
       
    
    
    
    

          

           

    

   

  

     
  

  

    
    

107 Batavia Centrum, 

  

  

Beta 12 nadi 
  

  

  

'Waktoe hendak mendjalankan ato 
n gadjih pegawai negeri, kira-kira 

0 boelan dibelakang, maka dari fihak | 
'pemerintah ada didjandjikan, sbahwaj 
soal: menetapkan gadjih. menoeroetj 

  

   
   

    

   

    

   

  

     

    

   
      

   
   

   

    

   

    

   

    

   

  

   

  

   

   

    

  
'moerah-mahalnja ongkos P nghidoe- 
pan “dalam satoe daerah (regionale 

larissen)'akan dipeladjari dan djika- 

ju 'benar akan berfaedah, akan didja- | 

tan djoega.. 

ipang orang menetapkan moerah- 

nja ongkos penghidoepan dalam 

sberapa “daerah atau tempat dengan 

ibandingkan dengan ongkos penghi-| 

oepan,. oempamanja di kota-kota 

2sar,. Betawi, Bandoeng, Tjirebon, 

marang,        
erabaja, Medan d.l.I.| 

Atoera gadjih menoeroet moerahnja 

'orgkos "penghidoepan 'itoe “akan di-) 

djalankan “katanja” oentoek beberapa 

itoe. Djadi kembali schaal A. mendjadi 

empamanja, semoea pegawai2 Pand- 
“huis,- pegaw ai2 rendahan pada B. B., 

seperti opas kantor, djoeroetoelis, etc. 

  

         
diseloeroeh “Indonesia jang | 

  

  

'akan dirobah, : dan meskipoen 

katnja sama, akan tetapi djikalau 

“bertempat tinggal dalam doesoen atau 
dalam" kota ketjil, mereka, ini akan 
lebih .rendah gadjihnja dari pada 

Sesamanja sepangkat jang bertempat 
inggal dalam kota besar atau dalam 

daerah jang terhitoeng mahal. 

|. Begitoelah, - seorang lichter » dari 

'Pandhuis dalam kota Betawi gadjih- 

| nja #20: seboelan, sebab kota Beta- 
—.. wi memang kota mahal. Akan tetap" 

Tg 

huis di Laboean atau di. Tjampea, 

idak: akan- digadjih f 20 hanja f 10 

u f 15 seboelan, sebab di Laboean 

h “di Tjampea ada tempat2 jang 

gkos penghidoepannja- moerahani 

     

    

   

  

   

2 Ba. « : dari pada di Betawi... 
— Adilkah ini? Kita rasa banjak orang 

“tidak akan merasa senang, djikalaw 

| gadjih itoe diatoer menoeroetMoerah 
| mahalnja ongkos penghidoepan. Apa- 

      
   

    

L 
£ | jang biasanja dipindah-pindah dari 

| Satoe ke lain tempat. Dengan adanja 

  

” Shan ke kota besar ada satoe pro.mnotie, 

"dan djoega pelamaran oentoek beker- 

»'dja dalam kota akan keterlaloean ba- 

| “njaknja. Biarpoen mahal, akan tetapi 

1 febih tinggi gadjih ada djadi pengaroeh 

besar” sekali atas peniatan dan ke- 

maoean bekerdja pada Gouvernement, 

Z. dalam sd av aBode”, roepanja 

at setobdjoe dengan atoeran ,,regio- 

n p” itoe, dan ia merasa menjesal 

“sekali, bahwa pemerentah didalam 10 

' boelan jang laloe, beloem djoega ada 

Gouvernement mendapat roegi bebe- 
ipa poeloeh millioen roepiah. 0 

Tapi, ia akoei djoega, soekarnja atoe 
an regionaal itoe, karena perbedaan 

'besar dalatnfiperkara ongkos. penghi- 

| 'doepan' itoe tidak. bisa ditjari dalam 
# 

srbedairi daerah antara Djawa Barat, 

   
    

      

   

  

   

        

   
   

  

   
   

   

    
   

  

  

  

».tetapi.,mesti, dalam perbedaan 
ra tempat-temi ilam provincie 

ing2 ,itoe. Betawi tentoe, beda de- 
   

| |Bandjar tentoe beda 'dengan “Rengas- 

dengklok, Pandeglang dengan Tja- 

- 

a|Pertjidraan antara doea anggauta 

noeroet cammunigut jang officieel soe 
dah dipanggil doea divisies bala ten 
tara diantara tanggal 5 sampai 11 Fe- 
bruari sebagai atoeran persediaan. 

Ph bata Ie. seb! jang pendidikannja..soedah selesai 2 

i roepanja soelit sekali. Tidak|tahoen ke belakang, djoega soedah di 
panggil dan dikoempoelkan. 

dikoempoelkan di kota Bari dan Flo- 

pangkat dalam schaal A dari H.B.B.L.|tum fantjaman). kepada Ethiopie, djika 

“Kind - van de. rekening”, korban!| 
Saya sap Hae pada jang sekarang ini”. 

1 

angkatnja | d 
| sama dapat gadjih djoega'sama. Inilah 

samanja  coempamanja lichter Pand, dengan oetoesan Fngiand di Addis 

« kpenghidoepannja pendoedoek disitoe 

jagi oentoek pangkat dan pekerdjaan, |. 

Ikembedian hari: 

i- |dan-kalau mesti, menoeroenkan gadjih 

jawa Tengah, dan Djawa Koelon, 

ngan Bandjar, dan kita bisa tambah, | tic 

  
     

Oo Nolkenbond, 

ui “Italie soedah bersedia. 

Roma, Ii Feb (Aneta-Reuter) Me 

' Semoea soldadoe dari klasse-1911, 

. Dikabarkan bahwa bala-tentara itog: 

rence. : 
Kedjadian ini disebabkannja oleh ke 

soedahannja itoe kesoekaran2 jg baroe 
lagi dengan negeri Ethiopi& (Habsji). 
jang menimboelkan banjak kebentjian 
di Itali8. iki 

. Waki!2 dari ministerie oeroesan loear, 
negeri kata, bahwa ,Italie barangkali 
akan megirimkan satoe soerat ultima- 

perhoeboengan diantara doea negeri 
ihi, akan mendjadi lebih genting dari 

30.000 -sol- 
£| 

:. Dikabarkan bahwa ada 
dadoe dari bala-tentara Ethiop:€,jan 

soedah .dikoempoeikan di 

Perkabaran bahwa: Itali 

3 
     

    

€ mempoe- 

bisa dipertjajanja, oleh karena di dalam 
boelan Maart, di negeri Ethiopig toe- 
roen hoedjan jang biasanja besar 
sekali, oleh karena mana pergerakan 
-militair sampai boelan November ada 
soekar sekali. 

jak apn € 

|. Mintak advies dari 
5 England. 

London. Il Feb. |Aneta|. Radja 
Haile Selassie dari negeri Ethiopit, 

selamanja mempoenjai perhoeboengan 

  

ngin, atau antara Koetowinangoen— 

dimana, menoeroet pendapatannja achli 

achli econoom jang .soedah periksa 

“ampat tahoen lamanja, anak negeri bisa 
'hidoep seorang Sehari dari wang se- 
gobang!— dengan Salatiga atau Am- 

barawa,: Pa un 

Orang boleh pikirkan sendiri, bagai- 
mana soelit dan banjaknja pekerdjaan 

'mahalnja ongkos penghidoepan setem- 

pat-tempat itoe, oentoek menetapkan 
gadjihnja. pegawai2 pangkat rendah 

sadja, | : 

. Djikalau  Gouvernement memang 

mesti mengoerangkan belandja gadjih 

pegawainja, dan kemestian ini ber- 

dasar atas keadaan jang soekar, tidak 

bisa disingkirkan lagi, sebagai satoe 

perkara force majoure“ (terpaksa 

oleh hal2 diloear kekoeasaan sendiril, 

maka lebih baik didjalankan itoe sug- 

gestie. jang kabarnja memang maoe 

didjadikan azasnja atoeran gadjih di 

Penoeroenan gadjih 20 pCt. dari 

jang sekarang oentoek pegawai2 baroe 

jang-sekarang ketingkat itoe. J0 1» 

 Djalan ini ada lebih gampang 'diker- 
djakan, dan, meskipoen dirasakan pedih 

oleh mereka'jang bersarigkoetan,'akan 
tetapi djoega akan dirasakan adil,sebab 

4 #pisd, sama rata, perasaan mana 

   

Iseurs2 kehakiman oentoek mintak 

temp: Il. Perkara ini.hingga 
Ye Ay data an ea Di ie “sementara. 

$ majit koesir jang tjelaka itoe dikirim| 

pang-|njai - perniatan . oentoek menempoer|oentoek diperiksa oleh jang berwa- 
'Idan menjerang negeri Ethiopit, soesahj djib. 

noeng Krakatau bekerdja teroes dengan 
kadang2 lebih keras dan lebih koerang 
lagi. 

2 | (ea beberapa besarnja lagi ongkos peker- | 

| atoeran itoe, maka nistjaja kepinda- djaan itoe, oeritoek menetapkan moerah 

Abeba. Sir Sidney , jang mem 
beri advies kepadanja soepaja djangan 
melakoekan salah satoe'tindakan jang 
akan mengadakan kesgekaran barce/. 

baroe lagi dan soepaja dengan segera 
memboeka dan mengadakan pembitja 
raan langsoeng dengan Itali8« 

Menjerdeh kepada 
Volkenbond. 

Geneve, Ii Feb. (Aneta). Kedja 

dian2 jang paling belakang di dalam 
perselisihan diantara Itali& dan Ethiv 
pie, dipandang “sangat genting, oleh |s 
karena doea2 “fihak telah berdjandj' 

soepaja selamanja- akan diadakan pem 
bitjaraan mereka tidak akan menjoe- 
karkan keadaannja. 
'Diwartakan bahwa 'oetoesan Ethio- 

pie di: Parijs minta'nasehatnja advi- 

pertolongannja “Volkenbond. 
Tapa 4 

Penoebroekan kreta api. 

Seorang mati dan 2 koe- 

L. dahantjoertergiling. 

Kemaren kreta api. S.S. jang be- 
rangkat dari station Gambir djam 7.10 
pagi diantara Kedoekan Gaboes de- 
ngan Terisi, dimana satoe pintoe 23. 

jang “tidak  didjaga, soedah menoe 
broek satoe gerobak jang ditarik oleh 
2 koeda dan berisi kajoe2 balok. - 

Doea koeda dan satoe orang koesir 

nja itoe gerobak soedah mati tergiling 
itoe ketika djoega.. 
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Goenoeng Krakatau. 
Aneta kawatkan dari Serang, Goe- 

Pada tanggal 8 Februari dari poe- 
koel 7.51 pagi2 sampai poekoel 6,54 

sore ada 195 letoesan banjaknja - me- 

ngeloearkan asap poetih dan jang hi- 

tam, diantara mana jang paling tinggi 

ada 700 meter. 
Pada 9 Februari dari poekoel 8,50 

pagi sampai 6,56 sore ada 56 kali le 

toesan asap poetih dan 58 letoesan 

asap hitam, diantara mana jang paling 

tinggi ada 400 meter, 
Pada tanggal 10 Februari dari poe 

koel 7,15 pagi sampai poekoel. 5,08 

sore, hanja - mengeloearkan letoesan 

lasap poetih dari mana jang paling 

tinggi ada 400 meter. 

—0— 

Tanah oentoek Indo. 
Hak anak negeritidak 

bisa disia-siakan. 
Rapport bagian jang ke-1 dan ke-2 

:dari Commissie oentoek menjelidiki 
pemberian hak tanah kepada “bangsa 
Indo, diantaranja memberi peman- 

dangan tentang banjaknja kesoekaran2 
jang terselip dalam so'al ini. 

Ropport itoe moeatkan peman- 

(dangan "tentang hak2 tanah jang se- 

karang djoega bisa didapatkan oleh | 
bangsa Europa. Selainnja moeatkan 
satoe doea nota tentang kedoedoekan 

nja bangsa Indo dalam pergaoelan 

'hidoep dan kesempatan oentoek be- 

kerdja oentoek mereka sekarang dan 

dalam tempo jang akan datang. 
Bagian jang ke-3 ditoenggoe ke- 

logarnja tidak berapa lama lagi. 

“ Tentang poetoesan-nja, sekarang 
hanja bisa diterangkan bahwa Com: 
missie 'itoe mentjoba oentoek me-! 
moetoeskan itoe so'al dengan menetap 
kan pemberian perlindoengan atas 
hak tanah oentoek Kaoem Tani bang 
sa, Indonesia, tapi mengatoer lebih 
memoeaskan " 'kesempatannja bangsa 

Belanda jang maoe tetap berdiam di- 
sini, oentoek #mendapatkan tanah oen 

toek mendirikan roemah2 dan oentoek 

"mendirikan peroesahaan pertanian. 
Commissie itoe voorstel kepada Pe 

merintah  soepaja 'itoe rapport jang 

malam boeka pidato di moekanja ptr 
koempoelan Studenten Tionghoa ten- 
tang kerakjatan bangsa Tionghoa, me- 
nerangkan jang ia terima itoe tempat 
dalam Volksraad. 

kata, bahwa tjita-tjitanja bangsa Ti- 
onghoa. jang dilahirkan disini, jalah 

berdiam dan meninggal doenia ditem- 
pat kelahirannja. : 

rima dari tanggal 16 sampai tanggal 
31 Januari 1935, F..124.942,49 dian- 
tara mana F. 100.000. dari Pemerintah 

di Indonesia. 

bahwa disana soedah meninggal doenia 

dalam oesia 85 tahoen, toean W. F. 
Commereli, doeloenja bekas. Hoofd- 
onderwijzer. 

bahwa Officier- van. Justitie. soedah 
memintakan hoekoeman 4 boelan pen 

Pi . |djara kepada terdakwa C.A.E.G, Claes. 

arang masih sebab dipersalahkan telah 

Soentikan pest semangkin digema- 

      

Diterbitkan oleh: 

Dtukkerij .PE MANDANGAN” 

Kantoor: Senen 107 Bet,-Centram 

HARGA LANGGANAN | 

Indonesia satoe kwartaal f 4.50 

| Locar Indonesia . . Lt 550, 

Boleh dibajar 'boelanan, :tetapi . 

brenti haroes. diachir kwartaal, 

Tarief 
: k administratie, 

MAAN SRS AA KENNEAES NE 

  

  

  

'Mr. Ko Kwat Tiong. 
Menerima koersi 

Volksraad. 

Mr. Ko Kwat Tiong jang kemaren 

di 

Dalam pembitjaraannja itoe, Mr. Ko 

vepaja di waktoe oemoer soedah toea, 

— 9 — 

Oentoek kaoem penganggoer. 

Centraal Werkloozen Comite mene- 

— 9 — 

Meninggal doenia. 
Dari Bandoeng. Aneta mengabarkan 

  

    

Pi 

FP XD 

    

1 
ta     Sel AKP 

  
PLAAT.: PLAAT 

FL2:2.20 PER SIK 
Dengerlah opname2 “jang paling 

baroe dari Miss Jacoba, Abdullah, 

Sapulity dan lagoe Djawa dan 
Soenda. , 
  

Mintalah prijscourant dari 

Importeurs. 

N..V. Handel Mij v/h C.M. Luyks 

Batavia - Centrum. - Noordwijk 27 

Bandoeng. Bragaweg 40.   
Sebab bigamie. 

Aneta dari Padang mengabarkan 

beristeri 

—0O— 

ri anak negeri. 

Dari Bandoeng dikabarkah oleh 

Aneta bahwa menoeroet A.I. D, di 

Tjimahi itoe soentikan-pest ada men- 

dapat succes besar, antara lainnja ke 

njataan bahwa 1000 orang pendoedoek 

anak negeri jang kebanjakan berdjalan 

kaki dari Lembang pergi menoedjoe 
Tjimahi oentoek meminta disoentik, 

—0— 

Pemimpin2 Fractie di Volksraad. 

Dioendangbersantap 
diistana. 

Pemimpin dari berbagai2 Frastie di 
Volksraad soedah dioendang oentoek 

bersantap di istana Wali Negeri nanti 

pada tanggal 18 Februari jad. NN naa 

Ketjelakaan ? 

Doeloe djoegasoedah 
kedjadian? 

Menoeroet kabar dari Banten kepada 

Sipatahoenan, toean inspecteur 
yan politie Dom dari Serang kembali 
soedah menembak .orang dibilangan 
Poelo Merak. Kabar lebih djaoeh akan 
menjoesoel, katanja. 

S,S. menoeroenkan tariefnja 
Berhoeboeng dengan kabaran jang 

sogdah dimoeat dalam ini koran kema 
ren rubriek kota lembar kesatoe, ten 
tang S.S, dan N.I.S. akan menoeroen 
kan tariefnja, lebih landjoet J.B. bisa 
mengabarkan sebagai berikoet: « 

gitoe djaoeh hal ini. dibagi dalam 5 ga 
longan tarief2. Sekarang dibagi djadi 3 
golongan sehingga dengan oeang jang 
sama banjaknja, orang dapat mentjapai 
perdjalanan jang lebih djaoeh. 

Soekaboemi-Buitenzorg: 
Sampai sebegitoe djaoeh harga diklas 
:satoe, boeat tiap2 kilometer 4 setengah 
cent, klas doea 3 cent, klastiga 1 cent 
Djoemblah2 ini sekarang ditoeroenkan 
mendjadi masing-masing 2 cent, 1,4 
cent dan 0.66 cent, 

Buitenzorg-Weltevreden: 
Tariefnja tiap2 kilometer ialah 4 sete 
ngah, 3 dan satoe setengah cent. Se- 
karang ditoeroenkan tiap2 kilometer 
2.4 cent, 1.6 cent dan 0.76 cent. 

Soekaboemi-Weltevredem 
Tarief tiap2 K.M. masing2 4 setengah, 
3 dan 1 setengah cent. Sekarang ditoe 
roenkan masing2 djadi 3.15 cent, 1.4 
dan 0.71 cent, 

Sekalian perobahan2 ini moelai ber 

“Ceintuurbaan: Sampai sebe-| 

  Ditjari Agent2 “di :mana2, tempat. 

  

4 

Notaris di sciiorst. 
Menoeroet berita jang didapat oleh 

B.N., Raad van Justitie di Betawi soe 
dah memoetoeskan jang toean L.S.B., 
Notaris diSoekaboemi, moelai tanggal 
Februari 1935, Oeritoek lamanja 3 

boelan dischorst dari djabatannja se- 
bagal Notaris terseboet. Artinja sela- 
ma 3.boelan itoe, ia tidak: boleh me- 
lakoekan pekerdjaan dalam pangkatnja 
terseboet. $ 

Sebabnja ialah lantara 

tidak. memenoehi ketentoean2: jang wa 
djib ditoeroetnja. Panen 

Pekerdjaan Notaris di Sxekaboemi 
selama 3 boelan itoe dilakoekan oleh 
mr. De root. sebagai Wakilnja' se- 
mentara, sedang totan $ Buberano 
pesiar ke Bali, Japari dan” Ti 

    
0 

Tertangkap Waktoe maoe poelang, 
Karena menggelapkan 
oecang, Peka pera an 

Aneta Kawatkan dari Soerabaja, se- 
orang pendjoeal dari. .import-firma 
»Societa“ di, Soerabaja bernama M.F. 
Reinhardt soedah lama “ditjari oleh 
karena menggelapkan oeang. 

Kemoedian ketahoean- bahwa ia soe 
dah ada dikapal ,,Sibajak“ maoe poe 
lang dan telah sampai di Belawan De 
lis Disana 'ia tertangkap .dan dibawa 
lagi ke Betawi dengan kapal ,, Meyer“ 
dari K.P.M. 

Pada tanggal 15 Febr..ia teroes di 
bawa dengan kereta api Eendaagsche 
ke Soerabaja. dengan perantaraannja 
Chef-dari' Recherche, : 
Penggelapan oeang itoe moelai boe 

lan Juni, Banjaknja beloem .bisa di 
tetapkan, tapi sekarang soedah ditak- 

|Isir ada 19.000 roepiah. 
2 Tera Ws 

(Fabriek roko Faroka diloeaskan. 

Productie dari 5000.000 
batang sigaret mendjadi 
10.000:000..” "1 eng 

Dari fihak.:jang. boleh: dipertjaja, 
kita terima kabar, jang directie2 dari 
fabriek2 Faroka di Malang telah moe 
lai melakoekan itoe pekerdjaan peng- 
loeasan pada fabriek2 terseboet. 

Mereka "soedah moelai: dengan piat 
lakoekan -pekerdjaan. terseboet,. maka 
djoega tidak" beberapa boelan lagi 
pasti pekerdjaan itoe akan selesai 

diterima semoea tinggal dipakai sadja, 

'Idemikian toelis S T.P, 
Pada 2 April 1935 jang akan datang 

Faroka akan tjoekoep oemoetnja 3 
tahoen dan kalau bisa itoe hari, soe- 
paja bisa diramaikarf dengan berbareng. 

Productie harian dari Faroka” jang 
tadinja tjoema ada 5 millioen batang 
sadja seharinja, sekarang soedah ber-         tidak bisa didapat dengan itoe atoeran 

tegionadk” 

Ka, 

soedah dikirimkan, dengan segera 
dioemoemkan. | lakoenja tanggal 1 Maart j.a.d, 

  

' Fobah. mendjadi 10 millioen batang. 

