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sampai harinja, ini hari 

ak ada seorang pembeli jang 
-olah datang dari langit, begitoe 

elang itoe dibatalkan, orang tidak 

an medja Mr, Th. C. Kal ada 

| seorang Tionghoa sedang 

oeross soerat pembelian, tetapi banjak 

toean2 Tionghoa sendiri tidak tahoe 
siapa-ia, Boeat orang-orang di Betawi 

memang 'ia tidak dikenal, dan bagai- 

1 “mana orang-orang dari Bat. Nieuws- 

| 'blad tocan Gelink dari ,Javabode 

tocan: van Leeuwer, dari Volksstem” 

' toean Kansil tjari tahoe siapa pembeli- 

— nia, tidak bisa dapat tahoe itoe waktoe. 

| Orang orang Weeskamer pegang resia, 

| sehingga journalisten tadi sama poe-. 
See PAS LE eh an 

abang pembelian nanti akan disiar 

kam oleh pelantarannja V. P.“ begitoe 
lah kita dapat djawaban. Tetapi “Bin- 

   
   

    
   
      

    

   
   

       

   

     

    

    

nal digolongan bangsa kita, satoe 
toek jang telah meresap pada ma- 
irakat bangsa kita, maka kita, dari       

   

  

oer“ pindah kelain ta- | 

sehingga beberapa djam sesoe-j 

g Timoer" adalah soerat-kabar jang| 

  

Perang2an: dan oedjian menembak 

Jang betoel2 mengor 

bankan djiwa.....! 

Aneta dari Soerabaia mengawatkan 
'soeatoe' berita jang mengedjoetkan se- 
Keenam Oo 

' Kapal flottilja , Flores“ jaitoe kapal 
ketji! jang diperlengkapi alat sendjata 
oentoek membela dan memperlindoengi 
pantai2 laoet dan di soengai2, soedah 
ikembali dari pelajarannja melakoekan 

oedjian menembak. Tetapi di itoe ka- 
pal dibawak seorang jang soedah mati 
'dan beberapa.orang loeka-loeka. 
“Waktoe diadakan ,,oedjian menera- 

bak“ Isehietoefening) maka tiba2 satoe 
'meriam soedah meletoes diwakioe be 
|loem moestinja diletoeskan. Lantaran 
'itoe maka matroos le.klast. J.J. Ur- 
Sum jang kena djitoe ditembak. mati 
seketika itoe djoega, schipper W. van 
Baars dapat loeka berat sedang Kwar- 
tiermeester Indonesier C, Suot, mz- 
froos 2e, klas D.Delima djoega masing2 
dapat loeka. C3    

ri| “Coinmandant ,,Flores“ toean Hetter 
Ischij dari K-18, dan Van Baars jang 

nja,|ajoega dari K-18, Kapal ,Flores“ de- 
      

   

          

     

   

        

    

  

   

ing tim- 
pada Kita berhoeboeng dengan 
dtaatan ea 
c terima kasih pada toean 

   

  

    

    

  

   

   

     
         

   

jang berniat meneroeskan 
abaran Indonesier. Meski- 

jari oentoeng ada menjelip, 

g sebisa-bisa?.— 

it sesalkan nationalisten jang kaja 
    

, Bintang 
njak bagi di antara mereka, dan 

  

      

    

i mana orang soeka pikoel risico| 
itoe besar zonder mengharap oen-| 

iri'|1035, dengan ma 

a kitab 

ingan lantas masoek pelaboehan Soera 
baja, dimana korban2 lantas dikirim 
ke C B2. 23 : 1 

' Matroos jang bertjelaka lantas mati 
— Jitoesoedah dikoeboerkan dihari Saptoe 

Lani pagi 'jbi. Officier Gezondheid jang ber| 
ada di ifoe kapal Flores soedah mem 
berikan pertolongan pertama. ' 

Regentschapsraad Tjiandjoer 

| Besluit Collecg dari Gekommiteerden 
Regentschapsraad Tjiandjoer tg 20 Juli 
935 an mana dikoeasakan akan 
embeli tanah didesa2iTjiandjoer Kaler, 
fidadap Tjibanggalah, Takokak, maka 

  

      

  

   divernietigd oleh Regeering   
    mnaganja banja  digoenak 

eat 
   

  

   

eerloe ada pers ke-| 
pi: hanja menga: | 

r berikan pertolog 
i Betawi tetap hanja 

  
Pemanda Ini artinja satoe: 

an besar 'bagi kebangsaan, apa 
toek nationalisten jang sering 

an tentang. pers-nationaal 

tamparan atau 

Dang 

    
   

          

    

      

       

   

  

   

   
   
    
   

   
      

  

    

   
        
     

    

    

  

   
   
   
   
        

  

     

  

    

      

atau tidak, sama sadja, tidak akan me- 

jalah ,”Pemandangan" . .., 

soehoenan sampai 3! Juli j.I. ada ber 
djoemblah f 3.160.972, dan - oeang 
keloearf 2.889891.- Didalam tahoen    

1348. t 

  

ngan” tetap ada sebagai sekarang, ar- 
tinja bedrijf Indonesier toelin, Kita ada 

robah sifat, asal tetap Indonesisch !: 

madjoecan. Berdasar ini djoega, de- 
Ingan tetap membilang terima kasib|di 
Ipada t. Tjia, kita ingin lebih baik dji- 

“(kalau Bintang Timoer, tadinja bisa: 
4 tetap sebagai soerat kabar jang diter- 

. .Ibitkan. oleh, Indonesier, sebab soerat 
“kabar, Tionghoa, Me al 
“Isoerat-kabar: Belanda: banjak. djoega, 

3 | tjoema'soerat kabar Indonesier sekarang 19. September jadi” 

elajoe telah banjak, 

'djadi tjoema' ada satoe di Betawi, . 
Pembatja bangsa, kita! Haraplah 

"| djangan. ada kelalaian terhadap tocan 
poenja pers lagi, sehingga bisa terdjadi 
apa 'apa dengan tjoema satoe jang ada 

$.   Gan 4 Aa Sea 

5 Mr San 

“Besluitnja dihapoeskan| 

Oecang masoek dari pemerintah S»e| 

ngka ini ada 1 3303893 dan| 

| membangoenkan n 
pembitjaraan. jang telah patah ditengahj 

Ischeepvaart. | 

Kita ingat “pernjata'an ,,Keng Po” 
tempo hari, bahwa groep .Tionghoa| 
jang sedar djoega ioeroet girang dji-| 
kalau keadaan Indonesiers dalam ke-! 

TAMU Bana 

Pelajangan kapa! oedara 
diloeaskan 

Begrooting tambahan, 

Zonder dioendi lagi Vulksraad telah 
memoetoeskan begrooting tambahan 
centoek memperbanjak pelajangan ka 

  

    

ga di loeaskan. Sesoedah 'ini selesai 
baroe dimoelai poela membitjarakan 
tentangan bea karet, 

nm paman 

Bia karet jang keloear negeri 
Van Baalen madjoe- 
kan permintaan. 

Tentangan oeroesan bia karet jang 
dikirim keloear negeri, telah dimadjoe 
kan oleh toean Van Baalen permintaan, 
soepaja belasting bia karet boeat se- 

cent dari harga pasar. 
Wakil Pemerintah dari  Financiea, 

jaitoe toean Bruyn Kops berpendapaisn, 
bahwa lantaran voorstel ini, pendapa- 
tan dasi bia barang keloear itoe akan 
mendjadi separoh sadja. Hari ini Pe- 
merintah akan memberi djawaban fas:l 
ini. 

sewaan 

Jubileum Gedong Tata'an 

Di Buitenzorg ada diterima soeatoe 
kawat dari resident Lampoeng, mewar 
takan, bahwa pada tanggal 6 Septem- 
ber jang laloe di Gadingredjo, Gedong 
Tata'an, dengan dihadirkan oleh ri-j 
bocan orang Djawa dari semoea daerah 
di Lampoeng, telah dibikin pesta jubi 
leum tiga poeloeh tahoen dari Gedong 
Tata'an. , 

Orarg-orang jang hadir minta disam 
paikan oetjapan terima kasih pada G.G. 
oeat bantoean jang Pemerentah soedah 
berikan oenteek kolonisatie. 

mna Paman : 

. Soentikan pest 

Dari Semarang ,,Aneta“ kabarkan 
sebagai berikoet : 

Di permoelaan boelan October jang 
Idatang orang akan moelai dengan 
penjoenfikan penjakit pest di Tegal 
dan Kedoe. 5 

Kepala D.V.G, di Midden-J:va telah 
bikin “persediaan dengan bestuur dan 
gewestelijke artsen, 

|Di bawah 'penilikannja gewestelijk 
aris, di- saban residentie akan diter.- 
patkan satoe pengoeroes jang terdii 

2 Pembitjaraan Gen. Pabst 
D0 dan Mr, Hart . 

—. Oecroesamnkapal., 
' Generaai Pabst, jaitoe oetoesan Ne- 

derland di Tokio telah berbitjara de- 
Ingan Mr. Hart Directeur Economie 
Zaken. Pembitjaraan ini ialah oentoek 

kembali tentangan 

  
itoe jaitoe jang dilangsoengkan di Kobe, 
pembitjaraan mana ialah oeroesan 

1 
mewtua powanar 

| Penggelapan bia Ikan Asin. 

Dimintakan hoekocman 
(0 tahoen, TA 

Officier van Justitie telah memeriksa 
perkaranja terdakwa C.C. van H. jang 
ditoed “4 meggelapkan bia ikan asin NN 

di Cheribon. 
O.M. memintakkan hoekoeman ke 

Ipada siterdakwa satoe tahoen pendjara 
dan dipotong selamanja dia dipreven- 
tief. Pembela terdakwa, jaitoe Mr. 
Baron van litersum, memintak soepaja 
terdakwa di ampoen atau hoekoeman 
voorwadelijk. Kepoetoesan ditetapkan 

— Kepala rampok dapat ditangkap 

Dari Cheribon' ,,Aneta” kabarkan, 
marechaussee di Indramajoe, telah tang: 
kap. seorang kepala rampok jang ter- 
kenal. Kepala rampok itoe ada bekas 
orang militair.   apain : 2 

mber 1935 

pal terbang dan belasting-plicht Wioef 

mentara dilakoekan moelai dengan 19) 

mengawatkan : 

Di Tegal dan Kedoe.!- 

(dari satoe arts dan sedjoemblah man-| 
Itriverplegers. Sa 

"Kemoedian orang kerdja dalam dis-: 
“Itrict2 dengan setjara systematisch.. 

  

   

  

Tentangan itoe kazrt N. Guinea 
Kapal oedaranja 
soedah berangkat 
dari Schiphol. 

Kapal2 oedara jang akan pergi ke N. 
Guinea, soedah berangkat dari Schiphol. 

Toean J. Tiedeman. jaitos bekas Gou 
verneur kepoelauan Meloekoe atas na- 
ma Koloniaal Instituut telah berbitjara 

Dan soedah sampai poela ke Betawi 
jaitoe Dr. Bijlmer, oud-officier Gezord 
heid, dan sekarang ialah seorang jang 
terkenal sebagai antropoloog: Toean 
ini termasoek djoega dalam ,,studie- 
comite“ oentoek N. Guinea dan akan 
berangkat poela ke Nieuw Guinea oen 
toek  menjelidiki tentangan keadaan 
antropologische.: 

mena 

Koeminis Holland beractie 
Memadjoekan perta- 
njaan goesar.. 

Dari Den Haag V.P, Het Nieuws 

Toean C.J.P. Schalker (C.R) lid 
Tweede Kamer telah memadjoekan per- 
tanjaan dengan soerat kepada Minister 

Diterbitkan olah 
Orukkesij PEMANDANGAN: 

Dir. R. H. O, DJOENAEDI 
Kantoar) Senen 107 Bat,-Centeum 

HARGA LANGGANAN 

lodonesia satoe Kwartaal | 4.55 
Lacar Indonesia 1 3.59 

Pembajaran di mocka 

3. leh dibajar boelanan, tetapi 
brenti 'haroes diachir kwartaai, 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie, 

  

Losse nimmer 10 Ceni 

  

- PERSIDANGAN VOLKENBOND. 
Wakil Nederland berkata. 

Akan terbit perang Italia—Ethiopie 
dipermoelaan October ? 

Persidangan Inggeris. 
Aneta Reuter mengawatkan dari 

Londen, Departement van Ooriog negeri 
Inggeris, memberi tahoe, bihwa ber- 
hoeboeng dengan peri keadaan inter- 
nasional, maka Departement itoe telah 
mengambil kepoetoesan, akan memper- 
koeat tentara infanterie di Malta, jang 
sedjak tahoen '29 soedah diperkoerang, 

Bataljon2 jang terseboet dibawah ini, 
akan dikirimkan ke Malta : 

2e bataljon Lincolnshires, 2e batal. 
jon Southwales Borderes dan 1e batal 
jon King Own Borderers, Semoea ini 
sekarang berada di Catterick. 

Tentara Italiay 

Dari Rome AnetaTransocean 
mengawatkan, berangkatnja pasoekan 
tentara Italia ke Afrika Timoer, berdja 
Ian teroes dengantidak ada berhentinja.   Kolonien. apa betoeikan pekabaran 

bahwa Gowverneur Generaal itoe djadi 
lid dari N.S.B, dari kalau pekabaran ini 
benar, G.G. itoe tidakkah akan diper- 
hentikan dari djabatan negeri ? 

—Ada — ada sadja! 
randa 

Oeroesan Minjak 

Hal jang patoet di 
perbintjangkan. 

Sebagai penjoesoel kabaran jang te- 
lah laloe, V.P. Het Nws. mengabarkan 
lebih Iandjoet : 

Selainnja menjoekai dari soembernja 
minjak tanah itoe, adalah lagi jang pa 
toet dipikirkan, akan tetapi barang 
kali perloe hal itoe dipermoefakatkan 
dengan mereka jang berkepentingan 
di Europa. Orang dapat mengira bah- 
wa voorstel itoe akan dibitjarakan oleh 
Volksraad pada boelan Januari jad, That 

R. Wiratmadja, schoolopzieser 
—.. Soekaboemi 

Meninggal doenia, 
Orang menoelis kepada kita, demi- 

kian : 

R. Wiratmadja seorang abonne kita jang 
selia, dan seorang schoolopziener jang 
ditjintai oleh pegawainja, sedang tidak 
koerang koerang kenalan dan sahabat 

paling tinggi sampai jang paling ren- 
dah, dengan oemoer 47 tahoen soedah 
lah wafat. un 

Pada hari Rebo, djam setengah am- 
pat, dengan perhatian colleganja dan 
beberapa ambtenaren, sedang Padoeka 
Kandjeng Boepati dan Toean Patih 

|toeroet djoega, maka zenazahnja toean 
| Wiratmadja dimakamkanlah dikoeboe- 
ran Regentschapsraad di Soekaboemi. 

Hilangnja toean Schoolopziner dari 
'kalangan Inlandsche van Volksonder- 
wijzers, dan dari kalangan pergaoelan 
seoemoemnja di Soekaboemi ini, ada- 
lah soeatoe kehilangan jang tidak ketjil 
artinja, sebab almarhoem toean Wi- 
ratmadja toe, . selainnja mempoe- 
njai conduite jang baik dalam peker- 
djaannja, djoega ia adalah seorang jg. 
radjin dan gemar sekali memadjoekan 
roepa2 kunst, sehingga tidak heran 
lagi, djika beberapa golongan atau per 
himpoenan jang mempvenjai perhoe- 
boengan dengan dia, adalah soesah 

'loetoek mentjari gantinja. | 
Tidak lain, hanja kita mendo'a moe 

dah-moedahanlah ia dirachmat dalam 
koeboernja, dan diterima oleh Allah 
soebhanahoe wata 'ala iman islamnja. 

Dan selandjoetnja, moedah-moeda 
|han poela sekeloearga jang ditinggal- 
nja, akan diberi ketawakkalan dan kesa 
baran adznj3 Amis, 

  
Malam Rebo kira djam tiga pagi, 

nja dibeberapa golongan dari'kelas jang 

Dari Napels telah berangkat kapal2 
»Saturnia", ,Cesare Bathisti” dan ,,Vidi 
male” dengan mengangkoet 6000 orang. 

Kapal ,,Occeania" berangkat dari 
Geneea dengan mengangkoet 3600 o- 
rang serdadoe, sedang kapal , Conte 
Verde“ berangkat dari Venetit dengan 
membawa 100 orang koeli, 

Inggeris pasang mata 

Aneta Transocean mengawat 
kan dari Cairo, bahwa ada warta, ba- 
njaknja pesawat terbang Inggeris di 
Egypte. sekarang ini lebih dari 300 
bocah. 

Di'Alexandrie diadakan 2 boeah ka 
pal tempat pesawat terbang, masing2 
berisi 5 bocah escadrilles, sedang di 
Aboekir soedah ada 120 boeah pesa- 
wat terbang koeat diperboeah pesawat 
terbang boeat dipergoenakan didaerah 
Suez Kanaal. 

Pikiran Italia tentang 
pidato Sir Samuel 
Hoare. 

Dari Geneve Aneta Trans 
ocean mengawatkan, bahwa pidato 
Sir Samuel Hoare dalam persidangan 
Volkenbond, diterima dengan ,di- 
ngin” oleh  wakil2 Italia, Pidato itoe 
dipandang sebagai soeatoe sindiran 
pada partjederaan antara Italia-Ethio- 
pie, teristimewa pada politiek Italia. 

Lebih djaoeh diwartakan dari Rome 
oleh Aneta Trans ocean, di- 
kalangan jang mendapat keterang .be- 
nar, ada jang menerangkan, bahwa pi 
dato  Hoare, ta" bisa mengoebahkan 
sikap Italia, terhadap so'al #Ethiopie. 
Sebabnja, karena dalam pidato itoe, 
Inggeris roepanja tetap mengkoekoehi 
permintaannja soepaja perselisihan 
antara Italia—Ethiopic diatoer dalam 
lingkoengan Volkenbond dan Ethiopie 
di perlakoekan dengan dasar persa- 
maan, 

Wakil2 Italia di Geneve, lantas me 
mandang pekerdjaan sebagai soedah 
berachir, dengan menjerahkan memo- 
randum pada minggoe jang laloe, 

Mereka itoe tetap mendjadi lid Ko- 
misi Lima, tjoema dengan maksoed 
mendapat kesempatan boeat bertoekar 
pikiran, : 

Aloisi ta? akan mendjawab pidato 
Sir Samuel Hoare. Italia tjoema akan 
menocenggoe sadja hasil dari pembi- 
tjaraan2 oleh Komisi Lima, setelah ma 
na lantes mengambil kepoetoesan ter- 
hadap Ethiopie jang dirasanja perloe. 

Lihat samboengan dilain bagian.   
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dan tetap. 

Boekan ,gebabbel" lagi di Gencve 
itoe, seperti anggepannja pers Italie 
kemaren doeloe ini, Minister Inggeris, 
Sir Samuel Hoare, telah menerangkan 
sedjelas-djelasnja sikap Engeland da- 
Jam satoe “pidato jang paling penting 
terdengar.dalam. persidangan Volken- 
bond tahoen ini. “3 

Dengan pendek kata, Ergeland balas 
semoea perkataan keras dari Mussolini 
dengan perkataan keras lagi, dan begi 
toelah orang main keras-kerasan sadja, 
“hingga pengharapan akan tertjegahnja 
perang, di Afrika Timoer: boleh diboe 
ang sama sekali:Menoeroet pers Italiaan 
maka njata sekali Engeland itoe hendak 
korbankan .koloniaal vechtpaitijtje” 
— permainan perang bereboet djadja- 

Ja, apa jang pers Italiaan itoe pandang 
»vechtpartijtje” sadja, seperti djoega 
kemerdekaan satoe bangsa, biarpoen 

 koelitnja-hitam dan penghidoepan serta 
.. pergaoelannja tidak tjara Barat, tidak 
|. perloe ditarohi harga serendah-rendah- 

BAN 
“Sikap Engelan terhadap soal Ethi- 

Opie ini sekarang terang dan tetap. 
Dan pada Italie dikasih kesempatan 
memilih : ,get on or get out", — dja- 
lan teroes bersama-sama lain Iain ne- 
geri dalam lingkoengan Volkenbond. 
atau pergi keloear dan tahoe rasa di 
kemoedian hari. Akan tetapi itoe se- 
rocan ,sget on or get out”, boleh di 
ertikan djoega oentoek Engeland sen 
diri. Katanja. Engeland akan teroes 
bekerdja, bersama sama dengan lain- 

bond, djikalau negeri-negeri beramai 
toeroet menjegah Italie djalankan ia 
poenja politiek melanggar kemerdekaan 
Ethiopie, akan tetapi djikalau Volken 
bond, dan begitoe lain lain negeri ti- 

'pertahankan perdamaian dan kehar- 
gaan serta kehormatan perserikatan in 

ternationaal ini, dan biarkan Italie me 
langgar kemerdekaannja Ethiopie., ma 
“ka Engeland akan keloear dari Volken 
bond dan dari diplomatiek internatio 
naal serta tidak maoe fjampoer lagi da 

noea Europa, 
“Orang aoeloe telah membatja kabar 

tentang anijamannja Italie akan keloear 
dari Voikenbond djikalau Volkenbond 
mengambil sikap: dan terima baik:sa 

“. 1oe poetoesan jang bersifat anti-italie. 
| Akan tetapi. anijaman -dari Engeland 

. lebih berbahaja lagi bagi nasibnja 
 Volkenbond ini. Lain-lain negeri jang 
dengar pidatonja wakil Engeland bo 
leh memikirkan doea-tiga-sepoeloeh 

“kali lebih doeloe sebeloemnja me- 
ngambil sikap jang tentoe dalam soal 
i.« Engeland-italie ini, “6 

proeven”, kekoeatannja dan kekoeasa- 
annja kepada seloeroeh doenia seoe- 
moemnja dan. kepada negeri jang di 
toedjoekan choesoesnja, Dengan pidato 
jtoe, maka Engeland oendjoek iapoenja 
krachiproef” bahwa, djikalau Vo!ken- 
bond tidak mampoe mentjegah terbit- 
nja perang di Afrika Timoer, maka 
Engeland sendiri akan berboeat demi- 
kian, dan lain2 negeri dikemoedian hari 

| .oendjoek satoe ,krachtproef” dengan 
. perentahkan satoe mobilisatie oermoem 

'satoe hati dan bersatoe semangat oleh 
: 'berkahnja Fascisme 13 tahoen lamanja. | 
Dalam mobilisatie ini mesti toeroet 

0. “djoega, akan tetapi dalam batinja, se 
$ moea orang Jialiaan diloear negeri. Ka 
.' 4anja' tidak koerang dari 10 millioen 
|. @rang akan toerset daiam mobilisatie 

“dini, »dan jang 20 millioen lagi dipikir 
.sadja ada toeroet djoega ...... 

| Italie hendak mempertoendjoekkan 
“kepada benoca Europa segenspnja, 
bahwa italie sampai koecat oentoek 
mempertahankan diri dan oentoek me- 

| njegah satoe politiek dari negeri mana 
/ ““poea djoega jang bermaksoed hendak 

melanggar kepentingannja dan merin- 
| tangi permaksoedannja. 

