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 MEMPERGOENAKAN : | 
— GEANG. “Bm 

  

|” Siapakah jang tidak bisa memakai 

“pandai beli barang2 bagoes di toko. 
. Tapi meskipoen mengeloearkan oeang 

|... itoe ada satoe perkara jang. moedah 
|. sekali dan saban waktoe- djoega bisa 

dilakoekannja, 1ggoeh — oentoek 
mempergoenakan -ocang. masih ada 
satoe so'al penting sekali. Teroetama 
di negeri panas ini -ada lebih dari | 
penting sampai-boleh dikata mendja- 
dikan pikiran siang-malam di masing2 
roemah-tangga seoemoemnja. 

  

  

. Boekan sadja mereka jang mendapat 
| penghasilan ketjil,tapi tjelakanja poen 
mereka jang. mendapat gadjih dari 
seriboe seboelan atau lebih seringkali 

| teeken accept kadang-kadang sampai 
| diperkarakan dipanggil kedepan. Pe- 
ingadilan. Berapakah banjaknja orang 
jang soedah pernah tidoer didalam 

“kamar penjara giizeling, dan berapa 

  

| roemahnja sendiri oleh karena memi- 
kirkan hoetang jang beloem dibajar. 

Pendeknja didalam kalangan tinggi 

| #jaraan saban hari, tentoe hal kekoe- 
| rangan oeang oentoek ini dan itoe. 
“Tidak djarang jang soedah ada didalam 
'kesoekaran sampai tidak bisa beli 
keperloean sehari-hari, Dan mereka 

| oeang? Biarpoen anak ketjil soedah) . 

“lagi jang tidak bisa 'tidoer didalam | 
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an begrooting 1930. 
Kek LL Dari Imdonesia. 

|. Den Haag, 14 Febr (Aneta), Ren- 
tjana wet telah dimadjoekan pada Sta- 
ten Generaal oentoek mengesahkan 
pendapatan jang penghabisan dari 
pekeloearan dan penerimaan begroo- 
ting Indonesia tahoen 1930, 

maa Yosara 

Tetap di Den Haag. 
Den Haag, 14 Febr. (Aneta), Di 

Schoenberg mempoenjai perniatan oen- 

Haag. 
(1 —0— 

Kegemparan ,Uiver", 

Den fiaag, 14 Feb. fAneta) Ber- 
hoeboeng dengan beberapa perkabaran 
tentang ketjelakaan pesawat ,/Uiver” 

jang menggemparkan, Departement 
van Waterstaat menerangkan bahwa 
perkabaran2 itoe sama sekali tidak 
benar. , 

Permanente Commissie oentoek me 
njelidiki ketjelakaan2 dioedara, telah 
moelai bersidang, - Erug x 

| sampai rendah, jang mendjadi pembi- | ..nonomie saban hari, jang teroetama, 
sekali tetapi tidak dipeladjari. jalah 

Oleh: karena satoe golongan orang2 

mempoenjai terlaloe banjak oeang 

simpanan, tidak dikeloearkan. Sebab 

mana bisa seloeroeh doenia sekarang 
“jang tidak membitjarakan “hal . ini, 'kekoerangan ocang jang saban tahoen 

     

   
   

   

   

  

   
   
   
   
    

    

    
    

   

   

    
    

   

    

    

   

    

  

    

   

   

   

  

'biasanja oleh karena soedah ,hope- 
loos“, kalang kaboet didalam oeroe- 

| sannja, sehingga tidak oesah dibitja 
|rakan lagi. mega 

Soedahlah oentoek mereka jg. mesti 
' hidoep segobang sehari, tentoe sadja 

—..amesti kekoerangan. Tapi djika seorang 

—— Hoofdambtenaar jang mendapat peng- 
asilan lebih dari seriboe seboelan, 
och masih pindjam. ... inilah orang 
2 mesti dinamakan Inlander met 
en groote I. orang matjam demikian 
dak pantas oentoek ditinggi-tinggikan 
tau diberi kedoedoekan tinggi dida- 
am pergaoelan hidoep dan kita voor- 

stel soepaja mereka dihoekoem mesti 
hidoep dari segobang sehari oentoek 
. 3boelan lamanja. Soepaja mengetahoei 
bagaimana banjak lain orang mestihi- 
doep, dan soepaja mendapat peladjaran 
bagaimana dari gadjih sekian banjak- 

| nja itoe, bisa hidoep tjoekoep malah 

', bisa memberi hadiah kepada roepa2 
— pendirian sociaal. Het geeft aanstoot, 
Lg ziet U. SA 

| «. Sebaliknja, tidak sedikit orang2 jang 
—.. mempoenjai lebih dari ,kebanjakan", 

“jang tidak maoe mempergoenakan oe- 
angnja. Lebih baik. ditanam dibawah 
tanah atau oebin. Oempamanja di Ban- 
doeng dan Djawa-Tengah, banjak se- 

| kali saudagar2 tonnairs hidoep disa- 
— lah satoe “pondok“ jang dikitari be- 
“berapa ketjomberan. Di Grissee ada 

eorang millionnair demikian matjam, 
ang hidoep 9 1/2 cent' sefiari, jalah 
epintjang oentoek kopi pagi-pagi dan 
Cent oentoek makan siang dan 4 cent 
aktoe malam di buffet station tram- 
esenangannja tidak lain dari pada. 

ali seminggoe memboeka lemari 
'besi dan melihat isinja jang penoeh 
dengan ocang kertas dan emas... . 

'Poen orang demikian matjam seber 
elnja tidak “koerang Inlandetnja, 

se Mereka berboeat a-Sociaal, paling se- 

dikit tidak baik“. Diantaranja 'ba- 

ditambah pembikinannja dengan ocang 

logam dan oeang kertas. Redjang Le- 

bong. Simau dan lain2 tambang emas 

diseloeroeh doenia, teroes bekerdja 

dan selaminja masih mendapat oen- 

toeng jang lebih dari menggembirakan. 

Kemanakah itoe itoe oeang djika tidak 
ditahan didalam simpanan ? 

Demikianlah oentoek memboektikan 

bahwa soedagar2 di sekitarnja Pasar 

Gede lebih baik mengeloearkan oeang 

nja oentoek memperloeaskan akan 

mendirikan peroesahaan, desnoods 

oentoek kesenangan dirinja sendiri 

dari pada tersimpan dengan tidak 
ada goenanja. Djika dipakai dengan 

pantas, ini hal bisa meninggikan 

nama“ bangsa ,,Indonesia”, 
x s4 

Summa summarum kita lihat, bah- 

wa memakai oeang itoe terang beloem 

dengan semestinja di negeri ini. Ada 
jang terlaloe banjak (kelebihannja) 

dan ada poela jang terlaloe sedikit. Jang 

'betoel2 memakainja boleh dikata hanja 

ada djarang sekali orang mana de 

ngan segera dinamakan ,pelit“ atau 

»kaja”, padahal hanja mentjoekoepkan 

dirinja sadja menoeroet pendapatannja. 

Soenggoeh, perkara jang moedah 

so'al sehari-hari jang paling penting, 
|Padahal sebetoelnja moedah sekali 
dan betoel hanja satoe perkara ketjil. 
Djika pengelocaran 'oeang itoe teratoer 

soepaja djangan lebiti dari penghasilan, 
tentoe masing2 roemah-tangga akan 
selamat. “That 'siall, lain tidak. Tapi 
jai, ngomong itoe gampang, nafsoe 
bodoh tidak gampang tertahannja. 
“Itoelah sebabnja ! 

f F1 i 8 

: 'Sebeloemnja seroehan oentoek ,hi- 
doep sederhana“ akan dilakoekan, 
kita voorstel oentoek ,,hidoep teratoer“ 
lebih doeloe, soepaja tidak  oesah 

| njak alasan2 jang menjebabkan crisis/teeken accept,   
    

S.D, 

kabarkan bahwa Prinses Von Erbach- |. 

toek tinggal beroemah tetap di Den 

..|wa dari Pengadilan Militair terseboet 

'moeatkan di lembaran ke 2 ini hari, 

| soedah ditoedoeh melarikan dan mem- 

tanggal 18 Maart atas dirinja Haupt- 

ima Wydema, malam2 menoenggang 
speda motor. ke Tjimahi, ia soedah 

kelihatan ini, di sini soedah mendjadi| 

    

sa Kahtoor Administratie Sener 107 Batavia Centrum, sal foon 1810 WI. Administrateur S5. M. SOEB 
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Diterbitkan oleh: 
Drakkerij ,PE MANDANGAN 

Dir. R. H. O, DJOENAEDI 

Kantoor: Senen 107 Bat.-Centrsw» 

HARGA LANGGANAN: 

lndonesia daloe kwartaal f 4.50 

Loear Indonesia. » , , f 5,50, 

Boleh dibajar 'boelanan, tetapi 

brenti 

Tarief 

haroes diachir kwartaal, 

advertentie, ketrangan pada 
. administratie. # 

  

  

Losse nummer 10 Cent 
  

Perhoeboengan perdagangan. 

Indonesia dan doenia 
internationaal. 

Waktoe Volksraad tadi pagi mem- 
bitjarakan perdjandjian perdagangan 
dengan Tsjecho-Slowakye, Regeerings- 
gemachtigde oentoek . Economische 
Zaken menerangkan bahwa selamanja 
waktoe diadakan pembitjaraan perda- 
gangan dengan Japan di Betawi, per- 
hoeboengan perdagangan dari Indone- 
sia dengan negeri lain-lain, soedah 
dipeladjari dengan teliti. 
 Toedjoean2 jang akan diambil oleh 

Indonesia didalam tempo jang akan 
datang, soedah ditetapkan. 

Dim'ntakkan soepaja bebis dari 
. hoekoeman, 

Perkarapemboenohan 
serdadoe Menyn. 

Orang masih ingat bahwa pada 
tanggal 29 November 1934 seorang 
serdadoe Indonesier Djawa nama Ladi 
di Tjimahi telah menikam sampai mati 
atas dirinja fuselier bangsa Europa 
nama Menyn. 

"Ini perkara sedjak beberapa waktoe 
jang laloe telah diperiksa oleh Penga 
dilan militair di Tjjmahi. 

Dan ini hari. Aneta dari Tjimahi 
mengabarkan bahwa Hakim Pendak-   
soedah mintakkan soepaja itoe genie 

koemannja. 

2 —0— 

Pemboenoeh baby Lindbergh. 
Dihoekoem mati. 

Flemington (New Jersey) 14 
Febr, (Aneta-Reuter) Menjamboeng 
kabar kawat dari kemaren jang kita 

tentang perkaranja pemboenoehan ba- 
by Lindbergh, terdakwa Hauptmann 

boenoeh anak-baji dari Lindbergh itoe. 
la soedah dinjatakan salah karena 

,pemboenoechan didalam graad ke-1“ 
(k.l, met voorbedachten rade). 

Hakim menetapkan bahwa hoekoe- 
man matinja akan dilakoekan pada 

mann ifoe. , 
Pembela mewartakan bahwaia akan 

minta appel kepada Pengadilan jang 
paling tinggi di New-Jersey, 

PE o0— 

Menoebroek deeleman 

Mendapat loeka 

Waktoe soldadoe dari Genie, berna 

menoebroek satoe deeleman karena ke 
gelapan. 

la meudapat loeka disebelah batang 
lehernja, toelang pipinja dan kaki se- 
belah kanan soedahi patah, dan teroes 
dirawat diroemah sakit. 
“Teman sedjabatnja jang doedoek 
dibelakamg itoe sepeda motor, menda 
pat loeka enteng sadja (Aneta).. 

Bi Oia 

Pantser-auto dari balatentara, 

Dikirim kembali ke 
Holland. 

” Aneta kawatkan dari Bandoeng, di 
siarkan kabar bahwa sebagai kesoeda 
hannja ropport “dari Commissie jang 
terdiri dari achli2, fabriek Wilton- 
Feyenoord ambil poetoesan 'oentoek | 
minta kembali itoe auto jang terbikin 
dari wadja (pantser-auto) jang dibeli 
oleh balatentara diIndonesia. (Seperti 
atjapkali telah dikabarkan, auto ini 
tidak bisa dipakai oentoek Indonesia). 
Semoea ongkos2 akan dibajar kem- 

bali, ketjoeali ongkos2 oentoek keuring 
dan oentoek mengirimkaanja poelang' 
b-lik, jang akan dibajar oleh Goeper- 
nemen Indonesia. 

Sehingga keroegiannja oentoek Goe 
pernemen Indonesia, hanja terbatas 
sampai beberapa riboe roepiah 'sadja.   

  

soldaat.. Ladi dibebaskan. dari hoe-| 

“|Port-Darwin ke Koepang. Di tengah2 

Klachtdelict Oetoesan Indonesia. 

Pada hari Senen, 11 Februari jbl. 
madjelis Lardraad di Djokja telah 
memeriksa perkara klachtdelict dalam 
O.I, ,doea tahoen“ jl., tentang sikap 
jambtenaar jg. mentjoerigai, termoeat 

11 April 1933 jl. Adapoen jang ter- 
Sangkoet jaitoe toean Soed... a. w. 
Adimoeljo, Kembodja, Karanganjar, 
sebagai persoon, artinja tidak sebagai 
Seorang ambtenaar jang baroe men- 
djalankan kewadjibannja, sedang jang 
menoelis itoe artikel tocan Soetomo 
doeloe dari Gombong. Sidang dibawah 
pimpinan toean Mr. Santosa Toha dan 
dimoelai djam 10. Saksi2 jang datang 
dari fihak O. 1. -hoofdred. toean 
Wali “Alfatah, jang kini baroe men 
djalani hoekoeman 4 boelan dipendjara 
Soekamiskin, directeur toean D. Soe- 
kardi, expediteur toean Roesdi, dari 

rombongan saksi kira2 ada orang 15, 
sedang dari fihak pesakitan be 
beloem membawa saksinja. So'al dja 
wab dari president terhadap terdakwa 
dan saksi O.I. dalam bahasa Indone- 
sia didjawab dalam itoe bahasa djoega 
sedang terhadap fihak jang tersang 
koet toean Soed. dalam bahasa Indo 
nesia dan didjawab dalam bahasa Dja- 
wa Kromo. Adapoen toean Soetomo 
sendiri jang tanggoeng djawab atas 
itoe toelisan, sebab setelah diadakan 
gledahan, itoe copy dapat dibeslag 
oleh polisi :.tocan Soetomo ditoedoeh 
telah menghina -orang--sebagai terse- 
boet dalam artikel 310 boskoe wet 
hoekoem. 

Pertama diperiksa toean Soetomo 
laloe tocan jang mendakwa. sesoedah 
nja saksi2 toecan" Wali 'Alfatah dan 
D. Soekardi. Setelah toean Soed. di 
diberitahoe dan ditanja oleh. president, 
bahwa itoe perkara sama sekali tidak 
mengenai toean Soed. sebagai a.w., 
hanja sebagai persoon, dan oleh kare 
nanja apakah itoe perkara diteroeskan 
atau tidak, pertanjaan mana didjawab 
»diteroeskan,“ maka pemeriksaan di 
landjoetkan besok 4 Maart j.a.d., 
dengan diharap toean Soetomo soeka 
mengadjoekan Saksi2nja. —Kira2 poe 
koel 11.30 sidang disoedahi.—« 

0.) 

Indonesia di Tweede Kamer 

Belastingkaret, gerobak 
dan rampog 

Den Haag, 14 Feb, (Aneta) Wak 
toe. Tweede Kamer membitjarakan be 
grooting Indonesia, toean Joekes minta 
soepaja diadakan belasting pada pe- 
ngeloearan karet seoemoemnja. 

la mengoendjoekkan bahwa pepe- 
rintahan, di Indonesia mesti dilakoekan 
dengan teliti sekali. Sebab perlawanan 
toekang gerobak di Semarang dan pe 
rampokan di Madioen, adalah tanda2 
bahwa Pemerintah tidak begitoe mem 
perhatikan pertimbangan2 pendoedoek 
anak negeri. 

Ka tema 

Perhoeboengan Australie Engeland. 

Kapal-terbang post jg. akan terbang 
dari Australie ke Engeland bernama 
»Astraea”. tadi pagi “berangkat dari 

djalan mesti balik kembali lagi. oleh 
karena “keadaan hawa oedara terlaloe 
djelek, 

Sekarang sedang menoenggoe oeda.: 
ra baik, 

: ? — 9 — , 

Kedoedoekan anggauta Volksraad 

Dikoerangilagi. 
“ “Telah dilandjoetkan ke Volksraad 
perobahan jang lebih djaoeh dari ke- 
doedoekannja anggauta2 Volksraad 
(Volksraad-Positie-regeling) jang mem 
poenjai maksoed oentoek mengoerangi 
'gadjih tahoenan dari anggauta2 itoe 
dari f 2100,- setahoen sampai f 1800.- 
setahoen. : 
“Gadjih boelaman dari Gedelegeerden 

akan -dikoerangi' dari 'F. 800 sampai 
f 700.—  seboelan.  Djoemblah dari 
f 700.—  itoe bisa teroes dikoerangi 
dengan f 35.— oentoek masing2 hari 
persidangan Gedelegeerden atau salah 

dalam O.I. No. 81 jang terbit pada| 

fihak jang tersangkoet membawa sef 

-tentang - memberi 

as) 

  
Waktoe tjapai habis bekerdja 

dan dapet perasaan jang koe- 
rang enak dineg eri panas adalah 
TABLET-COFFIEASPIRIN. 
Satoe tablet tertjampoer dengan 

Aspirin, jang bisa menjemboeh- 
kan dengan tjepet srenta me- 
pan perasaan badan kem- 

ali, 

  

Gedelegeerden, jang tidak dihadiri 
oleh “itoe “anggotal ketjoe Ti banjak 
djika sakit). Paling bisa pikoerang 
dengan djalan demikian sampai 
f 175.— seboelan. 5 

Dengan semoea perobahan ini” bisa 
mendapatkan penghematan dari 34.000 
roepiah 

—09 — 

Diensten toezichtordonnantie, 
Padawaktoe membintjangkan ordo- 

nantie oentoek pengawasan dienst 
(diensten-toezichtordonnantie) jang ber 
maksoed soepaja didalam zaman gen 
ting bisa diadakan pendjagaan loear 
biasa atas vervoerdiensten (dienst pe- 
ngangkoetan) oleh Pemerintah, maka 
Volksraad telah menolak sekalian amen 
dementen-De Dreu jang bermaksoed 
soepaja pengoemoeman didjalankan doe 
loe sebeloem didjalankan itoe atoeran, 
atau diberitahoekan lebih doeloe pada 
jang berhak atau jang bersangkoet, de 
ngan segera djika didjalankan itoe atoe 
ran. 