Dir. R. H. O, DJOENAEDI 

advertentie,- ketrangan pada 

HIS MASTERS VOICE 

ah H tocan S.B.: 
waktoe membikin soeraf. testament, / 

e 

o 

semoea. Mesin2 jang perlpoe2 soedah " 

bag
ike

i 
Pa
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|. Sovjet Rusland, jang doeloenja dipan: 
| 'daag sebagai moesoeh 'merah' dari 

f » oeh dor lia - Fa aea Per Ki can 

sel hocktoeti ofeli Verdrag-verdrag 

1 non-agressie 2 ri-negeri tetangga jerang) dengan neg€ti- n 3 
njerang) Meng ja  sema-| -: 

: | dalam masjrakat. Barat sekarang ini: 

Bi djotosan 

ia tidak perloe lagi tjari teman oentoek 

ke d 

-. kan oleh doenia Barat, maka Amerika 

| berdjabatan tangan dengan ia, dan se- 

Ng merika tidak maoe beroeroesan lagi 

  

      

Bae a et aaee tnpa gen Menma apaan em Nenen a Ame Manager aman am Rame ANNaPe yaa 

  

  

    

NA 

     ebangsaan atau pe |i 
it), tapi sering sekali 

der aarde", (loempoer 
oeang ! ka 

      (sentime 2 
      
       

  

    
   

      

& | Doca tahoe (dibelakang, Ameri 
Sarikat soedah akoe sah Sovjet R 

Pagn land sebagai negeri jang mempoenja 

  

   

  

   

an. tetapi sekarang, meloeloe lanta 
“ : Sowjet Rusland itoe tidak soedi| 

membajar hoetang2nja Tsaristisch Rus 
land, Rustand.djaman keradjaan, maka: 

Amerika Sarikat-itoe tarik. poelang se 
moga. consulaten Amerikaan di Sovjet 
Rusland "itoe, katanja, soedah tidak 
perloe lagi, dan djoega oetoesan Ame- 
rika di Moskou, Mr.. Bullitt, jang ada 
dalam verlof di Washington tidak 

in poelang kembali ke Rusland, 
        

   

   

    

   

  

oleh lain orang oetoe 
ja, ada seorang diplo-. 
kan politiek jang tidak 

g masih ingat, bagai 

“8 9 mendjadi gempar 

“4g adanya 1Oe'pembitjaraan-antara 
President Rbosevelt dan Litvinoff di 

“Washington, moeia2 tentang so'al2 

economie, kemoedian dengan berachir 

“Sovjet 'Rusiand' itbe diakoe sah olet: 
' Amerika Serikat Orang banjak, djoega 

diloear negeri jaan. menanja, apakah 
dalam pemoiijaraan itoe tidak dibawa: 

bawa so'al2 militair ?. Oempamanja, 

so'al perserikatan militair di Timoer 

Djaoeh ? : 
. Dalam perkara .ini, baik Amerika, 

maoepoen Rusland, sampai sekarang 

pegang resia, akan tetapi dari beberapa 
| atoeran jang kemoedian diambil oleh 
Rusland, dari sikap doea negeri itoe: 

terhadap Japan, orang banjak berke- 
j n bahwa -perserekatan atau se- 

  

. dikitnja perdjandjian politiek demikian | mendjadi angganta P.N.I: 

-memang djoega ada. 33 

. Dan, meskipoen tjoema doegaZan 
sadja, pengakoean sah oleh Amerika 
Serikat itoe berpengaroeh besar afas 

politieknja negeri2 di Buropa terhadap 

        

   
   

  

tidak lakan saling me- 

dibeneea Europa, oleh 
tjam Locarno oentoek 

oleh perserekatan Fra 
.oleh penerimaan Sovjet 

  

   

   

: at: # inggauta Volkenbond, oleh.... 
Maongee | baroe dari Sovjet Rus- 
Tn Un fgaoelar internationaal 

sesoedahnja Rusland 
tbe termasoek kembali dalami masjra 
Kit toca, maka Amerika itoe lepaskan 
tangannja tidak maoe “berdjabatan ta gan lagi dengan Rusland, karena... 

Dan sekarang, 

Rusland tidak maoe bajar hoetang2 

jang doeloe itoe, hoetang2 dalam dja 

man keradjaan. PN Tan an 

“Rusland tidak”maoe bajar, baik de 

'oeang roebel! 

.. Soviet: Rusland boekan Sovjet. Rus-. 

LN kalau ia tidak balas sikap 

“Amerika itoe. Kabarnja Moskou djoega 

akan tarik poelang semoea consul2nja 

di Amerika dan akan bikin lebih long- 

gar itoe perhoeboengan politiek dengan 

Amerika. Memang dari' doeloe kala, 

maka Rusland :itoe selaloe: djalankan 

politiek, ditempeleng dibalas dengan 
.sesoedahnja ia merasa 

koeat lagi badannja. “' “'' | 

— Dan begitoe, roepanja bog t.di Ti- 

..moer. Djaoeh, dimana ia soedah mem- 

enjai balatentara besar dan koeat 

'bersendjata lebih dari lengkap, 

ng dengan saingannja, Japan, 

| an aa srisebab Rusland itoe soedah 

t, Japan tebitr soeka berdamai sadja, 

dan Moskou djoega begitoe. Berdamai 
' Timoer Djaoeh, oentoek Moskou 

rdjoeang .di Barat. Dan ia 

    

     

     

    

po nja-pemz dekan dalamVolkenbond 

ada djalan jang baik sekali oentoek 

menaloeki doenia-loear. 
“ Waktoe Sovjet Rusland itoe diasing- 

| #karang sesoedahnja doenia Barat djoe- 
“ga tetoeroetan berdjabatan tangan 

engan Sovjet Rusland itoe, maka 

  

   

  

Ain 

nSini negeri kadem merah! “pveas. ' : ba gn 

Apakah Hse bindoe ? Dengan singkat ia oetarakan bahwa 

an “8.0 Isebaik baiknja manoesia sekarang ini 

og RR US Mai SAM KN: 2|hidoep menoeroet setjaranja natuur 

selamanja dipe- |. 
Ikan pemboekaan itoe lotery besar jang 
'soedah dikabarkan doeloean akan 
Idiboeka tanggal 14 Februari, sekarang 
|dimeendoerkan sampai tanggal 28 
en 

neger oenjai| Pendapatan oeang .derma oentoek 
'kemerdekaan dan kehormatan sendiri. | " 

Penningmeester dari Centraal Comite 
oentoek menjokong Kaoem Pengang- 
goeran, 
moemkan sedari 
jang baree laloe ada f 33.141.26, di 

tambah lagi dengan pendapatan dari 
tanggal 16 sampai 31 :Januari 1935 
sama sekali sekarang 
f 158:083,75.- Fa" 

djam 5 soedah kedapatan mati didalam 

|bali ketempat asalnja di Blitar, dimana 

rat! Pengakoeanjia doeloenja memang didalam doenia 

Europa Timoer, | 
Tjk—Rusland.| 
'usland seba- I- 

   | Penarikan lotery besar. | 
'Dimoendoerkan sampai 
28 Februarij.a.d. 

Didapat kabar bahwa soedah diam 
kepoetoesan oentoek memoendoer 

  

    
   

# 

'' kaoem penganggoeran. 
““ Dari.tanggal 16 sampai 
La Jangari kb : 
.Derma-derma jang diterima oleh 

menoeroet jang telah dioe- 
tanggal 

ada berdjoemblah 

3 —Oo— 

Mati. lantaran kelaparan? 

. Seorang pemoeda nama Marmo 
oemioer kira 18 tahoen, tidak mempoe 

njai pekerdjaan dan tidak. poela mem 
poenjai sanak familie, tadi pagi kira 

seboeah roemah jang kosong. 
Soedah tentee kematiannja ini me-. 

nimboelkan kegemparan dan menim- 

boeikan perasaan belas kasihan. .- . 

- Politie jang diberi tahoe, Tantas me 
ngoeroes dan mengirim majitnja ke 

roemah -sakit ocentoek diperiksa lebih 

landjoet, apakah anak itoe mati lan- 

taran kelaparan atau lantaran sesoe- 

atoe sebab. Pkl 
— 0— 4 

Nasibnja orang P. N.I. 

Doeloe pernah dikabarkan bahwa 
toean M. Tajib, motorist Listrik S. Ss. 

di Manggarai soedah dikeloearkan dari 

tahanan berhocboeng dengan sebabia 

“Ini hari ia mendapat pemberian ta 

hoe- dari Chefnja, bahwa M, Tojib 

tidak diterima oentoek bekerdja kembali 

dalam .djabatannja sebagai motorist 

terseboet, pendeknja ia diberentikan. 

(3 'Kabarnja toean terseboet akan kem- 

pergerakan kebangsaan terkenal nama 
IPA 5 

3 SAN 

EN 

(KST riwangsa. 

boelan Januari 1935 jtl. satoe Kaboe- 

didajaan Soenda bagian wajang, de- 

ngan memakai bahasa Soenda, jang 

"dipimpin oleh t. R.'Maman jang djoega 
memakai nama ,,KS./Triwangsa,” 
-Moedah-moedahan dengan adanja 

kunst bangsa Soenda ini lambat laoen 

nampak boeahnja, & 1 

|. Jang tempo doeloe memakai nama. 
'S.Z.M.C. Binekas, sekarang soedah 
'ambil bagian di K.S. Triwangsa, de- 

Ingan memakai nama itoe djoega, boeat| 
| “Pembesar militair dari bataljon ke 
10 soedah beri tahoekan politie Mees- 
ter bahwa seorang pemoeda Indone- | 
sier bernama Soegiono soedah ming 
gat dari tangsinja entah lantaran apa 

sementara waktoe atas: pimpinannja 

|toean Soetisna, nan 7 
5 —0— 

Hidoep menoeroet wet ratuur ? 

'&. Oesaha dari Dr. Gruneck. 

Menjamboeng kabaran jang kita 

telah moeatkan: kamaren bahwa Dr. 

Gruneck jang tinggal di Kebon Sirih 

djam setengah 7 dihadliri oleh koerang 

Wiranatakoesoema, siapa berhoeboeng 

dengan satoe dan lain hal tidak 

dapat mendengar sampai selesai, ia 

moelai dengan soal diatas. . : 

Sebagaimana biasa terlebih doeloe 
ia oetjapkan terima kasih atas keda 
tangannja mereka jang hadlir dan se 

soedahnja itoe ia mengoeraikan apa 

sebabnja orang diatas doenia ini be 

dengan penghidoepan jang diberikan 

oleh Toehan jang Maka Koeasa. 

Inilah: tidak lain hanja dari pada 

soeatoe zucht naar materialisme, Se- 

bagai tjontoh ia, ambil seorang amb- 

lamanja dan toch masih sadja menge- 

loeh . kesah ..b: 

pertolongan kepada sesama manoesia. 
Memang djika kita lihat bangoennja 

derhana sekali. . 

1 Januarif- 

'tong 

'Ibarangkali - berasa ditipoe laloe men 

. Bia gian wajang.| 
“ Soedah didirikan pada permoelaan 

Bagian tembang.| 

Park 121 akan mengadakan rlezing” | 

tentang Toekomstideen. maka moelai |: 

lebih 25 orang diantara mana regent: 

loem merasa poeas dan berbahagia 

tenaar jang soedah bekerdja 24 tahoen 

hwa ia tidak merasaj 

Mengontrol roemah apa anak tiri? 

Dianggap pentjoeri. 

Ini bari Landraad dibawah pimpinan 

     

  

   
sama manoesia jang sedang ada dida 
lam kesoekaran. 4 Sg 

Bila tjita2nja itoe bisa dilandjoetkan 
maka nanti akan didirikan seboeah 
Yk) Ben) M(ensch) Wereldactie, jaitoe 
soeatoe fonds dengan maksoed memberi 

dan pakaiannja Dr. Gruneck tidak 
salah. bahwa ia selaloe hendak ber- 
djalan ke itoe djoeroesan. oleh karena 
pakaian dar rdemahnja itoe ada se- 

Pada djam10.15 pertemoean selesai 
dan semoea , jang hadlir dipoengoet 
namanja dan diharap soepaja mem- 
berikan toendjangan dan tenaga jang 
sepenvehnja,'- $ 

Pada malam Senen j.a.d. lagi maka 
diroemahnja tocan dokter itoe poen 
akan dilandjoetkan pertemoean itoe 
teroetama  membitjarakan soal-soal 
oentoek memperloeaskan. . 

: PA 

'Moeridi ini hari diperiksa. 
Lantaran pengadoean 
kawan2-nja. 

Oemoemnja orang sama heran keti 
'ka mendengar Moeridi itoe kepala 
rampok jang oeloeng telah dibebaskan 

dilan tidak mendapat boekti jang tjoe 
koep: Hanja berhoeboeng dengan itoe 
pistool gelap maka ia telah dikenakan 
'hoekoeman “10 boelan lamanja dipo- 

tahanan 8 boelan hingga, ia 
mesti mendjalankan 2 boelan sadja. 

Boleh dikata semoea kawannja jang 
soedah toervet ia merampok dikena- 
kan hoekoeman seoemoer hidoep atau 
paling sedikitnja 20 tahoen, oleh ka 
irena didalam ini perkara tersangkoet 
-djiwa manoesia jang soedah melajarg. 

Lantaran” kawan2-nja itoe sekarang 

tjeritakan bahwa jang mendjadi biang 
kladinja itoe adalah Moeridi sendiri. 

Ini hari ia pergi ke Cheribon dan 
akan diperiksa oleh Landraad disana. 
'Bila kawan2 itoe tarik kembali pe- 
ngadoeannja  soedah tentoe poela 
Moeridi djoega bebas. 

Toean Keller moelai diperiksa. 
OlehRaad van Justitie, 

Ini. hari 'Raad van Justitie moelai 
periksa perkaranja toean C.A,D. Keller 
jaitoe seorang'employe b, V. M. seba 
gaimana kita'telah kabarkan doeloean 
soedah melakdekan penggelapan dan 
telah ditangkap di Hotel Solo Meester 
Cornelis. ae Pn 
“Boekan ini sadja tocan terseboet 

ditoedoeh melakoekan demikian poen 
sedjoemblah:f 800.— oentoe keroe- 
giannja Plaatselijke Raad di Kemering 
Ilir. Djoemblah jang ia telah gelapkan 
di B V.M. ada koerang lebih f 1200.— 
hanjaknja. 2 

Tentoe pembatja akan menanja ke- 
napa ia bisa melakoekan itoe 2 peng- 
gelapan. : 2 

Disinilah "kita dengan singkat akan 
oeraikan:: ! 

Doeloenja «ia. bekerdja sebagai ad- 
ministrateur dari Cultuur Maatschappij 
»Sumatra“ dan lantaran crisis ini maka 
ia dilepas. Lantaran berdaja-oepaja 
kesana sini maka ia kesampaian men 
dapat pekerdiaan sebagai opzichter 
dari Plaatselijke Raad: Komering-llir 
dan paling belakang mendjadi stations- 
chef, se Pk Ta 

Es Minggat diri tangsi militair. 

Sekarangsedang di 
tjari politie. 

soedah beberapa hari jang laloe.. 

repot mentjarinja. 
da O— 

L Memakai nama orang lain. 

|Rutte dengan teeken bon atas nama- 

-- Pesakitan " 

mengakoe teroes terang sadja. 

sakitan didenda f 30.—., 
—O—     2 / 2 C 

  

gt     
bahwa mereka hidoep dengan keseder 

hanaan din memberi pertolongana se- 

“ 

  

jaitoe Abir bin Djahir jang ditoedoeh 

oleh Landraad Meester, karena penga | 

Sampai sekarang ia masih sadja be 
loem ketemoe dan politie poen sedang 

Didendaf 30.—. 

Ini hari Landraad dibawah pimpi- 
nannja Rd. Sahrip soedah periksa per| 
karanja seorang Tionghoa bernama 

Tjie Tiang Hin siapa soedah beli 2 
'liampoe Petromax pada firma Joseph. 

nja toean S, Kan. Toean ini kita tidak 
'tahoe dan yesakitan sendiri djoega 
sami mawon bagaimana roepanja dan 
apa ia soedih dilahirkan apa tidak. 

beli itoe lampoe dengan 

harga #28 dan akan didjoeal. Akan 

tetapi sebeloemnja ia bisa berboeat 

demikian ia soedah dapat ditangkap 
dan atas pertanjaannja hakim laloe ia 

Setelah dibikin raadkamer laloe pe 

soedah memoekoel dengan kajoe pa- 
da H. Amsah di Kp. Poelo Saenter. 

Doedoeknja perkara adalah sebagai 
berikoet : : 

Abir mempoenjai seorang saudara 
laki2 jaitoe Mahboeb. Ini Mahboeb 

poenjai seorang isteri bernama 
imi, jaitoe anak tirinja H. Amsah. 

Pada satoe hari H' Amsah soeroeh 
mantoenja pergi ke Pasar Minggoe 
oentoek belandja dan pada Abir dan 
Saimi ia minta soepaja djaga roemah 
dengan teliti. 

Anehnja pada satoe malam H. Am 
sah ini soedah datang diroemahnja 
anak tirinja katanja oehtoek mengon- 
trol. Apa sebenarnja ia berboeat sama 
ini perempoean tidak oesah kita bi- 
tjarakan disini. " 

Lantaran Abir disoeroeh demikian, 
maka itoe malam djoestroe ia tidak 
bisa :idoer dan lagi poela ia mende- 
ngar soeara.jang mentjoerigakan. Lan 
tas ia keloear dan masoek dalam 
roemah - saudaranja itoe. Oleh karena 
ia anggap itoe orang didalamnja ada 
seorang pentjoeri dengan tidak fikir 
lagi laloe ia hantam kepalanjasitoe 
H.- Amsah, hingga ia ini mendapat 
loeka2 jang hebat djoega. 
.Oentoeng sadja ia berteriak dan mem 

bilang bahwa ia boekan seorang pen 
tjoeri bila tidak, kita tidak tahoe oa: 
gaimana achirnja. 

Lantaran itoe poekoelan H. Amsah 
berasa koerang senang dan adoekan 
pada politie. 

Achirnja Abir itoe dihoekoem den- 
da f 30.—. banjaknja. Na 

   

  

Silent Men. 
Tim Mc Coy and Florence Britton, 

memang soedah terkenal dimana-mana. 
Tadi malam ini film soedah dipoetar 

“di Alhambra: Sawah Besar, Tim moen- 
tjoel kembali memegang rol jang sangat 
penting, nampak dilajar poetih, dengan 
disaksikan oleh penonton jang begitoe 
banjak. 

Disitoe ditjeriterakan bagaimana Tim 
melakoekan beberapa matjam -perto 
longan jang terpoedji dan terhormat 
sesoedah ia lepas dari hoekoeman. . 

Dia terhoekoem sebab terfitnah oleh 
segerombolan pendjahat2, ia tertoedoeh 
memboenoeh. 

Dasar ia seorang jang loeroes hati 
dan djoedjoer, kepala pendjahat jang 
doerhaka itoe dapat diboenoeh mati 
oleh Tim. 

Dan beberapa djiwa jang terantjam 
oleh pendjahat2 itoe dapat dibela oleh 
Tim dengan segenap tenaga jang di 
iringi dengan ketjintaan. 
Nampak sekali Tim itoe seorang 

jang achli menoenggang koeda ta 
takoet ditimpa bahaja dan rintangan. 
Ini film baik ditonton sebab me- 
moeaskan. « 

Djoega terlebih doeloe dipoetar film 
extra keadaan dan pemandangan di 
mana-mana jang menggembirakan 
hati adanja. 

— O— 

Kedjahatan di Pelaboehan Tg. Priok. 
Kenapabisa terdjadi 
begini? 

Seboeah kongsi Tionghoa jg oeroes 

kan perihal pemasoekannja ikan asin 
diseloeroeh Indonesia soedah berita- 

hoekan politie bahwa kemaren 4 pi- 

koel seharga f 100.— ikan terseboet 

soedah hilang entah kemana. 
'Biasanja bila kapal soedah berlaboeh 

maka koeli2 disitoe diperiksa betoel2 

hingga mereka soekar sekali mentjoeri 

barang2 tadi. En toch ketika dilakoe 
kan pemeriksaan maka ternjata bahwa 
4 pikoel soedah lenjap, 

Menoeroet pemandangan kita mes- 

kipoen koeli2 itoe diperiksa dengan 

teliti akan tetapi bila kita lihat djoem 

blahnja ada koerang lebih ada 200 dan 

djoemblah ini tiap2 kali membawa 

sepotong ikan asin soedah tentoe lebih 

dari 4 pikoel itoe bisa dibawa. 

Djadi “disini bila orang maoe men- 
djaga soepaja djangan ada lagi pen- 

tjoerian seroepa itoe perhatikanlah 
ini keadaan. 

: Pipa2 leiding dari 
Havenbedrijf. 

Hal diatas ini beloem beres, dengan 

tiba2 sadjapolitie di Priok itoe soedah 

terima pengadoean dari Havenbedrijf 

bahwa beberapa potong leiding koper 

dan koppling dari Brandweer soedah 

ditjoeri berdjoemblah beberapa poe 

loeh roepiah. : 

'Anehnja bila diwaktoe siang pendja- 

gaan disitoe ada keras sekali hingga 

koeli2 jang bekerdja poen sama dipe- 

riksa dengan teliti baik masoek maoe 

poen keloear dari tempat itoe. 

Apa lagi malam tidak ada seorang 

jang bisa masoek ke itoe tempat, 
lantaran pekerdjaan jang keras, Aneh- 

nja masih sadja bisa ketjoerian .... 
—0— 

Toekang boenoeh jang terkenal 
tertangkap. 

Djoega berhoeboengan 

“dengan perampokan. 

| Malam Senen jbl. criminelee recher- 

  

“Tjililitan poela soedah gerebek roemah Na 

  

DIMINTA 5. 
jang pinter (Boemi Pattern) bone 
bekerdja di Medan. 1g 

Keterangan "minta pada: 

NN. V, Lettergieterij ,,Amsterdam" - | 
Tanah Abang West-10, — Bat.-C. 
  

Hapid bersama sama dengan veldpolitie 

nja seorang Indonesier toekang boe- 
noeh orang dan djoega mendjadi peram 
pok besar jaitoe Bo'in di Pedoerenan 

Oleh karena opzetnja ini penggerebe 
kan ada bagoes sekali, maka ini orang 
tidak bisa loloskan dirinja lagi, se 
bagaimana seringkali kedjadian. Ini 
penggerebakan telah dilakoekan pada 

Bo'in soedah ditoedoeh telah mela 
koekan pemboenoehan- atas 2 orang 
Indonesier di Tjisalak berapa lama 
berselang dan djoega ia roepa2nja toe 
roet djoega dalam beberapa peram- 
pokan disekitarnja kota Betawi. 

Dengan tertangkapnja ini erang jang 
terkenal maka keadaan didaerah kota 
Betawi itoe ada lebih aman kiranja. 

— 9— 3 4 

Apa hilang atau terboenceh ? 
Sedang ditjari 
olehpolitie. 

