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   'MENTJOTJOKAN PENG- | 
PNOGEPAN: 207 Seng 

Tidak soenji nasehat jang dioelang- 
ikan dari segala fihak, soepaja kita 

  

| orang semoea, berhoeboeng dengan | 

2 adanja crisis, bisa mentjotjokkan peng- 

|. “hidoepan kita dengan penghasilan jg. 

0 lebih rendah dari waktoe2 doeloe, Ti-| 
dak ada satoe golongan pendoedoek | 
Indonesia, jg tidak kena pengaroehnja | 
djaman crisis ini. Djarang. tidak ada 
barang doea-tiga peroesahaan jang bisa 

. bekerdja seperti ddeloe, djangankan 
royaal, menaikkan gadjih pegawainja 
poen tidak bisa dan mereka itoe, 
dalam Gouvernement maoepoen dalam 

000 particulier. merasa girang, djikalau 
. penghasilannja tetap atiu dikoerangkan 
sedikit sadja. er Tekan 

Akan tetapi, kita orang merasa 

sendiri dalam -penghidoepan. sehari- 

hari, bahwa banjak sekali pengeloearan 

ocang, jang tidak bisa dikoerangkan. 

'-Ongkos, ongkos makanan, pelesir, 

ongkos sekolah anak-anak, dan banjak 

. lagi, bisa dikoerangkan, malahan mesti 

. dikoerangkan, djikalau kita orang maoe 

mentjotjokan penghidoepan kita dengan 

nghasilan jang koerang itoe. Tidak 
' ongkos lain-lain, oempamanja 

kolah, listrik, waterleiding, 
port kereta api dan tram (malahan | 

“ditambah "1 cent dari doeloe klas 3) 

“dan teroetama sekali bajaran belasting. 

Kita tidak maoe sangkal, bahwa da- | 

(dam kalangan pemerentah ada aliran 
0... boeat toeroenkan ongkos2 sekeloearan' 

00 pendoedoek disini, jang mana bisa di 

        

   
    
     
   
   

   

“rentah, PEN AE ana 
Kita tidak maoe sangkal, bahwade 

ngan pengaroehnja pemerentah, bebe 
rapa kongsi listrik soedah toeroenkan 

tariefnja, seperti Aniem dan Gebeo. Dan 
— N,LG.M. djoega katanja hendak disoe 

—.. roeh menoeroerikan tariefnja, dan oen 

|. t0ek maksoed itoe, maka Gouverne- 

ment sendiri soedah toeroenkan tarief 

“pemakaian tenaga listrik oleh N.I.G.M. 
itoe. Djadi kita harap, tarief listrik dil 

“Djakarta ini nanti bisa toeroen banjak. 
- Sekarang kabarnja dienst S.S. hen- 

| toeroenkan dengan kekoeasaan peme-| F 

    

   

  

    

0. dak toeroenkan tarief dari beberapa 
: traject, antaranja traject Batavia-Bo- 
2 gor. Moedah-moedahan penoeroenan 

| tarief ini tidak didasarkan atas per- 
| 'saingan autobus dan taxi, akan tetapi 
: atas keinsjafan pemerentah sendiri, 

, bahwa penghidoepan .publiek seka-| 

rang ini mesti ditjotjokkan dengan| 

.  djaman, | 7 GP 
Dari fihak Gemeente kita orang be-| . 

'loem rasakan sedikit keentengan, Dan 
inilah aneh, karena dalam Gemeente- 

raad katanja ada wakil2 pendoedoek, 
jang samamerasa beratnja tarief wa- 
terleiding. Sampai sekarang kita orang, 
pendoedoek Djakarta, beloem merasa- 
kan tarief air jang moerah, 

Djoega dalam peroesahaan iram em
it
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hak bitjara, akan tetapi djangankan di 

toeroenkan, malahan dinaikkan tarief 
00... kelas paling moerah dan djoestroe ke- 

las jang saban hari paling penoeh. 

| Kalau harga padi dan beras dan 
“lain2 keperloean “kita sehari-hari di 

imat-amati oleh pemerintah, baiklah 

an Gemeente itoe. toeroenkan tarief- 
ja. Djikalau publiek -disoeroeh bisa 

bikin sehat keadaan financien ne-| 
geri, maka dioeroeskanlah djoega soe- 
paja ongkos pengeloearannja dari hasil 

  te eh 

(B:V. M.) katanja Gemeente itoe ada| 

“pemerintah djalankan kekoeasaannja | 
. djoega boeat soeroeh kongsi2 listrik | 

    

   

     
Conferentie dengan toekang- 

toekang. gerobak. 
Belasting boleh 
ditjitjil dengan 

ge oceang pitjisan! 

Menoeroet kabar Aneta dari Sema- 
rang di Genoek soedah diadakan 
conferentie antara Resident Assistent 
Resident Semarang regent, B. B, Indo- 
nesier dan 200 toekang gerobak. 

— Jang belakangan ini soedah mema- 
djoekan keberatan2nja masing2, dan 
keberatan jang paling teroetama adalah 
tjaranja afkir koeda2 gerobak. Terha- 

Idap belasting, jang mendjadi doegaan 
oemoem terhadap itoe pemberontakan 
tidak dimadjoekan keberatan seperti 
so'al jang terseboet doeloean. Hanja 
terhadap tjara memoengoetnja -itoe 

belasting tempo-tempo ada ditaroeh 

keberatan, . 
— Moelai dari ini hari mereka diberikan 
kesempatan oentoek membajar padjak 
itoe dengan penjitjilan dengan oeang 
pitjisan, artinja tidak dengan sekali 
'goes sadja, akan tetapi sedikit-dikit ! 

Selandjoetnja dalam  penjelidikan 

di Kaligawe 'itoe tidak sekali-kali 
berhoeboeng dengan aliran politiek, 

. Mendapat banjak rintangan. 

Dari Bandoeng dikabarkan oleh Ane 
ta bahwa penerbangan mesin terbang 
»Rijsvogel“ jang baroe sampai tg. 10 
(Februari kemaren dari Holland ada 
mendapat halangan bermoela alat per 
kakas radionja tidak maoe bekerdja, 
oleh sebab itoe maka di Rotterdam ter 
paksa toereen -mengambjl perkakas jg 
baroe. Sesoedah terbang meliwati Pa- 
rijis, sajap belakangnja dapat halangan 
lagi sehingga terpaksa kembali ke Pa- 
rijs. Disini kenjataan poela ada seo- 
rang penoempang bangsa Duitsch jg. 
hendak pergi ke Karachi, tidak mem- 
poenjai soerat keterangan negeri Fran 
krijk, lantaran mana terpaksa menoeng- 
goe poela sampai hari siangnja baroe 
bisa teroes. , 

| Lain2 rintangan ada 4 kali ditempoeh 
oleh taufan pasir ialah diantara pe 
nerbangan Cairo, terpaksa kembali lagi 
ke-Jodhpur, 

— Sekianlah halangan dan rintangan2 
jang dialami oleh mesin terbang ,Rys 
vogel" dalam penerbangan dari Hol- 

land ke “Indonesia baroe-baroe ini. 

Mendjadi seorang Moesiimin. 

Giat bekerdja dalam 

"kalangan “Western Is- 

(lamic Association“ 

“Kita mendapat kabar dari hoofdbe- 
stuur dari “Western Islamic Associati- 

on“ di London, bahwa Mr. Parcy Ab 

biss, seorang jang terkemoeka dida- 

Jam kalangan pekerdjaan2 sociaal di 
kota terseboet, soedah masoek men- 
djadi seorang Moeslimin lantaran daja 
oepajanja Mr. Muhammad Hill, secre 

taris dari itoe organisatie. : 
Selandjoetnja toean terseboet diatas 

'sekarang memakai nama Khalid 
Parcy Abbiss dangiat sekali memboe 

'ang tenaganja didalam oeroesan propa 

ganda dan pekerdjaan jang memberi 
manfa'at. $ 

  

Publiek disini, dan kita rasa dimana 

mana, minta soepaja ongkos: penera- 

ngan, ongkos mendapat air jang bersih 

dan ongkos perdjalanan dan lain2 ong- 

kos oentoek keperloean, jang tjoema 

bisa dipenoehkan oleh .monopolisten, 

ditoeroenikan, tjotjok dengan keadaan 

djaman. ,   jang soedah banjak koerang itoe, men- 
1 djadi ringan, 

KN. 
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telah ternjata “bahwa pemberontakan: Indonesia, jang ber 
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Dengan djalan sat terboeka ini 
kami hendak mintakan perhatian dari 
sekalian jang berkepentingan dengan 
pengharapan akan dapat mentjapai 
apa jang saja maksoedkan, Soal jang 
dengar djalan ini kami mintakan per 
hatian oemoem ialah soal: Gedong 
Kebangsaan di kota Djakarta. 

Disini boekan maksoed kami akan 
menerangkan betapa pentingnja Ge - 
dong Kebangsaan boseat Dja- 
karta, karena hal ini'telah mendjadi 
kejakinan oemoem. Pokoknja seroean 
ini ialah : Djakarta haro es mempoe 
nja Gedong Nasional oentoek 
kepentingan nasional. 

Sekarang kami akan menjeboetkan 
keadaan2 jang dalam choesoesnja 
berhoeboengan dengan kepentingan 
terseboet diatas. 

I. Telah beberapa tahoen di Dja- 
karta berdirilah Gedong Permoe- 
fakatan Indonesia di Gang 
Kenari, tempat mana lama mendjadi 
poesatnja pergerakan kebangsaan di 
kota ini. Tiap2- poetera dan poeteri 

h kebangsaan 

  

tentoelah telah mentjantoer 
pat itoe dalam sanoebarinja, Haroem 
nama terseboet didengarnja dan seo- 
lah-olah berdebar-debar hatilah ki'a 
djika menjeboetkan gedong terseboet. 

Ta' sahadja oentoek kota Djakarta, 
akan tetapi diloear kota flain2 tempat) 
terkenallah Gedong itoe sebagai ge 
dong persatoean pendoedoek Djakarta. 
Walaupoen dalam tempo jang belaka 
ngan ini nama Gedong Permoe 
pakatan itoe djarang diseboetkan, 
tetapi ta'dapat dioengkiri, bahwa Gang 
Kenari adalah mempoenjai arti besar 
bagi pergerakan kebangsaan di Dja- 
karta. 

Kami ingat, bahwa Gedong ter- 
seboei dalam permoelaan di pimpin 
oleh seboeah badan komite. sedang 
komite itoe dikoeatkan oleh beberapa 
party2 dan perkoempoelan2 dikota ini 
Wang ioeran jang ditariknja pari par- 

tay2 dan perkoempoelan2 itoe adalah 
f 5.— seboelannja. (P,l. Pasoendan, 

B.O, P.R. P.C.I. dan lain2nja jang 
kami ta'ingat lagi namanja.) : 

Kami mengetahoei djoega, bahwa 
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Bagaimanakah Kedoedoekan Gedoeng 
Permoefakatan di Gang Kenari ? 

  

Soerat terboeka kepada kaoem pergerakan 

| kebangsaan di Djakarta 

Oleh S. Sastroamidjojo. 

gedong di Kramat ini bersemangat na- 
sional. Terkenal poela pemoeda2 kita 
jang tinggal dalam dan mempoenjai 
perhoeboengan dengan clubhuis ini 
(Mr. Moh. Jamin, Mr. Amir Sjarifoe- 
din dll, djempolan). Tidaklah dalam 
LC, moela2 didengarkan lagoe Indo- 
nesia Raja jang sekarang mendjadi Ia 
goe kebangsaan? Bagi siapa jang te 
lah kenal dengan I.C. tentoe akan me 
ngakoei djoega, bahwa I.C, adalah ge 
dong jang berarti bagi kepentingan ke: 
bangsaan. Sajang sekali banjak pen 
doedoek Djakarta jang beloem pernah 
mengoendjoengi I. C. ini. 

Bagai mereka jang mempoenja ma 
ta oentoek kepentingan oemoem (ke- 
bangsaan) tentoelah ternjata, bahwa 
LC. adalah tempat jang besar kedoe 
doekannja dalam pergaoelan hidoep 
di kota ini. Sajang sekali hal ini be- 
loem begitoe diketahoei oleh oemoem. 
Seolah-olah maka 1I.C. mendekati 
angan2 tentang gedong nasio 
nal oentoek Djakarta. 

AH. Baroe2'ini kami dapat kesem- 
nkarni term- patan oentoek-menjaksikan-akan ada- 

nja gedong jang baroe jang bersema- 
ngat seperti apa jang kami terang 
kan di atas. Jang kami maksoedkan 
disini ialah Balai Pertemoean 
di Gang Paseban No. 71 G. (doe- 
loenja Clubgebouw P.B.I.) Menoeroet 
keterangan. jang kami dengar dari pe- 
ngoeros dari balai pertemoean ini 
maka maksoednja jang mengandjoer 
kan akan berdirinja Balai Perte- 
moean ini tiada lain akan menga- 
dakan tempat (kesempatan) jang telah 
lama dirasakan perloe bagi Djakarta. 
Tjita2 pengandjoeran2 dari Balai 
Pertemoean ini.ta' lain dan ta" 
boekan: Gedong nasional se- 
perti di- Soerabaja dan lain2.tempat 
boeat kota Djakarta. Segala party 
dan perserikatan di Djakarta dapat 
menghoeboengkan diri dalam badan 
baroe ini. Demikianlah keterangan 
dari pengoeroesnja pada  perajaan 
jang dilangsoengkan. pada malam 
Minggoe jang baroe ini. Sekarang 
jang telah mempoenjai kedoedv»ekan 
dalam B.P. di.Gang Paseban itoe   B.O. sampai beberapa boelan jang 

telah laloe masih tetap membajar 

sokongan f 5,— seboelan itoe, akan 

tetapi kami ta" dapat menerangkan 

disini bagaimana kedoedoekannja ko- 
mite pengoeroes ge dong terseboet. 
Tiada lain kami mengharap soedi apa 
lah kiranjatoean2 jang berkepentingan 
memberi keterangan kepada oemoem 
bagaimana kedoedoekannja Ge dong 
Permoepakatan itoe pada masa 
ini dalam pergaoelan hidoep di Dja- 
karta, Masihkah komite gedong terse- 

boet berdiri ? 
II. Di Kramat 106 berdirilah I,C. 

(Indonesia Clubhuis), Djoega 

Prof. Wolff-Shoemaker 
“mendirikan mesdjid jg. 
indah. Se pen 

' Prof. C.P, Woiff-Shoemaker dari 
Technisch Hoogeschool di Bandoeng, 

siapa sebagaimana telah diketahoei 

soedah mendjadi seorang islam ketika 

Dr. Khalid Sheldrake mengoendjoengi 
Poelau Djawa ini, soedah selesai de- 
ngan pembikinannja dengan sebocah 
mesdjid jang indah sekali menoeroet 

rantjangannja sendiri. : 

Loearnja itoe mesdjid adalah sama 

dengan architectuur di Poelau Djawa 

hingga boeat kita bila melihat dari 

djaoeh roepanja itoe tempat jang ber- 

dekatan adalah di tanah Indonesia sen 

diri, sedangkan keadaan didalamnja 

adalah menoeroet stijl. Indo-Saraceen.   —— 9g — 

ialah P.B.I., U.S1. (perkoempoelannja 
kaoem peladjar2 Indonesia, tetapi dja- 
ngan kelirce dengan Perhimpoenan 
Peladjar2 Indonesia (PPPI.), soeatoe 
perkoempoelan sport dan soeatoe 
bouw- dan credietcooperatie. 

Disini tidak perloe kami seboetkan 
masing2 clubhuis jang ada di kota 
Djakarta (Petodjo, Menteng, Kemajoran 
d.L.L) oleh karena clubhuis2 itoe:seo- 
lah-olah bersifat lokal (boeat satoe wijk 
atau satoe2 golongan). ") : 

- Apa jang akan kami mintakan |per-   hatian dari oemoem ialah gedong2 
terseboet: I, Il dan Ill. y 

Daerah:jang sengsara dan terantjam 
-bahaja kelaparan, 

Ada 12,000 orangjang 

soedah ditolong. 

Dari Tjilatjap dikabarkan oleh Aneta 

bahwa district Kroja jang mempoenjai 
djoemblah pendoedoek kira2 200.000 
djiwa, ada menanggoeng kesengsaraan 
dalam hal economie jang sangat he- 

bat, Hal ini ialah disebabkan 3 tahoen 
bertoeroet toeroet hasil pertanian anak 
negeri disitoe gagal semoea, ditambah 

laria dan banjaknja kaoem pengang- 
goeran. 

Dimana m:na orang dapati kaoem 
penganggoeran jang loentang lantoeng 

kesana kemari,   
lagi dengan bertjaboelnja penjakit ma| - 

  

“ “Diterbitkan oleh: 
Drakkerij ,PE MANDANGAN" 

' Dir. R. H. O, DJOENAEDI 

HARGA LANGGANAN | 

Indonesia satoe kwartaal f 4.50 

Loear Indonesia. « » , f 5.50, 

Boleh. dibajar 'boelanan, tetapi 

brenti haroes diachir kwartaal, 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie, 
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Boeat moedahnja maka maksoed ka- 
mi dengan soerat terboeka ini kami 
sadjikan sebagai pertanjaan2 dibiwah 
ini: 

1. Bagaimanakah kedoedoekan g e- 
doeng permoefakatan In- 
donesia pada ini waktoe dalam 
lapang pergerakan dan perserikatan. 
Apakah pengoeroes dari gedong itoe 
jang doeloe diangkat sekarang masih 
ada? (pertanjaan ini jang dapat men- 
djawab tentoe mereka jang doeloe 
berhoeboengan dengan oeroesan ini), 

2 Apakah berdirinja Balai Per- 
temoean (III) itoe dilakoekan dengan 
mengingat akan adanja G,P.I. dan I,C,? 
Artinja apakah pengandjoer2 B.P. te- 
lah menjelidiki lebih dahoeloe hal itoe 

perhoeboengan lebih dahoeloe dengan 
pengoeroes atau mengoewasai G.P.I. 
dan I.C.? 3 

3, Apakah berhoeboeng dengan tji- 
ta2nja tiga2nja badan itoe tidak lebih 
baik diadakan pembitjaraan antara tiga 
badan ioe? Dengan djalan demikian 
kami rasa kita akan dapat boeah jang 
baik dan lebih giat akan mengerdja- 
kan tjita2 jang dikandoeng oleh tiga 
badan itoe. : 

4, Apakah berhoeboeng dengan per 
tanjaan salah satoe dari badan terse- 
boet ma1oe mengambil initi .tief oentoek 
mengadakan pertemoean bogat meroen 
dingkansoal oem oem ini bersama2? 
Dengan mengoendang djoega wakil2 
dari party2 kebangsaan di Djakarta ? 

Sekianlah kami poenja pendapatan. 
Moedah moedahan toelisan ini dapat 
perhatian dari segala fihak jang ber 
kepentingan dan poela dari partij2 
kebangsaan jang mementingkan soal 
persatoean ini. 

#) Di Gang Sentiong meskipoen be 
loem diadakan pemboekaan officieel- 

nja, djoega ada perkoempoelan ,P er 

sSahabatan" jang mengadakan so- 

citeit oemoem dan jang soedah mem- 
poenjai binjak anggauta jang boekan 
sadja terdiri dari. pendoedoek- Gang 
Sentiong dan sekitarnja, tetapi djoega 

dari lain lain wijx atau golongan. 
Tjoema sadja ini sociteit oemoem 

tidak dipoenjai oleh partij2 politik, 
meskipoen anggauta2nja djoega ada 
jang memasoeki partiji2 politiek ke 
bangsaan. z 

Fihak B,B. soedah memberikan per- 
bantoeannja baik beroepa oecang maoe 
poen beras kepada anak negert dan 
paling achir ini djoega diberikan ban 
tocan oentoek membeli tempe dengan 
garam. Perbantoean mentjegah penja- 
kit malaria dengan djalan memberikan 
Kinine jang loeas, poen soedah di- 
djalankan. $ “ 

Sampai tanggal 10 Febr. kemaren 
ada 3044 kaoem keloearga Jiang ter- 
diri dari kira2 12.000 @djiwa| soedak 
mendapat pertolongan dari fihak B.B. 

Bestuur soedah menjediakan se- 

'djoemblah besar beras2 sedang ong- 
kos2 oentoek mentjegah malaria d.I.I. 
keadaan economie terseboet soedah 
memakan ongkos dari fonds regent- 
schap Tjilatjap tidak . koerang dari 
30.000 roepiah,   

Kantoor: Senen 107 Bat,-Centram . 
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- boekan terdiri dari orang2nja peme- 
— rintah doeloe. —— ag Ana 

— orang 

-. oetoesan Ostenrijk“di,Rome, jang oleh 
' kaoem Nazi diminta pegar 

    
— nja k 

— majanoemoem, 
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G-- 

gi 
AR 

aroe |nerangan. 

rmasoek kaoem k: diboebarkan 
oleh politie dengan kekerasan, hingga 
terdjadi penoempahan darah. Kemoe- 
.dian peroesoehan itoe ditjampoeri oleh 
kaoem merah tapi bisa dipadamkan, 

  

       

     

    

sesoedahnja bekas. President Doumer- 
| gue soeka terima djabatan premier. | 

.. Pemberontakan itoe baroe-baroe ini 
| diperingatkan, djoega oleh fihak pe-| 

merintah. begitoelah premier Flandin 
sendiri toeroet dalam perajaan peri-| 
ngatan dalanf gredja Netro Dame di 
Parijs Tentoe sekali kaoem Monarchist, 
kaoem Bekas Soldadoe dan kaoem 
merah, jang doeloe bersangkoetan, 
maoe bikin riboet dan soedah bikin 
riboet. Boeat apakah pemerintah djoega 
bikin itoe peringatan, karena bagi pe- 
merintah sendiri kedjadian itoe tidak 

enak, biarpoen pemerentah sekarang 

  

Di Weenen djoega Kaoem merah. 
.. socialist dan .communist. maoe pe- 

Tingatkan hari itoe, akan tetapi roepa- 
—nja didahoeloei-oleh kaoem Nazi, ber 
hoeboeng dengan dihoekoem mati se 

g Nazi perempoean, jang toeroei 
| dalam pemberontakan boelan Juli 

- 1934 itoe, dalam mana Kanselier Doll- 
Ka bea aioomnae an 

Dan sekarang katanja- itoe bekas 

ninta pegang djabatan 

— Kanselier, sesoedahnja Dolliuss diboe- 
— noeh, jaitoe Dr. von Rintelen, akan di 
- madjoekan depan pengadilan militair 

epan, didakwa berhia . dalam boelanc    
| nat pada negeri dan bangsa sendiri. 

| Semoea peringatan demikian itoe 
soenggoeh tidak oentoek kepentingan-   

     
  

etertiban oemoem di Europa, di 
mana sedang pemerentah2 negeri2 be- 

| sar -itoe berdaja oepaja dengan se- 
- koeat koeatnja menegoehkan perda 

K. N.. . 

    

il Sebagaimana 

  

0. Dalam verlof. 
. Sampai hari Kemis tanggal 14 ini 

 boelan toean Saeroen dalam verlof, 

. Soerat-soerat boeat , Pemandangan” 
| djangan diadreskan 

Me aa 
pe Aa 

| Kendaannja Drs. Mohd. Hatta cs. 
Diserang penjakit 

0 maboeklaoet. 
Salah satoe pembatja kita soedah 

onjata bahwa ia selama berangkat dari 
    

    

    

  

3 

     

a, Hanja sadja 

    
clainnia toean 

    

   
00 selainr trir Drs. Hatta 
0 dan kawannja selaloe diserang 

— Oleh penjakit maboek laoet. 

