pendjoealnja, - maka  bertoemboehlah 
lagi |kesoekaran jang baroe. Sampai 
waktoe jang beloem lama laloe, maka 
dari doeloe barang2 jang telah dima- 
soekkan di Indonesia didjoeal oleh 
doeca golongan jang tetap. Firma-firma 
bangsa Nederland Jalthans. bahagian 
terbesar dari Nederland) jang mendja- 
lankan perdagangan besar (groothan- 
del) dan bangsa Tionghoa jang me- 
ngadakan perhoeboengan antara groot- 
hardel dan sipemakai barang. Didalam 
perekonomian Indonesia, perantaraan 
Tionghoa ini adalah soeatoe factor 
jang penting. Orang gang Tiong- 
hoa tidak sadja bdtempat di kota2 
besar, dimana mereka menjediakan ba- 
rang2 djoealan oentoek segala golo- 
ngan dan bangsa: tetapi mereka me- 
resap djoega sampai pada oesoesnja 
negeri. : 

Didalam tiap desa, tiap doesoen ke- 
tiil (nederzetting), ja. sampai didalam 
rimboe mereka ada. Dan dimana-mana 
mereka memperlihatkan kstjakapan di 

  

dalam hal berdagang hal mengenal 
keperloean2 tempat kediamannja, dan 
hal peramahan : mereka adalah binnen- 

seboet diatas, jang mana kita petikkan|lijke materialisien 

Djepang dirasa 
Tionghoa sebagai soeatoe antjaman, 
'tambahan poela orang Djepang adalah 
moesoeh politiek bagi orang Tionghoa 
Indonesia. 
toeval sadja, jang kira-kira bersama2 
Hn delegatie Djepang. sampailah 
d 
dagang Tanah Tiongkok, jang diterima 
dengan gembira oleh doenia dagang 
Tionghoa, 

lagi lain2 kesoesahan didalam negeri 
(binmenlandsche zorgen) bagi pemerin- 
tahan Indonesia. 

koekan, dimana ia, dengan mendjoen- 

baroe mengantjam tusschenhan- 
minister oeroesan Economie 

Kedatangannja pendjocal-pendjoeal 
oleh kaoem dagang 

Sebab toe,  boekanlah 

i Djakarta djoega minister oeroesan 

Perkara Djepang inii mengadakan 

Bagaimanakah pendiriannja ,, baha- 
gian- berpikir“ dari bangsa Indonesia. 
Boekan ketjil artinja bagi pemerintah, 
djikalau didalam hal ini ia bisa men- 
dapat pemimpin2 gerakan nasional di- 
sampingnja. Tetapi soeatoe sympathie 
jang natuurlijk tak dapat diharapkannja, 
pemerintah telah memboeat lebih dari 
perloe oentoek menghilangkan pendi- 
rian bersympathie itoe. 

Toch beloem bisa ditentockan dengan 
pasti, bahwa kaoem nasionalis akan 
dengan segenap hati memilih pihak 
Djepang. Karena djoega bagi mereka, 
politik pada achirnja haroes lebih koe- 
rang ditoentoen oleh perasaan daripada 
oleh perbandingan jang ada (zaken). 

oentoek menetapkan dirinja disamping 
Nederland, tetapi pengetahoean bahwa 
mereka akan dengan lekas datang di- 
bawah pengaroeh keras dari pihak Dje- 
pang, tidak sedap bagi kaoem Indone- 
sier jang telah sedar dalam politik. Me 
reka djoega akan terpaksa memilih tje 
laka jang terketfjil. 

Sekarang mereka jang ta” berkoeasa 
dan jang dihinakan, dapat merasa 
sedapnja soeatoe posisi koeat“. Dje- 
pang dan Nederland memperdengarkan 
pantoen-pantoennja, tiap2nja dengan 
lagoenja. sendiri. Baroelah delegatie 
Djepang sampai di Djakarta, lantas 
pemimpin sampai memberi kepada 
pers sematjam pidato jang tidak dila 

djoeng tinggi pekerdjaan kolonial dari 
Nederland, menghormati dengan soeng- 
goeh-soenggoeh akan pekerdja Djawa 
dengan peradabannja jang moelia dan 
toea itoe. Dengan perantaraan djoer- 
nalis-djoernalis Djepang, maka perhoe- 
boengan dengan bangsa Indonesier 
dikoeatkan lagi. 

Tetapi dari. fihak Nederland, ber- 
toemboehlah diantara empat dinding 
(binnenskamers) soeatoe perhatian jang 
kali ini, sedap terhadap pada sikapnja 
kaoem Indonesier, Tetapi ada sebab2 
lain lagi jang menjoekarkan keadaan 
sekarang. Kendatipoen penetratie Dje- 
pang ada poenja beberapa fihak jang 
mengoeatirkan, toch pemasoekan itoe 
ada djoega keoentoengannja bagi Ind»- 
nesia. Boeat soeatoe massa jang soedah 
djadi semiskin-miskinnja, jang telah 
melihat segala reservenja sama-sekali 
lenjap ke roemah-gadai, maka barang2 
Djepang jang amat moerah itoe adaiah 
Soeatoe berkat. Bagi oetoesan2 Djepang 
keadaarr ini bererti soeatoe troef jang 
amat berharga jang djoega dipergoe- 
nakannja dengan tjerdik. 

Tetapi disamping timbangan2 jang 
ethisch, jang diwaktoe ini kerap kali 
diseboet kinderachtig, adalah timba- 
ngan2 jang amat zakelijk. Bagi peme- 
rintah Indonesia, jang sekarang berdi- 
ri menentang Djepang, amat penting- 
lah djikalau massa dapat memenoehi 
keperloean2nja dengan barang2 jang 

  

jang amat diperloenja, berarti keoen- 
toengan terhadap tenaganja oentoek 
membajar belasting, berarti membesar- 
kan jang bisa diseboet .fiscale draag- 
kracht” dari massa. Keadaan sebegitoe 
berarti roti kehidoepan bagi pemerin- 
tah zaman krisis ini. 1 

Tetapi perkara ini menggali lebih 
dalam lagi. Melesetnja export-cultures 
adalah soeatoe tjelaka besar: tetapi 
krisis jang hebat itoe telah membawa 
djoega soeatoe laba jang besar bagi 
export-cultures, jaitoe toeroennja ong- 
kos prodoeksi (productiekosten) dengan 
amat keras, maka 'itoelah mendjadi 
dasar dasar dari pembangoenan jang 
baroe, Djikalau orang hendak mem- 
pertahankan laba krisis ini, ertinja 
menetapkan oepah wang pada tingkat 
jang telah terdapat sekarang- jang 
hampir soeatoe barang adjaib doenia 
(wereldwonder) !-maka massa-artikelen 
jang moerah itoe bererti soeatoe berkat 
perdagangan. Sebab itoe, maka pe- 
mimpin2 export besar di Indonesia 
sekali2 tidak setoedjoe dengan politik 
contingenteering jang telah didjalankan 

Barangkali djoega oentoek mem- 
perdamaikan kalangan? jang berkoeasa 
ini dengan politik contingenteeringen 
itoe, mak pemerintah soedah menge- 
moekakan perkara itoe terhadap pada 
Djepang seperti jang berikoet: Indo- 
nesia adalah soeatoe negeri jang ter- 
lebih mengeloearkan barang (over- 
wegend exporteerend), tetapi kami tak 
dapat memberi kesempatan kepada 
pembeli2 kami boeat mendapat per- 
oiehan di Indonesia djoega dengan 
djalan Import barang-barangnja sen- 
diri. Tetapi itoe tak bisa terdjadi, dji- 
kalau Djepang making memenoehi 
pasar Indonesia itoe, dan ini sekali2 
djangan diloepai makin koerang mem 
beli dari Indonesia. 

Pada waktoe segala-gala masih ber- 
djalan baik, waktoe goela, kopi, karet 
dan teh masih dengan gampang dapat 
didjoeal dengan harga-harga jang baik, 
kami dapat meloeaskan soeatoe pe- 
noekaran barang jang merdeka menoe- 
roet ,,pintoe terboeka“. Tetapi keadaan 
sebegitoe tak dapat diteroeskan lagi. 
Sebab itoe kami haroes membatasi 
pemasoekan barang kamoe, djikalau 
kamoe tidak membeli djoega hasi-hasil 
tropa (tropische produkten) kami me- 
noeroet perbandingan jang tertentoe. 
Jang diharapkan itoelah pembelian 
goela, sebab sekarang loeka didalam 
export-cultures itoelah ,.goela". 

Sampai sekarang posisinja Nederland 
tidak amat kogat. Japan telah memberi 
tahse, jang mereka dengan segenap 
hati soeka menolong kami, tetapi pem- 
boeat2 goela-di Djepang tak soedi 
memberi pertolongannja, sebab mereka 
djoega masih tenggelam didalam sedi 
aan (voorraden) jang tak dapat 
didjoecals antara lain keadaan itoe 
disebabkan oleh soebsidi pemerintah. 
Keterangan itoe tidak gampang ditolak 
oleh kami, karena Djepang mengeta- 
hoei betoel2, bahwa adalah djoega 
pemboeat-pemboeat goela Belanda jang 
mendapat soebsidi dari pemerintah, 
jang djoega tenggelam sampai diatas 
telinganja didalam goelanja sendiri, 
dan oleh sebab itoe djoega tidak me- 
njoekai goela dari Djawa ! 