“.. Boekan main itoe skrachtproeven” 
|. dari Engeland dan lialie, seperti djoega 

| semoea Orang tidak mes ti dipikoel oleh 
— masing-masing rabajatnja. Apakah sedi- 

| '.mobiliseer 10 millioen 

  

     
   

lioen kaoem Fascist —karena 
11  kaoem Fascist selaloe 

ikan diri dari actienja Mus- 
solii a begitoe berapi dan soeka 
berkorbar', sampai tidak perloe mobi- 

— Nisatie itoe makan ongkos banjak ? 
Baroe sadja balatentara Italiaan mem 

bikin manosuvre besar didaerah Adige, 

4 

    

Sikap Engeland terang| 

han ! — mendjadi perang doenia baroe.| 

lain negeri dalam lingkoengan Volken- 

'soeka beramai dengan Ergeland mem 

lam oeroesan daerah daratan dari-be- 

“. Roepa-roepanja sekarang ini ada tem 
ponja negeri2 menoendjoekkan ,,kracht- 

mesti rasakan roeginja mendjaoehkan| 
diri dari Engeland itoe. Sebaliknja Italtel 

“dari ,seantera rakjat Italiaan”, jang ber). 

— sebelah Ottara djoestroe djalanmasoek| 
ke Italie oentoek moesoeh dari djoeroel 

  

AAA 

  

Lelang “Bintang Timoer" 
Dibelidibawah tangan. 

Djam 9 ini pagi soedah berkoem- 
poel orang di roeangan lelang Wees- 
kamer, diantaranja toean P. F. Dahler, 
toean F, Laoh, eigenaar drukkery Lux 
dan beberapa orang lagi Belanda, In- 
'donesier dan Tionghoa. 

Waktoe djam moelai lelang soedah) 
sampai, orang menoenggoe berdebar2 | 
ingin tahoe berapa peroesaha'an “Bin- 
tang Timoer“ akan lakoe, 

. Antara 6 menit tempo jang ditentoe 
kan venduhouder kasih tahoe dengan 
soeara keras bahwa lelang tidak djadi. 
Pertanjaan apa sebabnja tidak bisa di 
djawab, Poen setelah beberapa orangj 
'menoenggoe, beloem sadja bisa dapat 
tahoe siapa itoe pembeli sebetoelnja. 

Orang sama boebaran zonder menge 
tahoei siapa itoe ,pembeli resia”. 

g » 

Belakangan kita dapat tahoe bahwa 
apa-apa jang dilelang ini hari dengan 
peroesaha'an ,,Bintang Timoer” telah 
dibeli..oleh - toean S. Y. Tjia,- doeloe 
directeur dari ,,Sinar Sumatra“ dan 
,Radio“, jang hanja barue beberapa 
hari ada di ini kota. 2 

Kemaren sore dilakoekan pembiija- 
jra'an antara ini tocan dengan president 
Weeskamer, dan tadi pagi diteroeskan. 

Harga pembelian f 10.000 dengan 
tjara-pembajaran tidak contant semoea 
nja. : 
“ Toean Tjia berkehendak akan teroes 
kan penerhitannja ,,Bintang Timoer" 
dengan pengoeroes dan redactieleden 
Indonesier, dan ia tinggal di belakang 
lajar. Redactie jang sekarang djikalau 
soedah ada gantinja sama akan dibe 
rentikan. Sampai sekarang beloem di 

itoe soerat-kabar. 

Anak perempoean jang hilang 

Seorang abonne kita jang tinggal di 
Kampoeng Baroe Gang Waroeng Nang- 
ka Batavia—C, mengabarkan seperti 
berikoet.: 

- Toean M. Sodikrome ada mempoenjai. 
Srorang anak poengoet perempoean 
beroemoer 15 tahoen dan bernama 

7 

tai lalernja. 2 
|. Tanggal 8 Juli jbl, ini anak poengoet 
ke desa Potjor (Koetoardjo) karena 

Amat Sadjoeri. Tanggal 12 Augustus 
tocan Soedikromo di Betawi mendapat 
'soerat dari Amat, mengatakan bahwa 
itoe anak perempoean soedah berangkat 
lagi kembali ke Betawi dari Koetoardjo, 
Tetapi hingga sekarang gadis terseboet 
beloem: djoega datang diroemahnja M. 
Soedikromo, sehingga menimboelkan 
kekoeatiran. 

0emoeman di ini soerat kabar ada di 
harapkan pertolongan pembatja2 jang 
boediman, djika kiranja berdjoempa 
dengan gad's jang dimaksoed, akan 
soedi memberikan pertolongan membe 
ri kabar pada jang berwadjib atau Y. 
M. Sodikromo. gepensionneerd militair 
dikampoeng Baroe Ging Waroeng 

redactie ini s k. 2 

| Lagisatoe gadis 
— mengilang. 

dikabarkan poeia, bahwa seorang pe 

san Oetara. Manosuvre ini nistjaja boe 

rakjat civiel, jang akan dipersendjata- 

apakah djoega prodeo sadja ? Djangan 
Ihitoeng lagi itoe millioenan Lire jang| 
teroes mengalir dari kas negeri. oer- 

“vechtpartiitje“ di Afrika Timoer! 

“Bisa djadi Engeland sampai mam- 
poe mengongkosi krachtproef jang di 

tjita-tjitakan, apabila Volkenbond me: 
lempem terhadap Italie itoe, Engeland 

bisa ditjotjoki, penganggoeran poen te 
lah kenjataan banjak koerang. Pendek. 
pereconomian Inggris telah  mendjad: 

watiri sekali keadaan Italie dikemoe 
dian hari, setelah perang atau setelah 
dapat keakoeran oentoek damai sadja. 
Oentoek ,,vechtpariijtje“ dengan Ethio- 
pie sadja sekarang telah habis satoe 
milliard Lire lebih, apalagi nanti-kita 

(harap djangan sampai kedjadian cen 
toek eh. persaingan... dengan Eogeland!|   : KN 

n 

    

Ira-kira 13 tahoen asal dari Kampoeng 

lang entah kemana perginja zonder di 

berapa orang jang di oerdang. 

dapat jang haroes disarahi pimpinan 

Sakinem, orangnja pendek-gemoek, | 
roepanja-koening-langsep, pipi kiri ada 

kangen pada orang tocanja betoel jaitoe 

“Oleh sebab itoe dengan djalan peng 

Nangka no. 24 Batavia-C. atau pada 

Poen seorang pembatja kita mintaf 

kan sedikit ongkosnja, dan sekarang yi 
hendak mengoempoelkan 10 millioen| 

|kan lengkap soepaja mereka itoesaban| 
'waktoe bersedia membela negerinia,. 

toek “expeditie” ke Ethiopi, centoek| 

ada kaja oeang, perdagangannja moe| ) 
lai madjoe dan begrooting negeri telah| 

baik kembali, Akan tetapi boleh dikel 
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rempocan nama Sami beroemoer ki 

Sawag Tjileueut O. d. Kedoenghalang 
(Bogor) sebagai boedjang pada t. Ta- 
min pagawai di kantoor Provincie Wa 
terstaat Tanah-Abang tinggal di kam 
poeng Doeri. 

Sedari tg 4 
hingga sekarang Sami telah menghi 

ketahoei madjikannja hanja tetangganja 
jang “mengetahoei bahwa dia hendak 
poelaig kekampoeng asainja, Dengan 
ini tocan- Tamin segera mengirimkan: 
Soerat ke Bogor oenioek menanja teta 
pi ternjata itoe gadis ta” datang di 
kampoengnja sehingga menimboeikan 
keragoe-ragoeannja. 

Maka pada pembatja dengan ini dja 
lan. kiranja akan memberi pertolongan 
mengabarkan pada jang berwadjib a- 
tau pada tocan Tamin teicfooon 2545 
Wi atau pada redactie ini soerat kabar. 

Sa 4 oa gaoma 

P.K.V.I, Tjabang Diacatra 

- Sebagaimana pernah di kabarkan di 
Soerat kabar ini, bahwa di kalangan 
badan P.K.V.I. #jab. Djacatra soedah di 

da hari Kemis malam Djoem'at (12 9'35) 
soedah mengadakan pertemoean di roe 
mahnja. Njonja Djoelaeha vroedvrouw 
di Mangga Besar. 
 Pertemocan. di pimpia oleh Ketoea 
Hoofdcomite (t. Sojo), di koendjoe- 
ngi oleh semoea Hoofcomite's, dan be 

. Comite terseboet di namakan Comite 
Penjokong, Pendirian Polikliniek dari 
Organisatie jang Besar terdiri dari R.K. 
V.I, Pada malam itos djoega selainnja 
memperbintjangkan hal-hal jang perioe, 
jang .bersangkoetan keperloean itoe, 
djoega membagaikan Lijsi2 derma jang 
akan di idarkan kepada segala orang 
dan Bangsa. : 

Sebab tjita2 P. K. V, I, sebeloemnja 
Organisatie- jg besar itoe berdiri, maka 
P.K. V,I. .sebisa2nja akan mendirikan 
Polikliniek dahoetoe, dimana tempat 
ig dipandang perloe dan sangat mem- 
boetoehkan kesehatan, Hal tempat, biar 
psen sebetoeinja soedah ada jang di 
tjita2 (toedjaei), tetapi masih perloe 
diselidiki lagi. 

Diseroekan. oleh Comite, soepaja 
orang soedi akan toeroet menjokong 
pendirian Sociaal ini, biarpoen dengan 
beroepa apa sadja jg sekira bergoena 
centoek pendirian tsb., soepaja tjita2 
itoe akan lekas terboekti. — 

“ Mn ae 

Boedi Kemoeliaan . 
Sebagaimana sidang pembaija tentoe 

ma'loem, bahwa adanja Boedi Kemoel- 
jaan. itoe. makin hari makin madjoe. 
Ternjaia dengan berdirinja Gedong 
sekarang, jang begitoe indah dan besar. 

Tetapi bisa oleh karena serangannja 
Malaise jang mempengaroehi B.K. ter- 
seboet, roepanja tidak sadja Gedong- 
nja jang “baroe, djoega peratoeran 
terhadap Leerlingan dan penerimaan 

September jang laloe se) 

dirikan satoe Comite. Comite mana pa! 

    

Jang bisa (boleh) mendjadi Leerling 
disitoe jalah hanja anak2 jang soedah 
tamat dari Mantri verpleegster 2e Klas, 
dan doelue anak2 jang meneroeskan 
kesitoe, dari kemaoeannja Gouverne- 
menit, dus anak itoe mendapat gadjih 
sebagai Mantri poela. 2 

Tetapi oleh karena roepanja tak ta 
han lagi menderita Crisis lebih lama, 
atau bisa djoega disini dianggap soe- 
dah tjoekoep. vroedvrouwen, maka 

sendiri. Sebab dikira selainnja Gou- 
Vernement sogdah tidak begitoe mem 
boefoeh lagi Vroedvrouw, djoega 
menghemat. 

Oleh karena itoe Leerling jang akan 
menerceskan ke B.K, haroes minta oni- 
slag doeloe dari dieasi Gouvernement, 
dan gadjih tidak dapat lagi, hanja da- 
pat zakgeid sadja. Malah. menoeroet 
kabar dari soember jang boleh diper- 
tjaja, moeiai curcus baroe ini Leerling 
jang maoe mendjadi leerling disitoe ta 
mendapat zakgeid lagi, hanja dapat 
vrij Internaat dan vrii makan. Djadi 
boeat keperloean lainnja harces menge 
loearkan wang dari kantong sendiri, 

Pendapatan ASIB di Pasar Gambir 
Komite ASIB Djawa Barat, menerang 

kan bahwa pendapatan standnja dalam 
Pasar Gambir ada f 800 netto dan 
segala lot2poen terdjoeal habis. 

—enyarnee 

Sekolah Hakim tinggi.— 

'VUitslag-examen.— 
Telah 

Examen bagian pertama: t. 
Abbas. 

Abdoel 

2 ne t 

Bea pengeloearan rubber onder- 
neming 

Dibitjarakan lagi di 
Volksraad. 

Tadi pagi Volksraad melandjoetkan 
lagi pembitjaraan tentang itoe bea pe 
ngeloearan Rubber onderneming. Wa- 
kil Pemerentah dalam oeroesan oecang 
mendjaw dalam le. termijn, kemba 
li menjatakan bahwa pada pemereniah 

Itidak pernah diterangkan bahwa djoem 
biah dari penghasilan dari itoe byzon 
der-uitvoerrecht (bea pengeloearan loe 
ar biasa) dengan sepenoehnja akan di 
oentoekkan bagi rakjat. Dengan me- 
mandang daerah2 jang dikenakan in- 

langi sampai sebegitoe djaoeh hanja 
dari Bangka ada soeara2 jang terten- 

“toe tidak setoedjoe (tegen) berlakoenjah 
ini steisel di Bangka... 

: mag pa— 9 

Regent Betawi 

Akan pensioen. 

Kita bisa kabarkan dengan kepastian, 
bahwa toecan Regent Betawi Rd, Toe- 
menggoeng Aria Ahmad Probonegoro, 
akan berhenii dergan pensioen pada 
tahoeri jang akan datang:   Leerlingen .tceroet berobah djoega. 

  

apa 

  

gambar ini, Generaal Pabst sedang 
Orang jang jang sebelah kemoeka   

  

  
Sebagaimana telah kita kabarkan, dengan kapal ,,Baloeran“ telah datang 
kemaren pagi ke Betawi dari Europa, jaitoe gezant Nederland di Tokio, 
Z.B. Generaal J.C. Pabst. Diatas kapal di Tandjong Priok, telah dinanti 
kedatangannja oleh Consul Japan di Betawi, toean S. Koshida : Pada : 

berbitjara dengan toean Koshida. 
sekali (jaitoe jang poenggoengnja 

terhadap camera', ialah Vice- Consul Japan di Betawi toean Kotani, 
dan sebelah kebelakang, Resident Betawi, Mr. Fievez de Malines van 
Ginkel sedang berbitjara dengan poetera Wali Negeri, jaitoe Jhr. Mr. 
JA. de Jonge, adjudant NA, loear Sa pada Z, E. den Gouverneur 

eneraal, 

  

   

  

anak meneroeskan kesitoe tidak lagi 
dari kemaocannja Gouvernement, ha-| 
nja jang kebanjakan dari kemaoeannja | 

loeloes oentoek Doctoraal- | 

: jaom : 

O
n
.
 

Terpental dari vrachtatito 
Mendapatkan loeka2 hebat 

Tadi pagi“ seboeah vrachtanto'di dja 
lanan Tandjoeng Priok jang sedang di 
kendarakan dengan ketjepatannja, se- 
dang kendaraan terseboet' hendak me 
liwati satoe auto lain, seorang: diantara 
koeli2 jang ada di itoe vrachtauto te- 
lah tergelintjir djatoeh dan terpental se 
hingga beberapa meter djaoehnja, dan 
ta' loepoet telah mendapatkan loeka2 
hebat begitoe poela otaknja bergerak. 

Itoe korban telah ditinggalkan sehing 
'ga-djaoeh baroe dapat diketahoei oleh 
teriakan dari lain2 kawannja. Ini hal 
segerah di berikan tahoe pada jang ber- 
wadjib dan angkoet si korban dalam 
keada'an pajah ke C.B.Z, oentoek di- 
rawat lebih djaoeh. Peka 

manggjnven 

Kapal perang Italie 

at- 'Akan simggah di T 
djoeng Priok 

Dari Makasser Aneta mengabarkan 
bahwa kapal perang Italie ,@uarto 
nanti soreakan berangkat dari pelaboe 
an Makasser dan tg 15 September hari 
Minggoe malam akan sampai dan ma 
soek pelaboehan Tandioengprioek:. 

somadpaama: 

Djoemblahnja limigranien Tiongoha 

Teroes moendoer. 
Djoemblahnja immigranten Tionghoa 

masih teroes moendoer. Dalanrboelan 
jang laloe JCJL. tjoema membawa ki- 
ra2 300 immigranten, sementara boeat 
ini boelan japoenja djoemblah sangat 
boleh djadi akan ternjata ada lebih ke 
tjil lagi. , 

Akan tetapi. kapan toekang2 jonk 
soedah balik lagi, djoemblahnja immig 
ranten Tionghoa tentoe akan bertam- 
bah, Seperti diketahoei toekang jonk 
adalah sematjam postbode jang mem- 
bawa warta dari orang2. Tionghoa di 
Sini pada mereka poenja familie di 
Tiongkok dan sebaliknja. sebab adres 
nja ini orang2 oemoemnja soekar se- 
kali bisa diketemoekan oleh post. : 

  

dividueel-restrictie, maka perloe dioe-j &X 

  

Pasar Betawi 

Keadaan pasar kemaren sore dan ini 
pagi ada sepih jang djoeal beli tidak 
seberapa banjak, dari harga barang2 
Ka boemi kebanjakan masih tinggai 
etap, 

Goela: Pasarnja masih tetap jang 
sedia parifj ketjil f 5.25 per 'picol. 

Tepoeng terig»e: Harganja 
beloem beroebah partij ketjil tjap Ko- 
dok 11.75, tjap Koeda Merah f 1.67'/, 
tiap Mendjangan, Boerseng Kaleng, 
Crown f165 danslain2 tjap 11.62, 
sampai f 1,60. Sg KA Su 

Copra: Pasarnja masih tetap jang 
kering Europa keloearan Bantam f 3,50 
per picol, 2 

Minjak kelapa: Harganja ma 
sih tetap partij ketjil dari O F, Hap 
Gcan, Archa No 1 dan O.F, Rangkas 
Betoeng f1,82',. 2 

Rubber: Pasarnja masih sepihi 
bocat java std Sheets & Crepe lev, 
September f 0.72'/, pembeli, belcem 
ada pendjoesinja. Kang 1 

Koffie Robusta Palembang: 
Harganja beloem berobah f.ob. Lam- 
poeng lev Sept/Oct 35pCt f 550 nom: 
jang 15pCt E.K. Telok Betoeng f 6.10 
nom: partij ketjil di .Retawi melihat 
kwaliteit f 5.80 sampai f 6.20 p. picol. 

Lada hitam Lampoeng: Pa- 
sarnja masih tetap koeat, kemaren ada 
kedjadian EK. Telok Betoeng lev Oct 
Nev f620, E.K. Betawi lev Sept. 16.30. 

Ladapoetih Muntok: Harga 
nja masih tetap lev. Sept f.15.— nom. 

Citronella olie: Harga beloem 
berobah pasarnja masih sepi, boeat 
contract A berikoet drum lev. Sept. 
f 0.63 djadi, Iev Oct/Dec f 0.64 djadi, 
lev Jar/Maart 1936 f 0.67 nom : lev. 
Jan/juni f 0.69 nom : lev Jan/Dec f071 

Bawang merah Cheribon: 
Harganja beloem berobah partij ketjil 
melihat kwaliteit f 1.60 sampai f 1:80 
per picol, bawang Australie Cheribon 
melihat kwaliteit partij ketjil f 2.90 
sampai f 3,20 per picol, 

per picol, j   
“ 

& 

    

Katjang kedele: Gendjah Te- 
gal partij ketjil f 365 sampai"f 370 

- 
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Post Omergie 
Do sebagai wakil Amerika oentoek menga 

  

    

  

0 'hoehnja ? Inilah mesti disangsikan, Ge 
200. meenebest baroe dioetara itoe mengha 

  

Ag 

- 

ya ?foeng oleh kepentingan perdagangan 

— liaan, cedara itoe mesti terang-bende 

    

2. keras sekali oentoek j 
— lih President , Geme 

Oa, Baroe ini dikabarkan keangkatannja 

.. 'watirkan dari menjenangkan. S 
| apajang didjandjikan dan ditetapkan 

0. hitamatas poetih dalam itoe document, 

| rena pemberian keloeasan hak meme- 

Bahwa partij2 politiea itoe sekarang 
| bersedia oentoek pemilihan President 

£ .mikianiah dikabarkan, bahwa kaoem 

dapat kabar, bahwa kaoem Sakdalis, |. 

| poela tinggal. diam karena mereka 
2. Moe tidak maoe terperentah oleh kaoem egitoe 

P.R.I. jang mentjapai kemerdekaan me- 
noeroet djalan bertingkai2an, cempama 
nja via Dominion Status. Apakah bedaj 
nja. dengan kemerdekaan Filippina ini, 

“0 toch djoega via an ba-| 
- kan kaoem peroesahaan dan perdaga- Irangkali via ini ke, ,., pendjadjahan 

maag ah ora 8 : : oleh Amerika atau oleh.,.... 

  

  
  

han "bai 
beloem lama ini diterima b: 

 srakjat Filippina“. Grondwet 
| lai berlakoe dan dari sekarz 

partij2 poliiek di Filippina 

i 

   

      

    

kat, selama. oe 
es: Y ri dan pembelaan ma 

sih dipegang tetap oleh kekoeasaan 
. Amerika... 

    

   

s Mac Arihur, chef 
' Staf balatentara Amerikaan, 

oer pembelaan negeri Filippina, se- 
| telah diberikan pemerintahan baroe. 

| Bolehkah kita orang kata, bahwa Fi 
ippina itoe merdeka, atau bolehkah 
Filippina itoe dalam tempo 10 tahoen 
'dimoeka mendapat kemerdekaan sepe 

— dapi- hari kemoedian, jang lebih menge 
Segala 

jang dinamai “Grondwet baroe", tidak 

Tebih dari pada “schijn“ belaka, ka- 

rintah sendiritidak atas dasar keinsjafan 
tentang hak2nja bangsa Filippina, akan 
tetapi, seperti telah dioelangkan se- 
'orang penoelis dalam pers Amerikaan, 
Generaal Hammond, meloeloe tersoe- 

jang sekasar kasarnja. Amerika kepe 
ingin terlepas dari beban Filippina 
itoe” dan kepingin melepas tangan 

“satoe saingan, teroetama dalam perda 
gangan gcela dan tambakau (Havana 

3 Pama, ja itoe. Cuba Filippina). Doe 
nia perdagangan Amerikaan itoe lebih 

“hargakan Cuna dari pada Filippina, 
jang begitoe djaoeh dan terletak di 
tengah2 sarang tawon, jang namanja 
mimoer Djaoeh. . 6...” 722 
'. Sekarang. djoega kelihatan oedara 
mendoeng di Filippina itoe, sedang 

— kalau s eh menghadapi kemoe 

Tang, dan, rakjat bersedia akan meraja 
kan hari probahan pemerentahan dan 

kawat dari Meniila ? 

| pertama” dan pemilihan itoe kata 

“nja tidak akan berachir dengan ke 
tertiban- dan keamanan, Masing2 ma 

. djoekan candidaat sendiri, dan per 
Gjocangan dalam oeroesan pemilihan 
“ini akan berlakoe sehebat2nja, bisa 
Gjadi dengan pertempoeran hebat. De 

mean ja itpe jang mengandi 
daatkan Generaal Aguinaldo, telah: 

| menjiarkan atjaman akan memboe 
noeh Manuel Ouezon, jang men 

| Gjadi candidaat dari perserikatan partij      partij nationalist, coalitie partij, Oue-| 
on .ini katanja akan diboenoeh oleh 

|. Seorang “Aguinaidist, sebeloemnja, atau | 5. 
ewaktoe' atau sehabisnja pemilihan, 

djikalau kaoem nationahst tidak segera 
— madjoekan lain candid: 

“ itoe 1oepanja dioelangkan dengan se- 

ggcehnja. Lain dari pada itoe di 

    

jang doeloe telah terbitkan pemberon 
takan, sebeleemnja Gronawet baroe 

| diterima “baik oleh referendum, seka- 
.rang kembali bersedia oentoek beron 

k, soepaja tertjapai- makscednja, ja 
endapat kemerdekaan sekarang 

. Djoega kaoem communisi di 

  

    

  

o beberapa te 1.ato 
nja, dan kaoem ' Moesiimin. tidak 

     

    

Irisien- Filippino. Ada lagi segolo- 
an rakjat Filippina, jang membandal 

| tidak maoe tahoe terlepasnja Filippina 

“itoe dari Amerika Serikat, berhoeboeng 
n kepentingannja, jaitoe kebanja 

. ngan. Pendek kata, orang kocalir se- 
kali bagi perdamaian didalam negeri 
Filippina sendiri, berhoeboeng dengan 

alannja Grondwet baroe itoe. 
| Doeloe dikabarkan, bahwa segolo 
ngan ,kaoem nationalist“ disini terpim, 
pin oleh tocan H, Thamrin, ada nia 

    

    

   

   
   

tan oentoek irim satoe delegatie 
nationalist a ke Manilla, oen 
toek berhadiir dan oepatjara pemberian 
pemerentahan baroe itse kepada sesa 
ma bangsa terdjadjah, jang lebih oen 
toeng dari pada kita orang katanja. 