    

  'Uitgeverij (penert | 
dya, sebentar lagi akan menjiarkan 
boeah oesahanja jang pertama, jaitoe 
boekoe Hoekoem Islam isinja 
tentang wakaf, pemberian (schenking) | 

. wasiat (uiterste wilsbeschikking), pem 
    bagian harta warisan dll. 
“Bahasa Indonesia hoeroef latijn. Di 

' himpoenkan oleh toean A. H. Wig- 
“njadisastra dibantoe oleh bebera 
pa orang ahli Agama Islam. 

|. Lebih djaoeh pembatja kita persila 
Ikan -membatja advertentie dalam soe- 

ma 

pada ia poenja 

oerat.dari Makasser terkirim 
Mohd, Hatta, didalam mana 

k mampir di Soerabaja dan | 
li tempat, tidak koerang 

itan) Pantiwi-| 

  

temoean diroemahnja 
| Dr. F. Gruneck. 

Tenta ng ,Toekomstide eta". 
Ini malam moelai djam setengah 7: 

diroemahnja toean Dr. F. Gruneck 
F Kebon Sirih 121 akan diadakan soea 
“Itoe pertemoean: jang openbaar, per- 
Itemoean mana. .boleh dikoendjoengi 
oleh siapa sadja jang: menaroeh per- 
hatian. . Pe en eh: 
Dalam. pertemoean itoe akan dibi- 

kan soal tentang ,, Toekomstideetn” 
h tiap2 orang diberi kesempatan 
oek memadjoekan berbagai-bagai 

rtanjaan dan pendapatan, jangmana 
akan diboeboehi commentaar dan pe- 

Ibimintakan hoekoeman 10 tahoen 
—..pendjara. Es 

“— Poetoesan hari 
Sabtoe j.a.d. 
kita telah oemoemkan 

Raad van Justitie Betawi soedah pe- 
e-|riksa perkaranja pesakitan A. Keshi- 

Ishian jaitoe seorang Armeniaan jang 
berdjoealan daging di Pasar Senen. 
la soedah tjoba boenoeh -kassier dari 

t|Handelsbank Tjung Kim Bie di Tang- 
gerangscheweg dengan menggoenakan 
pisau belati. 

Officier minta hoekoeman 10 tahoen 
pendjara padanja: 4 (aneh 

Poetoesannja tentang ini hoekoeman 
akan ' didjatoehkan pada tanggal 16 
Februari j.a.d.. 415 a33 

—I— 

Keramaian dilapang n K.B.I. 

Berhoeboeng dengan 
wafatnja Diponegoro 
dan slain-lainnja lagi. 

rang baranglama. 

Tjabang Djakarta pada hari Saptoe 
tanggal 9 Febr. “35 telah mengadakan 
api oenggoen pelantikan dan peringa 
tan ditanah lapangnja di Gg. Tengah 
berhoeboeng dengan hari kebadjikan 
national ialah hari wafatnja salah sa- 

|toe dari pahlawan2 kita Pangeran Di 
'ponegoro dengan dikoendjoengi oleh 
beberapa kepandoean2 lain jang di 
oendang sebagai Nipo, Chung Hsioh, 
Natipy dsb. Sebeloem api oenggoen 
diboeka maka telah diadakan perlom- 
baan2 tjabang jang kedoea kalinja 
(touwtrekken) dan inspectie alat pa 
soekan (tenda2 keukengerai| dan 
complete uitrusting dari masing ma- 
sing Pandoe (tongkat pandoe, insig- 
nes2 dan tanda tanda lainnja. 
'Semoeanja ini dimoelai djam 4, 

(djam KBI Djakarta. djoega djam pan- 
doe) Tanah Lapang penoeh dengan 
tenda2 jang terpasang dan beberapa 
matjam dapoer2 ladang (veldkenkens) 
serta rak2nja (Ibordeurzekken c.s.J. 

Setelah selesai-dengan perlombaan 
maka pada djam 5.30 diadakan alge- 
meene-defile parade disertai dengan 
genderang "dam trompet dimoeka Pe- 
ngoeroes Besar dan Pengoeroes Tja- 
bang. 

De fil€-parade. soedah selesai baroe 
“Hah api oenggoer -diboeka pada djam 6 
Idjam pandoe) oleh Ketoca Dewan: 

. I#Pemimpin dan disamboet oleh Ketoea 
“IPengoeroes-Tjabang, sesoedah mana 

disertai genderang, trompet dan salam 
hormat oleh semoea pandoe2 jang 

Ihadir. bendera tjabang dikibarkan dan 
4 "HN Ikemoedian — bendera oemoem dari 

K.B.I. Lain2 bendera-jang berkibar 
KS | ialah bendera2 dari pasoekan2 Pandoe 

Moeda, Koertjatji, Pandoe Potetri, 
“IPandoe Penoentoen dan beberapa 

lagi dari tetamoe. 

Istallatie dari beberapa pasoekan2 

sebeloem mana dinjanjikan lagoe nja- 
njian pandoe K. B. I. 

Sesoedah officieele gedeelte maka 
diadakan gezellige gedeelte jang be- 

Iroepa perlombaan ketawa dan mena- 
Ingis, Sesoedah itoe diadakan rantai 
persaudaraan (broedersketen) dan nja- 
njian Indonesia Raja, sebagai penoe- 
toep dan pada djam 9 api oenggoen 

ditoetoep oleh ketoea Dewan Pemim 
pin dengan selamat. Sesoedah semoea 
pandoe2 poelang, tinggal ditanah la- 
pang ' seboeah pasoekan, menoeroet 
kabar katanja pasoekan Tjoklat, jang 
dipimpin oleh toean Soeteng, jang 

zintuigoefening d.s.b.) 
Sesoedah mengadakan kampvuur pa 

da malam minggoe jang laloe ini, pada 
hari Minggoe pagi tanggal 10 Febru- 
ari 35, anak2 pandoe dari Kepandoean 
Bangsa Indonesia tjabang Djakarta me 
ngoempoelkan pakaian2 lama di Betawi 

|dan Mr. Cornelis oentoek dibagikan 
kan boeat orang2 jaug miskin atau roe 
mah2 perkoempoelan pemeliharaan jg. 

soeka memakainja pakaian itoe. 
Pendapatannja ada sangat menje 

nangkan. Jang masoek ada lebih dari 
12000 potong dari matjam2 pakaian 
jang 244 potong badjoe djas dan tje 
lana pandjang, iang 286 badjoe pe-   

rempoean dan rok2, jang 790 pakaian 

“Ichoesoesnja. akan 

Ibruari 1935 P. PL. akan mengada- 

Lantaran terang kesalahannja maka: 

« | Wiriaatmadja, Mohd, Roem, Soerjati, 
:|Soewarni dan Djenewar. 

Mengoempoelkan ba-j 

Pada malam itoe telah diadakan in- 

Pandoe “Moeda dan Kwartier Besar 

telah memasang tenda lagi oentoek 
bermalam disitoe oentoek mengadjar 
pandoe2 jang baroe (bintang-bintang | 

  

|anak2. Lain dari pakaian jang terse- 
boet, banjak “lagi matjam2 pakaian 
jang sepeni, kain saroeng, petji, dasi, 
sepatoe, bustehouder, taplak medja, 
saroeng bantal, kain tjita, d.l.l. Ada 
seorang jang mengasihnja oeang f 0,25. 

ar 

Indonesia Women-Congress. 
Atas initiatief (andjoeran) dari pe- 

ngoeroes P.P.I.I. maka nanti kira 6 
boecian  tagi'di kota- Djakarta ini akan 
diadakan soeatoe Indonesia Women- 
Congress di mana segala aliran2 dari 
doenia -perempocan oemoemnja. dan 
dari perkoempoelan2 poetri Indonesia 

diperhatikannja. 
Poen soeatoe Congrescomite oentoek 
persiapan2nja telah didirikan dibawah 
pimpinannja Dona Margono.. 
— Nanti hari Selasa tanggal 12 Fe- 

kan pertemoean di roemahnja Njonja 
S. Mangoensarkoro, Kemajoran, dima 
na dari antara lain2 djoega akan dif 
perbintjangkan faisal Congresbestuur 
jang agaknja akan di serahi olehnja 
pimpinan “sepenoeh penoehnja akan 
Indonesian Women-Congres terseboet 
Dari antara njonjah2 di Betawi ini 
jang telah diminta oleh P. P. LI. oen 
toek doedoek di Congresbestuur itoe 
ialah: njonja2 dar nona2 Winoto, 
Perma Iskandar, Abdoerrachman, Soe- 
jatin, Sardjono, Hardjono, Sri Ma- 
ngoensarkoro, Goenawan (1.1) Soe- 
parto, Kasman, Soewandi, Soehara, 

Sampainja Soesoehoenan Solo dari 
Lampong.. ' 

Djam 9.10 berangkat 
ke Bandoeng dengan 
Speciale trein. 

Kemaren pagi kira2 djam 7 kapal 
»Bo1h”- jang mengangkoet Soeran Solo 
dan pengiring2nja soedah sampai di 
pelaboehan Tg, Priok. Dengan segera 
segala barang itoe diketoearkan begitoe 
djoega beberapa vrachtauto's dan 
autu's touring kepoenjaannja. 

Dari djam 7 itoe sampai djam sete- 
ngah sembilan mereka masih- sadja 
berdiam dikapal menoenggoe selesainja 
auto's2 itoe diberikan benzine soepaja 

dapat menoedjoe kestation Tg. Priok. 
Distation ini soedah  menoenggoe 
seboeah kereta api speciaal -terdiri 
dari 4 wagon semoeanja kepoenjaanrja 
Direetie. ...& | 

Sebagai orang2 jang menjamboet 
kedatangan mereka 'itoe kelihatan 
Resident. dan ass.-resident Betawi 
Regent dan beberapa orang jang 
ternama lagi. 

Oleh karena Soenan itoe membikin 
perdjalanannja dengan kereta api 
maka auto'snja dari Tg. Priok itoe 
dengan langsoeng menoedjoe ke 
Bandoeng, 

. Kereta-apinja ke 

habisan stoom. 

Menoeroet kabar Aneta dari Ban- 
doeng kreta-api Soenar kemaren da 
tangnja di Bandoeng taat I setengah 
djam lamanja oleh karena kehabisan 
stoom dekat Sadang. 

Berhoeeboeng dengan itoe halangan 
laloe seboeah locomotief dengan sege 
ra dikirim dari Poerwakarta oentoek 
memberi pertolongan jgsetjoekoepnja. 

Dari sebab kedjadian inipoen kreta 
api ,De Viugge Vier“ mendapat hala 
ngan | djam lamanja. 

Kedatangannja Soenan di Bandoeng 
ini menarik perhatian publiek jang ti 
idak sedikit, teroetama dari bangsa kita 
sendiri. 

z2 —0— 

“ Hinja seorang jang mendapat 
keringanan. 

Dirobah darilO0sam- 
pai8 boelan. 

- Berhoeboeng dengan appelnja anak2 
lantaran itoe affaire di Semarang, ma 
ka Hooggerechtshof disini soedah me 
ringankan hoekoemannja salah satoe 
diantara mereka jaitoe H E, W, Bock: 
dari 10 sampai 9 boe!lan lamanja. 

Anak2 jang lain soedah dikenakan 
'hoekoeman oleh Raad van-Justitie ti- 
dak mendapat keringanan sedikit poen 
djoea, hingga mesti mendjalankan apa 
jang soedah ditetapkan oleh pengadi 
lan terseboet. : 

es na 

Tereplane, Hudson dan Peugeot1935 
“ Di showroom Menteng 46. 
Moelai kemaren diboeka di Linde- 

teves poenja schowroom Menteng 46, 
auto2 dari merk jang terkenal 3 di atas 
oentoek. dir erkenalkan pada publiek. 

Orang jang koendjoengi banjak se- 
kali dan rata2 poedji ketjantikannja 
itoe autos, jang di import oleh Linde- 
teves. 

Ditilik dari ketjantikannja itoe autos 
harganja boeat ini waktoe tidak ter- 
laloe mahal. 

Model tahoen 1935 ini beda dengan 
jang soedah2. Kemaren djoega oleh 
orang jang koendjoengi di antaranja 
soedah dibeli beberapa autos, terse- 
boet di atas.   

The Bahadar opera of India. 
Di Schouwburg THA- 
LIA Mangga Besar. 

Moelai tanggal 12 Februari (besok) 
sampai tanggal 16 j.a,d, Opera terse- 
boet akan mengadakan pertoedjoekan 
nja bertempat di Schouwburg THALIA 
di Mangga Besar. 

Tanggal 17 dan 18 Februari 1935 
akan diadakan pertoendjoekan extra 
jang pendapatan bersihnja “akan diba 
gikan pada: " 

Vereeniging sJang Seng le 20pCt. 
Vereeniging Po'Liang Kiok 20pCt dan 
Roemah Piatoe Moeslimin 20pCt, 
Boleh dipertj:ja bahwa opera-ini a- 

kan mendapat succes dalam pertoen- 
djoekan2nja terseboet, teroetama poela 
itoe pertoendjoekan amal boleh diharap 
akan mendapat hasil jang memoeaskan. 

S.S. dan N.LS. akan menoeroenkan 
tariefnja. 

Jang terseboet doe- 
loean moelai tanggal 

SE Masri ad, 
Menoeroet kabar dari fihak jang 

boleh dipertjaja maka boleh djadi 
moelai tanggal 1 Maart j.a.d. S.S, 
akan merobafi tariefnja, Diantara per- 
djalanan Bogor dengan Betawi sadja 
boleh diharap bahwa penoeroenan itoe 
akan berlakoe sampai 25 a 30 pct. 
Meskipoen sekarang sedang dibitjara- 
kan poela oentoek menoeroenkan itoe 
harga2 diseloeroeh lija S.S- maka di 
di isni bisa ditetapkan bahwa pada 
tanggal terseboet diatas itoe terlebih 
doeloe akan dimoelai dengan beberapa 
lija sadja, sesoedah itoe baroelah 
segenapnja, 

Salah satoe hasil dari penoeroenan 
tarief adalah jang mengenai soal re- 
tourkaarten, Ini kaartjis2 akan diha- 
poeskan dan sebagai gantinja sekarang 
hanja akan diadakan tarief jang djaoeh 
ada lebih moerah dari pada kaartjis 
'retour itoe. 

Poen abonnementskaarten teroetama 
bagi "anak2 jang 'masih bersekolah 
tidak loepoet dari penoeroenan tadi. 

Menoeroet berita Aneta dari Sema- 
rang, moelai tanggal 15 Februari 'j.a.d. 
Nf(ederland) - Nndische) S(toomtram 
maatschappij) akan mengadakan pero 
bahan jang penting sekali diantara 
perdjalanan Semarang — Solo dan 
Djokja, jalah berhoeboeng dengan 
kekoerangan penoempang maka klas! 
akan. dihapoeskan sama sekali dan 
wagon2 ini akan disediakan boeat 
penoempang-penoempang klas |. 

Sementara penoempang2 klas Ill 
jang memakai witte plaatskaarten akan 
diangkoet dengan wagon klas II. 

Pendek. kata tarief2 seoemoemnja 
akan ditoeroenkan djaoeh sekali, dan 

penoeroenan ini djoega akan dilakoe- 
kan diantara liin2 jang lainjalah pada 
beberapa boelan jang akan datang ini. 

Selandjoetnja maatschappaij itacakan 
mempertjepatkan  perhoeboengannja 
baik jang menoedjoe. ke ' Soerabaja 
maoepoen jang ke Solo atau Djorja. 

: na 

Diberhentikan dengan hormat 
Sebagai president: 
curator 

Dengan officieel dikabarkan dari 
Bogor, bahwa atas permintaannja sen 
diri soedah diberhentikan dengan hor 
mat dan oeijapkan terima kasih Prof, 
Mr. A.H,M.J. van Kan. president-cura 
tor dari Curatoren-college Sekolah2 
Tinggi di Betawi. 

o ka 

Bazaar di IL. E. V. Club Gebouw, 
Oentoek Ie Huishoud- 
schooldi Fort de Kock 
danRoemahPiatoe Moes 

limin. 
Soedah lama kita teiah kabarkan 

bahwa nj. Datoe Toemenggoeng dan 
lain2 kaoem perempoean lagi beroe- 

mana pendapatannja akan diserahkan 
dada kedoea pendirian terseboet di 
atas itee. : 
 Tjita2 itoe telah berhasil dan nj. 
Wali Negeri sendiri soedah mendjadi 
beschermvrouw dari itoe pendirian 
amal sebagaimana kita kabarkan ke- 
maren doeloe sore kira kira djam 

setengah 6 Njonja de Jonge telah sam 
pai di Clubgebouw L.E.V. di Vrijmet- 
selaarsweg, disamboet oleh Raden 
Ajoe Regent, njonja Datoe Toemeng- 
goeng, nj. dr. Zainal, nj, Mochtar. nj. 
Djamin dan lain2 segenapnja comite 
Njonja Toean Besar itoe diantar oleh 
Adjudant de Stoppelaar, : 

Setelah diperkenalkan sekalian co- 
miteleden kepada Njonja de Jonge, 
laloe njonja Datoe Toemenggoeng, 
sebagai voorzitster, memboeka pidato 
pendek, menjatakan terima kasih co- 
mite atas kesoedian Njonja de Jonge 
mendjadi Beschermvrouw dari comite 
it. .dan atas kedatangannja oentoek 
memboeka bazaar. Njonja Besar ini 
mendjawab pidato itoe dengan girang 
hati dan dengan oetjapan, moedah- 
moedahan pekerdjaan comite jang   uan) anita moelia itoe, berhasil baik, Sesoedah 

saha oentoek mengadakan bazaar, jang. 

itoe, Njonja Toean Besar menggoen- 
tingpita, teroes masoek kedalam di 
iring oleh comite dan tamoe jang soe 
dah beroentoen datang. 
Sekalian jang $ ertontonkan dilihaj 

oleh Njonja deerige dengan teliti dari 
soeka hati (belangstelling), dan sesoe- 
dah tjoekoep semoea diperiksa dan 
belandja, tetamoe Agoeng ini doedoek . 
minoem thee, jang disoegoekan oleh 
comite dengan koewe2. Djam 7 Njonja 
de Jonge balik ke istana,” 

Jang datang mengoendjoengi bazaag 
ini ada banjak boleh dikata dari se- 
gala bangsa: antara mana kelihatan . 
djoega Njonja Dr. Meyer Ranneft, Nj,: 
Spit, Nj, de Kat Angelino, Gravin 
Randwijk dan lain2. Djoega kita lihat 
Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat, Ede- 
leer baroe dengan poetera2nja. Isteri2 
Indonesia penoeh sesak, demikian 
djoega kaoem laki2. 

Malamnja sebeloem djam 9 clubge 
bouw soedah penoeh, korsi jang ko- 
song tjoema tinggal jang sebelah de 
pan, jang di sediakan oentoek tamoe 
dari istana dan autoriteiten, Kita lihat 
Voorzitter Volksraad, Direcieur Onder 
wijs, Financien, seorang Lid dari 
Hooggerechtshof, masing2 dengan 
Njonjanja, leden Volksraad d.L.i. 
Djam 9 Njonja Toean Besar, dengan 

di iringi oleh Toean Gerke, doea 
orang Adjudant, sekaliannja masing2 
dengan njonja. Dalam pada itoe, orang 
jang datang tidak berentinja, sehingga 
banjak jang tidak dapat tempat doe- 
doek lagi. 

Setelah lajar terboeka, nj. Datoe 
Toemenggoeng berpidato, terlebih 
doeloe mengoetjapkan terima kasih 
atas kedatangan tamoe, teroetama ke- 
pada Njonja Toean Besar, jang selaloe 
sedia membantoe sekalian pekerdjaan 
amal. Laloe dioetjapkannja terima kasih 
kepada sekalian toko2 jang telah mem 
beri hadiah barang2 jang didjoeal di- 
bazaar, kepada electrische maatschap- 
pij jang memberi barang2 boeat loterij 
dan gratis licht,: kepada drukkerij 
Kolif dan Unie jang soedah mentjitak 
programma, soerat oendangan dan lain2 
dengan pertjoema, sedangkan peker- 
djaar lid2 comit€ dihargakannja tinggi, 
demikian poela oesaha moerid2 seko- 
lah dan studenten jang telah bersoesah 
pajah oentoek memberi seembangan 
berbagai-bagai permainan. 

Fakir Minangkabau, seorang amb- 
tenaar post, dengan kepandaiannja 
mengindjak-indjak petjahan katja de- 
ngan 
djoega tidak loepa d'setoeikarnja. 

Permainan jang ditentonkan, adalah: 
tari Batak, Minangkabau, Soematera: 
Timoer dan Lampoeng semoeanja' 
berdjalan dengan rapi dan amat bagoes 
pada pemandangan lebih-lebih mar-. 
tandang (Batak), sesabajan 
(Lampoeng), sedangkan pentjak 
Minangkabau amat bagoesnja. demi 
kian poela jang lain2 amat menarik hari. 

Kemaren hari Minggoe, bazaar itoe 
teroes diboeka, sedangkan boeat anak2 
di adakan poppenkastvertooning. Djoe 
ga hari ini banjak publiek jang datang 
lebih2 dari pihak orang Europa. 

Restaurant Soewarno jang terkenal 
tentoe sadja di keroeboeti orahg. 

Pekerdjaan comite berhasil. bagoes, 
sedang pendapatannja adalah menje- 
nangkan. 

Pertemocan Propaganda. 

Dari Badmintonctub” 
»Ardjoenas. 