Dari pemandangan pendek ini ten- 
tang perbandingan perbandingan, jang 
haroes dibereskan oleh komperensi 
jang amat penting di Djakarta itoe, 
dapatlah orang membajangkan kesoe- 
karan kesoekaran besar, jang haroes 
dimenangi terlebih oleh delegatie Ne- 
derland. Hingga sekarang oedara dide- 
lam komperensi itoe hanjalah sedikit 
baik. Oetoesan-oetoesan Djepang me- 
lambatkan pembitjaraan-pembitjaraan 
sedang Indonesia dibandjiri oleh 
barang-barangnja, 

Dengan membawa semoea didalam 
perhitoengan maka keadaan sekarang 
masih sedikit menjenangkan. Sikapnja 
orang Djepang “dan terlebih persnja, 
teroes tidak . menjenangkan, dan dari 
pehak kami hanjalah dengan soesahi 
orang dapat mengalahi soeatoe pera 
saan heran jang bisa dimengerti. Hari2 
ini amat genting, sebab kedoea pihak 
di Djakarta haroes membela kepen- 
tingan2 jang tetap, didalam pereko-   moerah. Tiap2 peser, jang simiskin 

tak oesah membajar oentoek barang 
nomian tetapi djoega didalam lapang 
politiek. 

  

menenoen bagi kita dan ada pakai 
samboet dari India, jang berasal dari 
pembikinan samboet sikat. Dengan sa- 
toe industrie jang koeno ada dibikin 
tenoenan jang dikirim tenoenan jang 
dikirim ke berbagi-bagi bagian” dari 
doenia. 

“'Tenoenan jang dibikin dari samoet 
'kelapa India poen ada dikirim ke In- 
donesia, sementara disini ada dibikin 
saban tahoen kira2 1 millioen ton sa- 
boet kelapa jang diboeang sadja. 

Maka soedah di bikin pertjobaan 
dengan saboet Indonesia, jang telah 
berhasil .bagoes sekali, dan 
dengan itoe installatic koeno djoega 
telah bisa bikin productterlebih 
baik dengan saboet Java da   

oehkitatelah-bikin dengan 
saboet India. 

50 ton saboet Java dan malahan bajar 

boeat 

taran sebab-sebab loear biasa (boekan 
technische) leverantie saboet Indonesia 
soedah tidak berdjalan loeroes, maka 
kita soedah lakoekan pertjobaan2 lain, 
jang soedah berhasil, antara Jain-lain 
di Ceylon. 

kasih masoek kira2 7000 ton benang 
kelapa dari India boeat Industrie goed- 

ripada jang sebegitoe dja-lri. Dengan keadaan sekarang kita akan 

Maka djoega soedah lantas dipesan 

harga lebih banjak boeat itoe dari pada 
saboet India akan. membikin 

bertambah perhatian orang. Tapi lan- 

Perhatian boeat saboet 
kelapalndonesia. 

Di ini waktoe di Nederland ada di 

bisa dapatkan itoe benang dengan ter- 
bikin sana mesin, dengan terlebih 
moerah dari Java. Orang malahan bisa 
beli saboet dari Java dan bikin sen- 
diri benang disini. Dan dengan itoe 
benang jang terbikin sama mesin orang 
akar bisa bikin banjak lain matjam 
goedri dari pada dengan benang jang 
terbikin sama tangan dari India. 

Di Nederland” ada terdapatperh a- 
tian bagi saboet klapa In- 
donesia. Sesoedahnja lakoekan itoe 
pertjobaan tenoen jang berhasil, itoe 
maatschappij Belanda besar telah minta 
fabrikant-fabrikant Fransch kerdjakan 
pesanan-pesanan jang mereka dapat 
dengan saboet Java, jang mereka soeka 
sekali toeroet, kaloe bisa dapatkan itoe   

  

saboet. 
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Kita antara lain-lain soedah lever 
tenoenan boeat perlindoengan tunnel 

Ibesi di" dalam Cathreinen Singel di 
Utrecht dan djoega boeat leiding laoet 
di Scheveningen dan satoe lapisan bocat 
pembikinan djembatan di Loenen. 

Iga 23 

Itoe perkara lintah darat di 
Singosari. 

di 
van 

Hoekoeman telah 
djatoehkan Raad 
Justitie Soerabaja. 

Seperti beberapa hari diwaktoe jang 
belakangan ini hiboek pers mewarta- 
kan tentang dirinja itoe lintah darat 
seorang. Tionghoa jang dihadapkan 
pada Raad van Justitie Soerabaia sebab 
terdakwa bankroet palsoe dil. 

Itoe pemeriksaan sekarang soedah 
selesai, dan pada hari Rebo janglaloe 
Raad van Justitis Soerabaja, jang di 
kepalai oleh Mr, Grooss sebagai vaor- 
zitter, soedah poetoeskan perkara itoe 
toean Ang Tjay Tjhoen, doeloe 
beroemah Singosari kemoedian pindah 
di Blimbing, sekarang berada dalam 
tahanan preventief. 

Raad anggap, pesakitan terang salah 
bankroet palsoe, jaitoe. keterangan2 
jang pesakitan telah kasih pada Wees 
kamer kebanjakan ada palsoe, dan 
soedah singkirkan barang miliknja 
soepaja tidak dikenakan pembeslahan. 
Poen pesakitan ternjata djoega menoe- 
roet anggapan raad soedah mengatoer 
beberapa hal jang tidak betoel dengan 
maksoed boeat seloendoepi belasting. 

Pembelaan dari advocaat jang Ang 
Tjay Tjoen masih poenja ketinggalan 
oeang di Weeskamer, sesoedahnja di 
potong hoetang belasting, ternjata tidak 
betoel dan pesakitan masih poenja 
hoetang djoega pada Weeskamer. Ini 
ada disebabkan karena akalannja ter 
dakwa. 

Beralasan itoe semoea—ini vonnis 
ada amat pandjang—maka Raad yan 
Justitie menimbang, terdakwa moesti 
dihoekoem jang berat dan tidak 
ada bagian bocat keentengan bagi ini 
terdakwa. 

Dari sebabitoepesakitan 
dihoekoem Stahoen pendja 
ra dipotong selama iaber- 
adadalam.tahanan preven- 
tief 

Ini hockoeman ada dosa tahoen le- 
bih enteng dari permintaan dari of- 
ficier van Justitie, jang doeloe telah 
mintakkan hoekoeman 7 tahoen pen- 
djara. 

Naik appel 

Dengan lekas, setelah dengarkan itoe 
poetoesan dari raad, pesakitan teeken 
appel. 

Begitoelah ini perkara nanti masih 
akan diperiksa oleh Hof tinggi di 
Betawi. 

—0— 

Keadaan kedjahatan di Soerabaja. 

Statistiek. 

Dikamarnja sous-chef-recherche ada 
ditempelkan satoe statistiek jang sela- 
loe dikerdjakan boleh dibilang saban 
djam, dari kedjahatan-kedjahatan jang 
dilakoekan di Soerabaja dan ini statis- 
tiek boleh dianggap sebagai barometer 
atau oekoeran keadaan kedjahatan dari 
ini kota, toelis Pw. S. 

Kedjahatan, seperti orang tentoe bisa 
mengarti sendiri, ada dipengaroehi oleh 
keadaan economie dari pendoedoeknja 
dan kalau keadaan economie ini djelek, 
tentoe kedjahatan mendjadi naik. 

Boeat Soerabaja ini. angka - angka 
kedjahatan boleh dibilang ada baik dan 
dari itoe keadaan boleh orang anggap, 
soedah sampai di dasarnja kesoekaran, 
djadi lebih soekar lagi tidak bisa. 

Dalam Augustus 1934 ada 150 pen- 
tjoerian ,,besar” jaitoe pentjoerian jang 
mendjadi oeroesannja landraad, antara 
mana 59 pentjoerian telah bisa dida- 
patkan keterangan atau 39 pCt. 

Dalam boelan Augustus 1933 ini 
angka-angka ada 129,34 dan 26 pCt. 

Dalam boelan Juli dari ini tahoen 
ada 149 pentjoerian, antara nana 34 
pCt. bisa diterangkan. 

Pentjoerian ketjil jaitoe jang mendjadi 
ogroesannja landgerecht sadja dalam 
Augustus ini tahoen ada 255, antara ma- 
na 42 pCt. bisa didapatkan keterangan. 

Dalam Augustus: tahoen 1933 itoe 
angka ada 182, antara mana 24 pCi. 
bisa terang. 

Dalam boelan Juli ini tahoen itoe 
angka ada 264, hingga di sini orang 
bisa melihat soeatoe penoeroenan, 

Harga barang atawa Jeang jang 
ditjoeri atawa ditipoe dalam boelan 
Augustus 1934 ada f 14.530.—, sedjak 
Januari 1933 sedari Januari sampai 
Augustus ada f 203.900.— djoega ada 
mengoendjoek soeatoe penoeroenan. 

Kerna di itoe statistiek ada dikasi 
tanda2 djoega tempat2 di mana telah 
kedjadian ketjoerian, orang bisa lihat 
djoega, roepanja kedjahatan djalan ke 
djoeroesan kota atas. Doeloenja di kota 
bawah ada begitoe banjak kedjahatan, 
sekarang ini kedjahatan djalan mene- 
ngah dan 3de politie sectie ada jang   

P3 

repot dapatkan oeroesan, pada hal 
doeloe jalah sectie 4. 
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Journalist Takei sampai di Makasser 
Ind. Crt. mengabarkan bahwa itoe 

Journalist Japan jang dioesir. dari In- 
donesia, soedah sampai dipelaboehan 
Makasser. # 

Politie di Makasser mendjaga soe- 
paja Takei djangan naik kedarat Se- 
lama itoe kapal jang membawania 
berlaboeh di Makasser, Takei tidak 
keloear2 dari kamarnja, melainkan 
menoelis teroes. Boleh djadi ia menoe- 
lis tentang pengalamannja dari Djem- 
ber (tempat ia bermoela ditangkap) 
ke Soerabaia dan dari Soerabaja ke 
Makasser. 

—.O— 

TEGAL. 
H.LS. Moehammadijah 
menoeroenkan ocang 
Ssekotah. 

Berhoeboeng dengan hebatnja ma- 
laise dan soekarnja pentjarian dizaman 
sekarang ini, maka pengoeroes Mot- 
hanmadijah bagian sekolahan di Tegal 
meneroenkan oeang sekolah seperti di 
bawah ini, moelai tanggal 1 Septeber j.I. 
Ana NG, de na Fla 

5 aa EU RTA Ak OR) 
3 2 NT RE AT, TETGRI alan 

sg Si Kata ih 2 lh— be- 
gitoe selandjoetnja. 