Orang mesti tanja doeloe, apakah pe 
ngiriman sematjam delegatie sebagai 

  

moendoer 

tonja jang 
hormatan, 

Spreker 

dan lagi 

kenbond 

nomie bo 

Volkenbond pact. 
Djikalau beberapa negeri jang ter- 

tentoe, berkekoerangan barang bakal 
Igrondstoffen), maka tidaklah patoet 
memperoleh barang-bakal itoe dengan 
melakoekan pemaksaan. 
-Menoeroet spreker, kewadjiban Vol 

lebih baik mendahoeloekan | 
pembitjaraan tentang itoe, tertimbang 
mengenakan pasal 19. | 
. Pada penoetoep pidatonja, spreker, 
Minister de Gracff, mendesak soepaja 
dilakoekan sadja pasal 23 dari Volken | 
'bondspac 

    

PERSIDANGAN VOLKENBOND 
| Samboengan dari depan, 

“Tentara Ethiopie 
moendoer dari de- 

“kat batas Erythrea 

| Dari Addis Abeba.Aneta Trans 
ega Ocean mengawatkan, kroonraad Ei- 
mi. Ihiopie telah bersidang pada kemaren 

Idoeloe sore. | 
|- Boeat mendjaga djangan ada lagi 
peselisihan baroe tentang batas negeri, 
18.000 orang serdadoe Ethiopie telah 

dari garis pertama dekat 
batas Erythrea, 

Sikap Nederianid. 
Aneta Transocean mengawat 

kan dari Geneve, Minister van Buitenj . 
landshe Zaken Nederland, Jhr. A.C.D.| 
De Gracff, menerangkan dalam pida- 

disamboet dengan sorak ke 
bagaimana sikap Nederland 

terhadap Volkenbond. 
berkata, bahwa persatoean 

Volkenbond telah mendjadi lemah, ka 
rena beberapa anggautanja berhenti, 
meninggalkan Volkenbond dalam bebe 
rapatahoen jang terachir. 

Benar djoega, kata spreker, bahwa 
Volkenbond soedah mendapat hasil 
besar, dalam mengoeroes soal Saar- 
gebied, akan tetapi Volkenbone soedah 
gagal dalam mengoeroes soal2 ontwa- 
pening dan soal2 pereconomian, 

Spreker, Minister de Graeff. mene 
rangkan, bahwa negeri Belanda, tanah 
airnja, tetap setia kepada Volkenbond, 

tetap memenoehi segenap 

ft dengan adil, dan lagi soe- 
Ipaja diadakan persamaan hak atas eco 

cat semoea negeri, demikian 
poela soepaja” ditoeroet politisk pintoe 
—terboeka tentangsoal2 pereconomian, 

Menoeroet Aneta-Reuter, Minis 
ter de Graeff berkata poela demikian : 

se ini.A Tatkala negeri2 betjil, jang lebih d . “Retapi, bagaimanakah boenjinja kabar2 Pe keaba Tabgsia ti nga 1 ri pada seabad lamanja tinggal neutraal 
lantas memasoeki Volkenbond. 

|. Spreker menoendjofkkan, bahwa da 
sar kesoekaran tentang itoe, ialah pem 
bagian tidak sama tentang barang ba- 

jang mem 

terhadap 

ikal dan menjoesahkan perniagaan doe 
nia dengan diadakannja tjoekai peia- 
boehan dan pengoerangan Valuta, se-|g 
dang djika politiek pintoe terboeka di 
lakoekan segenapnja, maka inilah roda 

oetarkan doenia, 
Lebih djaoeh kata Minister de Graeff 

»Nederland setia kepada Volkenbond 
dan ingin memenoehi kewadjibannja 

Handvest” 

—KomisiLima 
: “kh neta T ransocean mengawat 
(kan dari Geneve, kemaren aa persi- 
dangan jang penting sekali telah dia- 
ra oleh Komisi Lima, dalam waktoe 

jaat, Anfjaman | mp   

apa jang 
djaoehkan 

an tempat telah atoer garissan|digembirakan oleh 
koet, apalagi oleh kaoem nationalist | 
atau oleh 

Doeloe 

bar o€, 

Japan. 
Dan 

Indonesia 

dari 

aa aan 

dan ditoendjang oleh orang banjak ? 
Kita sendiri, tidak setoedjoe. Segala 

tjoema ,,schijn"" sadja, kita 
dari diri kita, dan kita harap 

dari Pemandangan djoega. Pemerentai 
han sendiri, sekarang, atau kemerdeka 
an nanti kalau telah liwat 10 tahoen, 
oentoek Filippina menoeroet pikiran 
kita boekan satoe Dean Pang boleh 

angsa jg tersang 

rakjat di Indonesia. 
orang begitoe bentji pada 

lebih doeloe, pikirkanlah kesen- 
lausaan djiwanja anggauta2 delegatie 

itoe ke Manilla. Djangan2 
lagi senang2 ,sight-seeing” — didalam 
atau diloear kota, diterdjang pelor jang 
dilepaskan oleh kaoem2 jang bersai- 
ngan itoe, Talh "3 
Lebih baik sabar sadja, dan do'akan 

djaoeh, soepaja Filippina itoe 
segera djoega mendapat kemerdekaan 

kaan terik 
besar,   wakilnja segolongan kaoem nationalist 

disini boonagoet boleh disetoedjoei 

- 

jang ditjita-tjitakan, boekan kemerde- 
at dan membawa risico amat 

K. N, 

menagpame 

      

      

   
   
   
   

  

    
    

  

   

    

   

  

  

    

Minoemlah saban hari 

boekannja meloeloe ada oeroesan training. Makanan 

jang benar poen ada penting. Oepama soesoe jang 
baek ada perloe sekali boeat toeboeh. Maka djoega 
Soesoe Entjer ,,IJAP NONNA" ada perloe sekali boeat 

orang-orang jang jakinken sport dan boeat semoea 

orang jang ingin mempoenjai kasehatan baek. 

   

Entjer ,,TIJAP NONNA" 
Simpen etiket dari blik boeat dapetken barang- 

barang persenan jang bagoes dan berfaedah! 

Mintalah boekoe tentang barang-barang persenan pada 

NESTLE, Koningsplein Noord 8, Batavia-C. 

  

Pem 
  

mana, sebenarnja ada ditoenggoe, bah 
wa Laval akan mengoemoemkan ke- 
simpoelan2 jang didapat olehnja. 

Kalau ta' ada kemoengkinan, boeat 
mendapat persetoedjoean dengan Italia, 
maka ta' adalah lagi pekerdjaan Komisi 
Lima, ketjoeali memasoekkan rappori 
kepada  Conseil. , s3 
Beloem dipoetoeskan, apakah rapport 

itoe lebih doeloe akan diperlihatkan 
kepada fihak jang lagi berselisih (Italia 
— E:hiope), apakah teroes sadja kepada 
Conseii. : 

Laka IPA? 
  

Ba - 

ta      Na 
ND Ina ' 

Indones 
  

Palembang doeloe keradjaan 
Batak.,..? 

Seorang nama Hadji Zainoed- 
din ada memoeatkan toelisan didalam. 
soerat kabar , Warta Malaya" jang ki 
ta batja via , Pewarta Deli“, jaitoe se' 
djarah model baroe, esa 

Kita tidak akan ambil ever isi seka 
lian dongengannja, sebab: kita menge- 
tahoei bahwa apa2 jang dioeraikan 
itoe njata hanja menampakkan bagai- 
mana itoe penoelis maoe menimbal- 
balikkan sedjarah dikepoelauan Indo- 
nesia ini, 3 
'Dioesoeikannja bahwa semoeanja 

asal adat" dan ,bahasa" itce .Gari 
Batak, aa 

Njata bagaimana fanatieknja itoe pe 
Uoelis jang: ingin menegakkan nama 
atak, sehingga segalanja asal dari 

Batak katanja, Toelisan itoe tentoe 
enak didengar oleh orang Batak se 
hingga poen tidak mengherankan bebe 
rapa soerat kabar di Tapanoeli ambil 
over itoe toelisan. Rana 
Jang sebenarnja seperti langit dan 

boemi selisih dongengannja itoe dengan 
kebenaran. 2 

Tentang perkataan Palembang", me 
noeroet itoe penoelis ialah asal dari 
kata ,Perlombang“ perkataan Batak, 
dari sebab bahasa orang Palembang 

Baroe trima 

VIOLIN 
#1 

MUZIEK-INST RUMENTEN 
Keloearan Fabriek jang terkenal 

paling baek di TOKYO. 

compleei met strijkstok & Etui 
moelai harga F 4.25 F 5.— F 5.75 F 6.95 

Cc UITAR mocisi harga F 6.25 F 7.50 F 8.50 F 11.50 

UKULELE meelai harga F 1.10 F 1,40 F 1.70 

  

  

. PESANAN, jang tidak disertakan wang 
'& dari djoemlah barang tidak dapat 

Paling tjotjok, bocat orang jang baroe maoe beladjar, 

dengan "tidak perloe mengeloearkan ongkos besar. 

dikirim, dan beloem masoek ongkos 

kirim     

. Department- Import 
HS. VRG. DJOHAN DJOHOR - BATAVIA-C.   
  

  
katanja asal dari Batak, maka keradja 
an jang mashoer di Palembang zaman 
poerbakala jaitoe ,Seriwidjaja", 
katanja djoega keradjaan Bata k, 

Antara lainnja ia kata begini : 
Adalah keradjaan Melajoe Paiem- 

bang itoe ialah boengaran keradjaan 
- alam goegoesan poelau2 Melajoe ini 
jaitoe keradjaan Melajoe jang soedah 
masjhoer dalam riwajat. Maka bangsa 
Metajoe anak Palembang jang masij- 
hoer itoe boekanlah orang2 Palem- 
bang jang ada sekarang ini. Maka 
adalah orang2 Palembang jang ada 
ini dan orang Djambi, Korintji dan 
Bangkahoeloe asai2nja orang dari 
negeri. Djawa, maka kedatangan 
mereka ke Palembang pada zaman 
keradjaan Madjapahit soedah men- 
. doedoeki negeri Palembang itoe ja'ni 
soedah lari orang2 Palembang toea 
itoe, maka disana ada satoe batang 
soengai jang dipanggil orang soengai 
Palembang, Dahoeive kala soengai 
itoe dipanggilkan orang  soengai 
Moesi namanya, 

Maka kemasjhoeran negeri Palem- 
bang itoe dapatlah diketahdei dari 
pada boekoe sedjarah, maka akan 
radjanja baginda Sang Sepoerba ba 
hasanja Sansxrit, aga.nanja Buddha 
dan ra'jatnja bangsa Melajoe. 

Sjahdan oleh segala asjara2 jang 
saja bentangkan diatas ini, memadai- 
lah agaknja akan mendjadi dalil 
bahwa kedatangannja orang orang 
Batak itoe sebeloem pindah kene-   

» »   

B. B. W.s. 

BALAPAN EXTRA 

Pada hari Saptoe 14 dan Minggoe 15 September 

Moelai posekoel 8 u. 30 pagi. 

Perlombaan rame: kira kira 60 koeda Hindia 
jang akan ditjoba ketjepetanrja. 

Panggoeng tjoemah bceat lid lid sadja. 

Harga kartjis latar besar F 0.25 
»  ketjil F 0.10 P     

  

dari seboeah negeri jang soedah 
bertamaddun dao hilanglah tamad 
dunnja itoe setelah ia pindah kene 
gerinja sekarang ini, pendeknja doe- 
nia tiada kenal lagi. : 

Memang kaiau maoe dioeraikan de 
ngan tjara sepintas laloe sadj1, orang 
Batak djidatnja banjak Ldjidat 
nongnong” (kening jang timboel), 
poen orang Lampoeng, Palembang 
Djambi dan Besrkoelen banjak djidat 
demikian roepa. Tetapi beloem mendja 
di azis jang boleh diterima akal kalau 
orang lantas mengatakan bahwa orang 
Palembang, Djambi dll. itoe asal duri 
Butak, atau orang Batak doeloenja di 
perintah oleh orang Palembang. 
Mengetahoei sedjarah perloe, biar 

poen ocempama doeloenja ,,hbangsa 
makan manoasia"', toch sedjarah moesti 
diakoe dan diketahoei dengan njata 
beralaskan ilmoe pengetahoean, boe- 
koe2 koeno d.l.I, 

Kalau maoe membanjol, oempama 
kita berada di Europa dan mempoenjai 
banjak oeang, biar kita mengakoe 
Prins dari Indonesia, boleh orang 
pertjaja sebab doeitnja....! Begitoe 
Pesen Hadji Zainoeddin oempama di 
Aekkah mengakoe ketoeroenan Radja 
daripada sekalian Radja dari Batak,    gerinja sekarang ini, tak dapat tidak orang Arab boleh pertjaja, meskipoen      

tahoenja, hanja Islam. dari Keradjaan 
djadjahan Belanda. 

Barangkali sadja orang Palembang, 
Djambi, Benkoelen dll. soedi kasih 
ingat-atau mengenal kembali itoe bang- 
sanja jang asal masker memegang 
keradjaan ,,/Seriwidjaja“ zaman poer- 
bakala, menoeroet dongengan Hadji 
terseboet, 

ni 

Perobahan Overgave dan Overname 

Dari sLandskast2. 
Dari Bogor dikabarkan dengan cifi- 

cieel, bahwa soedah ditetapkan ordon 
nantie oentoek merobah peratoeran Ia- 
ma tentangan ovzrgave dan overname 
dari mengoeasai "sLandkast2 dan kan- 
toor lain-lainnja. 

Perak drrara 

Dagbiad ,Djawa Tengah” pindah 
tangan 

Meroeroet kabar dari 
dagblad ,Djawa Tengah“ akan disver 
oleh perkongsian dagblad Matahari" 
(Oei Tiong Ham Concern), 

” Tanu 

Semarang, 

    

    
 



  

(ni Hala dan malem 

TT . brikoetnia 

     
   

     

  

     

     
     

     

   

  

   

  

   

  

   

   

    
    

  

   
   

   
   
      

    
   

  

   
   

    

  

ni EN aetocereh Tessa | 
dengan LONG TACK SAM'S . 

dan.2 sinakhja perempoean jang soedah terkenal NEE SA LONG 
dan MI NA LONG, dibantoe oleh 20 bintang2 Tionghoa 

. lainnja lagi. 

Kanan laa Menarik Hati Nana NA 
Ini gezelschap telah menggemparkan publiek di Amerika dan 
Europa, “dan beloem berapa ini telah mendapat succes besar di 

“Seerabaja, Malang, Seinarang, Solo. 
Orang. djangan keliroe : Ini gezelschap lain sekali dari pada 

- gezelschap jang main di Rasar Gambir. 

Tn, ae 

Sebagai pendahoeloean (inap poetih). 

-RAMON NOVARRO “dan” “ EVELYN LAYE 
dengan CHARLES BUTTERWORTH —. FDWRAD EVERETT 

HORTON — UNA MERKEL - 
dalem operette film dari Metro 8 

“2 the Nicht Is Young” 5 
(Gen. Lietde. Jaan de Donau) 

“Anak-anak tidak boleh nonton 

AS JA SALA EMAIL AAA An 
BA 

CINEMA PALACE 
st eni malem dan 

  

malem brikoetnj ja 

Boeat maoe taoe lebi djaoe pe- 
gimana adanja Prang kita se- 
ngadja kasi Film jang betoel- 

betoel kedjadian. 
Boekan Studio 

— Boekan karangan 
»Boekanisepan APP 
, Koelen!t 

“Prang Doenia ) 

1914-1918 
8 Ini ada satoe authentieke film 

MUKS UI erik jang dikoempoelken djadi is 
| Sa Oa R dari Negeri-negeri, apa jang ter- 

aa) LL Lag $ djadi. dalam Prang doenia 
In 1! Ia Gula 3 jang toelen. 

# U bisa saksiken sendiri pegimana 
heibat adanja. 

Peletoesan hom di Londen tenga | 
malem 'oleh Zeppelin Duitsch. 
Perlawanan kapal torpedo dari 

bangsa Inggris. 
. Datangnja en perlawanan Ame- 

rika. 
Millioenan djiwa telah binasa, 
milioenan familie 'keilangan swa- 
m'!, poetra, en apa jang dia ada 
RR enz., enz. enz, 

Ha Kedjem — tida liat tentoe menjesel 
3 Hn boleh Nonton 3 

  

      

   

     
   

     

    

   
    
    

   
    

   

  

  

  

& “Wahid Mawn 2 
3 pn — TABIB: MONASTIC 

: F8 II Petjenongan 34 | Batavia-Centrum —n 

A Special bakat Aniobelon IBawasiel fahgge eng 10 hari Kita baik 
.Zonder. .Operatie tpotong| 2 

 Zonder bakar en Zonder. jt" 

5 | . Goena orang jang mendapat segala roepa 'penjakit seperti: 

Ps, Sakit Aambeien (Bawasir). - ay TE tiheng lelaki koerang 
— tenaga koerang. en 

Aa oa Kentjing man 
Ne Pegel, 

Kpn 'Prampoean tidak dapat Boelanan alawa dara poehh.. 
Prampoean lida bisa Boenting bisa mangobafin sampai boen- 

loe-ati, Bocah pinggang medjen Kloear Bol. Biri2 Koreng. : 
nfjing: baroe “of lama ditarggoeng kasi obat sampai baik, 

   

  

   “otot mengi, esa aer “dara sia nana, | 

  

    
    

         

      

    
   

Moerah — Dekat — Film Diempo! 

  

Ai Agent Gisekeiting tempat. 

2    

  

MENANAM Aa na aNNENg Maa MEN Menendang menamnaneaNen Manan anna NN NAN Na TA NS Ta 

'GLOBE BIOSCOPE 
Ini Jana mempartoendjoekkan PENA dari 

HEPBURN 
dalem drama film karangan dari SIR JAMES M. BARRIES 

| ane LITTLE MINISTER: 
. JOAN BEAL ALAN HALE 

  

      

den gan an 
  

  

M EMBELI- dan 
MENDJOEALKAN 

roemah2 atawa tanah2 dan sebagainja 

: SOEDAH 3 TAHOEN LAMA 

BERDIRINJA 

Tiap-tiap -boelan mengadakan 
LELANG" COMMISSIE dan 

| PINDAHAN, onkost ditenggoeng 
paling MOERAH. 

Menoenggoe dengan hormat, 
Vendu- Commissie & Expeditie- 

“kantoor 

»PARMOSOEMITRO“ 

19 Ilir (Masdjid Agoeng) 
“Palembang       

Baroe. terbit 

  

Boekoe jang amat penting 

Juristen, Zaakwaarnemer, Politie, Amb- 
tenaren B.B. dan semoea orang Moeslimin 
aken dapet paedah dari ini boekoe : 

HOEKOEM ISLAM 
hoeroef latijn, bahasa Indonesia (Me'a. 
joe) isinja : Dari hal Wakaf.-Pembrian 
barang.-Dari hal menemoe barang.- 
Barang titipan Wasiat- Warisan. 1 
Pikoemapei oleh: 

A.H. Wignjadisastra : Journalist den 
dibantoe oleh beberapa ahli Igama Islam 

Harga 1 boekoe sama onkost kirim, 
f 0,85 

. Minta kirim rembours 'id....f 1,30 

N.V. DE ,, PERTOENDJANGAN" 
.v/k TJIONGKOENBIE 

Molensliet West 20 Batavia C. 

  

  

  

City-Theater 
TJEPOE 
  

Sange Tah 2 pertoendjoekan diam| 
& 7.15 dan 9.30“. 

Tanggal K1 Sep | 
»LIEBE UND WELTRKORD 

Film Djerman dengan Brigette Het 
dan Gustav Frolich, Satoe combinat'e 
jang pantas. Meloepaken Malaise. 

Tanggal 14-15 Sept: 
»KID FROM SPAIN” 

-.Djika Toean dan Njonja bawaanak2 
di- ini film, akan melihat Eddie Cantor 
dengan nona2 tjantik mendjadi Koe 
kang aa banteng, di: apa 
njol. 

' Djangan loepa menonton CITY 

sd 

.
.
 

  

si Kloearan dari R K. O. Radio 
Satoe film jang pada tahoen 1934 memegang record. teritang.ha! 

| pendapatan wang dari .semoea film2 jang ditahoen itoe diper- 
NB toendjoekkan di Amerika. ' 

Satoe film jang indah dan lux. 
Anak2 boleh nonton 

toendjoekkan extra film. 

Hari Saptoe dan Minggoe pertoendjoekan oentoek orang dewasa 
dan anak-anak 

Ik ben een Vluchteling 
dengan PAUL Na GLENDA FARRELL           

sei
 

TON IMITREEE Naa 

CENTRALE E BI OSCOPE: 8 
Mr, Cornelis 

Mempertoend/joekken boeat hari 

Djoemahat 15, Saptoe 14 dan Minggoe 15 Sept. "35 

DO JUAN 
"MATA KERANDJANG” 

Tjerita dari loe »Radja bertjini a” bangsa Spanjol jang terkenal sekali. 

Kesan 'DENGAN 

DO UGLAS FAIRBANKS 
| Tn 

  

alias 

  

Saptoe 14 dan Minggoe 15 September 1935 
Sore djam 4.30, Speciaalpertoendjoekan boeat anak2 dan orang toea. 

NIGHT FLIGHT 
(NACHTVLUCHT) 

an 

e
a
 

a
n
a
k
 

  

    

Ini malem 

dan malem :     brikoetnja 
Sawah Besar Bat.- Cc. 

Dubbel Programma 
Film ke1 

»EX-BA D BOY” 79 
dengan Robert Armstrong — Jean Arthur — Lola Lane — 

' George Brent — Grace Cunare — Jason. Robards — 
. Spenser Charters. 

Film Ka 2 BUCK JONES dalem 

THE CRIMS ON | TRAIL 
ANAK2 BOLEH NONTON - 

    

  

- Boekoe karangan M. Winata Hardja 

| Djilia ke I sampai ke VI lakoe- 

Batoek, Linoe2, Asthma,: Syphilis (Radja Singa). Na ae UI 

  

  

DITOENGGOE - TOENGGOE 
- Oleh tiap - tiap orang jang me- 

. ngarti bahasa Soenda, 

»Wajang Poerwa' 

-nja seperti pisang goreng. Sebab || 
ditoetoerkan dengan sangat me- j 
narik hati, bahasa jang rapih dan 
populair. . 