Ini amendementen ditolakoleh Volks- 
raad dengan soeara jang terbanjak. 

& 

(Tentang Dienstentoezichtordonnan- 
tie ini, kemaren di Hoofdartikel soedah 
diperbintjangkan dan djoega di ru- 
briek Komentaar ini hari Red). 

bermaksoed soepaja Residentierechter 
dengan segera dipersamboengkan djika 
itoe dienstentoezicht-ordonnantie dibe 
ri berlakoe, jaitoe soepaja diwadjibkan 
oentoek menahan soerat2 soedah di 
terima baik dengan soeara 24 lawan 
19. Ordonnantie ini dirobah menoeroet 
seperti jg. dimaksoed oleh amendement 
itoe djoega diterima baik dengan 
34 lawan 7 soeara. 

Waktoe pauze bersidang poela Com- 
missie van Overleg oentoek memper- 
bintjangkan pendjawaban menolak dari 
Pemerintah dalam hal permintaan in- 
terpellatie dari toean Fruin. 
“Pemerintah anggap berdebat moeloet 

berlakoenja itoe 
conflictenregeling, tidak akan tjotjok 
dengan apa jang dimaksoedkan. 

RAS 2 

Raden baroe, 
Ditjatat bahwa Mas Soedjanadiredja, 

Hulpentvanger Iste klasse di Lamo- 
ngan (Djawa-Timoer) diberikan hak 
oentoek memakai titel “Raden” dan se 
landjoetnja boleh menjeboetkan dan me 
noelis dirinja. Raden Soedjanadiredja. 

Idem Mas Hardjasapoetro, Assistent- 
Collecteur 2e. klasse pensioen dari 
Opiumregie, beroemah di Badran-Poer 
wasari (Soerzkarta), jang selandjoetnja 

«     —0— 
“ 

satoe Commissie dari' College van 
boleh menjeboet dan menoelis dirinja, 
Raden Hardjosapoetro. 

Amendement t. Van Helsdingen jang : 
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Frochlich tinggal di Hotel Royal: 
lantaran atau boleh djadi djot.. 

toekang deeleman itoe ngantoek & 
toebroek itoe kendaraan hingg ' 

balik.dan ringsak sama sekali, 

Lantaran hebatnja itoe toebr 
maka koedanja mati seketika itoe € 

dan auto mendapat sedikit keroes 

Oentoeng sadja disini tidak ac. 
noesia jang mendapat loeka. 

Memindjam sepeda teroes didjeeal.| 5 
Achirnja tertangkap 
djoega. 

Tadi pagi djam 9 seorang pemoeda 
Indonesier Soedarsono soedah ditang 
kap oleh politis sectie 7 Meester-Cor| 
nelis di pekarangan C. B. Z. djoestroe 
ketika ia tengah loentang lantoeng. 
Memang soedah lama ia di tjari oleh ka 
Irena ia telah pindjam sepedanja toean 

Vergadering dari Vereeniging van 
— Indonesische Academici. 

reeniging Indonesische Aca- 
-i, dimana tocan Dr. Ratu Langie 

mendjadi Voorzitternja, Dr. Zainal dan 
Dr. Soeratmo masing2 mendjadi Sec- 
retaris dan Penningmeesternja menoe- 
roet pemberian tahoe dari bestuurnja 
terseboet, akan mengadakan vergade- 
ring pada hari Selasa 19 Febr. j.a,d. 
bertempat di Theosofische Loge Bla- 

   

   

  

  

| Satoe ketjelakaan jang adjaib. 
-. Satoetanda ,sebeloem 

   

        

Pembatja K 
  

    

   
    

    

       

   

  

   

   

    

    

  

  

    

tentan itoe € i - Na in: 17 SN 5 3 .Wadiono. tinggal di. Pisangan Baroe —0— 1 

ag Ekniopi ae BG djal berpantang mati : vetskypark, Koningsplein West, dildan barang ini ia telah djoeal sama| ”” 0 E 

| bahwa ses ja dot hak| , Pada 'hari Kemis kemaren satoe anak Aa Nias tentara (dimana akan |toekang loa. Memboeka praktijk Na 

tidak “mempoenjai socatoe perniatan|Perempoean bernama Resmi Ningroem| et puit Ne 1 Ini toekangloa soedah ditangkap dan | M3 

— oentoek perper g atau oentoek meng- moerid sekolah MULO, anak dari toean Pa Pi an oral Socialisme|teroes bilang bahwa ia dapat beli itoe Salemba 71 moeka F 

, goenakan “kekerasan sendjata, selama Embeh - Djajarachmat, tempo maoe Sai an ta "NNE aa Ta akan di- | harang dari pemoeda terseboet diatas. Telf. No. 23 Mc. | 

i — Masih ada djalan oentoek mengoeroes poelang “dari sekolah - keroemahnja Oegnan oleh tocan W. Goehtz. Bagaimana achirnja ini perkara baik TN 

perkara ini dengan djalan damai. Akan |ke Kalipasir djalan via Senen dengan| . 'pemim Ga Ki kita sama sama menantikan. Dokter SOET Ot 

tetapi laiw kabar menerangkan, bagai- naik speda berbetoelan didepan So- PEN PORN ORA NEON. Selena Sa elsa weintock men 

mana e- dengan diam-diam me- Penak an liwat sedikit soedah 2 Joan hPI. Dante Kontan Kantatan apa diserang ? p Djam bitjara TN “| 

ngoempoelkan tentaranja dari sebelah |kena toebroek tram kira djam 12 lebih “Nara 130 as, diangkat sebagai ipenjerang beloem : 2 MTSN 

agoempoelkan, tentaranja Can Sena al liang sedang berdjalan keras dari (Pemimpin oemoem dari Nirom. : tertangkap.” Ne Pan en 
Oetara di Italie Selatan, tentoe sekali 

| soepaja tentara itoe gampang diki- 
rim ke Ethiopie dengan diam-diam 

" djoega. Dari fihak Ethiopie dikabar 
kan, bahwa ra'jat negeri itoe akan ber- 

kelahi membela tanah daerahnja sam- 

Pena Yak 

Perampokan jang sangat berani. 
Kemaren siang kira2 djam 1 seorang 

perempoean bernama Sarnah jg datang 
dari Soekaboemi bermaksoed hendak 
ziarah di Kramat Loear Batang Betawi, 

    

   

  

'djoeroesan Pasar Baroe ke Senen. 
Anak itoe teroes masoek dibawah 
kolong tram dan .terseret-seret tidak 
koerang djaoehnja sampai 50 M. de- 
ngan penoeh keheranan sebab waktoe 
anak masoek kebawah badannja tidak 

Semalam kira2.djam setengah 2 roe 
mahnja serang Tionghoa di Gang Ikan 
Batavia jalah Lim Kong In pada siapa 
djoega berdiam Tan A Pio entahlan 
taran apa soedah dimasoeki orang al 

thans dengan maksoed djahat. 

  

  PU 

R. Soetrisi    

pai ketesan darah ig penghabisan, TA ' | k 
3. 

: sedang mereka itoe bisa mengoempoel terlanggar roda dan tangannja bisa tiba2 waktoe ia toeroen dari auto, ia Ini tetamoe jang tidak dioendang lagi IND. 4: 

kan balatentara dari 80.000 sampai | Memegang salah satoe benda jang ada | PSenja tasch berisi oeang f 400 telah |soedah bersendjata pisau blati dan ke ALG. PRACTY i 

1 miljoen soldadoe, dengan bersendja | d'bawahnja, meski tram itoe djalannja | dirampas oleh seorang lelaki mamajtika menemoei ini doea orang laloe “ng ACTYK 2 

ta lengkap dan modern, ketjoeali tanks |tjepat djoega. 1 An Pa tinggai di Gg. GetekJ main hantam sadja, Dari sebab penje . bata 

DJAM BITJARA 

  

  

Ka Ban an alone te “Sesoedahnja banjak orang sepandjang|  Waktoe kedjadian ini hal, memang Ta Tangan Ba 1 Tana h 

tapi menoeroet tim angan kita, apakah era da Ga eni ar ana mina orang sedang ramai dan itoe pereM-| karena d'anggap ada barat maka , 5—7$ 
An Pata PAN gai SA Na ngeri sambil berteriak-teriak se-|poeau' Sarnah lantas mendjerit minta La aa , Ta 

| PN Na Pa titan takes kocat koeatnja baroe tram listrik sh Tatang: No sekadiap Hani 2 tie TOR pa engan Nan Oude Tamarindelaan 131 Telf, 

an aroitan bae Penahanan Titaht berenti, precies didepannja Roemah (per mpok dikedjar dan dihantam O-| dari “apa 2 Pen 0 : kan Wit. 1690 20 

NN NN bo ari Bola Militair dekat djembatan Senen. Irang'banjak sampai mendapat loeka2) pi. AN An an mma 
atas itoe ada lebih berbahaja dari Pal” Akan tetapi soenggoeh “ada “satoe ! nja mendapat loeka akan tetapi tidak SEA RRI 

berat dan mengoeatirkan bagi djiwanja. 
Maat menjeboerkan dirinja kedalam 
soengai tetapi dapat' djoega ditangkap 
orang banjak dan diserahkan pada po- 

litie. Dompet oeang jang berisi 400 

itoe tenggelam dalam air, tetapi dapat 

di ambil orang djoega dan diterima- 
kan kembali pada jang poenja. 

2-3 —0— 

Sintjhia mummer “Panorama". 

begitoe berbahaja sebagai Lim dan ia 
ini tidak oesah dirawat diroemah sakit. 

Ketika politie diberi tahoekan maka 
si penjerang soedah angkat kakinja 
akan tetapi tjoekoep diketahoei olch 
politie bagaimana bangoennja ini orang. 

Si penjerang inibernama Lan Tjong 
dan jg mendjadi lantaran itoe pertem- 
poeran sampai sebegitoe beloem di 

    

  

    

  

: . da poelueh riboean soidadoe, dengan 

senapan dan meriam "modern dibawah 

Segala kegagahan, kenekatan, kebera- 

nian dari soidadoe dibawah dibikin 

moesna oleh satoe bom dari atas 

Djikalau terdjadi peperangan dan ten 

» tara Italie goenakan mesin terbang dan 

. tanks, pasti sekali mereka itoe bisa 

membalas itoe kehinaan tempo doeloe 

kedjadian jang adjaib sekali, sebab se 

soedahnja tram itoe berenti anak ter- 

|seboet tidak mendapatkan loeka apa 

apa, hanja pakaiannja sadja habis ko- 

jak2 lain dari tjelana dan | koetangnja 

jang masih melengket dalam badannja. 

Didoega selama anak itoe terseret se- 

ret badannja tidak mengenai tanah 

djadi roepanja hanja pakaiannja sadja 

LELAN
G 

Dimoeka oemoem pads angg 
boelan Februari 1935 djam 1 
di Boelan-Boelan (Bekasij di k: 

   

    
   

  

Pn idea MBpgk og Tg " |fdus badannja tergantoeng). , Ini Weekblad “Panorama“ bergam- nara tocan Notaris |(Samtoengan . 

.doer kalangkaboet oleh tentara Garil Banjak sekali orang orang jang me- bar, dan memakai bahasa Belanda poen an” 18 December 1934, jang termot 

23 Maa Injaksikan. baik jang menoempang, ma: | Melajoe, telah menerbitkan Sintjhia- “han gta pada tanggsl 3 Jini soerat kabar “1. 21/11, 5y1' 

|“ YAkan tetapi kita pertjaja, Italie. bajoepoen jang disepandjang djalan raja, | nummernja, penoeh dengan gambar2 Si aart j.a.d. Sai . 116/12—1934) : "33 

| gaimana djoega besar dan : goeng| masing2 ngomel pandjang pendek apalj.ng indah toelisan2 jang bergoenal pembarj Naya somkra Saori. ! 

poela belanda2 jang doedoek dikelas ja barangkali masih ingat|A. 7 petak Sawah “di Por (wetenschappelijk), kertasnja jang tebal 
hatinja, tidak akan bisa berboeat doe 

dan haloes, sedang didfilidnja formaat 
loe terhadap Griekeniand. Meskipoen 

bahwa ketika Landraad Meester-Corne- 

  

'satoe, kenapa tram “itoe tidak lantas 
Senbkake Botak kandetad 

lis periksa perkaranja Moeridi itoe 

  

      
P in aa Ia 1 baroe-baroe ini di Rome, Italie soe|dengan tjepat bisa distop. boekoe jang warna perada emas. : , B. 10” petak sawah di” s3 

BA $ D0 dah .mendapat banjak kemoerahan | DLebih gila Ia i menoeroet orang2 Seperti orang makloem weekblad aa Hear Aga Ta Kg 1 bah Srengsen “ Sa " 

hati dari Frankrijk,akan tetapi djilalan ang Hiekpikentan sendiri" sehabisnjal PMlorama” ini diterbitkan sebagai keudiri, perkelahian Mana Kel ndtp No. 121 ai 

“ia maoe lebih dari apa jang soedah tram itoe berenti, lantas dengan sigera engan (temannja| dagblad “Siang sadja tidak menimboelkan penoempa-|C, 13 Dera sawah “di Gado 

i-Betawi, dan memang biasanja 
tizp2 habis tahoen Baroe Tionghoa han darah. dikasih djalan lagi moendoer kebela- 

Dan lagi oleh karena pendjagaan po- 
kang kira2 djaoehnja 15 M. Djadi anak| 

seng boekoe kongsi No. 16 

   
    
    
    
    

   

   
    

  

   

   

   
   

    

    

   

     
   

    

    

    
    

   

   
   

    

   

   

  

   
   

   
     

   

    

   
   

      
      

   

   

  

   

    

9 

«: 

    

dikasih, nistjaja Frankrijk itoe akan 

—.. #jampoer moeloet, dari tangan, kalau 

masih membandel sadja. Dan orang 

|. djangan loepakan Engeland, jang mem 
| itoe, poenjai kepentingan besar di Ethi 

opie dan djoega mempoenjai daerah 

” Somali, ditengah-tengahnja Ethrea dan 

:, Somali Italie di Afrika Timoer itoe, 

dekat pergaboengan Laoet Merah dan| 

(0. Menoeroet kabar2 dari Transocean, 

20. maka baik Frankrijk, maoepoenEnge 
| land soedah madjoekan pertanjaan 

kepada Italie, apakah maksoednja itoe 
. mobilisatie, apakah betoel boeat me 

| ngirim expeditie ke Ethiopie itoe? 
| Doea pertanjaan ini, soedah didjawab | 

dengan persangkalan hendak lakoekan 
penjerangan, asal sadja djangan kedja 

dian lagi seperti doeloe. Sebagaimana 

dikabarkan kemaren, Italie madjoekan 

permintaan jang boekan boekan me 

rendahkan kehormatannja Ethiopie 
itoe, seperti memberi hormat kepada 

bendera Italie dengan kepala terboe- 

“ka serta ongkos keroegian dari satoe 
miljoen pond sterling. Permintaan2 

itoe tentoe tidak akan diloeloeskan, 

- selama bang oop 

mempoenjai semangat kebangsaan, 
sedang  oentoek membajar satoe 

| miljoen pond sterling negeri itoe 
tentoe mesti pindjam oeang dari loear 

. negeri, jang mana pasarnja sekarang 

memang berada dalam kesoekaran. 

Meskipoen doea permintaan itoe tidak 

diloeloeskan oleh “Ethiopie, kita rasa 

Timoer, Generaal Del Bone tidak akan 

' memoetoeskan pertjideraan ini dengan 
djalan peperangan. f 5 

Semoea negeri merasa koeatir se- 

kali, jang Volkenbond itoe nanti mesti 

memoetoeskan soal ' pertjideraar ini, 

|dan pasti sekali Volkenbond itoe akan 

“kenjataan kelembekannja oentoek tjam- 

, Tea er tangan, Merosotnja kehormatan 

"3 Hg Wittenbon di Barat dalam waktoe 

. ini roepanja maoe didjaga-djaga de- 

|. ngan sekoeat-koeatnja, dan Italie itoe 

"akan disoeroeh berlakoe sabar, dan 

5 2 Ethiopie akan disoeroeh tarik kembali 

: ia poenja permintaan, soepaja perka- 
ranja diperiksa oleh-Volkenbond. De- 

mikianlah itoe ,,plaatselijk incident” 

di Afrika Timoer, jang hampir sama 
dengan di Timoer Diaoeh, oleh se- 

| 'moea negeri dalam Volkenbond di 

118 oeroes dengan damai ,.....: sebab 

merasa takoet akan nasibnja Volken-. 

P bond. « 

ni 

. laa 

K.N. 

gsa Ethioop itoe masih 'begitoe matjam meski jang salah ada 

Duce Mussolini dan Gouverneur Afrika: 

banjak anak itoe tidak mendapat ke- 

tjelakaan loeka dibadan, tr. 

Jang sangat banjak orang mendjadif 

djengkel, apakah sebabnja jang men- 

djadikan 

pemeriksaan lebih dahoeloe, apakah 

orang jang hendak tergilas itoe atau 

poen soedah tergilas soedah ditolong 

'atau beloem, sekalipoen banjak sekali 

orang berteriak dengan soeara jang 

(mengerikan dan memiloekan, akan 

tetapi dengan memboeta-toeli machi- 

nist itoe dengan sigera (tjepat) tram 

itoe - dikasih djalan moendoer lagi, 

sebeloemnja diperiksa. 

Kabarnja orang toeanja itoe -anak 

akan adoekan tentang ini kepada Po- 

Nitie, agar mendjadikan pengadjaran 

kepada sekalian machinist-tram listrik 

jang oemoemnja orang banjak tentoe 

ma'loem dikota besar seperti Betawi 

djanganlah hendak dibikin sambil laloe 
sadja, djiwa orang maoe dipermainkan 

|dipihaknja publiek. Oentoenglah anak 
litoe masih diperlindoengi Toehan jang 

'maha Koeasa (selamat) sampai tidak 

sedikit orang jang melihat mendjadi 

ta'adjoeb dan adjaib, hanja mendapat 

loeka2 berat sadja dikaki dan paha 

sesoedahnja diverband diroemah sakit 

Militair Hospital baroelah anak itoe 

poelang. ik 

Pembesar B. V. M. tentoe akan per- 

hatikan tentang kedjadian ini, kalau 

perloe soepaia diadakan perobahan2 

besar bisaterpelihara, teroetama kepada 

machinist2 jang tjeroboh soedah se- 

haroesnja diadakan satoe atoeran jang 

keras kalau bisa djangan dipakai kem 

bali. “9 
5 P3 Gro e 

President-Curator sekolahan 
nggk. 