Moeiai tanggal terseboet di atas 
H. LS. ke doea masih bisa menerima 
moerid dari Voorklas, klas IL, il. IN. 
IV, dan V. 
Moedah-moedahan di atas membawa 

manfaat bagi. jang . berkepentingan. 

Sedikit riwajkt tentang negeri 
Palembang. - 

Daritjeritazaman da- 
hoeloekala., 

Baroe2 ini telah terbit satoe boekoe 
dari karangan toean Wellan, archivaris 
dari Zuid Sumatra instituut di Amster- 
dam, tentang riwajatnja negeri Palem- 
bang. 

Tentang ini, Venetie dari Timoer" 
toean Wellan toelis jang ini kota, ada 
satoe kotajang paling toea di Indone- 
sia, dan telah didirikan dalam tahoen 
1250, dan ketika itoe namanja ada Sri- 
W.djaja. 

Dalam itoe djaman Hiadoe antara 
abad ke 7 sampai 12 negeri SriWidja- 
ja telah ada, jang terdiri dari poelo 
Sumatra, sebagian besar dari Java dan 
teroes kenegeri2 Melajoe, toelis S.T,C. 

Dari. soember fihaknja Tionghoa 
Arab dan Persie, toean Wellan disa 
toelis banjak tjerita2 jang bagoes. jang 
telah terdjadi di negeri Sri Widjaja, 
antara2 disini kita koetip itoe tjerita ig. 
menarik sekali teroetama boeat mereka 
jang asal dari sana: 

Kira2 dalam tahoen 950 seorang ka- 
pitein laoet bangsa Aarab Bozorg 
namanja, dengan kapal soedah berla- 
boeb disana boeat ambil air. Pada ka- 
palnja ada toeroet menoempang seorang 
bangsa India jang menoeroet katanja 
kapitein terseboet poenja itoe kekoeatan 
boecat perlakoekan binatang2 boeaja 
dengan sesoeka hatinja. Ketika radja 
Sri Janaca dengar ini, maka ia soeroeh 
orang panggil itoe orang India menga- 
dap dan besoknja mereka pergi kesoe- 
ngai Seria (Mcesi) dimana ada banjak 
terdapat boeajanja. 

Sesoedahnja, itoe orang India batja- 
kan satoe soerat jang ia selamanja 
bawa, betoel djoega boeaja2 jang ada 

. Idisitoe ketika seorang hoekoeman di 
masoekkan kedalam air, itoe boenia2 
tidak mace makan padanja. 

Radja jang telah saksikan ini per- 
toendjoekan dengan perasaan kagoem, 
keliatan mendjadi girang, dan- sebagai 
oepahnja itoe orang India telah dika- 
sih sedjoemblah besar ocang dinar: 

Besoknja ia disoeroeh lagi oleh ra- 
dja lakoekan ia poenja pertoendjoekan, 
tapi ketika besoknja itoe orang: India 
sedang batja ia poenja soerat, menda- 
dak dari belakang seorang soldadoe 
telah penggal lehernja itoe orang India 
terseboet atas perentahnja. . ... radja, 

Maksoednja radja Sri Janaca bela- 
kangan ternjata jang ia dengan djalan 
soeroeh -boenoeh. itoe orang “India 
waktoe ia sedang batja iapoenja soerat, 
adalah soepaja seteroesnja-itoe boeaja 
boeaja tidak soeka makan manoesia 
lagi, 

Tapi kepertja'an jang begitoe naief, 
jang telah membawa kesoedahan jang 
ngeri, ketahoean tidak membawa ha- 
sil jang seperti diharap, sebab sampai 
sekarang boeaja-boeaja di soengai ter- 
seboet teroes seperti boeaja biasa, de- 
ngan lain perkataan mereka masih 
soeka makan daging manoesia jang 
ternjata ada lebih goeri dari daging 
binatang, 

Da am pimpinannja radja Sri Janaca 
negri Sri Widjaja telah mendjadi mak- 
moer dan termashoer sampai ke Tiong- 
kok dan India, dan pada soeatoe hari 
ketika radja Sri Janaca maoe meninggal 
ia telah bilang pada anaknja : : 

»Anuttarahhi samyakamvodhi.” jang 
artinja .,pimpinlah negrimoe dengan 
pikiran jang waras”. ' 

Inilah ada riwajat jang ringkas sekali 
dari negri Sri Widjaja atawa Palembang, 
jang kira-kira 1250 tahoen jang laloe 
ada mengambil tempat jang penting 
sekali di ini kepoelauan dan djoega   di Timoer Djaoeh, 

Ting 

-. 
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Kalau maoce berpisahan .. 
  

Eigenaar toko batik ,,Djawa Tengah” 
di Mr. Cornelis,” salah satoe pembatja 
jang paling setia dari obrolam Kamprei, 
kirim soerat sebagai dibawah ini : 

»Dengan ini-kami  memperloekan 
akan mengabarkan sama bang Kampret, 
jalah perkara berhoeboeng dengan ke- 

sedihan hati kami. Doedoeknja begini : 

(Nanti kira2 djatoeh tanggal 12/9-34 
kami akan berangkat didaerah Borneo 

teroes Singapore dan.Siam kira2 me- 

makan. tempo... 2. boelan lamanja, xe- 
perloeannja -oentoek meliat2-perdaga- 
ngan batik, dan ' kamipoen membawa 
tjonto-tjonto Batik. 

Tapi sedjak mengandoeng niatan itoe 
ada merasa sedih. Sedih boekan kere 
na bepisah sama anak istri, tapi sedih 
kerena berpisah sama ,,Pemandangan” 
boecat sementara sebab kami sedjak 
weekblad ,, Pemandangan” sampai Dag- 
blad beloem pernah berpisah jang be 
gitoe. lama. | 

Dari itoe kami minta toeloeng sama 
boeng Kampret sebeloemnja kami be 

rangkat, soepaja boeng Kampret me- 

ngasih advis dipodjok atas kesedihan 

hati kami itoe, dan kami mengharap 

pandangannja boeng Kampret, soepaja 

terkaboel maksoed kami.“ f 

Tidak lain, Kampret hanja bisa be- 

kalkan do'a dan djampe-djampe soe- 
psja kepergiannja berhasil. Poen Kam- 
pret minta ditinggali do'a soepaj ' bisa 
berhasil: hasil apa sadja, sebab tidak 
akan pergian sih, hasil di Pasar Gam- 
bir atau hasil di Museum...,! 

Advies lain Kampret ini kali tidak 
bisa kasih. Memang berat haroes ber- 

"pisah dengan barang jang ditjintainja, 
doeloe waktos Kampret maoe ke Si- 
ngapore djoega bertioe.tjoeran air inata, 

kira-kira ada 2 mangkck kalau di- 
tjampoeri ai: hoedjan 1 liter. ...! 

Dan, seperti toean. djoega, boekan 
lantaran berat sama istri atati anak2. 
Oentoek berpisahnja. sama bini boeat 
si Kalong dalam hati malah girang, 
meskipoen depan mopronja sering 
poera2 sedih, kasih nasehat jang di 
roemah djangan netangga, haroes baik2, 

(dalam 'hati sendiri soedah ada niat 
tidak akan begitoe baik-baik)”. Ini 
boeat si Tjodot sebab ia boekan maoe 
djoealan batik, melainkan djoealan 
ftagak meloeloe....! 

Doea boelan dibikin lama ja, lama 
dibikin pendek ja pendek, tidak oesah 
menjebabkan kesedihan. Kalau maoe 
berpisahan memang doea boelan Ia- 
ma banget, apalagi djikalau maoe 
berpisahan dengan bnekan Kampret, 
waah ..... , satoe djam sadja rasanja 
seperti satoe boelan dan satoe boelan 
seperti satoe abad. Tetapi kalau minta 
uitstel pada kantoor Belasting, ai. satoe 
boelan kerasanja sebentar amgt ! 

Tidak lain 
lamat djalan dan tidak maoe ikoet, 
sebab boekan ke Tjiandjoer atau Ban- 
doeng-sihr.-. 

KAMPRET. 

  

Kebon karet terbakar. 
200 orang didakwa 
membakar. ' 

Kebon karet “dari Onderneming 
Koebangkangkoeng Ress: Banjoemas- 
Zuid “baroe-baro2 ini telah kemakan 
api, oentoeng “dapat tertolong oleh 
Pegawai Onderneming. 

«s Jang kemakan api ada kira-kira: 6 
baoe dan api bisa dipadamkan, tetapi 
achirnja pendoedoek dessa Kramasari 
jang berdekatan sama itoe kebon ada 
200 orang dipanggil oleh Adminis- 
trateur dan Assistent Wedana, sebab 
didakwa mereka jang berboeat. 

Tidak diselidiki lebih djaoeh da 
hoeloe hingga beberapa orang lantas 
ditoentoet. 

Menoeroet berita doedoeknja perkara 
sebagai berikoet. 

Onderneming - ' Koebangkangkoeng 
mempoenjai kebon beberapa ratoes 
baoe loeasnja jang masih berwoedjoed 
hoetan besar. Apa sebabnja, jang mem- 
'poenjai itoe Onderneming telah damai 
maja assistent wedana, soepaja di beri 
tacekan pada pendoedoek di sitoe, 
tiap-tiap orang boleh mengerdjakan 
itoe hoetan, dan dalam perdjandjian, 
di dalam doea tahoen lamanja, hasil 

- tanah mendjadi hak miliknja si pena- 
'nam, dan tidak dikenakan sewa siapa- 
poen djoega. Setelah perdjandjian ini 
di terima oleh A. W. dengan mengarti, 
oleh pegawai A.W. dioemoemkan , 

dengan pengoemoeman ini bagi orang 
“dessa dengan tjepat ambil bagian, ada 

djoega tiap satoe somah ambil doea 
tiga baoe, sehingga koerang lebih 
baoe loeasnja jang dikerdjakan 

leh 200 orang, pada waktoenja tanah 
isa ditanami padi, baroe sadja satoe 

Ii “ditanami oleh pegawai Onderne- 
1g ditanami karet, dan diberi tahoe 
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kan djoega pada orang jang telah me- 
ngerdjakan hoetan tadi, tidak boleh di 
tanami padi lagi, poen dengan peran- 
taraan A. W. 