Sekarang. djilid VII soedah 
terbit. . 
Djoega bisa dibeli pada adminis-   af-obat soeda sedia kaloe di minta dengan am bana Dioega 

a di PN di dajaan ana d locar kota. | 

2. sore djam 48 || | 

  

      
    

tratie »Pemandangan” dengan 
| harga f 0.75 satoe boekoe, Ter-' 
masoek-ongkos kirim, 

| “ MAJORAN“ Gleh karena hotel kami dengan" moedah segala perhoe- 

Na Pirevaan di tanggoeng menjenangkan tetamce, 

' Horel 
— 

»Otation, - 
Kembjorai No, 1g 

Kemaj oran” 
Batavia Centrum | 

Toean2 dan Njonja aa datang di Batavia sebeloemnja menginep 
di Hotei lain, datanglah, d: hoeloe merginap HOTEL STATION KE- 

'boengan dekat sekali station, Departement Marire. kantoor P.T. T. 
dan moedah mener eskan perdjal-nar' Toean2 (njonja) pergi ke ME- 

RAK (OOSTHAVEN) via BATAVIA pergi ke-Tg. Priok. 

per soneelnja radjin: 
dan setia. Roemah besar :hawanja sen kamar2 besar (familiekamer), | 
Tarief harian zonder makan. 'Tarief dengan makan. 

1 orang 1 hari 1 malam f1t/m f2: orang 1 hari Imalam f 2t/m 3.50. 
2 f1.50t/mf3 2: Sen Sayidan: » 

Terima penoempang boelanan Heni makan moelaif25 t/m f35, 
lebih 1 orang bisa berdami dengan pengeerces, tamoe sewa kamar 

kosong, bawa perabotan sendiri bisa dapet korting. 
. Silahken along tanggoeng tida menjesel. 

” s1 », 1 ” 

Menoenggoe dengan. hormat 

PENGOEROES - 

M: KABIT: 
N, e 1 
Djoega. bisa. biljara: pada Eigenaar 
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Didalam 'istananja di Addis Abeba 

h. doedoek Keizer Abbessinie itoe serta 

|. medjanja diterangi oleh tjahaja Iampoe, 
|. Diatas medja itoe ada bertaboeran 

| kertas2.serta peta2. Dengan tidak ber 
henti2 dia asjik menjelesaikan soeal2 

“jang besar serta soelit2 oentoek mem 
' perbaiki keadaan negerinja, Pada tem- 
pat iang djaoehnja beratoes2 mij!, ten 

| tara Italie soedah bersedia oentoek 
| (mengadakan  penjerangan . terhadap 

| negerinja. Keizer Haille Selassie litoe 
| jaitoe jang baroe beroemoer 44 tahoen 

“akan memboeat dirinja atau akan me 
' ngorbankan” dirinja dan akan bertem 

| poer, oentoek menjampai maksoednja 
akan mendirikan keradjaan Afrika jang 

  
Keizer Haile Selassie dari Ethiopie. 

tidak bersangkoet paoet dengan negeri 
Jain. Keadaan orang ini "ada amat 
aneh sekali, dan sekarang. dia akan 

« menentang Sikapnja Mussolini, jaitoe 
| seorang dictatcr jang modern lagi ter 
bilang bersifat-agressief atawa bersifat 
penjerang. 

Ras Tafari, begitoelah namanja se- 
beloem dia mendjadi Keizer. Sesoedah 
dia -memangkoe titel Keizer dia ber- 
“oleh. nama Haile Selassi, jaitoe anak 

. jang kesebelas ditjabang familienja dan 
dialah anak jang paling ketjil. Laki2 
dan .perempoean, jaitoe saudara2nja 
itoe soedah mati semoeanja.-Iboenja, 

“seorang bangsawan Wollo, mentjerita 
kan “kepadanja diwaktoe dia masih 
ketjil,- bahwa dia waktoe beroemoer 
22 tahoen akan mendapat kehormatan 
besar dan amat dihargai. Sewaktoe dia 
beroemoer 22 tahoen dia telih mem- 
boeat pelajaran didanau Tana dengan 
memakai kapal ajar, dan sewaktoe 
dia belajar itoe dengan tiba2 kapalnja 
itoe dipoekoel topan jg amat hebat, se- 
hingga kapal jang bermoeatan 22 orang 

P3 itoe djadi terbalik. Didalam orang jg 
ya banjak itoe, tjoema Ras Tafari sadja 

jang dapat ditolong. Sangatlah meng- 
herankan, bahwa orang ini amat per: 
tjaja kepada angka2 11 dan 22 itoe, 
jang mana crisis ini terdjadinja sewak 
toe dia beroemoer 44 tahoen poela. 

Pada soeatoe kali saja ada men- 
djoempai orang jang bertoeboeh kefjil 

«dini didalam istananja di Addis Abeba, 
1 demikian kata penoelis itoe, dan dia 

pada waktoe itoe berpakaian setjara 
politiek. Sewaktoe kami berbitjara dia 
senantiasa dengan seekor andjing poe 

  

  

— Kerdja serta kehidoepan Keizer Ethiopie 
(William I. Makin dalam Str. Timesl. 

  

Dia moelai menanjakan bagaimana 
keadaan tentangan kedjadian di Europa 
kepada saja. Didalam pembitjaraan 
ini banjak dia menaroeh perhatian ten 
tangan kemiliteran dan tentangan pa- 
soekan oedara. Dia tjoema ada mem- 
poenjai seboeah pesawat oedara moe 
atan 3 orang, jang biasa dipakainja 
melajang-melajang diatas ibos ne- 
gerinja, 

Oentoek menijapai keadaan jang 
akan datang ialan bergantoeng ke- 
pada pasoekan oedara. Apa !agi 
negeri2 didalam negeri saja ini, 
amat berdjaoshan serta djalan2nja ti- 
dak teratoer, maka perloe sekali kapal 
oedara, Dengan periahan2 kami akan 
mendirikan pasoekan oedara, akan te 
tapi didalam keadaan ini memang ka 
mi masih terbelakang kata Ke zer itoe. 

. Sebetoelnja selama saja tinggal di 
Addis Abeba ini, jaitoe saja ketahoei 
benar2 bagaimana kemadjoean Abessi: 
nie soedah bertambah. begitoeiah saja 
berkata oentoek memboedjoek pembi 
tjaraan Keizer itoe. Dahoeloe pernah 
terdjadi perselisihan waktoe memper- 
modern negeri ini, akan tetapi kedjadi 
an itoe dengan lekas porla bisa di 
padamkan. 

Keizer ini ialah difingkoengi oleh 
sekoempoel adviseurs2 Europa tenta- 
ngan balatentara, serta centoek mem- 
pertinggi deradjainja Abessinie ini di 
mata oemoem. 

Sekiranja terdjdi peperangan maka 
Ras Tafari pahiawannja dengan sege 
ra akan pergi kepegoenoengan serta 
kepadang pasir dan bertahan disana, 
bilamana ibos kotanja di bombardeer 
urang dari oedara, karena memang di 
dalam beberapa djam sasdja soedah bi 
sa hantjoer, jaitoe seperti Rifkabylen 
jang terdjadi di Marokko. Keizer ini 
dinamakan orang Napoleon hitam 
(Bruine Napoleon) akan tetapi gelaran 
jang sematjam ini adalah tidak benar, 
Riwajatnja bagaimana dia mereboet ke 
koeasaan, amatlah mengherankan seka 
li dan lebih heran lagi dari tjerita2 
roman jang terdjadi di Afrika jang 
lain2 itoe, 

Tantenja Keizer. 

. Dia bertjerita tentangan Keizerin koe 
lit hitam, bagaimana dia bertjampoer 
|gaoel dengan laki, dan tentangan per 
bandingannja dengan mereka itoe de 
ngan tidak berhenti2nja serta tidak 
mempoenjai ketetapan seperti djoega 
Cleopatra, bertempoer dengan 2 boeah 
balatentara jg koeat. Dengan tiba2 di 
cedara soedah ada kapal oedara serta 
dengan mempergoenakan senapan me 
sin segala orang itoe soedah mati dan 
terkedjoet dan berlari kian kemari tjerai 
berai, dan menoedjoe kepintoe gerbang 
istana Ka'zerin dam disini berdirilah 
Ras Tafari sebagai pemimpinnja, Pe- 
rang Koeno ini berachir dengan mem 
peroleh beberapa sendjata2 ig modern, 
ig mana terdapat pada waktoe perang 
besar. 

'Riwajat ini moelainja 14 tahoen jl. 
dan lantaran revolutie Abessinie men- 
dapat keroesakan besar dan Keizer Lij 
Yasser djatoeh kedalam tangan kaoem 
peroesoehan Tachta keradjaannja telah 
dikemoedikan oleh seorang perempoe 
an, jaitoe seorang jg keras kemaoean 
nja dan jg tjoekoep kepintaramnja. 
Nama perempoean itoe jalah Zauditu 

jaitoe anak Keizer jg lama dan dia soe 
dah empat kali kawin pada waktoe itoe. 
Sewaktoe dia telah mengoeasai kera-   tih jang ditjintainja serta tidoer didekat 

kakinja. : 

»Saja berdjandji dengan diri sendiri 
akan mengoendjoengi negeri toean se- 
kali lagi“. begitoelah dia berkata de- 

.. ngan tersenjoem. ,Akan tetapi seka- 
rang inilah kerdja saja, dan bekal jang 
akan datang itoe semosanja bergan- 
toeng atas kehendaknja Toehan". 

Selama pembitjaraan itoe dia selaloe 
memakai seorang djoeroe bahasa, ka 
rena di menjatakan bahwa-dia beloem 
faham benar oentoek “berbitjara pan- 
djang didalam bahasa Inggeris, akan 
tetapi bilamana djoeroe bahasa itoe 
salah mempertaalkan dari bahasa Am 
hari, dengan tenang Keizer itoe mene 

“'rangkan dengan baik didalam bahasa 
“Inggeris. 
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djaan itoe tidak maoe bertjerai dengan 
Soeaminja itoe, jg mana laki2itoe boe 
kanlah ketoeroenan radja2, sedangkan 
menoeroet adat istiadat Ethiopie seo 
rang perempoean jg akan mendoedoeki 
tachta keradjaan, hendaklah orang j 
bersoeami. Oentoek ini moesti dibe- 
noemd seorang Regent, dan baharoelah 
disini moentjoel Ras Tafari, jaitoe jg 
dinamakan orang Bruine Napoleon. Dia 
inilah kemenakan dari Keizerin dan dia 
memperkenalkan dirinja dengan kepa- 
la-kepala bangsa sebagai dia seo- 
rang Regent, Orang soedah memitih- 

nja poela seperti jang diperloekan orang 
kepada . tantenja serta tidak seorang 
djoega jg. berani membantah apa2 per 
kataan dan maksoednja. Seperti djoega   Absalom: diatoernja keradjaannja itoe 
sehingga kepala2 bangsa itoe soedak 

memandangnja  poela sebagai benda 
jang amat berharga. 

Boelan October dia telah melekat- 
kan mahkotanja sendiri keatas kepala 
nja, dan sebagai penoendjaek baginja 
berdiri poela dibelakangaja Kcizerin, 
jang mana dia ini amar takoet atas re 
Volutie jang baroe jai dan telah mene 
tapkan akan mendjadi compromss di 
dalam keadaan 'ini, Kepada Ras Tafari 
diberikan Provincie dari Ethiopie dan 
mendjadi R-dja di Shoa. 

Keizerin ini roepanja mengerti bah- 
wa kemenakannja ini tidak lama akan 
bersenag hati mempoenjai Provincie 
jang tidak berarti itoe, dan lambat- 
laoen dia tentoe akan mentjapai djoega 
tachta keradjaan. Batinnja Ris Tafari 
ini ada'ah Radja dari Abessinie dari 
pada Radja Shoa ini, karena begitoe 
lah pandangan rakjat kepadanja. Kei- 
zerin roepanja moelai membueat kom 
plotdan socdah moelai merantjang de 
ngan bekas lakinja jang bertjerai de- 
ngan dia dahoeloe, serta menoeroeti 
lakinja itoe kepegoenoengan dan disi 
ni dibangoenkannja seboeah pasoekan 

jang terdiri dari orang2 
jang masih biadab. Orang ini memang 
sangat ingin oentoek berkelahi serta 
bertempoer dan sesoedah orang2 itoe 
dikoempoelkannja 

mencedjoe 
Orang jang baroe bertjerai dengan 

Keizerin itoe ialah. bernama Ras Guk- 
sa, dan orang menaksir bahwa dia ini 
ialah moesoeh, jang sebesar besarnja 
telah membawa serdadoe jang djoem- 
blahnja tidak terkira banjaknja- menoe 
djoe ke Addis Abeba. Bersamaan de 
ngan ini, dia mengirim kabar kepada 
Ras Tafari dengan ultimatum, bahwa 
dia datang dari begitoe djaoeh ialah 
oentoek meremboek teniangan 

balatentara 

Mendengar ini, Ras Tafari 
tjoema tertawa sadja dan mengirimkan 

Peperangannja Molla Cheta, 
oentoek menemoei moesoehnja itoe de 

laskar berdjoemblah 
20000 orang. Toedjoeh poeloeh mgil 
sebelah - Timoer. danau Tana, kedoea 
pasoekan balatentara itoe djadi berte 
moe satoe sama lain dan pada wak- 
toe itoe ialah malam hari. Kedoea Ge 
neraal dari pasoekan itoe mengoendoer 
kan peperangannja sampai besok pagi 
Kebanjakan laskar itoe bersendjata pa 
rah dan tangkisan (tameng) serta ber 
pakaian koelit binatang, akan tetapi 
soenggoehpoen demikian toch masih 

senapan2 koeno. 
Pada 1 April baharoelah moelai pasoe 

berdjoang. akan “tetapi dida 
lam kota Ras Tafari bermoefakat atas 
kepoetoesan peperangan itoe. Bruine 
Napoleon ini bermaksoed akan mentja 
ri kemenangan. Pertempoeran jang se 
ngit itoe dengan tiba2 kedengaran soe 
ara gemoeroeh dioedara, dan semoea 
nja melihat keatas. Tiga boeah kapal 
oedara- melajang diatas mereka itoe 
serta pilootnja ialah Andre Maillet, se 
orang bangsa Fransch, jang mana R-s 

telah  menjerahkan kepadanja 
tentangan angkatan oedara oentoek di 

Kapal terbang jang doea 
dikemoedikan oleh anak 
tingginja jang 300 kaki 

dilepaskannja tembakan kebawah ser- 
ta di toedjoekan kepada hoofdkwartier 
pasoekan Ras Guksa. Bom dilempar- 
kan serta - senapan mesin kedengaran 
menggeristis Ras Guksa jang berpaka- 
ian hitam amat gampang benar dike- 
tahoei serta dengan pasti dia telah me 
lemparkan beberapa peloeroe kepada 

Orang Fransch itoe 
teroes mendarat dan segala moesoeh 
sbedah lari semoeanja. 
teroes kelogar dari kapal terbangnja 
serta me€noedjoe keiempat Raus Guksa 
terbaring dan sebentar itoe djoega dia 
kembali dengan membawa kepala penje 
rang itoe, Dengan tidak sedikit djoega 
menghormati dilemparkannja ,trohee“ 
ini kedalam lingkoengan orang banjak 
itoe serta dengan memberi tabek dia- 
poen melajang kembali keoedara me- 
noedjoe keibos kota, 

ngan membawa 

organiseer. 

Orang hitam 

Disana soedah menoenggoc Ras Ta 
fari dengan beberapa kepala bangsa 
dan beriboe2 orang banjak, Dilapangan 
patjoean jg dipergoenakan oentoek pe 
lajangan kapal terbang diambilnja dari 
piloot itoe kepala penjerang jg ganas 
itoe, dan pada waktoe itoe Keizerin 
Zauditu tidak ada. Dia berada didalam 

menerima perintah 
dari Menelik dan oepahan berdjoemlah 
50.000 frances, 

Doea poeioeh ampat djam sesoedah 
itoe toemboeh koriboetan dalam kota 

g|itoe bahwa Keizerin soedah mati, Orang 
mengatakan bahwa dia telah memboe 
noceh diri sendiri. karena dia telah me 
noeroet djedjakrja Cleopatra jang ke 
djam itoe, Sebetoeinja dia mati ialah di 
sebabkan longontsteking. Habis bergan 
ti hari selaloe dia bersembahjang oen 
toek: meminta kepada Toehan, soepaja 
bekas lakinja itoe menang dalam pepe 
rangan. Bilamana dia merasa dingin dia 
pergi tidoer keroemah sembahjangnja 
dan sewaktoe dia mendengar kabar, 
bahma lakinja soedah mati, maka kee 
Sokan harinja dia sendiripoen kedenga 
ran soedah mati poela, 

istananja. . Maillet   
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Sebagai seorang Keizer, Ras Tafari, 
dan sekarang Haile Selassie I, sekarang 
dia beroesaha oentoek memperkoeat 
pengaroehnja negeri Abessinie serta 
mempermedern perkakas2  oentoek 
mempertahanankan negerinja, Peker- 
djaan ini didjalankannja dengan sangat 
hati2 kepandaian ini didapatnja dari 
Amanullah dari Afganistan, Dia bersifat 
diplomatie tentangan sendjata. Kaoem 
diplomast2 Europa mendapat succes, 
Karena ingin melihat keadaan di Ethio 
pie jang begitoe kaja. Tjoema orang2 
jang telah datang mengoendjoengi 
Addis Abeba sendiri jang dapat me- 
mikiri bagaimana pintarnja Keizer itoe 
bekerdja oentask memperadoe2 kan 
mogenheid2 Europa itoe satoe sama 
lain. Masoeknja mendjadi lid Volken- 
bond ialah sesoekanja sadja. Dia ber- 
pikir disini oentoek menetapkan atau 
oentoek mempastikan keradjaan, ten- 
tangan lepas dari bersangkoet paoet 
dengan negeri lain. Oentoek djalan ini 
diaakan menchapoeskan perboedakan, 
Ini dapat dilihat dari keadaan tanahnja 
jang telah madjoe. 

Sebeloemnja conflict ini terdjadi, 
keizer amat berlakoe diplomatiek se- 
waktoe itoe. akan tetapi tidak lama 
sesoedah itoe dia berkata waktoe dia 
soedah mendjadi Keizer : 

»Hawa peperangan soedah: hampir 
ajsega.. Pendoedoek Ethiopie soedah 
insjaf dan kami semoeanja soedah ber 
sedia oentoek mengemoekakan perda- 
maian, Kami tidak mengharapkan per- 
tolongan dari bangsa jang berada seke 
liling kami dan kami akan melawan 
teroes sampai rakjat kami moesna 
semoeanja, sehingga tertjapai onafhan 
kelijkheid dari negeri kami, Serdadoe 
kami akan kami adjar berdjoang seperti 
perdjoangan pahlawan sampai mati. 
Barang siapa mati didalam memper- 
tahankan negerinja, ialah orang jang 
seberoentoeng-bsroenioengnja”. 

  

  

  

Anak jang gagah berani 

Bisa memboenoeh 
matjan. 

Asia Baroe dari Soekaboemi menga 
barkan : 

Dari fhiak jang sangat boleh diper- 
tjaja kita dapat warta seperti berikoet: 

Kampoeng Tjimanggoe, terletak di 
sSoeatoe tempat jang terlaloe djaoeh da 
ri Pelaboean Ratoe. Orang2 disitoe sa 
ma mengirimkan anak2nja ke Pelaboe 
han Ratoe tiap2 hari oentoek beladiar, 
Karena tadi soedah dikatakan, antara 
Tjimanggoe dan Pelaboehan ada sedi 
kit djaoeh, sedangan pengadjaran di 
boeka pagi2, soepaja djangan ketingga 
lan terpaksa anak2 itoe moesti berdja 
lan dari roemahnja masing2 sangat pa 
gi, kira2 djam 4 pagi berkawan2 dan 
membawa obor. 

Begitoelah telah kedjadian pada pa 
ginja hari Selasa tanggal 6 Augustus 
jl Anaknja Djoemsari jang baroe ber 
oemoer koerang lebih Il tahoen dan 
seorang jang lain lagi berdjalannja ada 
ketinggalan oleh kawan2nja jang ber 
djalan doeloean, tetapi dibelakangnja 
Gjoega ada lagi sekawan anak2 jang 
lain. Koetika sampai pada soeatoe tem 
pat jang banjak roengkoennja ia soe- 
dah disampari matjan. Kawan2nja jang 
satoe ketika lihat ada matjan datang, 
lantas angkat langkah seriboe: tetapi 
anak Djoemsari tidak bisa melarikan di 
ri, barangkali lantaran kasima. Lakoe- 
nja hanja memandang sadja kearah djoe   soedah melontjat pada itoe anak tetapi 
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GRATIS ADVIES 

Pergoenakanlah kesempatan boeal mendapat advies dengan pertjoema 
"3 Sebeloemnja mendapat bouwvergunning tidak perloe bajar soeatoe apa 

Oleh karena itoe: B 

loe pada kantoor kita ! 
AVONDCURSUS BAGI CANDIDAAT - AANNEMERS DAN 

UITVOERDERS. 

Bouwkunde - Architectuur - Gewapend Beton - Yzer Constructie - 
Waterbouwkunde enz. 

Mintalah keterangan lebih landjoet. 
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Djangan foean 

MENOENGGaAK 
Sebab menjoesahkan administratie! 
Sebab membikin tocan sebagai orang 

beroetang ! 
Sebab melambatkan kemadjoean koran 

batjaan toean! 

Sebab bisa menghilangkan hak toean 
centoek dapat juitkeering 

dari Fonds Kematian 
BP. 

tidak kena, dan terpelanting berdjoem palitan djatoeh kedalam kobakan ker- bau. Si anak jang soedah hilang akal, 
mendjadi sedar kambali koetika tahoe 
diriaja selamaf, lekas dia goenakan o- 
bornja jg dibikin dari besi pipa boeat 
menghantam harimau tadi, Pergoelatan 
antara hidoep dan mati berdjalan agak 
lama roepania, karena baroe Orang ta 
hoe, koetika sekawanan anak? jang 
lain datang serta lihat dan teroes me 
larikan diri, mentjeritakan hal ini ke- pada orang2 toeanja. Orang2 toea le- 
kas datang menolong, tetapi soedah 
kasep, karena sang matjan soedah ti- 
dak bernapas lagi dan itoe pahlawan 
ketjil ada disebelahnja. Kemoedian 
orang2 beramai2 menggotong matjan 
itoe ke kampoeng, dimana teroes sa- 
dja disisit. Orang jang mentjeritakan 
kedjadian ini ada menjaksikan hal ini 
dengan mata sendiri karena waktoe 
itoe lagi tetirah disana, dan sebagai 
boekti oendjoekkan beberapa koekoe 
dari matjan itoe, 

#ramag dau 

Tanaman padi jang mengoeatirkan 
Asia Baroe dari Soekaboemi menga 

barkan : 
Berhoeboeng dengan moesim panas 

pada ini tahoen ada terlaloe hebat dari 
tahoen2 jang soedah Ialoe, banjak sa- 
wah2 jang soedah moelai ditanami 
padi, malah banjak djonga jang soe- 
dah terlaioe besar padinja karena ke- 
koerangan air, soedaih kembali men- 
djadi sawah garoengan, jang tidak da 
pat diharap hasilnja, Tanahnja sangat 
kering dan djadi melekat, padinja jang 
baroe lilir soedah mendjadi hangoes, 
memberi pemandangan jang Singat 
djeleknja, seolah2 padang tandoes. 