Pada hari Minggoe kemaren, diroe- 
mahnja t. Slamet Kebon Katjang Tanah 
Abang, telah diadakan pertemoean, 
jang dikoendjoengi oleh koerang let ih 
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kedoea Fereules dan pceteranja datang, 

5 

tidak mendapat loeka sedikit - 

- 

3 

15 orang, goena mendirikan ,, Badmin- 3 

tonclub”, 
Pertemoean diboeka oleh  toean 

Soekardi, sebagai voorloopig bestuur- 
comite, poekoel 11.15. Sesoedah me- 
ngoetjapkan terima kasih kepada jang 
hadlir, istimewa kepada toean roemah, 
laloe menerangkan goena dan faedah- 
nja itoe sport. Spreker mengatakan, 
bahwa zaman sekarang ini hampir di 
mana-mana 

gemar benar kepada permainan itoe, 

djoega tiada berbahaja. Hg 
Kemoedian diminta soepaja T. Aboe 

bakar meriwajatkan dari semendjak 

kini, 
- T, Aboebakar menerangkan, asal . 

muelanja jang mempoenjai initiatief 
itoe tjoema dengan beberapa orang 4 
sadja, ditimbang kalau melantjong jg 
memboeang2 oeang, atau meringkoek 
diroemah sadja, Jang teroetamaialah 
oentoek memperkekalkan persaudara- 
an. Selandjoetnja ia berseroeh soepa 

itoe  masoek. Demikian 
T. Sagiman hampir tidak beda, 
pembitjaranja dengan T, Aboebakar 

Setelah itoe laloe memilih bestuur 

  

lyurs. 
Kepoetoesannja: sebagagai voorzitter 
terpilih toean Soekardi. 

Secretarist evens penn :   
  

berdirinja veld (vereeniging) sehingga 2 

| 
. 

3 

tempat . baikpoen . toea | 
maoepoean moeda, apalagi anak-anak 

5 
- 

karena selain dari ,irit makan benzien” 

7 
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3 

ja jang. beloem mendjadi anggauta - 
poela 
hal 

1 
1 

4 

| 

T, Mawoer ' 
Wangsaatmaja Commissarissen t. Mar ,



     

    

      

    
       

   
     

        

    

     

     
   

     

  

    

  

   
    

   

   

    
    

   
    

    

   
1 ang roepanja da 
ada Sen ra kas 

  

   

  

elerangan” 

oentoek apa nanti € 

makan 

    

3 toek atas loear poc 
“. Madoera itoe. 
5. Dalam Volksraad “MAN dia .djoe | 
2 kan voorstel, soepaja oeang kelel n 

.. dari oeang bea itoe, digoenak 
toek meneroeskan pembelian tanah2 
particulier kembali, pembelian manaj 

: isep berhoeboeng dengan keadaan 
financien negeri. 

». Kita rasa, djikalau tidak ada alasan 
— “sekali oentoek ena bagi kepen- 

tingan rakjat poelau Djawa dan Ma- 

  

    

  

  

  

| lebihnja dari pada jang digoenakan | 
oentoek membikin djalan, knerunir 

|. dll, dalam daerah2 tanah seberang 
toe “digoenakan membajar bea baroe, 

| Bea karet anak negeri itoe kabarnja 
| ditoeroenkan tahoen ini. Boekankah 

| baiknja, oewang jang soedah diterima 
— itoe, oleh masing2 daerah digoenakan 

. boeat bajar bea karet tahoen ini, Djadi | 
| begitoe rakjat kaoem kaoem karet 

-. tahoen ini terlepas dari bea itoe. 
2... Oentoek Oeloe Soengei, Barabay, 

0 Bandjermasin, Palembang, Djambi, 
0 maka ocang 8 millioen sekarang i ini 

| “tentoe tidak bisa habis semoea. Kasih 

'- koerangan barang makanan, sepertidi| 
“Losarang, Soekaboemi Tjilatjap, dan 

— lain2 daerah. 
. Minister Colija pernah kata, babwa, 
eskipoen ke.daan dalam beberapa 

h di Indonesia ada mengoeatir 
akan tetapi tidak perlo2 diadakar: 

toe fonds oentoek persediaan barang 
makanan. Ozwang itoe sadja disedia- 
kan, apakah salahnja, djikalau-ra'jat 
dari s:toe daerah menolong ra'jat lain 

ini. 

| gyon0 Es Aboebakat dan te: Wardjan 
— Invetarisbewaarloon t, Sajat. 

Sehabis memilih bestuur, merem- 
boeg entree dan contributie jaitoe soe 

| dah dan menilik keperloeannja, seorang 
lid f1 dan contributie f0.50. Entree 

| itoe boleh diangsoer, poen rackat 
“boleh beli sendiri atau memakai pe- 
rantaraan bestuur. 

Soedah- itoe voorzitter memberi 
— kesempatan, kepada jang maoe -me- 
A3 ngasih pemandangan atau pertanjaan. 

2. TP. Sastraprawira membentangkan 
— kebenaran hati karena telah dioendang 
| memakai circulair, itoe soeatoe tanda 

ran pengakoeannja pendoedoek K. Katjang 
itoe bockan tjoema dimoeloet sadja, 

|. dengan tegas bahwajang dioetamakan 
“oleh spreker ini dari hal ,persauda 
raan”, karena jakin bahwa ta'ada pen- 

| gian besar pengembara belaka. Me-| 
et ngingat entree dan contributie, me- 
» mang itee agak berat sedikit, tetapi 

0000 Wwaktoe tidak mengapa, Tjoema minta 
2000 kepada bestuur, nanti manakala soe- 

(en Na 'mempoenjai leden jang agak ba- 
Kn injak 'soepaja di moesjawaratkan lagi 

“| Mengingat,” karena sekarang soedah 
dimana mana tempat sangat bersema 
ingat kepada permainan itoe, ta" lain| 

Nee gjalannja hanjalah haroes soenggoeh2 
2 bermainnja. eta 

Bestuur aaneankan oentoek treinen | 
. setiap hari, dan malam Minggoe dari 
Pena 8 sampai poekoel 12. Sekarang 

  

beloem masoek, akan memoelainja 
iseng2. Karena soedah ti da 
diroendingkan lagi, po: 5 
temogahi itoe re Hpan dengan selamat 

3g an 

  

— 

  

kan dengan        

  

diterang gambar, 
Le 

  

n-|dah mening 
dani Banons, doeloe chef dari afd. exploi- 

— Matie dari Semarang Cheribon Stom- 

.doera, apakah tidak ada baiknja, se| 

-kanlah sedikit kepada rakjat dipoelauj £ 
. Djawa jang sekarang ini menderita ke| 

23 daerah Indoresia dalam kesoekaran 

KN, 2 2 : 

' doedoek Betawi asli, melainkan sebal 

& berhoeboeng dengan keadaan leden| 
masih sedikit, djadi oentoek sementara |- 

— tentoe pendoedoek Kebon Katjang, jg |kar 

“NEDERLAND 
- Rapport Van der Maas. 

3 Pn sterdam, 8 Feb. (Aneta) 
Soerat kaba 
kabarkan bahwa itoe rapport Van der 

idak mengandoeng salah satoe 
atan jang tentoe. 

Pemerintah tidak akan mengoemoem 
an rapport itoe. 
| Departement van Waterstaat berpen 
patan, bahwa pendapatan jang peng 
| an. Maag akan dioemoemkan. 

Laman Of mai 

    

   

  

: 'Meninggai doenia. 
3) Dgn H aag, 10 Febr. (Aneta). Soe- 

| doenia toean J. FM. 

tram 5. si Indonesia. 
2 —O— 

Djangan toeroenkan harga roepiah. 
Den Haag 10 Pebr. (Aneta). Mi- 

nister Colija soedah terima audientie 
|serombongan wakil kaoem anti-dova- 
luatie, “jaitoe jang tidak sreka harga 
oeang roepiah ditoeroekan. 

TA 

Ketjelakaan dalam parit. 
Kerkrade, 10 Febr. (Aneta). De 

lapan orang kaoem boeroeh parit jang 
bekerdja dalam satoe parit arang batoe 
dari satoe kongsi Duitsch ken: diter- 
djang air j ng masoek dalam parit 
itoe, Toedjoeh orang dari merek1 itoe 
mati tenggalam. 

—0— 

Kai Korban crisis. 
Heerlen 10 Febr. (Aneta): Di 

doega kongsi2 peroesahaan arang batoe 

particulier akan dapat kesoesahan 

oeang. | 
— 9O— 

' Pendjoealan post ,Uiver”. 

Den Haag, 10 Febr. (Aneta): 

Semoea soerat2 jang digelapkan oleh 

seorang Inggris. lerland, jang ia da- 
patkan dalam padang pasir dekat 

Rutbah dan berasal dari pesawat 

Uiver" jang doeloe ketjelakaan di 

jang mesti terima itoe. Lain2 soerat 
dari pesawat ,, Utver” itoe boleh dikata 
aa - 

ma an 

“Perselisihan aa Mana 
tannja van der Maas 

Den Haag, 10 Febr. (Aneta): 
— | Meskipoen Pemerentah menerangkan, 

“Ibagwa tocan van der Maas, jang soe| 
dah memereksa ketjelakaan pesawat 
.Uver“ tidak bisa menanggoeng ke- 
benarannja : kabar dari soerat kabar 
»Het Vaderland” tentang pendapatan 

Inja terseboet dalam rapport (jang 
tidak akan dioemoemkan), maka soe- 

rat kabar ini tetap kati, bahwa kabar 
kabar itoe ada betoel. 

Tidak maoe loepa. 
Amsterdam,10 Febr. (Aneta):i 

Serombongan kaoem communist dan 
kaoem antimilitairist soedah tjoba 
-bikin arak-arakan “berhoeboeng .de- 
ngan kedatangannja seorang bekas 
ktasi kapal perang ,,Zeven Provincien”. 
Politie berkoeda soedah boebarkan 
mereka itoe, antaranja ada jang dapat 
loeka. 

EUROPA 
Tenang pemberontikan: kaoem 

Nazi. 

ter) Dr. Anton Rintelen, bekas oetoe 
san Oostenrijk di Rome, jan 
oem Nazi diangkat mendjadi   
'boelan Maart jad. Didoega perkara ini 
bakal makan tempo 4 hari. 

Weenen boeat terima kepangkatan Kan 
Iselier itoe, akan tetapi ia teroes ditang 

p oleh tentara pemerentah jg setia. 
Dalam pendjara ia tjoba memboenoeh 
diri dan mesti dirawat dalam roemah 
sakit. Sekarang ia soedah semboeh 

(merah pada ranggal 10 (kemaren), ber 

E »Algemeen Handesblad” | 

Ike Nanking, akan tetapi oetoesan Japan 

sana, sekarang soedah diterima kepada | 

Mean 10 Febr. kasat Bus 5 

olehkaf 
anselier| - 

waktoe mereka itoe berontak, dalamj “G 
pemberontakan mana Kanselier Dotl-! 4 
fuss diboenoeh mati, akan dihadapkan | 
depan pengadilan Militair pada tg. 2| 

Non Rintelen itoe, sebagaimana das : 
loe dikabarkan, dari Rome terbang ke 

Nan - 
  

Kaeem merah bergerak. 
Parijs, 10 Febr (Aneta Transo 

'cean) Pemerentah Fransch soedah Ia 
rang semoea persidangan diloear, j jang 
kabarnja hendak dibikin oleh kaoem 

hoeboeng dengan hari tahoennja mere 
ka itoe doeloe mave merampas kekoe 
jasaan akan tetap gagal. 

: —0— 

Keteledoran di: Rusland. 
Moskou, 10 Febr. (Aneta) Wak- 

toe kedjadian ketjelakaan kereta api 
dekat Saratov, 45 mijl sebelah Timoer 
selatan kota Moskou, ada 18 orang 
mati dan 9 orang loeka. 
toe disebabkan satoe kereta api biasa 
pengangkuet orang Soedah menerdjang 
satoe kereta api basa pengangkoet 
barang2. Doea2 locomotief dan bebe 
rapa Wagon roesak. Stationschef di 
dakwa soedah -teledor mendjalankan 
koeadjibannja (Kasihan, tentoe ia di 
tembak mati lagi. Red.). 

Pertjideraan Italie dan Ethiopie. 
Kembali pertempoe 
randi Uak-ual, Afrika 
Timoer, 

Rome. 10 Febr. (Aneta- Reurer): 
Dikabarkan, bahwa pada tanggat 29 
Januari :j.b.I- kembali terdjadi pertem 
poeran antara tentara ltalie dan tentara 
Abossynie (Ethiopie) dekat Ual-uai, 
dalam pertempoeran- mana ada 5 orang 
bangsa Italiaan dan 6 orang bangsa 
Somali mati, Tentara Abossynie itoe 
mendapat keroegian djiwa lebih banjak. 
Demikianlah — boenjinja  makloemat 
officieel. P3 

Pemerentah Italie memberi perentah 
kepada oetoesannja di Addis Abeba, 
iboe kota Ethiopie, soepaja dengan 
formeel madjoekan protest kepada 
pemerentah Ethiopie itoe. 

2 Oa 

AZIA 
Kantor oetoesan Japan. 

Tokyo, II Febr (Aneta Iwaki): 
Dikabarkan, bahwa kantor oetoesan 
Japan di Shanghay akan dipindahkan 

sendiri, Mr. Ariyoshi, akan tetap be- 
roemah tinggal di Shanghay. 

“0— 

Perhoeboengan Tiongkok Japan. 

Tokyo, Il “Febr. “#Aneta-Iwaki) : 

Kamer van Koophandel di Osaka soe 
dah bikin oepatjara pengangkatan sa- 
toe comite oentoek perhoeboengan 
dagang antara Tiongkok dan Japan, 
comite mana terdiri dari 40 orang terke 
moeka dalam kalangan industrie Japan. 

—0— 

Kapal jang dibegal di Bias Bay. 

Shanghay.il Febr. (Aneta Iwaki) 
Kapal api ,Tungchow”, jang doeloe 
dibegal oleh badjak laoet antara Shang | 
hai dan Chefoe, pada tanggal 9 ini 
pagi2 soedah berangkat ke Chefoe 
dengan koerang lebih 70 anak2 penoem 
pangnja. Kesentausaan sekarang diper 
tegoehkan, lantaran ada satoe detache 

ment tentara Fransch dalam kapal itoe, 
jang dipindahkan dari Shanghai ke 
Tientsin. 

—9— 

Ketjelakaan Ea 

  
Kena penjakit takoet badjak laoet ? 

Shanghay, 11 Febr. (Aneta- | 
Iwaki): Didapat kabar, bahwa itoe, 
kabar tentang itoe kapal api Japan! 
jang dibegal oleh badjak laoet (Deli 
Maru), sama sekali tidak betoel. Se- 
'benarnja kabar itoe tersiar lantaran 
kapal itoe, Deli Maru (dan boekan ! 
Kamuru Maru, seperti hari Saptoe ini , 
dikata) tidak sampai pada waktoenja. | | 
Kapal itoe sekarang seedah sampai , 
di Swatow. 

  

  

  

Memboeka kantoor sendiri. 

Iman Soedjahri, Mr, Iskag Tjokroha- 
disoerjo dan Mr. Achmad Soebardja, 
telah memboeka kantoor Advocaat 
dan Procureur di Kediri Aloon2 straat 
No. 2. oentoek mengoeroes segala 
perkara civiel dan crimineel.   'kembali dan akan membela dirinja 

mag Narang pengadilan,   
a33 Kla TAMBAH PENGATAHOEAN 

Boekoe tjonto “pakaian anak2 F 0,45 F 0.75. Boekoe fjonto pakaian Njonja F 0,45 F 0,90 
.Boekoe tjonto menjoelam dan merenda F 0,15 F 0,50 F 0,60 F 1, — 

“ 

Semoea (joekoep 
Koentji Bah Bahasa Naga lekas ane , 0,95 1 boekoe 

Ba 

Moelai tanggal 1 Februari jbl. Mr, | 

  
Djoega mereka mengerdjakan Admi 

nistratie dan Incasso. “- 

| TOKO DELIMA" 

Dengan officieel dikabarkan dari 
Bogur bahwa ,eenhcidsbedrag” jang 
dimaksoedkan ' dalam artikel 7 dari| 
Crisisrubberordonnantie, 
tetapkan 35 cent per 100 kg-nja karet 

-Ikering oentoek tahoen 1935 boeat on 
derneming2 di Poelau Djawa dan Su 
matra Selatan dan Barat. 

Bueat 
jang terdapat di Poelau Sumatra itoe 
Tr hanja 9, cent sadja. 

Ini hari dimedja Bijkantoor : 
mandangan di Bandoeng soedah 
terletak satoe aschbak, jaitoe tem- 
pat bocang aboe roko, aschbak mana 
penoeh dengan 
Hati, Saudara- Oesaha, Coop: 
Tensen-Boem:poetera, se- 
Uang  tertoelis. djoega, disitce : 
djalaja-Bandoeng. 

Aschbak 
Adiwinata, ialah jang mendjadi 
Directeur dari peroesahaan C oope- 
ratie Tenoen Boemipoetera 
Saudara-Ocsaha, 
poenjai 
cooperatie mana ada di onderdistr'ici 
Aadjalaja, soeatoe peroesahaan Indo 

nesicrs jang telah lama dioeraikan de 
ngan djelas di kita poenja Pe man 
dangan ini. 

aa BAE ae RIANA SN BERAS AN SEE 

'Aschbak made in Indonesia. 

Harga a karet kering di 
oelau Djawa. 

Dan Sumatra Selatan 
dan Barat. Ta 

soedah di 

onderneming2 jang laianja 

Tes 

“djoega. 
.Merk: ,Satoe-Hati.” 

sPe- 

toclisan: Satoe - 

“Is Aschbak ini terbikin dari sematjam 
tanah di Indonesia Ini, jang sekarang 
lagi dioesahakan oleh N,V, 
sematjam tanah “jang mengandoeng 
Coolin, soeatoe matjam stof jang 

Ipentung sekali dalam pembagian ba- 
rang2 jang terbikin didoenia: ini, 
dang N,V, Giri-Laja 1g aloe ega da 
lam pimpinannja Mr. J. Adi ta jg. 
tinggal di Bandoeng itoe. 
.Jang mendjadi arti jang penting se 

kali jang seolah-olah tersemboenji te 
tapi terlihat djoega dalam ascbak ini, 
ialah: soeatoeperboeatandi 
Sini diIndonesia, sedang kwa 
liteit-nja djaoeh dari kalah oleh per 
boeatan negri mana atau bangsa. apa 

irilaja, 

se- 

- 

Dengan aschbak jang berarti dime 
dja kita ini sebagai soeatoe recia- 
me kita mengirimkan terima kasih 
kepada adres pengirimnja. (M.S.) 

  

Ma- 

Ini terkirim oleh Mr. J. 

  

  

  jang mem 
itoe merk Satoe- hat   

&- 

T.Tachmid Anjer: 

Terima kasihatas adresabonne baroe 
Kabaran jang koerang pentingnja 

oentoek dagblad, apalagi jang agak 
basi, ta' dapat dimoeatkan. : 

& 

R. 

  

  

  
eren 

  

Baroet rima dari EUROPA : 

Kantjing Jas dari 
perak 935/000 per stel (6 bidjil 

Dompet sigaret dari lapis perakp.st. 

Dompet sigaret dari 
dari 

Sendok thee dari lapis perak, per dozijn dalem 
etui F 6.75 per '/, dozijn etui F 3.50 : 

tangan boeat Njonja dari CHROMIUM dengen 
pita item Perkakas Anker. : 

Horloge tangan boeat Njonja dari MAS 14 krt. 
F. 15.— F. 

Horloge tangan boeat Toean dari CHROMIUM moelai 

” » . ” 

Sedia roepa-roepa model jang paling baroe 

HRMA KkOU W 
TOKO MAS — INTEN 

Pasar Baroe 88. — Telf. Wi. 

Parlemoer 

perak dalem etui, 

dari MAS 14 krt. F 60,- 

1535. 

0 

terboengkoes 
: “FK. 2— 

SEN hta 
moelai. 

.F 9— 

SF 1-0 

2g Pi IM 

dari, . F 8.50 

& LIE:   — Batavia-C. 

g 

  

  

  
    

Persen Tjap Gomeh 
  

Moelai 10-19 Februari 1935 

       

  

Siapa beli Bedak, 
besar harga. F 0,60 

atau Bedak ,,No. 1456” 1 doos besar 
harga . : F 0,40 " 

DAPAT PERSEN 
1 pajoeng Batik jang bagoes atau 1 flesch 

' (gepeng) 25 gr. Eau de Cologne Horse. 

Djangan hilangkan tempo jang baik 

boeat njonja-njonja. 

Lekas datang di Stand ,MUGUET: 

Pasar Merah No .3 Kramat 

. HOOFDAGENT : 
N.V, ". Maatschappy ,KIAN GWAN” 

BATAVIA 

Import-Afdeeling, Telefoon 1493 Batavia 

Pasar Senen 159. 

« 

»Muguet" 1 doos . 
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. Batavia-Centrum 
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Sistiok film dari Metro Gold- 

wyn-Mayer Menoeroet karangan- 
nja Robbert Louis  Stenvenson 

8 ,Onsterfelijk avonturen verhaal" 
Apakah toean masih ingat film 

»The Camp“ ? 
. Kembali disini ini doea bintang 
“film jang soedah termasjhoer 

main bersama-sama dalam 

TREASURE 
ISLAND 

   

    

  

    

  

      

  

       

    
        

Ini malem dan besok 

malem 

20 MILLION SWEETHEARTS 

  

ni Taka Dengan 

DICK POWELI. GINGERS ROGERS 

Satoe film jang sangat besar dan menarik hati. 

Terdapat penoeh kegirangan. Lagoe2 jang merdoe. Dengarlah 

Dick Rena menjanjikan lagoe jang baroe sehingga ia mendjadi 

ster jang terkenal. 

dan 

Film jang akan mendjadikan penjesalan kalau dil watkan, teroe- 
tama oentoek pemoeda pemoeda. 

  

       
      

        

      

      

    

  

   

   

  

    

Satoe film jang menggemparkan 

seloeroeh doenia. Bagi mereka 
jang menjoekai pengalaman jang 
mendahsjatkan (avonturen) dan 
romantiek, sekaranglah kita se- 
diakan oentoek toean2 dan njo- 

nja2 menjaksikan dilajar poetih. 

    

  JACKIE 

  

        
  

  

  

Boeat hariSE NEN   

  

HOLLYWOOD THEATER 
PANTJORAN NA OA 

— Ini kaslenn “dan oialein brikoetnja 

» The Last of the Mohicans” 
(Msespanja bangsa Mohicans! 

Satoe meri baroe jang nanti aken membikin penonton bersoerak 
dan tepok tangan. 

HARRY CAREY. dan EDWINA. BOOTH, doea bintang dari 
TRADER HORN bermaen bersama-sama didalem ini seriefilm, 
terbantoe oleh HOBART BOSWORTH, itoe djago toea jang . 

bermaen sebagi seorang Indian jang brani mati. 
LUCILE BROWNE, WALTER MILLER dan ratoesan orang 

: Indian toelen. 

Perang Indian ! Perang Dajak! 

F Heibat! 

Anak-anak boleh nonton. 

Serce! Ngeri ! 

8 20
 

  

  

    
    

SELASA 11-12 

Pa Februari 1935 
Bat.C. : Aa 

  

         

      

       

      
      

      
      

       
            

    

  

   

Sawah Baar ej 

MEMPERTOENDJOEKEN 

Tim MC. CO: ALIAS SILINDOENG 

Dalem irettin 

- SILENT MEN @ipendiam 
Dan dibantoe oleh lain- lain bintang film jang terkenal. 