Dengan perdjandjian jang gagal ini 
roepanja membikin gemas pada orang 
jang habis mengeloearkan tenaga jang 
sekeras-kerasnja. Dari itoe bisa djoega 
oleh kebiasaan orang-orang kampoeng 
takoet akan oesoet menoeroet perdjan- 
djian jang telah diberizan, sehingga   

Kampret oetjapkan se-| 

ada jang ambil poetoesan dari pada 
. Itidak mempoenjai milik lagi, dengan 
diam-diam kebon tadi dibakar, sehingga 
tanaman pohon karet mati sama sekali, 
begitoelah sebabnja bisa menoentoet 
200 orang jang didakwa membikin api. 

— 0 — 

Mangga Indonesia oentoek 
ke Holiand. 

Boeat nanti di moesim inangga jang 
datang, kiriman itoe boeah ke leecar 
negeri, di Probolinggo ada dapat per- 
hatiannja beberapa orang. Satoe pen- 
doedvek pastculier dari itoe kota, 
atas tanggoengan sendiri, maoe bikin 
pertjobaan kirim 25 peti mangga setiap 
14 fampat belas) hari ke Holland” 
soepaja bisa didjoeal di pasar bocah 
di. Amsterdam. dan sekitarnja- disana 
toelis Dj. T. 

Sebagaimana lebih doeloe soedah 
diwartakan, Java Mangga Cultuur Mij. 
ini taoen soedah bisa dipastikan nanti 
kirim boeah mangga ke Holland dan 
djoega Tuinbouwkundigen dienst, lan- 
taran doeloean kirim tjonto, sekarang 
dapat pesanan dari Roiterdam boeat 
kirim 250 peti mangga golek, 10 peti 
aroemmanis dan 5 peti mangga madoe. 

Perdebatan Agama antara Hadji Ta 
min dengan Osman Perak dimoen 
d :erkan. 

Pada malam Kemis jd. di Gedoeng 
Moehamdijah...tjabang Bogor oleh t 
Osman Perak c.s, hendak didirikan Co- 
mite detat contra H: Tamin. 

Maksoed ini oleh karena koerang 
segala-galanja dan tidak dikoendjoengi 
oleh oendangan2, terpaksa haroes di- 
moendoerkan pada malam Senen j.a.d. 
dan akan bertempat diroemahnja t, Wi 
nanta di Mantarena, Bogor. 

Haroes  ditoeliskan djoega- bahwa 
dihadapan, dan. disamping gedoeng 
Moehamijah, malam didjalan besar pe- 
noeh dengan orang2 jang hendak non 
ton, jang mengirakan bahwa pada wak- 
aa itoe orang hendak mengadakan de- 

at. 
  

  

  

(Loear tanggoengan Redactie) 
Hal-hal dalam P.S.LT.T. 

Dalam "Pemandangan" hari Senen, 
| Itanggal 3 Sept. jang baroe laloe dalam 

verslag pertandingan ,,Vogido contra | ' 
S.V.B.S,“ terdapat beberapa kekeliroean 
jang diberikan oleh verslaggever, ke- 
keliroean jang consenguentie menim- 
boelkan perasaan onsympathiek terdapat 
kepada diri seseorang sebagai saja. 

Djika dalam verslag itoe diterangkan 
kedjadian jang terdjadi pada hari itoe 
tidaklah perloe saja membalasnja, tetapi 
apakah -goenanja dirembet-rembetkan 
oeroesan jang lama, jang segala oeroe- 
san itoe masing-masing soedah merasa 
mendapat hoekoeman dan apakah goe- 
nanja diseboetkan bahwa saja masih 
anggauta V.L J., sedang saja soedah: 
lama meninggalkan V.I.J. atas maoe 
saja “sendiri. 

Segala toelisan jang mengenai diri 
saja itoe, saja anggap adalah meening 
dari si verslaggever jang mentjoba me 
masoekkan perasaan onsijmpathiek ke 
pada diri saja pada beberapa kawan2 
saja dalam doenia voetbalsport. 

Lain dari itoe dalam doenia P.S.IT.T. 
masih terdapat beberapa atoeran jang 
didjalankan oleh "seseorang jang mera 
sa mempoenjai pengaroeh dalam kala 
ngan P.S.LT.T, 

Salah satoe feiten jang dapat saja 
hoendjoekkan ialah beberapa orang 
spelers SVBS. “diantaranja saudara2: 
Kaitjang, Moh, Ali, Sarmat dan Moh. 
Sarim haroes dikeloearkan dari SVBS , 
djika SVBS. tidak maoe mengeloearkan 
saudara2 dari ini, maka SVBS. sendiri 
haroes didorong keloear pagar PSITT. 
atau pengoeroes PSITT. anteronja me- 
letakkan djabatan. 

Kepoetoesan ini soedah disjahkan 
oleh Rapat Pengoeroes PSITT,, sedang 
sebenarnja penjelidikan-saja memboek- 
tikan, tidak ada pengoeroes PSITT. 
mengambil kepoetoesan  itoe, selain 
saudara Kadi sendiri jang berlakoe se- 
bagai Hitler di Tanah Tinggi. 

Bebetoem kepoetoesan itoe didjalan-   kan oleh saudara Kadi ini kwaliteit, 

Ini pesanay sama sekali ada 5000| aloe. 
bocah. Halve competitie. Serie B. 

Poen dalam ini taoen Tuinbouwkun- Saptoe M.A.S. — O.P. 
digen dienst akan bikin pertjobaan Minggoe  L.V.C. — M.A.S. 
kirim itoe tiga matjam mangga, kira2 Senen OP —LV.C. 
400 bidji ke Singapore dan Penang —0— 
soepaja tjoba dapatkan pasar disana Voetbal di Cheribon. 
dari itoe beboeahan Java jang banjak Akan diadakaa pertan 
didapatkan di Oost Java. din gan, boeat mere- 

Re Pa boetkampioen 1934. 
Berita dari Bogor. P.S.LT. di Cheribon tidak berapa 

salah satoe pengoeroes P.S.I.T.T., saja 
tidak akan berhenti mengadakan per- 
lawanan. terhadap kepoetoesan itoe, 
kepada kawan2 saja dikalangan Voet: 
bal di P.S.LT.T. 

Saja seroekan, marilah kita mema- 
tahkan besi jang boekan Wadja itoe, 
boleh seorang boleh jang lain, begitoe 
ada motto dari perlawanan ini. Lain 
tiada sebegitoe sadja dahoeloe ! 

Hormat, 
MOH. SARIM. 

Tjempaka Poetihweg 75 Bat.-C. 7-9-34 
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PP V.IM. 
Sabtoe, 8 September 1934. 
Malabar — Darab. 

Friendly game. 
Minggoe, 9 September 1934, 
Yupiter — Krakatau. 

LI — 

P.S KIE. 

(Roekoen Isteri Beker) 

Besok sore dan selandjoetnja, ma- 
sih dilangsoengkan itoe pertandingan 
pertandingan Amal goena stichting 
»ROEKOEN ISTERI", ini pertandi- 
ngan bisa diharapkan akan mendapat 
penonton lebih2 dari Minggoe jang 

lama: lagi akan mengadakan pertan- 
dingan2  competitie jang penghabisan 
boeat ini tahoen goena menentoekan 
elital2 jangmana mendapat titel kam- 

   

  

  pioen 1934. 
Eigenaar toko Sport, t.T.W. Keng! 

telah memberikan hadiah kepada | 
P.SIT. beroepa'l beker dan 11 me- 
daille boeat diterimakan pada gkam- 
pioenen P.S.LT, pada penghabisan 
cempetitie tahoen ini. 

Selain dari pada itoe dari P.S,LT. 
sendiri poen akan hadiahkan 3 roepa 
barang kepada kampioen No. 1, No, 2 
dan No. 3 diwaktoenja diadakan pera 
jaan penghabisan competitie jang akan 
diadakan nanti pada tangyal 23 Sep- 
tember 1934 : 

V.V, jang ada harapan akan terima 
itoe semoea hadiah, bisa dikira kira- 
kan menoeroet perhitoenganjalah No. 1   Swarte Ster, No. 2 Aril No. 3 L.K.O, 

egala roepa 

ang publiek 
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Tennis di Singapore. 

Davis Cupplayers 
Japan dapat keme- 
nangan teroes. 

Itoe kampioenan tennis bangsa Ja 
pan seperti orang makloem beberapa 
waktoe jang laloe ini telah singgah di 
Singapore dan bertanding dengan dja- 
go-djago tennis Singapore, dengan   mendapat kemenangan mengagoemkan. 

Sebagai kesuedahan dari pertandi- 
ngan pertandingan tennis jang diada- 
kan terseboet, ialah seperti berikoet : 

Fujikura/Nishimura poekoel N S. 
Wise/R. Smith 6—4, 
PEN poekoel Lim Bong Soo 

6—3. 
Yamagishi/Nishimura poekoel Chua 

Choon Leong/Yong Loon Chong 6 —2. 
Fujikura poekoel C.K, Pang 6—1. 
Yamagishi'Nishinura poekoel N.S. 

Wise/R, Smith 6—0. 
—0— 

  

P.K.LD. 
(Persatoean Korfbal Indonesia Djakarta). 

Competitie klas 1. 
Minggoe 9 Sept, '34. 

Setiaki — S.V.J. B. (Setiaki veld). 
Selesa 11.Sept. '34. 

Sigvesta— Il. 5. V.(Sigvesta veld). 
Kelas 2. 

Senen 10 Sept. '34. 
LS.V, 5 M.O. 5. IL (LS,V. veld). 
  