Keadaan ini boekan didapat dari'ka- 
bar angin sadja, tetapi atas penjaksian 
penoelis sendiri dibilangan2, Soekara- 
dja, Krawang, lemboer sitoe dan Tfi- 
Saat, jang tentoe sadja dimana2tenpat 
djoega tidak akan berbeda. 
-Dimana2 tempat soedah dilakoekan 

sembahjang ,,Istis2o” jaitoe memnos 
hoen soepaja ditoeroenkan hoedjan, 
dan moedah2an sadja permintaan me 
reka dikaboeikan jang maha Esa, kare 
na sedjak beberapa hari soedah meelai 
toeroen hoedjan sedikit sedikit. 

rmeng Jomasrta 

Sangkoelirang madioe 
Ada Huippost dan Tele- 
graafkantoor, 
Sebagaimana diketahoci, Sangkoe- 

lirang satoe districi bawahan Land- 
schap Koetai (di Borneo Timoer) ber 
hoeboeng dengan diboekanja kongsi 
kajoe papan N.R.K,K. dibeberapa das 
rah dilingkoengan district mana tadinja 
ketjil dan sepi moelai pada tb. 1934 lagi 

Sekarang sesoedah mendjadi ramai 
dan roemah2nja banjak bertambah. 

Dalam s,k. ini pernah djoega kita 
kabarkan bahwa oleh N,R.K.K. di Sang 
koelirang didirikan seboeah hospitaal 
boeat kepentingan pegawai2nja jang 
ribocan orang banjaknja, dan ber- 
hoeboeng dengan djadi ramainja jang 
koelinang itoe tempat tsb. jg tadinja 

  
roesan matjan jang djoega soedah palhanja dikepalai olek seorang District 
Sang matanja, mengintjer boecat mener | hoofd diadakan bestuur Europa, jaitoe 
kam korbannja. Ketika sianak tjelentang| dengan diadakannja disana seorang 
ditanah lantaran ketakoetan, simatjan| Adspirant Controleur (Hulpsgezegheb-   ber). 
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Penoelis Ismangoenwinoto dan hoofdredacteurnja mendjadi terdakwa. | 

D0 (Oleh pembantoe kita sendiri). ' 

  

Pada hari Kemis, 5 September ibl., 
persdelict ,,Oetoesan Indonesia” di 
Mataram, dengan toean Ismangoenwi- 
noto dari Djakarta sini sebagai penoe 
Iisnja artikel ,.Partindo dan Marhaen 
Indonesia. bagaimanakah nasibmoe ?“ 
dan tocan Brotokesowo sebagai hoep- 
daktoernja itoe soerat kabar, telah moe 
lai diperiksa, dihadapkan dimoeka me 
dja hidjau madjelis hakim landraad di 
Jogjakarta. Toean Ismangoenwinoto di 
siioe ada ssebagai terdakwa pertama, 
sedang toean Broto sebagai terdakwa 
kedoea, Artikel terseboet termoeat da 
lam itoe soeratkabar jang, terbit tang- 
gal “16. dan 18 Febroeari 1935. Ter- 
dakwa . ditoedoeh telah - melanggar 
artikel karet 153 bis dan ter dari boe 
koe hoekoem siksa Hindia Befanda. 
Adapoen madjelis hakim tersoesoen 

sebagai berikoet : tocan2 Mr. Hosselet 
sebagai voorzitternja, Mr. Santos Tohar 
griffier, sedang sebagai anggotanja R. 
Tjokrohadiprodjo dan R. Djojo Soeko 
hadiprodjo, djaksa toean R. 8iswo- 
martani dan penghocioenja R. Hadji 
Achmad. Pembela adalah tocan Mr. 
Soejoedi.- Roeang sidang tjoekoep pe 
noech, pendengar teristimewa terdiri da 
li kaoem pergerakan. 

Djaksa laloe membatja soerat toedoe 
han, diantaranja terdakwa pertama di 
anggap felah mengandjoerkan soepaja 
Partindo keloear dari badan P.P.P.K.I. 
laloe. mendirikan soeatoe badan fede- 
rasi sendiri, jg, terdiri dari Partai2 ra- 
dikal revolutionnair. Begitoepoen djoe 
ga boeat menghindar dari adanja keka 
ngan vergaderverbod sepertisekarangini, 
soepaja mengadakan ondergrondsche ak 
si menoedjoe ke Indonesia Merdeka, se 

| bagaimana termoeat dalam risalah pe- 
. ngandjoer Partindo Ir. Soekarno, dianta 

ra mana dengan djalan machivorming de 
ngang radikalisme jg. bersifat revolu- 
tionnair ke masa-aksi. Sedang terdakwa 
kedoea ditoedoeh telah memberi ke- 
sempatan memberi bantoean akan ter 
djadinja itoe pelanggaran, dimoeat da 
lam soerat kabarnja sebagai hoofdarti 
kel, artikel mana mestinja atas permin: 
taan terdakwa pertama hanja soepaia| 
dimoeat sebagai “Soerat Kiriman“. Be 
gitoepoen djoega terdakwa ditoedoeh 
telah mengatoer itoe artikel begitoe 
roepa hingga dapat mempoenjai efieci 

— atas pembatjanja, jaitoe titelnja ditoelis 
dengan hoeroef besar serta dengan spa 
ticering, dan dimoeat mendjadi dosa 
kali, agar tidak mendjemoekan adanja.- 

Setelah oleh-terdakwa kesatoe: arti- 
kelnja dibatja, teranglah ada perkataan 
jang keloepaan dimoeat, jang boenjinja 

| “Disini saja dengan ketegoehan iman 
mempertahankan Partindo, boekannja 
saja seorang jang fanatiek Partindo". 
'Adapoen maksoednja beliau memboeat 

  

itoe artikel jaitoe semata mata sebagai 
djawaban atas artikel2 jang telah di- 
moeat lebih dahoeloe, jang bermak- 

| soed sesoedah kongres kedoea dari 
| Partindo di Soerabaja jang gaga! itoe, 
soepaja Partindo diboebarkan sadja. 
Dan dengan penerangan atas artikel- 
inja itoe beliau berpengharapan soepaja 
tidak ada keloear lagi-suggestie oen- 

'toek memboebarkan P1. 

| Terdakwa kedoea hanja membatja| 
itoe artikel sebagian sadja jig. dengan 
soenggoeh2, lainnja hanja sambil lalae 

| sadja, dan mempoenjai anggapan djoe 
. ga itoe artikel semata2 ada tegenarti- 

   

  

g : # An 

Sedang moelai pada ig. 21 Augus- 
tus tadi, Sangkoelirang soedah mem- 

- poenjai djoega Hulppost-en Tel. kan- 
“toor, jang berarti satoe keoentoengan 
bagi publiek disana karena perhoeboe 
ngan2 -post antara itoe kota kajoe de 
ngan lain2 kota Gjadinja bisa dilakoe 
kan dengan tetap, dan djoega soedah 

. bisa dilakoekan pengiriman telegram, | 
dari oetan keitoe tempat bagi Sangkoe 
Tirang....! BA aa 

Djamijah Daroessalam. 
“Dan Moehammadijah 

Tn tjabang Koetaradja. 
00 Pada kita dikabarkan bahwa Mse- 

'hammadijah tjabang Koetaradja, akan 
mengadakan pertemoean oemoem pada 
Sabtoe malam Minggoe 26 djalan 27 
October j.a.d. Bertempat di roemah 
sekolah Daroessalam, moekim Meusi- 
gitraja L/O, dan dimoelai poekoel 8 

toe goena oentoek memper 
emperhatikan-dan meng- 

jandangan akan kesah mir'| 
| i. Besar Moehammad s.a.w. 
'Teroentoek choesoesji bocat kaoem 
iboe, pertemoean itoe akan di adakan 
Siang hari Minggoe ba'da zoehoer, 27 

       
   
   

  

ad 

' mesti akan  didapatnja. Adji2 tjondo- 

(PB. Partindo lepas dari pendjara| 
Ih Pada hari Senen, 9 September jbl, 
1toean2 Soediro dan Soetomo, masing2 

ia disana ditanja dan diberi keterangan 
tentang persdelict Indonesia Berdjoang, 
karangannja toean Ismangoenwinoto, 
'soeara dari Djakarta, presis sebagai- 
mana jang termaoeat dalam O.I. jang | 
mendjadi perkara, kini sedang dalam! 
pemeriksaan landraad ifoe. Redaktoer/ 
tanggoeng djawab I.B. pada waktoel 

kel atas toelisan2 jg. telah termoeat: 
dalam itoe sk,, diantaranja toelisannja 
sendiri, Adapoen 'itoe toelisan dimoeat 
sebagai hoofdartikel, tidak sebagai soe 
rat kiriman, sebagaimana permintaan 

ig. ditentang itoe doeloe ada termoeat 
sebagai hoofdartikel: djadi  oentoek 
menjesoeaikan, Tentang toedoehan ke- 
pala itoe artikel di-zet dengan letter2 
besar dan spatie, agar dapat menarik 
(perhatian pembatja, sangat disangkal, 
sebab itoe letter2 soedah biasa oentoek 
kepala2 sesoeatoe artikel. . 5 

Sesoedah itoe laloe diadakan so'al 
djawab terhadap terdakwa 1 tentang 
so'al Marhainisme dan Indonesia Mer 
deka, pertanjaan mana didjawabnja, 
kaoem marhaen adalah ra'jat djelata, 
ra'jat melarat, jg. terdiri atas kaoem 
boeroeh atau biasanja diseboet kaoem 
proletar. Maksoed Indonesia Merdeka : 
Indonesia “diperintah oleh pen- 
doedoek bangsa sendiri, sedang jang 
jdikatakan Indonesia jaitoe  Azia 
sebelah timoer, jang sekarang di 
seboet Hindia Belanda, Tentang non 
Cooperation, diandjoerkan soepaja Par 
tindo keloear djari P.P.P.K.I. karena 
jakin kaoem non tidak dapat bekerdja 
bersama-sama dengan kaoem co, wa- 
laupoen PSK. sering mengadakan 
Congres Indonesia Raya, Dia sendiri 
boekan seorang jg. anti dengan kaoem 
co. Terdakwa betoel mengandjoerkan 
sogpaja partai2 kiri seperti P.L., PNI. 
PSM. dii, mengadakan soeatoe badan 
federatie jg. radikal, dan dengan ka- 
oem co bekerdja bersama2 mentjapai 
Indonesia merdeka: Adapoen djalanja 
dengan mengadakan machtvorming jg. 
radikal dan revolutonnair teroes sam- 
pai massa-aksi. Dengan tjara demikian 
terdakwa jakin, kita orang akan men- 
dapat consessie2 sampai toedjocan ke- 
merdekaan terijapai. 
“Diterangkan djoega tentang arti2 

perkataan2 terseboet, jaitoe seperti 
machtvorming ialah sesoeatoe kekoea- 
saan soepaja mengjadi satoe, radicalis 
me jang revolutionnair jaitoe soeatoe 

peroebahan dengan tjara setjepat2nja 
dengan rakjat moerba dengan mem- 
bongkar segala akar-akarnja. imperuim 
adalah sebagai soeatoe tjontoh negeri 
Tiongkok, meskipoen tanahnja merde 
ka, akan tetapi rakjatnja tidak merde- 
ka, kena pengaroehnja imperialisme. 
Tjontoh ' kepentingan rakjat tidak d, 
perhatikan seperti didalam Volksraad 
segala soal boleh dikatakan semata- 
mata tidak  oentoek  keperloean 
si .Marhaen,— Setelah -  itoe 
ditanja poela tjontoh2 dari lagoe2 dja 
wa Dandanggoela, Pangkoer, tjantjoet 
tali wanda, bimakoerda apakah itoe ? 
Itoe hanja diambil dari fjeritera wajang 
goena lebih menginsjafkan orang akan 
berkobar kobarnja. Ambegoegoek ngoe 
towaton artinja dalam bahasa ,asing 
lijdelijk verzet, artinja perlawanan de 
ngan ijara diam sadja tidak melawan, 
walaupoen diapakan djoega. 

Setelah diadakan pauze barang ada 
Setengah djam lamanja, voorzitter kem 
bali .lagi atas pertanjaannja kepada 
terdakwa pertama tentang tjaranja 
mentjapai Indonesia Merdeka, per- 
tanjaan mana didjawabnja tetap seper 
ti diatas, jaitoe dengan djalan machi- 
vorming dari itoe dia jakin, concessie 

Sebagaimana ' soedah' dcea kali di' 
jadakan pertemoean dari moerid seko 
lah-sekolah di Koetaradja (particulier 
dan Gouvernement), maka karena di 
Koetaradja soedah ada satoe Comite 
oentoek mengoeroes pertemcean kanak2 | 
itoe, maka pekerdjaan ini tentoelah 
poela akan terserah pada Comite itoe. 

1 

ketoea dan penoelis dari pengoeroes- 
besar Partindo, telah tjoekoep habis | 
mendjalani hoekoemannja selama 2 boe- | 

loear dari pertapahannja pendjara di. 
Mataram. Toean Soetomo teroes dapat 
merdeka, sedang toean Soediro masih | k 
haroes diseret kekantor P.I.D., dimana   October 1935 dan diatas pimpinanjitoe boekannja t. 'Soediro, sebab ke: 
betoelan ia pada waktoe |. kaoem iboe poela, 

“ Ybirowo berarti djika satoe mati, tim- 

    

Ipenoelis sendiri, oleh karena artikel2j 

lan, karena randjau vergaderverbod, kel- 1. 

boel doea, mati doea, mendjadi em- 
pat, begitoelah seteroesnja. pt 
Sesoedah pemeriksaan sampai sekian, 

 Maloe terdakwa satoe persatoe ditanja 
tentang .oemoer, asal oesoelnja dan 
'sebagainja seperti biasa, serta levens 
iloopnja hingga kini.— : 

“hk Sidang jg. dimoelai djam 8 pagi 
€e dihabisi poekoel 1 siang dan 

2  #pemeriksaan dilandjoetkan esok pagi, 
nja. 
Esok paginja hari Djoem'at peperik- 

'saan diteroeskan, dimoelai poekoel 8 
pagi, soesoenan madjelis tetap seperti 
kemaren, begitoepoen pembela toean 
Mr. Soejoedi djoega berhadlir, 

Lebih dahoeloe ditanja apa masih 
mempoenjai keterangan lain dari dja- 
wabannja kemaren, pertanjaan mana 
didjawab tetap seperti kemaren. " 
Tentang ,ambegoegoek ngoetowa- 

ton“ djawab terdakwa, djika orang 
dengan maksoed melawan, soedah 
barang tentoe dihoekoem, akan tetapi 
jang dimaksoedkannja jaitoe melawan 
perboeatan jang koerang adil dengan 
tjara tinggal diam, tidak berboeat soea- 
toeapa, walaupoen sampai dibinasakan. 

| Didalam pedalangan pada waktoe Bimo 
kcoerdo adalah dipoekoei gamelan sam- 
pak, boekan mesti berarti haroes ber- 
djoang madjve kemoeka pakai segala 
alat sendjata, sebaliknja pada waktoe 

Laroepolo, “pangkoer d.s.b. Adapoen 
apa sebab terdakwa mengirimkan itoe 
artikel tidak hanja ke O I, sadja, sedang 
katanja hanja sebagai tegenstuk, tetapi 
djoega ke Berdjoang dan Kemoedi, ka- 
rena katanja dalam s.k. jang belakangan 
ini telah sama dikeloearkan djoega 
suggestie oentoek memboebarkan Par- 
tindo, ..... 

Atas pertanjaan, apakah terdakwa 
anggota P.K.L., didjawabnja tidak. Ten- 
tang perbedaannja P,N,I. marhoem de 
ngan P.I: sekarang: poen didjawabnja 
menoeroent pendapatannja tidak ada 
bedanja. Tocan Winoto doeloe adalah 
anggota dari P,N,I, marhoem dan telah 
mencenfcet koersoes2 dari kandidat, 
anggota biasa hingga koersoes-pemim 
pin. Didalam leidercursus pernahlah 

loesi Perantjis, dimana orang menoen 
toet haknja dengan sendjata, akan tetapi 
boeat kita itoe hanja pertjontohan be- 
laka, boekan oentoek ditiroe sedang 
Fransche revolutie adalah centoek ke- 
pentingan siboerdjoeis dan ningrat se 
mata2. Oentoek membenarkan pendja 
wabannja kemarin, demikianlah kata 
terdakwa, dia adalah pernah mendjadi 
anggota-pembantoe “dari. pengoeroes 
tjabang Djakarta, setelah pindah -ke 
Kediri laloe mendirikan ijabang Partin 
do disana diimana dia mendjadi ketoea 
nja, dan pernah djoega membikin pro- 
paganda dan memimpin rapat2 di Ke- 
diri dan Wates, 4 

Atas pertanjaan apakah betoel ran- 
Gjau vergaderverbod berlakoe “wille- 
keurig, semoeanja sadja, didjawabnja 
nbetoel”, dan sebagai tionteh dikatakan, 
bahwa rapat Moehammadijah di Soe- 
matra. telah diboebarkan oleh fihak 
poelisi, kabarnja djoega di Makassar 
poelisi telah melarang doea orang 
anggota Partindo berkoempoel, Maka 
ini semoea wadjib mendjadi perhatian 
nja jang wadjib, sebab sering2 poelisi 
memboebarkan rapat2 jang sama sekali 
tidak berdosa. . 

Kembali lagi pertanjaan tjara mentja 
painja Indonesia Merdeka, pertanjaan 
mana didjawabnja seperti terseboet 
diatas, ialah dengan machtvorming 
sampai mendapat concessies tsb, Voor 
zifter memperingatkan keterangannja 
ada berbeda dengan dimoeka poelisi, 
Gimana didjawabnja, bahwa itoe sebe 
toeinja salah. hanja oentoek menfjepat 
kan peperiksaan dan mendekamnja 
Galam preventicf, sebab sebagaimana 

Aap 

pergi veriof, verlof mana telah dioe- 
nocemkan djoega dalam itoe s.k. 

Aa eka 
. Anggota PC. M. 

. Bebas daritoentoetan, 
. Pada tanggal 5 September jbi. toean 

'Moefandi, jg. katanja anggofa dari Rar- 
iy Communist Malaya, jg, telah oebe- 
rapa boelan didjebloskan dalam taha- 
nan dipendjara Mataram, bersama2 de 
ngan ex. Digoelisten #lain2nja, karena 

negeri, oleh karena .tidak ada sebab2 
centoek mencentoeinja, telah dimerde 
kakan dari tahanan, Hn 
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.. Seperampat abad mentjegah 
Pi eyplillis 5 

. Dengan Salvarsan, 

“Sampai September 1935 ini, maka 
tjoekoeplah :25 tahoen' lamanja Salvar-   itoe baroe: 

Hen 0m nata LA Ma 
gan moelai «dipakai oentoek obat bikin    

datangnja Ardjoena dipoekoellah lagoe. 

djoega diperbiatjangkan tentang revo- 

dianggap perhoeboengan. dengan locar | 

    

diketahoei selama dia meringkoek da- 
lam tahanan poelisi 28 hari hanja se- 
mentara kali sadja diperiksa perkaar 
nja. Tentang kepertjajaannja kalau ra' 
jat Indonesia soedah sama jakin, be- 
wust,” machtvorming soedah betoel2 
ada dan koeat, concessie2 mesti akan 
didapatnja, sebagai tjontoh terdakwa 
mengakoei, sebagaimana terseboet da- 
lam artikelnja, nabi Moehammad saw. 

telah sampai di Madinah, melihat la- 
wannja begitoe koeat, mengoendoerkan 
doeloe, dan setelah dioekoer tjoekoep 
kekoeatannja oentoek melawan simoe- 
soeh, imadjoelah kemoeka,. achirnja me 

apakah dengan perkataan noncoopera- 
tion itoe maksoedkan dengan tjara 
semboenji orang dapat menjentausakan 
barisannja dan kemoedian madjoe ber 
djoeang, didjawabnja, bahwa jang di 
maksoedkan jaitoe, berhoeboeng de- 
ngan adanja kekangan vergaderverbod 
orang masih dapat berkoempoel dengan 
doea tiga orang beloem sampai me 
langgar itoe vv., kemoedian dapat me 
ngadakan massa aksi. dengan tidak oe 
:sah pakai semdjata, Sebab tentang hal 
ini dalam koersoes senantiasa diperi 
ngatkan djangan sampai melanggar oen 
dang2 negeri. Toean H. A. Salim 
kalau tidak salah telah pernah me 
menerangkan hal ini dalam rapat ter 
boeka dengan zonder mendapat toen- 
toetan soeatoepoen. Perkataan mene- 
beng politieke macht mestinja menebeng 
jang berarti menoempang. Berdjoang 
dalam itoe perkataan berarti aksi men 
dalam, bekerdjanja bersama-sama dari 
kaoem co, agar kita dapat bekerdja 
kembali merdeka sebagai biasa, bebas 
dari vergaderverbod. Itoe perkataan 
semoea adalah perkataan biasa, jang 
dipakai sehari-hari, dan jang hingga 
kini tidak mendjadi perkara soeatoe apa. 

. Atas pertanjaan voorzitter kepada 
terdakwa ke2, apa sebab O.I, begitoe 
sering memoeat so'al Partindo, didja- 
wabnja, oleh karena pada waktoe itoe 
P.I, akan melangsoengkan kongresnja, 
djadi soedah barang tentoe perkara itoe 
ada actueel, sedang OI. adalah soerat 
kabar oemoem, poen dalam pers seloe- 
roehnja so'al terseboet senantiasa men- 
djadi pembiijaraan. 

Dari. perkataan ,,boekannja saja fana 
tik Partindo”, jang keloepaan tidak 
toeroet ditjap, teranglah, bahwa terdak 

  

memang ada alasan2 jang tjoekoep, 
tiadalah keberatan ia Partindo diboe- 
boerkan. 

Sebeloem persidangan ditoetoep, pem 
bela Mr. Soedjoedi minta kepada ma- 
djelis, oleh “karena teranglah soedah 
tidak ada alasan2 jang tjoekoep boeat 
menahan kedoea terdakwa, minta soe 
paja kedoea terdakwa terseboet diper 
bolehkan ditahan diloear. Setelah di 
adakan raadkamer, dapat ditetapkan, 
karena terdakwa pertama tiada beros 
mah di Djokja dan oleh karenanja 
pendjagaan soekar, tidak diidzinkan 

ditahan diloear (djadi tetap dalam pre 
venfief pendjara), sedang terdakwa ke 
doea boleh ditahan dilogar. 

Rapat jang dimoelai poekoel 8 ter 
paksa dihabisi poekoel 10, berhoeboeng 
dengan keperioean pada penghoelos 
pergi ke mesdjid, dan pemeriksaan di 
La sampai hari Rebo, 11 Septem- 

er. 
Pagi2 poekoel 8 hari Rebo, voorzit- 

ter telah memboeka sidanganja kem- 
bali, meneroeskan pemeriksaannja, Ke 
doca terdakwa diperiksa kembali se- 
mentara, laloe saksi. Sesoedah itoe ke 
doea terdakwa laloe memboeat pidato 
pembelaannja masing2, begitoepoen 
pembela Mr. Soejoedi tidak ketinggalan, 
Sesoedah itoe pemeriksaan soedah ha- 
bis, adapoen vornis, poetoesannja 
akan dioemoemkan besoek hari Selasa 
17 September j.a.d, djam 11 siang. 

semboeh penjakit syphilis. Berhoe- 
boeng dengan jublleum ini, djika kita 
kembalikan pemandangan pada waktoe 
sebeloemnja terdapat ini obat dan mem 
bandingkan hasilnja obat tsb. oentoek 
mentjegah penjakit syphilis dari doe- 
loe sampai sekarang, maka baroelah 
kita insjaf bagaimana , berharganja“ itoe 
pendapatan obat jang termashoer mos 
djarab. 