Diangkat sebegai President Curator 

di dalam College van Curatoren dari 

sekolahan2 tinggi di Betawi, Prof. 

Dr, Raden Aria Hoesein. Djajadining 

rat, anggauta dari Raad van Indie. 

Oentoek pindah bertanah air di 

Lampoeng. 

Dengan kreta api speciaal, kemaren 

telah sampai di Tandjong Priok, se 

|djoemblah 1255 orang lelaki, perem- 

poean dar anak2 dari Djawa Tengah, 

jang masing-masing akan dikirim keta 

nah pindahannja di Gedong Tataan   
  

    
   

! Lampoeng). 

terseboet terseret 2 kali jang tadinjafc 

berangkali menoeroet doegaan orang) 

alasan sesoedahnja tram itoef 

diberentikan tidak lantas mendjalankan 

jang patoet agar djiwa orang lebih | : 

d kelbearkan dengan speciaal nummer 
ntjhia jang indah, dimana di isi     

poela dengan toelisan2 jang berharga 
dan van blijvend betang. 

Suka 

Apa soedah bosen tinggal di 
doenia ini? 

Meniwaskan djiwa de- 
ngan meminoem air 
keras. 

“ Tadi malam seorang gadis Indone- 
sier bernama Sitii berasal dari Kam- 
poerig Ketapang Batavia Centrum telah 
dibawa oleh politie ke C.B.Z. lantaran 

sakit pajah. 
Menoeroet penjelidikan sebabia ada 

didalam keadaan demikian, jalah oleh 

karena ia soedah meminoem air keras. 
—0— 

Perampasan din penganiajaan. 
Si pendjahat beloem 
ke bekoek. , 

Semalam kira2 djam 4 seorang pe 
rempoean Indonesier jang pentjarian 
nja adalah mendjoeal rokok ketika 

habis poelan berniaga dari satoe ton 
tonan wajang telah ditahan oleh seo- 
rang Indonesier jang tidak di kenal 
di Pontjol. Ketika itoe perempoean 
hendak mendjerit ia diantjam dan oe 
wangnja sedjoemblah f 1,50 telah di 
rampas. 5 

Ketika sipenjerang hendak melarikan 
dirinja dengan itoe oeang iatelah poe 
koel itoe perempoean poela, oleh ka- 
rena ia merasa bahwa dengan itoe 
djoemblah tidak akan menjoekoepi 

baginja. y 
—O— 

Dianiaja oleh perampok. 
| Mendapatloeka2 hebat. 
Tadi pagi -ass.-wedapa Tjikarang 

Soedah bawa seorang Indonesier Mas 
ran ke C. B. Z. jang mendapat loeka2 
hebat dari batjokan barang tadjam. 

Jang dibatjok ini tinggal dikampoeng- 
kampoeng Mereleng district Tjikarang 
dan jang mendjadi lantaran ia men 
dapat loeka roemahnja itoe telah di 

'Idatangi perampok. 
— 0— 

Lantaran djalankan pen- 
1. djoedian tjapdjiki. 
''Doea hari berselang seorang Tiong 

hoa bernama Liong A Tjiauw tinggal 

di Gang Kadiman telah ditangkap oleh 

politie oleh karena ia disangka ada 

mendjadi agent tjapdjikie. 
Benar sadja ketika ia ditahan ternjata 

didalam kantongnja ada f 1.— banjak- 
nja dan beberapa tjatatan itoe perdjoe 

dian. 
Ini hari ia diperiksa oleh Landge- 

Dihoekoem 3 minggoe pendjara. 

litie pada ketika itoe ada lengkap ma 
ka perkelahian lebih djaoeh antara 
Siman dengan Sajoeti dapat ditje gah 

Nanti pada tanggal 3 Maart j.ad, 
perkara perkelahian ini akan diperiksa 
oleh Landraad. 

— Semoea- miliknja Kiman atav 
hman bapa Kima unggal di (4 
Kamandoran Kemoedjing tanaf 
bajoeran atdeeling Srengseng, 
—Pendjoealan terseboet dibik 
ngan kekoewatan kwasa, 

—Katerangan lebi djaceh boleh 
di kantoor toean Notaris D, Kk 

Hondt Batavia. 5. 

    
   

  

—0O— 

Toebroekan hebat di Molenviiet. 
Koeda deeleman mati 
ketika itoe djoega. 

Semalam kira-kira djam 3 pagi di 

Molenvliet West dimoeka- perceel 

nummer 198 soedah terdjadi toebroe- 

kan hebat antara seboeah auto parti- 
culier dengan deeleman, 

'Auto itoe jalah nummer B.777 jang 

dikandarkan oleh seorang Belanda t. 

s0w05n00000 
AO Wa PDUMODL 

DOD Ta AN na Sutan 

W SWWORWOw e 

D' & 4 danowuwun 

Jang dapat . 
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In 
Beginilah ,Vvingerzitting” (letaknja djari) pada tiap-tiap mesin 

hingga bila mengetahoei ini, gampang mengetek ,,zonder lihat let 
Tea itoe, peladjarilah! Kita tanggoeng lekas pintar dalam” 

| pendek. A Ti 

Pembajaran: Sangat moerah : abc nne's ,,Pem." dan anak-z1 
. . 10 pCt reductie dan jang koerarg mampce. ....... 
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Mg AG eS Menoenggoe dengan hormp 

Typewritirg — Course ,Ihe $ 

(to Gg. Bridjo) 10—-fingers ,,Invisible- Systei 

Str, Gg. Klientji (Blindsehrijven) | 

BATAVIA-CENTRUM 

Gg. Klientji Binnen 49,     recht dan achirnja didjatoehkan hoe- 

koeman 3 minggoe lamanja.   $ 
ka Auteursrechten-op- deze advertentie voorbeh ouden
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daan poetoesan pengadilan di 
“Indonesia dan Nederland, 

“Satoe farllissement. 

pada tanggal 22 Juni 1931 dengan pe- 
rantaraannja ia poenja tjabang di Soe- 
rabaja telah tarik satoe penagihan 

"Idengan sedjoemblah kelebihan dari 

  

Imoestinja f 3.800.—. 
Isatoe firma di Amsterdam pada satoe| 
.lorang Tionghoa di Soerabaja. 

boeat goenanja 

Ini djoemblah ada berhoeboeng de- 
“Ingan pesanan2 marmer jang itoe orang 

“dal Tionghoa bikin pada satoe firma mars    
aa “babon 
rang di Indone- 

isak Ng oaaN, 

segan dikata, Dena bel ber ipa 

dalam keadaan ang Da esia SO 
| itoe tidak akan dilanggar. Bebera 
: auta lain tidak bisa lepaskan i itoe 

kiaan, bahwa dalam penangkapan- 
toean Soedjadi orang soedah ba- 

“ja ia ia poenja correspondentie dengan 
'sahabat- sahabatnja di Holland”. 

Ind. Crt. di Soerabaja 'meneelis, 

bahwa, bagaimana djaoehnja peme- 

rintah itoe soedah memikirkan akan 

bangoennja satoe negeri politie (poli- 

- tiestaat), bisa dinjatakan dengan dje-| 

“las sekali dari voorstelnja, soepaja 

. politie .itoe diberikan hak oentoek 

'masoek dalam sesoeatoe persidangan 

“dari sesoeatoe partij politiek. Djadi 

. djoega dari partij2 jang loyaal. 2gtah 

, soenggoeh keterlaloean”. F 

   

   

“meojuMjarakan. itoe ordonnantie ten- 
— tang pembrangoesan pers: ,, Kita orang 

.pemerentah bersikap keras sekali oen- 

'toek menegoehkan kekoe ja. Dji- 
. kalau sikap itoe dngin, bera, maka) 
— segala atoeran oentoek 

kekoeasaan itoe @lajalankan dengan 
sempoerna dengan menga tan - 

la pe rtanggoengan jang berdasar atas: 

Sam Ban Kalau tidak, akan 

. didapat sebaliknja dan kekoeasaan itoe 
| berobah mendjadi sewenang-wenang. 

Ingan, png haroes uses oleh pe- 
erentah”. 

   

« 

“java Bode Seed | bahwa 
»berhasilnja penggeledahan- penggele- 

    

   
“hingga: kedapatan satoe perkoempoelan 

e an bahwa 
dengan atoeran-atoeran jang seka- 

| rang boleh didjalankan, Hoofdparket 

E djoega bisa membasmi pergerakan 
resia". 

F3 Pendeknja, sebagaimana djoega kita 

| soedah kata, semoea soerat kabar tidak 
Sa setoedjoe dengar ordonnantie- 

nnantie baroe, karena keadaan 
ang , sama sekali tidak meminta 
bahnja atoeran-atoeran tambah 

. keras itoe. : i 

  

   

TEA BN tg 

'Locomotief di 'Semarang, ten- 

tang pri-keadaan di Indonesia ini : 

» Dari semoea negeri2 Timoer, ti 

dak satoe jang terketjoeali, Indone 

sia ini ada jang paling aman, djoe 

a banjak lebih aman dari pada 

Seberapa Tn negeri di Barat dan 

    

ja lam dan diloear benoea 
a kedjadian pemboenoe 

"Ada beberapa negeri dimana revolutie 

. itoe mengantjam. Ada negeri2 dimana| 

seperti. di (Amerika, dictators itoe 
hkan kedoedoekannja 

(joe dengan djalan perkosa, Akan | 
$ D0 tetapi dimanakah orang bisa dapat 

| lagi satoe negeri, dengan ra'jat anam | 
oen, terbagi dalam 

kebangsaan, jang hidoep | 
aman, - 

      

O' loeh | mi 
at 

lain, seperti kita orang semoea ini 

perhatikan, sebeloemnja orang maoe | 
'besar-besarkan kedjadian2 seperti 
itoe rampok di Madioen atau per-| 
lawanan di Genoek (Semarang)”. 

Dan soerat kabar ini pencetoep | 

Tg toelisannja dengan kata, bahwa ,se- 

Te moea itoe bisa didapat, lantaran ta- 
ak beatnja pendoedoek anak negeri di- 

    

     

    

   
Dalam Iisa “ R. as 2 

    

   

Bat. Nienwsblad disini kata waktoe 

. merasa gembira, bahwa di Indonesia | 

roemah-roemah jang baroe ini| 1 

da jang -disangka Re ngi 

Pn Tara -fvonnis sematjam ini 
san Ah baiklah kita sand -soe-! 

Ada banjak negeri2 | 

begitoe tentram, | 
| sentausa dan damai satoe dengan| 

| di Indonesia? Inilah. orang haroes| 

| mer di negeri Belanda. 
| Itoe pesanan sebenarnja tjoema ber 

“lharga f 9000.— lebih, tapi setahoe 
bagaimana ketika wisselnja datang, itoe 
angka telah naik djadi f 12.000.—. 
Keroean sadja itoe orang Tionghoa, 
kalau maoe, tidak oesah bajar itoe 

“Idjoemblah jang kenjataan-banjak lebih 
besar dari pesanannja sendiri. 

Tapi boeat ini tagihan itoe orang 
1 | Tionghoa telah tanja pada advocaatnja 
va | Wenoeroet advies siapa, ia boleh bajar 
sarlitoe djoemblah doeloe dan sesoedah 

» ma (dibajar, advocaatnja laloe beslag itoe 
djoemblah dan minta kelebihannja di 
bajar kembali. 

Boeat ini perkara itoe orang Tiong- 
hoa telah dimenangkan dengan vonnis 
Raad van Justitie di Soerabaja, hingga 
Nederlandsche Handel Maatschappij, 
ada siapa itoe wissel ditarik, bajar 

Hatabari itoe kelebihan f 3200.— 
“Begitoelah djoemblah harganja jg. 

betoel (Ff 9000.—J oleh Factory telah 

|dikirimkan pada itoe firma marmer di 
negeri Belanda, Tapi ternjata sebe- 
loemnja itoe oeang diterima oleh jang 
berhak, itoe firma dinegeri Belanda 

pada tanggal 26 Febr. 1932 telah di 
(Injatakan failliet. 

Curator dari ini faillissement tidak 
maoe tahoe tentang kekoerangan dari 
itoe djoemblah wissel (ditarikf 12.000, 
'tapi dibajar f 9000) dan minta Ned. 

jang itoe -firma marmer dinegeri Be 
|landa ada tarik bermoela, jaitoe 

“#12.:000.—. Alasan2 jang dimadjoekan 
oleh itoe “curator adalah beslaghan 
jang dilakoekan oleh fihaknja itoe 
|orang Tionghoa atas djoemblah oeang 
'kelebihan jang dibajar tidak bisa di 
anggap sah berhoeboeng dengan fail- 
lissementnja itoe firma marmer dan 
kalau toch itoe orang Tionghoa bajar 
kelebihan (ini kalebihan bajar itoe orang 
Tionghoa bisa boektikan dengan soerat 
menjoerat antara ia dan itoe firma Belan 
da, dimana ditoelis jang itoe pesanan 
'tjoema berdjoemblah f 9000.—) ia bisa 
'madjoekan penagihan pada Weeska- 
mer di Amsierdam. 

Itoe permintaan dari Curator telah 
'dibetoeikan oleh Rechtbank di Ams- 
terdam dan soedah dikoeatkan uleh 
Gerechtshof diitoe tempat djoega.” Be 
gitoelah Ned Handel Mij diwadjibkan 
kasih kembali itoe oeang jang ia soedah 
'bajar kembali pada itoe orang Tiong- 
'hoa di Soerabaja. 

Sebagai bantahan atas itoe poetoe 
san, Ned. Handel Mij madjoekan. ala 
san, bahwa sesoeatoe faillissement ha 
roes di- oemoemkan seperti jang di 
minta oleh wet-faillissement, karena 

bisa mengenai 
orang2 jang tersangkoet dan karena 
oleh curator itoe pertanjaan failliet 

  
“Itidak dioemoemkan di Indonesia ia 

tidak bisa anggap tidak sahnja itoe 
pembeslaghan jang soedah ditaroeh 
oleh itoe orang Tionghoa atas itoe 
djoemblah. 

Ini alasan djoega telah ditolak da- 
lam arrest Hooge raad. : 

Boentoetnja ini, Ned. Handel Mjj te- 

orang Tionghoa dimoestikan bajar.kem 
"bali itoe djoemblah jang ia sebe arnja | 

boeat goenanja itoe firma marmer Be- 

Tionghoa djadinja sekarang : tjoema 
bisa oeroes iapoenja oecang pada wees 
kamer di negeri Belanda. 

sini. Inilah ada salah-satoe keberkahan 

dari perentahan jang baik”. 
“Maka mengingat matjamnja keadaan 

: sekarang disini, dan memperhatikan 

|'semoea soeara dari pers poetih, ma- 

itoe tidak pada 

K.N, 

ordgnnantie baroe 

tempatn ja,   

Berhoeboeng denganl 

Nederlandsche Handel Maatschappijj | 

Handel Mij bajar penoeh seperti apa|. 

lah minta kembali itoe djoemblah pada | 
litoe orang Tionghoa berikoet on ka : 
“Iperkara. Kamoediam atas vonnis 
.|Raad van Justitie di Soerabaja itae || 

bajar kelebihan pada Ned. Handel Mij | 

tanda jang failliet, hingga itoe orang PI 

Ika kembali kita berkejakinan, bahwa 

. NEDERLAND 
| 'Rapport Van der Maas. 

| Soepaja dioemoemkan. 
Den Haag, 13 Feb. |Aneta) Se- 

roean dari soerat kabar 
land” soepaja 

,Het Vader- 
itoe rapport Van der 

Hadelsblad”, jang berpendapatan bah- 
wa oleh karena sekarang djoega negeri2 

loear soedah tjampoer moeloet dalan 
perkara ini dan menjiarkan kabaran2 
jang keliwat aneh sekali, sekarang tim 

dalam rapport itoe tidak bisa dengan 

segera melenjapkan kabaran2 tentang 
pemboenoehan2 j jang katanja Pers loear 
negeri soedah terdjadi di dalam itoe 
pesawat. 

,Rotterdamsch Nieuwsblad” dan 
Haarlemseh Dagblad” minta soepaja 
itoe ort dioemoemkan. : 

Soerat “kabar Kaoem  Boeroeh 
Sociaal-Democraat De ,,Vooruit” me- 
rasa sangsi ketjakapannja terbang dari 
itoe pesawat dan soerat kabar 3De 
Tribune” dari Kaoem Koeminis mem 
pergospakan ini kesempatan oentoek 
politiek. 

— 0 5 

: | Keadaan di poelau atom 

“jeblaaka, 13 Feb, (Aneta). Minis- 
ter oentoek tanah djadjahan mengoe- 
moemkan: satoe rapport dari Gouver- 
neur dari'poelau Selong di-mana di 

(terangkan “bahwa selainnja dari penja 
kit malaria, tidak ada lain penjakit 
lagi di peelau itoe jang meradjalela. 
Meskipoen masih amat perit kea- 

|daannja makin lambat makin mendja 
di lebih baik kembali. 

Hanja satoe doea District jang soe 
dah diserang oleh penjakit itoe. Per- 

haan2 tidak mendapatkan keroegian 
dari pengamoekan penjakit itoe. 
Mereka orang jang bepergian ke 

"| Cotombo: “dan daerah2 pegoenoengan. 
tidak -oesah koeatir atau apa2 dari 

akit malaria. 
— 9— 

Bea 2g, pengelsearan karet. 
Sebagai soember 
penghasilan. 

Den Haag, 13 Febr (Aneta). Wak 
toe membitjarakan begrooting Indone- 
sia toean Boetzelair berpendapatan 
bahwa bea pada pengeloearan karet. 
akan bisa mendjadi soember penghasi 
lan begrooting dengan loemajan djoega. 

Toean Rutgers minta soepaja itoe 
bea diadakan ,oentoek memperkoeat- 
kan negeri, dengan tindakan mana ti- 
dak oesah dinantikan sampai pengha 
poesannja bea pada karet anak nege 
ri. Apa jang bisa terdjadi dilakoekan 
dengan memotong bea sebagai be- 
lasting itoe dengan djoemblah jang 
terdapat dengan bea pembatasan pa 
da pengelogaran karet anak negeri 
la taksir bahwa belasting ini, akan 
membawa 6 millioen roepiah di da- 
lam latji Goepernemen. 

Seteroesnja ia mintak soepaja me- 

  

ngadakan satoe pendirian di Indone- 
sia jang akan bisa memberi ketera- 
ngan2 tentang barang2 apa jang di 
bikin di negeri Belanda bisa terdjoeal 
di Indone 

Oo 

Oeroesan loear negeri. 