  

  

Abonne no. 6149 Bat.-C. 
Toean poenja toelisan tentang apa 

dan adres jang terang baroe kami b sa 
ingat. 

  

  

Wangi.   
Ocat djaga kesehatan sanak familie stiap hari, 

da obat jang paling kesohor dan mandjoer 

aen tiada tjoema Obat Balsem jang soedah terpoedji, 

penjakit bisa ditolak dan disemboeni, 

n warnanja obat ada jang mera la jang poeti, 

asing-masing orang perloe lekas sedia dan beli. 

jerita dan reclame kosong tida goenanja, 

bisa pertjaja kaloe ada bcektinja, 

was sama segala obat tiroean jang palsoe tjapnja. 

embeli djangan kena pake obat tiroean jang berbahaja, 

Slamat dateng di stand PROBITAS" 

Near 
GL iB 
SANA . 

HL 

  
Antero orang jang koendjoengi stand » PROBIT AS“ dibikin 

Tjonto bedak moetiara dibriken grafis 

Priksa di dalem stand certificaaf analyse dari bedak moetiara jang “di- 

tanggoeng tida ada rafjoen tima, Tjoba dam priksa kwalile:tnja bedak 

moetiara jang bisa dipadoe dengan lain bedak. 

Harga semoea barang didjoeal moerah, Djangan kasi liwat ini tempo baik 

Chemichalienhandel & Drogisterij 

Molenvliet West.208/210 — 
PROBITAS: 

Batavia   
  

atjan ada tjapnja obat jang Eng Aun Tong keloearken, 

ntero bangsa diseloeroe negri soedah poedjikan, 

olak segala penjakit jang bisa timtoel mendadakan, 

ang kemandjoerannja ditanggoeng dan tentoe menjenangken, 

toer pesen dari sekarang boeat djzga kewarasan, 

ummer satoe Obat Balsem (Ban Kim Joe) Tjap Matjan, 

Toko Obat Tjap Matjan 

ENG AUN TONG 
Molenvliet West No. 174 Tel. No. 1090 

Batavia 

NK TA MERASA MO TN EOS ES BBM 
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NB. Cursisten'akan 

dikasih hadiah 

» waordenboek 
(kamoes) 

Koentji pintoe gerbang pengetahoean 
BELADJARLAH BAHASA 

BELANDA AartaAu 

Dengan iperafiftaraan boekoe (schriftelijke les), jang 
kitavkirim saban minggoe 4 kali seboelan, toean ada 
kesempatan mempeladjari salah satoe bahasa jang terse- 

". boel diafas, jang diterangkan dalam bahasa Indonesia. 
Pergoenakanlah- waktoe foean 

kepandaian toean, 
Langganan tiap bahasa f 1,25 seboelan, 

INGGERIS 

oenloek menambah 

: Kirimlah pada: 

Adm. Pendidikan Oemoem 

Tjarikan I, — Soerabaja. 

BOEKOE ,IPO” 
ILMOE PENGETAHOEAN OEMOEM 

Karangan Toean M. |. SOEOED (Kantoor IBAC) 

Tengkoeroekkade No. 108 Telefoon 427 Palembang. 

Tiap-tiap orang “dagang, kaoem tani, orang-orang toekang, 'toempa'an 
commissionnair,' agent-agent, djoecragan kapal, expediteur zaakwaar- 
nemer, administratiekantoor, perloe moesti menjimpan. 
Djangan sajang F 1,60. Boeat mendapatkan satoe boekoe jang banjak 
memberi katrangan dan peladjaran dalam pergaoelan hidoep, 

BOEKOE I.P,O. ialah tempat kita bertanja : 
Isinja boekoe I.P.O. Peladjaran Boekhouding, handelsrekenen dan 
rekesten :. Peratoeran-dan tarief.kantoor-lelang, peratoeran dagang dan 
lain-lain: harganja tjoemah F 1.60 sadja : 

: Boleh dapat beli pada: 
Cooperatie Kita di Ladang Peladjoe. 
Coperatie Hidoep”Himat di Ladang Peladjoe » 
Toko boekoe. Raden Hassan'b. Raden Saleh Palembang. 
Toko kitab BAROE 16 ilir Palembang: 
Hadji Hassan Arifin doesoen Mendajoen dan lain-lain agent dimana2.       
  

  

              
  

  

Soerat poedjian. 
Ang Kim Nio 
BANDOENG 

  

Saja dapat sakit ping- 
gang, sakit peroef, da-- 
tang boelan tidak fjotjok 

makan obatnja Sinshe : 
TAN. HONG LIAN 

lantas baek, sekarang 

soeda 1 taoen baek 

tidak kamboe-kamboe 

lagi. Bilang terimakasih 

    
ROEMAH OBAT 

“Yan Hong Lian 
merk 

Tiong Hing 
Toko 3, no.li telf. 1503 Bt: 

Sinshe pande mengo- 
batin segala roepa'pe- 
njakit, dateng” preksa 

zonder  onkost, kaloe 
panggil onkosi reken 

pantes. 

Sakit fanggoeng lekas 

baek.     

  

“Oei Hok Tjiang 
Pasar Senen, merk 

Toko Hokkian, Bat.-C. 

Doeloe saja sakit pe- 

sepoeloe  faocen, roet 

saja minta obat sama 

Sinseh TAN HONG 

LIAN 

sadja soeda baek, seka- 

satoe minggoe 

rang soeda sefenga taon 

fida sakit-sakit lagi. 

Banjak trima kasi. 

  
  

  

  — DODOL GAROET —- 
  

  
  

Nji Mamah-Nji Hadidjah En Nji Soemilah. 
Soewatoe Peroesahaan kacem Istri jang soedah terkenai di seloeroeh 

| Indonesia teroetama rasa dan kwaliteitnja. 

   

   
Djoega soedah mendapat Diploma Pasar-G 

Kita poenja Dodol pembikinnja ditanggoeng Bersih-rapih dan |(Hygienisch) 
SEKEN 

Begitoe poela netjis boeat di pandangnja 

Jang beloen memboektikan tjoba satoe kali, tentoe akan mendjadi 

Kesoekakan selama-lamanja, 

  

GI, ten, Egdis Br,         
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— Hoofd-Agent Batavia-C. 
Wr, Soemini & M. ALIE. 

Kemajoran Gg. Sampi No. 22 Batavia-C. 

SPALM : BOOM 

  

Perbikin oleh Dukter dari Geneeskundige Hooge- 
school, Baf-C. Speciaal boeat menjega rontoknja 
ramboet,. melinjapkan gatel-gatel, ketombe,? mem- 
baeken segala penjakit di koelit kepala, membikin 
ramboel gemoek, item dan lemes. Adem di pakenja 
dan mempoenjai haroem jang haloes. 
Per.Flesch 50 gram Dalam Kota f0.30., Loear 
Kota 0.35 belon teritoeng onkost kirim. 
Di tjari Agent disekoeliling tempat dengen dapet 
rabat baek. 

Ageni- Chemicali?n - Handel 

Tanah-Abang 34, Bat.-C. 

Agent - Toko S. B. A., Kota-Radja., (Atjeh) 

K. W,E.. KARTAATMADJA - Oude Tama- 

rindelaan 220 Batavia: Centrum. 

Distributeur 

SOUW HAN JAM 
BATAVIA- CENTRUM. 
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GALOENGGOENG 
Pengeran Soemedangweg 63A GI 
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“ Menerima “pekerdjahan tjitak dari palirg ketjil 
sampai paling besar. 

Menerima pekerdjahan bikin Cliches dan Siempels, 

Menerima pekerdjahan bikin lijsi. 

Semoca pekerdjahan dilanggoeng fjepat dan : apih. 

Begitoepoen karga- ditanggoeng accoord dan me- 
njenangkan, boleh saksikan. 

w
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Menoenggoe pesenan 

Drukk. GALOENGGOENG 

Gifostsiimanerima toe- KING AA 
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(berlangganan Dagbiad 
.Pemandangan. 

3 Bowo 
  

  

TOEAN-TOEAN DAN AJONJA2 PERLOE PAKAI 

1. Ketoe oedeng roepa-roepa model 

2. Batikan dan saroerig2 plekat 
3, Topi Panama Radjapolah 
4. Petji beloedrce, slof2 dan troempah 
5. d.I.I. barang jang ditanggoeng 

koeatnja dan harga menjenangkan s 

Koendjoengilah 

TOKO E.M, MOECHTAR 
Ketoe oedeng makerij Noord Passerstraat 11 

BANDOENG 
Djoega Agentschap: Djamoe tjampoer sari, Bedak Sari Pohatji dan     

  

  

Tablet Sportman jang terkenal, 

|... 

  

   
  

TOEKANG GIGI 

Thio Tie Kim 
Pintoe Besar 6 Batavia 

Gigi bagi orang hidoep boekan sadja ada 
perhoeboengan besar sama kawarasan badan, 
tapi djoega ada ambil satoe kadoedoekan 
penting bagi kabagoesan, seande orang poe- 
nja gigi tjopot (ompong) atawa dimakan koe- 
toe dalem tempo bitjara, ketawa atawa ma- 
mah, makanan nistjaja ilang sabagi kaba- 
goesannja dan  rasauja jang enak: maka 
pasang dan tambel gigi telah djadi satoe 
roepa technick jang penting. Kita menjakinin 
ilmoe gigi soeda berpoeloe taon, dan kita 
pertjaja jang kita poenja kapandean dalem 
ilmoe gigi ada tjoekoep sampoerna, boleh 
dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang 
asal, ditanggoeng dalem doea poeloe taon ka- 
loediboegat makan tida merasa sakitserta ting: 
gal koeat. 

Obat -sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim 
jang bisa semboehken sakit dalem satoe 
menit berhoeboeng sama malaise harganja 
ditoeroenken satoe botol f 1.— (satoe roepia).- 

A 

  

  

  

    INI DIA 1 
Satoe keoentoengan bagi pendoe- 

doek.. Kota PALEMBANG. jang soeka 
membatja boekoe. 