Potitie sectie Tg. Priok soedah men 
dapat pengadoean bahwa seboeah anak 
kapal ,,Phassionella“ seorafig pembe 
da Tionghoa. kapal mana baroe sadja 
berangkat dari pelaboehan ini, tidak 
nampak lagi didalam -itoe kapal. 

Sebagaimana biasa ketika kapal itoe 
Singgah disini semoea anak boeahnja 
sama pergi ke ,, Hollywood”: oentoek 
pelesir. Akan tetapi ketika djam be 
rangkatnja itoe kapal soedah tiba maka 
tetap itoe pemoeda bernama Yoh: A Yin 
tidak kelihatan batang hidoengnjalagi 
hingga jang bersangkoetan - soedah 
memberi tahoekan hal itoe pada politie. 

Doegaan politie boleh djadi. itoe 
orang .soedah ketinggalan dan tidak 
bisa disingkirkan bahwa bisa djoega 
ia soedah diserang oleh orang lain 
ma'loem diitbe roemah latjoer banjak 
sekali terdjadi keriboetan2 jang agak 
hebat djoega. - 

. Sekarang politie, masih sadja. teroes 
tjari ini orang. ta Tn 

——G— 

Renghapcesan geneente2 ketjil' 
lidak djadi dilakoekan?” 

Pemerintah poenja pian boeat ha- 
poeskan gemeente2 ketjil di Java ke- 
lihatannja tidak djadi akan didjalankan, 
sedikitnja menoeroet apa jang kita 
batja dalam H.N. Orang taoe, tentang 
ini plan telah terdjadi banjak penoe- - 
karan pikiran dan sekarang dianggap 
ada moestahil bahwa pemerintah akan 
teroeskan itoe, Satoe pengetjoealian 

Loento, 
Selama bekerdja dalam itoe sedikit 

tempo sebagai hoofdambtenaar ter 
beschikking di Decentralisatie kantoor 

tang ini so'al dan rapport ini ada meeat 
satoe pleidooi boeatteroesadakanitoe 

de Loos, ada berhak akan teroes ber- 
diri. Ini poen soedah diakoei oleh 
pimpinan departement dan dari fihak - 
B.B. tentoe sekali tidak bisa diharap 
akan keloear satoe voorstel boeat ha- 
poeskan itoe autonomie ressorten, : 

Rapport dari Mr. de Loos lagi di- 
pahamkan oleh commissie begrooting 
jang kira doea tahoen berselang boeat - 
pertama kali telah madjoekan sugges- “ 
tie goena hapoeskan gemeente2 ketjil. 
Boleh djadi commissie tidak akan moe- 
fakat dengan boenjinja itoe rapport, 

—9— LG 
Mesti dilakoekan Voorondersoek 

doeloe. 
Perkara perkelahia 
diKerkstraat, six 

Beloem selang berapa lama kita per 
nah kabarkan bahwa di Kerkstraat 
Meester soedah terdjadi, perkelahian 
antara Sajoeti cs. itoe djago berkelahi 
dengan Ismail cs. Jang 'mendjadi se- 
bab kita tidak bisa oetarakan lagi di 
sini. te 

Kemaren perkara itoe moelai dipe 
riksa oleh Landraad Meester dan baik 
Sajoeti cs. maoepoen Ismail cs.-saling 
menoedoeh bahwa mereka jang terle 
bih doeloe melakoekan penjerangan. 

Oleh karena ini Landraad mengang 
gap ini perkara ada soelit sekali se- 
bab tidak diketahoei siapa jang men- 
djadi saksi dan siapa pesakitannja 
maka pada djaoeh hari achirnja | 
poetoeskan bahwa perkara itoe miest 
dionderzoek doeloe jang benar. 

n. 

' Sebagaimana doeloe poen ini 
pemeriksaan itoe menafik banjak 
li perhatian dari bangsa kita, Dari 
sebab itoelah nentaek mentjegah hal2 
jang tidak di ingin, maka tia on 

  

       nja Mr, Koesoemaatmadja soedah pe 

riksa perkaranja seorang Indonesia ech cheur dibawah pimpinannja T. Mohd.i 

  

ton diperiksa pinggangnja dikoeatir 
membawa serdjata tadjam. —' 

    

1 

djaoeh malam jaitoe djam 1 dengan 2. | 

  

telah dibikin boeat gemeente Siwah “ FT 

Mr. W, de Loostelah bikin rapportten- 

gemeente2 ketjil jang menoeroet Mr. 
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g. 
a firma Sumatra Handel Maa 
rmoelanja m 

   

     

   

  

   

   

zegei dakag bila € 
ng oleh 

      

   

  

dak 'koerang dari f 1000.— 
    

    

ernah dihoekoem mak 
    

      

n “boelan sadja. 

     
     

    

Ge ober 1934 dan Tn apnji 
g. 24 Augustus 1934. Ia bekerdja 

utry van Haeften soed hi 
inja seorang Indonesier 

oesen bin Marsidi tinggal 
: L la, 7 dtardonna 

     

  

  

  

atschap | 
memakan gadjih #10, 

dahnja itoe f 37. dan: pada wak 

ng belakangan f an lantaran 

    
  

  

   
   
   

kassier adalah jg bab! 

besar Paak menjotjok : ng Cal dari satoe millioen djema'ah 

lahnja ' keroegian itoe firma 
. 

»- Lantaran pesakitan mengakoe teroes 

terang sadja dan Anca £ Saran 

toehkan hoekoeman hanja 1 tahoen 3 

    

   

'Ibroek satoe kereta pengangkoet ba- 

   

  

    

. foentoek mandi dan membikin bersih 

| Itoeboehnja dengan air 
sd Mangan Pep NA: 

Ketjelakaan kreta 'api, 
18 orang mati, 9loeka 

& Maberats 

Moskou, :9 Februari (Aneta-Reuter). 
| Waktoe ketjelakaan kereta api di de      

  

kat Saratov. jang terletak 45 mijl 
djaoehnja di Selctan Tincer dari 

Oskou, ada 18 orang telah mati se 
ng 9 orang lagi mendapat loeka 

Iberat, 
Satoe kereta biasa jang sedang ber 

jalan dengan ijepat soedah menoe- 

   

  

  

| Doea doea kereta api dan be- 
Iberapa Megan telah hantjoer samaj 

sekali. 
“Chef Bari station didakwa berla 

-agi salah. : 

  

    

        

— AZIA 
Mandi dalam air jang soetji. 

Ben di Soengai 
(000 Gangg 
Calcutta,12 Ear. (Aneta-Havas).     

orang2 bangsa Hindoe telah sampai 

Idi Calcutta oentoek ikoet merajakan 
hari raja bangsa Hindoe di Ardhodcy 

Yosa. Hari raja ini, diadakannja satoe 
kali didalam satoe tahoen. 
Pantai2 Soengai Gangga penoeh 

padat dengan orang2 banjak sekali, 

   
   

soetji dan 

— 9 — 5 

Hati tenang kembali. 

| Chefoo 12 Febr. (Aneta), Kapal 
|, Tungchow” jang moeat anak-anak 

: ketjil dan telah diserang oleh badjak 
laoet, soedah datang di Chefoo dimana 
disamboet oleh pendoedoek2 bangsa 

|Europa dengan segenapnja. 
  

   “ NEDERLAND 
Naik pangkat. 

—0— 

  

dani meninggal 
. Hirschmann, b 
“tentara di Indonesia, 

Indonesia. 
—0— 

en Bing Hat dove: se 
“Pensioen dari Indonesia, 

“ia Haag 11 Febr, (Aneta). Te- 

| doenia, “Overste F.Ch.H. 

bekas officier dari bala-| 

dan Njonja AJ. 

'Rosskopf,- bekas kepala sekolahan di 

    
    

   
   

    

    

2 Den Haag, 11 Febr. |Anetal. De- 

ngan Koninkiijk Besiuit soedah dibe-| 

an titek dan pangkat dari Generaal- 

ji da Kolonel der Artiierie 

Raport Van der Maas. $ 

Soepaja dioe- moemkan.| 

“la Haag, 11 Feb. (Aneta) Soerat| E 

—0— 

Memperdamaikan peperangan. 

Diantara Mongolia 
dan Manchuokuo. 

Tokyo, 12 Feb. (Aneta) Negeri 
Mongolia Loear. madjoekan voorstel 
kepada Manchukuo oentoek menga- 
dakan pembitjaraan perdamaian: di 
Verkhne Oeralsk dalam Boerjaten- 
Republiek oentoek mengoeroeskan.itoe 
kedjadian ' peperangan di dekat batas 
jang paling belakang. 

Wakil2 dari Mongolia akan Shendiri 
Vice-Minister oeroesan loear negeri, 
'Minister oeroesan peperangan dan Se- 
orang militair adviseur dari Sovjet- 
Kanaan, 

  

      LA Ph 

litoe ganggoean pertama di regentschap 

“dibilang tinggal sama sadja. 

| waktoe seboelan lagi akan selesai sama 

   

    

   

    

   

  

    
    

  

   

  

" dengan. Here) jang tidak benar, jang 

Graaa “dari London, dan sekarang | 

Ah soedah terkenal diseloeroeh doenia. 

.Het Vaderland” berpendapatan 

    

£ 2 au itoe ada satoe-satoenja djoeroe 

an # sm ng dari Pemerintah Belanda, dan 
seorang Belanda jang paling achli di 

“perkara . baik atau Sieleknya 

: . Seboeah" mesin-terbang. 
|. Sotrat kabar itoe kata bahwa peng 

demo: 1 dari rapport itoe, ada satoe 

Pa Pa -djalan oentoek - hapoeskan | 

TN 2 yan, mag “sekarang 

    

   
    

   

  

    
   

      

   

  

     

   

  

   
   

   

     

  

     
    

$ John Simon ke Berlijn. Aa 

Per Te denil Februari (Aneta-Tran- 

.. ocean) -Politieke correspondent dari 

| soerat. kabar ,Observer“ wartakan, 

—kalangan2 politiek segenapnja mendoe 
ga bahwa Sir John Simon, Minister 
oeroesan loear negeri dari England, 

akan: mengoendjoengi Berlijn. 

Penetapan -atau 'perbantahan | dari 

0 ini perkabaran oleh kalangan2 Daan, 

5. belogan viek an dapataan: 

Ag Douane di Wari dad 1 
“Atoeran baroe. 

,m e,. 1 Feb. Aneta-Havas Per-| 

sdjocan diantara Frankrijk dan) 

ui vitae land, ntang'perobahanatoeran 
daeratt: Saar, soedah 
etogsan2- Frankrijk 

me dengan| 

1-18 Tea 

RR 

Duiisehtand MA “permoetakatan 1 
. “London. - 

“Parijs, Il Febr. (Aneta). Diawa 
ban dari Duitschland tentang pembi- 

an Frankrijk dan England dil 
pon, ditoenggoe pada tanggal 14 

“bahwa djawaban 'hanja. 
secoemoemnja sadja, dan 

emoeatkan sikapnja Duitsehland 
toe voorstel oentoek menga-| 

aa 

. kabar ,Het Vaderland“ berseroe satoe | W 

. kali lagi soepaja itoe rapport dariVan |. 

2 an Maas tentang ketjelakaan ,, Uver",| 

-dioemoemkan, Teroetama berhoeboeng aa 

  

oleh soerat kabar ,,Daily| 

“Idi tengah2 kampoeng bangsa Belanda 

| bahwa Van der Maas itoe mempoenjai | 

ga jang paling tinggi, oleh karena | 

"| Aneta dari Bogor 'kawatkan dengan 

: neh baroe, akan di- | 

     

Ha AN 
Ta 

TT 
   

pt 

: Pengamoekan: hebat, 
: |. “Doea orang mati. 

'Aneta kawatkan dari Malang bahwa 

ada salah seorang jang kena penjakit 
mata gelap dan mengamoek. 

Hasilnja ini. pengamoekan ada doea 
orang bangsa Indonesia jang mati, seo 
rang Tionghoa mendapat loeka heibat 
dan seorang bangsa belanda dibatjok 
kena tangannja. 

Si pengamoek achirnja soedah di- 
ringkoes. 

YA Ko— 

| Jediam « di Djawa-Timoer. 
Danemas di Banten- 
Kidoel, : 

officieel soedah dioemoemkan wet2 
dari tanggal 29 December 1934, jang 
mengandoeng izin oentoek teken con- 
'tract ba. dengan V.V. Vereenigde Jo- 
dium Fabrieken di-'Soerabajafdan de- 
ngan onderneming Jodium Watoeda- 
kon di Semarang oentoek mentjari dan 
membikin Jodium di  Djawa Timoer. 

Maatschappij Zuid-Banten di Betawi 
oentoek mentjari dan mengambil emas, 

besi, dan welirang di Djawa Barat. 
AA 

| Keadaan economie di Madaera: 

sidentie Madoera bagian kwartaal ke 

gai berikoet : 4 
“Sepertididoegalebih doeloe, hoedjan 

telah toeroen lebih tjepat hingga rak- 

jat lantas moelai tanam lagi. Berhoe- 

|boeng dengan ini, 
Imakanan tidak 'oesah dikoeatirkan 

li boelan : Januari bagian pertama dari 

“| Pada beberapa keloearga jang mela- 
rat di berbagai bagai desa dinjatakan 
kekoerangan makanan tapi dari fihak 
bestuur lantas diberikan pertolongan. 

- Di dalam boelan. October 1934 men 
dadak terdjadi ganggoean oelar. 

Ganggoean demikian soedah terbit 
kan banjak keroesakan dalam tahoen 
'bakal' dialamkan poela keroesakan be 

'hoedjan didalam boelan- November, 

“bak. 4 

Dan contract dengan N,V. Mijnbouw | 

perak, tembaga, zink, lood manggaan, | 

Selama tahoen 1934|: 
| Dalam economisch verslag dari re- 

ampat antara lain2 ditoetoerkan 'seba- 

persediaan barangj- 

hasil panen soedah bisa: dipoengoet. | 

sar. Soekar djoega dengan toeroennja | 

sekali, tidak tahpenja diboeian Decem 
ber dibeberapa tempat timboel poela 

Pamekasan, tanaman padi dapat keroe 
sakan loemajan. 

tidak bisa dibetoelkan poela dan dari 

Gdibagikan antara pendoedoek goena 

padi gadoe. katjang tanah dan lain2 
ada sampai baix. Djoega hasil panen 
tembakau ada memoeaskan tapi harga 
harganja tetap rendah. 
Penangkapan ikan 

djika dibandingkan selama kwartaal 
doeloean dan berbarang itoe, pen- 
djoealan garam djoega muendoer. 
Tjoema sadja pendjoealan garam 

terlepas (boekan garam berikat) ada 

diriannja tempat pendjoealan garam 
terlepas di Sapoeloe. Pendjoealan ga- 
ram berikat ada moendoer lantaran 
penangkap2 ikan jang doeloenja pa- 
kai garam berikat, selandjoetnja pada 
garam terlepas. 
"Angka2 pemotongan heiwan ada 
koerangan dari pada tahoen jang laloe, 
tapi masih lebih baik dari pada kwar- 
taal ketiga 1934. 

Keadaan diroemah gadai jang ramai 
Kedjahatan dengan seoemoemnja 

telah bertambah tapi kebanjakan ter 
diri dari pelanggaran, oempamanja 
pelanggaran dj gal gelap at?u garam 
gelap. - 

Pendapatan pasar2 regentschap dan 
desa telah merosot, . masing masing 
8.6pCt. dan 3.6pCt.. 

Pendjoealan madat poen djadi koe- 
rangan, Dalam taoen 1932 masih di 
djoeal 100 thail: tapi selama tahoen 
1933 didjoeal tjoema 370. thail. 

Harga2 dari. barang katoen boleh 

Tab 
Gemeente Semarang. 

Pendapatannja. 
Menoeroet kabar Aneta, Gemeente 

Semarang menerima di dalam tahoen 
1934 f 1.627.424 terhad p f 1.687.204 
di dalam tahoen 1933 

Taksirannja oentoek 
ada 1.712.150 roepiah. 

—0— 

Fabriek mertjon Japan. 
DiSidoardjo. 

Disekitar - Waroe desa - Balongan 
regentschap Sidoardjo, ada - satoe 
concern Japan jang sedang hiboek 
bekerdja . 
mertjon. 
Menoeroet berita jang disampaikan 

kepada ,,Ind, Crt.“, fabriek itoe dalam 

tahoen 1934 

sekali, sehingga soedah bisa moelai 
bekerdja membikin mertjon. 

Dengan begitoe orang mengharap, 
anak negeri poen kan mendapat 
pekerdjaan. 

— 0— - 

Mutatie B.B. Djawa Barat. 
Mas Soetadisastra, wedana 

district kota. Pandeglang, dipindahkan: 
ke district Tjibalioen, dalam regent- 
schap Pandeglang djoega. 
Raden Machmoed Natakoe 

soema, wedana district Tijbalioen 
itoe, dipindahkan ke district Tandjong 
sari, regentschap Soemedang, 

' MasAtmaso.edarga. diangkat 
mendjadi A. I. B.ipada wedana Serang 
regenischap Serang. 
Raden Otong Wirakoesoe 

mah, diangkat mendjadi A.I.B. pada 
wedana Tjilangkahan, regentschap Le- 

Dipekerdjaan oentoek sementara wak 
toe sebagai mantri politie dalam ke- 
residenan Betawi,.A, I. B. sekarang da 

san Natapermana. 

'Idem2, .A.I.B. dalam keresidenan 

Betawi, Raden 'Sanoesi Soera- 

diningrat. 

Idem2, A.I.B. dalam keresidenan 

Banten, Mas Elom Djajanegara. 

waktoe sebagai mantri politie dalam: 

'keresidenan Betawi, A.I,LB. dalam ke- 

residenan Banten, Mas 

Keroesakan pada tanaman djamow : 

fihak bestuur disediakan premie boeat|f 

pembasmian.oelar.' Hasil panen ketella, | 

telah merosot il 

bertambah. Ini disebabkan oleh pen-ij 

mendirikan satoe fabriek || 

lam keresiden:n Banten, Raden a 

Dipekerdjakan oentoek sementara) 

  

  

  

' Persen Tjap Gomeh 

Moelai 10-19 F ebruari 1935 

  

  

Seth Moeka Halo 

Siapa beli Bedak, ,Muguet“ 1 doos 

besar huda Kw F 0,60 

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

DAPAT PERSEN 
| pajoeng Batik jang bagoesataulflesch . 

(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, Hendel Maatschappy ,KIAN G w A ” 
BATAVIA i   Import-Afdeeling, Telefoon 1493 Batavia 

0 

  

  

Saoedj Nu aa 
MY   Wirtasendjaja. Dn   

“500006 Ne 2 

Sa 0Owaw D0 
HN GWGHUk (MA 
ananda 

  

    
   

L. 5. 

Beginilah ,,vingerzitting” (letaknja djari) -pada tiap-tiap Dadansaha 
hingga bila mengetahoei ini, gampang mengetek ,,zonder lihat tetters".- 
Ni itoe, peladjarilah ! Kita tanggoeng lekas pintar dalam -.tempo 
pende 

Pembajaran : Sangat moerah : #onrines »Pem.“ dan anak-anaknja 
.10 pCt reductie dan jang koerang mampoe. 5.  “ 

“A dres 2 Menoenggoe dengan hormat 

  

Gg. Kiientji Bian Typewriting — Course ,,The Spec" 
(t/o Gg. Bridjo) 3 10— fingers. ,,Invisible-System" 
Str. Gg: Klientji te (Blindschrijven) Un 

: BATAVIA - CENTRUM 

Auteursrechten op deze advertentie veorbehouden 
  

  

Kramat w     
    

     mbitjaraan lain lagi. ' ganggoean itoe soedati terhindar sama   
  

“Sawah Besar No. 13-15 Telf. WI. 20) Batavis-Cemtrum 

Berdjoeal Kereta angin RELEIGH, HERCULES, " Ll. merk. 

“Perkakas roemah dari kajoe, TEMPAT TIDOER, DjaM2 CENTROAN dll, 

'Semoeanja boeat di Betawi dengan pembajaran jang - Jatilan: 

Telefoon Wi. 1632) 

2 

“ 
“   

  

             



    

    

  

  

  

  

  

Socatoe Ng. dari Metro: Gold- 
Ph wyn-Mayer Menoeroet karangan- 

m nja- Robbert Louis Stenvenson 
"Onsterfelijk. avonturen verhaal" 
Ppakan, toean masih ingat film 

»The Camp" ? 
Kembali. disini ini doea bintang 
film “jang soedah -tetmasjhoer' 

| TREASURE 
“ISLAND 

.. 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. 

A 

      
  

  

  

“RIALTO BIOSCOOP. 
5 Senen . Bat-C 

Ini malem dan malem berikoentja 

OUW PEH TJOA 
'DOEA SILOEMAN OELER 

: POT leniTEM 
“ Terpetik dari .satoe tjerita Tionghoa jang idr kbrial 

100 pCt, BITJARA PN na 

Satoe anaf moeda jang tjakap serta ielatashar telah dipenga- 

3 roein dan sampe kawin sama satoe oeler pon jang bero: pa 

seen satae perempoean ea 

Ane: boleh nonton, 

  

  

Sawah, Besar ia 

' MEMPERTOENDJOEKEN 

“Tim MC. Coy ALIAS SILINDOENG- 

s Y- 

LET MEN SN pet 1 

oe oleh lain-lain bintang film jang terkenal. 

  

jang paling ” 'mamosaskan, penoeh actie, satoe film 
Sa jang paling kotjak iang penonton - penonton beloem 
pernah liat tentang,,ke 
pertjintaan. Ini film 5 
Mc Coy alias si Lindoeng, L 

| 2 hoofdrol, 

  

joek itoe semoea, apa lagi'si Tim 
ouglas dari film cowboy jang main- 
tentoe memoeaskan. “ 

Ta 1 2 Fa | Anak-anak tida boleh nonton. 

Moelai besok. malem ,. 