Tentang pertanjaan dimana mesti 
ditjarinja ,,bakermat" atau apabila moe- 
lai timboel' ini penjakit syphilis dan 
Gimana, sampai sekarang ta' ada ke- 
akoeran dan persamaan pendapatannja 
diantara mereka jang achli dan terpe- 
ladjar. Djika doeloe orang berpenda- 
tan bahwa ini penjakit, sesoedah di- 
ketahoei dari Amerika sebagai beban 
berat jang tidak di ingin bersama-sama 
dengan peniriman mas dan perak di 
bawak ke Europa, maka sekarang boleh 
Gemoemnja diterima baik, bahwa itoe 
penjakit memang dizaman dahoeloe- 
kala soedah terdapat adanja di Europa. 

Dalam abad ke 16 itoe penjakit soe 
dah meradjalela di Europa dan hingga 
sekarang senantiasa berpengaroeh dja- 
hat, dan sedjak itoe waktoe ,, Syphilis“.   soedah banjak sekali , meroesakkan” 
petikemanoesiaan, 

ketika maoe menempoeh lawannja, se| 

nanglah barisannja. Atas pertanjaan, | 

wa boekan orang extremist dan djika 

Bisikan Soekma. 
  

Merindoe ....? 

1. Fadjar menjinsing moerai berkitjau, 
Beta sedar dari pada tidoer. 
Mengedjar «maksoed fikiran katjau, 
Hampir beta terpaksa moendoer. 

2. Merindoe Dia boekan kepalang, 
Siang-malam djadi fikiran. 
Apakan daja bernasib malang, 
Beta ta'djoeb bertambah heran. 

3. Beta melambai beta panggilkan,. 
Tetap djoega tidak menjahoet. 
Lain ditjari lain diketemoekan, ' 
Menjebab beta djadi bersoengoet. 

. Beta ingin berdjoempa Dia, 
asa ta' poetoes beta berfikir. 

Setiap waktoe beta bersedia, 
Namanja tetap mendjadi zikir. 

. Roepanja tjantik badannja sedang, 
Haroem namanja disana-sini. 
Membikin asjik beta memandang, 
Loepa diri mendjadi fani. 

Djika “alam mengidzin beta, 
Bersama Dia hidoep semati. 
Apakah djadinja hendak dikata, 
Tadjoek machkota penawar hati. 

A, Ar. 

  

Berabad-abad lamanja dan dengan 

mentjegah ini penjakit jang sangat di- 
takoeti. Dan orang tidak gentar boeat 
melakoekan alat-alat dan tjara pengo- 
batan jg keras orang ingat sadja oempa 
manja dengan kedjadian sering berke 
soedahan menjedihkan dengan ,,kwik- 
zilverkuren—tetapi hasilnja kebanjakan 
negatief, karena memandang boekan 
sadja koerang baik (semboeh) sama 
sekali, tetapi lain dafi itoe pada orang- 
orang jang sakit mesti djoega di 
constateer (diketahoci dan di perikra) 
berbagai bagai tanda2 kena ratjoen 
(vergiftigingsverschijnselen). Sementara 
ketidak tahoenja (onkunde) dalam hal 
ini oleh charlatans. dan dokter2 adjaib, 
didjadikan sjarat oentoek mentjari ka- 
pitaal, maka difihak artsen jang cons- 
cientieus hanja bisa menjerah (berus- 
ten) sadja. 

Sesoedah berabad2 dilakoekan prac 
tijk dengan ,,kwakzalver“, maka baroe 
lah timboei sedikit penerangan waktoe 
didalam tahoen 1905 seorang achli dan 
terpeiadjar2 bangsa Duitsch nama 
Schaudin dan Hoffmann mendapatkan 
obat syphilis jang diseboet ,Sprio- 
chaetapallida,” 

Sedari itoelah baroe bisa diadakan 
penjelidikan jang systematiesch (agak 
baik) oentoek mentjari obat jang bisa 
berhasil bagoes (doeltreffend). 
Kemoedian orang madjoe poela selang 
kah waktoe dalam tahoen 1907 toean 

V. Wassermann boeat pertama kali 
bisa mengadakan obat jg sampai seka 
rang termasjhoer dengan nama , Wasser 
mann reactie“, lantaran obat manake: 
moediannja diagnose dari itoe penjakit 
syphilisdengan pasti bisa dibikin sem 
boeh. 

- “Tiga tahoen sesoedah itoe menjoesoei 
poela pengetahoean baroe jang sangat 
berharga, ialah pendapatan dari Paul 
Ehrlich. la ini soedah memeriksa 
sampai djelas 605 
perhoeboengan abat (chemischegverbin 
dingen) dan mentjobakan itoe obat2. 
Tetapi pertjobaan2 itoe, djika ada jang 
koerang baik, ia boeangkan, sehingga 
pekerdjaannja sampailah pada perhoe- 
bosngan 606, ialah ,Salvarsan”. 
Dan pendapatannja inilah mendapat 
mahkota dan berbahagia, dan lantaran 
itoelah baroe ia mendapat obat jang 
bisa dengan lantas bikin semboeh itoe 
penjakit sypilis dengan tidak berbahaja. 

.Salvarsan” djoega dipakai obat 
oleh dokter dokter oentoek men- 
tjegah itoe penjakit jang begi- 
toe tersebar diantara ra'jat, jaitoe 
»Framboesie” atau ,.poeroe", 

25 tahoen jang laloe jaitoe tanggal 
20 September 1910 Paul Echlich 
terseboet mengoemoemkan dalam cong 
res ke 82 dari achli2 ilmoe 'alam 
(Natuurkundigen) bangsa Duitsch de 
ngan dokter2 tentang ia poenja pendapa 
tan itoe, dan sedari itoe waktoe, dalam 
roga:, an toea dari Albertus-Universiteit 
dimana. congres terseboet diadakan, 
dari gedoeng itoelah moelai tersebarnja 
itoe ilmoe obat jang kemoediannja dan 
banjak succes (berhasil baik) bisa di 
obatkan pada orang2 jaag mengan- 
doeng itoe penjakit, jang mana bisa 
banjak berhak (beroentoeng) bagi se- 
loeroeh doenia. 

Sekalian sangsi2 dan tidak begitoe 
pertjaja terhadap obat2 jang hendak 
dipakaikan, sekarang soedah lenjap 
sama sekali. Dan sebagai gantinja, 
datanglah ke-insjatan bahwa ,sijphilis" 
itoe sekarang soedah teritoeng penjakit 
jang dibikin mati.   

matjam-matjam tjara orang mentjoba ' 

matjam-matjam- 
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$ Dalam soerat-seerat kabar Belanda 
| di Betawi kemaren Kampret batja pem- 

berian tahoe bahwa di roemahnja Raden    

        

  

       

       

    

       

     

  

       

     

    

akan diadakan pertoendjoekan ketoprak 
jang pendapatannja bersih oentoek Asib. 

Pemberian-tahoe begitoe ,, Pemanda- 
ngan” tidak dikasih, boleh djadi, kata 
Tjodot, sebab jang batja ini soerat- 
kabar “ diantaranja ada djoeroetoelis, 
mandoers, oppassert, toekangs, enz2, 

sehingga sebab termasoek orang ketjil, 
00 tidak pantas boeat doedoek dipeka- 
0 :rangan familie Koesoemo Oetoyo. Soe 

e rat-kabar Belanda oentoek ,,de kleine 
man” jalah ,, Volkssteem” djoega tidak 
dikasih itoe kabaran . ... 

Sebagai hiboeran orang ketjil, di ba 
wahnja diseboet begini : ,Het ligt in 
de bedoeling voorstaan elke maand 

KP een dergelijke voorstelling te geven in 
| verschillende kampongs....“ Jada mak- 
'soed tiap-tiap boelan kasih pertoen- 

. djoekan sematjam itoe dalam berbagai 
bagai kampoeng|....... 

— Djadi pembatja,,Pemandangan” ka- 
Liga lau kepingin lihat ketoprak itoe djoega, 
| sabar doeloe, nanti sadja di kampoeng, 
.... sebab orang kampoeng, djangan di 

pekarangannja seorang Kangdjeng..! 
Jang main itoe ketoprak orang-orang 

werkloozen, djadi orang2 sengsara, 
pendapatannja oentoek Asib, djadi 
oentoek orang sengsara, Bravo ! 

Si Kalong tidak setoedjoe ada keto- 
prak di tiap2 kampoeng, sebab soedah 
ada boektinja tidak selamanja menam- 
bah ketenteraman roemah tangga. 
Tjodot tidak moefakatnja djikalau 
diadakannja dengan perantara'an Wijk- 
“meesters lagi seperti oentoek werkloo- 
zen jang beloem lama terdjadi. Wijk- 
meester djadi tambah kerdja'an dan 
pendoedoek anggap menonton sebagai 
kewadjiban, : 

Ditoetoerkan maksoednja djoega soe 
paja bisa membangoenkan perhatian 
pada orang ketjil (ditoelisnja bahasa 
Belanda ,de belangstelling van de 
“kleinen onder de bevolking te kunnen 
wekken) boeat Asib, boeat orang jang 
sengsara... : 

    

  

  

  

sombongnja. Apakah boekan orang ke! 
. djil jang pertama bantoe bangsanja jang 

' Sengsara? Sebeloem ada Asib, man- 
doer gadjih f18.— seboeian piara sa- 
toe atau doea werkloozen di roemah- 
nja, tjoema lantaran kenal atau kasi- 
han sadja. Mana jang gadjih besar dan 
Raden2 Ajoe: berboeat seperti orang 
ketjil sih , ..!? 2 A5 
Sekarang jang tolong dengan main 

ketoprak toch djoega orang-orang jang 
sengsara sendiri lagi (werkioozen). 
Mana pertolongan betoel daadwerkelijk 
dari bangsa kita jang tinggi - tinggi 
pada bangsanja jang sengsara ? 

Pantas dah disombongkan, oempama 
ada wajang-Wong, jang “main toean- 

PES togan besar bangsa kita. Boekan keren 
Fuak dahan. sebab oentoek Asib. Seperti 
PL. -Toean Koesoemo Oetoyo djadi Soe- 

  
1 . Otto Iskandar djadi Werkoedara alias, 
p bima (wajang-fuguur ia poenja poe- 

: | gja'an), sedang jang djadi Srikandi 
krn toean Atik Soewardi dengan Dachlan 
: Abdullah sebagai Soembadra ..... 

3 Main voetbai veteranen djoega djadi 
: tontonan, apa lagi ini oentoek Asib dan 

jang nonton tentoe ada dames lebih 
: banjak dari di Laan Trivelli . ... 
, Main toonieei djoega boleh djikalau 

spelers Dr. Soeratmo, Dahler, Kartosoe- 
| darmo, Mr, Soeripto, Mr. Koentjoro, 
1 D. Winoto, -Dr. Soebroto,. Margono, 
$ Mr, Moh. Yamin enz, enz, tentve en- 

k tree f 250 tidak mahal. Dan Kampret   

  

  

    

| tidak maoe ketinggalan, boleh diserahi 
P0 pekerdja'an toekang angkat dani toetoep 
: aa TAGAR SENI : 

Ia 3 Ya 2 Ba 

t. 2, 

j ata 3. 
1 : 5 "3 Fa A £ 4 

F e 3 “4 ag 

Keto rak boeat Asib. 

'Ajoe Koesoemo Oetoyo di KebensSirih | 

bewah, baroe begitoe sadja adal - 

joedana, toean Thamria djadi Kresna, | 

        
   

  

      
   

gg | Rn Malam 
|. Saptoe 14-9-35. » 
Ba Parijs — I, V. V. M. 

Minggoe 15-9-35. 
|. Tjahja Kwitang — J. Krakatau 

AR ...(Mr, C.) 
H3 Hm 

| P.SLT.T. 
1 Saptoe 14—9—35. MAS—Indra 

Minggoe 15—9—35. O.P.— 
2. Boenga Java, 

  

Tas 

    

  

— RROGRAMMA NIROM 
Archipel dan Djawa Barat 
'Saptoe 14 September 

630 pagi Peladjaran gymnastiek 
645 ,  Muziek gramofoon 
715 ,  Penoetoep 
H— ,  Pemboekaan 
1105 , Pemandangan tentang 

obat-obatan 
11.30 siang Voor Opera- liefhebbers 
12. Muziek gramophoon 
112.30 lohor Populair concert diseling 

muziek gramophoon 
1201 Perkabaran Nirom, cepy- 

: right Aneta 
0:3 Lunchmuziek 

2. s Pencetoep, 
6. sore Vooravond-concert 
7. malam Perkabaran Nirom, copy- 

right Aneta 3 
1G Wi vragen Uw speciale 

aandacht ! 
TU Jack Hyiton en zija orkest 

in oude selecties 
8. sa Het Londen Symphonie- 

orkest 5 
8.30 Elck wat wils 
9dk Dansmuziek 

10.05 5 Intermezzo dari muziek 
gramophoon 
Causerie over ,Ontwik- 
keling en verdere toee 
komst — mogelijkheden 
van de luchivaart, in 't 
bijzondere van den dienst 
Ned.-Indis8 (Phobi-relay)“ 

10.40 , Hot dansmuziek 
10.55 Wiener walsmuziek 
11.05 , Tusschenspel van gratno- 

phoon-muziek 
11.15 Voorzetting v/d Dansmuziek 
11.35 Luchtig gramophoon-prog. 
2 » Penoetoep. 

10.20 

” 

Renjiaran Timoer (V.O.R.O) 
Saptoe 13 September. 

5 sore Muziek Arab 
540 , Gamelan Soenda dengan 

njanjian 
6.20» Muziek Tionghoa 
7 malam Perkabaran harian 
1.20 Gamel. Djawa dan Djokja 
8 2 Mana soeka, gramophoon 

programma 
830 , Kronftj. orkest ,,Lief Java" 
2 5 Penoetoep 

B. RV. 

Saptoe 13 September 
7.01 pagi Concert pagi 
8.30 ,,  Tijdsein dan penoetoep 
10.01 ., Non, stop-uitzending 
11 siang Een harmonica-kwartiertje 
1115 ',, Een draai orgel kwartier- Yaa 

11.30» Muziek gramophocn 
2.30 lohor Dans muziek 
3 »  Tijdsein dan penoetoep 
501 sore Muziek gramophoon 
5.15 ',  Perkabaran pers 
5.45 ,  Muziek gramopheon 
6.01 »” Cinema-orgelsolo 
6.45 malam Ben Gevarreerd progr: 
7 3 Albert Sandler 
7.50 2 Muziek gramophoon 
8:15 3 Pemandangan Azia 
8.30 ',  Menjamboeng muziek gra- 

mephoon : 
Een speciaat Hollandsch 
Cabaret 

9.458 ,,  Dansmuziek 
I— ,,  Tijdsein dan penostoep 

TE 

  

Warta Adm, 
  

Abonne no. 8279 Gianjar — Bali. 
Toecan poenja honorarium setelah 

dipriksa oleh redactie, kedapatan ada 
f1.— dan kita masoekkan oentoek 
pembajaran boelan Juli 1935 harap t. 
mendjadi taoe. , 

Abonne no. 11369 Palembang. 
Kiriman wang f 1.80 dan briefkaart 

telah ketrima, wang jang f 0.30 telah 
kita kirimkan pada Djohan Djohor s02 
paja toecan mendjadi tahoe. 

Abonne no, 2512 Bandjermasin, Post 
- Iwissel banjaknja f 2,50 telah sampai 

pada kita dan dimasoekkan oentoek 
abonnement f 1.50, LCP. no.7 f 0.75 

Idan f 0,25 1 boekoe D. Islam dan boe 
koenja telah dikirimkan. nu 

Abonne no. 10213 Seladjambe Tji- 
andjoer. Kiriman postwissel banjaknja 
f5.25 telah keterima dengan baik. Boe 
koe wajang Poerwa sementara beloem 
kita kirimkan sebab toean tidak menga 
sih oentoek franconja harap toean le- 
kas kirim kekoerangannja. 

Abonne no. 12013 Soedirman Tand: 
Karang, Kiriman toean f 3.— telah| 
sampai pada kita, dan kita masoekkan 
oentoek pembajaran September / Oct. 
terima kasih. PR        Postwissel f 2,50 telah keterima dan 

telah dapat di himatkan oleh lampoe-lampoe itoe sedang tjahja-     
moela-moela saja soedah marah, karena kau soedah bajar sedikit | mis toean telah brasa 

lebih banjak boeat lampoe ,,SUPER ARGA" Philips itoe. Saja 

bodo sekali. Karena sekarang saja melihat, betapa banjak stroom 

nja sangat terang sekali. Dan siapa jang tida soeka simpan 

'oeang pada waktoe ini?” 

Kapak pe Ihodta dl ia marah koetika di 

belandjakan satoe doea pitjis lebih banjak 

Adik", kata Kasim pada istrinja, ,,saja merasa menjesal, bahoea   
Djikaleu oempama- 

memakai lampoe Es- 
piral, belilah moelai 
sekarang lampoe 
»Spiralta” Philips, 
dengan kawat ter 
soeloer satoe kali, 
jang, ketjoeali,,Super 
Arga”, ada jang 
paling baik dari pada 
lampoe? lain.       

5 7 

(nu 
Guy 
Cepu 

" SD) : 
Terisi GP 

Gas (7 
SELEMBAR KAWAT 

jang paling WOLFRAAM — TER- 
- SOELOER DOEA 

baik KALI 

  PN - 

kita masoekkan oentoek L.C.P. no. 7 
f 150 dan f 1.— LC.P. no. 8. 

Abonne no. 8319 Pati. Postwissel 
banjaknja f 3,— telah sampai pada kita 
dan dimasoekkan oentoek abonnement: 
f 1.50, L.C,P: no. 7 f 1.50. “3 
“Abonne no. 8732 Sibolga. Kiriman 

wang f 1.50 telah sampai pada kita 
terima kasih. e 

idem no, 8831 Koetaradja. Kiriman: 
postwissel banjaknja f 4.50 oentoek 
pembajaran kw, ke 3telah sampai pada: 
kita terima kasih, “ 

idem no. 8120 Singaparna. Postwis- 
sel banjaknja f 5.— telah keterima dan 
dimasoekkan oentoek ijoeran L.C.P. no. 
6 betoel dapat f 100— harap toean 
mendjadi tahoe. 

idem no. 11791 Plered-Cheribon. Ki 
riman wang f 1.50 oentoek LCP, no. 
T telah kita terima dengan baik, dan 

ditjatat. A5 : 
Abonne no. 8891 Balikpapan. Kiri- 

kita, terima kasih. 
Abonne no. 7969 Pemalang, Kiriman 

togan f 1.75 telah keterima dan jang 
f 0.25 telah dimasoekkan eentoek 
L.P.C. no. 7 harap mendjadi tahos. 

Abonne no. 10588 Loano-Poerwo- 
redjo. Kiriman tocan banjaknja f 1.50 
centoek pembajaran boelan September 
telah kita terima, terima kasih. 

Abonne 2479 Maulana Indramajoe, 
Kiriman tocan f 0.90 oentock harga 
5 boekoe D, Islam telah' keterima, 
berhoeboeng tocan mengasih oentoek 
ongkosnja tidak tjoekoep, djadi kita 
tjoema bisa kirimkan 4 boekoe sadja 
harap tocan mendjadi tahoe, 

Abonne no. 8484 Sepoeloeh -Banka- 
lan, Kiriman toecan wang banjaknja 
f 1.50 telah keterima dengan baik. 
Boekoe D. Islam dengan menjesal be 
loem bisa kirimkan sebeloem menerima 
wangnja dari foean, harap ta" mendjadi 
ketjil hati. 1 

Abonne no. 11029 Welahan. Kiriman 
wang f 4.70 telah sampai pada kita, 
boekoe D. Islam telah kita kirim, harap 
terima dengan baik. 

Abonne no. 10613 Solo Balapan. 
Kiriman wang f 1.70 telah ketrima,, 

boekoe D.Islam telah dikirim pada 
adres jang toean kirimkan. 

Abonne no, 11924 Batoeradja. 
Postwissel banjaknja f 1.— oentoek 

LCP, no. 7 telah ketrima dan masoek 
diboekoe. Haa 

Abonne no. 10660 Djokjakarta. 
Kiriman wang f2.15 telah ketrima 

f1.50 oentoek Abonnement f 0.50 1. 

ba 

  Abonne no. 3640 Manggarai-Mr. C, | C ,P, no. 7 dan f0,15 D, Islam, boe- 
koe mana telah kita kirim, 

  

nisfjaja berboekti betoel. 

Bedak MUGUET dan bedak No. 
1456 pendapatan jang paling ber- 
harga dan berfaedah bikin litjin 

bersih koelit moska. 

Kalau njonja dan nona soeda) 
taoe pake safoe kali, tentoe 
tida maoe lagi kena lain! 

Banjak omong 
tida goena. 

Boleh boekti- 
kan sendiri. 

be AA 
— an 

MK MO mm yana 

   

Malakastraat Telef, 1456 — 

Njonja dan Nona soedah taoe ? 

Jang paling teroetama paras moeka jang tjantik. 

Djika paras moeka penoeh djera- RE 
wat atau teroetoean boeroek keli- 

hatannja. 

Pake sadjalah : 

Mou 
ATAU 

IBEDAK No. 1456 
man tocan f 4.50 telah sampai padaj 
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MONSTER 

GRATIS 

    
        
  

Pn uutad ne sbbemota MORE 
Sawi Mnoka Weroet 

Fabriek Bedak ,MUGUET" 
BATAVIA 

    meme , Sasa 

  

  

 



   

  

           

      
   
    

   

      

   

     
    

     

  

    
    

     
   

   

     
    
   

    
    
     

            

   
    

        

        

         

    

      
    
    
    
       

   
    

      

    

   
   

     

  

sa TIO oTera HONG 
BATAVIA-C.    

  

  

  

Telf. :Ne, 1009 Ma . Motenvliet West 83 

reg ma AL RE ALA 

Kn 3 ba
rt
er
 

  

  doeloe barangnja. 
  

Speciaal menjediakan segala. 

- ) srt tc “mana kemaoean pemesan dan 
| Le pembeli — kwaliteit didjaga 

Es 2 : : leh berdamai.     
Poedjian tidak perloe 
tapi perloe datang 

— saksikan 

  

  

                    

  

Ketrangan lebih djaoeh, bblah 
tanjakan pada adres diatas 

Agent boeat Palembang 

TOKO EXTRA 

  

  

  

  

  

Watson poenja obat | 

No. 41 Baby Water 
20. (Aer obat bocat anak ketjil) 

TI 
F5 

24 Ada paling moestadjab dan moera. 
Bisa semboeken roepa roepa penjakit 
anak ketjil dari orok sampe oemcer 

4 3 atawa 4 taon. Djikaloe seda sztoe 
: ' botol obat ini di saban rcemra, sma 

| Gjcega seperti ada dapci satoe dokter 
“viij boeat djaga toean poenja anak2. 