Den Haag, 14 Feb. (Aneta) Wak 
toe begrooting oeroesan loear Negeri 
dibitjarakan didalam Eerste Kamer, 
toean Van Lansehiot minta soepaja 
berlakoe hati-hati dan menoenggoe 
lebih doeloe sebeloemnja ambil salah 
satoe atoeran berhoeboeng dengan 
itoe pembitjaraan tentang pasoekan 
oedara internationaal di London. 

Jhr, De Savornin Lohman minta 
soepaja Regeeringspersdienst bergerak 
lebih giat dengan membantah perka- 
baran-perkabaran dari loear negeri 
jang tidak benar. 

—0— 

EUROPA 
Duitschland 

dan pembitjaraan di Londen. 
Berlijn, 14 Feb. (Aneta). Minis- 

ter oeroesan #loear negeri menerima 
|Oetoesan2 dari England dan Frankrijk 
oentoek menerangkan sikapnja Peme- 

.trentah Duitschland terhadap voorStel 
voorstel jang ditimboelkan oleh' perse 
toedjoean di Londen. 

Di kabarkan bahwa Pemerentah 
Duitschland- tidak mempoenjai kebe- 
ratan terhadap Lucht-pact dari Locar- 
no (perdjandjian oentoek mengadakan 
pasoekan oedara interpationaal) akan 
tetapi tidak mave membitjarakan lebih 
djaoeh itoe Oost-Locarno-Pact dan 
perdjandjian2 tentang - kemerdekaan 
'Oostenrijk. Gi   
  

|Maas: tentang ketjelakan ,Uiver“di| 
dioememkan, mendapat persetoe- 
djoean diantaranja dari ,,Algemeen 

boel pertanjaan apakah keterangan2 |. 

hoeboengan kereta api dan peroesa-| - 

Sesoedahnja mengoetjapkan keterangan 
ini, minister menerimakan satoe ,aide 
de memorie“ (keterangan tertoelis| 

|jang barangkali tidak akan dioemoem- 
|kam di Beriija. 

Kemoediannja ” dikabarkan bahwa 
En Bawahan Duuschland ini mengandoeng 

pemandangan oemoem sadja, jang 
dipandang sebagai tidak akan meringa- 
ni pemboekaan pembitjaraan diploma- 
tiek, oentoek 'membitjarakan semoea 
soal2 jang bersangkoetan. 

| AZIA 
Pembitjaraan armada di London 

Rapport dari Yamamato. 
Tokio, 15 Febr. | Aneta |. Vice- 

|Admiraal Yamamato mengirimkan rap-   

port kepada minister dari Marine Osumi 
tentang itoe pembitjaraan armada di 
London, 

Pada tanggal 19 Februari iaakan di ' 
|terima oleh. Radja. 

TogO Ter 

Ethiopie dan Japan 

Fakio 15 Febr, (Aneta-Iwakie) 
Consul dari negeri Ethiopie di Osaka 
memberi keterangan tentang perseli- 
sihan Fthiopie-ltalie, atas perintahnja 
Pemerintah Ethiopie, didalam mana 
dikemoekakan bahwa perselisihan itoe 
disebabkannja oleh serangan dari oe- 
dara oleh Italie. BB 

Ethiopie tidak sekali melakoekan 
actie jang posisicf dan ambil sikap 
menoeroet dasar2 atoeran Velkenbond 

  

Dima'loemkan, 

moelai djam 9 pagi Stichting 
limin 

dibitjarakan jaitoe : 

dalam tahoen 1934. 

terseboet diatas. 

    

. Roemah-Piatoe-Moeslimin 
bahwa menoeroet boenji fatsal 10 dari Statu- 

ten maka nanti pada hari Minggoe tanggal 17 Februari 1935 
sRoemah-Piatoe-Moes- 

akan mengadakan rapat tahoenan, bertempat digedeng- 
nja Parapattan No. 34, Batavia-Centtums pasal jang hendak 

1. -mengesjahkan notulen rapat tahoenan jang laloe. 
2.. pemberian tahoe pasal verslag oeang serta vers!ag Stichting 

3. Lain-lain pasal jang perloe dibintjangkan. 
Saudara-saudara Contribuanten 

hoenan) diharap scedi memerloekan datang hadlir dalam rapat 
(penderma boelanan dan ta- 

Wassalam Atas nama Stichting 

» Roemah-Piatoe- Moeslimin, 

nj. S.Z. GOENAWAN 
Presidente. 

UR, ABDUL CHALIK 
Secr. Penningmeesteres. 

  

nonton 

Perloe  Toean 

(Kramat ka 

JAN G PAKE 

Diang. 

Sigaret Dieng 

boeat pergi-poelang-ka   
  

djadi lebih sehat, 

AWAS MENDENGGOE DIENG- TRAM 

TJAP GO 

    
        

  

  

  

APA TOEAN SOEKA 
di pesta 

TJaP GO MEH 
tjari banjak rameh bikin 'plesier ? 

nanti dan pergi 

poelang kesanah sama 

sDI ENG-T R A Ms 

Batawi pp.) 

SABEN ORANG 
ITO LRAM'DAPAT 

PRESEN 
KANAAANANNN NAN KANAN NANAA ANA ONAN Ir 

Satie doos Dit eng sigaretten 

Boleh pertjaja dalam itoe tram segala orang ada 

senang hati, sebab semoea bisa minoem sigaret 

lida pake saus 

  

"MEH 

| 170 
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“Ani malem dan mp brikoetnja 

| (I.BIRD OF PARADISE" 
| Nan DENGAN Ne 

door DEL R10 (dan JOEL MC. CREA 

Satoe R. K.O. Radiofilm jang mengherankan, mendahsjatkan, 
penoeh dengan pemandangan2 jang menarik hati, 

Soeatoe lelakon (pertjintaan di poelau2 dari laoetan Selatan. 

'Lagoe2 dan 'muziek jang sangat merdoe jang membikin toean 
poenja "darah mendjadi panas, tertarik seperti djoega toean be- 
rasa «ga dinegeri sana. — Lihatlah pesta2 dari orang kanibalen 

- dan mereka 'poenja dansa jang memboedjoek. 

Diana Aa tempat jang. soedah mempertoendjoekkan ini film 
tidak Tn 'satoe minggoe sadja oleh karena ini film amat 

. disoekai. betoel oleh publiek. 

Saksikanlah Pi bagaimana Dolores: Del. Rio jang sekarang 
telah mendjadi populair, bermain dalam ini film. Dengan per- 
gerakari badannja jang tjantik-molek, dapat: mempengaroehi hati 

p sekalian penonton. 

3 

  

       
RIALTO BIOSCOOP 

Big senen Bat-C. 
D. 

   
    

Ini Hai dan malem berikoetnja 

— PARAMOUNT Super Special jang soeda dapet RECORD 
BESAR dari koendjoengan Riboean penonton. 

al 99 1 BU 
(Pertjintaan terlarang) 

  

' Satoe drama di BORA-BORA 
Semoea jang main PENDOEDOEK Poelau HAWAI 

Tap dan Menarik HAWAIAN jang gilang goemilang 

. merdoe dan memoeasken hati.   

    

sahut in 

| CENTRALE BIOSCOpE $ 
Sg Cornelis 5. 4 

Ta malem dan malem berikosinja" 
Kita mempersembahken satoe film besar anak UNIVERSAL: 

| ome 
M ORI ) IE 

dengen 

  

  

“ Dyana Wynyard, :— — Frank Lawlori, : — Mevr. Pat 
3 Camp3eh Jane Wwaytt, — Reginald Denny, — 
8 Colin Clive, — C.A. Smith, — Lionel Atwill, 

jang laen- laen. 
1 

Tae dah Mindkoe soreh arah 4,50 

Pertoendjoekan speciaal boeat ANAK2 dan ORANG TOEA 

S.0.S. ICEBERG' ' 
pake titel Blanda 

Hooffdrollen dengen bintang-bintang jang soeda- kesohor : 

ROD LA ROOUE - LENI RIEFENSTAHL dil, 
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Toko COOPERATE ,BOEDI ISTRI 
| PRIBOEMI MANONDJA JA 

  

( 

t 

Selamanja kita sedia ketjap blekan dan botolan no. 1 
dan no 2, kelocaram C,B.I: |Manondjaja jang soedah 
terkenal dimana-mana tempat. Rasanja dan haroemnja 
kita teroesah seboetkan lagi. 

Harga boeat. 'djoeal lagi, direken harga jang pantes. 
Atoer peserian selamanja dengan REMBOURS. 

Monster djika diminta, dikasih pertjoema, ketjoeali 
onkos kirim, Djoega-kita mendjoeal minjak klapa, 
ang tida kalah sama minjak Tjiamis. 

Moenoenggoe denga fi hormat Njonja2 dan Toean2 
— “poenja pesenan. 1 

|. Pengoeroes € -B,I- Manondjaja 
“3 
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Akan di kasi liat satoe REVUE 
CABARET jang belon biasa di 
pertoendjoekan di Batavia. 

Rebo If Kemis Y4 den Djoemahat 15 
— Februari 1935 

di maenken waktoe pauze '/, djam 

7 Nona 3 dansa Toewan 

REVUE LADISLAUS 
(Boekan Film tetapi Cabaret bener) 

Djoega akan dimainkan dansa dengan ballet-ballet jang kliwat 
bagoes ,,Dansa Carioca" 

Djoega dipertoendjoekan satoe film Musikaal dan perang, 

Sally In Our Alley 
Loetjoe dan bernjanji merdoe oleh GRACIE FIELDS 

| Het is een Romacofilm, 

  

  

HOLLYWOOD THBATER 
PANTJORAN BATAVIA 

Atas permintahannja orang banjak 

“Ini malem dan malem” berikoetrja aken dipertoendjoeken lagi 
itoe film jang menggemperken dimana-mana. 

OUW PEH TJOA 
DOEA SILOEMAN OELER 
POEITI enlTEM 
Poedjian lebih djaoe tida perloe, 

Tanjalah orang jang soeda nonton ini film. 
Djangan sia-siaken ini koetika baek datenglah dan saksiken 

ini film, 

Anak2 boleh nonton, 

  

88 
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Moelai bertempat 

Dr. Ida Loemongga Haroen: 
Kinder rts Dokter oentoek anak2 3 

Koningsplein Noord no. 9 

Teletoon Wlt. no. 625 

Djam bitjara 

  

   
   

    

      7—8 pagi 
—6 sore     
        

     Va     

        

Kleermaker 

MOEDAHAM: 
ex toekang ditoko Oger Freres 
Petodjo Binatoe No, 18 Gang I Batavia-Centrum : 

  

       
     

    

semna 
“ 

  

Trima roepa2 pekerdjaan boeattoean2 : 

dan roepa2 model menoeroet maoenja 

jang bikin djikaloe toean2 ingin poto- 

ngan jang bagoes enak dipake datanglah 

di kleermaker jang terseboet. 

   
         

      

    
    

Memoedjiken dengan hormat 

MOEDAHAM 39 
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Oeang djangan dikirim doeloe 
Kirim sadja pesanan, sekarang 

Akan lekas terbit 

HOEKOEM ISLAM | 
Bahasa Indonesia hoeroef Latijn 
Dikoempoelkan oleh: ,H, WIG- 
NJADISASTRA dibantoe oleh be- 
berapa orang ahli Agama Islam. 
Djilid ke 1. Isinja: Dari hal Wa- 
kaf — Pemberian schenking) — 
Titipan (inbewaargeving — Wa- 
siat (uiterste wils beschikking) — 
Warisan verdeeling van een na- 1 
latenschap). 

Sangat bergoena bagi Kaoem 
Moeslimin dan Ambtenaren B.B., 4 
Justitie, Politie enz. 

Harganja 1 boekoe F 0,75 

Segala pesenan minta dialamatkan 
kepada: "3 

Uitgeverij ,, PANTI WIDIJA" hi 
Masing bij Buitenzorg. 164 3 

ng
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“CINEMA PALACE 
Ini malem dan malem brikoetnja 

Oewang! Oewang! begitoelah toedjoean semoea manoesia boeat 
dapet lebi .banjak, lebi baek. Boeat maoe taoe begimana men: 

djadi millioenan saksiken film besar en menarik. 

,THE HOUSE OF ROTHSCHTLD” 
dengen GEORGE ARLISS jang tersohor dengan BORRIS 
KARLOFF liatlah bagimana Millionair jang banjak pengaroenja. 
Dengan pengaroenja dia poenja oewang dia bikin prang 

en besar sampe Napoleon dapat kekalahan. 
Boeat. maoe taoe lebi djaoe, saksiken sendiri. Tanja pada U 

poenja kenalan jang soeda liat. 

Anak2 boleh nonton. 
  

Boeat anak2 Saptoe—Minggoe sore Film Blanda 

MALLE GEVALLEN 

  

  

  

  

  

    
  

  

Raden Salehlaan 45 Tel. 6167 WI. Mentjitak' dari 

Spreekuur van: 7.30 — 8.30 v.m. |sampai besar.   5—7 nm berarti kunst. 

| 
HALLOO — WL, 2615 

NATENSAS — STORES 

—Baroe terima barang, Boeng ? 
— Betoel Tjo, kwaliteit dan harga 

kenal deh, si Tjo. $ 
— Kirim deh sama saja: 
l-Tennisframe (New Beauty) f8.— 
pake RAINBOW-snaar. , . . £7.— 
SNAAR. boeat: recket-train .f.2.50 
OLIE olazengen 2m . 10.60 

ENATENSAS BIOKES “SFOKTSI TIKEKEN RE GOKDKOOPSTA BOLA Pn VICTORY £ 8 | 5.5 

BADMINTONSTEL (4-racket, I.net 6 bola badminton)... , .f.7.40 

TOTAL f.30.50 

Anem ka li bajarja Boeng ? Boleh dong.—Baik deh, mbesok 
'saja soeroeh anter diroemah si Tjo deh: Tanggoeng bagoe 8. Re-': 
paratie Snaar ssi Tjo dapet gratis, Snaar jang kerasja 
Tjo. Adres saja, si Tjo-tentoe tida loepa, toko” Sport poenja Indo- 
nesier, tjoema ada satoe. Dan soedah TERKENAL, 

LA di DROSSAERSWEG BATAVIA- Cc. 
175 lo Tjo djangan loepa, 

Mevr. A. Saham Julia Electrische - Drukkerij 
, 7, 

Oude Kerkhofweg 36 "— Bandoeng 

pekerdjaan ketjil 

Pertjitakan kita ada 

64 
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NoopoActan, BAN 
NYI M. RAMIN:" 

! alasan - 

Le 4 " 
Ini ketjap keloearan cooperatie ,, Boedi 
Istri“ Manondjaja, jang soedah ter- 
kenal di mana-mana tempat. 

Rasanja boleh saksiken sz adiri tjoba 
lah Toean-toean dan Njonja - njonja, 

Ambil .boeat  satoe kali pertjobaan 
tentoe akan menjenangken selama-lama- 
nja, 

Djoega mendjoeal dodo arbemn dan 
belingbing. 

Djoega  djoeal Minjak Tjiamis jang 
“oelen ditanggoeng 100 pCt. tida tertiam' $ 
poer. 

M. RAMIN 
Tanah Tinggi Gang Bantam 

Roemah No, S5A 303 : 
Batavia-Centrum. 

    

       
        Djoega bisa beli pada: " 

Moechtar Kebon Katjang Gg: 2 
No.38 Tanah Abang.  Bat-C. 

Abd: Hamid Gg: Kampoeng 2 
Djawa koelon No. 27 '- Batavia Ta     Lamirin pja Lamiran Wasscherjj 
binnen no. 5Gg Chasse Bat.-.C.. 

Mendjoeal ketjap 'Tjiamis tjap Kem- 
bange Rasanja tidak oesah dipoedji lagi, 
Bolehlah: Tocan dan Njonja ambil per. 
tjobaan. 

Djoega mendjoeal dodol Belingbing, 
tape, pala dan arben, 

    

       
               
        
         

    

Wasalam “kita jang menoenggoe Toean 
dan Njonja poenja' pesenan. 

Adres : Moh. Nasir | 
G.. Adoelradjak roemah 6 

  

   
      

         
      

  

       . Batavia. Centrum. No, 
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   Kota Sta ckholm, ib'oe 

| kotanegeriZweden 
          

    

   

  

   

 Djika orang hendak. mengelis hal ke 
| adain kota ini dengan setjoekoepnja 

tentoe haroes menoelis sogatoe boekoe 
jang tebal sekali. Tetapi ditoelisan ini 
hanja akan dibentangkan hal2 jang Se/ 

    

 njelidiki kota dan keadaan marilah ki 

|. ta ambil “moment opname” dari ko- 

Tenun Gn Tung ee TN 

Penglihatan ada hebat. Tampaklah 

. banjak poelau-poelau ketjil dan besar, 

“jang satoe dengan lainnja ada terga- 
' boeng oleh. djembatan2 jang pandjang 
dan pendek ...Laoetan disekelilingnja 

| ada berkilau-kilauan di tjahaja mataha 

| rijang terang, tetapi ta? panas . . . 

Ratoesan 'perahoe lajar aentoek sport 

dengan lajarnja jang poetih terlihat 

'seolah2 hendak berperangan dengan 

ratoesan ja ribocan boeroeng laoet 

'(meeuwen) jang berterbangan kian 
— kemari dengan rioeh ramai. ... Diatas 

paklah gedoeng2 besar.... Dari ke- 

djahoehan kita lihat istana2 jang endah 

dan peramai... (Kadang2 kita dengar 

nja boenji2 genta geredja jang sangat 

merdoe ... Di djalan2 raja rioeh ra- 

—. mainja ratoesan Tn 2, 2 tram, 

' 'bus, gerobag... Walau di kota jang 

yA Eat 134 didalam penghidoepan 

| jang Seramaiaja, tetapi kaoem2 pe- 

            ta' banjak bitjara. Bekerdja keras dan 

sedikit bitjara, ... Nan 3 

      Begitoelah kira2 .roepanja kota, 

Stockholm dengan pendoedoeknja jang 

lebih dari setengah millioen (500.000) 

itoe, djika diambilnja dengan ,,M0- 

ment opname.“ Dari sebab kota ter- 

“djadi dari banjak poelau2 maka drang 

seboet kota itoe sebagai ,, Venetie dari 

Oetara.” Pembatja tentoe soedah ma 

loem hal kota Venetie, jaitoe kota di 

    

            

        

         
        

    

dan dimana perhoeboengan (verkeer) 

dilakoekan dengan perahoe2 (gondel:. 

Walaupoen di kota Stockholm di goe- 

nakan djoega lain2 kendaraan, tetapi 

banjak sekali. orang2 jang mempoenjai 

perahoe atau motorboot jang diper- 

' goenakan oentoek sehari2nja. 