Tarzan and his Mate 

    

- Boeat hari SENEN 

SELASA 1 12 | 

| Februari 1935 : 

4 | Dajem Lie ah PN ti 

ranian, kedjoedjoeran pengalaman dan 2 
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2 Ini. malem pengabisan 
Peite Na 

20 Na SWEETHEARTS 
Fin Dengan: 

DICK POWELL dan GINGERS ROGERS 

Satoe film jang sangat besar dan menarik hati. 

Terdapat penoeh kegirangan. Lagoe2 jang merdoe. Dengarlah 

Dick Powell menjanjikan lagoe jang baroe sehingga ia mendjadi 
ster jang terkenal. Hen 

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

  

HOLLYWOOD THBATER” 
BATAVITIA 

Melainkan tinggal ini malem sadja 

The Last of the Mohicans 
Episode 1/2 

Satoe serielilm baroe jang penoeh pertempoeran seroe dan 
peperangan -heibat, dengen HARRY CAREY, si Tjodet dalem 
hoofdrol. 

(Moesnanja bangsa Mohicans) 

Anak-anak boleh nonton. 
“ 

Dubbel programma besar boeat Februari 13 dan 14 

STAN LAUREL dan OLIVER HARDY 
(Si Tjengeng dan si Gendoet 

  

dalem ERA DIAVOLO 

Satoe gambar “jang kotjak :dan loetjoe dari Mpte9 Goldwyn 
ti Mayer dan 

TOM MIX dalem 
$ : 33 Badii d . 

»The Texas Badman” @egingan dari 
ANAK-ANAK BOLEH NONTON. 

CINEMA PALACE 
Ini malem dan malem brikoetnja 

3 ON A HONEYMOON 
dengen Sally Eilers—Zasu Pitts—Herieta Crosman 

| Charles Starref 

aa Fox's Productie jang loear biasa menjenangkanen meng- 
hilangkan pikiran soesah, 

2 orang telah kawin 

2 lagi bertjintahan (bertoendangan) 

2 lagi maoe tjari ketjintahan. 

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

Ini film aken menoendjoekan bagimana ketjintahan — Apakah 
itoe Ki perasaan ketjintahan 1 

  

Sedikit hari lagi 

ap HOUSE OF ROTHSCHI LD” 

'CENTRALE BIOSCOPE 
Man Cornelis : 4 

an 

Boeat hari SENEN F7 Win SELASA 12 FEBR. 1935 

Pena Tora biasa boeat kasi kesenangan pada sekalian 

penonton 

Serie film jang paling djempol!! 
ramee!! 

Serie 13, 14 dan 15 (Penoetoep) 

Serie baroe ! Jang paling 

»THE RED RIDER" 
deng ji BUCK JONES 

Di dalem 'ini serie baroe Buek Jones dengen iapoenja koeda 
-adjaib telah oendjoek iapoenja kegapahan menembak, kepande- 

han menoenggang koeda dan kegesitan berklai. 

..Pertempoeran heibat! Pengoeberan pendjahat jang sengit 

Perlombahan jang bisa membikin patah leher! 

Perklaian tangan sama tangan jang seroe sekali ! 
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Mevr: A. Scheltema Joustra 

Oogarts 
Raden Salehlaan 45 Tel, 6167 WIL. 

130 8.30 v.m. 

5—7 nm. 

Spreekuur van: 

  

Moelai bertempat 

Dr. Ida Loemongga Haroen 
Kinder Arts (Dokter oentoek anak2) 

Koningsplein Noord no. 9: 

Teletoon Wit. no. 625 

Djam bitjara 7—8 pagi 
—6 sore 

  

Electrische - Drukkerij 

»PENGHAREPAN” 

  

Bertem pat: 

Dr. F.O.K. BORMANN 
Arts oentoek 

dan anak-anak, 

Telefoon Weltevreden 

penjakit oemoem 

282 
van Heutzplein No. 11, 

Sebelah Halte Gondangdia, 
Djam bitjara 7 - 9 pagi 5- 7'sore A3| 

— TERDIRI 1934 — 

Sedia djoeal rebana terba- 
ngan dari matjam2 oekoeran. Bi- 
kinan ditanggoeng rapi serta lekas 
Toean-toean jang bikin pesanan, 
diminta sekoerang-koerangnja me- 
ngasih oeang separoh lebih da- 
hoeloe dari harga pesanan, Jang 
laennja dikirim dengan Rembours. 

Djoega djoeal beli koelit parih 
dan koelit kambing. 

Memoedjikan. dengan hormat, 

Toko REBANA (Terbangan) 
Kampoeng 10 Ilir PALEMBANG. 5$     
  

Kiba en Wak Systeem 

Sistem baroe jang mengherankan 
Lekas-pintar, Practisch, ongkos-moe- 
rah. 

Un GL 
PEN NATA PA LAN 

BLINDICURWEN —. 

/BEMEERDER $ 
1 ON : 

  

Terdiri Mei 1924 
eladjar an memakai Garantie 

peladjaran kita selamanja sedjalan The- 
orie dengen praktijk dan pembajaran 
ada djoega f 2.50 seboelan boeat 
Batavia-Centrum sadja. 

Bandoeng Pangeran 2 TAN Un ewea BT 
Batavia-Centrum Sawah Besar 21, 

Semarang Karang Toerj 73G. 

  

    
Njonja tjari K. €tjap jang enak? 

Monster, djika diminta, di si pertjoer 
ma, mintalah sekarang. Habis boelan 
atoer pesenan, : 

Bisa didapat di : Tn 
Waroeng Doso Setijo. Peta Tinggi: 

Toean Tarmat Ceopi Gang Melati 
Rawa Mangoen. 

Toean Djajanoerhenda--Poelo pisei 
Petodjo. 

Buffet KtakitwgssMeebier Cornelis: 

Kp. Sawah.   Li 

    

Oude Kerkhofweg 36 — andoeng 

Mentjitak dari. pekerdjaan  ketjil 
sampai besar. Pertjitakan kita ada 
berarti kunst. h 64 

  

  
Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani" 

Toean ' Na Sentiong P 
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Lembaran 

| iap2     bersedia dalam segala 

Tidak ada seorang jang memperha | 

tikan djalannja politiek di Timoer 

Djaoeh bisa merasa poeas dengan zon 

“der taro perhatian djoega pada bari- 

| san zonder Sovjet Rusland jang ini 

waktoe dapat dibikin loeas. 

(dak bisa tahoe, berapa besar djoem- 

lahnja 
mereka lang ditempatkan di Timoer 

Djaoeh. Seorang jang bikin perkoen- 

  

djoengan di Rusland da Timoer ke 

Barat telah njatakan, hampir dimana- 

mana: ia tidak kelihatan: lain dari pada 

bendera Merah berkibar2 dan soida 

— doe Rus Merah dengan senapan leng 

kap berdjalan di straat2. Pendek. Rus 

— land poenja persediaan militair ada 

| sangat besar. ba nga 

|. Kita tidak bisa bilang, terhadap sia 

| pa ini tentara “ditoedjoekan, karena: 

| sampai sebegitoe djaoeh, masih  be- 

— “Joem ada terdjadi perselisihan jang pen 

| ting boeat orang bisa tebak dengan 

0. djitoe. Tapi sana-sini banjak soeara 

soedah dinjatakan jang Rusland poe- 

| nja tentara di Timoer-Djaoeh teroeta 

| 1 ma ada ditoedjoekan pada Japan. 

Satoe correspondent dari salah satoe 

| soerat kabar asing jang terkenal, jang 

B3 “bikin perkoendjoengan di Sovjet Rus- 

000 and, soedah njatakan (jang kita petik 

| dari Pw. Sb.) seperti berikoet: 

“Balatentara Kaoem Merah di Sovjet 

  

divisie ada berdjoemblah 10.000 serdadoe jang tjakap dan Visit 1 waktoe oentoek berperang. 

|Idan satoe portret randa tangan dari 

Sampai sebegitoe djaoeh, orang ti-jitoe 'Commissaris Perang seedah dita 

ini tentara Merah, teroetama/ 

'paling sedikit ada pakai 3000 kaoem 

dari Ministerie Perang di Moskow. 

| Tenaga sebenarnja dari balatentara 

|tentoe sadja ada. dirasiakan tapi oe- 

     

  

  

Kedoea 

& 

Itoe pekerdjaan berdjaian menoeroet 

plan dan itoe oepahan jang soedah 

didjandjikan telah di bagikan-bagik -n. 

| Begitoepoen nam:nja itoe soedah 

dirobah djadi Voroshiloff Iron Works 

roeh di hoofdkantoornja bersama2 por 

tretuji, secretaris dari tjabangnja Par 

tij Communist dan secretarisnja per- 

serikatan boeroeh disitoe. Initiga orang 

oesahakan ini fabriek, sekarang katanja 

boeroeh dibawah pimpinan langsoeng 

Merah dibagian Timoer Djroeh soedah 

moemnja ada ditaksir dari 12 sampai 

15 divisie, 4 atau 5 antaranja ada di 

tempatkan didjoeroesan Vladivostok- 

Khabarovsk dan sisanja di lain2 tempat 

'Saban satoe divisie katanja ada ber- 

djoemblah disekitar 10,000 orang ig. 

tjakap bersedia boeat perang disegala 

ketika. 
Sama sekali ada 10 atau salozen 

batteries dari barisan meriam berikoet 

howitzers dan saban regiment mem- 

poenjai paling sedikit 10 meriam la- 

pangan dan bagi saban corps katanja 

ada satoe regiment barisan meriam 

besar. Kalau dikasih masoek djoega 

barisan berkoeda, djoemblah seantero   , Perhatian jang teroetama sekarang 

| dan boeat sekean waktoe lamanja di 

| hari kemoedian, akan menjangkoei sa 

— ma-kekoeatan din kesempoerna'annja 

balatentara Merah: di Timoer Djaoeh, 

karena adanja crisis dengan Japan. - 

Boleh dibilang ampir satoe tahoen 

sesoedahnja pendoedoekan Japan di 

Manchurie dalam boelan- September 

1931, di Moscouw oemoemnja ada di 

bilang, karena balatentara Sovjet tidak 

ada tjoekoep koeat boeat lawan Japan 

di Timoer, maka itoe, fihak Rus tjoe- 

ma bikin perlawanan nominaal bila 

F balatentara Japan di Kwantung S0€- 

dah ambil ketetapan boeat rampas 

| Vladivostok dan Amur Serta provincie 

— Maritime. Boleh djadi ini tjoema per 

kara jang dilebih lebihin, sebab gene 

| raal Blucher, commandant dari pasoe 

—.... kan Merah di Timoer Djaoeh soedah 

” moelai perkoeatkan iapoenja kedoe- 

|... doekan di sepandjang tapalwatas se 

soedahnja bentrokan dengan balaten- 

| tara Tionghoa di Manchurie dalam 

| tahoen 1929, Tapi boeat iniia soedah 

| tidak terima banjak toendjangan dari 

' Moscow, tjoema ia dikasih kemerde- 

kaan akan berboeat sebisanja dengan 

| itoe materiaal jang soedah terdapat 

di Seberia. 2 

Penjerangan Japan ke dalam pro 

vincie-provincie Tongsamsehn di moe 

“ sim Tihioe dari tahoen 1931 soedah 

tentoe sadja telah dapatkan kegon- 

tjangan jang bikin bergerak pembesar 

Moskow. Voroshilofi, commissariaat 

perang, telah boeroe-boeroe berangkat 

“ah ke Timoer Djaoeh dan soedah bikin 

penjelidikan, dan tidak berapa lama 

' kemoedian baroe Blucher -dapatkan 

- itoe orang-orang Serta materiaal dan: 

| 0ocang akan ia berboeat apa jang ia 

'- soedah lama bertahoekan Moskow ada 

| perioe kalau Siberia moesti ditoeloeng. 

Di Vladivostok Voroshilotf telah 

“goenakan banjak tempo selidiki fa- 

briek besi dan tempat pembetoelan 

| kapal ketjil jang terdapat di itoe kota 

boeat sekean tahoen lamanja tapi jang 

sampai sebegitoer djaoeh soedah tidak 

bekerdja lagi. PS : 

Ia telah ambil ketetapan ini pendi- 

rian industrie ada djadi salah satoe 

koentji bagi plan2 perlindoengan Rus- 

land, begitoelah maka tidak lama lagi 

ini fabriek lantas ramai bekerdja. O- 

rang2 pandai boeat oeroesan ingenieur 

dan techniek serta berapa banjak ba- 

risan jang dinamakan Schok labou- 

rers“ telah dikirim' dengan tjepat ke 

Timoer Djaoeh dan pengoeroes beri 
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telah didjandjikan oepahan jang tjoe 

|| koep kalau itoe fabriek bisa dibikin 

#joekoep sempoerna sebagai satce le- 

ngan dari pendirian militie. 

““Djoega, tidak perloe disebcet, ada 

terdapat antjaman   

model lima motor dengan boeat pe- 

lis dapat lihat diberapa banjak station 

pu bekerdja boeat train andjing politie 

san Korea didaerah Vladivostok dan 

'selainnja ini, sedikitnja ada satoe di 

litoe tempat, orang laki, prampoean 

oet pembesar partij di Vladivostok, 

boeat hoekoeman 

dari pasoekan merah di Timoer Dja- 

oeh boleh djadi ada melebihi 200,000 
'djiwa dengan 50 meriam besar, 500| 

kira2 400 tank enteng dan berapa tahk 

enteng dan berapa tank berat, antara 

4,000 dan 5,000 meriam mesin dan 

'kira2 500 pesawat terbang, sebagian 

dari itoe pesawat terbang ada dari 

nerbangan djaoeh.  - - : 

' Selannja ini barisan tetap dan ba- 
risan speciaal Timoer Djaoeh jg asal 

moelanja didirikan oleh generaal Biu- 

cher dari materiaal locaal, poen masih 

ada sedikitnja satoe divisie barisan 

Ogpu goena perlindoengan tapalwatas, 

sebagian besar antaranja ada pakai 

uniform koelit hitam dan banjak anta 

ranja ada menoenggang koeda. Penoe| 

detachement speciaal dari barisan Og- 

satoe tjabang lain dari itoe dienst. Da 

lam 'itoe balatentara ada sedjoemblah 

besar barisan Timoer' teroetama bari- 

visie dari barisan berkoeda Mongol 

di sebelah Barat dalam bagian Chita- 

Irkutsk. Sedjoemblah besar reserves 
minjak boecat oempan ada disimpan 

dibanjak pangkalan jang tidak diresia 

didoega teroetama di Khabarovsk 

ada banjak fabriek chemie oentoek 

pengeloearan hasil gas ratjoen. 

Heibatnja crisis militair jang terdapat 

diTimoer Djaoeh bisa dioendjoek lebih 

baik dalam itoe perobahan »perlindoe- 

ngan gas” jang teroes-meneroeS di 

adakan di Vladivostok, Khabarovsk, 

Blagoveschichenk dan lain2 kota serta 

desa tapel wates. Ini pertjoba'an2ada 

dilakoekan oleh pembesar Ogpu dan 

'moesti dihadirin oleh semoea anggota 

serta anak anak. 
Di Viadivostok serta  Khabarovsk 

Isaban orang laki, perempoean serta 

semoea ahak2 jang liwat oemoer 10 

bisa didapat dari goedang persediaan 

pemerintah boeat harga 9 kopek sa- 

Iban satoe potong, Kapan balatentara 

adakan iapoenja monouvres perlindoe 

ngan oedara diwaktoe malam didaerah 

Vladivostok, sesocatoe pendoedoek 

jang terdapat didjalanan besar setelah 

| dikasih tanda. peringatan penjerangan, 

ada dianggap sebagai korbangas dari 

pesawat terbang Djepang dan lantas 
diangkat oleh satoe barisan Red. 

semalaman. 

“liang pesat di seantero soengai2 jang 

meriam lapangan, sedjoemblah begi- |ganda boeat 'kasih impressie pada 

-Itoe.-djoega meriam. mortars. enteng, mo Saha £ 

neutraal pikir, apa jang mereka pikir 

kan dalah tjaranja bikin lebih beik 

kan disepandjang tapal watas, tapi| - 

district, dimana salah satoe dari pang-| $) | 

kalan penerbangan ada ditempatkan | 
Djoega, menoeroet kabar angin, disana | 

mesti mempoenjai satoe gasmask jang 

Cross serta dibawa kehospitaal boeat baroelah ada didapat tanah jang baik 
Joentoek lapangan terbang. Teloek Da 

ratu di Timoer Djaoeh, djoega lang- 
soeng dibawah perentahnja Minister 

Cher, jang mana ada satoe roepa ke 

koeatan jang benar, tapi 3toe djuem- 

djalanan “dari pelaboehan Vladivostuk 
dan watas watas soengai Ussuri, Su- 
ngari daa Amur dan sekalipoen di 
sebelah dalam dari district Lake Bai- 
kal ada djadi boekti dari kekoeatan 
pasoekan laoet Sovjet, Katanja ada 
terdap:t banjak kapal torpedo ketjil 

bisadigoenakan boeat perlajaran samen 
tara dipelaboehan Viadivostok orang 
bisa lihat kapal pengroesak dengan 
tjat aboe-aboe moeda dan submarines 
ketjil jang selaloe adakan manoeuvres 
di Golden Horn dan Amur Bay. Ini 
kapal-kapal katanja soedah dikirim 
ke Timoer Djaoeh' dengan  potong2 
perkakasnja dan.difrap di Vorishil: if 
Iron Works. 

Sebenarnja seanfero ra'jat Rusj:ng 
dewasa, termasaek sedjsemblah besar 
kaoem perempo-am bisa diangg”p 
sebagai soldado€ jang koeat kal u 
sampai ada peperangaa di Timeer 
Djaoeh. Semoea pemoeda dari berdoea 
golongan laki dan. perempoean ada 
dikasih instructie tjaranja pemakaian 
sendjata dan-ada banjak golongan2 
dari apa jang dinamakan Voroshi- 
loff ,snarp “shoters” di Timoer Dja- 
oeh, pemoeda laki dan perempoean 
jang selaloe dididik oleh pembesar 
Ogpu tentang tjaranja goenakan sen- 
djata dan kebanjakan antaranja kata- 
nja pandai goenakan sendjata menem 
bak djaoeh, Boeat mereka jang dapat 
vergunning akan mempoenjai sendja'a 
harganja senapan dan revolvers dal: m 
goedang pemereniah ada terlaloe ren 
dah. Saitoe browning jang dibikin di 

Rusland: bisa dibeli dengan harga se 
napan ada dari 1 sampai 2 roubles 

Adalah dengan djalan begini, ditam 
bah sama satoe kemadjoean pertanian 
serta industrie jang Ideas jang ditaroch 
di samping itoependir'an militairja-g 
soedah bisa bikin barisan Rus merah 

singkirkan mereka poenja rintangan 
strategisch di Timoer Djaoeh, dan di 
Moskow bitjara banjak sekali fatsal 
perlindoengan model baroe di ini da- 
erah, jang keterangannja lebih loeas 

ada diresiakan dan jang mana, sebe- 
toeinja tidak akan lebih dari propa- 

« Mane ni Baaman ain na It 

Tapi orang2 observer militair jarg 

merekapoenja methode strategie atau 

perlindoengan dari itoe methode jar g 

telah dipakai waktoe peperangan Rus-Ja 

pan. Di itoe waktoe Rusland menganc el 

seanteronja pada sendjata militair me 

loeloe: seantero toendjangan moesti 

datang dari Rusland Europa jang mc- 

liwatin djalanan kreta-api dengan satoe 

rail dan dimana ada penoeh pemere- 

san serta tidak sempoerna. Sekarang 

itoe djalanan soedsh dibikin doea rail 

tjabang serta rail tambahan sedang di 

bikin, peroesahan bersifat perang di 

adakan di lapangan dan immigrant 

berdjoemblah poeloehan riboe dikirim 

ke itoe daerah dengan maksoed boeat 

madjoekan peroesahan tani jang akan 

bantoe kasih pakaian serta makanan 

keperloean militair di lapangan. 

Seandenja perang, Moscow tidak 

akan terpaksa boeat kasih lebih dari 

oeang, itoe pendirian di Timoer Djn- 

oeh soedah dianggapfjoekoep .. (TB 

  

  

  

Mentjari minjak dan emas. 

Dipantai NieuwGuinea, 

Pekerdjaan mentjari minjak dan emas 

di Nieuw Guinea akan dilakoekan de 

ngan perkakas2 modern. Pembatja soe 
dah makloem bahwa orang nanti goe 

nakan pesawat2 terbang boeat bikin 

kaart dari daerah2 tersangkoet. . 
. Begitoelai orang telah bikin lapa- 
ngan2 terbang disana boeat pangka- 
lannja pesawat2 jang akan digoenakan. 

Diperfengahan December jang laloe 
dari Java telah berangkat toean Grun- 
der dari B.P,M. “dan toean L. Hov- 
stadt, technisch ambtenaar dari Bureau 

van Luchtvaart dari Departement Ver 
keer en Waterstaat. 

Dari manokwari, dengan memakai 

kapal pemerentah. Violetta, mereka me 
ngoendjoengi Seroei. di poelau Japan 

dan Demba di pasisir Lor dari Nieuw 

Guinea, Kemoedian dengan kapal K. 
P.M. mereka pergi ke Sorong. Dari 

Sorong bersama motorboot B,B. me- 
reka pergi kepoelau Erfman, dimana     g tjoekoep pada semoea jang ter- 

       Lage kalau sampai ada kegagalan.4   Lantas ada legi pasoekan licet mel 

  

Perang Voroshiloff dan generaal Blu 

doedoekan seperti persediaan. Disini 
'Ibetoel soekar bogat «bisa dapat tave 

dal 'mnja resia tentang ia poenja kej 

blah besar anak kapal disepandjang |: 

7 

PS Itaan sendiri diberentikan dengan hor- 

| Dienst. 
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boeat Sakit: koelit segala 
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begitoe sadja. 

jang bagoes boeat itoe maksoed. 
Tapi-pemeriksaan dilandjoetkan soe 

paja bisa didapatkan tanah2 jang pa- 
ling baik. 

Pada tanggal 21 Januari jang laloe 
kapal perang Flores telah sampai di 

Babo dengan membawa satoe pesawat 

terbang, dengan mana toean Grunder 

bikin penerbangan sepandjang pesisir 

Babo sampai di soengai Otawiri. Dari 

Babo orang poelang dengan ambil dja 

lan via soengai Bomberai dan Kokas 

serta Fakfak. Tapi tanah disitoe ada 

penoeh boekit2, hingga dianggap tidak 
baik boeat lapangan terbang. 