Apa itoe ? 

Bibliotheek — KETJERDASAN:« 

Sementara waktoe bertempat dise- 
belah Toko Randoeng 16 ilir Palem- 
bang, Menjewakan segala matjam 
boekoe-boekoe jang berhoebnengan 
dengan: Agama Ale Pergerakan, 
boeroeh, Sedjarah, Economie, Beografie, 
Bahasa, Kesehatan Pertoekangan Pen- 
didikan, Ilmoe boekoe dagang, Tjerite- 
ra romans. dan lain-lain toekoe jang 
penting. 

Kalau tocan- toean akan mengeta- 
hoei nama “boekoe satoe-satoe serta 
atoeran menjewa, datanglah pada Bi- 
bliotheek terseboet, 

Dan disini mendjoeal Almanak ka- 
rangan Drs. Mohd. Hatta, 

  

  

  

Khoe Teng Hay, Gebroeders 
Khoe Tandmeester 
Pintoe Besar, No. 89 Batavia 

Kita bisa bikin dan pasang roepa2 
gigi dari perak, mas dan porcelein di- 
kerdjaken sampe rapi difanggoeng enak 
pakenja, sebab kita doeloe pembanitoe 
(Asistent) dokter gigi Europa sehingga 
15. taon dan mempoenjai banjak soe- 
rat2 poedjian. Boeat orang tida mampoe 
boleh berdame dapet. harga: sampe 
menjerangken. Gigi2 palsoe jang tida 
enak dipakenja terbikin dari lain beng- 
kel (toekang), saja sanggoep betoelin 
sampe senang dipakenja, 

Djoeal obat sakit gigi langgoeng 10 
mixuut bisa semboe per bolol.5 G:, 
f 1,25. Poeder gigi bikin koeat das 
mengilapken gigi perbotol 20 Gr. £ 1,25. 

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

Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 
mas doekaf alawa Dobble, garanlie 
1-5 laon. 

  

  

APA 

Tentang kemoestadjabannja BEDAK 
.ORCHIS LATIFOLIA“ KALOE BE- 
LON, tjoba pake ini hari djoega, sesoe- 
dahnja U pake dalem 1 minggoe U 
nanti akoeh bedak Orchis Latifolia ada 
sanget besar faedahnja boeat penjakit 

koelit. 

LEBAK 
TRUNG TIANG GOAN 
DENSEMA HEEL- EN VERLOSKUND GE 

Molenrlirt Oost 123 
Telet, 297 Batavia. 

DIAM BITIARA: 
TG ra an d3 xa. 
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nja U pake dan tida. berfaedah, U' 

ngannja bedak Orchis Latifolia jan 
soedah di. keur oleh Analyse Labor 
torium, Dr, THUNG TIANG GOA 
dan . poedjian dari Mevrouw H, FE, 
LUNENBURG enz, 

FIRMA 

TJOA TJENG SIONG 
Molenvliet. West 182, Telf, 302 Batay' 
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TIDA OMONG KOSONG. Sesoedah- | 
djangan kenal lagi, begitoe tanggoe-.. ' 

ag



    
  

  

itaada|bestuur P.P.P.B. teroetama dari sau- 
ga | dara Dr. Soekiman. 

| Orang jang sedikit locas pemanda- 
annja, “adil timbangannja, dengan 

sepintas dapatlah menetapkan harganja 
lag| motie ma'loemat P.B.T.I., jang katanja 

pai ke negeri Belanda 
Redactie »Oetoesan-Indonesia” | (psyche) dari orang jang mengandoeng ang sekarang, jang tidak lagi ada hoe- : 

boengannja dengan P.P.P.B, dengan 
ika dapatlah menjatakan conclu- 
atas perkara terseboet- Kami 

rasa lain2 soerat kabar sekalipoen be- 
Iloem pernah mendengar 'keterangan 
jang njata dari fihak P.P.P.B., tentoe 

pendapetannja dengan 
Redactie 0.1” itoe. Atas 

“Ihal ini tiada Toepa kami oetjapkan di 
perbanjak terima kasih. Soen 
|demikian, karena pekabara 
loe jang memberi suggestie 
terhadap pada PP.P.B. itoepoen per- 

joega dalam dagbiad 
' maka ketjoeali lain2 pers, poen 

soedah selajaknja kalau dagblad ,,/0.1.” 
ah membatja keterangan kami ini 

n pada pembatjanja 
exnja perkara jang 

nggoehnja tentang kabar-kabar 
kan olehfihak P.B.T.t. itoe. 

roeSsahaan 

  

   

    

  

blad ,,Oetoesan In : disiarkan sam 
arta sekarang ini: Ana 
Berhocboeng dengan toelisan dan 

. motie jang telah dioemoemkar : 
maka kita terima Soerat Kiriman dari 
Secretaris Hoofdbestuur P3.B, toean/ 

(S. Prawirodihardjo, jang tertanggal 6 
September 1934. 3 2 

Soerat kiriman terseboet kita mocat | 
disini (Loear tanggoengan redactie) 

: seperti berikoet: —.... 

|. Lagi Martodiredjo me- 
gangrol. 

tidak djaoeh 

    

   

ggoehpcen 

2 tiada baik      
dimoeat d 

   

  

   

  

   

  

   
   

   
   

: Tana rae 
gan pendjoe Pe 
Kai in, soeka memberitaka 

ija menerbitkan | bagaimana doedo 
onesia“ oleh per: 

   
   

  

jang dionar 

  

     
    

     

    

   

    

   

    

   

   

    

   

  

ndonesia" 
eroesahaan 

entara lama (Kerapkaii terdapat stur ma (bengkak | pada pegawai 
mikian itoe| 

O€ jberpenjakit itoe dan lebih banjak pada 

an jialah 3: 1.   
edoea peroesa- 
ketjil djoemblah | 

. jang . diperdapat 
kit dari kem boe- 
ditelan oleh kedoea 

e, jang soedah tentoe 
gian terbesar pengeloecaran 

cat menggadjih orang2 jang 
— pada kedoea peroesahaan 
7 #terseboet. Tidak koerang2 ichtiar dan 

nh 'daja-oepaja Hoofdbestuur P. P, P. B. 
Pp “Imemeliara hidoepnja kedoea peroesa- : pi tiap2 oesaha agaknja 

tiada dapat mentjapai 
diharapkan. Kalau P.P, 

: “itoe  waktoe mempertahankan 
lama hidoepnja kedoea peroesa- 

emberi kenjataan 

  

   

   

  

    

    

  

   
    

      

   

    
       

    
   
    

   

      

   

  

       

    

   

    

   

|haan itoe, teta 
sia-sia belaka. 

haan jang soedah m 

itoe terdorong atas 
'asaan wadjib memeliara so 

“terbit atas initiatiefa 

SOtfatoe 

jang tentoe me 
dan kewadi 

        

  bangsanja jang 
dan 

          

kan antara |, 

    

   

  

da pengabisan 
elah terbit ketentoean 

afvloeiing pegawai 
ke-empat kali 

  

       

        

    

Soekardi, seorang bedrijfss 
n Directeur dari kedoea per- | 

n terseboet jang tia 
mempoenjai besar pengharapan akan 
kemadjoeannja peroesahaan itoe, mem. 

Idjoekan permintaan 

senantiasa 

kap bada Hoo fd- 

.P.P,B, soedah tidak koeat 

idoepnja , SA. & 
Tsai nggoep € pakan "       

  

   

   

    

   

   

            

   
    

  

   

| Penjakit tuberculose dan schizo- 
LN Gmente. 

han, “toesama lain.? 
“| Sebagai 

culose dan penjakits chi zo phre- 

poelan (verzamelnaam) dari sedjoem- 

jang antara satoe sama lain ada mem 

pertama-tama sekali memakai 
Schipzophrenie ialah hleuder' sementa 
ra nama lain oentoek itoe ada 
kan oleh Kraepelin, jaitoe: 
tia praecox. 

Tiada dapat, dimoengkiri, bahwa 
sebenarnjalah antara penjakit tubercu- 

»/demen- 

tia praecox ada tampak sifat2 jang 
Satoe roepa, poen djoega kebathinan 

kedoea djenis penjakit itoe (tuberculo- 
se. dan schizophrenie) ada mempoe- 
njai component2 bahagian2 jang dje- 
las tampak persamaannja. 

Soeatoe- penjelidikan didalam ling 
koengan ini, jang mana hasil2nja ada 
dioeraikan didalam seboeah artikel 
dari salah satoe nomor jang paling 
achir dari ,Revue Neurologue 
adalah telah dilakoekan oleh Taussig, 
Gutwirt dan lain2 pembantoenja. 

Tidak koerang dari sedjoemblah 638 
djenis riwajat penjakit dari orang2 sa 
kit jang dirawat didalam salah seboeah 
kliniek Cechische psychiatrisch, ja'ni 
348 orang laki2 dan 290 orang perem 
poean, jg. sekaliannja ada mengandoeng 
penjakit schizophrenie, jg, telah dimoeta Ta'ah oleh mereka, 36pCt. diantara mere 
ka, jang penjakitnja itoe ada disebabkan 
oleh herediteit. (toeroen-temoeroen). 
Diwaktoe moeda penjakit itoe teroeta 
ma terdapat dilingkoengkan kavem la- 
ki2 sementara poela paling banjak di 
djoempai dikalangan kaoem perempoe 
an sesoedahnja liwat oesia tiga poe- 

'Jloeh tahoen. Seperlima dari pada mere 
'|ka jang telah diperiksa adalah berasal 

dari alcoholici. 

ditenggorokan, schildklier dibahagian 
moeka dari halkoem) pada mereka jg. 

ilkaoem laki2 dari. pada dikalangan 
'kaoem perempoean : perbandingannja | 

Sedjoemblah besar dari mereka jg. 
mengandoeng penjakit schizophrenie, 
djoega ditentoekan ada ditoelari tuber- 
culose. Penjakit jang terseboet belaka- | 
ngan iniadalah mempoenjai pengaroeh 
jang boeroek bagi perawatan penjakit | 

tuberculose adalah memperlekas hi-| 
doeprjia penjakit schizophrenie dan 
membantoe penjakit ini, sementara de- 
mentia praecokse dapat poela menim- 
boelkan soeatoe penjakit tuberculose 
jang lama dan tersemboenji. 