Orang2 asing “jang pertama datang 

“di kota Stockholm, tentoe ta' toenggoe 

lama ingin melihat, LA 

  

asa Skansen. 

'Apakah ini Skansen ? Tjara belanda 
orang namakan ,natuur park”, ialah 

'ada pekeboenan jang loeas sekali di- 

bisa .mendjadjah” 

Oentoek kaoem terpeladjar barangkali 

menemoekan (ui 

kira2 15 000 -roepiah. -Indonesia   
tingsekali 

hag menerima hadiah itoe, jani hal 

  

    

“Ikuur (kesoesastraan) dan, jang penga 

i  kiranja perloe sahadja. Sebeloemnja me |. 

  

. ' boekitan graniet di poelau2 itoe tam-| masih terletak didalam, rohani dan 

| kerdja “hanja- Zweden ada pe p 3 

negeri Itali, jang terdjadi dari poelau2j permai sekali, jaitoe jang diseboetkan 

" dari satoe kelainnja roemahannja bisa, dengan potongan2 mas ketjil, hingga 

— mana “terdapatiah -penglihatan2 dari| 

seloeroeh negeri Zweden. “Di tiap-tiap) 

bahagian dari itoe keboenankita lihat 

ia matjam2 roemah dari masing pro- ka ang mata. 

Ta ara GP Ae aa toe kita akan heran sebab kota seoe- 

ada origineel, tetapi pendoedoeknja 

ifoe ' djoega berpakaian precies seba- 

gai dari provincienja sendiri. Dengan 

' melihat Skansen itoe maka orang Hg 

idalam tempo ta" lebih dari tiga djam a nk 

Sa aa atau ae itoe: "ie djadi:90 pCt, dari kota Stock- 

negeri Zweden jang terlaloe besar itoe. |holm ada kota baroe jang diatoerse- 

: Nobel instituut.Jada sempit sekali. Walaupoen begitoe | 
Ada hal di Stockholm jang penting |pemandangan ada aneh. Kota Stock- | 

sekali. Nobel (batja: nobel) instituut 'holm mendjadilah tjepat besar teroe- 

oleh marhoem Dr. Alfred Nobel, soe- 'hiboek mendirikan gedoeng2 baharoe. 

watoe orang ahli bangsa Zweden jang 

boenga (rente) oeang tinggalan jang |pada waktoe ini masih mempoenjai 

besarnja lebih dari 30 000 000 (tiga p 

per Na Kroon Zweden, djadi |toe Perang-Besar ada neutraal. Betoel 

diadakan Nobel-prijs. Hadiah oeang 

jang kira2 100 000 Kr. saban tahoen 

pada tanggal 10 December dihadiah- k lagi, | 

kan kepada orang2 atau perkoempoe-| Djika negeri Zweden dibanding | 

lan dari seloeroeh doenia jang pada|dengan negeri-negeri lainnja tentoe 

tahoen jang silamitoe “ada mengalkita bisa mengatakan bahwa dinegeri 

sih hal jang perloedanpen 'Zweden' ta? ada crisis. Betoel dari 

kepada sesamaj|sebab keadaan economie didoenia 

machloek didoenia.“ Padajeconomie Zweden tertarik “djoega. 

waktoe ini ada 5 bahagian jang adaltetapi dinegeri itoe kita bisa menga- 

: (Samboengan jang doeloe). g 

A di Stockholm. 

  

  

&- 

(ilmoe alkimiah), Me di cine (kedok 
ran atau ilmoe obat2san|, Litera- 

bisan,hal V rede (perdamaiar|. 

| Banjak sekali negeri2 di Europa dan 

Amerika jang mempoenj si djempolan2 

jang soedah menerima itoe hadiah jang 

tidak hanja penting sebab dari besar- 
  nja itoe oeang tetapi lebih penting dari 

sebab ada mendjoendjoeng deradjat 

dari masing2 negerinja jang menerima. 

Sampai ini waktoe hanja 2 orang bang 

sa Azia, kedoea-doeanja dari India, 

jang mempoenjai Nobel-priis. Doea 

djago2 itoe ialah: Dr. (Rabindra- 

nath Tagore (literatuur, 1913) dan 
Prof. V, Raman (physica. 1930). 

djempolan2 kita akan bermoelai me- 
njingsingkan lengan badjoe (de mou- 
wen Opstroopen) oentoek toeroet mere 
boet itoe Nobel-prijs ? ? ? Bangsa kita 
ta“ begitoe dikenal doenia, tetapi 
bangsa: Indonesia ada mempoenjai ke 

koeatan jang masih latent, jang 

'beloem keloear. Kita ada pertjaja bah 
wa kelak djempolan2 Indonesia. akan 
pergi ke Stockholm, tetapi oentoek 
mengenalkan ketjakapan orang Indo 
nesia kepada seloeroeh doenia tidak 
hanja oentoek melihat2 sahadja. 

' Penglihatan dikota Stockholm masih | 
ada banjak sekali. mitsalnja. AA 

So Radhuset draa dis) 

- Ini gedoeng atia-besar dan permai 
sekali. Sebagai lain-lain gedoeng jang 

baharoe maka raadhuis ini dibikianja, 
didalam ,functionalisme-stijI“, jaitoe. 
didalam bangoen. jang seperloe-per- 

loenja dan sekedarnja. Oentoek mem- 
bikinnja itoe .gedoeng dikeloearkan 

oeang lebih dari 18.000 000 (delapan 
'belas milioen| kroon Zweden atau 

kira2 8 000.000 roepiah. Didalam itoe 
gedoeng terdapatlah soeatoe zaal jang 

,zZail mas”. Dinding2 ada terhias 

itoe zaal terlihat sebagai tempat dari 
dongengan sahadja. 2 
“Tetapi pembatja2 jang sedikit ,,re- 

alistisch“ barangkali ta” begitoe poeas 
hanja melihat lihat hal 'dari ,,loear“ 
sadja. Barangkali ingin melihat atau 
lebih baik : mengalami kota Stockholm, 
menjelidiki hal2 di kota jang ada mem 

poenjai perhoeboengan dengan peng- 
hidoepan sehari-harinja. Hal ini akan 
saja toelis di dalam bahagian jang 
akan datang : 

: Penghidoepan dan ke- 
adaan dikota Stock” 

TAN 3 : EN Oa 

. Djika kita pasang mata betoel2 ten 

moemnja ada terlihat radjin dan ber- 

sih. Peratoeran hal kesehatan di kota 
itoe ada kentjang sekali. Selainnja hal 

wet2 kesehatan dan djoega hal2 lain 
nja jang menjebabkan keradjinan kota 

tjara modern. Hanja dibahagian ketjil 
dari "kota, jaitoe kota lama, roemah2 

tama didalam abad jang penghabisan. 

Djoega pada ini waktoe orang masih     

        

Hal ini ia" mengherankan, sebab ne- 

tvinden) dynamit. Dari | geri Zweden adalah soeatoe negeri jg | 

economie jang baik. Negeri itoe wak- 

keadaan ecenomie waktoe perang ada 

tersangkoet. tetapi indirect. Se- 

soedahnja habis perang kesoesahan2 

negeri Zweden dengan tjepat baik lagi, 

  

      
  

  

:Itakan hanja terdapat economi- 

| Europa pendoedoek sehari-harinja ada 

| Iada haroes terima kasih besar, djika 
| Idiwaktoe ini bisa hidoep sederhana 

lada lain-lain 

'dll. ta" bisa terima lagi "makanan tjce 

'kan “cearig2 ifoe” mei 

kapitaal oentoek hal2 jang perloe se- 

injak: orang, sebab selainnja ongkos2 

FIT 

Betoel diseloeroeh negeri terdapat 
djoega kaoem penganggoer, tetapi 
relatief ada ketjil sekali djoemblahnja. 
Pabrik2 masih teroes bekerdja. Ex- 
port dari Zweden jang tergantoeng 

pada gualiteitnja masih terbilang 
besar, walaupoen Crisis doenia ada 
meradjaleta.  Dikebanjakan negeri2 

hidoep tertjompang tjamping. Orang 

dan setjoekoepnja sahadja. Ini keadaan 
dinegeri-negeri tanah 

Skandinavia, teroetama ditanah Zwe- 
den. Boekan sahadja pendoedoek ada 
tjoekoep hidoepnja, tetapi mereka 
masih  mempoenjai 
membeli (koopkracht) jang terbi- 
lang besar. Keadaan ada begitoe 
sehingga orang2 seoemoemnja masih 

mempoenjai oeang kelebihan ' oentoek 

dan itoe. Kebanjakan dari kaoem2 

ketjil (kaoem2 boeroeh dan klein 
middenstand) dengan radiin menghemat 
oentoek kelak membelinja seboeah 

roemah djika oeang soedah: terkoem- 

poel. Dikota-kota Ketjil atau desa? 

roemah jang sederhana ada berharga 

kira-kira dari 10.000 sampai 15.C00 

Kroon (4000 sampai 6000 roepiah). 

Di kota2 jang besar kebanjakan orang 

“Co-operatie. 

Bekerdja dengan idjalan co-operatief 
adalah soeatoe akal didoenia oentoek 
membaikkan keperloean economienja 
soecatoe golongan dengan djalan be- 
kerdja bersama-sama dan tolong sen- 
diri (selfhelp), Di negeri Zweden ada 

tapi itoe co-operatie oentoek membi- 
kin roemah2 ada'terbilang besar se- 
kali. Pemboeatan “roemah2 di kota 
Stockholm  soedah' moelai dahoeloe 
kala, tetapi lebih tjepat moelai dari: 
waktoe Perang-Besar. Pembatja ada 

ma'loem bahwa negeri Zweden ada 

neutraal didalam perang. Sebagai ne- 

geri jang “haroes mendatangkan (im: 
porteeren) makanan dari loear negeri 
maka negeri itoe oleh sebab blocade 

koep. Walaupoen kehidoepan sehari2 
nja ada soesah, tetapi waktoe perang 
negeri Zweden ada..,..kaja sekali. 
Oecang jang seharoesnja oentoek mem 
beli keperloean2 ada bertoembeen. 
Sebab2 ini maka moentjoellah matjam2 
ergerakan jang adaniat mengoesaha- 

      
         
   

Ui IG ref Ce 

(hasil), jaitoe mengoesahakan kapitaal 

kali oentoek . penghidoepan. Ta' lain 
hanja memboeat roemah2 baroe jang 
ada bisa dilakoekan. : 
'. Mitsalnja 50 atau 60 familie ada 
Ingin mendirikan roemah gedoeng jg. 
besar. Oeang pokok (pendahoeloean) 
jang haroes di keloearkan oentoek me 
nerima socatoe roemah dengan 3 ka- 
mar ijalah kira2 1500 Kroon. (Kira2 550 
roepiah). Roemah2 jang baharoe ini be- 
toel ada mengherankan: radjin, modern, 
comfortable. Oentoek sebetoelnja orang 
misih haroes menjewa, kira2 75 Kroon 
(Kira2 25 roepiah). Tetapi oeang se- 

waan ini lambat laoen- mendjadi ketjii 
(koerang) dan sesoedahnja 10 tahoen 
lamanja ocang sewa mendjadi 0 (nul| 

Itoe familie ta” oesah bajar oeang 
sewa lagi, sebab roemah mendjadi ke 
poenjaan sendiri. Memboeat roemah 
dengan djalan co-operatie ini tentoe 

sahadja ada digemari sekali oleh ba- 

ada ketjil dan gampang djoega dari 

sebab tiap2 orang ada harapan nanti 
|akan mempoenjai roemah sendiri. 

“Dari sebab matjam pembikinan roe 

(mab2 jang baharoe ini ta” mengheran 

kan bahwa banjak bagian2 dari kota 

Stocholm jang baharoe sekali, 

'' Sesoedahnja Perang dan djoega pa 
da ini sa-at (1935) orang ada misih 

hiboek mendirikan gedoeng2 baharoe 
(di sekelilingnja kota. Pada waktoe ini 

tentoe ta? banjak negeri di doenia jg. 

letterlijk dan figuurlijk misih 
opbouwend, Negeri ra' kenal crisis 
alias djaman meleset. Lane 

Pendoedoek di Zweden 
|ta kelaparan. 

Ada banjak sekali boekti2nja, tidak 

dengan melihat statistiek2 jang mem- 

bosenkan pembatja2 tetapi dengan me 

lihat penghidoepan2 sehari2nja. 
Marilah kita masoek di' soeatoe 

restaurant biasa oentoek orang2 kadem 
kerdja rendah (koeli. Kita tentoe akan 
tertjengang. Restaurant2 kaoem boe- 
roeh di Zweden boekannja sebagai 
swaroeng krosok“ di Indonesia, tetapi 

radjin, bersih dan. modern, seperti 

'restaurant , Djiran” di Semarang. | 

lebih: kepada guatiteitnja darif 

kekoeatan|: 

dihematkan atau oentoek membeli inif: 

membeli roemah djalan cooperatie.| 

matjam2 pergerakan co-operatief, te-f 

80 ore (kira2: 30 sen). “Ini bajaran 

djika dibanding dengan harga oeang 

Jimakan. di kebanjakan negeri Europa 
tentoe ada terlaloe moerah sekali. Dij 
tengah2 zaal terdapatiah medja besar 
dimana terletak matjam2 makanan ha- 
ngat dan dingin: ikan, daging, telor, 
sardijntjes, salmon, kentang, roti, mer- 

Medja2 bertaplak kain jang, poetih 

DALAM BOENGKOE 
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kaoem jang kaja, atau sedikitnja kaoem 
dari tengah. (middenstand) jang tjoe- 
koep. Sabeloemnja masoek kita haroes 
membeli  kartjis makan jang harganja 

tentoe.sahgdja djika dibanding dengan 
kekoeatan orang Indonesia seoemoem- 
nja ada terlaloe mahal sekali, tetapi 

tega kedjoe, dan banjak sekali lain2nja. 
Oentoek minoeman berdirilah soeatoe 
potji besar penoeh dengan ......... 
snesoe, (Boekannja leiding-woater !J. 
Ini medja dengan matjam2 makanan 
orang namakan . 

Smeurgosbord. 

Artinja itoe perkataan kira2: maka- 
aan dengan mertega atau tjara Belanda: 

voorspijs, 
Japan lebih . mengherankan 

bahwa itoe makanan2 boekan dihan- 

tarkan oleh djongos2 kepada masing2 
tamoe, tetapi. 

Tamoe2bolehambil maka- 

aan sendiri...semaoenja. 

Tentoe sahadja oentoek dimakan 

disitoe sahadja, djadi ta? boleh dibawa 

keroemah. Walaupoen - ta” begitoe 

tetapi betoel mengherankan, bozkan ? 

Wah, alangkah senangnya kita orang 

di Indonesia, djika kita bisa makan-di 

restaurant dengan membajar 30 sen.,. 

tetapi makan semoeanja. Betoel res- 
taurant akan mendjadi laris, tetapi ta 

lama tentoe akan mendjadi. .... 

bankroet. 
H€, tetapiapa sebabnja restaurant2 

di Stockholm ta? bankroet malahan 

bisa teroes berdiri dan menerima laba 

(winst) jang baik? ? ? 5 

“Sebagai jang saja terangkan diatas 

orang. di Zweden ta' kelaparan dan 

ta' kekoerangan hingga bajar oen- 

toek makan di restaurant2 ada le- 

bih dari harganja makanan 

jg. sebanjaknja (maximum) 

bisa diambilnja atau dima- 

kannja. Tjara mendjoeal di restau- 

rant dengan djalan begini ini waktoe 

ada biasa dan betoel bisa mendatang- 

kan laba jang baik, tetapi sebetoelnja 

ini atoeran atau ,adat" ada Spe- 

culatief, jaitoe bekerdja oentoek 

menerima laba jang beloem tertentoe. 

Orang jang mempoenjai restaurant 

ada pertjaja bahwa orangz jang 

datang oentoek makan, bahwa ia akan 

ambil makanan setjoekoepnja ta' lebih 
dari oeang jang dikeloearkannja. Te   

dan bersih. Meubel ada baharoe. Din- 

ding tembok jang bertjat dengan radjin 

dihiasi gambar2 dan potret jang asti. 

Tamoe2 jang sebagian besar ada ter 

djadi dari kaoem boeroeh ha- 

rian (dag-arbeider| ada terlihat ber- 

pakaian radjin dan tegak hingga pen     “Physica lilmoe alam), Chemie 

  
sche complicaties sahadja. 

tapi toean dari restaurant ta" bisa me 
larang ataupractisch menghalang 
halangi djika pada soeatoe hari ada 
tamoe jang dari sebab matjam2 hal 
itoe waktoe hampir sehari beloem ma 
kan dan ada begitoe lapar hingga dia 

jalah | 

kannja. Tetapi ini kedjadian di Zwe- 
den ada djarang sekali, sebab orang 
di Zweden ta' ingin meloepakan ma- 
kanan didalam djam2 jang soedah di 
tetapkannja. Di sini kita melihat bah 
wa itoe speculatie dari restau 
rant2 boekan speculatie lagi, sebab jg 
bekerdja ada tertentoe akan teri 
ma “laba. Itoe ,,speculatie“ ada akan 
berlaba, djika tamoe2 ta' begitue lapar 
tetapi ada terpelihara (verzorgd). Kita 
lihat bahwa: restaurant2 dengan djalan 
begitoe masih banjak menerima laba, 
djadi conclusie kita : 2 

»SKeadaan di Zweden ada 
baik sekali dan orangta' ke 
laparan." 

mn 
———     

Mentjari minjak tanah di: 
tanah Papoea. 

Dari Bogor Aneta kawatkan, telah 
dioemoemkan satoe wet dari tanggal 
14 December 1934 oentoek memberi 
koeasa kepada Pemerintah Indonesia 
o€ntoek teeken contract matjam Sa 
dengan itoe maskapai iang akan di 
dirikan oleh B. P. M., N.K.P. M. dan 
Ned. Pacific Petroleum Maatschappii. 
oentoek mentjari dan memperoesaha- 
kan minjak tanah-di daerah2 di tanah 
Papoea bagian Belanda dan poelau2 

| Idi sekitarnja. 
men ha 

Mintak pensioen. 

Dilepas dengan hormat moelai de- 
ngan tanggal 25 Maart 1935, toean 
F,A.C. Halkema, Resident ter beschik 
king pada Gouverneur dari Djawa Ti 
moer. 

—0— 

Pemboenoeh baby Lindbergh. 
Dihoekoem mati, 

Aneta Reuter kawatkan dari Fleming 
ton, didalam perkaranja pemboenoehan 
anak ketjil dari Lindbergh itoe, ter- 
dakwa Hauptmann soedah ditoedoeh 
memboenoeh di dalam graad ke satoe 
(k.I. met voorbedachten rade), oleh 
karena mana ia mesti dihoekoem mati 

—0— 

Tablighschool Moehammadijah di 
Djakarta. “ s 

Jangakan diboeka 

moelai 1 Maart 1935. 