— 0— 

Diberentikan dengan hormat. 

Moelai tanggal 16 Februari 1935 atas 
permintaan sendiri diberentikan dengan 
hormat dari djabatan Negeri, Dr. W.C. 
Aalsmeer, ambtenaar dalam verlof ke 
loear negeri, paling belakang mendjadi 
mediseh-leeraar pada N.ILAS. di 
Soerabaja. 

Meelai 16 Maart 1 936, atas permin- 

mat dari djabatan Negeri Dr, C. Bub- 
berman, hoofdambtenaar jang sedang 

dalam verlof” keloear negeri, paling 
achir mendjabat Direcfeur dari Veeart- 

senijkundig Instituut en Onderhoofd 
dari Burgerlijken Veeartsenijkundigen 

Lain dari' itoe padanja dinjatakan 

penghargaan dan terima kasih atas 

djasa2nja pada Negeri. 

Diberentikan dari College van Cu- 
ratoren tentang Bataviasche Hooge- 

scholen dengan hormat atas permin- 

taannja sendiri sebab hendak mening- 

galkan Indonesia, Prof. Mr. A.H. M.). 

van Kan, Lid Raad van Indis. 
—I— 

Nationale onderwijs congres 
kesatoe. 

. Pembantoe SN.P. dari Djokja me- 
ngabarkan: 

Tadi malam (Saptoe| digedong Ta- 
man Siswa Mataram, telah diadakan 
conferentie antara comit€ persiapan 
Nationale onderwijs congres dan be- 
berapa wakil perkoempoelan jang 
mempoenjai afdeeling pengadjaran, 
Hoofdbestuur Boedi Oetomo, Onder- 
wiis Commissie dari Boedi Oetomo, 
jang semata-mata boeat membitjarakan 
so'al Nationale onderwijs congres jang 

pertama ini. Sesoedahnja dibitjarakan   rehoem djoega ada mempoenjai tanah 

    

Itoe genteng diatas 
toean poenja kepala 
akan menjoesahkan djika diperboeat 

dari wadja. Lain lagi djika toean soe- 

roeh poelas dehgan METANOL, 

kita poenja tjat jang paling baik, 

jang mentjegah tidak berkaratan se- 

hingga beberapa tahoen akan tinggal 

LINDETEVES:PIETER SCHOEN & Zn., N.V. 
BATAVIA 

PENDJOEAL” LAGI DI TEMPAT” JANG BERARTI DI N.-I, 

9 

Kantoor2 pendjoeal: LINDETEVES-STOKVIS 
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jang ada dibawah pimpinannja Mr. 
Soemardi, telah mengambil satoe poe 
toesan, bahwa berhoeboeng dengan 
satoe dan "lain hzl, teroetama kerna 
congres jang pertama ini akan diada- 
kan di. Solo, maka comite persiapan 
menjerahkan pekerdjaannja pada Hoofd 
bestuur Boedi Oetomo, jang di beri 
hak seloeas-loeasnja boeat mempersi- 
apkan berdirinja comite persiapan di 
Solo. Lain dari pada itoe, djoega co 
mite persiapan jang lama, sama sekali 
tidak menaroeh keberatan kalau oleh 
Boedi Oetomo dirasa perloe, waktoe 
nja congres dimoendoerkampoela sam 
pai persediaannja lengkap betoel. 

» —0— 

N.LS. moelai akan menogroen 
kan tariefnja. 

Klas Inheemsche akan 
dihilangkan. 

Pembantoe kita dari Solo mengabar- 
ikan bahwa moelai tanggal 15 Februari 
ja,d. N.I-S. akan meroeroenkan tarief- 

nja.. Lija Solo-Semarang tidak diada- 
kan klas Ill Inheemsche, melainkan 
djadi klas Ill biasa boeat begala bangsa. 

Harga -kaartjis jang tadinja f 1.09 
boeat heenreis ditoeroenkan mendjadi 
f 0,60 dan boeat vice-verca dapat tem- 
po 2 malam hanja haroes membajar f 1. 

Sekian harga tempat di lijin Solo- 
Semarang, entah lain2 lijn apakah 
djoega akan mendapat perobahan ta- 
rief, beloem dapat diketahoei. 

— 9 — 

Hari peringatan Diponegoro. 

Dengan disaksikan oleh kira2 200 
padvinders pada hari Djoemahat djam 
4 sore jang laloe di Tegallega Ban- 
doeng soedah diadakan oepatjara per 
ingatan Diponegoro eleh K.B.I. 

Setelah semoeanja berhadlir dan ben 
dera dikerek naik, padvinders lelaki 
dan perempoean pada njanjikan KBI. 
(Kepandoean Bangsa Indonesia)marsch. 

Kemoedian commissarie Soehat- 
mo terangkan maksoednja itoe hari 
peringatan, jang dimana mana di'java 

dan lainnja dirajakan dengan berbareng, 
Setelah ini orang lantas 

lain2 oeroesan jang berhoeboeng de- 
ngan kepandoean, 

Pada djam enam sore orang orang 
pada berkoempoel boeat njanjikan la- 
goe Indonesia Raja“ dan kemoedian 
baroe boebaran, 
(Ait.)   dengan pandjang lebar, ini conferentie LA 
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aan anengmantapenemerenpemewangaa 

.I.. Madjelis pertimbangan dari 
5 “Ber si dang me mper ti m- | 

5 |“ bangkan perkaraklacht- 
delict ,Darmokondo“. 'me-| pada hari Rebo malam tanggal 6 

    

      

   
     

     
   

    
   

  

    

   

    

      

moefakatnja pembesar 
   
         

     

    

  

tjara begitoe mere 
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10. Bar previlege dipantai laoet, atas ma- 
na gemeente Swatow lelah madjoekan | 
protest pada consulaat, Djepang, akan 
tetapi tidak diperdoelikan. - 

Kemoedian bestutr gemeente Swa 
tow telah tangkap tiga koelie Tiong- 
hoa jang bekerdja mendirikan itoe pe| 
laboehan tanggal 1 Februari jg. laloe 
Atas ini tindakan ne pn 

  

jang laloe tiga dest: 
tang di Swatow dari 

Consul Djepang n 
taan2 pada bes 

    

   

   
     

Ill 'itoe pangkal2 pelabochan & 
oedjoeng Shumehpe, Maloo dan Kiluk 
moesti diperkenankan 
roeS, - BU Kana ha 3 

(2) merdekakan itoe tiga koeli 

| (3) soerat2 kabar di Swatow moesti 

betoelkan kabaran2 jang soedah moeat 

bentang BR OR 
Djawaban atas ini permintaan2 di- 

toenggoe dalam doea poeloeh ampat 
djam, bilatidak, maka armada Djepang 
'akan ambil tindakan2 jang perloe, 
ke $ an ai na e Yan Er 3 £ 6 

| Marinfe rs 'Djepang 
BE BRK IS 

       

   
   

  

     

   

    

   

   
   
    

    

   

   
   

    

       

    
   

  

   

    

     

    

   
   

    
   

        

    

  

    

  

   
       

  

     

   
   
   
   

   

     
         
       

      
    

      

        

        

H 1     

Ampat ratoes mariniers Djepang 

telah mendarat-dan bikin demonstra- 

tie di Maloo di waktoe sore. Pendoe- 

' doek2 kota mendjadi kalangkaboetan. 

Fihak Tionghoa 
mengalah. : 

Eastern Rehabilitation Department 

lantas bikin spoedvergadering. Kemoe 

—. Chi Tan dan generaal Li Yang' Ching 
i boeat-minta instructies. Fi 

00 Bestuur gemeente telah terima baik 

perminta'an2 Djepang tanggal 3 Febr. 
| pagi. Atas permintaan pertama dima- 
- djoekan perdjandjian, bahwa fihak 

Djepang moesti kasih pertanggoengan 

bahwa itoe pangkal pelaboehan tidak 

akan dipakai boeat smokkel barang2 
|. atau maksoed maksoed militair. 

Armada Djepang berlaloe lagi dari 

Swatow tanggal 4 Februari, 
' Soerat2 kabar tarik kembali kabaran 

' kabaran2 jang telah ditoelis pertama 

dan dilarang moeatkan kabar2 tentang 
- ini.sampai. kemaren doeloe. 
me Ea, —9—..... 5 $ 

Lagi pemoeda Indonesier pergi 
Moda beladjar ke Japan... 

|. ToeanR. Soehardijang beloem 
—..selang berapa lama habis beladjar di 

sekolahan jang “dibawah pimpinan 
. toean E. Estrada Esg jaitoe sekolah 

| Inggeris di Batoetoelis 57 Batavia-C., 

- sekarang melandjoetkan peladjarannja 
pergi ke Japan. 
“ Kabarnja tidak berapa lama lagi 
akan ada beberapa pemoeda Indone- 
sier jang hendak berangkat ke Japan 
boeat menoentoet ilmoe. 

Ha 3 

6
.
 

mangkin lama semangkin menarik ke 

inginan pemoeda2 disini. X 
: 2 0— 

S,R.V. akan membikin Studio 
. 0 sendiri. 
Dari Solo dikabarkan oleh pemban 

di Kapatihan Mangkoenegaran. 

»usendiri-diatas tanah jang diberi hadi- 
(ah oleh Z.H. Prins Mangkoenegoro 

. jang terletak disebelah Kidoelnja sta- 

| “bikin ini Studio ditaksir ada kira kira 

Bae ai pena AG HA mera Bu 1 
Diboenoeh oleh pentjoeri kajoe. 
Dari Depok diwartakan oleh pem- 

bantoe Sn, P., bahwa kemaren hari 
Minggoe pagi satoe politie desa dari 
kampoeng Sawangan nama Bi'an telah 
mati diboenoeh oleh pentjoeri kajoe 
KAA ee in aan 

“Sedari berapa lama memang telah 
'erdjadi pentjoerian kajoe-kajoe bakar 
dihoetan dari toean tanah dan itoe 

“politie desa nama Bi'an terhitoeng 

actief boeat tangkap pentjoerinja. 
Kemaren pagi waktoe ia ronda, kem 

Waktoe ia maoe tangkap, itoe politie 
. dikrojok dengan pentoengan dan di 

“ boenoeh mati, BT Ak bab 

Waktoe orang da 

200 dan iatjoema bisa seboet bahwa dirinj, 
:. telah dikrojok. . : Kun 

Belakangan politie telah bisa bekoek: 
satoe orang nama Noeridjan dari desa 
Pengasinan jang disangka memboenoeh 
itoe politie desa, la ini telah mengakoe 

- loe 
g- langgota Perdi s. Tjokroamidjojo, men 

dikerdjakan te- |. 

dian dikirim kawat pada generaal Chen | 

Roepanja beladjar ke Japan ini se- 

toe kita bahwa S.R.V. waktoe ini ma 
sih memindjam roemah boeat Studio 

(Ada dimaksoedkan oentoek Studio . 

. tion Balapan. Begrooting oentoek mem 

| salah satoe pegawai jang paling 

bali telah menemoei pentjoeri kajoe. | 

! pat tahoe tentang | 
“» “itoe pemboenoehan, Bi'an soedah pajap | 

ini boelan, Madjelis Penimbang (Ar- 
bitragecommissie) Perdi telah bersi- 

  

g di soos Habiprojo, (Solo) per- 
memeriksa perkara pengadoean 

'da'wa kepada anggota Perdi s. Sas- 
trokarjono dari ,,Darmokondo“ telah | 
melanggar kewadjiban redaksi, “ 

Soeseerian Madjelis Penimbang ada 
sebagai berikoet : 

Pemoeka  s. S.Tj.S. Pentjatat s. 
Margolan. Pembatja s, Soerono. 

Anggota s.s. Soemardi. Soegiato, 
Karkono, Sjamsoeddin. 

Persidangan ini telah mendapat per 
. Ihatian dari fihak anggota, sedang dja 
in- |lannja pemeriksaan tidak beda dengan| 

Itjara hakim memeriksa perkara. 
Pada djam setengah 9, persidangan 

il diboeka setelah lebih doeloe M.P. di 
lantik oleh Ketoea tjabang, s, Soehari. 

Pertama penda'wa s, Tjokroamidjojo 
dipersilahkan keloear dari tempat per- 
sidangan, setelah Anggaran Ketertiban 
(Reglement van orde) dibatjakan. 

Soerat dakwa dibatjakan oleh Pem- 
batja, dan sehabis itoe lantas dimoelai 
so'al-djawab antara Pemoeka dan ter- 
dakwa. Sastrokarjono. 
Pendakwa kemoedian didengar ke 

terangannja. So'al djawab ini agak 
lama : setelah di oelangi poela bebera- 
pa pertanjaan kepada terdakwa, Pe- 
moeka laloe mempersilahkan kepada 
terdakwa oentoek membatjakan pem- 
belaannja (pleidooi), jang telah makan 
tempo lebih darrsetengah djamlamanja 

Pendakwa kemoedian di tanja oleh 
Pemoeka, adakah ia masih mempoe- 
njai sesoeatoe atoeran, di djawab: 
tidak. 

'Sidang tertoetoep 
dan poetoesannja. 

M.P, bersidang tertoetoep, jang 
'hadlir di minta keloear. - 

Setelah selesai, pemoeka ,atas ke- 
soetjian dan ketinggian tjita2. Perdi" 
ilaloe mengoemoemkan  poetoesan 
M,P. jaitoe, 

a. Madjelis penimbang tidak mene- 

moei alasan2 dan boekti2 jang sah, 
bahwa toelisan jang mendjadi perkara 
itoe ditoelis oleh boekan fihak soea- 
toe Perscommissie seboeah perhim- 
poenan, 3 
"-b. Madjelis penimbang tidak men- 
dapat kejakinan, bahwa benar dalam 
hal ini telah dilakoekan ,,soeatoe per 

|langgaran atas adat jang baik dari 
pers”, atas |,perlanggaran rahasia 
redaksi" : 

C. Oleh sebab itoe. madjelis penim- 
bang berpendapatan, bahwa toedoehan 
itoe tidak beralasan, dan memoetoes- 
kan: 
“1. Membebaskan t. Sastrokarjono 

dari toedoehan, primo melanggar ke- 
wadjiban redaksi atau tidak menetapi 
kewadjiban redaksi: secunda mem- 
boeka rahasia redaksi. 

2. Bahwa dalam hal ini, paling 
banjak s. Sostrokarjono hanja berboeat 
koerang hati2. Bg 

3. Menolak toedoehan s. Tjokro- 
amidjojo terseboei diatas 

4. Alasan-alasannja poetoesan 'ini 
akan didisiarkan kepada oemoem. 

—09 Ta 

'Satoe kapal perang Inggeris me- 
ngoendjoengi Belawan. 

“Anakkapainjaakanber 

tanding voetbal di Me- 
dan. : EA : 

Menoeroet S.D., dalam boelan Maart 
kapal perang ,,Kent“ kepoenjaan Ing- 
geris akan datang ke Belawan. 

mengadakan permoepakatan oentoek 

mengadakan pertandingan antara elf- 

tai2 dikota ini dengan elftal anak2 

akan pertandingan2 hebat dan patoet 
'dipoedji jang telah diadakan ditanah 
lapang Medan dengan elftal , Caradoc", 
jang mana selamanja menerima keme- 
nangan terketjoeali sekali, jaitoe de- 
ngan elftal Europa, dengan elftal ini 
ia hanja memperoleh serie sadja. 
Marilah kita harapkan soepaja Be- 

stuur O.S.V.B. jang actief dapat me- 
ngatoer pertandingan ini. 

Lantaran berdjasa dalam doenia 
2 cooperatie. 

.Dengan besluit tanggal 6 Februari 
1935, diberikan hak memakai titel 
.Rangga“ kepada Mas Among Pradja, 
'voorzitter dari Spaar- en Credietver- 
eeniging ,Itikoerih Hibarna" di district 
Tjiparaj (Regentschap Bandoeng). 
ialah sebagai pernjataan bahwa djasa 
dan penghargaan atas oesahanja dida-   

  

      
lawan satoe. , 
tapi ktanja tjoema berkelahi satoe 

lam doenia cooperatie. 

loe soedah ditangkap di Boekit Ting- 

gi dan kemoediannja disoeroeh ke Me- 

. Bestuur O.S.V.B. sekarang sedang 

kapal itoe. Masing2 kita masih ingat 

Penangkapan dan penggeledahan 
orang2 P.N.I. di Su- 

— matra Barat. 
Toean Leon Salim pada hari Ming- 

goe jang berselang datang ke Padang 
oentoek satoe oeroesan dari familienja, 
Boleh djadi kedatangan toean Leon 
Salim ke Padang, ada menarik perha 
tian dari politie, karena ada angin- 
anginnja ke Padang ini ia datang pada 
tocan St. Noer. Alamsah, leider dari 
PNI. Medan jang terkenal, jang dahbe 

dan kembali dalam pengawasan dari 
politie. Di Padang toean Leon Salim 
tak loepoet dari penilikan recherche 
jang dapat diboektikan oleh toean 
itoe sendiri. 

Hari Rebo, dengan sneltre'n pagi 
dari Padang toean Leon Salim kembali 
ke Padang Pandjang, Dari Padang t. 
Leon Salim ada membawa beberapa 
soerat2 jang sekaliannja diadreskan 
oentock lain2 orang dan diantaranja 
soerat jang. dibawa itoe ada boeat 
oeroesan familie. 
Tidak didoega di Padang Pandjang 

oleh seorang recherche oentoek dibawa 

ke kantoor a.s. wedana, Toean Leon 

Salim baroe sampai dikantoor P.N.I. 
dimana toean itoe bertempat tinggal, 
oleh recherche jang menanti itoe lantas 
dibawa kekantoor ass. wedana, 

Dikantoor ass. 
Wedana. 

Pada toean Leon Salim dimadjoe- 
kan pertanjaan2 tentangan pertemoe- 
an2 jang disangka ada dilakoekannja 
dengan St. Noer Alamsah di Padang. 
Tetapi oleh toean Leon Salim dikata 
kannja jang ia boekannja beroeroesan 
dengan St. Noer Aiamsah hanja ada 
berhoeboengan dengan oeroesan fami 
lienja. Oentoek memboektikan itoe 
toean Leon Salim memperlihatkan se' 
boeah soerat dari familienja di Padang 
jang meminta datang kesana. Sehabis 
ini diperhatikan pada toean Leon Sa 
lim kira2 sepoeloeh lembar kertas jg 
menerangkan ,toean Leon Salim di 
larang berbitjara” dicalim segala ver 
gaderingen, baik jang berbaoe politiek 
social, pemoeda atau lain2nja.,, Perin 
tah ini dikatakan oleh engkoe Ass. 
Wedana datangnja dari pihak peme- 
rentahtinggi (bolehdjadi dariResident) 

Kemoedian toean Leon Salim disoe 
roeh oendoer sementara engkoe A, 
Wedana beremboek dengan Hpb. Se 
soedah itoe toean Leon Salim digele 
dah badannja. Segala soerat soerat 
jang ada dibadannja toean Leon Salim 
diambil, jalah boekoe tjatatan, selem 
bar kertas ketjil jang berisi soerat 
dari Noer Arief kepada Maridin bekas | 
secretaris P.N.I. Padang, dan lain 
lainnja soerat lagi. 

Dikantoor PN. 

Pada kantoor P.N.I, lantas dilakoe 
kan poela penggeledahan karena disi ' 
toe biasanja segala soerat soeratnja | 
toean Leon Salim baik dari prive 
ataupoen tidak disimpannja. Pengge 
ledahan disini di ikoeti oleh doea 
orang recherche, dan. mantri politie 
Dt. Keraing Satoe persatoe diperiksa 

Salim diperiksa, dari mana diambil 
beberapa soerat2 jang kebanjakan se- 
waktoe penggeledahan jang dahoeloe 
soedah djoega diperiksa oleh politie. 
Antaranja dibawa sebocah boekoe ba 
hasa Djerman ,,Das Kapilismus”, 
»Das Finankapital“ djilid ketiga. Be- 
berapa soerat prive. dan ada djoega 
jang agak berarti diambil oentoek di 
"periksa lebih djaoeh. 

Lemari dari administratie P.N.I. djoe 

soerat dari P.O.P.N.I. jang ke II, dan 
sebocah kaart dari pemerintah Roma 
dan Athene jang diambil dari boekoe 
'Sedjarah Doenia. Karena politie me- 
ngira keras jang toean Leon memang 
membawa soerat apa2 dari Padang, 
lantas djoega seorang diantara kawan 
nja nama Achmad diperiksa, Roepanja 
penggeledahan pada Achmad politie be 
roentoeng, sebab pada Achmad didapati 
soerat soerat dari jang dibawa oleh 
toean Leon Salim dari Padang itoe, 
Soerat soerat itoe oentoek beberapa 
adres jang semestinja dengan post. 
Djadi dalam hal ini toean Leon Salim 
telah membikin perlanggaran poela 
dalam hal monopolie post, karena 
membawa soerat jang tidak diboeboe 
hi franco, Sekalian soerat soerat itoe 
dibeslag itoe dengan selekasnja 'dipe- 
riksa dan dapat dipoelangkan kembali. 

St. Noer Alamsah di 
tangkap, 

Dari kalangan jang dipertjaja kita 
terima kabar toean St, Noer Alamsah 
jang sedari beberapa hari ini ditjari 
oleh politie, soedah dapat ditangkap 
di.Solok, St. Noer Alamsah ada leider 
dari P.N.I, Medan (Sinar Sum.) 

toean Leon Salim soedah dinantikan |. 

dikantoor P.N.I. Medjanja tocan Leon,” 

ga diperiksa darimana diambil seboeah | 

  

  

Pemberian tahoe jang penting 
boeat kita poenja Adverteerders 

Advertenties ! 
Diminta selaat-laatnja djaml 
pagi dari dimoeatnja soedah kita 
terima, 
tanggoeng boeat dimoeatnja pada t 

djika liwat kita tidak 

hari itoe. 
PATJAR bisa diterima tjoema 
sampai 10.30 pagi dari W 
hari dimoeatkannja. 