   
   

            

   

   

  

    

   

  

    

    

a #O, 25 per botol 

Tag An Ho, Glodok “3 10— T:y Ho Tong, 
| Glodok, Ne. 5— Ban Seng, Pentjoran No. 32E 
“Eng An Ho, Pantjoran, No. 31 — Tay An. 
Tong, Djilakeng No. 5 — Tay Seng Ho, Pate- 
UAN No. 10 — - Tay Ho T joen, P. Senen No. 110 

Sole Agent.” 

. Handel in Mn Tiiang 4 & Co.     
  

  

  

      
TANI 0 NENNNNOLaNeA aa 

| NATUURLIJKE GENBESWIJZE 

abi Abd. KARIEM Aseli 
. Specite behandeling v:n azmbeien, Interre en Geheime 

1 ea etc Len zonderc peratie. 
Satu -. 

, 

$ Rn. Ta n Aenlavia. Gan 1 Dec. 1934 

daa Saja menerangkan jang Pa bib: AEDULKARIEM soedah bikin 
baik dari penjakit toemboean didalam peroet dan' di loear zoeboer . 
zonder di potong didalam 7 hari Ka soedah 'djadi baik dan Tau 

— djalan sebagimana | biasa. 

  

   

          

    

   
       

     

  

   
    
   

    

  

   
    

| Tanda tangan data saja 
fps :T H ARBIN sik 

. Rubber en "tites Onder  Tjisalok” afd. Pangkalan 8- a 35 

VERKLARING 

| bertanda tangan dibawah ini bernama 'C. RUNTU, Em- 
pi ye di Ondernening » Tjisala | (afdeeling Pangkalan, menerang- 

| kan gan .soenggoeh2 jang Toean Thabih,, Abdulkerim” soe- 
“dah » an saja poenja njonja, poenja penjakil Ambeien, 

Sa Data soedah 6 tahoen, fjoema didalam 15 hari sadja. itoe 
enjakit zonder di Operatie soedah baik betoel. 
Maka” dari itoe siapa2 jang minta keferangan lebih asih, 

ocat jang berpanjakit iloe, djanganlah loepa pada toean Tabib itoe. 
Jang menoelis. ia memberi Tn ini. dengan sega 

5 bat ialah, : T 
CURUNTU 4 

TABIB ABDULKARIEM 
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. Belilah selamanja 

Helmhoed merk. ,.ROBINSON” 
Harga. moelai 75 cts keatas 

Ditanggoneg 100 "0 vlekvrij 

Pasar Baroe No. 114 Batavia-Centtum 
Hoedenfabriek ,YO TEK LIONG”   
  

 LEDIKANTEN sama NAN YANG" 

atvia 

Djangan pertjaja lihat | 2 - 

Kalau Toean-toean dan” Njonja-njonja poenja 

  

IP Nan TAKE , 3 matjam model randjang dari 
Ha By besi sanggoep bikin sebagai- | 

baik — ditanggoeng koeatl 
dan bagoes— harga bo- 
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| mata moesti pake Katja Mata, koendjoe- 
“ngilah NIPPON OPTICIEN, bocat mendapat 

Katja Mata" jang baik dan harga pantas. Kita 

mempoenjai semoea perkakas jang bagoes ter- 
bikin dengan kepandean jang  vakkundig. 

Preksa mata vrij Terima recept Dokter 

Nippon Opticien 
ilo RESTAURANT EROTJIN SENEN 

Telf. WI 1489 Batavia-Centrum 
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Kibarapker 

MOEDAHAM 
ex toekang ditoko Oger Freres 
Petodjo Binatoe No, 13 Gang I Batavia-Centrum 

Djikaloe tocan2 ingin potongan jang 

bagoes enak dipake. Boektikenlah saja 

poenja pekerdjaan dikleermaker jang 
terseboet diatas. 
'Harga.pantas menoeroet djaman. “ 

MOEDAHAM 39 

  

  

  

Pemberitahoean 

DRUKKERIJ PENGHAREPAN 
BANDOENG. 

Memberitahoekan dengan hormat ke- 
pada sekalian langganan kita, bahwa 
telah terdjadi beberapa orang jang 
mengakoe sebagi AGENT kita poenja 
Drukkerij PENGHAREPAN, sedang 
diantaranja banjak jang boekan 
agent, sehingga dengan begitoe banjak 
pesanan- pesanan jang Salah, 
baik tentang harganja, maoepoen 

' peratoerannja. 
Berhoeboeng dengan ini, diharap 

'kepada sekalian toesan - toean jane 
berlangganan kepada Drukkerij kita, 
djoega jang baroe akan pesan per- 
tjetakan, soepaja soeka berhati-hati 
dalam hal oeroesannja harga dan per- 
atoeran jang dikehendaki oleh tocan 
itoe, 

Eigenaar-Chef 

Drukkerij PENGHAREPAN 
Bar ceng. 
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   . Motenviet Oost No. 15 sebelah en Bt " 

beroemah-tangga 

 'Djangon lorpa! Memberi tahceken rama dan adresnja, 

  

Adapoer: 

  

PERTJINTAAN. 
Mean DA MN NSP KA) 

“HARGA SEKARANG: 
AA NA ” 

». 2» 3 » 

1 , 23 Ti 2 0 

Pakeinja ni FIL: BIDADARI "ida dim:noem, 1 tidi boe:t Lmirggce. Diantara obat-obat penjakit 
Orang pi: mpoe "Pil BIDALARI jan tedui p alir g atas. 

: ' TEROETAMANJA 3 
“PIL BIDADARI sesordahnja dip kei, ter es: dibisrken sadja ina 1 minggoe. 

| Sedikipoer tda berabe 'maskipoer d'pakei bikin p rdjalirin, diwaktoe lakceken segala pe- 
. kerdjahan, : tawa « wak oe datang toel:n djoega, 
— Pakeinja tida ketahoean olch oia: g-orarg lais. Selalce ini PIL BIDADARI ditjintai betoel oleh “R 

sekalan cra" g prampoe:n. 
“ Boeat orang ing sebentar-bentar kepingin kertjng izitce jang zda ketoelarin penjakit kotor, 
. Sipoeajiket” sekali' 'boeat gcenaker cjoeg: (bat perj:ti kentjirg jang bernama TRIOS. 

HAR GANJA TRIOS: 

Her kobe Pil MU 

jang isi 200 Pil. 
F 3:— isi 50 Pil. 

Beloem terhitoeng ongkos kirimnja, djoega bisa beli dimara-mana toko Japan jang mendjoeal obat. 
Kapan tida aja atau kehabisan boleh teroes pesan dikami poenja toko. 

(OBAT KEPOETIAN) 

Obat: paling sampoerna boeat ketentreman jang 

GRATIS 
Diikana 'otang- orang jarg kelcem perah paksi ini HL BIDADARI, makz djik: bawa atau 

kirim ini Adyenertie dergan Fostorulwerk Z certpada kini kami kasi GRATIS 1 doos PIL 
BIDADARI jang oenu ek Oipzkar 1 Nirggce. beat po jctikin. 

Ka Me eae NN PIL BIDADARI ada soeatoe obat jang p:ling baik oen- 
toek penjakit orarg prampoean, ia poenja kemoestadjaban 
soed:h njata benar bisa men emborhkan segala penjakit 

.didjalanan darah dar penyakit d peranakan. 
PIL BIDADARI obat jang teroetama betoel kemoesia- 
djabannja, hingga scedah dapatken banjak poedjian jang. 

..“sanget- besar dari antero crang prampceean jang telah 
. goenaken ini chat, marka bilang inilah obat jar g harces 
dipoedja sebagai KERAMAT, dar semoes ach'i-achli bat 

|. djoega memuedii betel kemandji eranrja PIL BIDADARI 
kekoeatanrj: jarg teretam: jaitoe bisa me- 

tjemboehkar segala matj:m peniakit 1arg dari djal: nnja 
d.rah can perjak t-per izkit diperanakar 
rengelocarker d:rzh poetih (kere etian: bengkal cikoelit 
dalam peranakan, peranakannja keke djoetan, datang boe- 
lan tiada tentoe, keloear darah dari peranakan cilain 
waktoenja, jang kemaloeannja berbaoe, gatel dikemalotan, 
peranakannja letjet serta pedih, tangan kki can p ng- 

. gangnja sakit Seperti ditarik-tar k, satit sesor dahnja ber- 
"Satm dan selainnj: dar :toe centoek mengekelken per- 
“hoeboen:an.“ OEAMI-ISTRI. 
jane boleh dih lang SOEMBER JANG INDAH OENTOEK 

jang boeat HT kai : Minggoe per doa F 425 

Nav 

Sperti: jarg 

“endekma inilah obat 

Na II 
Gi diod 
“ “1.10 dan F 0.55 

WF 5.50 
La 9 

  

Ditfari Agent2 jang actief (radjin) dimana-mana tempat, boeat djoeal lagi, dikasih abat: bagoes, 

K. 1 TO G Co. 
Sbb ad 'West No, 205 Batavia Telf. No, 203 Batavia 

boleh, berdami, lebih dueloe. 

IMPORTEURS: 
     

    

  

j 
' 

, 
1 

4 

     
    



  

. menanam 

  

No 

  

  

  

  

  

  

Lembaran Ketiga 
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pati “Tanaman padi di Banten 

terantjam 

(Oleh pembantoe kita dalam per- 
djalanan). 

Kalau kita pesiar ke Banten menje 
lidiki kepentingan Pa" tani, maka tam- 
paklah bahasa mereka itoe sedang 
menghadapi ketika jang agak soekar, 
Pendoedoek di Banten, jang rata2 hi- 
doepnja daritani, roepanja ini tahoen 
mereka akan merasa katjele (teleurge- 
steld) oleh tanaman padinja jang soe 
dah”3 boelan tidak mendapat air. - 

Dalam Pemandangan” pada moe- 
sim jang baroe laloe telah berkali2 di 
kabarkan tentang oogstmislukking di 
bagian daerah Serang dan Rangkas- 
betoeng. : 

Bagi ini moesim roepanja akan le 
bih hebat lagi dari tahoen jang soedah, 
karena roepa2 Pa tani jang tempo hari 
telah kena tjelaka taneman padinja, 
ditambah poela ini tahoen kedjadian 
seperti tahoen jang laloe. Rata2 Pa tani 

. jang kita djbempai mengeloeh. .Ten- 
— tang roesaknja padi pada moesim jang 

laloe tidak begitoe berat terasanja oleh 
rata2 orang, karena kebanjakan orang 
masih mempoenjai reserve dalam loem 
boeng, Tapi sekarang ditimpa lagi oleh 
itoe matjam bahaja, kita orang tidak 
berani pastikan apa jang akan terdjadi 
kelak”, 

Moela2 akan kita toetoerkan keadaan 
di daerah Rangkasbetoeng. Kedapatan 
sebagaimana jang kita telah kabarkau 
tempo hari, sekarang akan lebih he- 
bat lagi, daerah jang tanaman padinja 
terantjam ada lebih loeas dari moesim 
jang baroe latoe. Pendoedoek Lebak 
kidoel jang soedah kebiasaan 

padi dalam  hoema 
geblogan froofbouw) jang roepanja 
akan mendapat poekoeian lebih 
hebat. Dengan orang dari bilangan Ba 
doej, dimana pendoedoeknja djoega 
melakoekan tjara roofoouw-Systeem, 
kita dapat katrangan bahoea boleti dja 
di ini toean bangsa Badoej ada jang 
nempoer beras dari toko, sedangkan 
itoe bangsa sedari djaman behari belon 
pernah membeli padi atau beras dari 
loear. Pu 

Kalau orang masoek kedesa meri- 
dengar boenji lesoeng, itoe boekannja 
padi jang ditoemboek, melainkan ,,sa 
goe kiraj”. Diatap roemah kelihatan 
banjak njiroe dimana atji sagoe sedang 
didjemoer. 3 

'Dari Rangkasbetoeng teroes pergi 
ke Serang ambil djaian via Petir dan 
Tjiroeas. Di Waroenggoenoeng kita 
singgah sebentar pada kenalan dimana 

- hendak sembajang lohor. Disitoe men 
dapat katrangan seperti keadaan di 
Rangkasbetoeng poela, malahan sawah 
jang ada di stroomgebied Irrigatielei- 
ding ,Tjisangoe” berhoeboeng dengan 
koerang air, rata2 djadi kering dan 
padinja mati. Djemoeran sagoe diatas 
pajon roemah, seperti djoega ditempat 
jang telah ditoelis diatas. 

Sepandjang djalan jang kita laloei 
dari Rangkasbetoeng Waroenggoenoeng 
Petit-Tjirocas, rata2 kelihatan sawah2 
koening, boekan koening kerna boeah 
padi jang soedah lakoe dipanen, tapi 
kerna batang padinja sendiri sedang 
moelai hendak mati, 
Sawah2 antara Waroenggoenoeng dan 

“Tjiroeas sebagian besar soedah dipa- 
“nen dan sebagian belon digarap dan 

sebagian poela soedah diloekoe den 
digaroe, tapi tidak teroes ditanemi ker 
na keboeroe oleh panas dan tidak ada 
oedjoeng  Irrigatieleiding jang kita li- 
wati kira2 ada 3 a4 jang sama sekali 
airnja tidak mengalir, melainkan 1 so- 
lokan besar dekat Tjiroeas jang seke 
dar dapat menijoekoepi. 

Di Tjiroeas mampir pada kenalan 
Djoeroetoelis kawadanan, Disitoe dapat 
keterangan idem seperti diatas. Mala- 

han kedjadian klacht orang desa pada 
kepala negeri, bahwa sawah2 banjak 
tidak diberi air oleh Irrigatie entah apa 
lah  sebabnja karena kemoedian itoe 
sawah diberi air sesoedahnja resident 
dan Regent serang datang hendak mem 
boektikan dan periksa itoe klacht dari 
Pak tani. Sawah2 tanahnja soedah pa 
da belah dan daon padi soedah moe- 
lai ngeloentoeng, baharoe diberi air da 

  

—. 

p 

ri solokan, Irrigatie ada socatoe perboca 
tan jang moebadir sekali, karena me- 
noeroet keterangan Pak tani sendiri, 
biarpoen itoe padi sekarang dapat air 
tjoekoep, tapi roepanja padi tidak akan 
ketoeloengan. 

Dari Tjiroeas kita teroes menoedjoe 
ke Tjilegon. Sepandjang djalan keada 
an taneman padi, idem seperti diatas 
ketjoeaii sawih jang ada dalam stroom 
gebied Irrigatie dan mendapat air tjoe- 
koep. 

Dibetoelan Tjibeber sebagaian padi 
Soedah keloear bocah, tapi kelihatan- 
nja gagang padi berdiri keatas, menanda 
kan jang itoe boeah tidak mengan- 
doeng isi. 

Kita tidak dapat memastikan dari seka 
rang apa jg akanterdjadi kelak dengan 
Pak tani itoe, tapi memilih keadaan 
jang telah terdjadi tempo hari dan me- 
lihat boektinja keadaan sekarang, bisa 
djadi hawa panas pada waktoe ini 
akan mempoenjai akibat jang tiada 
terdnega. 

Kita pertjaja bestuur akan bertindak 
lebih actief lagi dari pada tempo hari 
kedjadian oogstmislukking di Lebak 
dan Tjirocas. 

mempan 

Persoeratan dari Samarinda 
(Oleh:  Oedaya). 
Rapat ra'jat oemoem. 

Setelah hampir 2 tahoen lamanja di 
Samarinda tidak ada diadakan rapat 
apa djoca poen, maka baroe2 ini atas 
initiatiefnja Perhimpoenan Sarekat 
Islam disini, diadakan Openbare Volks- 
meeting, dengan bertempat digedong 
Oost Borneo Bioscoop. 

Seperti diketahoei dari namanja, ada 
lah rapat terseboet, goena me:nbitjara- 
kan keberatan? rajat atas keadaan2 jg. 
pada zaman crisis ini soedah sepan- 
tasnja dirobah (di tentengkan atau di- 
tiadakan) dan djoega memadjoekan 

perbaiki apa jang oleh ra'jat dirasa 
perloe diadakan dan diperbaiki.   

Itarief Gebeo dan Aniem memang ma- 

Karena apa jang dibitjarakan dalam 
Volksmeeting itoe, boekan sadja me- 
ngenai kepentingan golongan pendoe- 
doek Indonesier, tetapi djoega kepen- 
tingan pendoedoek seoemoemnja Ise- 
gala bangsa), malah ada agenda pem 
bitjaraan jang meloeloe mengenai ke- 
pentingan pendoedoek bangsa Asing 
(Tionghoal, agenda mana dibitjarakan 
oleh orang Tionghoa sendiri, maka 
mereka (publiek) jang sama mengoen- 
djoengi Ra'jat2 terseboet, jang ada kira2 
500 orang banjaknja, boskan sadja ter 
diri dari publiek Indonesier (meski 
poen golongan mana memang ada 
sebagian besar), tetapi djoega dari 
lain2 bangsa Timoer, teroetama Tiong- 
hoa. 

Dari pihak pemerintah, jang mengoen 
djoengi Volksmeeting itoe, adalah 
tocan2 Adspirant Controleur, Djaksa 
dan Inspecteur van Politie, dan pihak 
perkoempoelan, hampir semoea perk. 
— dan jang besar sampai jang ketjil 
— jang ada di Samarinda ini, sedang 
sebagai wakil pers, diantaranj. s.k. 
sPemandangan.“  . 

Ada 11 pasal banjaknja agenda jang 
dibitjarakan daiam Vo'ksmeeting itoe, 
jang kita anggap ada djoega perloenja 
boeat ditoeliskan satoe-persatoe di 
bawah ini (menoeroet roentoenan pem 
bitjaraan| agenda pertama, ialah tentang 
minta toeroennja tarief stoom dari Sama- 
rIinda  Tenggarongsche  Electriciteit 
Maatschanpij (kepedekannja: S.T E M,). 
Tarief S.T,E.M. dibandingkan dengan 

hal, ditoendjoekkan djoega, bahwa 
Mena Bandjermasin selama zaman 
malaise ini soedah 3 kali menoeroen- 
kan tariefnja, sehingga djoemblah 20 
pCt. Dalam pembitjaraan antara wakil 
ST,E.M. dan. Stroomverbruikers jang 
diadakan dalam tahoen 1933 dahoeloe, 
wakil S.T.E,M. ada djandjikan bahwa 
tarief listrik akan ditoeroenkan, kalau 
orang2 memasang. stroom kembali. 
(Sebab waktoe itoe, sebagian besar 
pemakai siroom sama mengadakan 
pemboycotan terhadap S.T.E.M ber- 
hoebdeng dengan tingginja tariefnja 
itoe). Tetapi sesoedah orang2 sama 
memberhentikan actie pemboyeotannja 
itoe (memasang stroom kembali), maka 
S.T.EM. tidak memenoehi perdjan- 
djiannja, althans penoeroenan farief iang 
diberikannja, djaoeh tidak menoeroet 
sebagaimana jang orang maocekan. 

Sebab itoe Volksmeeting memadjoe- 
kan motie boeat mendesak kepada 

permohonan soepaja diadakan dan dij: 

  

HAROES PAKE INI GAMBAR 

JANG 

1 ETIKET OARL DOOS OVAL 
BEYAR JAITOE SEPERTI 
GANBAR INI KLOEARAN 
YAHON 1935. 
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« “fibawah ini: 

2de 
3de 

tahon dan djoega ada 

Tiap-tiap penebakan j 
(tjoema Tapa model tahon 19 

m tebakan sampe bru 
Bj ini PRIUSVRAAG- 

ssepaja ia menjoeroeh S.T,E,M. menoe- 
roenkan pembajarannja itoe, sehingga 
seimbang dengan keadaan zaman jang 
soekar sekarang ini. 
Kemoedian dibitjarakan tentang straat- 

Verlichtingsfonds (pembajaran atas pe- 
nerangan djalanan) jang semendjak 
beberapa tahoen ini diambil over (di 
ogroes) oleh Pemeriniah (mengertinja, 
oeroesan penerangan djalan itoe, soe- 
dah diover oleh S.T.E.M, kepada Pe- 
merintah dengan djalan menjewakannja 
dengan djocmblah jang tetap saban 
boelannja|. 

Tiap tiap roemah tangga, diwadjib- 
kan membajar dari 10 cent sampai 
setinggi ,tingginja f 5.— |orang jang 
dikenakan pembajaran itoe, ditilik dari 
penghasilannja). Meskipoen bagi ra'jat 
jang terbanjak, peimbajaran itoe antara 
10 cent dan 15 cenf sadja saban boe- 
lannja, tetapi toch penagihan tentang 
straatverlichingsfonds — itoe soesah 
amat masoeknja karena banjak mereka 
jang merasa keberatan membajarnja, 
karena “berhoeboeng dengan keadaan 
zaman ini. Ini -bisa diboektikan dengar: 
adanja feit bahwa Pemerintah boleh 
dibilang saban boelan sadja mendja- 
lani keroegian dalam hal terseboet, 
sebab kepada S.T.E.M. ia mesti mem- 
bajar sewa tetap saban boelannja me- 
noeroet djoemblah jang soedah dite- 
tapkan. 2 

Sebab itoe diminta (dimadjoekan mo- 
tie kepada Pemerintah soepaja orang 
rajat tidak oesah dibelakangkan lagi 
Saban bilamana dari kantongnja boeat 
memenoeghi kewadjibannja membajar 
straatverlichtingfonds itoe (dibebaskan 
dari memikocl beban jang beroepa itoe 
fonds penerangan djalan) dan bosat me 
menoehi keperloean itoe (sebgai ganti- 
tinja sendiri diminta soepaja sebagian 
dari wang pendapatan bea getah toean 
biasa jang diseboetkan boeat Residen- 
tie Zuider en Oosterafdeeling van 
'Borneo dilimpahkan djoega ke Sama- 
rinda, Sedang kalau ada kelebihannja 
itoe wang jang dipoengoet dan rajat 
(bea getah) minta digoenakan boeat 
kepentingan oemoem. seperti memper 
bogat djembatan. roemah2 sekolah dan 
lainnja. | 

Sebagai agenda ke 4 dibitjarakan 
tenrang pembajaran Meterhuur dari 
pemakai2 waterleiding. jang dirasa be 
rat bagi mereka jang hanja memakai 
air sedikit (2—3 M3-seboelan), mohon 
soepaji ditoeroenkan, dan seleinnja 
itoe, berhoeboeng dengan ditoetoepnja 
parit2 disepandjang straat2 di Sama- 
rinda minta ditambah banjaknja tem- 
pat membeli air etjeran (hijdrant|, jang 
sampai pada waktoe ini, diseloeroeh 
kota hanja ada 5 boeah banjaknja., 

Agenda ke 5 membitjarakan tenteng 
tjara jang memberatkan dari Bosch- 
wezan, terhadap orang2 jang mempoe 
njai kappercul, jaitoe kajoe jang baros 
sadja dipotong ditempatnja, soedah 
lantas dilakoekan pemoengoetan tjoe- 
kai atas itoe kajoe oleh Dienst Bosch 
wesen itoe, Sedang itoe kajoe beloem 
tentoe 'lagi bisa lakoe didjosal. Osn 
toeng kalau si perceelhouder2 kajoe 
ada mempoenjsi modal berlebih goe 
na memenoehi apa'jang diminta oleh 
Boschwesen 'itoe membajar tjoekai 
semakih itoe kajoe2 berada ditempat 
nja tetapi kalau tidak tentoe bisa me 
nimboelkan akibat jang” menjoesahkan 
kepada perceelhouder2 itoe, seperti ian 
tas menjerahkan itoe kajoe kepada teng 
koelak, Tentoe sadja harganja lebih 
rendah atau "perdjandjian2nja membe 
ratkan dari djika itoe kaj-e besi diba 
wanja sendirl bepada exporteur2 kajoe 
Maoe mengelak dari akibat jang me- 
roegikan itoe tidak bisa, sebab     .Perserintah (siapa ada mempoenjai hak) Opname kajoe jang  didjalankan 

BE JANG Siapa KIRIM TEBAKAN, 

EDA: TJITAK Di COURANT 
DAN DJOEGA MOESTI BRIKOET 

    
“Dalem ini gambar ada doen 

AO lelaki osmoer 32 tahon dan jang prampoean 
3 RAY totsal djadi 57 rahon. Sedeng koe 5 lelaki dan ito 

2 “berderek di bawa dari A sampe J poonja masing-ma 
2. S4 djadi satoe (didjoemblahken samu sekali), serta diterrix 4 

BA “ed kamenten, djadi barapa? 5 lelaki dan 5 pramposan itoo. jang paling toes tida 
ebih dari 70 tahon dan jang paling moeda tida koerang dari 16 tahon. 