Bestuur dari Madrasah Moebali- 
ghien Moehammadijah ke III memberi 
tahoekan tentang Toelating examen 
(oedjian oentoek masoek itoe madra- 
sah), akan diadakan moelai hari malam   mengambil makanan jang harganja li-   dahoeloean sangka bahwa mereka ada 

“ 

pat doeanja dari ocang jang dikasih- 
  Senen 24/25 Februari "35, atau 21 
Dzoelgaidah 53 dimoeka ini, bertem- 
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—.. Semoea candidaten haroes memberi 

' bersangkoetan dengan Moebal 

»terseboet: 

— itoe djatoehnja dalam djoerang Senowe, 

. hanjoeti oleh karena kali Senowe dan 

. digropjok oleh polisi dan roemahnja 
 digeledak, segala soerat2 " diperiksa 
dengan terlitih. Sesoedahnja mereka 
diangkoet kekantor polisi. ketjoeali |pandaian, aanleg si anak, anak haroes 

dapat merdeka akan fikiran dan badan 
nja. Selain itoe, oleh karena anak2 jg 
masoek di N.H.S, itoe anak2 jg soedah 
dewasa, antara oemoer 15 dan 20 th., 
jaitoe waktoe2nja berbahaja, maka per 
loelah sekali goena mendjaganja, per 
hoeboengan antara. orang toea dan goe- 
roe haroes baik, kita haroes kerapkali 

nja bekas imengadakan pertemoean. Ini berhoe- 
dari Digoel dan sampai kini mereka|boeng djoega dengan zedelijke opvoe- 

ding bagi anak2, peladjaran mana mesti 
nja boeat anak2 jang soedah dewasa 
'disekolahan ada koerang. Sebagai pe- 

.ke “Djokja. Kabarnja kedjadian ini di 

-kantembakan dikepalanja, 

“berada disectie terseboet. 

— kan pertolongan padanja, hoofdagent 
- terseboet telah menghemboeskan na- 

(& rang, 5.0. : ea 

  

   Pertemoean Nasionaal Handels- 
' school, 

pat diroemah sekolah H.I.5. Moeham- : 
madijah Ngabeanstraat Djakarta. 

tahoe lebih doeloe dengan soerat atau 
poen bertemoe kepada sdr, M. Abdul- lah Ngasemstraat Djokja, pada tiap2| 

barkan : 

hari moelai djam 9 sampai djam 1 te| 
ngah hari, Selambat-lambatnja pada 24 
Februari "35. PA Le 

     
      

  

sNUd Kh Ki ahtnaami hahwa sai NgOoeroes dan goeroe2 pergoeroean . Sebagai telah dima'loemi, bahwa pe an serta djoega mengoendang semen 
ngadjaran dalam sekolah terseboet ada | rara kawan N.H.S., bertempat diroeang lah pengetahoean Islamjan ih Ian | er 
djoet dan pengetahoean (Bini 

lam, teroetama doenia 
madijahan. ti DI 100 orang laki2 perempoean. 
Sjarat memasoeki sekolah 

“1. Loeloes dalam oedjiannja. 3 
Ketjocali mereka jang telah menamat 

kan peladjarannja” di Kelas IV. Ma- 
Irasah Moeballighien ke Il F 
dengan mendapat sjahadah. 

' 2. Dapat membatja « 

   

    
   

  

BA ag Idisoesoel oleh Mr. Soejoedi dan pada : s/d Latijn). 
Massa 2 3 Kn aa tahoen '34 datang poela toean R. Roe njak £ Oa ( do oeh roepiah) |djito dari O.L. My Boemipoetera se 
oentoek oeang sek jan pembelian 'bagai salah seorang pengetoeannja. 
kitab?, Djoemblah ini haroes dibajar 
dimoeka paling sedikit f5.— sedang 
sisanja boleh diangsoer, tetapi dalam 
tiga boelan telah loenas. 

1Imoe jang dioedjikan: 
1, Algoeranoe'Ikariem (giraat danjter 

djamahnja). rs dengan djalan pereconomian. Beliau 
2. Fagih (mengambil dari kitab| mengambil djoega citaten dari publi- 

Tagrib). : 5 catie H,I.S. Commissie jang mengata- 
3. Agaidoe'liman. 
4. Loeghatoel'arabijah — (membatja 
an meartikan), 
5. Berpidato, 

KEO 
Goenoeng Merapi. » 

Aneta kawatkan dari Djokja, saban 
hari ada tanah jang djatoeh ke bawah 
dari poentjaknja Goenoeng Merapi 

Dari tanggal 27 Januari sampai 8 
Februasi ada 22 kali letoesan asap jang 
bernjala, satoe doea dari mereka toe- 
roen ke dalam djoerang Senowe, Pada 
tanggal 11 Februari, asap jang ber 
njala itoe dipersamakan dengan tanah 
jang djatoeh dari poentjak ke bawah, 

. Sebelah djoerang.jang dalam sekali 
. diantara Blongkeng dan Senowe soedah 
penoeh sama sekali denganroentoengan 
dari poentjak ini, oleh karena mana 
sekarang semoea roentoengan tanah 

1 # 

Oentoek bandjir loempoer di dalam | rmasional 
djoerang Blongkeng tidak oesah di lagi 

Kali Pabelan tidak bisa mengangkoet 
semoea roentoengan itoe, 

Djika sesoedahnja toeroen hoedjan 
jang besar, selamanja ada asap jang 
bernjala, jang disebabkan oleh hoeap 
air panas, jang timboel terdjadi oleh|rationeel. 
karena terlaloe kepanasan. 

Lagi soerat dari loear Negeri. 

Pada hari Senen, if Februari jbl., 
tocan2 Sismadi, Marlan, Darmosastro 
dan | Martosoepadmo dari Djokja telah 

(huis en school). 

toean Sismadi sendiri jang tidak, kare- 
na pada waktoe itoe ia baroe tiada di 
roemah, katanja setelah - ditjari-tjari 
ia ketemoe di Semarang, teroes dibawa | 

sebabkan berhoeboeng dengan soerat 
dari loear negeri jang diterimakan 
kepadanja. Toean2 Marlan dan Sismadi 
adalah kedoea-doeanja bekas orang 

masih teroes ditahan dikantor polisi, 
sedang toean I. Martosoepadmo dan 
Darmodisastro telah dimerdekakan, 

Aa —O0— ni . Inoetoep tentang akan nasib anak2 kita 
Hoofdagent menembak diri sampai |di kelak kemoedian hari, oleh karena 

: mati, ... Idjamannja makin lama makin soekar, 
Dramajang menjedih 
kan di Sectiel Soera- 
baja, Reinierzboule- 
vard, 

. Padamalam Rebo jang laloe di Sec 
tie 1 kota Soerabaja telah terdjadi sa 
toe drama jang ngeri. : 

Seorang hoofdagent eetsre klas bang 
sa Belanda, bernama G.v.d V., jang 
ketika itoe sedang mendjalankan ke 
wadjibannja sebagai wachtcommandant 
disectie terseboet telah memboe 
noeh diridengan melepas 

loean ini. . " 

hinggaseketikaitoedjoega 
iatelahrebah ditanah de- 
ngan berloemoeran darah. 

- Orang bisa mengerti, betapa terpe- 
randjatnja orang orang jang ketika itoe 

hingga 

dan 
, Sebeloemnja orang dapat memberi- 

pasnja jang penghabisan, 
Pada djam setengah 5 pagi majatnj 

dibawa dengan auto P.G.D, ke C,B.Z. 
boeat diperiksa lebih djaoeh. . 

Apa sebabnja'hoofdagent terseboet 
mengambil poetoesan itoe, sebegitoe 
djaoeh beloem diketahoei dengan te- 

tentang hal ini. 

wajang koelit, lakon , Tjiptoning“ hing 
ga pagi2.   

    

  

Pembantoe kita dari Djokja menga 

'Baroe2 ini Nationale Handelsschool 
di Djokja telah mengadakan perte- 
moean orang2 toea moerid dengan pe 

en an sendiri di kampoeng 
5 aran Djokja, dibawah pimpinan 

toean Soetomo dan dimoelai djam 8, 
30, dikoendjoengi oleh koerang lebih 

Pertama kali tampil kemoeka toean 
Moerdjodo Soerjowidagdo oentoek 
imenerangkan maksoed dan toedjoean 
N.H.S. jaitoe pengadjaran jang disan 
|darkan dengan kemasjarakatan, dengan 
diriwajatkan moelai berdirinja itoe| 
pergoeroean, ja'ni 4 Djoeli 1932, atas 
'oesaha toean Dr. Samsi di Soerabaja, 

Berdirinja itoe sekolahan memang 
'berhoeboeng keadaan jang memaksa, 
Isekolahan oemoemnja koerang dan 
tambah dikoerangi, teroetama vakon- 
derwijs, dan kedoea kalinja berhoe- 
boeng dengan penghidoepan ra'jat kita, 
memang akan menjoesoen kehidoepan 

kan kedjelekan onderwijs disini, katanja 
jang masih analfabeet ada 85.3pCt. 
dsb. Dari keterangan ini laloe diban- 
|dingkan dengan keadaan loear negeri, 
Jiang djaoeh amat bedanja dengan di- 
sini. Setelah itoe ditjeritakan djoega 
timboelnja pergoeroean2 B.O., Taman 
Siswa, M.D. dsb., djoega adanja vak- 
scholen, Pada saat ini, demikianlah 
katanja djoeroe pidato, vak pertanian 
masih menjoesahkan, maka itoe laloe 
diadakan sekolah dagang sematjam 
N.H.S. itoe, Diterangkan djoega beda 
nja dagang dengan ekenomi, jaitoe 
dagang itoelah jang terpenting bagi 
masjarakat. Didjelaskan djoega tentang 
keadaan ekonomi disini ada dualistis 

Setjara Eropa loeas, internasional, 
modern, rationeel, organisatoris, se- 
jdang disini masih tertoetoep, artinja 
hanja boeat keperloean sendiri, tidak 

dan traditioneel. Disini 
diambilkan djoega beberapa koetipan 

dari statistiek overzicht dari 
Centrale Kas. Maka itoe sebagai peng 
habisan beliau mengandjoerkan, oleh 
karena njawa tiap2 masjarakat jaitoe 
dagang, maka dagang haroes dipen- 
tingkan, kita haroes mengadakan ma- 
sjarakat ekonomi jg. modern dan 

Sesoedah itoe djoeroe pidato kedoea 
'toean R. Sastrosoedarmo, orang toea 
moerid madjoe kemoeka, menerangkan 
nasib, de toekomst, dari anak2 kita, 
disandarkan dengan keadaan perhoe- 
boengan keloearga dan pergoeroean 

Dengan pendek beliau mengemoeka 
kan orang toea haroes menoeroeti ke 

anak maoe berdagang tidak mempoe- 
njai ocang, maoe bertjotjok tanam ta” 
mempoenjai ladang, maka itoe dian-| 
djoerkan soepaja moelai sekarang me 
ngoempoelkan modal oetoek keper- 

. Setelah itoe pemimpin laloe mene- 
rangkan, bahwa pertemoean orang toea 
moerid pada tahoen pertama, ketika 
masih dibawah pimpinannja toean 
Moerdjodo, soedah pernah diadakan, 
pada tahoen jg. kedoea berhoeboeng 
dengan keadaannja terpaksa ta” dapat 
diadakan dan pada tahoen ini moelai 
sekarang akan selaloe diperhatikan se 
dapat2nja, Tentang lesrooster setiap 
waktoe sedia oentoek menerang2kan 

'djelas, djika diminta. Hal zede 
lijke opvoeding memang soedah dite- 
tapkan moelai sekarang dipentingkan 

tentang bagaimana akan nasib 
anak2 kita, kita haroes menengok djoe 
ga keadaan loer negeri, kita haroes 
membangoen cooperatie jg. modern 
dan rationeel, dengan lebih doeloe 
mengandjoerkan merasa bewustzijn 

| 'Sesoedah itoe pada djam 9.30 rapat 
laloe ditoetoep, jg. berhadlir sama pin 
dah tempat keomeka oentoek melihat 

Hoofdredacteur Sipatahoenan tetap 
dihoekoem 3 boelan, 

Beberapa boelan berselang toean 
Bakri Soeraatmadja, hoofdredacteur 
dagblad ,,Sipatahoenan“ di Bandoeng 
'soedah didjatoehkan hoekoeman 3 boe 
lan pendjara oleh Raad van Justitie di 
Betawi, ialah berhoeboeng dengan 
persdelict. 

Sekarang itoe vonnis dari Raad van 
Justitie soedah ditetapkan, artinja ke- 
poetoesan tetap toean terseboet dike- 
nakan hoekoeman 3 boelan pendjara, 

20 

Keadaan economie di Residentie 
Batavia, 

   

  

    

   

  

    
    

  

   

  

   
   
       
        

   
   

  

          
     

    

        

Dari verslag economie dari residen- 
tie Batavia dari kwartaal ke ampat 
dari tahoen 1934, satoe dan lain ,, Ane 
ta” koetip sebagai berikoet : 

Dalam ini kwartaal ke ampat dari 
tahoen 1935, dalam mana di segala 
tempat ada kedapatan moesim patje- 
klik, boentoet2 dari productie perta- 
nian jang koerang begitoe bertambah 
kelihatan terlebih tegas. Dalam itoe 
keadaan economie jang dengan pela- 
han bertambah merosot, itoe hasil pa- 
nen jang djelek dalam daerah2 jang 
loeas, telah dioetarakan dengan ke- 
Isoekaran oeang jang bertambah2, se- 
mentara boeat daerah2 jang diserang 
bahaja kegagalan panen lebih djaoeh 
dioetarakan dengan kekoerangan ba- 
rang makanan. 

Pendjagaan speciaal pada keadaan 
barang makanan ada perloe di Tiga- 
raksa, Tjoeroeg dan dalam beberapa 
daerah lagi jang ketjilan di Krawang. 
Boeat Tigaraksa sementara itoe ke- 
adaan telah berobah boeat kebaikan 

      
   

     

        
        
           

     
       

    

  

   

  

         

       

      

  

       
       

     
     

   
       
      

besar dan berhasilnja panen padi di 
lembah Rabak. Ini panen dalam boe- 
lan Februari masih dilandjoetkan. 

Lain dari itoe keadaan moesim 
hoedjan pada kasihkan pengaroeh jang 
baik pada keadaan barang makanan 
dalam itoe boelan2 jang belakangan, 
sebab boleh dibilang dengan berbareng. 
orang bisa moelain dengan cultuur 
padi sawah dan lantaran ini maka 
dalam doea boelan jang belakangan 
djadi kedapatan kaSempatan kerdja 
jang besar. Ig 

Itoe kesoekaran oeang dalam ini 
kwartaal dioetarakan dengan pemba- 
jaran terlebih djaoeh jang menggoena- 
kan hasil dalam penoeroenan standaard 
oepah dalam cultuur padi sawah. 

Kalau orang perhatikan itoe kedja- 
dian2 dalam seloeroehnja tahoen, 

  

       

        

  

    
            

         
      

         

           
        

       

  

        

    

   

  

        wa itoe keadaan economie jang koerang 
begitoe baik teroetama disebabkan 
oleh itoe hasil2 dari pertanian arak 
negeri j 'boeat mengenakan ia- 
poenja cultuur kepala, jaitoe cul- 
tuur padi sawah dalam doea tahoen 
beroentoen ada tidak memoeaskan, 
Betoel ada terdapat beberapa keadaan 
jang baik, akan tetapi jang teroetama 

  

        

      

    

          

      
    

        

     
     

  

sadja, : 
Itoe pengaroeh jang baik dari res- 

#trictie thee dan itoe restrictie rubber 
jang moentjoel dalam itoe tahoen dari 
verslag teroetama dioetarakan dalam 
beberapa tempat di Krawang Selatan 
dengan bertambah loeasnja kesempatan 
kerdja dalam onderneminglandbouw 
dan penghasilan jang bertambah boeat 
orang2 Indonesier jang mempoenjai 
kebon thee dan rubber, 

Boeat daerah2 dataran dimana orang 
lebih beroesaha setjara ketjil-ketjil, itoe 
penghasilan tinggal tetap moendoer 
sebagai boentoetnja merosotnja harga 

   
       
     
      
         

       
      
       

            

        

      
   

    
      
   

   

    

afzet jang bertambah-tambah, 
' Reroesahaan Barat djoega disini tidak 
ada kasih lihat perbaikan jang kentara, 
'Tjoema pembesar (overheid) adakan 
pekerdjaan irrigatie di Krawang Idan 
Tangerang dan adakan pekerdjaan 
lebih banjak boeat perbaiki djalanan 
|dan djembatan-djembatan. 

Jang teroetama penting boeat tanah 
dataran adalah itoe boentoet2 dari 
pelarangan pemasoekan beras. Lantaran 
ini harganja padi dalam boelan2 jang 
ramai telah naik dengan kira2 15 pCt. 
dibandingkan dengan keadaan didalam 
tahoen 1933 hingga pendoedoek dalam 
perdagangan padi telah didapatkan 
penghasilan jang terlebih tinggi dari 
didalam tahoen 1933, 

Lantaran ini orang boleh harap jang 
kapan itoe tanaman padi dimoesim 
|hoedjan berhasil jang sekarang djoes- 
troe sedang berada diladang, keadaan 
economie akan bertambah baikan, 

- Boeat tanaman kepala keadaan ada 
baik sekali. Beda dengan keadaan 

   
         

    
            

   
   

     

    

       

   

    

      
   

   
      
       

   
   

   

  

   

   
    

      
     

      
        
    

   

     
   

    
    

  

   
   

   

   'mesti tanam bibit sampai toea ber- 
hoeboeng dengan moesim kering, 

     
   
     

  

mempoenjai djoemblah2 besar bibit 
jang bisa ditanam dalam temponja 
jang betoel moesim ada baik, 

Lantaran itoe moesim kering jang 
kedapatan sampai diboelan October, 
maka panen polowidjo—teroetama di 
permoelaan—seoemoemnja boleh di 
bilang ada djelek. Satoe ketjoealian 

      

    

   

  

    
    
   

  

    
   

oleh karena panen beboeahan adal. 

maka orang dapatkan conclusie, bah- | 

tjoema berwatas bocat soeatoe daerah 

terlebih djaoeh dan kesoekaran boeat | 

dalam takoen jang laloe dimana orang | ' 

adalah sekarang dimana-mana orang | 

  

  

restrictie jang tidak.sama rata sebagai 
boentoet dari tengkoelakstelsel telah 
moelai lebih dirasakan. Tapi orang 
lada dabat djoega penggantian boeat 
itoe keroegian, karena adanja permin 

sepoetarnja Soebang dimana disawah 
ada kedapatan cultuur teroetama dari 
polowidjo dan dimana cultuur katjang 
tanah ada kasihkan kesoedahan jang 
baik. 