1 “Tierita jang paling” 'mamoeaskan, penoeh actie, satoe film 

e cowboy jang paling kotjak jang penonton - penonton beloem 
” .-pernah” liat tentang keberanian, kedjoedjoeran- "pengalaman dan 
|“ Sperfjintaan: Ini film ada oendjoek itoe semoea, apalagi si Tim 

"3 Coy alias si Lindoeng, Douglas dari film cowboy jang main- 
“8 kan hoofdrol, tentoe memoeaskan. 

ak : . Ka ag “Anak-anak tida batik nonton, 

  

  

    

  

   

Di 

OAOE TTUN aan 

CENTRALE BIOSCOPE 
. Cornelis 4 
  

  

Boeat hari SENEN 11 dan SELASA 12 FEBR. 1955 

Programma loear biasa boeat kasi kesenangan pada sekalian 

penonton 

Serie film jang pal ng djempol!! 

ramee!! 

Serie 13, 14 dan 15 (Penoetoep) 

»THE RED RIDER« 
BUCK JONES 

dalem jini serie baroe Buck Jones dengen iapoenja koeda 

adjaib telah oendjoek iapoenja kegapahan menembak, kepande- 

"han menoenggang koeda dan kegesitan berklai. 

Serie baroe ! - Jang paling 

dengen 

Pertempoeran heibat ! Pengoeberan pendjahat jang sengit 

Perlombahart jang bisa membikin patah leher ! 

Perklaian tangan sama tangan jang seroe sekali ! 

  

     

     

    

RIALTO BIOSCOOP 
5 Senen - | Rat-C. 

  

ni malem dan tahan berikoentja 

UW PEH TJOA 
'OEA SILOEMAN OELER 

DETI en ITEM 
2 Tana dari satoe tjerita Hongkon jang terkenal 

-100pcr BITJARA MELAJOE: 

   
Satoe mis moeda a jang-tjakap serta terpeladjar telah dipenga- 
roecin dan sampe k ma satoe oeler poeti jang beroepa    

    

” 

: - Anak2 boleh menenu 

H2 orang telah kawin 

  

CINEMA PALACE 
“Ini malem dan malem brikoetnja 

3 ON A HONEYMOON 
. dengen Sally aa —Zasu Pitts—Herieta Crosman 

Charles Starref 

. “Satoe Fox s Productie jang loear biasa menjenangkanen meng- 
hilangkan pikiran soesah, 

2 lagi bertjintahan (bertoendangan) 

2 lagi maoe tjari ketjintahan. 

la ditoeroetkan apa jang dipintanja! Hanjalah lelaki jang diijari. 
(atawa jang ta soekai) soesah @idapatinja, j 

Ini film aken menoendjoekan bagimana .ketjintahan — Apakah 
itoe tjinta— Bagimanakah perasaan ketjintahan ? 

  

Sedikit hari lagi 

»THE HOUSE OF ROTHSCHLI.D” 

  

Mevr. A. Scheltema Joustra 

I
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Oogarts 
Raden Salehlaan 45 Tel. 6167 WI. 

Spreekuur van: 

Kam. 
  

Electrische - Dewa 

»PENGHAREPAN” 
Oude Kerkhofweg 36 . 

Mentjitak dari 

sampai esar. 

berarti kunst. 

Bandoeng 

pekerdjaan ketjit 

Pertjitakan kita ada 

aa 
  

Bertempat : 

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

dan anak-anak, 

Telefoon Weltevreden 282 
van Heutzplein No. 11 

» Sebelah Halte Gondangdia, 
Djam bitjara 7 - 9 pagi 5-T!8ysre 43 
  

  

Memboeka praktijk 

Salemba 71 (moeka H.B.S) 
Telf. No. 23 Mc. 

Dokter SOETOPO 
speciaal oentoek penjakit koelit - 

Djam oitjara - 6—7 sore. 2 
Hari Saptoe dan hari besar toetoep, 

140 
  

AD 

Kleermaker 

MOEDAHAM 
ex toekang ditoko Oger Freres 
Petodjo Binatoe No, 18 Gang 1 Batavia-Centrvm 

  

Trima roepa2 pekerdjaan boeat toean2 

dan roepa2 model menoeroet maoenja 

jang bikin djikaloe loean2 ingin poto- 

ngan jang bagoes enak dipake datanglah 

di kleermaker jang terseboets 

Memoedjiken dengan hormat 
MOEDAHAM 39 

  

  

Oeang djangan dikirim doeloe 
Kirim sadja pesanan, sekarang 

Akan lekas terbit 

HOEKOEM ISLAM 
Bahasa Indonesia hoeroef Latijn 
Dikoempoelkan oleh : A.H, WIG- 
NJADISASTRA dibantoe oleh be- 
berapa orang ahli Agama Islam. 
Djilid ke I. Isinja: Dari hal Wa- 
kaf — Pemberian (schenking) — 
Titipan (inbewaargeving) - — Wa- 
siat (uiterste wils beschikking) — 
Warisan (verdeeling van een na- 
latenschap). 

Sangat bergoena bagi Kaoem 
Moeslimin dan Ambtenaren B.B., 
Justitie, Politie enz. 

Harganja 1 boekoe F 0,75 

Segala pesenan minta dialamatkan 
kepada : 

Uitgeverij ,,PANTI WIDIJA“ 
Masing bij Buitenzerg. 164       

  

  

KELOEARAN, 
5.M. 5OEBRATA     

Noni: tjari Ketjap jang enak? 
Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani" 
Monster, djika diminta, dikasi pertjoe- 
ma, mintalah sekarang, Habis boglan 
atoer pesenan, 
Bisa didapat di : 
Waroeng Doso Sena raman Tinggi. 

Toean Tarmat . Coop. Gang Mela 
Rawa Mangoen. 

Toean Djajanoerhenda— Poelo Pioe 
Petodjo. 

Buffet Krakatau—Meester. Cornelis, 
Toean Partawinata—Gang Sentiong   Kp. Sawah. 

  

7.30 — 8.30 v.m. 
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—.» Perhoeboengan antara Tiongkok da 

ini 

| dipikir doeloe dan Tiongkok lebih ba- 

iS bisa tarik oentoek djikalau sebab2 | dengan Rusland tentang penajo 

|. 
djalanan Chinese Eastern Railway, s1 

3 Tiongkok Manchukuo dibikin lenjap 

| afawa sedikitnja dibikin koerangan. 

Pe m bere san so a12. Isifat dan maksoednja ivoorstel2 .daril 

—.. ma 

| ' Tiongkok lakoekan 

— sebelah dalam. Pada sebeloemnja itoe 

— diatas diserang 

  

se 

"Bemboycotan Japan tidak hebat lagi: | 

kendatipoen — perkoempoelan2 

po2 berdaja boeat bis: 

  

    

     

lik tidak dapat ganggoean begitoe 
banjak dari fihak orang 41 

Tetapi orang tidak haroe 

itoe sikap jang 

     

   

  

$ 

kap persobatan sendiri. 
: mengakoe, kendati tidak teroes terang, | bisa tarik keoentoengan 

Hk | ada'an. SI 
perlawanan dengan sendjata terhadap 

pada Japan boeat ini waktoe tidak bisa | 

jang “bisa menerbitkan bentrokan de- 

| ngan . Japan sepandjang tape! wates 

Kendatipoen ingin sekali boeat be- 

-reskan soal2, Nanking sekarang tidak 

og menjerah kalah pada Japan ten- 

tang beberapa soal jang penting. 

' Nolkenbond bilang, soeal post bisa 

ereskan zonder mengakoe sah 

      

   

          

   

          

   

      

    

   

  

       

3 harap Japan am 

dalam daerah jang tidak boleh didoe-f 

“doeki militair. 

' Dengan lain 

mengharap soepa 

jang berwatas pada Ban Li Tiang Sia | 

'so'al dibereskan, orang beloem bisa 

-harap keadaan tentram di Oetara. 

: Kai Shek. 3 

Apakah perdjandjiap2 bisa dibikin 

boeat memperbaiki keadaan di Tiong- 

kok Oetara itoelah tergantoeng dari 

sikapnja Ministerie oeroesan Loear 

dari: Japan dan kasem militair. 

Lantaran diadakan daerah jg tidak p 

boleh didoedoeki oleh fihak militair, 

pasoekan Tiongkok ditarik moendoer 

“dari Jehol dan Ban Li Tiang Sia. 

« Tetapi boentoet dari itoe atoeran 

oleh kaoem bandiet, 

“dan disana tidak ada satoe wet jang) 

“berlakoe. “ag s1 BN 

Sampai sekarang 

pan boeat pemberesannja satoe soal 

penting, jaitoe hal . Manchukuo”. Pe- 

merentahan mana sadja di Tiongkok 

kalau berani lakoekan tindakan menga 

koe sah ,,Manchukuo” nistjaja tidak 

terloepoet dari 'kemoerkaannja antero 

rakjat Tionghoa. 

Kedjadian2 di Tiongkok dalam be- 

berapa boelan jang soedah laloe telah 

orang lebih tetap beranggapan, Gene- 

' raal Chiang Kai Shekkandoeng niatan 

boeat berdirikan satoe dictatuur militair 

Japan mendjadi lebih baik dari jang) 

daja boeat 

aa pa Bata Haa iman Tembok 
“oleh pamerentah Tiongkok poenja si-jakan bikin lembe | 

" ! Ini pemerenta 'koeasa'an di Oetara dan Tiongkok 

sebagaimana moestinja. 

tergantoeng dari 
reka ambil. 

“2 "itoe daerah jang dimaksoedkanfkan setjara damai, - 
adalah i Jang mengakoei boeat pemerintahan Nanking 

Li Ka Pera ng soedara 
- ngantjamlagi. 

| Memperhatikan itoe keada'an, orang 

m €- 

gampang. mengarti. satoe perang soe 

erakan lambat-laoen lenjap sen-|dara di Tiongkok bisa terbit djikalau 

1 beberapa perminta'an Japan. sampai |. 

diloeloeskan. 

|Lain factor lagi jang mempengaroehi 

emerentah Nanking. dalam iapoenja 

Japan Rusland jang 

'Sebab orang mempoenjai harapan, 

erselisihan antara 'itoe- doea negeri 
Japan poenja ke 

dari itoe ke 

Adatanda2 mengoendjoek jang Lg 

an dan Manchukuo telah dapat ketjotjo 

Sifatnja Voorstel2 d ari 

“Japan. 3 1 

Orang telah bikin doe ya'“an terhadap 

Japan pada Generaal Huang Fu jang 

relah balik ke Peiping dengan bawa 

instructie baroe dari Nanking, Soerat2 

kabar Tionghoa jang terbit di liong- 

kok-Oetara mengabarkan, itoe voorstel2 

boekan sadja dimaksoedkan, boeat 

Manschukuo. Md 'bereskan so'al-so'al ketjil, hanja djoega 

jikalau Nanking mave moefakat| oetang2 pada Japan. Lebih djaoeh itoe 

Iapan itoe beberapa soal, ia voorstei2 mengandoeng satoe rentjana 

bil tinda-| boeat Ie aaN Pai PAN NNaN Oman, 

eatti terdiadinja incident2| pangan economie antara Manciu uo 
boeat tindas terdjadinj lei eng C Bea 

“0- Djoega-ada divoorstel 

perkataan Tiongkok (kan poela: perhoeboengan: post -dan 

ja Japan idzinkan 'bekerdja sama-sama 1 ha 

penilikan didaerah berapa djalanan2. spoor di Tiongkok 

kan boeat ada 

dalam halnja be- 

Oetara, 

besar tidak bisa diharap dalam sedi- 

kit tempo. Nanking tidak bisa, terima 

beberapa voorstel zonder menimboel- 

Generaal Chiang|kan kegoesaran antarasra'jat dan itoe 

toch moesti diperhatikan djikalau pe- 

merentah Japan ingin bikin satoe per 

djandjian jang “akan bisa dipenoehkan 

oleh Tiongkok. 
Roepa-roepanja dalam pemerintahan 

Japan dan Tiongkok ada doedoek be- 

berapa orang jang perhatikan keada'an 
Dan banjak 

djoeroesan jang me- 

Djikalau mereka inin soeal2 diberes 

mereka moesti 

menjerah kalah zonder membahajakan 
ia poenja kedoedoekan moesti ada 

beloem ada hara-| watasnja jang tentoe. 

Japan poenja pe ngaroeh. 

Boeat toempleki pada japan segala 

kesalahan karena keadaan jang kaloet 

— dalam sedikit tempo lagi, Lebih lan- |saudara moesti terbit. 

| bagai berikoet : 

| rat atau Oetara. 

djoet Matahari menoelis tentang ini se 

“la telah koempoelkan barisan2 sol 

dadoe jang paling baik, barisan2 mana 

terdiri di Tiongkok Tengah dengan 

maksged boeat tindas kaoem Commu- 

nist di Kiangsi. Itoe pasoekan seka- 

| rang ada begitoe baik, hingga selaloe 
bersiap boeat beractie di Selatan, Ba 

Dari generaal Chiang poenja actie | 
kentara, ia ada kandoeng niatan boeat | 

'poenja penilikan. as 
“ Tetapi rasanja pasti ia 'akan ditanta | 

gi oleh Canton. “Sebab - roepa2nja: 
anton tidak maoe bersobat dengan Ja: 

| Dan segala tindakan jg- diambil 
h Tokyo boeat bersobat dengan Nan 

king .tjoema bikin kedoedoekan dari 

.itoe. pemerentahan jang tidak begitoe 
ka oleh rahajat mendjadi lemah 

bikin Tiongkok bersatoe di bawah ia 

  

moesoeh dan saingannja. 

jang penting boeat 
hari, kemoedian. 

boekt |daja bereskan setjara dami| 

-orang2 Japan atau mereka poenja mi-|so'al2 dengan Japan adalah perhoe- 

nggoean |boengan antara 
(mendadak mendjadi baikan. 

Kania Lema NG 

— Djikalau kabaran2 itoe benar,pem-| 

(di Tiongkok, ada satoe hal jang dilebih Fi 

lebihkan. Tetapi tidak bisa, dibocat| Tidak ada “jalan lain lagi, boeat 
sangsi lagi, sikapnja Japan dalam pem orang jang terdesak oleh /keperloean 
bitjaraan2 jang lagi. dibikin. mempe- : bl 

ngaroehin Tiongkok .poenja politiek rang jang sedikit berharga, paling baik 

dalam negeri dan barangkali mendjadi Ba TN 

|satoe factor jang memoetoeskan apakah 

satoe pemerentahan -bisa mendjadilnja. meskipoen boeat barang jang har 

koeat setjara damai atau peperangan 

Generaal Chiang Kai Shek lagi ber- 

daja boeat dapatkan kekoeasa'an mili- 

tair jang akan bikin ta'loek semoea 

Benar Japan boekan ada jang me- 

netapkan nasibnja Tiongkok. tetapi ia 

'poenja politiek terhadap pada iapoenja 

tetangga bisa meroepakan satoe factor 

Tiongkok poenja 

KUN NP EA RENA 4 Ny 2 EN 
PAPAN NAN 
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Aang 

ii abhi 

dan 

nja 

| Maoe mem- 
| boeang-boe- 

Osram-BI sedikit makan 

stroom, tiahaja terang. 

Lihat | 

| koesnja! 

                  

            

“wang! 
allah bola listrik ma- 

» tjam jang koerang baik 

thajanja! Kalau | maoe 

'hemat: pakailah selama- 

bola  Osram-      

baik-baik boena- 
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Berita dari Roerworedjo. 

Harga penningspeda 
tetap f 1—, ' 

Pembantoe kita dari Koetoardjo 

mengabarkan : 

Pada tahoen jang laloe, regentschap 

Koetoardja telah digaboengkan dengan 

regentschap Poerworedjo, tetapi har- 

ganja penning sepeda meskipoen itoe 

'doea regentschappen soedah mendjadi 

Isatoe, masih berlainan, jalah f2.—- oen 

toek. sepeda jang ikoet regentschap 

Koetoardjo dan f I.- bocat'di regent- 

schap Poerworedjo. 
' Boeat ini tahoen harga penning: se- 

peda tetap f I.-, dan boeat sepeda ig: 

tadinja ikoet regentschap Koetoardjo 

sekarang bisa mendapat pertjoema, 

asal sadja bisa menoendjoekkan pen- 

ningnja tahoen 1934. Djadi kalau be- 

Igitoe harga penning tetap fLl— 

| Atoeran di roemah Oom 
Jan jang memberatkan 
publiek. " ud

 

oeang. kalau. masih mempoenjai ba-: 

(pergi keroemah Oom Jan boeat ga-. 

daikan barangnja, berapa sadja lakoe 

ganja .sedikit (dibawah f 1.) rentenja 

ada lebih mahal. C3 t:| 
Kita akan toetoerkan atoeran jang 

"memberatkan publiek, menoeroet apa 

jang kita lihat di salah satoe roemah 

gadai ada sebagai berikoet : 'mbok 

Kromo perloe oeang, oempamanja f 1. 
'ja bawa 3-potong kain pada Oom Jan 

boeat dipindjamkan ocang, dan tentoe 
sadja mendapat soerat gadai, Itoesoe 
rat 'gadai' dari 3 potong kain boekan- 
nja didjadikan 'satoe, akan tetapi di 
djadikan: tiga soerat. Tentoe sadja boe 

at rentennja'akan djadi lebih besar dari 
  

pada kalau didjadikan 1 soerat, kare 
  

'Moelai bertempat 

| Kinder Arts (Dokter oentoek anak2) 
Koningsplein Noord no. 9 

Teletoon Wit: no. 625 

|Djam bitjara 7—8 pagi   an sebaliknja memperkoeatkan Canton | 
poenja kedoedoekan. 

Uh 

4—6 sore 

Dr. Ida Loemongga Haroen 

na menoeroet tarief gadai, barang jang 

“Idigadai koerang dari f. 1.—. 
rentenja sama djoega dengan barang 

jang digadai f 1.—. Djadi kalau ba- 
rang tiga potong digadai f 1.—de-: 

ngan mendapat tiga soerat, terstoe 

rentenja sama dengan barang jang 

Inarganja f 3.—. Itoe tjara djadi Oom 

Jan menaikkan rente dengan dipoetar 

jang digadai f 0.20, didalam 1tahoen 
Y Itidak koerang dari 180pCt. 

“Akan “kedjadian jang selamanja ti- 
dak menjenangkan publiek, jalahaen- 
tang adanja itoe makelaar2 jang men 
dapat oepahan dari publiek jang 
menggadaikan, .ini terdapat. dimana- 
mana tempat, bahwa itoe makelaarz 
kebanjakan barangnja diterima lebih 
doeloe oleh djoeroetoelis gadai, de- 
ngan ini djalan boeat orang jang meng 
gadaikan barangnja tidak dengan per 

antaraan makelaar meskipoen datang 
nja terlebih doeloe, selamanja akan di 
terima belakangan, malah kalau roe- 
mahnja: Oom Jan mendapat banjak 
koendjoengan banjak jang poelang ke 
roemah dengan bawa barangnja. 

Sepatoetnja, ' boeat soepaja.publiek 
tidak mendapat keberatan jang berwa 
djib maoe memperhatikan. 

Kepertjaan Indoonesiers 
Djawa-terhadap hari 
Djoemaat Kliwon dan 
Selasa Kliwon. 

Hari Anggorokasih (Selasa Kliwon) 
dan Soekro kasih (Djoemaat Kliwon| 
boeat Indonesiers Djawa tentoe banjak 

jangzmengetahoei' bahwa itoe hari'ma 
sih dipandang hari jang soetji. Pada 
malamnja itoe hari, boeat orang Islam 

jang masih berbaoe animisme dan(ma 

sih tebal kepertjaan animisme jang ti 
'dak (beloem) bisa dihilangkan, tentoe 
kemak-kemik membakar 'menjan di da 
Yam 'kamarnja atau keramat perloe min 
ta berkah kepada leloehoer'jang,telah 
mieninggali doenia atau djoega kepada 
barang ,jang dipandang heilig, oempa 
manja kalau di Betawi ' meriam Kijai 

Djagoer, i | 
Ada satoe kepertjajaan lagi bagi 1i- 

donesiersg Djawa di Djawa iengah ba 
rangkali, djoega.Indonesiers di lain tem 
pat tidak mempoenjai “itoe kepertjaja 
an pada /hari terseboet diatas. jalah ka 
ah Orang meninggal: doenia pada itoe 

At ben kan an TI ata 
Kalau ada orang meninggal doenia 

'djatoeh pada itoe' hari, dikoeboeran 
orang tentoe mendapat tiga atau em 

pat orang pada Siang hari, perloe 

mendjaga itoe majat jang telah dikoe 

boer, dan diwaktoe malam, pendjaga- 

an diperkoeatkan, sampai 40 hari la- 
|manja. - : . : 
“Kalau orang bertanja menggpa itoe 

koeboeran orang jang meninggal dja- 
toeh pada doea-hari-terseboet diatas 

didjaga keras,-tentoe mendapat kete- 

rangan, bahwa ,orang. jang, meninggal 

pada hari Djoemaat Kliwon dan Selasa 
Kliwon adalah orang jang dipandang 
soetji dan toelang2 atau kain poetih 
jang bocat memboengkoes majat, bisa 

p   Ipoetar 200pCt. banjaknja, sedang ka 

lau dihitoeng betoel2 rentenja barang   
  

  
dibikin djimat jang mendjadikan orang 

  HA AAN Mb 

jang mempoenjai itoe djimat djadi kaja, 
dan. sebaliknja, familienja itoe majat 

Hang toetang2nja dan kainirja poetih di 
'boeat djimat, sampai. toedjoeh-toeroe 
nan akan mendjadi miskin. 
Begitoelah -kepertjajaan: Indonesiers 

Djawa jang masih berbaoe animisme 
pada hari2 terseboet, dari itoe. kalau 
ada orang meninggal doenia djatoeh 
pada itoe hari diadakan pendjagaan, 
karena koeatir, kalau majatnja ditjoeri 
orang digoenakan sebagai djimat. 

—0— 

Jaarverslag ,Himpoenan Soedara" 
» Bandoeng. 

Ini vereeniging ,,Himpoenan Soedara“ 
di Bandoeng soedah menerbitkan boe- 
koe verslag tahoen 1934. 

Djoemblah anggauta biasa dan ang- 
gauta loear biasa pada penoetoep 

  
'tahoen 1934 ada 707 sedang Bestuur 

nja tidak berobah dan terdiri dari : 

M. Masdoeki, president 
R. Sachrawi, secretaris 
R:H, Djoewaeni, penningmeester 
M. Basoeki, 'commissaris 
M. Halim, commissaris. 