:SSiapa jang bisa tebak dan totaainja tiotjok, bisa dapet prijs seperti di £ 1 

Iste prijs dapet f. 150— 4 

ika lebih dari satoe jang tebak 
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jang tebak 301 tahon: maka Oo 

dikirim haroes diberikoetken 1 
). Liat tjonto gambar-etiket. 

toko CHUN 

&de prijs dapet f.. 10-- 

Or Dan 100 prijzen jang beroepa barang-barang dari Chun Lim & Co. 
Sebagi tjonto cepamanja kita soedah tentoeken semoea totasinja certoer ada 300 tahon. Dika jang tebak tida 

betoel, tapi tebakannja ada paling deket, djoega aken dapet prijs. seperti ada orang tebak 295 tahon, ada jang 
1 j j 1 jang tebak 301 tahon adalah jang paling deket pada 

poenja penetepan dan dapet prijs No. 1, dan jang tebak 296 tahon mendjadi dapet prijs No. 2 
kena, maka diantara itoe Tak aken dibagi-bagi. 

kosong of etiket dari Bedak Virgin Ovasl Besar 

'& Penebakan ditoenggoe paling laat tanggal 25 September 1935. 
Langgenan-langgenan diharep kirira itoe tebakan setjepetnja. djangan sampe liwat temi 

kali, asal saban kali mocsti diberikoetken itoe doos-kosong of etiket. 
s RMULIER, maka orang boleh minta 

PI GWANY”. tipi tebakannm harces dikirim kombuli pada CHUN LIM & Ca, BATAVIA 3 

jeng soedah ditetepken. Tiap-tiap Oo: 
t Ice ada orang ingin toeroet tebak tapi tida bisa dapct 

M G Co. Batavia atawa diantero tempat N.V. Handel Mij. .KIAN 

JANG SIAPA KIRIM TEBAKAN ci 
Ot MINTA ISIKEN ADRES TRANG HI 
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Semasih berada ditempatnja itoe (ba 
roe di tebang) mesti memintaspemba- 
jaran tjoekai. 

Sebab itoe kepada jg bersangkoetan 
dimint soepaja opname kajoe jg ma- 
sih berada 'ditempatnja dipotong itoe 
djangan dilakoekan lagi jaitoe minta 
soepaja kalau sesoedah itoe kajoe soe 
dah berada ditempat dimana ia akan 
didjosal, baroe dikenakan tjoekai. 

Sesoedah itoe dibitjarakan tentang 
sewa pasar jang dirasa boeat dalam 
ini zaman soekar. Harga2 barang pada 
Waktoe ini oemoemnja soecdah sama 
toeroen, tetapi sega pasar sendiri ma 
sih tetap seperti pada waktoe ziman 
masih ma'moer djoega. 

Beberapa kali soedah sipenjewa pa 
sar mengirim rekest kepada jg berwa 
djib sospaja sewa pasar itoe ditoe- 
roerikan, tetapi hasilaja selaloe nihil. 
Sebab itoe dalam volksmeeting itoe di 
minta lagi kepada jg berwadjib seepa 
ja keloeh kesah sipenjewa pasar atas 
beratnja sewa itoe diperhatikan jaitoe 
ditoeroenkan sewanja berimbangan de 
ngan zaman soekar ini, 

Selainnja itoe minta diadakan 2 boe 
ah djamban (W.C. dipinggir kali dima 
'na pasar itoe beradanja, dan seboeah 
inmpat pompa, karena dibahagian tsb. 
tempat pompa ada djaoeh, 

Kemoedian dibitjarakan tentang hee 
rendienst lagenda ke 7). Adapoen pen 
doedoek Samarinda terbagi dalam 2 
kerakjatan, bagian batasnja, adalah rak 
jat Gouvernement, dan bagian kedoea 
oedjoeng dan belakang seperti Karang 
asem, Soengai Pinang dan Samarinda 
seberang, masoek rakjat keradjaan Koe 
tai (Landschap). Pembajaran Crakan 
bocat rakjat Gouvernement adalah f9 
setahoennja, sedang rakjat Landschap 
hanja 16— sadja: diadi 50 pCt tingg: 
nja pembajaran di Guuv. dari di Land 
schap. 5 : 

Mengingat bahwa dalam hal keada 
an penghidoepan (soesah senangnja) 
dari kedoeca golongan jakjat itoe tidak 
berbeda dan lagi beradanja (berdiam- 
nja) jg boleh dibilang dalam satoe tem 
pat, mengingat lagi bahwa bagaiBana 
boeat zaman seperti sekarang ini, pem 
bajaran jg f9.— itoe bagi rakjat terasa 
berat, maka dimadjoekan motie kepada 
pemerentah, minta soepaja pembajaran 
disamakan dengan pembajaran dibagi 
an tanah2 Landschap. 

Koetai, jaitoe f 6.— setahoennja. 
Berhoeboeng dengan kebakaran be- 

sar jang memoenaskan sebagian besar 
kantor dan toko2 dagang (bagian poe 
sat perdagangan) di Samarinda dalam 
tahoen 1931“tadi maka orang tidak di 
bolehkan lagi membikin roemah2 de- 
ngan diberi beratap Sirap dan berdin- 
ding papan mesti memakai dinding dan 
atap zink. Sekang antara tidak boleh 
koerang dari 10 meter (perkalan dan 
sebocah roemah keseboeah roemah jg. 
lain) Berhoeboeng dengan peratoeran 
tersenoet, maka sebagian dari mata 
pontjarian ra'jat djadi tertoetoep jaitoe 
'Sirap tidak begitoe banjak lakoe lagi, 
karena tiap2 orang mendirikan reemah 
boeat bagian dalam kota selaloes mes 
ti mempergoenakan zink jang didatang 
dari locar negeri, boeat atapnja. Da- 
lam Volksmeeting jang diadakan dalam 
th. 1833 tadi, diantara lain dibitjara- 
kan djoega tentang. peratoeran jang 
membawa akibat tertoetoepnja seti- 
daknja mendjadi sempit mata pentja 
rian sebagian dari ra'jat itoe, jaitoe 
minta soepaja dibolehkan memakai 
atap sirap dan dinding papan, dan 
perhalatannja dengan ditentoekan 10 
meter sedikitnja, Tetapi soeara ra'jat 
itoe bagi jang berwadjib tidak menda 
pat perhatian.   Dan dalam Volksmeeting jang dia- 

PP 

dakan tg. 17 Aue. tadi permintaan ter 
seboet dioelangkan lagi didjadikan 
agenda pembitjaraan jang 8 dengan 
dimadjoekan djoega alasan kesehatan 
rakjat mendjadi terganggoe kalau ber 
diam dalam rosmah jang bihwa bera 
tap dan bisa berdinding zink itoe, 

Dibijarakan sebagai agenda ke 9 
adalah hal Erfpachi (sewa tanah) bagi 
bangsa asing bangsa Tionghoa seba- 
gian terbesar jang padazaman soekar 
ini dirasa berat: berhoecboeng dengan 
keadaan mana, diminta soepaja ditoe 
roenkan. Jang mendjadi spreker dari 
agenda tersshaet adulah seorang Ti 
onghoa, karena kepentingannja me 
mang meloeloe mengenai golongan 
bangsa terseboct, siapa  djoega ada 
mendjadi spreker dari agenda ig mem 
bitjarakan tentang hal pembifjaraan 
Meterhuur dari waterleiding verbrui- 
kers dan mede-spreker foeroet men- 
djelaskan tentang tingginja tarief listrik 
dan STEM, jang dibitjarakan sebagai 
agenda ke 1. Kemoedian tentang straat 
straat jang soedah roesak, siras!2 ma 
na digoenakan .sebayai tempat kela- 
Yoeloeannja rakjat membawa hasil 
oesahanja boeat  didjoeal dipasar 
Samarinda, jaitoe siraat2 jang berada 
dipinggir (diloear| "kota, seperti Straat 
di Saliti (Samarinda Hir) daa Lok Bahoe 
Karang Asam Samarinda Oeloe Ber- 
hoeboeng dengan kepentingan ra'jat se 
perti jang diseboetkan diatas maka di 
madjoekan djoega motie kepada jang 
berwadjib, minfa soepaja siraat2 terse 
boet diperbaiki. 

Dibiijarakan sebagai agenda jang 
penghabisan (ke 11) hal berafnja pem 
bajaran wang sekolah pada HIS. 

Pada HIS. Samarinda, anak jang per 
tama serendah rendahnja membajar 
f3 60 saban boelannja, sedang pada 
HIS. Teng:arong lebih mocrah tentang 
perbedaan pembajaran antara HIS. ke- 
dosa bosat tempat itoe ialih karena 
HIS. Tenggarong terpegang oleh Lan 
dschap Koetai sedang HIS Samarinda 
oleh Gouversemeent. Ditoendioekan 
djoega bahwa pembajaran pad: Europu 
sier Lagere School, lebih rendah djoe 
ga dari HIS jaitoe saja anak jang per 
tama serendah rendahnja f 2.40 

Adapoen sebab jang mendjadikan 
tingginja pembajaran di HIS dan d' E. 
LS. E.L.S. karena Pemerintah menetap- 
kan bahwa HIS itoe, adalah Standing 
School. jaitoe sebosah sekolah jang 
hanja teroentoek' bagi anak . seboeah 
orang2 jg. mampoe sadja. Minimum ga 
djih orang toea ja. boleh memasoek- 
kan anaknja ke HIS adalah hingga jg. 
lermasoek dalam 6 de Citegorie, sidang 
di ELS sampai jang termasoek dalam 
7de Categore. 

Kalau sekiranja menimum pembaja 
ran di HIS itoe, sama dengan de ELS 
maka HIS jang pada waktoe ini, sedang 
kekoerangan meerid (berhorboeng de- 
ngan moclianja pembajaran wang Se- 
kolahnja itoe) tentce akan banjak men 
dapat moerid baroe. 

Spr, mengerti bahwa tingginja pem 
bajaran di HiSboekan sadja di Sema 
rinda ini tetapi dlosga pada H.5.2 
Gouv Jainnja diseloeroeh kepoelauan 
Indonesia ini. Sebab itoe diharapkan 
soepaja, soeara dari Samarinda bisa 
terdengar kesegenap tempat soepaja 
bersama  menjokong, jaitoe sama me 
minta sospaja pembajaran schoolgeld 
di H.LS, ditoeroenkan, sehingga sama 
dengan pembajaran di EL 8, 

Poekoel 12 Volksmeeting jg dimoe 
lai pada djam 9 pagi ditoetoep de- 
ngan selamat.   | 
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&. Djika Toean-tocan dan Njonja-njonja ingin tahoe hal 
“an Na an aa Ne ng YA ... 'kehidoepan, kasenangan dari diri sendiri, jang soedah $ g Hat. St NA Te 2 Naa laloe dan sekarang atawa jang aken dateng, dafenglah sama ' IKLEERMAKER VAN PEKALONGAN 1 

mm Na ma. 5 3 Nan al - Sawah Besar 2-0 Batavia-Centrum sa 4 Pa bbm ca won aa St Ana s Handilijnkundige | 2 A3 Ne "3 memae ms Un Dn mma I Honda L Astroloog Horos- | | Bila tocan ingin potongan netjes — Tn . : 1 CdAarir sal ice Ng h HAMMED ALI . rapi — tjepat dan moerah, tjoba datan: st TOKO COOPERATIE "»BOEDI ISTRI” 5 Aa aa Co0p. trekker | tpg Da diatas. Pn Na 2. PRIBOEMI MANONDJAJA - el Ea Pan | LIL Sedia matjam2 kain jang bagoes 
Ben elo Matramanweg No. 39 telefoon 536 Meester-Gornelis “Il Iboeat djas, boeat sekarang. . L - 3 Anna Martet Bona Djoega disini sanggoep menerima 

2 | Selamanja kita sedia ketjap blekan dan botolan no. 1 KE aga Pa mendjahit badjoe perempoean — mem- 23 3 na kelocaran' Cb Manondjaja jang soedah Sa Nan f L— Horoscoop 2 tahoen f 5. — te borduur — pasang renda enz, peker- 

: terkenal dimana-mana tempat. Rasanja dan haroemnja Ta UR an ati Idjaan ditanegoeng rapi, harga mela- 1 kita teroesah seboetkan lagi. $ | wan. Bikin pertjobaan moefai sekarang, Bt 

    

Harga boeat djoeal lagi, direken harga jafg pantes. poedjian tidak perloe. 
Atoer pesenan selamanja dengan REMBOURS. | 

.' Monster djika diminta, dikasih pertjoema, ketjoeali 
4 onkos kirim. Djoega kita mendjoeal minjak klapa, 

8 jang tida kalah sama minjak Tjiamis. 

Moenoenggoe dengan hormat Njonja2 dan Toean2 
: poenja pesenan. 

  

  

  

  

SOEDAH TERBIT   »Krisis Economi 

  

Pengoeroes C. B.I. Manondjaja - ) 
" si dan Kapitalisme” € 

Naa : : KITAB PENOENTOEN P " | : 

Hi JAPAN — MELAJOE OLEH 
MOHAMMAD HATTA 
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Terkarang oleh: Mr. H. UENO Japansche Journalist formaat 16 X 24 c. 
ta KETOE OEDENG MAKERY : Oentoek megenaikan persahabatan International, dan oentoek ISI KITAB : Sa Dean Cultureel, perloe sekali kita mengarti dan P rn pandai berbahasa asing, soeatoe alat oentoek arti-mengarti dengan I. Indonesia dalam krisis. $ : EM, MOECHTAR Nona aa Ea tiba Nan bagi Toean-Toean dan Il. Dari hal pengertian ,,krisis". : Aa : aa “njonja di Indonesia oentoek mempeladjari bahasa Nippon HI. Tingkat-tingkat zaman per- | Men ea Daan en 1 MAN OENG ' jang mangkin terasa goena keperlceannja. Kami sangat ar Bkbn onta 1. ( : Babat Naan ja “8 Hn sr Njonja2 jang ingin maoe IV. Soesoenan perekonomian ni 

Selainnja telah banjak langganan, dan soedah mendapat . ri Keadaan Nippon, dan djoega boeat orang jang ber- dan krisis. , Do - pa Tn saga an Kctoe Oedeng. niaga dengan Nippon. Boekoe ini sangat baik boeat oentoek V. Keterangan kunjuktur dan : ploma g NN mempeladjari bahasa Nippon dengan tidak oesah pakai goeroe, cyklus. Djoega bersedia roepa roepa Bati PN 3 | Tjobalah beli boekoe ini. Toean dan Nioni kan lih IV, Depressi sekarang. dan sebagainja. Kleur roepa roepa warnanja, harga dengan gua- boekoe ini soeatoe nasehat jang sanpat aa Tn ep bahwa VII. Politik kunjuktur. ! liteit menoeroet zaman tentoe menjenangkan. 1 : jang gat bergoena sekali. VIII. Penoetoep. 2 
: ekoerannja 19x 13 cm. Tebainja 248 a Koelitni , 

Datanglah! Djangan ragoe2-Boektikaniah! Dan berhoeroef Nan NN Oa DA PENERBIT t. LEMBAO TOFAH 2 : : : 3 Gg. K Djeroek 3 atoerlah pesanan dari sekarang | Harganja 1250 Lain ongkos kirim an ek 7 : 
NB. Pesanan loear Java haroes kirim wang lebih doeloe Keterangan lebih djaoeh boleh mintak kepada an " p Aa , : - esanlah lekas, ditjetak tida 2 PN UEA DAA dari harga HIROSHI UENO : banjak, harga tjoema f 0,60 -|- 

z : : semasa : 1 f 0,IO ongkos kirim. 5 an awnyagan | S | Alaydroeslaan No. 13 — Telef Bat. 1062 — Batavia.C. REMBOURS TIDAK DIKIRIM, v     

Verkoop Agent: Disemoea toko Japan, Administratie Bintan Di Betawi boleh dapat pada: 
Timoer Kebom Sirih 65, Administratie Pemandangan Senen, Toean Soemanang, Kramat 174. Rectamebureau I. R. A. B, Molenvliet Oost Djeroekweg 2 E:. 

Batavia-C. dan disemoea toko boekoe jang terkenal. Administarie Pemandangan. 
126 Senen 107             

  

  

  

  

  
TN Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji s 3 3 : 1 

Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

No Lan Ne EU p hara ee Djalan kesiametan, idoep terdjaga oleh penjipta'an us : 
(| Dikirim perljoemah kepada leden P. P.B. B. dan dibatja oleh langganan? Sa 2. - “3 3 ea benia Ka Kenang Daan Ng besar dari seorang berilmoe : | 

Harga abonnement boeat Hindia, 
f 5— setaon atawa 12 nomer, f2.50 setengah taon afawa 6 nomer, pem- 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa6 nomer. 
Lapangan bagoes dan Ioeas oentoek reclame dan advertentie, 

Kas | ' Menghadepi hasil besar dan menjenangkenj tariefnja rendah dan berlang- 
| ganan dapet rabat banjak berideboeng dengan djaman soesa.. - 

Ingetlah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werkenjang terkemoedi 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin fjabang P. P. B. B. bisa men- 

| djadi lapangan advertentie djoega . 2 
Perminta'an langganan afawa peryonloan Pemimpin, mocat adver- 
tentie alawa ftarief, serta masoek lid P, P. B.B. toelis pada, 

Ane Pa an " Administratie. 
: Bafavia-Centrum IR. Salehlaan 18, Paviljoen) Telefoon No. 3071 WI. 

Neta 

tega ONEO” PA 5 Terpoedji bergoena besar 
oleh Prof, Dr. K, Watanabe Cs. 

Djoega orang-orang bertoeboeh soeboer terkadang bisa 
mempoenjai maag alawa poen oesoes jang bekerdja djelek 
sekali, tida heran kapan marika bisa berpenjakitan dan mera- 
saken badan teramat lelah. Apa poela terhadep orang-orang 
jang berbadan koerang sentosa ! 

Tjoema mengasih persedia'an tenaga baroe dengan obat 
,»ONEO“ di dalem badan, aken membikin orang terbebas 
dari segala roepa goda'an maag dan oesoes hingga beroleh 
kasehatan sampoerna. 

Karena melaenken maag dar oesoes jang koerang baek 
ada mendjadi pokok dari banjak sekali matiem-matjem pe- 

      
  

  

    

            
  

  
          

TEMAN : an Data : 4 njakit dan siksa'an diri. | 
Na Ae AN Plan bi Fa $ Napsoe makan koerang, maoe moentah, berasa aoes , 
ooh Car NX Bu sifat membakar, peroet kemboeng, maoe lekas marah, t RKA te SJ AMSOE DDIN : 1 Karan lekas tjape dan laen-laen goda'an dalem badan, : 

AE ak AGENT CO - , 3 Bana ana ML ke on na ini melaenken baroe ada beberapa tanda-tanda ! 1 BATIKHANDEL ” AGENT COMMISSIE Mn Berdjenis-djenis penjakit timboel, dari sekean “banjak “halangan dari orang poenja maag dan L Ba. . keada'an badan zwak (lemah) ka- oesoes fida betoel. ,0ONEO" mengasih darah baroe seger | 
rena kasoedahan dari Mang terha- dan mengoeatken anggota maag serta oesoes, sebab itoe bahan 
lang atawa PAN NYA Ht Yah »STOGRAMINE jang bersifat menoeloeng besar. 

' tida baik. Bepoeloe-poeloe doctor terrama di negeri Japan membe- , | | mammmna riken marika poenja poedjian afas kebaekan ,O NE O“ poe- “ Zi BN non Mana Mpendakascns nja kasiat menoeloeng. Boekan fjoema poediian kosong ber- CA 
NP AA 2 2 dasar pada Theorie, tapi poedjian jang doctor-doctor ifoe - SS | 1 : p e, tapi poedjian jang doctor-doc “ BE PN EN rn Pn pendek, hafi berde dasarken atas marika poenja pengalaman. Banjal: pati8nt-patiznt 

fana : | Sa NN (orang-orang sakit) djadi lekas mendapat semboeh kombali, Haa | ) in 2 obi i ya kersna marika penj i lan- Inilah adres kita jang toean toenggoe2. Boeat segala matjam2 batik : moeka koeroes, soeda timboel ba Mang Gan Oeties, dijalan sampoerna Ian 
| keloearan DJOKJA-SOLO dan lain lain, tjoekoep disediakan boeat lantaran kantong makanan (maag) , 

| dipake atau didjoeal lagi toean akan dapat moerah dan oentoeng | 200 ida menggiling antjoer. nO N E Oo - 1 bagoes - Seperti kain pandjang- saroeng - selendang - ikat kepalad.I.I. || Rike |—.. per fl. besar af 1,50 f Harga kain pandjang en saroeng koerang lebih moelai dari : 1 Harga : per fl. sedengaf 1.— | f18,—20—25,— f28,—t30,—f35,-— f40,—sampaif50,—p.codi. Il (na Menoeloeng sambogria | perifl. ketjil at 0,45 1 “Ikat en slendang moelai dari f 14,— f 18, — 120,— 1 25— | kan oesoes dan maag. ,ONEO" Aa ' 2 
NN. aa f 30.— per codi. Kain pandjang haloesan jang amat - "31 Menag bibit aa Ta Hi SOLE AGENTS, | Dek gemari sangatolehkaoemperempocan indonesia, hargasekarang 1 | aken mengganggoe kesehatan ba- - , 

I- moerah sadja, k.I. moelai f3,50 f 4— 15.— f 7. F8, — f 10— | dan. R. OGA WA & Co. K I- dan f 15.— per lembar. Kembangnja model model, aa sana (ig MALANG — PETJINANSTR. 31 — TEL. 176 | 
ae —. Tibbalah toean toer dn toelis soerat pesanan Ta Pa AGENT di BATAVIA : : 
“Pesanan banjak “dan sedikit kita perkenankan dengan senang hati j Ti 1 « ti A . | Mana jang tak senang boleh ditoekar kembali. Pengiriman selamanja : an ae f Ta Iva " pan Lu NT Na | dengan rembours. : R 2. Toko ,M. OISHI“ Senen. 6. Toko ,KANEKO“ Mr.-Cornelis. » 4 

| H AN we He Aa Nenen 9 "9 “Koko, kOYO" Pasar Senen. 7. Toko ,,SANKO"  Mr,-Cornelis. Ta Pe Harga melawan-oentoeng tipis, asal banjak lakoe, Ke 4. Toko .,SANYO“ Kramat. rn 
Priiscourant dikirim pertjoema pada jang minta 6 gg . —. SN 
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