Dalam lain-lain cultures pengaroeh- 
nja moesim kering djoega ada kentara 
Dalam cultuur thee dan kelapa seoe- 
moemnja orang mergeloeh boeat itoe 
productie jang rendah. Akan tetapi 
panen beboeahan ada berdjalan de- 
ngan memoeaskan dan ada djaoeh le- 
bih baik dari didalam tahoen 1933. 

Keadaan jang lain sekali dengan 
pertanian dari barang barang makanan 
adalah cultuur thee dan karet sebagai 
boentoetnja tindakan tindakan restrictie 
jang boeat rubber soedah diadakan di 
dalam ini tahoen. 

toek pembikinan thee idjo jang dalam. 
ini tahoen-verslag soedah djadi ber 
itambah banjak, dan boeat mana pen 
doedoek masih bisa dapat 2'/2 cent 
per kilogram daoen basah. Harga- 
harga licentie sebagai boentoetnja pa 
sar thee jang semangkin sepi dengan 
perlahan telah mendjadi toeroen dari 
7 cent per kilogram, dalam permoe 
laan tahoen sampai koerang lebih 5 
cent di 

1933 3 sampai 5 cent). Penghasilannja 
orang-orang jang mempoenjai keboen 
thee di tahoen j.l. poen ada djaoeh 
lebih besar dari pada satoe tahoen 
dahoeloe, hal mana membikin hingga 
keboen-keboen djadi dirawat lebih 
baik dan oepahan-oepahan poen di- 
Baiki. 

Karena pemberian jang loeas dari 
extra-licenties, dalam tahoen restrictie 
jang pertama maka afzet dari daoen 
thee pendoedoek sampai di boelan 
April boleh dibilang tidak ada diwa- 
taskan sama sekali. Dalanm tahoen   (Akan disamboeng). 

— 

ORGAN ADA TANAMAN 

Saptoe malam Minggoe 16 Februari djam S8. 
— Lihatlah Pertoendjoekan di G. Kenari No. 15 

dari Pemoeda Pergoeroean Rakjat goena Pergoeroean kebangsain, 

PROGRAMMA : TONEEL .»Daoen setangkai dari Sjorga" 

Wajang lakon Soemantri ngenger (dengan 
pesinden) 

Pantomine 7 
Tableau : 
Pantoen's 

Raera Silindoeng : 
Njanjian disertai ketjapi 
Panembromo. 

Dibantoe dengan beberapa pertoendjoekan dari ZONDER dan 
tidak berhalangan) muziekverg » LIEF JAVA" 

Waktoe pauze disediakan makanan dan minoeman dengan harga biasa, | Tidak ada pendjoealan boenga dsb. 

: Kaartjis di G. Kenari No, 15 

NGAMEN TENANG KTNA 
en an 

Perobahan Baroe 
Satoe keoentoengan dan 

satoe kelonggaran lagi bocat PUBLIEK 

(djika 

  

Tidak pandang berapa banjaknja 

| belandja 

Belandja DJAHIT VRI) 
Hormat Kami 

Hs. Vrg. DJOHAN-DJOHOR 

Batavia-C. 

N.B. Harga satoe san ia kasi naik. Publiek djadi hakim harga. 
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MALAISE. ' TINGGAL MALAISE 

esehatan ' badan ada lebih berharga dari pada wang 

      

mI- TABIB S.S. MOHAMMED ALI af 
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-lain 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 boeat Indonesier f 0,50, orang asing 
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— F, 
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 1 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder | 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. an 
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 
20 gram f 2,— ' 

Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal 
penjakit dan adres tjoekoep terang.         jang berada dalam daerah irrigatie di 

ta'an lebih banjak boeat daoen oen 

    

boentoet tahoen (di tahoen 

    

   

  

    

    

   
     

       
   
    
    

      
    

   
   

   
    

   

  

   

 



  

  

(sedang 
.Isoeka membajar denda sebesar t 20, 

edang toean2 Sardjono moelai men- 
djalani itoe hoekoeman pada hari Re- 

Ae. |bo sini djoega dan Sadji besok pada 

  

     mbirakan hidoep manoe 

  

   
   
   

  

soedah berangan-angankan hendak hi- 
loep berbahagia dan beroentoeng, 

ga melarat. 
Meskipoen si Tjodot tidak begit 
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“in de liefde), tetapi tetap hidoepnji 
|. gembira sadja sebab angan2 lebih 

. moelia dan lebih banjak lagi. '” 
Tetapi ini “angan angan boekannja 

berarti ngelamoen ... in 
Sebeloem Lotery diboeka, angan2 

banjak, ngelamoen djoega semangkin 
djadi, tetapi kalau soedah diboekaterj : 
njata kita -tidak mengena , , . baroe 
lamoenan habis. Meskipoen begitoej 
angan Tagana tjita2 masih tetapadaj 

birakan hidoepnja si Tjodot.| . menggem 
. Biarpoen tidak gelukkig in de liefde, 
kaloe2 sadja gelukkig in zaken atau 
in het leven, 3 : 2g 
Memang hendak mentjari ber- 

oentoeng dan b erhahdata 
itoe ada sangat soelit oentoek didapat 
dengan dilemparkan sadja diatas 
pangkoean kita. NN 

Kaoem I,B.V: oempamanja sedari 
tahoen 1930 beroesaha keras oentoek 
mendapatkan hak tanah bagi 
Belanda-Indo, karena menoeroet 
pendapatan mereka, dalam hak ta- 
nah itoelah ada terletak nasib hidoep- 

|. nja Indo-Europeanen dikemoedian hari 
|. dan satoe-satoenja djalan oentoek 
—.. memetjahkan so'al kedoedoekan Be- 

landa-Indo didalam masjarakat Indo- 
nesia ini. Sa 

Dalam doenia perboeroehan Indo- 
2 Europeanen soedah merasa terdesak 

00 oleh fihak anak negeri, dan mereka 
|. djoega banjak memegang djabatan2 

“seperti politie-agent, verpleegster dil. 
. jang mana doeloenja pangkat itoeter 
— anggap rendah dan hanja dikerdjakan 

oleh anak negeri sadja, sedang didalam 
peroesahaan pekerdjaan tangan go- 
longan Belanda-Indo ini poen tidak 

— bisa madjoe kemoeka bertanding de- 

    

    

    

   

  

   
' kang membikin tempat tidoer (ledikan 

— Tionghoa jang standaard hidoepnja 
“ tjoekoep dengan sederhana. Begitoe 

00. djoega oentoek kesempatan memboeka 
—. toko2 kaoem I.E.V. tidak bisa bertan- 

ding dengan toko-toko Tionghoa. 
Mereka soedah merasa bahwa Be- 

| landa Indo tidak ada mempoenjai 
voorsprong kelebihan langkah atas anak | 
negeri Indonesia, Ada djoega voor- 
sprongnja diatas bangsa Indonesia, ha 

— nja dalam hal standaard penghidoepan 
| (levenspeil jang lebih tinggi). Tetapi 

dengan levenspeil jang tinggi ini tidak 
bisa dibeli apa2, pendeknja tidak akan 
mendapat keoentoengan didalam per- 

. djoangan hidoep kaoem I.E.V, melawan 
anak negeri, Tionghoa dan lain2nja 

3 bangsa, " 

Sekarang itoe angan2 I.E.V. hampir 

                    

   

    

   

    

 rampoeng membikin rapportnja dalam 
“shal memberikan hak tanah oentoek 

pertimbangkan lagi dalam Volksraad 

nja dari fractie LE.V...! 
Tinggal lagi si Tjodot poenja angan2 

. hendak membawa si 
baik2, terang-terangan keroemah orang 

| tocanja..,, beloem tertjapai, sebab 

  

' voor de eene groep, zonder nadeel aan 
de andere partij toegebracht“. 2 

Kalau si Dia dibawak keroemah 
|. orang toea, tentoe mendjadi nadeel 
| padalain Patjar, sebab itoe perloe 

—..“ oentoek memetjahkan ini so'al, sedang 
0. isi podjok ini hari toemben-toembenan 

| terserah pada si. 

      

   
   
   

  

   

  

   

   
    

   
      

  

KALONG. 
  

an Ito perkara tangkapan P.N.I. 
—. Pembantoe kita dari Djokja menga 
barkan: " 

.lam ini s.k. tempo hari tentang tang- 
kapan orang2 PNI. berhoeboeng gara- 

aitoe toean2 Sadji rang terseb 2 Sad 
oeman denda f 90, , dikenakan 

    

    

    

    

  

   

        

— atau 10 hari pendjara dan 
T jang dapat bebas, telah dipang 

dikantor PID, oentoek diportret dan 
djarinja masing2 serta ditanja 

, Maka toean Hardjosilam jg. telah 
oeat melanggar organisatie P. N.I. 

Dari ketjil semoela maneesia itoe| 

meskipoen achirnja jang hanja tertja-| 
pai roemah pondok dan hidoep djoej 

      

beroentoeng dalam pertjintaan (geluk| 
njal m 

- kesampaian. Commissie-Spit hampiry 

Belanda-Indo, boeat kemoedian dil 

dia dengang 

Ihari Senen, 25 Februari jad. 
. Tentang itoe pemborgolan dan se- 

mata2 mempermainkan itoe kaoem ta- 
hanan politiek, toean Sardjono, dan 
Thole, tidak perloe diberitakan pan- 
djang lebar lagi disini, soedah tjoe- 
koep seperti jang soedah dikabarkan 
tempo hari, oentoek diperhatikan oleh 

ialah angan2nja atau tjita2nja.|fihak jg. tersangkoet dan jang berke- 
   
   pentingan: soeatoe perboeatan jg me 

langgar atoeran negeri. 

.. Dienst Boschwezen, 

Dilepas dengan hormat dari djaba- 

nnja sebagai anggauta dari Commis 
sie van Bijstand en Advies didalam 
'perkara Boschwezen, R.A,A. Soejono, 

menoeroet kemaoeannja sendiri oleh 

karena berangkat ke Furopa. 
' Sebagai gantinja diangkat didalam 
Commissie itoe R.A.A, Kak Ko- 
lopaking Poerbonegoro, Regent dari 
 Bandjarnegara. 

   

    

2 — 9 

An Peringatan Diponegaran. 

“#  Kampvuur dilarang 
nu Reotitie, 

Sebagaimana biasa, tiap2 tanggal 
8 Februari, ialah hari wafatnja pende 
kar Dipenegoro, dan boleh diartikan 
soedah merdjadi hari kebangsaan 
Indonesia, oleh segenap golongan 
Ra'jat di Indonesia, diadakan peringa 
tan, Semoea pergoeroean jg, menga- 
koei Dipenegoro adalah pengandjoer- 
nja, jaitoe sekolahan2 jg, tidak mene 
rima subsidi dari pemerintah, baik 
jg, berdasar kebangsaan oemoemnja, 
maoepoen jg. berdasar igama Islam 
atau Kristen, pada hari itoe ditoetoep: 
pandoe2 pada itoe hari kebangsaan 
imoelai dari pagi2 hingga sore mem- 
peringatinja dengan tjara satoe hari 
setroes memakai kostuum dan djoega 
mengadakan kampvuur. 

Akan tetapi di djokja pada hari 
peringatan 8 Februari jbl. ini tidak 
dapat diadakan kampvuur, sebab lebih 
'dahoeloe oleh fihak poelisi telah di- 
beritahoekan pada hari itoe tidak 
boleh ditjeriterakan riwajat Dipona- 
garan, begitoepoen bendera tidak 
boleh dinaikkan. Oleh karena peringa 
tan Diponagaran soedah semestinja 
haroes dioeraikan bagaimana riwajat- 
nja jg, diperingati, walaupoe tidak 

mengandoeng ,,poelitik”,-n,b. perka- 
an toekang2 tjet, toekang besi, toe-|taan mana kini oleh fihak sana sangat 

mendjadi takoetnja,- sebab boeat 

'tenmaker),. meubelmaker dil. bangsajanak2 jg, beloem "dewasa, maka de- 

Sawah Besar 

    

ngan sedirinja. kampvuur ta'dapat di 
langsoengkan. Dus peringatan soedah 
lebih dari tjoekoep didalam batin sa 
dja, asal teroes masoek dalam hati 
sanoebar, Pada hari itoe banjak anak2 
ig. memperloekan pergi ke goewa 
Slarong, tempat pahlawan Diponegoro 
berdiam.— 5 
  

  

  

'VOETBAL 
"Nak 

Minggoe, 17 Februari 1935. 

Malay Club — Setia. (frindlygame) 

kan di lapangan Laan Trivelli, 
.—0— 

“Pepevet M. 
Saptoe 16 Februari 1935, 

s.v. Oedaya s.v.J, Manggarai 

Minggoe 17 Februari 1935, 
comb. elf Zwaluwen Bogor. 
rest P, PW, Mr.- Cornelis. 

Zwaluwen itoe djago dari Bogor 
soedah pernah main di Meester dan 
menocendjoskkan kekoeatannja, Stand 
itoe waktoe 2 —1 boeat kemenangan 
Meester, akan tetapi didapatkan dari 
pinalties! Sekarang ,,Zwaluwen“ akan 
'toeroenkan barisannja lebih kocat dari 
doeloe, jang terdiri dari spelers jang 
ternama di Bogor. - 

Pertandingan ini berarti satoe oedjian 
jang baik bagi elftal Meester-Cornelis. 

2 : ea 

aki. T. 

Saptoe 16-2-35 S.I.O,S. — p.b. 
Ind. Ra, 

Minggoe 17-2-35 v.v. O.P. — 
De Atlas. 

Pertandingan hari Saptoe antara Si- 
os dan Ind Ra, adalah pertandingan 
halve competitie, goena mereboet itoe 
»Tjahja Kwitang Beker“ hadiah dari 
tocan Mohamad Djelani. 

v,v, O,P. dan De Atlas, 
tandingan loear competitie. 

Dalam ini pertandingan2, boleh di- 
pastikan akan nampak pertandingan 
jang hebat dan seroe, sebab masing2 
ingin mentjari kehormatan, boeat per- 
koempoelan. 

Siapa jang ingin mengetahoei, pihak 
mana jang paling bagoes permainan- 

ialah per-   itoe terseboet. — 
    

    

  

200 Dengatenn 

  

Ke | “Ini malem dan malem berikoetnja 

TARZAN 
. Toelen b 

IA (1 1 
Pa
 ana 

—. dimana djoega sebagian besar anggauta 2 

  

  

Pertandingan tsb. akan dilangsoeng |: 

nja, tentoe tidak akan sia-siakan wak 

1 EPA BAK AS 3 Ka 

aa 

1 V. B. O. 

Saptoe, 16 Februari 1935. 
Klas II A. . 

V.V.M. 2 — T.NH. 1 
'Klas Il B. 

LAV.V. 1 — S.V,B.B, 2 
Klas III A. 

S.V.LA. 3 — C.R.C. 1 (Wat) 
Vios 4 — B.V.C. 3 

Klas IV B. 
T.N.H. 3 — C.R.C, 3 

Minggoe, 17 Februari 1935. 
Klas I. 

S.V.B.B. — U.M.S. 
Klas Il A. 

S.V.LA. 2 — LA.V,V. 2 tg 
Klas II B. 

.. Vios 2 — Hercules 2 
Klas III B. 

V.V.M, 4 — T.N.H. 4 (Oliveo v.) 

Klas IV B. 
U.M.S, 6 — Oliveo 5 

Ae Oni 

KORFBAL., 
PhD. 

Sigvesta—s.v. JB. 1—2. 
Kemaren ramai poela di Mosveld 

Koningsplein, sebab disana kedoea 
perkoempoelan terseboet diatas menga 

ae. 

3 
— 

KRAMAT 

doe nasibnja dengan berkesoedahan 
seperti diatas, dibawah pimpinan toe 
an Soewarno.— 

Sebagaimana waktoe jang ditentoe- 
kan, permainan dimoelai kedoea belah 
fihak sama gembira sebab lama djoega 
'antaranja baroe bertemoe moeka,-—- 

Djalannja bola mengoendjoengi se- 
pandjang veld kesana kemari, kadang2 
soeka ke fihak s.v. J. B. Beloem be- 
rapa lama Hasan dari s.v.J.B, dengan 
keboeroe dapat mentjetak goal jang per 
tama (0—1). 

Tidak antara lama pauze stand te- 
tap sadja.— 

Sehabis pauze nampak fihak Sigves 
ta bernaisoe meneboes pindjaman : 
beberapa kali fihak Sigvesia mengada 
kan serangan? jang berbahaja dengan 
samenspel jang enak dipandang se- 
hingga Soepomo dapat merobah stand 
dengan tjetakan jg. sangat menarik, 

hati. 1—1, 
Disebabkan salah satoe fihak Sig- 

vesta ada terchilap (boekan sengadja), 
maka distraf 6 pas, dan kesempatan 

ini diambil oleh Eddy Is.v. J.B.| roe- 
panja berhasil djoega stand mendjadi 

Sampai berhenti stand tetap 1—2 
boeat kemenangan s.v. J,B. di bawa   poelang. 

(egg dota oooooAdo an A A1 
E THEATER " 

  

  

“ken dikasi lihat: - 

SATOE REVUE CABARET E 
Jang beloem biasa dipertoendjoekan di Batavia. a 

Pada hari Rebo 13, Kemis 14 dan Djoemahat 16 Februari 1935. kei 
B Dimainkan diwaktoe pauze (setengah djam) Toedjoe nona dansa s 
G dan doea toear' Revue Ladislaus 2 3 

(boekan film tetapi cabaret benar) Ki 

- Djoega akan dimainkan dansa dengan ballet jang keliwat bagoes be 

. ec KE 

"Dansa Carioca' on 
- : : FE 

Djoega dipertoendjoekan satoe film musicaal dan terang & 

SALLY in OU Y 5 ALLY in R ALLEY # 
2 Loetjoe dan bernjanji merdoe oleh Gracie Fields. 