Personeel . ada 4, jaitoe seorang 
djoeroetoelis dan 3 oppassers. Saldo 
'Kas pada tanggal 31 December 1934 
ada f. 37.025.05. Lebih landjoet ada 
kenjataan bahwa langkahnja ini ver- 
eeniging didalam tahoen 1934 jang 
laloe ada. menjenangkan. 

—m O— 

Madjallah ,,La Sperto”. 

Di Makasser soedah terbit poela 
madjallah baroe jang diberi nama 
sLa Sperto”' dibawah pimpinan toean 
A.R. Mewengkang dan P. Mamesah 
sebagai  Redacteuren-nja. ' Bahasanja 

mempoenjai dasar bahasa , Esperanto" 
dan disampingnja dipakai djoega ba- 
hasa Melajoe. : 

—0— 

Gemeenteraad Bandoeng 
: bersidang. 

“ ISamboengan hari Sabtoe jbl.| 
Kemoedian. angkat bitjara poela Ir. 

Soetoto jang seroean dan pemanda- 
ngannja hampir tiada berbeda dengan 
'seroeannja toean Moh. Enoch. 

Sesoedah toecan De Keyzer angkat 
bitjara. maka djam 9 vergadering di 
toetoep, $ 

Malam Djoemahat jang laloe kem- 
bali Gemeenteraad mengadakan persi 
dangan, Bermoela Burgemeester dan 
"wethouders mendjawab pemandangan2 
bemoem dari beberapa sprekers jang 
telah diocetjapkan, 

Toean Moh. Enoch mengoela- 
ngi-lagi- critieknja terhadap pada rooi 
Hjnpolitjek dari Gemeente disertai de   

Sa SER WARNA RO Sl 3 eta KA 
, £   

 



  

ngan beberapa tjontoh, te 
| terseboet invloedsfeer itoe, jang 

ta kota lain memang tic 
Oleh spreker di 

. fikirannja toean 
. wanverhouding 
dalam pemandan 

    

  

     

  

       

    

    
  

  

uta, Naa 

. lain .menoeroet keboe 

  

seroeankoe - moedah 
       

  

.P.B. jang tiada) 
agar anggauta tiada 

    

  

  

  

|. spreker berpenda anlah apa jang teroerai diatas | Tn 

donesiers jang te bangan tiap tiap perprist. V.LJ. 

gitoe mempoenjai Pe ana Tala Nuh Kemaren sore di lapangan Laan 

spreker sendiri 
nja. Dan selainnj: c 
gap bahwa Belanda do 

. moedian hari akan djadi I 
Toean Soetoto djoe 

  

   
   

  
donesiers. | 

  

     
   

rakan tentang kebangsaan, pembitja- 
| raan mana berhoeboeng dengan per-j 

kataan- tocan Dessauvagie jang tidak | 
“siers. Zaal ini kata sp 

  

         
adalah ter 

   

laloe ketjil oentoek berdebat perkara 
politiek, tetapi hanja kita haroes bi- | 
tjara boeat keperloean Gemeente sadja 

Djam 1 baroe vergadering ditoetoep. | 

Sekedar bocah fikiran oentoek 
Oleh Esdea. 

Pada waktoe ini, oemoem teroetama 
Perpristen, tentoe mengakoei bahwa| 
tidak sadja lapang pergerakan politiek 
jang sangat keroeh, tetapi lapang per 
gerakan pemoeda poen demikian poela 
adanja. Kena : 1 

Malahan b 
| hatikan kedjadian pada waktoe jang| 
achir ini, ja'ni kedjadian jang menimpa 
atas dirinja Perpris tentoelah akan| 
'mengakoei bahwa sesoenggoehnja| 
“lapang pergerakan pemoeda adalebih| 

“ keroeh dari pada lapang pergerakan 
politiek. 2 Anna 

Perpri moelai tg. 21 December 1934 
telah didjatoehi vergaderverbod de 
ngan badan2nja. Kemoedian, diboen 
toeti, dengan penangkapan2 jang dise 
babkan oleh toedoehan2, jang mana 
sekarang sedang dalam pengoesoetan. 

Mendjadi, sekarang ini nasib Perpri 
lah jang sangat beradadalamkesedihan. 

Oleh karenanja, seharoesnjalah bila 
disini kami menoempahkan sekedar 
bocah fikiran jang teroetama haroes| 
mendjadi perhatian dan pertimbanganj 
bagi tiap2 anggauta Rerpri. anna 

Demikianlah boeah fikian itoe: 

a. Anggota2 Pedoman Besar semoea| 
nja berada dalam tahanan berhoeboeng 
toedoehan2 dari pemerintah bahwa 
mereka melanggar oendang2 negeri. 

b. Berhoeboeng dengan itoe, maka 
selama mereka itoe beloem mendapat 
kepoetoesan, perloe diadakan voorloo- 
pig P.B. 1 

c. Vergader-verbod telah menimpa 
atas diri Perpri, oleh sebab itoe, oen- 
toek merrjoesoen voorloopig P.B. ini, 
ta“ oesah dilakoekan dengan pemilihan 

“ jang boelat, melainkan tjoekoep bila 
ada diantara anggauta2 jang soeka 
.mendjabat Pemoeka (sedapat dapat 
tempatnja di Mataram) mentjari kawan 
2 orang sahadja sehingga soesoenan 
beroepa seorang Pemoeka, seorang Pe- 
noelis/Bendahari dan seorang Pem 
bantoe. : : 

P.B.ini adalah: | 

1. mendjaga agar tjabang2 tiada ryes 
ngambil beleid sendiri2. : 

2. memberi djawaban kepada tja- 

bang? bila diantaranja ada jang hendak | 
mengetahoei tentangan perhimpoenan. 

3, menentoekan soeatoe sikap de- 
ngan Sana akan vergaderverbod 
dan toedo 

e. Adapoen sikap jang haroes diten 
toekan oleh Perpri pada waktoe ini, 
hanjatah: ,diam” (menoenda segalal 

| oesaha) sehingga kepoetoesan tentang 
toedoehan2 itoe dapat diketahoei. 

f, Kalau kepoetoesan telah diketah»ei 
baroelah dapat menentoekan sikap 
baroe dengan sjah (perdamaian dengan 
tjabang2nja) jaitoe dengan djalan jang tiada melanggar, vergader verbo' d (de-! 

ngan referendum), jang mana voorloo- 

pig P. B. haroes mengatoernja. . 

g. Tjaranja voorloopig P,B, ini 
bekerdja, adalah: — 

Mengeloearkan .soeatoe madjallah 
jang disitoe memoeat segala hoeboe- 

| ngan antara P. B, dan tjabang tjabang 

| (mendjadi semoeanja dilakoekan de- 
ngan terboeka). 

. “h. Memerintahkan kepada tjabang2 
agar selama kita mengoenggoe kepoe 
toesan itoe, bekerdja: “ 

1. memberi tahoekan kepada voor 
loopig P,B. tentangan anggauta, 

. 

2. mengirimkan oecang contrebutie | 
goena hidoepnja madjallah jang akan 
diterbitkan TOE0 Gukua De 

'3. memoeatkan verslag tentang ke 

adaan keocangan dalam “madjallah, 
sehingga oentoek memberitakan ten- 

tangan itoe kepada anggauta2, ta'| 

      

     
    
          

  

    
   

  

gi membitia| | 

agi siapa jang memper| 

d. Goenanja diadakan “Voorloopig 

an2 terhadap kawan2 jang | 
sekarang sedang dalam pemeriksaan.| 

  

angsa Indone- | ——— 

g4 rata-rata Barang? 
aa 

»... makanan di Betawi, 

voor de Statistiekf 
039 Febr. '35 

No. NAMA BARANG? 

2, BANGSA BOEROENG : 

  

-” ” 

Krawang 
Beras merah 

ni 

” 

7. KENTANG BELANDA:   
1: oesah mengadakan vergadering. 

” 
55: 

'oekoeran 205 x 225x160 cM. 

  

: Peranan jang dibawah ini seba- 
gian b dikoempoelkan oleh pasar 
bedrijf/dari Gemeente Betawi dan se- 

Ibagiar' ketjil oleh Centraal Kantoo 

Harga etjeren 

Banjaknja Harga. 

Tjiandjoer kepala 1 gant. f 0.825 
» 0.675 
» 0.60 
» 0.45 

Trivelli- telah dilangsoengkan pertan- 

Sa competitie antara Malay Club 1 
— Tjahja Kwitang 1. 

Poekoel 5 sore kedoea belah fihak 

lengkap, dan kita lihat pasangan se- 
bagai berikoet: 
Malay Club. : 

'Moedai 
Miharta “Djohari 

Daoed Soleh M. Noer 

Ismail Idris Hoesin1 Hoesin 2 Said 

k33 3 Oo 

Hoesin Madjid Noerwa Awi Moehidin 

. Djoened Affandi. Achmad 
Moehasan Sapie-ie 

Noendi 

Tj. Kwitang. | 3 
Malay Club menang toss, dan 

Tj. Kwitang moelai' menggelindingkan 

bal dan teroes menjerang benteng 

lawannja. Serangan2 dari voorhoede 

r 

F. DAGING 'Tj. Kwitang bisa ditahan oleh backstel 
3 pap: Cc W Boeang soedah 
bistik Akan Ka Pa Ab Aa Aa AO 
ha3s 0.50 meninggalkan kawan2nja dari M. lub 

Ba 2 ” 030 pindah ke JAVV. akan tetapi Miharta cs. 

Pegang 00. naoltioekoep kosat membela bentengnja. 

ian NN Migan! Meh karena samenspel voorhoede 

' »...» SIdari Tj. Kwitang koerang productief, 

b. Kerbau : | 030|maka maka serangan2 dibenteng la- 

bistik 1 kati , 0. 40 | wannja tidak memberikan hasil. Barisan 

haas ” 20 5 depan Malay poen bekerdja keras 

panggang Men Oo oentoek mendapat kemenangan, dan 

Tap "7 Ogalmentjoba oentoek loloskan diri dari 

toelang sop Naa ” 0.125 pendjagaan Affandi cs. jang selaloe 

rawon (tetelan) » »012 | berseroe menggembirakan pemain2nja. 

Babi: hasan Said kiri loear mendapat bal, dan 

tidak pake gemoek 1 kati , 040|membawa sikoelit boender kedepan 

pakai gemoek » »”035|doel Tj. Kwitang. Achmad half Tj. 
kaki d.LI. »  » 020|Kwitang melihat bentengnja dalam 

d. Kambng (dengan toelang) , 0.30| bahaja mentjoba memberikan pertolo 

ngannja dan dalam lingkoengan jang 

terlarang memboeat pelanggaran jang 

bebek 1 ekor » 1 oleh referee didenda dengan penalty. 

pangsa " PN 0.30 Idris didjadikan algodjonj2, akan tetapi 

Sa kebiri »...2 Yhpltendangan ini bisa ditahan oleh keeper 

Ki si “ 15 Noendi, dolhschap dari Malay djoega 

Baar " d'roltidak memberi hasil. Satoe scrimmage 
pan ipa eceng | didepan doel Tj. Kw., dengan tidak 

3, TELOER: .. bisa disangka lebih doeloe oleh kee- 

teloer bebek 10 bidji ,,0.22s|per Noendi, bal soedah ada didalam 

si asin & »0.22s|doel dari satoe tendangan Hoesin. 

“»  ajam 2 » 0.30|Sampai pauze stand tetap 1—0 oen- 

4. IKAN. “Hoek Malaga” 
'a. Ikan laoet :. Nan halftime 3 i Ke Ia 

al, tenggiri, tongkol d.l.I. atkan permainan jang tjepat, 

3 Men , 1 kati , 0.32/satoe tembakan dari Affandi meng- 

.ekor koening dan lain? getarkan ' djala doel Malay. Dengan 

. jang diijs , 0.08 |tembakan stand ini (“—1), kedoea be- 

kemboeng besar - I ekor , 0.03|lah fihak sama2 bekerdja keras oen- 

kakap “1 kati , 0,45 |toek mentjari kemenangan. Oleh karena 

teri Sy ». » 0.10|Malay banjak memakai invallers, dari 

b. Ikan rawa : kelas rendahan, dan pemain2 dari 

gaboes (besar) 1 ekor , 0,15| Kwitang kebanjakan sendiri dari op- 

'»  (ketjil) 5 » 0,05 | komende spelers, maka kelihatan sama 

“leleh (besar) 3 » 09,06 |koeatnja. 

». (ketjil) »  '»0,025| Palam bagian ke 2 ini, Hoesin lagi 

c. Ikan aer: tawar : dari. Malay, jang bisa mentjitak goal 

goerami 1 kati ,, 0,30loentoek kemenangan perkoempoelan- 

ikan emas » 0,30 Inja. Kekalahan ae tidak dina Ka 

F d. Ikan empang : oleh Kwitang, dan sampai habis stan 

| bandeng POPBE 1 kati , 0.30|tetap 2—1 oentoek M, Club. 
cedang 5 0.301 Pimpinan jang di pegang oleh To- 

ban tn 1 bing memoeaskan kedoea belah fihak, 

5. IKAN KERING (GEREH). Walaupoen Kwitang dalam beberapa 
. djambal F Lkati , 0.35|pertandingan competitie dari V. I.). 

gaboes 3 » 0.27! | mendapat kekalahan sadja, akan tetapi 

“peda (pe 1 bidji ,, 0.01 |kita berpengharapan. jg dengan djago2 
» tam 5 » @0lInja jang masih moeda ini bisa ber- 

|. selar 1 kati ,, 0.16|tambah madjoe permainannja seperti 

|. fjoemi? (besar) »...» I-—|ajempolan2nja jang doeloe, asal sadja 
1 (ketjil) 3 » 0:80 mengadakan training jang teratoer. 

teri ! : » » 0.18 
trasi oedang & »0.17,|  M.O.S. Il—Andalas II 2—0, 

nu »  » 008) 1 oear doegaan orang banjak pada 
troeboek, « Nietan Ihari Saptoe j,l. reservisten dari M.O.S. 

Tn “KEKIAK BA pa Yeran| rang bermain tjoema dengan 9 orang 

No.. NAMA BARANG? "Yep Har F Na bisa “mengiuntinan Andalas 

Panjat aga dengan angka2 terseboet diatas. 

6. BERAS: | Dalam ini pertandingan Andalas 
oendjoek permainannja jang baik, 

sajang sekali mereka itoe hari baroe 

pech dan semoea serangan2 tidak 

membawa hasil apa2. 

Fihak M. O. S, kendati spelersnja ada   kentang (poetih) 1 kati ,, 0.04|koerang masing2 bermain dengan 

»  (koening) — ,,  , 0.05|soenggoeh2. apa lagi kedoea backnja 

8. SAJOERAN BELANDA : . “Ibermain loear biasa jang membikin 

biet 1 bidji , O.01|penonton tepoek tangan. 

katjang djogo iket ,,0.025/' Serangan pertama di lakoekan oleh 

»  boentjis IT kati , O.11 | Andalas tetapi ini koendjoengan bisa 

kool (poetih) 1 bidji , O.12)di bikin retour oleh barisan loerik itam. 

ketimoen On bor Dalam beberapa. tempo permainan 

katjang kapri 1 kati , O'125Jada tjepat, bola melajang kesana-sini 

postelein (krokot) liket ,, 0.01|dengan Andalas lebih berbahaja. | 

bawang koetjaj » 2004| Kemoedian M,O.S. menjerang dika-| 

seladah 1 bidji ,, 0.01 langan moesoeh, Slamet lepaskan satoe 

bajem 1 iket ,, 0.01 tembakan jang tidak keras, akan tetapi 

tomat 1 bidji ,, 0.02|oleh sebab keeper Andalas koerang 

bortol | iket 002” |hati2nja tidak bisa menahan (1—0). 

— 

Andalas dengan ini kekalahan tidak 
poetoes asa, malah menglihatkan gigi- 
nja dan menjerang dengan seroeh, tapi 
ia orang lagi beloem mempoenjai 
beroentoeng, karena beberapa temba- 
kan meloeloe djatoeh disamping tiang 
tiang atau ada sedikit ketinggian. 

Kembali. barisan moeka Andalas 
mendekati doel M.O.S., tetapi oleh 
sebab Soenjoto dan Soetrisno oen- 
djoekkan permainnja jang toelen bisa 
singkirkan semoea bahaja. 

Tidak lama Slamet mendapat bola 
lagi, dengan tjepat dia bisa meliwati 
barisan belakang dari Andalas dan 
dengan plaatsbal ini pemain soeroeh 
keeper Andalas mantjing boeat ke. 

doea kalinja. NAN 
Badjoe merah (Andalas) main teroes: 

fanatiek sehingga menimboelkan satoe 
incident di sebabkan salah satoe pe- 
mainnja telah kasih poekoelan kepada 
pemain dari Mos dan atas poetoesan 
refree itoe pemain Andalas haroes 
meninggalkan lapangan. 

Sekarang Andalas bermain tjoema 
dengan 10 orang, 

Sampai toeroen minoem stand masih 
tetap 2-0 boeat M.O.S. 

Dalam babakan kedoea atas andjoe 
ran penonton permainan teroes dilakoe 
kan dengan tjepat oleh kedoea fihak, 
walaupoen masing2 bermain dengan ke 
koerangan teman. Fihak Andalas maoe 
soesoel kekalahannja sedang M O,S, 
tidak maoe menjerah. ' 

Di waktoe 10 menit sebeloemnja 
penghabisan Andalas bisa koeroeng 
moesoehnja, tetapi ia orang poenja 
serangan2 selaloe ditangkis oleh back 
stel dari M.O.S. 

Sampai" refree menioep fluitnja me 
ngasih tanda oentoek boebaran stand 
tetap tidak bercbah. 

Shane CY Aim 

P.P,V.LM. 
Jong Krakatau — 
Oedaja 4— 4. 

Kesoedahan pertandingan voetbal an 
tara Jong Krakatau dan Oedaja pada 
hari Sabtoe jl. ada seperti diatas. Ke 
doea pihak keloearkan elftalnja de- 
Ingan compleet sedang Oedaja diper 
koeatkan dengan keeper baroe diser- 
tai bintang terang, sebaliknja J.K, soeng 
goeh dalam keadaan sial (pech), 

Njata kedoea perkoempoelan terse 
boet main dengan soenggoeh2 pada 
mempertahankan kehormatannja. 

Atas pimpinannja toean Ono djam 
5 Tjipto (J.K.) moelai gelindingkan koe 
lit boendar, tapi kena direboet sama 
Oedaja sampai achterhoede J.K: ha- 
roes mogiai bekerdja. Baroe sadja ber 
main 5 menit Tjipto dapat bola bawa 
sendirian dan dengan tendangan jang 
djitoe dan soesah di tangkapnja soe 
roe keeper baroe ketawa dan ambil 
bola dalam djala, 1— O oentoek J.K. 

Dengan kemasoekan ini Oedaja tidak 
poetoes harapan, bekerdja lebih soeng 
goeh2, dalam beberapa saat J.K. kena 
dikoeroeng tapi masih bisa diperta- 
hankan. Sekonjong2 Soepandi kena 
handsbal dalam lijn. 

“ Willem Pongoh sebagai algodjo bi- 
kin stand djadi gelijk 1—1. 

Toeroen minoem stand tetap. 
Setelah permainan dimoelai lagi ke- 

lihatannja lebih spannend, bola kesana 
kemari sama-sama beratnja. 

Anton dapat bola giring kedepan 
goal, diojok oleh Roekimat dan Soe- 
pandi : dan kesoedahannja kena frecich 
dalam liin dan W. Pongoh bikin stand 
djadi 1—2 oentoek Oedaja. . 

Setelah bola soedah ditengah lagi 
Tjipto bagi sama Oedit jang berdiri 
vrij, ia pil dengan sekilat sadja bola 
Nan ada dalam djala stand djadi 

Tidak lama lagi lantaran salahnja 
halfback ' kanan  Oedaja. Oentoeng 
(J-K.) soedah bisa tjolong bola jang 
diteroeskan oleh Oedit stand djadi 3-2, 
akan tetapi dasar J.K. lagi sial dalam 
grebegan keeper goal J.K. Legowo 
tendang. bola dalam goal sendiri. 
(zelfmoord). stand 3—53. 

Tidak lama J.K. bikin contra bezoek, 

sampai achterhoede Oedaja kewalahan. 
Satoe tendangan moeloek bikin kee 

per achtig dan kemoedian moesoeh 
djoega dan keeper tinggal melongo 
stand 4—3. 

Hampir permainan habis Singgih ke 

'na handsbal loear lijn. Lagih2 W, Po- 

ngoh soeroeh ' tendang, dasar oedaja 

lagi oentoeng, walaupoen bola soedah 

kena ditangkap bisa malas djoega sam 

pai spelers Oedaja berdiingkrak. 

Tidak lama boebaran dan stand te 

tap 4—4. 
— 9 — 

SP Sol atu 
Lego—Jupiter 2—0, 

Vogido—v.v.O,P. 2—2, 

Hari Saptoe boeat permoelaan kali- 

dilapangan PSITT. dimoelai pertandi- 
ngan bagian Klas2 ke 1. jaitoe seba-   gai pemboekaan, sesoedah sekian lama 

Mebih tjerdik, sebagai djasa ia poenja 3 

Isarkan lagi itoe kemenangan mendjadi 

  

mengaso Lebaran, dalam ini pertan 
dingan mendapat koendjoengan pu- 

bliek.jang loemajan djoega, djalannja 

pertandingan ada memoeaskan fihak 
nja Jupiter hampir rata2 spelersnja 
bermain dengan gembira, berarti ada 
pengharapan akan mendjatoehkan Ia 
wannja. Tetapi sebaliknja difihak Lego 
dengan ia poenja pimpinannja boeng. 
Soemo bermain begitoe rapih dan ter- 
atoer, dengan lain perkataan dari awal 
sampai achir nampak satoe pertandi- 
ngan jang sportief benar dan spannend. 

Pimpinan pertandingan, sebagai 
scheidsrechter terpegang oleh toean 
Saoemin bekerdja dengan actief. Dja 
lannja pertandingan sama2 koeatnja, 
bola berhilir moedik berganti-ganti, “ 
tetapi lambat laoenternjata Lego jang 

  

ketjerdikan sebeloem pauze soedah . 

bisa mentjitak 1 goal, dan dekat per- 

tandingan berachir boeng Kapel be- 

  

2— 0, begitoelah sampai t. Saoemin 
toetoep itoe pertandingan, tidak ada 
perobahan apa2 lagi. 

Toe hd dm. V. OP" 22013 
Hari Minggoenja kelihatan penonton 

ada lebih banjak dari kemarennja, ini 
tidak mendjadi heran, di sebabkan 
itoe kedoea pasangan, ada satoe 

saingan jang terkenal, djalannja per 

tandingan ada berimbang, kedoea2nja . 
ingin poenjakan itoe Tjahja Kwitang 
Beker. Pertandingan dibawah pimpinan 
toean Saoemin. 

Sebagai. telah di toetoerkan di 

atas, kedoeanja sama2 koeatnja, dan 
berkesoedahan dengan satoe draw. 
Tinggal lagi siapa jang akan lebih be 
roentoeng. . 