Administratie: Pemandangan 1 

  

djam 

  

ang 

Atoer pesenan selaman 
Monster djika 

TOKO COOPERATIE ,BOEDI ISTRI” 
PRIBOEMI MANONDJAJA 

Selamanja kita sedia ketjap blekan dan botolan no. 1 

dan no 2, keloearan G,B,I: Manondjaja jang soedah 

terkenal dimana-mana tempat. Rasarja dan haroemnja 

kita teroesah seboetkan lagi. » 

Harga boeat djoeal lagi, direken harga jang pantes. 
ja dengan REMBOURS. 

diminta, dikasih pertjoema, ketjoeali 

onkos kirim, Djoega kita mendjoeal minjak klapa, 

tida kalah sama minjak Tjiamis 

Menoenggoe dengan hormat Njonja2 dan Toean 

poenja pesenan. 

Pengoeroes C. B.I. Manondjaja   
  2 

  

  

MALAISE 

20 gram f 2,—   

  

TINGGAL 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari 

MALAISE 

pada wang 
  

  

-|- TABIB S.S. MOHAMMED ALI. mjm 
Matramanweg No. 39 pinggir djalan tram '— telefoon 536 Meester- Cornelis 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 

dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe .atau 

poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 

sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 

sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau 

kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 
tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 

tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lam pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 
dibawah djari-djari kaki. 
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 

ngobati dalam seminggoe bceat Indonesier f 0,50, orang asing 

f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 
'Roemah Obat diboeka saban hari dari 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. 
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 

Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal 
penjakit dan adres tjoekoep terang.. 

z”n 

'djam 8 pagi sampe djam 

    

  

    

  

2 Baroe terima 

Oekoeran: 

Importeurs :       9 —     
    

TIKAR 
(ROEMPOET) 

7, 

2 

Pake kembang bagoes 
Roepa-roepa oekoeran 

270x350 cm. per stuk F 1.80 

180x 245 cm. 

170x180 cm. 

Oekoeran, Pandjang (inrollen) 37 Meter 

| 0.75 

. 0.60 

», 

P3 

pake kembang dan polos 

Hs. Verg. DJOHAN: 
PASAR SENEN No. 158 — 160 

Per Meter F 0.19 & Fo.25 

  

OR |   
BAT-C. 

1 

DJOH 
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jialat benardah, semalam 

  

   

   

   

han... 

    
   

  

   

  

    semalam hampir tidak bisa tidoe 
boekan lantaran lain oeroesan, '      

ri lot jang merah. : 
   

    

   

  

iis akan kawin lagi. Di kanto 
dareiaja jang ,anjar“ itoe ia tidak 
berani masoeki dalam kantongnja, 

| tetapi.... dikaos kaki! Kaloe boeka 
— sepatoe djoega tidak berani didepannja! 
—.. Kampret sih engga ambil perdoeli, 

| apa loterij ini diboeka apa tidak, asal 
| verlofnja ini bisa djalan baik sadja, 

beres dah. . : 

     

   

       
       

   
      
       

       

        

                

   

     

  

    
   
   
   

   

   
   

     
   

    

    

  

      
     
    

   

  

   

   
Ambijah, sama beremboek oentoek | 

membeli roemah kaloe ,, Pemandangan 

“tarik prijs, tetapi pada Tjodot mereka 

| bilang itoe roemah boekan boeat ting- 

| gal sama mopro, hanja boeat satoe 
| Clubhuis dimana tiap2 pembatja ini 

' soerat kabar boleh mengoendjoenginja 

| Inilah ada na sari berang 

orang. Lamoenan ot sih engga 
ata ditaroeh “disoerat kabar. Sebab 

'podjoknja tiap hari dibatja oleh ses 

   
    

    

     

     

   
  

  

   

   keroean bisa kepala bedjad! 

—. Ini perloe diperhatikan, sebab doeloe 

. soedah pernah, Kampret main2 taroeh 

| tjerita jang tidak keroean, sampai di 

—.. roemah—memang lagi di-intjer - djam 

4 pagi disediakan palang pintoe dan 

”  boengkoesan pakaian disoeroeh pergi 

sadja! 
“Memang kaloe kita ada difihak jang 

| benar kita berani berkata ini dan itoe 
dan djoega 

   

djoega, sebab masa'lah Dia maoe teri 
. ma kaloe dengan tjara gelap ? 

Ma |. 1IoDoT. 
  

   
an 

- : AN 
& La    
can ae VOBTBAL 

Peka na Ma doa 
2 Tjahja Kwitang 3— 
Co. Sikap 10—2. 
Pertandingan antara kedoea elital 
telah dilangsoengkan pada hari 

ptoe sore 9/2-'35 di lapangan An- 
las. jang berachir dengan stand 

erseboet diatas. Poekoel lima percies 
re | fluitnja tanda permainan 

“ipa p ienga toke dan 
“ Tj. Kwitang boleh bikin 

| aftrap. Dalam bagian jang pertama 
Tk itang bikin serangan jang 
heibat, barisan belakang Sikap da- 

sseer, oentoeng bola jang di 
joekan ke doel selaloe kepentok 

Soekisno poen ini waktoe 
edah kelihatan bingoeng, soekoer 

.. backstel Sikap bisa memberi perto 
longan dan oesir itoe koelit boender 
ke tengah lapangan, sehingga niatan 
dari Tj. Kwitang tidak berhasil. 

« Dengan sigra trio Sikap mentjoba 

  

   . Keeper Kwitang tangkap dengan 
"1. lengket. 

000. Achterhoede poen pada waktoe itoe 
000 bekerdja keras oentoek menolak sera- 

. ngan2, moesoehnja, tidak antara lama 
Pihak Sikap diberikan tendangan 
merdeka dari halflinie, Doerachim ber- 

    

     

     

    

  

    
    

     

   

    

  

Seteroesnja dalam ini bagian per- 
| mainan mangkin seroe, tetapi referee 

“dalam pimpinannja tetap tegoch dan 
ctief : sehingga toeroen minoem stand 
dak berobak GI IGou on 

  

  

ihak nampak kepada kita. 

witang bola kepentok tijang goal 
dan masoek kedalam, tetapi refere tioep 

—. boeatoffside lebih doeloe, tidak antara 
| lama lagi. sebagaimana goal jang per 

“ tama, Sikap diberikan tendangan 

  

  
  

   

    

lo kok loterij jang ap 

    

    
toelah Kalong sama mopronja| 

: »ilsport poen tidak asing lagi di Djakar 

katanja soedah mimpi tarik hoofdprijs | 

Mopronja lantaran tidak bisa tidoer, | 

taran takoet kaloe Kalong tarik itoe | lantaran takoet k Lha 

— Boeng Karto di Petodjo dan Boeng | 

SINGLE. LEGO - SIKAP stand. 
le zet Moh, Arifin, Sadikoen 5—15 
ge Nat & 5—15 
le, Soemo, Abdoelsalam 10—15 
Rea 3 p. 1 7—15 
Ter Ibrahim, Moestadjab 6—15 
2e ” ” ” 71—15 

le |: Tjipto, Joesoef 3—15 
Ber an 15 1—16 

DOUBLE. " 
le zet  Roestaf, Moestadjab 20—20 

isi roemah, kaloe ngelamoen jang tidak : 

maoe pergi sadja, tetapi | 

kaloe seperti doeloe itoe rada djeri| 

| # bikin tegenaanvaal, dekat doel Mar- 
—. djono (Sikap) kirim pelornja, tetapi 

diri dibelakang bola dan dengan satoe 
tembakan ' keras ia paksa keeper | 
Ti.Kw 'poetar badan O—1. 

. Bagian jang kedoea poen tidak koe- 
ng hebatnja, serangan2 dari kedoea 

Dalam scrimmage depan doel TN 

NE NP EN MEME PEPNAPN EPL MAMAPAN NAN HAMPAMNAN NP Ae 

ng bikin freekick, Kembali) 
Doerachim berdiri di blakang bola,jvon Konigslaw bertemoe Oey Tiauw 

c dengan satoe boogbal,| Goan jang disoeroeh main bersama2 
dengan Liem Joe Djiem, oleh karena 

per Tj. Kwitang tangkap|Thio Tiang Hoat tidak bisa datang. 
1 5 | #Ternjata itoe doea spellers Chung Hua 

pat kekalahan ini Tj Kwi-|bisa meroepakan combinatie bagoes 
poetoes asa dan masing2 |djoega dan zonder banjak tenaga me- 

: | | reka djatoehkan moesoehnja dalam 
ipunt, kanan loear sering2|doea straights sets, Ong dan Baer 

kali ia deng al | 
oedjoe ke podjok goalpaal, 

bih keras lagi oentoek mem 

—
 

dan kirim voorzet2 jang 
etapi keeper Sikap 
menjerah mentah2, 

  

kan sajap 

ea pihak, sehingga refeere 
oep a jang penghabisan, stand 

p boeat Sikap.— 
Ant LAN nnn Gap f 

(0 Badminton. : 
S0 kege—Sikap1—7. 
“Sebagaimana diketahoei ini matjam | 

ta. 
  

ta. Selain dari bagian sepakraga, 
'poen perkoempoelan terseboet diatas 
'mempoenjai bagian Badminton. 
Begitoelah pada hari Minggoe pagi 
telah bertanding kedoea perkoempoe- 
Ian itoe di baan LEGO, Kepoeh. Poe 
koel 8 pertandingan dimoelai dengan 

  

Zainoedin, Moeslimin 3— 0 

Bete 5 sa 21—18 

1e ). Wirjono, S. Soetiipto 21—11F 
2e , Soekario, Sarah Tayib 8—21 
at ' Rubber 13 —21 

le , Soeripto, Brothorahardjo19—19 
Mardajat, Joesoef 0— 5 

Be oo D Naa 

pe, Basoeki, Dalik — 9—21 
2e Soetikno, Achmad 14—21 

Dengan singkat SINGLE 0— 4 
DOUBLE 1— 3 

“TENNIS. 
Pertandingan Interbond boeat 

mereboet tennis en 
. goli wisselbeker. 

B.C,L.T,A. menang 
dengan 7—3. 

. Pada hari Minggoe kemaren dengan 
dikoendjoengin oleh. banjak publiek 
B.C. L. T, A. soedah beroentoeng re- 
boet itoe wisselbeker jang disediakan 
oleh tennis-orgaan: Tennis & Golf. 
Boeat pertama kali ini beker telah di 
menangkan oleh Kantoor Bond di Ba- 
tavia pada tanggal 30 April '33 de- 
ngan score: 6—4. Doea fihak tidak 
compleet karena Oost dan Doeve 
di fihak B.K.T,B. sedang moe- 
soehnja madjoekan invallers boeat 
doea soedara: Go dan Tio Tik lem. 
Pertandingan jang paling menarik hati 
antara Kho Sin Kie dan Sonneville jg. 
'dimoelai pada kira2 djam 8 pagi. Ber- 
moela Sonneville ada lebih koeat ma- 
ka ia leading dengan : 3—0, tetapi Iar. 
'tas disoesoel oleh Kho sampai 3—4 
Sonneville menang iapoenja service- 
game, dan reboet Kho poenja service 
game mendjadi ia leading lagi dengan: 
5—4. Kho tidak kasih hati lagi dan 
tamatkan ini sef dengan reboet tiga 
games beroentoen. : 
Dalam set kedoea Sonneville ngepia 

tetapi ia tidak bisa leading lagi dan 

Siem Tjeng Siang sebagai second- 

doea, Gobee, jang ia kotjok betoel2 
|maski jang terseboet belakangan tidak 
leading dalam set pertama 5—3, se- 

C.R.C. sampai 5—7. 1 
Second set berachir dengan : 6—3 

boeat Siem. 
van Eyck reboet winstpunt pertama 

boeat tetamoe dengan kalahkan itoe 
djage dari Chung Hua, Tan Thiam 
Kit 6—0, 6—3. Roepanja Thiam Kit 
ada off-day karena iapoenja drives 
tidak pada jang masoek. 
'Djoega Kho Tjok Khing poenja 

permainan itoe pagi ada koerang baik, 
dan ia hampir kalah secondset contra 
Wamsteker. 
“de Mello arrbil tempatnja Tio Tik 

lem dan boeat ketiga kali beroentoen 
ia kalah dari Kho Sin Kian, Ni 

Partij single ke-6 djoega digondol 
poelang oleh toean roemah, karena 
Liem Joe Djiem poenja tempo ada 
lebih gesit dari C. R.C. player: Kho 
Hok Tjoan. BS Nae | 
Gobee ini pagi sehabisnja kalah ia 

poenja partij single, djoega dalam 
partij double main koerang baik maka 

Kho bikin abis ini partij dengan :6—4.| 

player oendjoek prestatie bagoes de-| 
ngan gedor itoe djago B.K.T.B. ke-| 

gera disoesoel oleh itoe djago daril : 

Dalam partij kedoea van Eyck dan 

djoega tidak bisa beroentoeng dapat 

Thiam Kit. Double ke 4 achirnja tam 
“sajap kiri Si kapkoerang| bahkan satoe winstpunt boeat fihak te 

n oempan. Bola moendar-man-|tamoe. Yap dan Siem boeat pertama 
1 kemari dengan tidak memberi |kali bermain sama2 dan tidak meroe- 

pakan satoe succes, Loa dan Elenbaas 
dengan gampang sekali gedor itoe pa- 
sangan dengan 6—3, 6—3. 

Ini kemenangan dari fihak B.C.L.T. 
A, mengoendjoek  kemadjoeannja kita 
poenja spelers ditempo jang belaka- 
ngan, maka diharap dengan constanie 
training mereka bisa madjoekan dera- 
djatnja tennis-sport di ini kota. 

Singles: P 
1, Sonneville — Kho Sin Kie: 5—7, 

. 4—6, 
2. Gobee—Siem Tjeng Siang: 5—7. 

6. 
0, 

5 3. 
4. Wamsteker — Kho  Tjok Khing: 

2 — 6, 6—8. 
$ 5. aa Sin Kian — de Mello : 6 — 3 

6. Kho Hok Tjoan — Lien Joe 
Djiem: 4 — 6, 4—6. 

Doubles : 
1... 'Sonneville/Gobee — Kho Sin 

Kie/Kho Sin Eng: 4—6, 3 — 6. 
2. van Eyck/von Konigslow — Oey 
2 Goan/Liem Joe Djiem :4 — 6, 

3. Ong Oen Tjeng/Baer van Slangen 
burgh — Kho Tjok Khing/Tan Thiam 
Kit: 4—6, 4—6. : 

4. Elenbaas/Loa Wang Kiong — 
Siem Tjeng Sian/Yap Soen Djin: 
6 — 3, 6— 3, verslag. Sn. P. 

Warta adm. 
Abonne no. 7888 Toean M. Soedja- 

nadiwirja — Prapatan S. C, S. (Cheri- 
bon). Kiriman toean f2.50 oentoek 
L.C.P. jang akan diboeka telah ma- 
soek boekoe. Perkara wang abonne- 
ment akan dioeroeskan bila storan 

sa 

€ ». 4 3 3. van Eyck—Tan Thiam Kit: 6 
6 

  

  

kemenangan contra Tjok Khing dan 

  mnamman 

Abonne no. 8258 T, Marah Noerdin 
Basri — Moeara Enim (Plb). Kiriman 
toean f0.50 oentoek L.C.P. jang akan 
diboeka telah masoek boekoe, harap 

mendjadi tahoe, 

Abonne no, 8237 Toean Marah Ba- 
ginda — Pekalongan. Baik wann abon- 
nement f1.50 diover oentoek pemba- 
jaran toean Abd, Rachim boelan Febr. 
35. Diwarta adm. tg. 8/2'35ada salah, 
toean berdoea betoel ikoet L.C.P, 
jang akan diboeka seorang f0,25, ha- 
rap mendjadi tahoe. 

Abonne no. 10396 Toean Rd. Rg. 
| Wiradikarta - Sindanglaja. Kiriman t. 
f 250 oentoek L.C.R, jang akan di 
boeka telah masoek boekoe. Wang 
abonnement lebih baik toean kirim 
langsoeng di administratie, djoega via 
agent. 

Abonne no.:7083 Toean Sardjana- 
Tjepoe. Kiriman t. f1.75 tg. 11/2-35 
keterima, accoord dan telah masoek 
p?ekoe. 

Abonne no.7345 Toean Adiprawira- 
Wates. (D.K.) Kiriman toean f 3.25 
11/2935 “keterima accoord dan telah 
masoek boekoe. 

. Abonne no 7967 Toean Kemas Sa- 
wari—Soengeilliat. pang toeanf 1,50 
11/2-'55 keterima, masoek abonnement 
November “34, harap mendjadi tahoe. 

Abonne no 10279 Toean Djoharoe- 
din Kedoengdoro. Kiriman toean f 1.50 
11/2-”35 keterima, masoek abonnement 
Maart '35, terima kasih. 

Abonne no 10150 Toean Salim p/a 
Partindo — Muntok. Kiriman toean 
f 1.50 tg. 1!/2-35 keterima masoek 
abonnement Februari “35 terima kasih. 

Abonne no 10805 Toean Kartoat- 
modjo— Magelang. Kiriman toean f1.50 
masoek abonnement boelan Februari 
“35, djadi tidak seperti toean toelis, 
lantaran harga langganan sekwartaal 

f 450 atau seboelanf 1,50 harap men- 
djadi tahoe. 

Abonne no, 8289 Toean R.P. Soe- 
maolan Soerabaja. Kiriman toean f 1.50| 
masoek abonnement Augustus 34 ha 
rap mendjadi periksa, 

Abonne no. 7084 Toean Pr. Soehoto 
Houtv. Tjipoe. Kiriman toean f 1.50 
massek abonnement Juli 34 harap men 
djadi periksa. 

Abonne no. 8279 Toean I. Made   Otar. 

Kiriman toean f1,50 masoek abonne- 
ment December 34, djadi boekan 
oentoek Januari 35, harap toean 
mendjadi tahoe. Adres akan dirobah. 

Abonne no. 7415 Toean D. Soema- 
'mihardjo-Bangli Zuid Bali. Kiriman 
f4. telah kita terima2, kasih, masoek 
L.C.P. boelan depan f1, f3, oentoek 
abonnement. 

Abonneno6932ToeanSoenar- 
djo. Kiriman toean f4.50 telah keterima, 
|terima kasih masoek abonnement Aug. 
t/m. October 34, harap mendjadi tahoe. 

Abonne no 8212 Toean Pemboljoan 
A.S.S. Batoeradja Kiriman tocan f 1,50 
telah keterima, masoek abonnement 
November 34, harap t. mendjadi tahoe. 

Abonne no 10057 Toean Ismail Ser 
pong. (Bonlom bijn). Kiriman toean 
f 1. telah masoek L C.P. jang akan di 
boeka, harap mendjadi tahoe. 

  

  

  

DI BETAWI. 

Rebo.l3 Febr 1035, 

Lelang barang-barang commissie di 
Soekaboemiweg 32 oleh John Pryce. 

Lelang diroemahnja toean G.J. Blauw 
di Laan Trivelli 83 oleh Franzen. 

Kemis 14 Febr. 1935. 
Lelang diroemahnja F, v. Dorst di 

Nieuweweg 9 Senen oleh John Pryce. 

Lelang koeda di Petodjo ofeh Avan. 
o 

Djoemahat 15 Febr, 1935. 
Lelang diroemahnja toean F. H. 

Kaafstra di Madioenweg 23 oleh 
Franzen. 

Lelang diroemahnja tocan Pangeran 
A. A. Djajadiningrat di Kebon Sirih 96 
oleh Weltevreden. 

Saptoe 16 Febr., 1935. 

Lelang perceel-perceel di Vendu- 
locaal oleh Mr. Slotemaker. 

Lelang sawah-sawah di Bekassie 
oleh Not. de Hondt.   

  

dari agent telah datang : 

  

    

  

  

  

A 

Toean-Toean tentoe pada 

bengek itoe. 

tempat djoega. ada banjak 

lain penjakit lagi seperti: 

memoeasken. 

berasa ketinggalan apa-apa. 

jang pilihan sadja, maka 

koeatir, meskipoen dipakai 
tiada mendjadikan apa-apa. 

  

penjakitnja, bisa tertjegah 
njakit, oleh kerna itoe bisa 
kesoesahan. 

kita poenja kemaoean. 

HARGA per flesch... 

  

      

mana sengsaranja orang jang diterdjang penjakit 

Memang obatnja jang terdjoeal, dikeliling 

soedahannja senantiasa dda ketinggalan lain- 

kepala atau lain-lainnja, pendeknja tida sampai 

Akan tetapi dengan pakai kami poenja obat 
kemandjoerannja nistjaja bisa memoeasken dan 
sampoerna, kesoedahannja sama sekali tida ad 

Kerna diperboeatnja ini obat dari bahan-bahan 

minoem bersama-sama dengan lain obat, djangan 

Ini obat bila dipakai sebeloemnja timboelnja 

IIL -- Djika dipakai pada waktoe timboel penjakit- 
' nja, bisa ternjata Chasiatnja seperti obat soentik 

sadja, demikian poela boeat hilangken batoek 
bisa dengan gampang, pendeknja dipakainja 
mengobati bisa sampai sampoerna menoeroet 

SMIN 
Obat bengek (Asthma). Goena kamoe poenja 

kesehatan pilihlah obat jang soedah termashoer 

mengetahoei, bagai- Selainnja da 

sakit bengkak 
hawa, oentoek- 

matjem, tetapi ke- 
penjakit soeka 

berasa mabok, sakit 
membikin lelah 

7 

dari itoe boleh di- 

sampai lama djoega 
£ 

datangnja toe pes" Loongal Kergir bina Kenaikan / Ihat Pengnd tu 

teri ep ct dari ad Ga Dont TR Ik bon nkena Lanka kn tatanan 
erloepoe ari pada Man selaras, - £ 

4 1 Papa , Taat AD Keane 

Coba belaian bolang 
Be at SA 

Ge Era L 

WN wetan 

Bisa dapat beli dimana-mana Toko Japan jang mendjoeal obat. Bila tida ada, boleh teroes 
pesen dikami poenja Toko. 3 : 

Djika kirim wang F 1.85 pada kami, dikirim franco sampai diroemah 1 botol ASMIN. 
Boeat djoeat lagi, harganja kami kasi rabat bagoes, boleh berdami 

COURANT obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH. 