Maka koeman2 masoek dari dalam | 
haard2 (tempat berkoempoel koeman2) 
jang tersemboenji dan jang sematjam | 
itoe “kedalam darah dan kedalam 1 
Gour cerebrospinalis, jaitoe barang 
tjair jang djernih seperti gelas, jang 
terdapat didalam roeangan-roeangan 
fventrikelis) dari otak serta kedalam 

  
| —, sa —mnmemeammar 

    

    

  gover kedoea peroesahaan itoe dan 
oea tanggoengannja dengan menje- | 
ada P,P.P.B. setiap boelan f 100. 

ini diterima baik oleh 
: P3.B. jang kemoedian 

hkan oleh plenovergadering, maka 
ddo. 21 Januari 1934 berlakoelah 

na Hoofdbestuur P3.B. sebagai 
jang menjewakan (de verhuurder), 
oecan D. Soekardi sebagai fihak 
'menjewa (de huurder) dari itoe 
miaan. en ena 
ntara hari toean Soekardi me- 

itoe peroesahaan sendiri. ka- 
alah dikemoekan permoefakatan 

| sekalian personeel, bahwa ber- 
1g dengan moendoernja itoe| 

ahaan, sekalian personeel di 
h memilih satoe dari pada doea 

| apakah ,O.I.“ akan didj 

   

     

   

   

        

   

   
   

    

    

   

   pada Lea . . 4 dipilih djalan jang pertama, jani 
penerbitan soerat kabari 
itoe didjceal sadja, dan be-| 
rapa djoega lakoenja, seka- , 
Ilipoen tjoemaf 100— diba-l 
gi pada sekalianp egawai| 
boeat membereskan toeng-| 

  

Ng lobang Svensoem dan 
y Ikoengi otak dan soensoem. 

an tan2 antara 

Adakahperhoeboe-| 
“ngannja antara sa Hwan ag) 

Gan schizophrenie ternjata ada meroe- 
'pakan sebab jang paling teroetama 
sekali makanja sedemikian banjak orang 
jang ditoelari combinatie (pertjampoe- 

diketahoei, telah sedjak be-! 
berapa lama orang dengan giat menje 

“ Midiki kalau2 ada terdapat sesoeatoe 
'perhoeboengan antara penjakit tuber- | 

Inie. Schizophrenie adalah nama koem! 

akan mati) dari mereka jang mengan- Iblah besar penjakit2 bathin (psychess) doengnja (D. Crt.) 

|poenjai beberapasifat satoe roepa. | ang 

  

SEA AAaaA MEN aa NE ANA MN Mn Nana 

Didalam darah dan liguor itoe da- 
patlah dioendjoekkan koeman2 itoe, 
|. Penjelidiki2 jang -terseboet diatas 
tidaklah melebih lebihkan persangkoe- 

penjakit tuberculose dan 
penjakit schizophrenie dan tidaklah memandang penjakit jang terseboet 
belakangan sebagai soeatoe  penjakit 
tuberculose atau praetuberculose, 

Sifat 'pengaroeh mempengaroehi 
antara tuberculosse 

ran) jang tidak membaikkan dari ke- 
doea djenis: penjakit ini, dan djoega menjebabkan motaliteit (ada harapan   

Me dn Gn 

jang meling | 

  

nama 

didapat | 

  

  
lose dan schipzophrenie atau demen | 

blah arts2 disegala daerah negeri Oos- 
tenrijk telah bertambah naik. Didalam 
tahoen 1930 kota Weenen hanjalah mem 
poenjai satoe orang arst sadja pada ti 
ap2 380 orang pendoedoek: 
tahoen 1933 djoemblah tabib2 beriam 
bah mendjadi 1 tabib boeat tiap2 365 
Orang pendoedoek. Tentang 
gerland, disini dalam tahoen 1930 hanja 
lah terdapat satoe Orang tabib boeat 
tiap2 2540 orang pendoedoek, sementa 
ra ditahoen 1933 ialah 1 tabib boeat 
tiap-tiap 2049 pendoedoek. 

djoemblah angka kelahiran dibeberapa 
daerah di'Pruisen—Timoer 
senantiasa bertambah berkoerang. 

     

schizophrenie dan sebaliknja, penjakit | | 

I & 

Djika Toean-toean dan N 

TAN Pan PENA MNNMaN aa BAN MUAAh Na aman Mana Sa 

rdjandjian jang ,tertoelis diatas zegel, | | 

    e H guid: ja. I 
permoefakatan pegawai itoe adal : 

'Djoemblah tabib2 di Oostenrijk 
semakin banjak, 

Menoeroet jang dikabarkan, djoem- 

didalam | 

hal Bur- 

—0— 
Faedahnja perawat anak baji 

dengan sempoerna. 
Menoeroet jang dikabarkan, adalah 

masih lagi 

PUN Ya Ia DAA TEA A PN ani Ta TP NAN ana. BANI Gan NA 

Bersamaan dengan itoe, djoega ter- 
njata, bahwa didaerah2, dimana pendoe 
|doeknja sebagian besar ada terdiri da 
Ti kaoem tani, djoemblah angka kema 
tian dikalangan anak2 baji ada lebih 
tinggi dari pada didaerah2, dimana pen 
doedoeknja bekerdja sebagai kaoem 
boeroeh. Jang menjebabkan perbedaan 
ini haroeslah ditjari didalam hal tjara 
nja merawat anak2 baji, jang mana di 
kalangan pendoedoek jang terseboet be 
lakangan ada lebih sempoerna dilakoe 
kan. 

Menghidoepkan baji jang tidak 
bernjawa. 

Pekerdjaannja 
Seorang doctor. 

Seorang baji perempoean, jang wak- 
toe dilahirkan oleh iboenja dalam Gra- 
mercy Hospitaal, telah beroentoeng 
bisa dihidoepkan kembali, sebab se - 
orang doctor dengan segira telah me- 
njoentik ADRENALIN (obat boeah 
poenggoeng) dan setelah bekerdja doea 
djam lamanja boeat menoeloeng djiwa 
itoe setjara nekat achirnja itoe anak 
jang dilahirkan dari kandoengan iboe- 
nja telah mendapat njawanja. 

Itoe baji dilahirkan oleh njonja Asther 
Rauch dan didoega sebeloemnja dilahir 
kan telah ketjelek. Ia poenja djantoeng 
masihjbekerdja dan ia poenjaraboe tidak 
bekerdja lagi. Dengan segera Dr. Ber- 
nard Zaglin soentikan obat ,alphalobin, 
sebagi menoeloeng pada napasnja, ka- 
moedian disoentik pogla ,adrenalin,,. 
Sebagitoe lekas itoe obat soentik jang 
keras bekerdja” dengan segira dilihat 
djantoengnja bekerdja, Lantas docter 
terseboet 
oedara dari raboenja sendiri kedalam 
raboenja itoe baji dan koetika ia men- 
djadi sangat 
djoeroerawat 
boeat memasoekan hawa hangat dari 
manoesia itoe. 

paksa memasoekan hawa 

tjape, lantas seorang 
menggantikan padanja 

Setelah bekerdja keras doea djam 
lamanja, itoe doctor dan itoe djoeroe 
rawat telah berhasil dengan mereka 
poenja pekerdjaan boeat memberi nja 
wa kembali pada itoe baji jang di-   sangka soedah mati. 

  

Toko 
16 ilir 

oemoem, dari harga kitab2 Li'a 
Djoega 

  
La 

aa ma San ba a M anna na 

KITAB 

Atoerlah pesanan dari segala matjam kitab-kitab bshasa Arab dan 
Indonesia jang bersangkoet dengan #gama Islam dan keperloean 

langgoeng bersaingan keras (moerah). 
kita mintak pada sekalian drukkerij2 jang menerbitkan 

boekoe-boekoe akan soeka menerima kami sebagai Agent, 
Taecan2 poenja boekoe2 segala neraloeran lerdjaga dengan rapi. 
cg ifae djoega kita mintak pada penerbit soeral-soeraf chabar kemi 
ada soeka mer djoealkan sebaca 
soerat chabar, boleh kirim boeai perljobaan 

  

PALEMBANG 

dari 

Agent dari segala matjem- maljam 
sekedarnja pada kami:   Menoenggoe dengan hormat, 

  

     

  

  

kehidoepan, 
laloe dan sekarang afawa 

  

  

   

  

Handlijnkundige 
Astroloogie     1: 250 
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HARGA 
Tok MOH D. TAHIR   gakangadjihnja, ee 4 

me some (Akan disamboeng).        
1 Senen 155 

  

jonja-njonja ingin lahoe hal 
kasenangan dari diri sendiri, 

jang aken dateng. datenglah sama 

Matramanweg No. 39-pinggir djalan Tram Mr.-Cornelis 
Tarief boeat : 

f.— Horoscoop 2 fahoen f 5.-- 

D.rargperiksa s-v.p. 