Terkabar besok Minggoe depan v.v, 
O.P. akan berhadapan dengan s.v. De 
Atlas ialah salah soeatoe perkoem 
poelan dari Kwitang jang terdiri dari 
kebanjakan spelers jang terkenal, 

— Ig — 

DI TANGERANG, 

Mereboet Pemandangan-Beker, 

Saptoe9 Februari 1935 
Winnaar A, : 

Pada hari Saptoe kemaren doeloe 
di lapangan Tangerang, telah ditan- 
djoetkan pertandingan voetbal, oen- 
toek mereboet Pemandangan-beker. 

Jang toeroen ke lapangan dari club 
Boengahati dan B.N. V.C. 

Lantaran toean R. Djajoesman We- ' 
dana Tangerang sakit, maka jang mem 
boeat aftrap toean- R. Inoe. 

Kesoedahannja pertandingan stand 
1 —3 oentoek B.N.V.Cs 8 

Djadi winnaar A, oentoek'pertandi-. 

ngan hari Saptoe tanggal 16 Februari 
1935 jaitoe B.N.V.C. 

Minggoe10Febr. 1935, 
WinnaarB. 

Hari Minggee tanggal 10 Febr. 1935 
dilandjoetkan oentoek winnaar B, jai- 
toe Fadjar contra Blauw Wit. 

Dalam half time dan sesoedahnja 
stand masih 0 — 0. Pertandingan dite 
roeskan dengan dipandjangkan tem- 
poh 2X7'/, menit, 3 

Beloem Iiagi 5 menit stand 1 —0 : 
oentoek Fadjar. Djadi winnaar B. ja- 
itoe Fadjar. : 

Sebagai aftrap dilakoekan oleh toean 
R, Kamarga Directeur R.W. Tangerang 

0 

Distritcswedstrijden P.S,S.I. 

Karena djoemblah ledennja tedah 

ada 17 kota dan kepentingan organi- 

satie ada memaksa, maka sekali ini 
districtswedstrijden soedah mesti di . 

lakoekan dengan afvalsysteem. Lanta- 

ran tindakan ini terpaksa mesti diambil - 

bocat keberesannja perkoempoelan » 

maka semoea bonden lid P.S,S.I, sama 

tidak keberatan dengan itoepelatoeran. 

Dan dengan adanja ini pelatoeran, 

kota jang terkenal sebagai Djakarta ' 

kepaksa tidak akan keloear dalam 

steden-tournooi jang akan diadakan - 

di ini pertengahan tahoen. Dengan 
begitoe wissel-beker dari Sri Soesoe- . 
hoenan jang soedah tiga tahoen be- 

roentoeh dipegang oleh Djakarta, seka 
rang terlepas, toelis Pembantoe S.P. 

Districtswedstrijden seberapa bisa 

pada penghabisan boelan Februari 
haroes soedah selesai. 5 

Adapoen jang soedah dimain dan 
keSoedahannja ada seperti berikoet: 

          

Afdeeling Oost Java: 
Soerabaja — Madioen (A)  0—1 ' 
Solo — Pasoeroean (B) 7—0 
Solo — Madioen (C) 

Ada doea kota jang lantaran keada- 

An 

  

    

  

ae ea Yen 

jannja tidak mengidzinkan kepaksa 
tidak bisa ambil bagian dalam sted 
wedsirijden, 

  

  

1      jaitoe” Djombang da 
Malang, 

    

  SERAT: MANTEL AAN KET PAP 

Randjang No. 2 

2 Ona 
Tn bala 

     

  

SO F 1.45 
205x225x125 cM. ,, 1.20 

EDAH DJAIT: H 
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enggoenakan perkai 

      

        
   

- 

Akan tetapi oleh karena 
Tjodot  itoe - ada lain sekali 
anoesia biasa, maka tidak 

| kaloe perkataan terseb 
dianggap mendjadi satoe 

Dalam lembar kedoea ini 
| Indonesia Tjodot batja 
' boenjinja begini: 

000 Kring PSII Pojowa ' 
. Mongondow (Noor 
— hendak membikin: 

menoeroet “adat disana, 
». tahoekan kepada , 
(. kampoeng| Pojo 

' Oleh karena « 
.mendjadi kebi 

|. kita sendiri mal 
IL aditoelis : ,sau 

.' Toean Sanga 1 
3 Oleh karena toel 

     

   

    

   

    
   

    

    
    

       
   
    

   
   

  

   
        

   

   

      

  

   

  

    2.50 at | hari. karena di 

' 'Membatja ini djadi Tjodot ingat 
kedjadian jang doeloe2. Ada seorang 

Indonesier jang menoeroet beslit Bapa 
|. Sp€n soedah djadi Raden. Ketika 

— maoe meminang anaknja soedah pakai 

      

  

    

  

      

|. dapat balasan engga, malah ketemoe 

— « didjalan matanja pralak-prilik! 
| Djadinja boeat pemoeda2 mesti 

- hati-hati, djangan sembarangan pakai 

| perkataan saudara. . 5 

“Seandainja Kampret 
d  Volksraad djika 

djoembiahnja . vonnis ak sekali. 
Sebab biasa kalau djadi wakil di 

nggir Tjiliwoeng diseboet Hoog 

Edelgestrenge Heer. Dan dari doeloe 

: i sekarang masih sadja diseboet 

  

  

      

   
   diangkat djadi 

ia maoe maka 

banjak sekali. 

  

    

     

        

  
   sampai 

. boeng Kampret. TN 
Tjodot rasa djoega biar sadja per- 

kataan itoe digoenakan, apalagi boleh 

perkataan lain, seperti di bazaar ke- 

maren malam ketika lihat seorang 

gadis jang sedangrepot membetoelkan 

| standnja  menggoenakan perkataan 
2S erna Pa Maka 5 

. " Tetapi setelah bertjakap-tjakap laloe 

| mengilang sebab berani kata »schatje" 

— takoet kena disoeroeh beli apa2 sebab 

| kantong memang sedang enggap2 Se- 
- perti Kampret jang diredjang mopro- 

nja, lantaran maoe verlof 3 hari. 

: . TJODOT. 
x 

   

  

   
   

    

   

        

   

   

   

  

   
      
   

  

“Afdeeling Midden Java: 

Mataram — Poerworedjo (A) 5—0. 

| Semarang — Klaten —— (B) 5—1. 

| Salatiga — Magelang (C) 1—2. 
Semarang — Mataram 1D| 2—1. 

Magelang — Semarang — (EI —— 

D0 Afdeeling West-Java: 
Djakarta — Mr. Cornetis (A) 

Bandoeng — Tegal (B) 4—0. 

hoei akan diadakan kapan. 

Boeat Midden Java jang 

lang) dan Winner 

| marang dilapangan 
rang-Oost, pada tanggal 10Februari ini 

       

            

   

    
      
   

   

    

   
   

  

    

   
   

    

   
   
   

    

       
   

  

      

  

  

      

   

    

   
““Isadja dan lantas mengatoer penjera- 

   
   

      

Ilihat Tetalepta menoenggoe djatoehnja 

perkataan Mas. Oewaaah tjilaka benar. | 

1—2 
Tasikmalaja — Cheribon (Cd 0—6. 

Cheribon — Bandoeng ID) —— 

Boeat afdeeling Oost Java akan ting 
gai ketemoe Winner A |Madioen| dan 

Winner B (Solol, jang beloem diketa- 

akan saling 
oekoer tenaga ada Winner C (Mage- 

D (Semarangi, jang 
' menoeroet kabar akan diadakan di Se- 

Karimata di Sema 

Sedang bagi West Java masih akan 

& 

Teterissa 
(Ani a  Lopies 

Kalati Tetalepta Tarumas- 
DU selly Sr. Leatemia 

0  Sormin Malasch Oscar 
Hihi Ra Onong 

Ne Mols Lasso 
“Sr. Meeng Jr. 
Becker. 

  

Bagianpertama. 
“Ambon menang toss hingga 

eloe Malasch boleh geling 
oe koelit.bonder, Ia ini de- 

| djalan samenspel jang rapih 
h kesampaian giring itoe koelit 

Soemarmo. Dengan segera 
eloeroenja dan baroe sadja 
ag Soemarmo ini soedah 
k goal jang pertama, 

—0 den uek SVBB. 
engan kekalahan jang tidak didoe 

2) ini Jong Ambon roepanja tidak 
a0e menjerah kaiah dengan begitoe 

ngan jang bagoes sekali. 
| Anakotta giring bola dari kakinja 
teroes sampai di kakinja v/d Griendt 
siapa dengan lantas kirim satoe high- 
bali didepan doelnja S.V.B.B. Kedoea 
Meengs mendjadi bingoeng dan kita 

itoe bola dan benar sadja, baroe itoe 
barang mengenai tanah of... . kakinja 

diajoen dan teroes itoe koelit boendar 
imembikin Becker balik belakang. 
stand mendjadi 1—1, Men naa Tau 

Tegenpunt ini soedah dibikin sete- 
lah bermain 8 menit lamanja, 

Bola ditaroeh ditengah lagi dan 
|kembali Malasch mengatoer penjera- 
ngan. Akan tetapi lantaran bagian de- 
fensienja Jong Ambon itoe ada koeat 
maka seringkali itoe koelit dikakinja 
kedoea backs. "2 

| Sekarang nampak Jong Ambon ada 
lebih koeat, althans penjerangan dan 

samenspelnja ada terlebih baik dari 
lawannja, hingga bagian. pembelaan 

dari S.V.B.B. itoe mendjadi.ripoeh dan 
seringkali membikin kesalahan lantaran 

bingoeng. Mp 
. Tidak selang berapa Jama lantaran 

dolnja S.V,B,B. itoe selaloe digerebek 
|raka Tarumasiiy achirnja dapat me- 
njitak goal jang kedoea dengan djalan 
satoe groundschot jang bagoes sekali 

2—1 oentoek Jong Ambon 

| S.V.B.B. jang doeloenja dapat voor- 

prong sekarang boleh mengalah de- 

bahwa Jong Ambon itoe bermain de- 

ngan full spirit hingga keepernja poen 

djarang sekali mendapat pekerdjaan 
jang berat. 

Kita lihat satoe serangan dari B.B. 
Onong kirim peloeroenja jang terkenal 
dimoeka doel lawannja. Oskar menge 
djar, poen Malasch tidak ketinggalan 
akan tetapi roepanja Teterissa soedah 

mendjaga dan kirim itoe koelit boendar 
ketempat jang lebih aman, 

| Dari Teterissa ini itoe bola teroes 
sampai dikakinja Anakotta. Ia ini de- 
ngan kotjokannja soedah dapat mela- 

. 

|bali vyd Griendt dapat itoe barang. Ia 
ini “mengiprit“ disepandjang lijn dan 
oentoeng Meeng dapat menjegahkan 

Ioi oentoek Jong Ambon. : 

ci 

semaoe-maoenja sadja. 
' 

“| 
1 

8   
    

   
     

       
   
    
   
     

    
   

|. dan C,, jalah Mr. Cornelis, Bandoe 
| dan Cheribon. Antara doea jang be 

gal 3 Maart di Bandoeng dan 
| jang keloear sebagai Winner D, aka 

gal 17 Maart. Ha 

V.B.O. 

BBB,” 

dilangs 
tie V.3 

.B,B, pertan at 

hir dengan satoe draw. 

diadoe tiga kota, jaitoe Winners A,B, 

  

  

diadoe sama Winner A. (Mr, Cornelis)| 
jang kira2 akan dilakoekan pada tang 

| Imenjitak 

Jong Ambon— 
| 4—4, 

Kemaren dilapangan B.V.C. soedah 

oengkan pertandingan compet
i- | 

0, antara Jong Ambon dengan 

dingan mana telah ber- 

DjoembTahnja penonton ini kali kita 

ang ra ih dengan kawan- kawannja    

goal jang kedoea. 

  

3-2. Oentoek Jong Ambon. : 

  

th 

ik ajah kembali Malasch 
   

     koempoelannja.. 
Stand mendjadi 3—3. 

Sampai pauz 
NT Bagian kedoea 

| Ia ini dengan lantas sadja: setelah . 
melaloei beberapa orang dari garisan| 

ja|perboeatan dan anggap diambilnja Os- | 
(kar itoe dalan Oa, maka S.V,B.B.| 

Jaigodjo. 

IjJong Ambon tentoe mesti menjerah 

ngan -satoe goal doeloe. Disini njata | 

|ioei beberapa spelers dan achirnja kem | 

hingga bola melajang mendjadi corner. | 
| Ini corner diambil olehnja sendiri, 
Satoe boogbal soedah nampak dan de 
ngan kakinja sembari balik belakang 
Tetalepta soedah bikin Becker melongo 

| Voorhoede S,V.B.B. roepanja beloem 
djoega maoe menjerah kalah meskipoen 
|diantaranja ada jang menendang bola 

Kita lihat Sormin bermain samenspel 

Ia lini meng babkan Malasch dapat kesem 

kangan akan di ketemoekan besok tang |patan jang baik hingga ia bisa menjitak 

| 'Tegenpunt ini semakin lama meu- 
djadi semakin besar sebab tidak lama 

| dapat 
oal jang ketiga oentoek per 

e stand ini tidak berobah 

Setelah masing2 membasahkan teng 
gorokannja laloe Tetalepta melakoekan: 
penjerangan. Akan tetapi niatan ini 

  

defensie 
kar. 

mengirim itoe bola pada Os- 

Sajang, lantaenand an ng dari hal 
wa nafsoe maka |    

h Anakotta hingga | 
terdjoengkal. Hakim pemisah lihat ini 

diberi kesempatan oentoek mendjadi 

Onong dengan tendangannja jang 
djitoe mendjadi bal | 

keeper Hehehaya tidak bisa berdaja 
lagi. Sean $ 

4 — 3 oentoek S.V.B.B.. 
Nah sekarang keadaan mendjadi ter 

  

bentengannja, hingga beberapa spelers 

hampir tidak berdaja lagi. 

Kita berpendapatan satoe kali sadja 
B.B. kesampaian membikin doorbraak 

kalah. Li i 

' Akan tetapi sampai sebegitoe djaoeh 

tidak nampak ini keadaan. Ar 

” Bahkan ketika permainan tinggal 

beberapa menit sadja Tetalepta bagi 

bola pada Tarumassely dan ia ini 
achirnja dapat membikin stand djadi 

serie. # Untan 

Stand mendjadi 4—4. . 

Sampai publiek sama boebaran stand 
itoe tidak berobah lagi. , 

Vios—B.Y,C, 8—4 
Hari Sabtoe dilapangan Vios Java- 

weg soedah dilangsoengkan pertandi- 
ngan competitie poela anfara itoe 

kedoea perkoempoelan jangmana ber | 

achir dengan 8-4 oentoektoean roemah. 

Ini kekalahan tidak didoega sama 
sekali, dan boleh -djadi disebabkan 

oleh” karena Viosicitoe ada socatoe 

perkoempoelan jang sering kalah, maka 
lawannja keloearkan tenaga jang se- 
derhana sadja. “an 
“Jong Arab —U.M.S,3 S-1. 
Hari Sabtoenja dilapangan Deca-| 

Park ini doea perkoempoelan soedah | 

bertempoer dan berachir dengan keme- 

nangannja boeat Jong Arab. 
# —0— 

Pertandingan tjatoer. 

Pada hari Minggoe tgl. 10 Februari 
ibl. djam 12 siang telah dilangsoeng- 

kan pertandingan persahabatan antara 

schaakvereeniging ',Persatoean“ dari 
Kebon Katjang dengan perhimpoenan 
tjatoer ,,Ardjoena“ .dari Gang Kam- 
poeng Bali Tanah-abang sampai djam 

2 sore bertempat di Kebon Katjang 
Gang No. 23, dengan berkesoedahan 
boeat ee anedMN BATIN npoenan tja- 
toer ,Ardjoena” sebagai terseboet di 
bawah ini:- SP Bagan Kol 

Schaakvereenig. , Persatoean"' contra 
Perhimpoenan tjatoer mArdjoena" 

       
Be aa 

1 Aritogang 1 H. Hoetabarat 1—0 
2 S.H, 2 Sangat tx 0— 
3 Sinaga 3 Goenawan  0—1 
4 Mangsoer 4 Soedjarwo 0—1 
5 H.Mahimoed 5 Abdoelgani  O—1 
6 MO Rabheer 6 Ismail 1—0 
T A. Fadali 7 I. Soebari Oral 
8 MS Djawini 8 I. Hidajat O—1 
9 A. Idris 9. Iskandar O—1 
10 Hadji 

Mahmoed 10 Djojomarsono 1—1 

- Djoemblah 3—7 
— 0— . 

WORSTELEN. 

Di Varia-Park Batavia. 

Zonder— Marcedes. 
Malam Minggoe kemaren tg. 9 Feb. 

ditempat terseboet, telah dilangsoeng- 
kan pertandingan goelatan diantara 3 
partijen. Heh 

Perhatian publiek koerang lebih ada 
1000 orang, terhitoeng banjak kalau 
mengingat tanggal soedah toea. 

Partij ke 1, Apat contra Moehtar. 

Ini pasangan sama tebalnja, tjoema 
Apat ada lebih oeloeng dan seringkali 

naik ke podium, sedang Moehtar ba- 
roe sadja ini kali naik ring. 

| Dalam ronde ke "satoe Apat kasih 

kontjian hebat pada Moehtar dan ham- 
(pir sadja di ini ronde Moehtar ampoen. 

Ronde ke doea. Kelihatan Moehtar 
rada djerih mainnja, sedang Apat ada 
idi pihak penjerang teroes-meneroes. 

| Ronde ke 3 Apat teroes gerebeg 
dan beroentoeng dalam ini ronde 
Moehtar kena keringkoes teroes 
Idi koentji hingga ta? bergerak lagi. 

Apat dapat kemenangan. ga 

Partij ke2 Nojo contra Saminan. 

W.B.I, boeat mereboet Ka 
Djakarta bagian klas 2. | 

Ini pasangan ada lebih tebal dan 

Ikoeat dari pihak Nojo. Sebab itoe 
dalam ini pergoelatan Saminan ada 
dipihak jang ripoep. selaloe terima 
koe-th pannekoek (dikoentji) kiriman 
dari Nojo. : 

Ronde 1 sampai 3 Nojo teroes 

teroesan kirim koentjian pada Sami- 

nan dan beberapa kali Saminan 
hampir kalah kalau ia ta' mempoenjai 

mpioen 

ilocar lijn sedikit| 
no lia dihantam“ oleh 

bapa Tere-nja dan) , 

balik Jong Ambonselaloe terkoeroeng| " 

lingkoengan 

besar dari fihak 

Hai pertandingan ada kompetisi dari|. 

   

            

   

  

   

      

   

        

   
   

          

   
    

    

       

. Zonder : 

Ronde ke 4 kelihatan doga2nja sa- 
ma pajah, benzine moelai koerang, 
permainannja tjoema saling soeroeng. 

Ronde ke 5 Nojo kirim gentjetan 
dubbelngison. disini Saminan de- 
ngan sekoeat koeatnja menahan, tapi 
lantaran benzine kehabisan lantas me 
njerah sadja, dan 'ta' bergerak di tin- 
dii oleh No'jo. 

Penonton sorak ramai hormati keme 
nangannja Nojo. Boeat ini kemena- 
ngan, Nojo mendjadi candidaat Kam 
pioen Djakarta. Dan nanti di lain boe 
lan, kalau ia bisa djatoehkan doea 
worstelaars lagi (DEZON dan Poe- 
loeng) Nejo akan dapat itoe ge- 
laran Kampioen “Djakarta di dalam 

WB. I: 
Bond Indonesia.) 

Partij ke'3 sebagai'oofdpartij Ma r- 

cedes Bandoeng contra Zonder 
Manggarai, terkenal djago kolot, 

Ini pasangan kelihatan lebih tebal dan 
Marcedes,tapike 

KIM 
Kalau kirim 
Tentoe Tjepat 

| koeatan, tenaga dan theori ada pada 

Zonder, makloem djago toea. 
«Dalam -ronde ke-1 Marcedes 
“tioba dorong, dan akan tangkap pada 

(Worstelaars |. 

Zon der, tapiZonder tinggal kalm 
dan begitoe teliti bikin pendjagaan. Ta' 

“lama dengan seklebatan sadja, Zon - 
| der bisa panggoel badannjaM arc e 
| des keatas, begitoe ehteng seperti me 
“ngangkat bantal. Kemoedian teroes di 

| 'banting kelantai hampir sadja Mar- 
| cedes djatoeh kalah. “ 

Ronde ke 2 pergoelatan seroeh, dan 
| Zonder ada dipihak penjerang, ki- 

| rim teroes kontjian jg berharga, hingga 
di ini ronde kelihatan Marcedes 
rada limboeng (poejeng). 

"“Ronde ke-3 Marcedes kirim 
armzwaai, tapi sia2, Waktoe Zon der 
pasang dibawah, Marcedes kirim 
lagi bekoekan made in Bandoeng, tapi 
itoe kontjian gagal karena Zon der 
begitoe  bagoes theorinja sehingga 
Gengan tjepat bisa lolos. 

Ronde ke 4 Marcedes di grebeg 
oleh Zonder, dengan tjepat seperti 
kitat, Zonder bisa tangkap bandannja 
Marcedes teroes di angkat dan di 
banting dan sampai di bawah Mace- 
des ta' bisa bergerak lagi teroestidoer, 
hingga “refree kasih tel: Satoe.. 
doea, ,, tiiittt!!! tiiittt!!! Dan pe- 
nonton sorak hebat, menghormat ke- 
menangannja -Zonder. 

Bisa kikabarkan disini oentoek lain 

boelan, Direotie. Varia ada kandoeng 

niatan boeat adoekan Zonder contra 

Kilangbara djago goelat jang terkenal 
di Djakarta. Kalau kedjadian, ditang- 
goeng Varia Park bakal kebandjiran 

penonton, sebab publiek setiap wak- 

toe mengharap itoe doea djago (Zon 

der-Kilangbara) kapan bisa berdja-     ban. Versi. 

de 

# 
. 

  

   

  

   

  

    

  

ag 
Ta 
BAN 

ngan S. 5. 
Moerah dan Beres 

  

Moelai dari tanggal 10- Februari 1935 barang-barang'minoeman seperti AIR 

BELANDA, LIMONADES dan segala roepa saboen tjoetji (BOEKAN saboen 

mandi) ditaroeh dalam bagian tarief-tarief 10 E dan 10 F, 

. (Peratoeran dan tarief-tarief 1 bagian IV). 