Memoedjikan dengan hormat. 

UE Lo. 
Molenvliet West No. 203 Batavia. 

batoek sesek, ditengah malem keloear keringet, 

Wasir dan boeat antero penjakit djantoeng jang 

SOERAT POEDJIAN OBAT. ' 

na On an 
Yk parjitakin TU Kard Yooanggas Mati 

Pe Ne LOG YO ANU TMP, 
koma en mel pempoba 5 PAT NN PP feberosa 2 

Asmin amat besar pertoeloengannja oentoek : e 
pada koelit dalen tempat djalan 
antero batoek, batoek lelah atau 

  

ri penjakit bengek, djoega. ini 

kentjing diwaktoe malem, sakit 

ASMIN 

Gagak 

  

lebih dahoeloe. PRIJS-       Teli. No, 293 Bat, 

37 
    mereka kalah contra doea neef Kho   ' merdeka dari halflinie, karena pihak 

. 

  
dalam two straight sets, , 
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TOEAN PERLOE KOENDJOENGI 

emah baroe sebla roemah toea soepaja bisa saksiken 
iapoenja bar: ng2 jang kwaliteit paling baroe dan 

-—
 

»
 
@
 - 

1 Harganja moerah 

3 HANDEL IN3. 

. SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN 
MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 
KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

Reparatie-atelier van Vuurwapens enz., enz. 

0x0 TIO TEK HONG | PASAR BAROE — BATAVIA-CENTRUM — TELF. 361 Wi. 

  

     

      
  

  

— JANG TERKENAL A. 
5 JANG ACTIEF : 

JANG MOERAH 

TOKO ,M-I. MAASOEM" 
| - PASAR SENEN No.135 

'Batavia-C: — Pekalongan. — Solo. — Padang. 

1 

  

  

“ BATIK HANDEL 

— Centraal dari roepa2 batik keloearan seloerceh tanah Djawa 
»jang modern, jaitoe jang disoekai pembeli zaman sekarang, 
serta tjoekoep sedia matjam2 sarong tenoenan dari roepa ke- 
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Soedah datang Asli Tabib soedah datang 

TABIB Dr. ABDULKARIEM 
VAN HINDUSTAN : " 
  

Ini Tabib jang asli soedah 40 tahoen lamanja tersohor dan bekend 

di Kota Batavia-Centrum, baroe datang lagi dan tinggal“di tempat 

lama djoega jang terseboet di bawah. : Pa 
Dan sekalian tocan2, njonja2 dan soedara2 soedah terkenal jang 

saja soedah mengobati segala roepa2 penjakit seperti ambeien en 

hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm Zonder operatie. 

Baroe boeka lagi di Molenvliet Oost 15 sebelah Ilir Weeskamer 

Batavia-Centrum, . 

Menoenggoe .dengan hormat, 

TABIB Dr. ABDULKARIEM 

Molenvliet Oost No. 15 sebelah Weeskamer Bt.-C. 

asa Mr PLTP PL Pa Pu Ph 

OA 

2 

| 

0 

Maandbtad Bergambar dari persatoean Priaji 

Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

Oplaag 6000 Exemplaren 

Dikirim pertjoemah kepada leden P. P.B. B. dan dibatja oleh langganan2 
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 
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Harga abonnement boeat Hindia. 

.$5— setaon atawa 12 nomer, f2.50 setengah taon atawa 6 nomer, pem- 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon aftawa 6 nomer. 

Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie. 

Menghadepi hasil besar dan menjenangken, tariefnja rendah dan berlang- 
ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. : 
Ingetlah, kalangan Regenischapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P. P. B. B. bisa men- 
djadi lapangan advertentie djoega 
Perminta'an langganan atawa pertjontoan Pemimpin, moeat adver- 
tentie alawa farief serta masoek lid P, P. B. B. toelis pada: 

Administratie. 
'Bafavia-Centrum (R. Salehlaan 18, Paviljoen) Telefoon No. 3071 WI.   
  

  

5 loearan. 

N. B.. 'A. Contant bagi soedagar2 kila ambil Comisie 2 pCt. 
Berhoeboenglah moelai dari sekarang. Tentoe menjenangkan. 

5 Ii : Systeem oentoeng palingtipis 

2 Kap SATA HORMAT 

Sob ML "MAASOEM' 
2 36... 0 SENEN No, 135 Batavia-Centrum. If         
  

AN 

“B KELOEARAN PALING BAROE 
(Mp 011 Hata are DAN 

FAROKA 
Jang paling djempol 

   

    

    

BROWN RIBBON 
(Zonder Coupon) 

“1 pak terisi 20 bidji 

“110 Cent. 
N.V. FAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan 
tjara kerdja jang paling modern dan jang 
paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni- 

likannja dokter. 10 

  
  

  
    

  

Nasehat kepada segala langganan dan boekan langganan kita. 

Awas atau hati - hatilah toean-toean dan njonja - njonja kalau ber- 
belandja "lain TOKO, djangan sampai terbeli batik tiroean, sebab 

sekarang banjak keloear batik tiroean. 

Perhatikanlah! 

KITA MENJEDIAKAN TJOEKOEP BATIK ASLI 

  

Kain batik pandjang Kain saroeng dan |. Pn 

MANTERON Ba- pandjang keloearan POLOS haloes dan 

njoemas FANSEILEN sedang dan. saroeng 
ASLI ASLI. poetih Semarang 

: asli. 
  

Semoea batik keloearan apa sadja, kita tjoekoep semoeanja sediakan 
: jang Asli. 

Menoenggoe dengan hormat. 

TOKO »ISMAILDJALIL & Co. 
Pasar Senen 121 en 123. Batavia-C.— Pekaiongan— Solo— Padang— 

Tasikmalaja. 

HOOFDKANTOOR BATAVIA-C. Telf 4356 WI, 

pi, Hoeboengkanlah perniagaan toean sama kita poenja Firma soe- 
paja toean2 mendapat kemadjoean jang pesat sakali dan ke- 
oentoengan jang menjenangkan.   

   
    
   

     
      

    

||taon mata tida awas pake ini bisa terang   122 
  

  

  

PERLOE BENAR DIBATJA ANAK2 

Anak-anak, asal soedah pandai se- 
dikit sadja membatja hoeroetf Latijn 
(hoeroef Belanda) soedah boleh 
membatja boekoe : | 

SOE Ank | Seng AW B 
Dioesahakan oleh : 

“Mara Soetan dan Mohd. Sjafei 

Soecal djawab itoe sebagai teka- 
teki, tetapi soeal- dan djawabnja 
dengan sjair, dan dinjatakan lagi 
dengan gambar bikinan SAJOETI 
moerid sekolah Roeang Pendidik— 

di Kajoe Taman (S.W.K.) 

Sangat loetjoe dan 

menggelikan hati. 

Pn 2-2 Djoega boleh dipakai oentoek 
berolok-olok atau membadoet diatas Tooneel dengan njanjian. 
Gambarnja ada 22 boeah. Harga satoe boekoe tjaema f 0,15 tambah 

“5 sent ongkos kirim. Pesanan dari 20 boekoe keatas ongkos vrij. 
Boekoe-boekoe ini dapat dibeli pada : 

Toko Kitab & Drukkerij Sd. Ali Alaidroes--Kramat No. 38 Bat:-C, 
Moh. Djohor— Gang Aboe (Gg. Damiri Nlo. 4) Batavia-Centrum:, 
Sd. Alwi Alayderoes—Kroekoet depan No. 29 Batavia. Centrum. 
Moh. Sjafei—kajoe Tanam (S.W.K.) 

Permintaan dengan rembours, tidak diloeloeskan. 18 

       
      ak 
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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. 

Hormat pengoeroes 

menoenggoe pesanan. 

Raden SOEMARTO.     
   
  

HOTEL PAULE 
V. H. NAIMIN 

Moekanja Station Bandoeng 

hk 

Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 
poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 

Pemandangan loeas, rawatannja ba- 
goes dan bersih, djongos-djongos 
radjin dan tjepat mengceroes tetamoe 
tentue menjenangkan dan kita tida 
aken poedji Hotel sendiri harap di 
saksikan sadja. : 

Terletaknja HOTEL di Centrumnja 
KOTA Bandoeng, 

Tarief kamar paling rendah dan 
menoeroet zaman. 

N.B. Sedia Kamar boeat tinggal la- 
ma atau boelanan, abonnement dapat 
harga dengan menjenangken. h 
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Memoedjikan dengan hormat, 
De Eigenaar 
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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 ditanggoeng enak 
pakenja, sebab kita doeloe pembantoe  ' 
Assistent dokter gigi Europa sehingga 
15 faon dan mempoenjai banjak soe- ! 
raf2 poedjian. Bueat orang tida mampoe 
boleh berdame dapet harga sampe  ' 
menjenangken. Gigi2 palsoe jang tida” ' 
enak “dipakenja terbikin dari lain beng- 
kel (toekang). saja sanggoep betoelin 
sampe senang dipakenja, 

Djoeal obat sakit gigi tanggoeng 10 
mruut bisa semboe per botol 5 Gr, 
(1,25. Poeder gigi bikin koeat dan 
mengilapken gigi per botol 20 Gr. f 1,25. 

Obat mata orang foea oesia 50-70 

E
N
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oto
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EN 

per botol 5 Gr. f 2,50.— 
Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 

mas doekat afawa Dobble garantie ! 
1-5 taon. 17 
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: Japan dalam lapangan diplomatiek | diaan perang di locaskan dengan ki- 

2 

» 

— samboeng «lagi 

      

   

  

   

   

    

   

  

   

   
   

   

  

       

    

   
     

. bilang : .,Goenakanlah diplomatie dan | 
' "himatkan ocang:“ Keizer Japan menja sampai beres... .......

... 

. berboeat apa2. 

“ini beberapa puni: 

| Railway. Sesoedahnja lama Yan dengan 

bereskan 
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ruari 1935 tahoen ke : 

  

  

    
   

    

| Politiek damai bertentang 

Ko Kekoeasaan F 

Kira-kira Timabelas boelan berselang 

: a satoe|dan 
e imereka poenja diplomaat|reegian tidak sedikit, sebab $p0or2 

| jang oeloeng jalah Koki Hirota- Seba|Japan mengadakan perSaingan hebat. 

kaoem potitiek di Japan telah Te 
gil kembali dari Moskow sala satoe 
diantara 

gai oetoesan di Rusland ia telah ber! ' 

  

    
djasa lantaran telah membereskan so 
so'al berhoeboeng dengan oeroesan 

penangkapan ikan dan lain-lain oe- 

roesan lagi pada mana ada tersang- 
koet kepentingan Japan di-“Timoer. | 

Keizer telah dikasih tahoe, Koki | 
Hirota akan “bisa bereskan lain-lain | 

so'al dan dapatkan keoentoengan bagi 

hingga angkatan militair tida perloe| 
boeang tenaganja terlaloe. 

Di itoe waktoe pembesar2 militair 

Japan ada kandoeng niatan boeat re 
boet Wladiwostok-. dan provincie2 

Rus jang berwatas, dengan laoetan. 

Dengan bilang mereka adakan perang | 

perangan, orang Japan bisa koempoel niatan boeat bikin lain djalanan spoor 

kan pasoekan besar di doea pela- 

boean, dari mana peperangan akan 

dimoelai, PE Oa 
Ada diketahoei bahwa President | 

'Roosevelt koeatir sekali akan itoe' 
keada'an, hingga di itoe waktoe ia 

kirim coendangan pada Moskow boeat 
'perhoeboengan di- | 

plomatiek. : ada 

Lantaran itoe tindakan dari Amerika. 

satoe vergadering besar dari staatsman2 
dan pemimpin2 militair telah diadakan 

idi Japan, vergadering mana ada di 

pimpin oleh keizer sendiri. 3: 

.“ Hirota jang ditoendjang oleh kabinet | 

takan Hirota ada benar dan iapoenja 

haloean sedari itoe waktoe diterima 

baik dan dianoet. , 

Conferentie armada laoet jang dij 

lakoekan di Londen telah gagal dan) 

-diplomatie Japan ternjata tidak bisa 

. Kaoem - militair bergerak lagi dan 

minta pemerintahan jang koeat dan 

atoeran2 jang bengis boeat ,crisis 

1935“. Mereka berdaja boeat bikin 

publiek toendjang mereka poenja ge- 

rakan dan kaoem jang mendingan me- 

rasa koeatir melihat tanda2 jg merika 

'poenja pekerdjaan dapat toendjangan- | 

nja publiek. : 

Hirota poenja rentjana diplomatie, 

menoeroet Matahari ada mengandoeng 

Adakan perhoeboengan baik dengan 

Tiongkok dengan perdjandjian, ,,status 

Guo“ di Manchuria dan di Jehol akan (diri boeat keada'an jang berobah. 

“dipegang tetap dan Japanakan bantoe | 

'Tiongkok boeat bikin tetap keadaan 

di dalam negeri serta lepaskan Tiong 

kok dari pengaroehnja negeri-negeri 

Europa jang besar. 2 

Bikin doenia mengakoe sah berdi- 

rinja ,,keradjaan merdeka” di Manchu- 

kudu en " 

Bikin beres soeal djalanan spoor 

Chinese Eastern dengan beli itoe 

djalanan spoor dari Rusland. 

Sepandjang tape! watas Manchuria — | 

Siberie diadakan daerah neutraal, Se 

dang angkatan militair Rus di Timoer 

Djaoeh moesti dikoerangi.” |. 

Dengan Amerika Sarikat dibikin sa 

toe verdrag, dalam mana ditetapkan 

“Amerika nanti mengoeasai bagian 

Timoer dan Japan bagian Barat dari 
Laoetan Tedoeh, disertai dengan ver- |sadeur Matsudaira dan admiraal Ya- 

lain tidak) drag tentang satoe pada tid 

boleh menjerang dalam - tempo 10 

tahoen: dan lagi satoe perdjandjian, 

dimana Amerika bisa berniaga dengan 

“Tiongkok  setjara mengoentongkan, 

sebab Japan bikin damai 'keada'an 

dalam negeri, SE PW 

Satoe perdjandjian armada, dimana 

armada2 akan dikoerangi dan Japan 

akan dapat hak sama-rata dalam ke- 

koeatan angkatan laoet.” 

Koki Hirota tjoema dapat hasil da- 

lam pembitjaraan dengan Moskow:ten 

tang pendjoealan Chinese Eastern 

sabar bekerdja Hirota achirnja bisa 

itoe so'al seanteronja, tjoe- 

seanteronja, tjoema so'al so'al 
a S0 

mbajargn jang beloem dibereskan 

    

        

   

  

    

  

    

  

     

        

  

rota- bergontjang. 

Manchuria Siberie atau mengoerangi 

kan satoe armada besar di Wladi- 

: katan oedara. 

(pantas dalam oeroesan kekoeatan ang 

  
dengan politiek perang. — 

usland insjaf betoel2, ia tidak bi 
pegang tetap itoe djalanan spoor 
teroes meneroes mengalami ke- 

1 Ag Long teroetama dengan Rus: 
land tidak dibikin, dan Rusland njata 
tidak hendak mengadakan daerah jang 
neutraal di sepandjang tapal watas 

angkatan 'militairnja di Timoer Djaoeh 

Pemerentah Rusland lebih djaoeh te- 

roes mempertegoehkan kedoedoekan- 
nja, tentaranja dibesarkan dan perse- 

rim lebih banjak senapan tank dan 
pesawat2 terbang dengan koempoel- 

wostok. 
Selainnja dari itoe Rusland djoega 

lagi pasang rail dubbel dari djalanan: 
spoor Siberie dan ini negeri kandoengi 

lagi dengan rail dubbel disebelah oetara. 
Dengan dibantoe oleh pasoekan Ja- 

pan, Hirota bisa adakan persoeboengan 
spoor, dagang dan post lagi dengan 
Tiongkok Oetara, tetapi disinl djoega 
iapoenja daja jang teroetamatelah gagal 

Tiongkok sementara itoe teroes me- 
neroes memperkoeatkan japoenja ang- 

Hirota djoega berdaja boeat bikin 
satoe perdjandjian dengan Amerika 
Sarlkat, dimana Japan dikasih kemer- 
deka'an di Tiongkok dan dilain bagian 
dari Timoer Djaoeh. Amerika nanti 
stahoe baiknja“ sadja djikalau keada- 
“an disana soedah diatoer oleh Japan 

Disini djoega daja-oepaja diploma- 

tie Japan telah gagal. Pemerentah Was 

hington telah ambil poetoesan boeat 

tidak moefakat dengan Japan dalam 

oeroesan jang ada sangkoetan dengan 

kepentingan doenia. 

- Itoe rentjana perdjandjian bocat mem 
bagi Laoetan Tedoeh boeat saling tida 
menjerang, boecat mengakoe sah Man- 

chukuo dan boeat bekerdja sama2 di 
Tiongkok dengan Japan tidak ditim- 

bang sama Sekali oleh Amerika 
Japan tidak pernah dikasih tahoe 

oleh Amerika jang ini negeri akan ada 

keberatan terhadap pada segala apa 

sadja jang Japan niat lakoekan. Tjoema 

dikasih tahoe, Amerika tidak bisa te- 

rima baik beberapa perboeatan jang 

telah dilakoekan dan djikalau Japan 

maoe mendjagoi di Timoer Djaoeh ia 

akan moesti pikoel tanggoengan sen- 

 Pengharapannja Japan di itoe waktoe 
adalah boeat asingkan Amerika dengan 

tarik lain2 negeri pada fihaknja. Boeat 
satoe waktoe daja oepajanja Japan ke 
lihatan berhasil, tatkala Engeland moe- 
fakat dengan Japan, tetapi achirnja itoe 
gagal, waktoe dominion2 dari Engeland, 
Frankrijk dan Italie menoelak boeat 
lawan Amerika, Ti t 

Itoe semoea soedah tentoe boekan 
'kesalahannja Hirotaj kesatoe, ia tida 

djandjian jang ia bikin dan kedoea da 

lam pembitjaraan2 dengan Amerika dan 

poenja pekerdjaan. 8 

Adalah diketahoei waktoe pembitja 

ra'an di Londen dilakoekan,. ambas- 

namoto telah bekerdja boeat lain mak 

| Lebih dari satoe kali itoe diplo- 

'maat maoe lakoekan pembitjaraan jg. 

lmembawa keoentoengan bagi Japan, 

dengan berbareng djoega kasih kepas 

tian pada negeri2 Europa jang Tokyo 

tidak maoe mendjagoi di Timoer, 

pan tjoema maoe perimbargan J ng 

katan laoet dan Matsudaira jang taoe 
betoel, ada berbahaja boeat lawan ka 
oem patriot di Japan, telah toendjang 
padanja. 6 

Sekarang kaoem militair goenakan 
itoe kegagalan jang mereka sendiri ka 

sih sebabnja bocat tjoba reboet kem- 
bali mereka poenja kekoeasaan dan 
prestige, 

Ae peranan 

sebagai Japan di bawa satoe peme- 
rentahan jang oetamakan kemadjoean. | 

|sangkoet dalam kota Djokjakarta sadja. 

" fannja pemerentah jang sekarang. Ini 
Ipemerentah sekarang berada dibawah | 

'pada H.P.B. di Boekit Tinggi, tetapi 

bisa kasih tanggoengan jang kaoem| 
militair akan pegang tetap soeatoe per| 

Engeland mereka selaloe rintangi ia-|kan dengan tahoen 1933 ada naik, ta 

. Dan Yamamoto selaloe bilang, Ja- | 

  

    
  

sesoedahnja terdoreng ke belakang 
oleh “kemenangannja Hirgta dalam th 
1933 waktoe keizer terima baik iapoe 
nja haloean. . 

sendiri koeat betoel oentoek menjoe- 
koepi keperloean dari satoe negeri 

' Propaganda militair di Jakoekan di 
seloeroeh negeri dan pamilet2 disebar 

jang boenjinja ada menjerang. haloe- 

pengaroehnja kaoem Industrialist dan 
financier dan mereka goenakan kekoe 
asa'annja boeat tidak terima baik be- 
grooting militair jang tinggi tapi se- 
baliknja ingin lihat keada'annja kaoem 
tani dibikin ringan dan kaoem boe- 
roeh tidak hidoep sengsara, 
Kaoem jang mendingan dan golo- 

ngan2 industrieel dan financicel jang 
sangat berkoeasa mendjadi kosatir 

melihat ini gerakan. Mereka telah sak 

sikan satoe kemenangan boeat kaoem 

militair. 
Oeroesan Manchuria telah ditaroeh 

dibawah penilikannja tentara. 

: Demikianlah satoe revolutie besar 
dalam kalangan politiek akan dihadapi 
oleh Japan. Bagaimana itoe akan ber- 
achir kita beloem bisa bilang soeatoe. 
apa dari sekarang. 

  

  

  

» Lantaran Hoofdredacteurnja 

Ba ditahan. 

Ta Soerat kab'arnja botat 
sementaratidak terbit. 

Directie dan Administratie dari ma- 

djallah ,Kebenaran" di Boekit 

Tinggi (Sumatra Barat) mintak soepaja 

dikabarkan makloematnja jang ter- 

oetama sekali penting bagi agenten. 

langganan dan adverteerders itoe ma- 

djallah, ialah sebagai berikoet : 
Berhoeboeng dengan penangkapan 

Hoofdredacteur Kebenaran“ toean 

Oesman Keadilan dan plv: hoofdredac- 

teur toean Abas Rachman, maka toe- 

roet poela dibeslag beberapa soerat2 

dan boekoe2 jang berada dikantoor 

» Kebenaran”. 2 
Administratie itoe, telah diminta 

beloem bikembalikannja.” 
Dari itoe, boeat sementara waktoe, 

penerbitan madjallah ,Kebenaran” di- 

toenda, sampai mendapat keberesan. 

Soesoenan Bestuur Arrabitah Al 

Alawyah afd, Palembang. 

: Boeattahoen 1935. 

Menoeroet kepoetoesan Algemeene 

Leden Vergadering ddo. 8 Februari 

ibl. maka soesoenan bestuur Arra bi 

tah Al-Alawyah 'afd, Palem- 

bang, adalah sebagai berikoet : 

Voorzitter: t, Sd. Abdurrahman b. 