100 Io memoeaskan 

B' RBOFKTI 

jang soedah 

  

AI MN 22. —mn si Jum Prof. S. S. Ka Nana ain - 

MOHAMMED ALI strcloog Horos- 
ba Coop Trekken 1 

  

    5 ” 11-— 

  

TA RENA KNPI AE LA ng 

TEE TIME EU VOA NAN ANE BENER TON 23 

Semoea birang | ' 
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model baroe 

      
   
  

MOFRAH 

  

      

Bo 
Se
ma
ki
n 

D1
 

T
e
a
 

 



      
   

   
     

  

    
   

    

   

  

   

    

   
   

  

     

     

      
    

      
      
      

          

          

    

    

        

        

   
  

  

  

ag I-E N Hotel mitadia 
Peng Era Soepaja Djangan Ngantoek Moeka Station S. S. kotta Cheribon   

ADVERTEN 
    

  

Inilah hotel jang teroetama “sekali 
Minoemlah selamanja ,KOFFIE DEMPO" dan tentoe Flbagai tetamoe djaman malaise, sebab 

sberbeekti.-Kalau-rasanja tiada enak boleh “dikasih "/dari station zonder'i elogarkan .ongkos 
kombali,. Djoega mrorster gratis selemanja tocan bisa (1 Sent boat dakar sedarigitarieFramat 

. 33 moerah sekali 
dapat lebih doeloe, kapan dimintak, klas 1, Ukamar Yoraog " malem f 1,25 

KOFFIE-DEMPO :da 100pCt, toelen, bersih dan ha- bocat 2 oraref 2, — 

roem, Barang jang baik tidak oesah dipcedjikan lagi, || Klasil. 1 kamar | orang 1 malem Eh 

sebab publiek soedah.banjak..kenal, boeat 2 orang f 1,75 
Pagi dapat roti, thee op koffie soesoe 
Latar boeat nginep dan tjoesji auto 

  

Hormat kita, selainnja vrij. : 

Firma Lim en Oey & Co. Figenaar 
(B'ectrische “Koffiebranderij ,, DEMO") M. HASSAN Pa 

PALEMBANG. 
       

  

  KT Pe si 

KRAMTIPLEIN No, 42— 43 BATA PIA —CENIRUM OBRAL BESAR ORRAL BTSAR 

Disini sedia makanan jang: ENAK dengan harga moerah T H E $ p Oo R TI N 2 H O U SE 

F 400 000 Riiswijkstraat 25 —- Batavia-C. — Telf. 2C08 Wi. 
. Loterij SOERARAJA — SEMARANG — OSAKA —  YOKOHAMA 

Maoe lekas kaja F- 100.000, 

F 50.000, F 10.000. F5.000 g mm. : Boeat 200 boeah sadja 
Dan 269 prijs-prijs jang lain, moelai djoeal 3 Sept. 1934 ' , , 
Lekas kirim ocang per postwissel, binante sapa Joe Tennis Racket merk Kangaroo TANJA U POENJA DOKTER 
hasan “etGN eta en alot CO “IA ot 230 7 66 
Ongkos vrij. N ) Oo R | I | EF Xx N 

Trekkinglijst dikirim gratis, Pembeli lot dari kita soedah :£ Pake: 
aan 2 priis Denga ea pembeli lot, biar bebe- 9 
rapa kali tida dapat, djangan menjesal. Jang dapat prijs : 1 | 1 
besar besar selaloe ganti-gan orangni, tki perhatikan pakai snaar Green Spiral f 5 BE DA K 1 TIRG I N 

pikir, seKka'i sadja dapat prijs besar, « hid Ka i 
Ba Taartds Nasi cit Ang. Aa RAN Ten Oe atau Blackgut. 3 hari dapet kenjatahan 
Djoega barang kali foean poenja giliran ini kali dapat i 7 hari taoe kebaika 
f 100.000. Siapa taoe boekan ? . GLORIA tennis ballen 2 TAI 
Asal kita beli selamanja ada kans (harapan) Origineel kepada sekalian Japansche tennisstudenten per doz, f 5. — 
Rembours fida kirim, 

        

  

  

  

  

: : , Monster gratis 
Pes uu Boeat club dikasi korting banjak MPA OT Tek Obok 

D. SIHOMBING & Trading Co. Ltd. (P----— — 
Afd. Loten debitant aa 

      
  

    
  

  

  

  

     
  

  

  

  

—— “- ttg tisu hi titan Ih 4 Ny YR 

Tanah Tinggi I no. 42 — Batavia- Gentrum. ae LOTERIJ OEWANG BESAR k 300 000 - URUVAN VA VAN VAN VA Ha 

Jasa 1 3 . “T 8 "2 : 1 5 N..B. Onze firma bestaat uit--meer dan 10 afdeelingen. 2 - H. KO ERkID 1 

-— ea pai (Terbagi dalam .30.000 lof a : 10:— pake nummer moelai 10001 #&|Rijstpellerij &  Productenhandel 
- aa. Sampai 40.000 dan terbagi lagi dalam lvi' per ampat af 2.50) 5 A 2N MFUBEL HANDEL 2 boat gpenanja e 2 —— ESA METOEN GAN S.S Ss | Telegram adres: KOBRDI Ketanggoengan 

' -— : i -Sti jawa PI N H O' z Het NN sa Ban Pn ta Mena KN 2 Rn va 
” 25 joem ri (prus.prijs -000.— jailoe : | Ada “sedia roepa roepa beras ke- - £ prijs ad f aa NBA 25 |Icearan HULLER. Djoega hasil boemi 

— 53 1 tg £ : : 5.000. 2g. 115 OOM za | seperti: Katjang, Kedel€ d.1, 1. 
3 z Dprijzen., ...1:000:— — ,, 51000. — 5 Monster dikirim graties kepada si- 

AT 3 Men, Dp 15900 25 Japa jang minta, 
— napas 2g SA 3 100. — — ,. 251000. — 2 : 2 ng 2 M0 — | ananyaNgaNaNaNYA 

5 - Lot-lot bisa dapat pada semoea kantoor dari Sai Jemaan — 

Es 2 NEDERLANDSCH INDISCHE ESCOMPTO MAATSCHAPPI!. "3 f 

BE — 5 C£ Pengiriman lot2 per post sesoedah-trima: posiwissel ad f-2.50 per. 
-— SV lot plus f 0.50 porli- boeat. kiriman #lot-perampatatawa koerang &£ “8 

— 3 E5 PENARIKAN DI BATAVIA PADA 28 SEPTEMBER 1934.” '& 
— .— & kefjoeali bila itoe tanggal dimadjoekan menoeroet penetepan Direc 
SE BE me “Meur van Justifie djikalau loflot terdjoeal habis lebih siang. Djika : 

1g 3 : Ha sa lot? tidak terdjoeal habis prijs2 akan ditoeroenkan dengan berimbang. 

CP Molenvliet Oosi-No. 106 Batavia-C. Teletoon No 1647 Bt. - REMBOURS. TIDAK DIKIRIM 2 

21 Bisa dapat dengan pembajaran menjitjil jang sangat ringan: - Kefjoeali si pengirim beriken instrucfies lain boeat postwissel jang 
KORSI. MED m& . diterima sesoedah lot lol jang disediakan boeat pendjoealan dengan z5 

. MEDJA,  postwissel, terdjoeal habis akan “dikirim lot-lot dari Loferij jang itu 
LEMAR! LEMARI, TEMPAT TIDOER ENLZ, 25. ken dafeng. - 

GRAMOPHOION , HI5. MASTERS VOICE, THORENS, NATIONAL - Sa. : 

BAND DAN GILBERT, SPECIAAL ENZ. 2d Sa . A 

LONIJENG WESTMINSTER, JUNGHANS DAN GONG ENZ. ai , Zi ETJAP TJAP BANTENG       Pakailah selamanja 

KETJAP IN! TJAP DOELOE HOOFD ARTS WARI ROEMAH SAKIT EUROPA 

Dr. P: VON PAJZS 
Dokter Diploma dari Hongarii —  Jugoslavi en Ned.-Indie. 

MAN: 
BATAVID — 

3 

KN 

Diploma dari SPECIALISI boeat CHIRURG (POTONG). 
penjakit njonja njonja VROUWENA RTS. 
Menerima orang-orang jang mempoenjai segala matjam penjakit. 
Mengobali poela dengan Electrisch, oepama: RONTGENSTRA- 
LEN, HOOGTEZON, Di THERMIE -enz. enz. dan sedia 
KLINIEK boecat orang berobat, tarief DIREKEN MOERAH, 
pengrawaian dari Zuster-zuster jang pandai betoel. 
Menerima orang ISLAM dengan disediakan verpleegster jang 
pinter. : 
Saben waktoe dokter memeriksa dan obatin jang sakit. 
Familie dari jang sakit saban waktoe boleh menenxoki. 
Terima djoega orang perempoean jang maoe melahirkan dengan 
pembajaran jang pantes. 
Dimana-kila poenja kliniek pembajaran boleh MINDRING. 
Doeloe ada klinieknja orang Islam di Uskub. 

  
Ini ketjap kelogaran'cooperatie ,,Boedi 

3: Istri“ Manondjaja, jang soedah ter 
kenal di mana-mana tempat. 

Rasanja boleh ssaksiken sendiri tjoba 
lah Toean - tocan dan Njonja - njonja, 

Ambil bocat satoe kali pertjobaan 
tentoe aken menjenangken selama-lama- 
nja, 

Djoega mendjoeal dodol arbea dan 
belingbing. 

Djoega djoeal Minjak Tjiamis jang 
toelen ditanggoeng 100 pCt. tida tertjam 
poer. 

M. RAMIN 
Tanah Tinggi Gang Bantam, 

Roemah No S5A 303, 
Batavia-Centrum, 
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   KRAMAT 112, Tel. 754 Weh.   Tm NO. 1                  
  

Maan Mendjoeal ketjap Tjiamis tjap. Kem- £ PNG Rb ro £ : , ' bang. Rasanja tidak oesah dipoedji lagi, 3 SNI Ini ketjap soedah. tersohor rasanja goeri dan sedep tanggowng Bolehlah Toean dan Njonja ambil per- 2 | SORE 4-5 0 enaknja sampe resik betoel, soedah terpoedji semoewa langganan2- Hobann, 
g PA NITR AA N- Telafaon 1 M08- #Batavin TERBIKIN OLEH SOJA FABRIEK babe ON Wap Tebe SI MABA : badan TJOA ENG HO Kisa. Mate Noni eat Si BEE aU ok Oude Tamarindelaan No. 177 Telf. 1798 Welt. Batavia-Centrum Wasalam 'saja jang menoenggoe Toean : dan Njonja poenja pesenan. 

Es » il Men MEN Ope Ea   
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