  

  

    

Tjontoh-tjontoh ada sebagai berikoet: 

| : ' 6 tarief moeatan tarief moeatan 

Barang2 dari '. ke jang doeloe fiang Saur 

: per K.G. Pe 

Air belanda)| Soerabajakotta-gs | Bandoen-gs Kata 1 203 

dan limonade)|  Batavia-gs “ 1 Solo f 2.89 f 2,41 

| $ Saboen2 Ti Sbetnahollargs- Bandoen-gs f 2.74 f 2.40 

foetji Batavia-gs Sole f 2.38 f 2.04     
  

TJEPAT 

  

JUSTITIE, 

STAATSSPOORWEGE 
AMAN 

-BELANDJA ZONDER BAJAR 

3 HARI 

WANG PEMBELI AKAN DIKASI KOMBALI 
(Di bajar penoeh zonder potongan apa2). 

Mn An AAA Men aaaaa 

Sebab dilarang oleh DEPARTEMENT VAN 

atoeran, jang bisa menjenangkan pada 

publiek, dan didalam sedikit “hari kami 

akan bisa kabarkan. Liat PEMANDANGAN 

tanggal 6 Fe 

  

100 0/, PEMBELI BERHAK 
' MENDAPAT WANGNJA KOMBALI 

Boleh beli seberapa soeka, pembelian tidak di wataskan. 

“Sedia barang-barang lebih dari 

N 
MOERAH 

  

   

  

9 

terpaksa kami moesti tjari lain 

br. 1935 
Pn ta

s 
D
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V
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MI
NJ
AK
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      soedah kandas dikakinja Lasso. kekoeatan leher, 

  

mma BOEAT KEPERLOEAN ROEMAH TANGGA 

Y 
je ta yah Ka Sa « Ka . 5 

5 Kau klas maa bab hihi Pa 

6 
| Ps 

ATOERAN INI BERLAKOE ha AA 

0. djoega boeat pembeli diloear if 5) 000 Us 

Java dan Madoera 2 : - 

mi 
z 

Hs.Verg. DJOHAN-DJOHOR 
PASAR SENEN No. 158 — 160 - BAT-C, 

PE 

               



  

akainnja berkwa- 
8. kleur roe- 

sanjoemas 
Pekalongan. 
'Djokja. 
Garoet. 
Tasikmalaja. 

» Tjiamis. : 

Semoea sedia kain pan- 

saksikan sendiri   djang dan kain saroeng. || 

4 Hi in 

TOKO MOEDAI 
| Pasar Senen 159— Bt.-C. I| 

  

  

  

 JANG ACTIEF La 
JaNG MOERAH | , | 

TOKO ,M.I. MAASOEM". 
Batavia-C: — Pekalongan. — Solo. — Padang. 1 

    

BATIK HANDEL 

Centraal dari roepa2 batik keloearan seloeroeh tanah Djawa 
'jang - modern, jaitoe: jang disoekai pembeli .zaman. sekarang, 

| nserta: tjoekoep “sedia . matjam2 .sarong tenoenan-dari roepa ke- 
Hg 5 loearan. 

N. B, : A. Contant bagi soedagar2 kila-ambil Comisie 2pCt. | 

Berhoeboenglah . moelai ..dari, sekarang. . Tentoe menjenangkan. 

Systeem oentoengpalingtipis 

2 HORMAT 

ML. SMAASOEM: 

1 ii 130 Pekseonan aa | dalem roemah biroe sebia roemah toea soepaja bisa saksiken 

AA Tn | T iapoenja barang2 jang kwaliteit paling baroe dan 

ADRES | Harganja moerah 

|. JANG TERKENAL (Ae | HANDEL IN: 

AI SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN 

N 9 MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 

  SENEN No, 135 Batavia-Centrum.     
Dan Deny 

ASSALA  MOE 'ALAJKOEN WARACH MATOELLOHI WABARA KATOE. 

: “ 

Kiko bks Kiko. 
(etinia 

  

mua If 39. 

- 

Dena doa 
    
ap “ c 3 Ke (kada Sab ik 

Tatan. 3 Los Ono oi laga. telah Fosritoni Koko 

Onrek Istri, dat & Baek ea 
1 p Wirda (ksh Tag iba n, v 

kurana no ker. 
Mma Ngada taja peak ata 

Sana se ala apa agan 3 st t: 

  

bikin pertjobahan. : 
— Inilah terhoendjoek boektinja dengen Schoonheidsbedak Elegant, 

bedak ketjantikan jang: mengandoeng obat'dan paling populair. 

verklaring “diatas jang dapet diheriken oleh: toewan. Kijaji: Hadji Ach- 
mad Sanoesi,. Ketoea dari A. LI. di de Vogelweg (Goenoeng Poejoe) 

| besar dan termashoer namanja di seloeroe Indonesia. Ia memberiken 
| ketrangan oentoek goena oemoem.bagi.jang. perloe.memake bedak : 

EN NN an en | 
| @Sekalian :.bangsa teroetama kaoem Moeslimin, -ketahoeilah seka- 

rang bedak mana jang paling berfaedah dan haroes dipakenja. 

& 

LIAUW & ZOON 
BATAVIA 

. Hoofdagent : 

- Fa, LAUW TJIN 
Batavia dan filiaalnja 

G4 

Hoofdagent boeat Zuid Sumatra, 

Fa. GOEAN THONG, 

Palembang   
Oo i 

tata ! P 

Bedak jang-baik, bisa-lantes-ketaoean.kwaliteitnja sasocdanja di 

“Oentoek dibenerken kita poenja keterangan itoe, saksikenlah | 

No. 100, Soekaboemi: K.H, A. Sanoesi seorang achli Igama jang:ter- 

  

   

  

       

  

| ' 5 

  BAN AN" AP OT HE. K 
  

Senen 83 — Telf. WI.314 — Batavia-Centrum, 

Terima  Recept:recept Dokter 

Boleh - ambil dan anterken 

z diroemah 

38 | Franco 

  

: 4g 
YOEAN PERLOE KOENDJOENGI 

TOKO TIO TEK HONG 

  

KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

Reparatie-atelier van Vuurwapens enz., enz. 

ToKo TIO TEK HONG 
| PASAR BAROE — BATAVIA-CENTRUM — TELF, 361 WI.     
  

  

  

  

SA MAAN 

na KELOEARAN PALING BAROE 

DARI 

FAROKA 
TA AAA 

Jang paling djempol 

   
    
  

1 pak.terisi 20 bidji 

10 Cent. 
N.V. IFAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan 

   

: S : 2 

  

BROWN RIBBON 
(Zonder Coupon) 

         

  

Pane mne- uan 
1 

  

TERDIRI 1934 

Sedia djoeal rebana terba- 
ngan dari matjam2 oekoeran. Bi- 
kinan ditanggoeng rapi serta lekas 

: Tap topan jang bikin pesanan, 
diminta sekoerang-koerangnja me- 
ngasih oeang separoh lebih da- 
hoeloe dari harga pesanan. Jang. 
laennja dikirim dengan Rembours. 

Ujoega djoeal beli koelit parih 
dan koelit kambing. 

Memoedjikan dengan hormat, 

Toko REBANA (Terbangan) 
Kampoeng 10 Ilir PALEMBANG.     

YAUPAUVAUVAUYAN VENNA 
KIRIMLAH 
wang sekarang 

r-“rot rss 

Ya lot r 033 

"3 “Tot Tr: 338 

Nanti toean terima f 100,c00 atau 
f 50.000 siapa tahoe, 

Rembours tida dikirim boeat hari 
besar. Lia 

f 4,50 membeli 1 stel sepatoe War- 
na boleh pilih  Lkoelit bagoes dan 
koeat moelai dari no. 37 sampe 40. 

TO MA RO PA" 
Gang Djain no. 39 

Manager G, Siagian. 

MAA AA AA 

        

HOTEL PAUZE 
V. H. NAIMIN 

Moekanja Station Bandoeng 

Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 
poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 
Pemandangan toeas, rawatannja ba- 

goes dan bersih, djongos-djongos 
radjin can 'tjepat meng eroes tetamoe 
tentue menjenangkan dan “kita tida 
aken poedji Hotel sendiri harap di 
saksikan. sadja, 

Terletaknja HOTEL 
KOTA Bandoeng: 

Tarief. kamar paling rendah dan 
menoercet zamzn. 2 

N,B. Sedia Kamar boeat tinggal la- 
mi atau boelanan, abonnement dapet 
harga dengan menjerangken. 

di Centrumnja 

Memoedjikan dengan hormat, 
De Eigenaar 
A. WACHIT 

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

  

Kita bisa bikin dan pasang roepa2 
gigi dari perak, mas dan porcelein di- 
kerdjaken sampe rapi dilanggoeng enak 
pakenja, sebab kita doeloe pembantoe 
Assistent dokter. gigi Europa sehingga 
15. taon dan mempoenjai banjak soe- 
ral2 poedjian. Bueat orang tida mampoe 
boleh..berdame “dapet harga 
menjerangken. Gigi2 palsce jang tida 
enak dipakenja terbikin dari lain beng- 
kel (foekang). -saja. sanggoep betoelin 
sampe senang dipakenja, 

Djoeal obat sakit gigi ftanggoeng 10 
mnuuf bisa semboe per: botol 5 Gr, 
f 125. Poeder gigi bikin koeat dan 
mengilapken gigi per botol 20 Gr. f 1,25. 

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

Terima, pekerdjaan sepoe Duitschland   
  

tjara: kerdja jang paling .modern dan jang Na doekat: :atawa » Dobble | garantie 
paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni-| “3 taon. 17 
likannja dokter. 10 Banua 

  

  

Rijwielhandel en Me 

“aa IJO 
Sawah Besar No. 13-15 Telf. WI. 390) 
Kramat 16 Telefoon WI, 1632) 

  

Perkakas roemah dari .kajoe, TEMPAT 11DOER,       
NG & Co. Ma 

Batavia- Centrum 

Berdjoeal: Kereta angin RELEIGH, HERCULES, dll. merk. 

Semoeanja boeat di Betawi dengan pembajaran jang gampang. 

ubelhandel 
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—.Menoeroet wet Dawes-Cutting, jang 
| telah diterima baik oleh pemerintah 

dapat kemerdeka'annja dalam tempo 
|. 10 tahoen lagi. Oleh karena itoe, maka 
| di Manila telah dibangoenkan sebocah 

 commissie jang dinamakan ,Consti- 
' tutional Convention“, jang pekerdjaan- 
| nja adalah boeat karang satoe rentjana 

rondwet boeat Philippijnen jang 
soedah merdeka. Dalam ini commissie. 
ada doedoek wakil-wakil rajat dari 

rbagai-bagai partij politiek. 
Sebetoelnja, kesoekaran jang teroe- 

tama dihadapkan oleh itoe ,, Conven- 
tion" adalah boeat tetapkan, apakah 

- Philippiinen akar djadi negeri jang 
merdeka betoel-betoel, ataukah hanja 

 mendjadi satoe dominion sadja dari 
—. Amerika Serikat. Djadi dominion me- 
| ngertinja djadi satoe negeri jang mem- 

| poenjai pemerintahan sendiri, seperti 
halnja Canada atau Australia dengan 
Engeland. Kah 

Dikalangan bangsa Filipino. sendiri 
pikiran terhadap ini soeal terpetjah 

| djadi doea golongan jang  menjetoe- 
: soepaja Philippijnen terlepas sa- 
- ma sekali dari Amerika Sarikat dan 

olongan jang lain hanja menghendaki 
doedoekan dominionstatus bagi Phi- 

en. E 
Seperti pembatja bisa lihat dari ka-! 

wat Reuter baroe2 ini. , Constitutional 

Convention“, katanja, soedah selesai 
kan pekerdja'annja dan ambil poetoe- 
san soepaja Philippijnen dapat kedoe- 

- doekan dominion status sadja. Poetoe 

  

    

  

   

   

        

   
   

   

    

   

      

   

    

   

      

   

        

   

                  

sih bergantoeng sama President Re- 

| publiek Amerika Sarikat dan ra'jatnja 
Alok negeri Ke 

|. Orang tentoe menanja, apakah sebab 

| sebabnja hingga itoe ,Constitutional 

Convention“ mengambil poetoesan be 

  

djadjahan ada inginkan kemerdeka'an 
jang sepenoehnja ? 

— Memangaja djoega tiap2- negri dja- 
jahan inginkan kemerdekaan penoeh, 
gi dirinja dan Philippijnen poen 
ak terketjoeali dalam ini hal. Tapi 

la beberapa sebab jang mendjadi 

taran, hingga kebanjakan oran 

| doekan dominionstatus bagi. negrinja. 

' Boeat tjari tahoe apakah adanja se- 
bab2 itoe, kita mesti periksa alasan2 

status di lain fihak. 

“Golongan jang terseboet doeloean 

bilang kekoeatiran teroetama Philip- 

pijnen jang terlepas sama sekali dari 

—. san penghabisan dalam ini soeal ma- 

Filipino lebih soeka dapatkan kedoe-| 

  

| kaan jang seloeas-loeasnya. 

  

Lebih baik terdjadjah oleh sesama bangsa Azia ) 

(0 dari pada bangsa laing? 

  

| jang akan ditempoeh oleh 
|. bangsa Philippino? 

Moana 

begitoe besar, meskipoen ia ada mem 

poenjai kepentingan dagang jg. loeas, 

' Amerika Serikat, bangsa Pihlipinoakanorang bisa lihat dari kedjadian2 di 
| Tiongkok. 2 
|- Antara beberapa negeri Barat jang 
besar (terhitoeng djoega Amerika Se- 

rekat) ada dibikin perdjandjian boeat 
mempertahankan apa jang dinamakan 
»Politiek pintoe Terboeka“ di daerah 
Tiongkok, Menoeroet itoe perdjandjian 
tidak ada satoe negeri jang boleh mem 
poenjai pengaroeh dagang atau apa 

Isadja didaerah Tiongkok, melebihkan 

dari pengaroeh jang didapat oleh lain 
negeri. Tapi Japan telah ambil antero 
Manchuria boeat dirinja sendiri dan 

Japan sekarang, boleh dibilang soedah 
toetoep daerah Manchuria bagi perda 
gangan lain2 negeri toeroet teeken itoe 

perdjandjian. EN 

. Amerika Serekat ada poenja kepen 

ria, tapi ia terpaksa mesti mengalah 

dan biarkan Japan berkoeasa disitoe. 

| Amerika poen tahoe jang ia tidak 
mampoe belahkan Philippijaen, bilama 

boeat mengadakan satoe conferentie 

antara negeri-negeri besar dalam 

    
Menoeroet ini perdjan- 

djian itoe negeri-negeri besar (terhi 

'toeng djoega Japan dan Amerika 

Serikat) akan berdjandji boeat tidak 

ganggoe Philippijnen jang merdeka. 

| Tapi ini perdjandjian, kata golongan 

jang terseboet diatas, tidak ada goe- 

nanja, sebab Philippijaen jang terikat 

Isama perdjandjian begitoe akan me- 
nanggoeng nasib sebagai Tiongkok 

sekarang. Philippijnen poen nanti 
moesti lebih doeloe minta perkenannja 

itoe negeri2 besar, sebeloem bisa am- 

sbil poetoesan dalam ia poenja oeroesan 

oeroesan sendiri, : 

Maka itoe djalan jang paling baik 

jang moesti diambil adalah bersobat 

sama Japan. Sebab negeri manakah 
jang berani sama Japan sekarang ini? 

Negeri lain tentoe tidak berani ganggoe 

'Philippiinen jang bersobat sama Japan. 
Kalau benar Japan kepingin boeat 

poenja satoe Manchukuo lagi, apa 

salahnja Philippijnen djadi negeri 
ta'loekan Japan ? Ada lebih baik djadi 
negeri ta'loekan Japan — sesama bang- 

neuftraliteit. 

jang dimadjoekan oleh golongan jang |, Asia — dari pada djadi Lt 

menghendaki kedoedoekan dominion- | $a Asia — dari pada djadi negeri. ta 
loekan bangsa lain. - 

| Demikianlah adanja alasan-alasan 

jang dimadjoekan “oleh golongan jang 
menjetoedjoei kemerdekaan Philippii- 

| 'pajoeng Amerika Sarikat, adalah baha| nen dengan sepenoehnja. 

-"ja jang bisa datang dari fihak Japan, 

kata S.P. Boeat hilangkan ini kekoea- 

—. tiran Philippijnen hanja perloe bikin 
| satoe perdjandjian persahabatan sama 

Japan, menoeroet perdjandjian mana 
| kedoea fihak. fnoesti 

' masing masing  Poenja " hak hak 
dan daerah Persahabatan sama Japan 

| adalah satoe hal jang perloe, sebab 
adalah djalan satoe satoenja boeat 

melindoengkan  Philippijnen poenja 

Me 
A
y
 

OA 

endahkan | 

Sekarang marilah kita tjari tahoe 
alasan2 apa jang dimadjoekan oleh 

golongan jang menghendaki kedoe- 
doekan dominion-status bagi Philip- 

pijnen. PU 

“Ini golongan bilang, sebegitoe lekas 

Phitippijnen dapat kemerdekaannja jang 

sepenoehnja—dus terlepas sama sekali 

djoega pengaroeh Japan di itoe ke- 

poelau'an akan djadi tambah besar, 

kedoedoekan, kalau ia soedah dapat | hingga ada bahaja jang achirnja Phi- 

| kemerdekaan penoeh. Kedoedoekan 
d us, kata golongan terse- 

idak nanti begitoe bodoh 
g djiwa dan ocang oen- 

ek berperang sama Japan, seandai- 

lippijaen djadi negeri taloekan Japan. 

Tentang adanja ini bahaja orang bisa 

ada goenanja, sebab Ame lihat dari -banjaknja orang2 Japan jang 

sekarang tinggal di Cebu. Kedatangan 
nja orang2 Japan dikspoelauan Philip 

Ipijnen tidak berhentinja, hal mana 

1 negeri jang dimaksoedkan belaka |mengoendjoekan tentang niatan Japan 

1 ini menjerang Philippijinen. Hal- 
Amerika Sarikat tidak maoe bikin 

gorbanan demikian adalah karena 

egeri sekarang tidak poenja ke. 

ingan besar lagi di Philippijnen. 

skipoen ada mempoenjai Ana 
tp- 

| dagang jang besar di Phili 

, kata itoe golongan lebih dja- 

toch tidak tentoe Amerika Sari- 

maoe berperang mati matian boeat 

en. Tentang halnja Arnerika 

ik maoe bikin pengorbanan 

Iboeat bikin Philippijnen djadi ia poe- 
nja djadjahan. 

Boeat pindah dari kedoedoekan se- 

bagai djadjahan Amerika Sarikat ke ke- 

doedoekan sebagai djadjahan Japan, 
adalah satoe perboeatan jang sangat 
ketjiwa, kata golongan terseboet. De- 
ngan berboeat begitoe bangsa Filippino 

banja ' membantoe membesarkan soe- 
mangat imperialisme dari Japan dan 
menjebabkan kedoedoekan Japan djadi 
lebih tegoeh. Selain itoe, bangsa Fi-   

tingan besar di Tiongkok dan Manchu | 

na itoe kepoelauan diserang Japan. | 

Ini teroendjoek dari ia poenja voorstel | 

doenia, dalam conferentie mana Ame-j: 

rika Serikat akan berdaja boeat bawa 

dari Amerika Sarikat—sebegitoe lekas| : 

lippino poenja angan2 Soetji nistjaja' 
akan djadi tertindas kalau Japan pe-: 
gang kekoeasa'an di Philippijnen. Orang 
lihat sadja nasibnja Korea, Chosen 
dan Manchuria, boeat oekoer Japan 
poenja ,,kebaikan“. Bangsa Filipino 

. Ipoenja kedoedoekan ecunomie djoega 
ijakan djadi tambah boeroek, sebab 

segala perdagangan tentoe pindah da- 
lam tangan orang2 Japan. Sekarang 
sadja orang bisa lihat berapa besar 
pengaroehnja orang2 Japan dalam 
Philippijnen. MANA , 

| Dari itoe, boeat djadi satoe negeri 
jang merdeka betoel2 - Philippijnen 
masih beloem bisa, sebab ia tidak ada 
harapan mempoenjai alat perang jang 
tjoekoep koeat boeat lawan Japan, 
seandainja Japan menjerang: 

Djalan satoe satoenja adalah! oeat 
dapatkan kedoedoekan dominion-sta- 
tus. Amerika Sarikat jang dikasih be 
berapa hak loear biasa dipoelauan 
Philippijuen tentoe tidak akan tinggal 
kan itoe negeri sendirian. seandainja 
bisa terbit bentrokan sama Japan, Ka 
lau negeri-negeri Asia lain soedah 
tjoekoep koeat dan mereka poenja ke 
koeatan beramai ramai bisa mengimba 
ngi kekoeatan Japan, baroelah Philip 
pijnen akan minta kemerdekaannja js. 
sepenoehnja, karena terpisahnja kedoe 
doekan dominion-status dan kedoedoe 
kan sebagai negeri merdeka hanja sa 
toe tindak sadja. 

Kalau diselidiki lebih dalam, me- 
mangnja alasan2 dari kedoea. fihak 
ada mengandoeng banjak kebenaran 
dan djoega banjak tjatjat. Oleh kare- 
na itoe, meskipoen , ,Constitutie 2, 
Convention” soedah ambil poetoesan 
boeat voarstelkan soepaja Philippijnen 
dikasih kedoedoekan dominion-status 
sadja, tapi kita berani ramalkan jang 
ini soal pasti tidak gampang dibikin 
beres dengan begitoe sadja, Ini soal 
tentoe akan menimboelkan perselisi- 
han pikiran jang ramai antara bangsa 

Filippino. ' 
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          Dari 

persa 
conferentie dalam ini boelan, ber- 
tempat di kedoedoekan Centraat Be- 
stuur Pangandaraan Tasikmalaja. 

P.C.B. satoe koempoelan jang coo- 
peratigf betoel-betoei kalau menilik 
anggaran dasarnja jang kita dapat, 

Sebetoelnja P.C.B. ini soedah ber 
diri dari moelai tanggal 19 Januari 
1932, jang moelai diberdirikan ada 6 
tjabang di beberapa desa, Onderdis- 
tricten, dan Districten, sampai seka- 
rang telah telah mempoenjai 11 tja 
bang dan mempoenjai M1 toko klon- 
tong dan filialen diesekitar djalan an 
tara Bandjar Tjidjoelang. 

Hoofdbestuursnja  berkedoedoekan 
di Pangandaran, jang dipimpin oleh 
Toean Soekinoen sebagai voorzitter. 

Didalam “doea tahoen jang laloe 
dapat keoentoengan jang menjenang- 
kan djoega tetapi didalam tahoen jang 
baroe laloe dapat djoega giliran kena 
pisau crisis, berhoeboeng dengan ba 
njak Toko houders.... jang tidak 
mendjalankan kedjoedjoeran. ...! 

Menoeroet keloear masoeknja ocang 
didalam tahoen jang laloe soedah 
bisa poetar sebanjak f 11.155.79. 

Djoega “dari karena crisis itoe, 
P.C.B, tidak akan -moendoer langkah 
nja, malahan kabarnja dimana confe 
rentie j.a.d. akan mengadakan plan 
dengan ampat systeem soepaja P,C.B, 
bisa membikin harga-harga klapa atau 
kopra jang “sekarang harganja lagi 
dipermainkan oleh bangsa asing ter- 
oetama, hal ini akan dapat sokongan 
dari B.B. roepanja. 