Alwi Assegaf. 
vice Voorzitter: t. Sd, Abdurrah- 

man b. Ali Almassawa. 
le, Secretaris : t. Sd. Sjeichan bin 

“Alwi Sjahab, 
2e Secretaris : 

Hoesin Sjahad. 
'Penn. meester: t. Sd..Mohmad bin 

'Oemar Moulacheileh..  . 

Commissaris : t. Sd. Ali bin Hamid 

Commissarissen : b. Shebubakar, t. 

Sd. Zainal Abidin Arrifai. t. Sd, Sjech 

b. Abdurrahman Sjahab, t. Sd. Idroes 

bin Oemar Sjahab, t. Sd. Abdullah Al- 

kaff Gathmyr, t. Sd. Alwi bin Hasan 

Ba'boed, t, Sjech Abdullah bin Sa'ad. 

'Adviseurs: t. Sajid Mohamad bin 

Salim Alkaff, t. Sajid Hasjim bin Al 

Almassawa. . 

t. Sd. Mohamad bin 

—0I— 

| Kedjahatan di Djokjakarta. 
Kedjahatan di Djokjakarta dibanding 

pi dibandingkan dengan tahoen 1932, 

itoe kenaikan boleh dianggap ada be 
sar. 1 x 

Dalam.tahoen 1934-ada 2725 per 

kara dan jang dibikin terang, oleh po 

litie ada 1079, sedang boeat tahoen 

1933, itoe angka2 ada 2304 dan 1055, 

dan boeat tahoen 1932 ada 1568 ser 

ta. bkk 03 Bei 

Perbedaan besar dengan 1932 ada 
disebabkan oleh bertambahnja pentjoe 
rian. 2 

Pentjoerian handtasch- perempoean 
dimasoekkan pada golongan ,pentjoe. 
rian dengan perkosa", dan ada kedja- 
dian 5 kali, sedang dalam tahoen 1933- 

1932 tidak ada kedjadian itoe matjam 
pentjoerian. : 

Sebaliknja dalam tahoen 1934 tidak 

ada dilakoekan pembegalan, jang da- 

lam tahoen 1933 kedjadian 6 kali dan 

dalam tahoen 1932 9 kali. 

Djoemblah pemboenoehan ada tiga, 

sedang dalam tahoen 1933 ada nihil, 

r “     Tetapi itoe boekaan berarti satoe suc 

ces besar dari Hirota. Generaal Araki madjue lagi didepan, 

» 

la minta soepaja Japan bikin ' diri) 

  

7 “Pembakaran roemah ada berkoerang 
karena tjoema kedjadian 3 kali. Da- 
'lam tahoen 1933, 6 kali dan tahoen 
11932, 5 kali. 

Penggelapan poen terdapat lebih ba 
njak: 161 dalam tshoen 1934, 159 da 

lam tahoen 1933 dan 137 dalam ta- 
hoen 1932. 

lai kedjahatan-kedjahatan tjoema ter 

— (yaa 

Ampat kampbeng terantjam 
kelaparan. 

Berhoeboeng' dengan keadaan rakjat 
di Soekamandi daerah Pamanoekan & 
Tjiasemlanden hari Minggoe jg laloe 
assistent-resident dan regent dari Poer 
wakarta telah koendjoengi Soekamandi 
boeat bikin pertemoean pada bestuur 
ambtenaren Indonesier disitoe, Selain 
daripada koendjoengan itoe pembesar 
negeri. disatoe mesdjid diitoe tempat 
telah. diadakan perkoempoelan dari 
pendoedoeknja boeat bangoenkan satoe 
comite goena menoeloeng orang-orang 
jang terantjam kelaparar. 

' Diantara beberapa kampoeng jang 
terantjam itoe bahaja, ada ampat kam 

poengjang dianggap perloe dengan lan 
tas dapat sokongam, jaitoe kampoeng2 
Pasir Koentji, Tegal Koening, Rantja 
Bango dan Sengon, Dalam itoe koem- 
poelan di itde mesdjid telah dimintai 
Sokongan pada orang2 jang ada sedi 

kit kemampoean dengan beroepa beras. 

maka ketika itoe bisa dipoengoet de 
lapan gantang. 

Berhoeboeng dengan ini kedjadian le 

bih landjoet pembantneKP, mengabar 

kan bahwa diitoe bilangan katanja se 

bagian besar rakjat tidak mempoenjai 

tempat penghasilan lagi mereka oe- 

moemnja ada kaoem tani, tapi tidak 

ada mempoenjai sawah jang boleh di 

kerdjakan, sebab sawah2 jang doeloe 

nja ada kepoenjaan anak negeri, seka 

rang soedah mendjadi tanah-tanah on- 

dernering P & T-landen. Pada boe- 

lan jang laloe moelai kenjataan bagai 
mana rakjat disitoe terantjam bahaja 

kelaparan. 
— Di satoe tempat jang diseboet nama- 
nja Kebon Bionakan, jang termasoek 
resSsort Soekamandi, ada satoe tanah 

jang loeasnja 500 bouw ditanami sing 
kong. Dan itoe tanaman boekan sadja 
di waktoe malam, malahan siang hari 

dengan berani pendoedoek telah tja- 

boeti, hingga tidak koerang 7 bouw 

itoe tanaman soedah diboeboet. Per- 

boeatan ini belakangan baroe ketahoean 
hingga administrateur dari itoe tem- 
pat minta bantoeannja bestuur dan 

veldpolitie. Meski ada pendjagaan 

dan “soedakr “banjak jang ditangkap, 
tapi itoe orang2 tidak hilang djerihnja, 

saban2 ditangkap mereka tjoema dja- 
wab dari sebab kelaparan. 

Kalau orang tanja apa merekatidak 
bisa tjari lain penghasilan, mereka 
bilang, mereka tjoema bisa dapat pe- 
kerdjaan koelian dari onderneming 
jang gadjinja satoe hari 9 cent. Kalau 

itoe pekerdjaan masih pakai orang, 

mereka masih merasa soekoer, tapi 

dalam waktoe jang belakangan ini. 

tidak ada tempat lagi boeat mereka 
kerdja. 

Itoe comite penoeloeng jang terdiri 

dari toean2 Karjasoedjana, Darma- 

atmadja, Winataatmadja dan beberapa 
orang lagi. sedang bekerdja keras boe 
at ini kepentingan. 

| 
| 
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Korban kelaparan dan 
perampokan. 

Sedjoemblah 2000.000 

orang mati di Tiongkok, 

kan daerah Kansu (Tiongkok) jang 
soeboer berobah djadi kering seperti 
"padang pasir selamanja tahoen2 1929- 
1930, telah diberikoeti ' oleh bahaja 
lapar jang menjebabkan kematiannja 
beratoes riboe djiwa pendoedoek. 
Kemoedian baroe ada to€roen hoedjan. 
Tapi pendoedoek dari itoe provincie 
soedah djadi sangat lembek, lantaran 

ibnjak sengsara dan banjak antara 
mereka jang meninggal doenia, seperti 
djoega mereka terserang penjakit. 
menoelar jang berbahaja. 

“Belakangan 'itoe provincie dapat 
serangan dari rombongan? perampok, 
jang merampas apa sadja jang berharga 
disepandjang doesoen jang mereka 
datangi, 3 

Pertempoeran2 antara kaoem Moes- 

limin dan mereka jang tidak beragama 

Islam sering terdjadi dan ini menje- 

babkan  kematiannja berihoe-riboe 

orang. sat 

3000 orang diboenoeh 

tiap hari, 
Biasanja pertempoeran' karena oe- 

roesan agama 'hanja terdjadi dalam 

kalangan2 ketjil sadja. Tapi di Kansu 

pernah kedjadian satoe penoempahan 
darah jang heibat karena oeroesan 
agama. Tatkala terdjadi itoe keriboetan, 

kabarnja tiap bari tidak koerang dari 

3000 orang Moeslimin telah dipotong 
kepalanja, toelis ,S. T.P.“ 

Dalam tahoen 1934 keadaan di 
Kansu djadi sedikit tentram. Tapi itoe 
waktoe masih banjak djoemblahnja 
orang jang binasa lantaran penjakit 
typhus. Dalam itoe tahoen hoedjan 
toeroen sampai tjoekoep dan ini 
menjebabkan banjak orang tani jang 
telah minggat kelain tempat kembali 
poela ke-itoe provincie boeat tanam 
padi, 4 | 

Satoe pendita Kristen jang banjak 
bikin perdjalanan di itoe provincie 
selamanja itoe 5 tahoen jang sial bagi 
pendoedoek provincie Kansu, tjeritakan 
bagaimana itoe Waktoe oeang sama 
sekali tidak ada faedahnja sebab orang 
tidak bisa beli barang makanan di 
itoe daerah jang terserang bahaja lapar 

Orang orang jang masih hidoep, ka 
ta itoe pendita, tidak mempoenjai 
tjoekoep tenaga. boeat koeboer mait 
mait. Oleh karena itoe banjak mait 
jang tidak bisa dikoeboer. Orang2 
jang badannja djadi koeroes kering 
lantaran kelaparan bergelandangan di 
sepandjang djalan zonder poenja toe- 
djoean dan mereka ini achirnja dja- 
toeh didjalanan dalam keadaan tidak 
bernjawa lagi. 

» Tidak bisa disangsikan lagi, bahoea 
dari itoe 7.000.000 pendoeduek pro- 
vincie Kiangsu tidak koerang dari 
2.000.000 orang antaranja telah binasa 
djiwanja selama 'itoe lima tahoen jg 
tjelaka,“ berkata itoe pendita. 

Tapi adanja systeem perhoeboengan 
jang lebih baik, jang dibikin di itoe 
provincie selamanja beberapa tahoen 
paling belakang, telah membikin ba- 

njak koerang bahaja kelaparan di itoe 
daerah. Perhoeboengan di itoe provin- 
cie nistjaja akan djadi tambah baik, 
bilamana itoe djalanan auto, jang 
hoeboengkan itoe kota Kansu (Lan- 
chow| dan lijn kereta api Jjg. terletak 
400 mijl ke sebelah Timoer dari 
Lanchow) rampoeng dibikin. 

Koendjoengannja Generaal Chiang 
Kai Shek di Kansu baroe2 ini telah 
menimboelkan harapan besar di hatinja 
pendoedoek jang sengsara. Sebab ini 

adalah kedjadian pertama kali jang 
satoe kepala pemerintah Tionghoa 
pernah koendjeengi itoe provincie jang 
terasing dari lain2 bilangan di Tiong- 
kok,   Itoe moesim kering jang menjebab- 

  

TN IA 
KELOEARAN   begitoe djoega dalam tahoen 1932. 

, 

  

    

AFD: TENOENAN 

Tenoen Donggala. 
3 Samarinda. 
Fa Tjermei. 
Ik Cheribon 

3, Bandoeng. 
W Palembang. 
5 Garoet tjap padi 

Semoea kainnja berkwa- 
liteit bagoes kleur roe- 

pa roepa, 

AFD. BATIK. 

Batik Solo. 
». Banjoemas 
» Pekalongan. 

Djokja. 
s.. Garoet. 
». Tasikmalaja. 
No jiatnis, 5 

Semoea sedia kain pan- 
djang dan kain saroeng. 

| saksikan sendiri 

TOKO MOEDA 
Pasar Senen 159— Bt.-C:     'Priiscourant gratis 
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Kenapa E matanaP 
Djangan didjawab, lebin, b: baik diam-diam bia sadja ke 

Kliniek jing Pasar Senen 214 Batavia-C. bawa wang 
of tidak sama Tag litanggoeng moesti dapat obat, tidak pilih 

| orangnja semoeanja diterima dengan hormat, dioeroes beres 
penjakit doeloe dan nomor Ne sekali baroe bitjara per- 
kara wang: 

Obat mata Koeting ialah RADJA dari setan obat mata. 
3 0 ss - 

Tjonto 'tjonto boeat Glikiibaah 
dikirim G RA TI S asal sadja 

& | 1x tanggoeng ongkosnja. 

  

     

  

  

5 . 

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

N. B. Sesoeatoe roemah tangga moesti, ja perloe simpan dan 
sedia dari obat-obatan 1 Fiesch obat mata Tjap Koetjing, 
| Taulin boeat penjakit koelit, dan sepasang Cataulino 
dan Catapodi, selamat beroentoeng serta akan roekoen 

«dan damailah toean seroemah tangga. 

AWAS dan DJAGA!!!! Moelai Hari Minggoe 3 Februari 1935 
Dokter KOETJING Melontjat Ke Soematra Lampoeng— Palembang 
Bangka— Djambi—Soematra Westkust— Tapanoeli — Medan Deli 
dan Kotaradja V.V. 

KLI NIEK DOKTE TR KOETJING. 
The Cat Medical Hall Pasar Nenen —— Batavia Centrum. 63 

    

    

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
Sawah Besar 2—0 Batavia-Centrum 

Telegram adres: BKRI 

Selamanja kita ada sedia dari matjem? 
kain djas seperti: Wol. Palmbeach, lenen, 
dril, en djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian dari segenap bangsa rapi 
dan netjis. 154 

TOEKANG  GIGI 3 9 

Yhio Tjie Kim 
Pintoe- Besar 6 Batavia 

Gigi bagi orang hidoep boekan sadja ada 
perhoeboengan besar sama kawarasan badan, 
tapi djoega ada ambil satoe kadoedoekar 
penting bagi kabagoesan, seande orang poe- 
nja gigi tjopot (ompong) atawa dimakan koe- 
toe dalem tempo bitjara ketawa alawa ma 
mah makanan nistjaja. ilang sabagi kaba- 
goesannja dan rasanja jang enak: maka 
pasang dan tambel gigi telah djadi satoe 
roepa techniek jang pentiag. Kita menjakinin 

  

  

Titdakvada-lagi 

seiain daripada 

  
Sedia tembako oentoek pipa kaloearan bangsa kita sendiri. . 

Rasanja enak, harganjapoei moerah, Kalau boesoek boleh kasih kembali. 

Oentoek pertjobaan (ion deeh boleh dapat Gratis. Soerat-soeraf per- 
mintaan boleh diadreskan kepeda 

Tai 

jang paling enak dan 

  

moerah 

Hanja 6 cent satoe pak, 

HOESSAIN MAHMOED 
Tjilimoes — Cheribon.     

    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 
menit berhoeboeng sama malaise harganji: 
ditoeroenken satoe botolf I.— (satoe roepial|.     

  

Be soedaH 
MILLIOENAN 1 

Kemandioerannja. soodah terpoedii 

MATI 
'MOLENVLIET 

    
ENG aun Tone 

  

  

TERDJOEAL 

TIAP-TIAP TEMPAT 

oleh tiap:tlap orang 

| OBAT SAKIT KEPALA 

W.174  BATAVIA 

  

     

     

  

GEDEPOMEERD M: 24472 

  finar 

HOOFDAGENT. 

Ah BALSEM 
TERBIKIN MENOEROET REcEP1Dr SOEHARJONO    

pegatn ag, kepala , sakit- 
enek, moenia 8, 

Took a2. masoekangin, 
meloeang 

harga per note fojzici 
L ar BN fousct 
djoeal lagi rabai baik 

DI/TRIBUTEUR: 

S0UWLIAN JAM   
KWE.KARTA ATMADJA O.TAMARINDELAAN 220BAT.C 

AGENT: 
tere S BA: KOETARADYA(ATJEH) 

SADJOESIE toko DE ECHTE DJEMBATAN MERAH B.Z. 

  

  

  

    
Banjak minjak ramboet: tetapi jang 

mandjoer djarang 
Awas! selamanja liat merk se- 

kepala djadi enteng tida belah, 

koreng, ramboet djadi gemoek, 
item, 

  

IS 

    Ie 
Iis 

DANAU 
  

    

Upi 
Ai earavin Se 

lemes, matiken koetoe dan 

ilangken ketoembe, | 
Kloearan 

  

Roemah obat 

Jo Tek Tjoe 
Kwitang —Batavia-Centrum 

Pi
 

  SY     

  

TELEFOON BAT. 10900 : 

Tidak berapa lamanja pergilah Has-fsioen : , Darimanakah adinda datang?" sangat sedih, meskipoen Dachlan me-| Beginilah rasanja“, kata Raden 
Isan kesawah Besar dan Raden Warga) Dengan socara jang serak, Radenjngadjak kebioscoop, pesiar dan ber-|Warga didalam hatinja. . Mengedjar- 
'berbaring-baringlah dibalai-balai di- 
roeang tengah : 

  

  

Poekoel lima petang baharoelah 
Raden Warga bangoen, “tetapi Hassan 
dan perempoean toea jang disoesoel- 

  

PA' TOEA TERSESAT 

Warga mendjawab: , Dari Gang Belle". 

  Oleh IL 2g 

a ENGIKA-WIDJAJA Ba 

  

Speciaal oentoek “Pemandangan” 

Nadruk verboden.. 

Oo Naa 
BERKELOEH. 

Raden Warga : »Oleh selib 'saja| 
soedah tjapai, lebih baik perempocan 
itoe soeroeh datang sadja kemari". 
Hassan : ,Soekakah toean menoeng- 

goe disini £“ 
—.' Raden Warga: ,Soeka sekali, asal 

djangan terlaloe lama, sebab saja| 
soedah waktoenja tidoer“. 

| Hassan: ,Djika toean maoe tidoer- 
tidoer, 
bagai diroemah toean sendiri sadja". 

€ g 
& 

  

tidoerlah. Disini anggap se-| 

Inja itoe beloem djoea datang. 
Oleh sebab itoe terbitlah pikirannja : 

» Barangkali akoe diperdajakan orang. 
la pergi kebelakang mentjoetji moe- 

ka dan berkoemoer, Setelah ia ber- 
pakaian doedoeklah ia dibalai-balai 
diserambi moeka. 

Lama ia menoenggoe tetapi sia-sia 

sadja. 

Maka poelanglah ia 
Waktoe ia hendak membajar moe- 

bil, 
bab ocang -kertas didalam poendi- 
poendinja hilang sama sekali : Tiga 
'ratoes roepiah lebih. 

Boekan sedikit itoe ! 
Seketika itoe djoega pergilah ia 

Ikekantoor politie, mengadoekan hal- 
Inja, Sesoedah itoe poelanglah ia ke 
Goenoeng Sahari dengan soesah- 

en tara 4 

pe TIARA diroemah Dachlan, la- 

ea Tua BIG Dami Ya 

  loe ditegoernja oleh toean Patih pen- 

  

terkedjoetlah ia amat sangat, se-j 

  

Laloe ditjeriterakannja bahwa ia 
tertipoe orang. Sehingga wangnja 
tiga ratoes roepiah lebih, hilang wak- 
toe ia tidoer-tidoer. Semoeanja ter- 
perandjat mendengar tjeritera Raden 
Warga itoe. Seketika  itoe 
Dachlan lekas memoetar taliponnja 
kekantoor politie. 

»Hallo! Hallo!“ kata Dachlan. 

»Hallo! Hallo! Ini kantoor politie" 
talipon itoe menjahoet., 

.Saja minta dengan hormat, soe- 
paja seorang bernama Hassan, ting- 
gal di Gang Belle ditangkap, sebab 
ia soedah mentjoeri oeang tiga ratoes 

Pada 
toean Patih 

. nantoenja : 
djoegafhanda 

lajar kepoelau Onrust, ia tidak maoe .. 

  

Sogatoe petang, 

pensioen 

soedah lama ada disini, 

berkatalah 
kepada me- 

Ananda, oleh sebab aja- 

segala “keada'an di Betawi soedah 
tahoe, soedi apalah kiranja ananda 
soeka mengidzinkan ajahanda besok 
poelang ke Garoet". 

Dachian:  ,Menoeroet  perasa'an 
ananda, aj:handa sangat terboeroe- 
boeroe. Djika ajahanda soeka, ting- 
gallah disini sadja dahoeloe. Lebih 
lama ajahanda ada disini, lebih se- 

roepiah lebih dari kantong saudaralnang hati ananda", | 
saja“. kata Dachlan. Toean Patih pensioen: ', Kehendak 

ajahanda djoega begitoe. Masakan »Siapa namanja saudara toean itoe?“ 

»Raden Warga". 
»Oh ja, tahadi Raden Warga soe 

dah datang kekantoor. Tadi soedah 
saja dikirimkan politie keroemahnja 
Hassan boeat menangkapnja". 
“Terima kasih', kata Dachlan. 

Sedjak hari itoe Raden Warga 

orang toea ta' soeka berdekatan de- 
ngan anaknja". 

Kira-kira poekoel enam petang, 
pergilah seisi roemah itoe ke Pasar 
Senen membeli apa-apa perloe boeat 
ke Garoet Raden Warga tidak ikoet, 
sebab badannja makin lama makin 
lesoe dan hatinja makin koerang se- 
nang. Tiap-tiap hari ia menoenggoe 
berita dari. kantoor politie, tapi sia-   doeduek sadja dikamarnja. Hatinja sia sadja. 

.Ingedjar jang boekan bandingannja. 
Sebenarnja tidaklah akoe pantas, se- 
orang jang soedah toea bangka ber- 
isterikan seorang gadis !“ 

Keesokan harinja, toean patih dan 
anak isterinja poelanglah ke Garoet. 

Selama diperdjalanan, tidaklah Ra- 
den Warga berkata barang sepdtah, 
meskipoen Mas Wongso sambil me- 
megang stuur. menghiboerkan hatinja. 

»Diika tidak bersama-sama toean 
Patih“, kata Raden Warga didalam 
hatinja“. .Tentoelah akoe ta' dapat 
poelang. 

Waktoe sampai di Tjimahi, moebil 
toecan patih itoe berhenti, 

»Kenapa berhenti disini Wongso?" ' 
tanja toean Patih pensioen. 

,Benzin habis. toean”, 
Wongso, 

Kebetoelan habisnja itoe dekat tem- 
pat pendjoealan benzia. Maka dengan 
segera diisinjalah setjoekoepnja. Ke- 
tika toean Patih pensioen hendak 
membajar, terkedjoetlah ia, sebab 
oecangnja hanja tinggal setali lagi... 

'djawab 

  Akan disamboeng, 

       