Pa LA am 

Doenia pergerakan P.S.L.I. 
Madjelis Pers Party Sjarikat Islam 

Indonesia mengabarkan pada kita se- 
bagai berikoet : 

"“Ngkah dam adat 

Toean A. Moe'in MS. bekas anggauta 
Consulaat PSII Pasanehan (S.W.K.| 
pada tg. I Januari j.I. telah bernikah 
dengan sdr. Rawasah, di daerah Bang: 
kinang. Maka baroe-baroe ini waktoe ia 
hendak poelang keroemah istrinja, te- 
lah mendapat laranngan dari Ninik Ma- 
mak di Pasanehan, karena ia katanja 
telah melanggar 'adat, jaitoe bernikah 
di negeri asing. 

Baroe ia boleh poelang keroemah 
istrinja itoe, asal membajar denda jai 

toe: se€kor kerbau dan 100 soekat 

beras tiap2 seorang oentoek memberi 
makan kepada Ninik Mamak itoe. 

    

toean terseboetakan mengadakan | 

an ta anna gaga 

Oeroesan paspoort. 
| Toean M.S. Lalip, voorz. PSII To- 

boali (Bangka), semendjak beberap 
boelan imi telah mendapat hadiah 
»passen-stelsel“. Ha 
'Barge-baroe ini ia mengadap H.P.B., 

jang kebetoelan disitoe hadir poela 
Demang Koba, Commandant der Veld- 
Politie Koba, Comm. der Vel-Politie 
“Toboali, Batin dan Depati|Toboali, oen 
toek meminta pas, karena ia hendak 
pergi meninggalkan tempatnja oentock 
oeroesan mentjari rezeki. 

Maka H.P.B, menerangkan, bahwa 
oentoek berdjalan ke kota2, oempa- 
manja ke Koba atau Pangkal Pinang, 
tidak perloe memakai pas, asal boeat 
keperloean dagang, $ 

Tetapi kalau ke desa2 haroes, begi- 
toe poela kalau meminta pas oentoek 
keperloean propaganda politiek tidak 
akan diberinja. 

Soenggoehpoen pas jang diperoen- 
toekkan berdagang ke desa2 itoe, 
kemoediannja ternjata sdr. M.S. Lathif 
mendjalankan propaganda politiek, 
tentoe “ia akan ditangkap dan pas poen 
akan dirampas. 

Pada lain harinja sdr. kita tadi 
mendapat panggilan dari H. P. B. dan 
mendapat keterangan, katanja H. P, B. 
mendapat kabar, bahwa sdr. M.S. 
Lathif soedah berdjalan ke loear kota 
dengan tidak memakai pas dari H.P.B. 

Di moeka Demang Koba dan Tobo- 
'ali, Comd. der V.P. Koba. Batin dan 
Depati Toboali, H. P. B. mengatakan, 
“shwa hal itoe ,,tidak apa”, tetapi 
selandjoetnja ia (H.P'B.) menerangkan, 
bahwa semendjak sekarang apa bila 
sdr. M.S, Lathif hendak keloear kota 
haroes meminta pas lebih dahoe- 
loe. Apa bila tidak, akan ditangkap 
dan ditoentoet atas pelanggaran se- 
soeatoe artikel. 

Sdr. M.S. Lathif bertanjakan lagi, 
bagaimanakah kalau ia keloear kota 
oentoek keperloean dagangnja, jaitoe 
mengambil kajoe-bakar oempamanja. 
maka didjawabnja, bahwa ,,oentoek 

Ikeperloean apapoen djoega ia haroes 
minta pas lebih dahoeloe". 

Begitoelah sempitnja orang mendja- 
lankan wadjib di tanah Banka itoe, 

Dihoekoem, karena me- 
 njeboet ,Saudaras. 

Kring PSII Pojowa Besar. Bolaang 
Mongendow (Noora Celebes) waktoe 
hendak membikin besl. vergadering, 
menoeroet “adat disana, telah memberi 
tahoekan kepada ,sangadji“ (kepala 
kampoeng) Pojowa Besar dengan soe 

Oleh karena chilap, disebabkan telah 
mendjadi kebiasaan dalam kalangan 
kita sendiri maka “alamat soeratnja itoe 
ditoelis : ,saudara Sangadji“ (boekan 
Toean Sangadji atau entah lainnja). 

. Oleh karena toelisan saudara" itoe 
lah maka voorz'tter kring terseboet, ia 
sdr B. Gilalom telah ditoentoet. kemoe 
dian didjateehkan hoekoeman denda 
1 2.50 atau pendjara 5 hari, karena di 
persalahkan . , . menghina", 

Roepanja memang boekan , saudara“ 
soenggoehpoen tiap2 Moeslimin itoe 
bersaudara. 

Konferensi PSI! se 
loeroeh Celebes. 

Boleh dichabarkan dengan pasti, 
bahwa Konferensi PSII seloeroeh Cele 
bes akan dilangsoengkan di Makassar, 
dalam achir boelan Maart atau awal 
April 1935. 
Adapoen jang hendak diperbintjang 

kan ialah oeroesan kedalam (|interne 
1angelegenheden). SN 

Anak ketjil jang ber- 

dinodai, 

Beloem lama berselang telah kedja- 
dian seorang anak dari salah satoe 
anggauta PSII Tjirandjang, membong- 
kar seboeah goedang padi kepoenjaan 
seorang Poetih.  ' 
Ozntoeng malang bagi si anak, ia 

ketangkap oleh Politie. 
Fihak reactie sadja mengetahocei, 

bahwa itoe anak ada anaknja salah 
seorang anggauta PSSII, mereka laloe 
mengelocarkan tjatji makian dan toe 
doehan jang boekan-boekan terhadap 
kepada PSII dengan mengatakan, bah 
wa PSil akan diboeikan sebab mem 
bongkar padi. . 

Toedoehan jang seperti ini boekan 
sadja dihadapkan kepada PSII, tetapi 
kepada SIAP (onderbouw PSII) poen 
djoega ikoet dinodai, pada hal anak 
itoe soedah lama “ diberhentikan dari 

SIAP lantaran kenakalannja djoega. 
Kita tidak heran, memang orang 

jang soedah hatinja dibaloet oleh 
dendam chasoemat, apabila kedjadian 
satoe ketjoerangan, ia tidak loepa 
mengambil kesempatan itoe boeat 
menodai dan mentjatji-maki apa jang 
dimoesoehinja oentoek melepaskan 
dendamnja, meskipoen tidak pada 
tempatnja. 

Perkawinanan jang 
membawariwajat. 

Dari LA PSII Waroengkoeba kita   Ada-ada sadja dalam waktoe jang   serba soelit ini! 

mendapat chabar, bahwa tiga orang 
anggauta PSII di sana, telah pergi 

boecat:nakakl.. s. PSI 

menghadap Kalipah oentoek memberi 
tahoekan, bahwa pada hari Kemis tg. 
31 Jan. '35 djam 2 siang akan dilang 
'soengkan perkawinan di roemah sdr. 
Hadji Moechtar, Waroengkoepa Bogor, 
dan mereka mengharap soepaja toean 
Kalipah soedi datang boeat mentjatat 
di dalam Register seperloenja. 
'. Oleh. toean Kalipah laloe meminta 
oeang boeat keperloean itoe sedjoem- 
blan f 2,18 dan. mengatakan, “kalau 
permintaannja itoe tidak ditjoekoepkan, 
ia tidak maoe hadir. 

Karena si bekal-penganten laki2 

tiada mampoe memenoehi permintaan 
itoe, mereka 

pemberitahoean itoe kepada Ass. We 
dana. Di sini mereka menerangkan, 
bagaimana pertemoean mereka dengan 
Kalipah tadi. 

Tiga anggauta P.S.LI. tadi laloe 
'poelang, karena mereka merasa, bah- 
wa kewadjiban mereka hanja mem 
beri tahoe dan ini soedah dikerdjakan, 

Pada waktoe jang telah ditentoekan 
di. atas, mereka sama menoenggot€ 
kedatangannja: toekang tjatat-perka- 
winan: (oetoesan Kalipah), tetapi sam 
pai k.I. djam 2.30 siang tiada djoega 
datangs perkawinan laloe dilang-: 
soengkan. 

Kira2 djam 5 sore, 2 orang oetoe 

san Kalipah datang. Setelah memerik 
sa perkwinan mereka lantas poelang. 
Tapi roepanja kedjadian ini tidak 
tinggal di sitoe sadia. 

Poekoel 9 malam satoe auto jang 
dikenderai oleh Ass. Wedana dan be 

berapa politie jang djoemblahnja sama 
sekali 7 orang, berhenti dekat roe 

mah sdr. Bisri (salah seorang saksi 
perkawinan itoe). Kepadanja dima- 

djoekan beberapa pertanjaan. 
Dari sini auto tadi teroes menoe- 

djoe roemah saksi kedoea dan se- 

teroesnja ke roemah wali (moedjbir| 
jang menikahkan, laloe dimadjoekan 
beberapa . pertanjaan. Besok paginja 

djam 7 Djoeroetoelis Ass. Wedana 
datang memeriksa oemoer si pengan 
ten perempoean. 

Demikianlah riwajatnja perkawinan 

itoe.. Bagaimana kesoedahannja sama 

kita toenggoe. Djika orang hendak 

bergaoel laki-isteri dalam , haram“ 

jang njata2 melanggar Agama, ta' ada 

halangan dan rintangan 'atasnja. Seba 

liknja djika orang hendak mendjalan- 

kan sesoeatoe menoeroet Agama Allah 

ta" koerang2 pertjobaan jang haroes 

di deritanja ! 
Tjabang PSII Baroe. 

Setelah diselidiki dengan pandjang 

lebar-dan—djelas maka. achirnja- di. 

poetoeskan, bahwa sedjak tanggal 7 

Februari '35 PSII di Lake-Timoer 

(Boeol-Celebes| diakoei sah sebagai 

satoe Candidaat Tjabang Partij. ' . 

Moedah-moedahan soeboer hidoep- 
nja, Insja Allah! 

Gara-gara perkawinan 

Sekali peristiwa terdjadi di Tjian- 

djoer, sdr. Mis'at anggauta PSI I, afd. 

Pateken, Tjiandjoer, karena pada tg. 

7 Februari ini telah menikahkan seo- 

rang: saudaranja anggauta P SII 

djoega, telah ditarik ke moeka Land- 

gerecht dan mendapat hoekoeman 
denda 112.50 atau pendjara 5 hari. 

Maka saudara kita tadi memilih 

pendjara, karena ta' ada ocang oen- 

toek membajar dendaan. 

Lagi kedjadian 
jang lainnja, 

Atas pengadoean Penghoeloe dan 
Chatib telah ditoentoet saudara H. Is- 
mail anggauta PSII Poelau Kome- 
ling, Moeara Doea Palembang karena 

menikahkan anaknja dan mengambil sak 

si doea orang anggauta PSII. djoega. 
la diwadjibkan membajar f2 ialah 

f1 boeat jang menikahkan dan f 0.50 
boeat doea orang saksi sedang jang 

f 050 lagi oentoek kas marga, 
Tentoe sadja ia tidak maoe membajar, 

dan "oleh karenanja ia ditoentoet se- 

tandjoetnja apa jang akan kedjadian 

lagi, kita masih menanti. 

  

  

sAGOENG” 
TRANSPORT —ONDERNEMING 

Oude Tamarindelaan 212 Bt.C: 
Tel. No. 1220 WI. 

Sanggoep kerdjaken dengan ga- 
rantie: Verpakking, Verhuizing, 
te LAND en OVERZEE: afscheep 
&-Opslag. 

: Politoeren: Piano, verhuis- 
boedels en houtwerken. 
Pasang: Leiding gas, aer elctr, 
dan laen-laen. 3 

Hormat pengoeroes 
menoenggoe pesanan. 

Raden SOEMARTO.           116 2 

lantas melandjoetkan . 
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of tidak sama sax 

   

  

Tebih baik diam-diam pergi sadja ke' 

MH orangnja semoeanja diterima dengan hormat, dioeroes beres 
MH penjakit doeloe dan nomor dibelakang sekali baroe bitjara per- 

  

kara wang. 5 

| Obat mata Koetjing 

   

   
nto boeat pertjobaan 

rim GRATIS asal sadja - 

| maoe tanggoeng ongkosnja. 

ialah RADJA dari segala obat mata. 

  
  

sedia dari obat-obatan 1   

dan Catapodi, selamat 

  

  

Dokter KOETJING 

dan Kotaradja V.V. 

  

MINTALAH PER ,,REMBOURS" 
— Boeat djoeal lagi dapat 40 pCt rabat. , 

N. B. Sesoeatoe roemah tangga moesti, ja perloe simpan dan 

| Taulin boeat penjakit koelit, dan sepasang Cataulino 

dan damailah toean seroemah tangga. 

AWAS dan DJAGA!!!! Moelai Hari Minggoe 3 Februari 1935 
Melontjat Ke Soematra Lampoeng— Palembang 

Bangka—Djambi—Soematra Westkust—Tapanoeli—Medan Deli 

| KLINIEK DOKTER KOETJING. 
: The Cat Medical Hall Pasar Senen 

Fiesch obat mata Tjap Koetjing, 

beroentoeng serta akan roekoen . 

Batavia Centrum. 

  

  

KLEERMAKER 
Sawah Besar 2—0 | Batavia-Cenirum 

Telegram-adres: BAKRI 

  

      

    

    

dan netjis. 154 

  

TOEKANG GIGI 

Thio Tjie Kim 
Pintoe Besar 6 Batavia 

Gigi bagi orang hidoep boekan sadja ada 
perhoeboengan besar sama kawarasan badan, 
tapi djoega ada' ambil satoe kadoedoekan 
penting bagi 'kabagoesan: seande orang poe- 

nja gigi tjopot (mpong) atawa dimakan koe- 

toe dalem tempo bitjara ketawa atawa ma 
mah makanan nistjaja ilang sabagi kaba- 
goesannja dan  rasanja jang enak: maka 

pasang dan tambel gigi telah djadi satoe 
roepa techniek jang penting. Kita menjakinin 
ilmoe gigi soeda berpoeloe taon, dan kita 
pertjaja jang kita poenja kapandean dalem 

ilmoe gigi ada tjoekoep sampoerna, boleh 
dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang 

asal, ditanggoeng dalem doea poeloe taon ka- 

loediboeat makan tida merasa sakitserta ting- 
gal koeat. 

Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim 

jang bisa semboehken sakit dalem satoe 

Selamanja kita ada sedia dari matjem? | 
Ikain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen, 
Idril, en djoega kita poenja potongan telah 

dapat poedjian dari segenap bangsa rapi | 

menit berhoeboeng sama malaise harganja 

ditoeroenken satoe botolf 1.— Isatoe roepial. 

  

selain d 

mintaan boleh diadreskan kepada   151 

Tidak ada lagi jang paling enak dan 

  

Sedia tembako oentoek pipa kaloearan bangsa kita sendiri. 5 

Rasanja enak, harganjapoen moerah. 

| Oentoek pertjobaan (monster) boleh dapat. Gratis. Soerat-soerat per- 

   
moerah 

aripada ' 

  
Kalau boesoek boleh kasih kembali. 

Hanja 6 cent satoe pak, 

HOESSAIN MAHMOED 
Pitt moes. Cheribon.   
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MILLIOENAN DI TIAP-TIAP TEMPAT 
SOEDAH TERDJOEAL 

Kemandjoerannja soedah terpoedji oleh tiap-tiap orang 

  

— OBAT 
ENG AUN TONG 

  

PA' TOEA TERSESAT. 
"1 Gbr Na 

ENGKA-WIDJAJA 2 : 

  

Speciaal oentoek Pemandangan”, 

— Nadruk verboden. 
memamas Maa 

sa IV 
| KENA DJERAT. 

Raden Warga :. Te im 
bib. Segaia perkata'a 
saja toeroet". 

kasih ta- 
an akan 

  

   

- 

.Itoelah sebagoesnja“, djawab tabib.| 
Tidak berapa lamanja maka Raden 

Warga minta idzin poelang. Meskipoen 
hari amat panasnja, ia ta' menoeng- 

gangi kendara'an, 'dan matanja ta' 
— berhenti-berhentinja melihat kekiri- 
kekanan, kalau-kalau kedapatan orang 
jang diramalkan tabib tadi: Setelah 

lapar dan sangat haoesnja. 

seorang 
Itingkah 

  

“— MOLENVLIET 
TELEFOON 

  

merasa tjapai ia berdjalan, berhentilah 
ia diseboeah roemah makan, karena 

Ketika ia 

doedoek-doedoek makan, datanglah 
laki-laki, bertanja dengan 
lakoe jang hormat sekali : 

»Bolehkah saja menanja tocan ?“ Ra- 
den Warga jang lagi doedoek-doe- 
doek makan itoe sangat terperandjat, 
sebab pikirannja lagi melajang-lajang 
kedoenia kenang-kenangan - . . 

' »Toean bertanja pada siapa ?“ 
Raden Warga. 

»Kepada toean“, djawab orang jang 
baroe datang itoe. 

sBoleh, ada apa?" 
Warga. 

Djangan goesar toean“, katanja 
lagi. 

..Waktoe toean keloear dari roemah 

kata 

tanja Raden 

'tabib Achmad, air moeka toean sa- 
ngat poetjat. 1g 

Apakah jang tocan renoengkan ? 
'Djika tocan betoel berada didalam 

kekaloetan hati, sama sadja dan Saja. 

Saja djoega lagi berada didalam la- 
oetan ketimbangan. 

Soekakah toean menolong saja P 
Djika tocan soeka, saja djoega sang- 
goep menolong segala kesoesahan 
toean ', 

OBAT SAKIT KEPALA 

W.174  BATAVIA 
BAT. 1000 

a 

Raden Warga sesoedah mendengar 

perkata'an 'itoe sangat riangnja. ka- 

tanja: ,,Betoel saja berada didalam 

kebimbangan.  Sjoekoer djika toean 
maoe menolong saja. Saja djoega 

maoe menolong tocan"'. 

,,.Nanti, bilamana toean soedah ma- 

kan datanglah keroemah saja di Gang 

Belle, soepaja kita dapat berdamai 

setjoekoep-tjoekoepnja", kata orang 

jang baroe datang itoe. 

Raden Warga: ,.Saja ta” tahoe di- 

mana letaknja Gang Belle itoe", 
.Semoea soepir dan koesir tahoe 

dimana letaknja Gang Belle itoe. 

Tanjakan sadja roemahnja Hassan. 

Itoelah nama saja". 

Raden Warga: ',,Soepaja saja ta' 
bertanja-tanja, lebih baik kita bersa- 

ma-sama sadja". 

Hassan : ,.Begitoe djoega, baiklah". 

  

v 

BERKELOEH. 
Tidak berapa lamanja kedoea orang 

itoe soedah naik moebil, dan 10 me-     nit kemoedian datanglah kepada tem- 

pat jang ditoedjoe. , 

  fipar 

HOOFDAGENT. 

se) 3 

AGENT: NN NN 
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IPALM.BOOMBAL SEM 

  

    

  

    SA Te AAN IN 

boesing kepala, sakit- 
peroel ,enek, moenia3, 
loeka2. masoekangin, 

meloeang 
harga per notje fovzict 
logar Java fousci 
djoeal lagi rabat baik 

DI/TRIBUTEUR: 

S0UW HAN JAM   
NN YAN TN KARNA YEN 

SA SID 

SADJOESIE ToKo.. DE ECHTE” DJEMBATAN MERAN B.Z. 

  

belah, kepala 

      
Banjak minjak ramboet tetapi 

mandjoer djarang 
Awas! selamanja liat merk se- 

koreng, ramboet djadi gemoek, 

item, lemes, matiken koetoe dan 

ilangken 

  

jang 

djadi enteng tida ae | 

ketoembe. | 

  

Kloearan 

Roemah obat 

Jo Tek Tioe 
Kwitang —Batavia-Centrum 

    
  

Inilah roemah saja, kata Hassan, 

sambil mempersilahkan toean Warga 

masoek. 

Roemah itoe ketjil benar. Diserambi 

moeka hanja ada balai-balai sadja. 

Didinding adalah terletak sehelai 

almanak dinding. Lain dari pada itoe 

ta“ ada apa-apa lagi. Raden Warga 

dan Hassan doedoeklah  bersama-sa- 

ma dibalai-balai. 

Saja tinggal disini baroe seming- 

goe", kata Hassan. ,,Saja beloem 

poenja apa-apa, sebab achir boelan 

ini nasib saja amat malang. Isteri 

saja sangat setia, 

Belakangan ia melarikan diri, sebab 

mengikoet laki-laki jang lain. Saja 

ta' dapat menjoesoel, sebab oeang 

dan pakaian jang mahal-mahal diba- 

wanja Soekakah toean menolong 

saja? Djika tocan soeka menolong 

saja, akan. saja tolong taean, walau 

membawa mati sekalipoen. Insja Allah. 

Apakah kesoesahan toean ?" 

Raden Warga: Kesoesahan saja 

hampir sama dengan kesoesahan toean. 

Saja datang kemari ini sebab . . . .“ 

Hassan: ,,/Teroeskanlah : toean dja- 

ngan  maloe-maloe. Soenggoeh mati, 

saja sanggoep menolong toean Sam- 

pai permaksoedan toean tertjapai". 

Raden Warga: , Saja pertjaja akan 
tocan. Saja akan tjeriterakan segala 
kesoesahan kepada toean. Saja datang 
kemari ini, sebab terbawa nafsoe, 
soedah ta” dapat ditahannja lagi. Saja 
sangat tergila-gila oleh seorang gadis 
anak seorang Patih, pensioen. Dari 
Garoet saja datang kemari bersama- 
sama orang toeanja. Sekarang mereka 
itoe tinggal di Goenoeng Sahari, di- 
roemahnja Dachlan, seorang saudagar 
moeda disini, : 

Hassan: ,Saja kenal akal Dachlan 
dan roemahnjapoen saja tahoe". 

Raden Warga : ,,Djika toean tahoe, 
sjoekoerlah. Bagaimanakah akalnja 
soepaja maksoed saja tertjapai ?“ 

Hassan: ,Boeat saja oeroesan jang 
begitoe gampang. Saja poenja kena- 
lan seorang perempocan toea jang 

kita soedah dapat obat dari padanja, 

hendak kita". 
Raden Warga: , Dimanakah ting- 

galnja orang perempoean itoe ?“ 
Hassan: ,,Di 

djaoeh dari sini. Bagaimana pikiran 
toean.. perempoean itoe panggil ke- 
mari ataw kita, datang kepadanja ?“   Akan disamboeng, 

    

dapat membikin goena-goena. Djika 

tentoelah menoeroet akan segala ke- . 

Sawah Besar, tidak 
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