Ini ada soeatoe Romaco film E 
168 IE   

  

AA JOS L05 TOL OA LA LD LA TAT 
  

ATHAMBEA BIOSCOPE 
Batavia-Centrum 

  

HIS MATE 
oekannja tiroean alawa palsoe 

s1» TING ATUREIT III 

ingat akan pepatah: ,Geen voordeel). 

sekali dibikin conferentie kian kemarij 

Seperti jang soedah dikabarkan da-| 

| garanja main tjatoer (schaakverbod),| 
| maka pada hari selasa jbl. ke empat) 

au 45 hari pendjara, Sardjono f 49.| 
tau 20 hari pendjara, Hardjosilam 

tang hoekoeman jg. telah didjatoehj 

'Seloeroeh doenia sampaidi ploksok-ploksok 

kagoemken dan goembiraken Tarzan dalem 

tjerita doeloean »Tarzan The Apeman” 

(Tarzan si manoesia monjet| Tjoema ini 

Tarzan jang betoel-betoel penoeh actie, 

gagah berani dan paling djempol. Sekarang 

kombali moentjoel lagi sesoedah lama di- 

toenggoe, ,, TARZAN and HIS MATE (Tar- 

zan dengen temennja). Tjerita teroesannja 

dari jang doeloe, tjoema sadja lebih heibat 

dan lebih seroeh. '” 

Millicenan orang soedah batja boekoe TAR- 

ZAN jang menarik kliwat. : 

Sekarang orang bisa saksikan itoe dalam 

bangsal bioscoop dari ALHAMBRA Sawah 

“Besar jang ada LEBIH MENARIK dengen 

“alam jang indah, kakedjeman-kakedjeman 

dan bahaja-bahaja dalem rimboe besar dan 

lebet di benoea Afrika.   
   

telah dipetjat dan organisSienja 

mareka poenja pemandangan-pemandangan 

  

    
Extra Film 

Davy Jones Locker "Cartoon Willie 
Wooper berwarna 

Pemandangan di Moskou 
Penjamboetan Kapal terbang Uiver 
di Schiphot 

Pertandingan voetbal besar Holland 
contra Zwitserland 

Harga tempat naik ' sedikit 

'Anak2 tida 

Loket terboeka moelai djam 5 sore .- 

boleh nonton 
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Mpumbertan" Wis: jang penting 
Ra, 1 Pan Yana mandar 

    

Sedia djoeal rebana 

' Advertenties 
Diminta selaat-laatnja djam ll 
pagi dari dimoeatnja soedah kita 
terima, djika liwat kita tidak 
tanggoeng boeat dimoeatnja pada 
hari itoe. 

van (0 PATJAR bisa diterima tioema 
t ALAN de AU Bapa "“djam “10.30 pagi dari 
NN KO hari dimoeatkannja. 

     

  

   
     

   

  

Djoega djoeal beli koelit pari 
dan koelit kambing. 

   

   
   

    

Memoedjikan dengan hormat, 

Toko REBANA (Terbangan) 
Kampoeng 10 Ilir PALEMBANG.   Administratie : Pemandangan d   

: N MENDAPET SEPA TOE JANG BAIK? 
: serta 

MOERAH HARGANJA? 

    

   
   

  

   

              

   

   
   

  

     
   

    

    

  

     

          

    

    
    
      
     

   

     
   

    
   
   
   

    

  

    
    
    

     

    
    

    

        

   

       

     

   

  

3 ! ABU 

| Datanglah di Toko kita 

TEE VOORHEEN JA HA enam 
| FILIAAL 

Na akaina entin v/h JAHJA — Pasar Baroe 109 Batavia-C- 

| Persediahan roepa-roepa Sepatoe. Sloffen dan Sandalen 

Ba Ea oentoek Toean-Toean,- Njonja-Njonja dan Anak-anak 

Aka -terbikin di kita poenja fabriek sendiri. | : 

Model-model jang paling baroe 

Harga lebih moerah 

Kwaliteit lebih baik 

HH. POETBALLERS TJOBALAH PAKEI 

SEBATOE KOETBAL FABRIKAAT KITA 

| Baroe terima Pa Sepatoe NE PAN merk ,C OSMOPOLITES jang soeda ferkenal 
. Sedia roepa-roepa model dan harga sa 

Sa 

  

  

  

Ubat taka Gemar Go kamoe poenja 

kesehatan Natan obat jang aa termashoer 

Toean-Toean tentoe pada mengetahocei, bagai- 
mana sengsaranja OTaTA, jang Hiterdjang penjakit 
bengek itoe. - 

Memang obatnja “jang terdjoeal, 

Selainnja dari penjakit Tehpek, djoega ini 
Asmin amat besar pertoeloengannja oentoek : 

“sakit bengkak pada 'koelit dalem tempat djalan 
hawa, oentoek antero batoek, batoek lelah atau 
batoek sesek, ditengah malem keloear ker nget, 
penjakit soeka kentjing diwaktoe malem, sakit 

dikeliling 
tempat djoega ada banjak matjem, tetapi ke- 

| soedahannja senantiasa ada ketinggalan lain- 
lain. penjakit lagi seperti: berasa mabok, sakit Wasir dan boeat antero penjakit djantoeng jang 

kepala atau lain-lainnja, pendeknja tida sampai membikin. lelah, 
“ memoeasken. f si, 

Akan tetapi dengan pakai kami poenja obat ka bak. 
kemandjoerannja nistjaja bisa memoeasken dan K3 TER FOEPIAN na 
sampoerna, kesoedahannja sama sekali tida ada de RE 

| berasa ketinggalan apa-apa. Ah A SMIN n 
Kerna diperboeatnja ini obat dari bahan-bahan : Oa 

jang pilihan sadja, maka dari itoe boleh di- : | "4 
minoem bersama-sama dengan lain obat, djangan ud $ Lerbiuyda lengaw Le bepaerk tam 
koeatir, meskipoen dipakai sampai lama djoega Ma . Ta Land Jemaangan bath 
tiada mendjadikan apa-apa. Dai 

alert peda Age . 
Ini obat bila. dipakai sebeloemnja timboelnja A Mn anta, 

penjakitnja, bisa tertjegah datangnja itoe pe- 1 UP Leryak Iko 2200 
njakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada Ea na z5 DO ENaea bamka apek tata 

    

' kesoesahan. Pa 3 Pepe Baki! asn 

Djika dipakai pada waktoe timboel penjakit- Ac ma Jan metan Yang y tu PA 
nja, bisa ternjata Chasiatnja seperti obat soentik 1 : 
sadja, demikian poela boeat hilangken batoek | Tk Tipe 
bisa dengan g mpang : pendeknja dipakainja 
mengobati bisa sampai sampoerna menoeroet 
kita poenja 'kemaoean. 

H ARGA .perflesch .. 

Oo Bing dapat beli Batas Toko Japan jang mendjaedi obat. Bila tida ada, boleh teroes 
pesen dikami poenja “Toko. : 

L.0 Djika kirim wang F 1.85 pada kami, Anica franco sampai diroemah 1 Sob ASMIN. 
Boeat djoeal lagi, harganja kami kasi rabat bagoes, boleh berdami ' lebih dahoeloe. PRIJS- 

COURANT na napa bokeh! diminta dengan PA EMAN: 

Gea 
— 

  

NO IG ULA Re M0 

      

TAPA Memoedjikan dengan hormat. 

Mi iO au. 
Molenvliet West No. 203 Batavia. 

Telf. No, 293 Bat,         

terba- 
ngau dari matjam2 oekoeran. Bi- 
kinan ditanggoeng rapi serta lekas 
Toean-toean jang bikin pesanan, 
diminta sekoerang-koerangnja me- 
ngasih oecang separoh lebih da- 

| hoeloe dari harga pesanan. Jang 
| Jaennja dikirim dengan Rembours. 

h 

  

  

    
  

      
  

  

  
  

  

  

Senen 83 
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“APOTHEEK 

Terim 

Boleh 

Telf. WIL 314 

.BAN AN' 

a Recept-recept 

dan ambil 

diroemah 

—. Batavia-Centrum. 

Dokter 1 5 

anterken 

Franco 

  

  

Pasar-Malem & Ijap-Gomeh 
  

sama bedak jang 

128   

berkatja boeat dapet 
moeka djadi manis, 
djadi beroba loear biasa bagoes. 

doos ketfjil. 

tanja ketera ngan pada 

Djika Bedak Visa dipake saban hari, njonja2 dan toean2 
kasaksian, bisa djadi kaget, sebab paras 

koelit moeka djadi haloes, dan tjahjanja 

Tobalah njona dan nona boektiken sekarang djoega ! 

Selamanja di Batavia ada PASAR-MALEM dan TJAP-GOMEH, 
kita poenja Filiaal di Glodok No. 58A. sediakan banjak 
sekali Bedak Virgin oentoek keperloean publiek. ! 

Djoega kita atoer: saban pembelian Bedak Virgin bisa dapat 
persen 1 fl. minjak wangi jang haroem atawa I st.saboen wangi 

' Doos2 kosong Bedak Virgin kita bisa trima dan toekar persen. 

Ijoba sadja njonja dan nona dateng saksiken dan w 

Filiaal cCHUN LIM & Co. 
Glodok No. 58A. Batavia 3 

  

  

  

      
RADJA KATJA MATA MODERN KOEAT MOERAH. 

Terima pekerdjaan boeat bikin reparatie katja mata dengan 
sedia onderdeelen tjoekoep. Pekerdjaan di tanggoeng baik. 
Djangan loepa periksa mata dengan tidak bajar (gratis). Kita soeka 
terima recept dari Dokter boeat berikan katja mata. Peker- 
djaan di tanggoeng menjenamgkan Rapi, Koeat dan Tiepat. 

49 

NIPPON OPTICIEN 

Senen 199 (dekat drukkerij Kenanga) 

BATAVIA-C. Tel. 1498. WI.   
  

Persen Tjap Gomeh 
  

Hoelai 10-19 “Februari 1935 

      

  

       

    Siapa beli Bedak, 
besar harga. Na F 0,60 

atau. Bedak ,,No. 1456" 1 doos besar 

harga . NA F 0,40 

DAPAT PERSEN 

1 pajoeng Batik jang bagoes atau 1 flesch 

(gepeng) 25 gr. Eau de Cologne Horse. 

Djangan hilangkan tempo jang baik 

boeat njonja- 

Lekas datang di Stand , MUG UE ES 
Pasar Merah No. 

»Muguet" 1 doos 

njonja. 

3 Kramat b 

HOOFDAGENT : 

N.V. Handel Maatschappy ,KIAN GWAN” 
B TAVIA 

Import-Afdeeling, Telefoon 1493 Batavia 

  

            

   
      



  

    

  

Bana naa PAN AAN aa am nnenemaammmnm gann peneupeNpuae pepper 

  

  

No. 257 Djoemat 15 Februari 1935 tahoen ke 3 | 

  

. 

Berhoeboeng dengan toelisan kami 
dalam Pemandangan tgl. Il ini boelan 
tentang so'al terseboet diatas maka 
toean Winoto dalam soerat kabar ini 

tgl. 13 ini boelan (lembaran !i) telah 
memberi keterangan tentang kedoedoek | 

“ kannja Gedong di gang Kenari dan 

| kepada so'al jang kami oeraikan dalam 
#delisan Hoo eng un an 

| Dengan keterangan jang dioemoem- 
kan oleh tocan Winoto itoe maka 
sebagaian maksoed kami telah tertjapai 

jaitoe sekarang kita atau oemo em 

— telah mengetahoei, bahwa pada waktoe 
“ini sifatnja gedong di gg. Kenari 

telah berlainan dari pada ketika ge 
dong itoe di oeroes .oleh soeatoe 

| badan ataw pengoeroes. (Per- 

| kataan komite atau pengoeroes bagi 

| kami dalam so'al ini tidak berbeda). 
|. Berhoeboeng dengan keterangan 

toean W., bahwa gedong di gang Ke 
| nari itoe dalam pertengahan tahoen| 

1934 telah diserahkan kembali (jang 

kami maksoedkan oeroesan ge- 
g ito pada toean Thamrin, 

oehnja kita ta' dapat 
eboetkan gedong di gang 

   

    

       
       

   
    

    

      

   

  

    

     

| lagi me   
    

Kenari itoe dengan nama jang doeloe 
dipakainja, jaitoe gedong Per- 

moefaki: Indonesia. Kare 

na sekarang telah ternjata, bahwa ge 
dong itoe lagi, mendjadi oe- 

roesan Oorganisatie 

atau permi atan (pengoe- 

roes atau b kelainkan ada 

kepoenjaannja tanggoengannja | 

tocan Thamris ba 2 
  

  

Inilah sesoengg 
jang seharoesnja diberikan kepada 
oemoem (sedikit kepada perkoem:| 

poelan2 — jang  mendjadi ang | 
'gauta badan jang sekarang soedah: 

ea tidak ada lagi itoe) agar oemoem me 
5 - ngetahoei bagaimana kedoedoekan 

0.0 gedong terseboet moelai pertengahan 
tahoen 1934. Sebab kami sebagai se 
orang anggauta pengoeroes ,dari salah | 
satoe perkoempoelan jang doeloe men 

djadi anggauta badan terseboet (B,0.| 
| beloem pernah dapat keteranganten| 

tang pemboebarannja badan itoe. 

| keterangan 

          

   

    
   

  

   
     

     
     

        

   

   

| ada kepoenjaannja toean Thamrin, 
“oleh karena telah mengetahoei djoega 

'doekan gedong di gang Kenari pada 

rang ini ialah: doeloe gedong itoe 
memakai nama Gedong Permoe 
fakatan Indonesia karena me- 

      

  

     

  

       

   

  

   

  

mangj ada atoe organisatie 
: jang mengoeroesnja 

jmaian apapoen djoega 

  

enjataan jang kami minta- 
kan perhatian dari oemoem teroetama 
dari pihak doenia pergerakan kebang 

race penoelis (dan dengan penoe 
lis beberapa kaoem pergerakan maka 

telah mendjadi kejakinan, bahwa per 

Oleh S. SASTROAMIDIOJO.. 

   
“diberikan kepada maoe mempergoenakan balai per 

. beberapa tahoen jang laloe dan seka- |djoekkan itoe 

) Bagi 

   
   

  

ngoeroes 'almarhoem G.P.I. itoe di, 
bangoenkan lagi dan digiatkan lagi 
dengan bermaksoed membangoenkan 
Gedong Nasional seperti di 
'Soerabaja. - 

Dengan toean W. kami mengharap 
jagar soepaja partij2 jang tergaboeng 

- 
ni dan wmengoesahakan lagi akan 

— memberi poela Laga pir demen Ld SA memperhatikan hal 
ini dan 

Imaksoed jang tinggi ini. 
|. Tentang Indonesia Clubhuis kami 

Ita" perloe lagi menambah keterangan 
dan kami mengoeatkan akan perkata- 
jan perkataan toean W. terhadap kepa 
da LC. jang ditaedjoekan kepada 
pendoedoek Djakarta. 

Sekarang perloe kami terangkan la- 
gi akankedoedoekannja Balai Per 
temoean (vh P,B.I. clubhuis) di 
Gang Paseban. 

Menoeroet keterangan toean Soerio 
dipoetro jaitoe salah satoe pengan- 
djoer dari Balai Pertemoean ini, jang 
dioetjapkan pada perajaan dalam Ba 
lai Pertemoean terseboet pada malam 
Minggoe jang baroe laloe, maka mak 
soednja pengandjoer2 Balai Pertemoe 
an itoe ta' lain dan ta" boekan (hal 
ini soedah kami toelis dalam 
6eraian kami jang doeloe) 
ialah mengadakan atau mengoesahakan 
akan berdirinja Gedong Na- 
sional seperti di Soerabaja, 
djadi dalam -choesoesnja sama dengan 
apa jang kami maksoedkan di atas. 
Sebab menoeroet keterangan toean 
terseboet maka BP, (Gang Paseban) 
itoe disediakan oentoek segalaper 
Oempboelan--at2u-—-partv .di-Diak: 

  

temoean itoe. Berhoeboeng dengan 
hal itoe maka kami telah menanjakan (li 
hatlah tozlisan kami pertama dalamPe 
mandangan 11-2-35) : Apakah ber 
dirinya Balai Pertemoean 
   

(Gang Paseban) itoe dilakoe- 
kan dengan mengingat akan 
adanja G.P.1. ? (sebab itoe waktoe kami 
mengira bahwa G.P.I. itoe masih hi- 
doep, sekarang ternjata soedah almar 
hoem). 
| Alangkah baiknja djika dalam ber- 

— Bagi kami tidak perloe diterangkan (dirinja B.P. itoe ada soeatoe pembi- 

oi, bahwa moelai itoe: |tjaraan antara perkoempoelan jang 

pi Sei bob tweak amen mempoenjai tjita2 jang tinggi itoe de 

ngan lain2 perkoempoelan kebangsaan 

'hal toe. Akan tetapi bedanja kedoe-j Ji kota Djakarta ini ! 
Boekankah djalan jang kami toen- 

djalan jang sebaik- 
baiknja? 

e Marilah. 

Marilah sekarang kita memikirkan 

soal jang terpenting ini bagi perge- 
rakan seoemoemnja di kota Djakarta ! 

kami perdoelikan siapa party 

mana jang akan mengambil initiatief 

dalam hal ini, hanja sahadja kami 

mengharap dengan sebesar-besarnja 
pengharapan pembitjaraan tentang 

berdirina Gedong Nasional di 

Djakarta lekas akan diadakan. 

Tentang djalan2nja oentoek mentja- 

pai maksoed jang termoelia itoe ta 

perloe kami bitjarakan disini, inilah 

hal jang boleh ikoet dibelakang, Akan 
tetapi jang perloe dan jang penting 

ialah berdirinja seboeah badan (ko 

dan keperloean oemoem jaitoe: ber-     loe sekali badan sematjam badan pe- 
   

di Djakarta. 

  

  

   
   

   

        

   
     
    

     

   

  

  

Oleh J.D. Syaranamual, 
Il : 

apakah jang akan dipilih oleh Pe- 
intah Hindia Belanda antara toean2 

Latuharhary dan F. As Lokollo 
masoek ke Pedjambon? Perta- 

. memang soekar didjawab. 
moedah, djikalau saja mem- 

gap paling tjakap, paling geschikt, 

Boeat bisa mendjawab pertanjaan 
: lini dengan betoel, maka haroeslah di 

Ikemoekakan disini, bahwa menoeroet | 
anggapan ocmoem, seorang volksver- 

tegenwoordiger, seorang wakil rakjat, 
haroes  memenoehi  sekoerang2nja 

— Jajandji2 (voorwaarden) dibawah ini : | 
1 Ia haroes soedah tahoe memboek 

tikan dalam pergaoelan hidoep sehari2, 
bahwa ia soeka dan ridla bekerdja 
oentoek kepentingan. 

Il. Ia haroes mempoenjai ontwikke- 
ling (kepandaian) jang tjoekoep dan   

  

   
   

ertanjaan itoe sebagai be- pemandangan jang loeas, soepaja bisa 

lailran- -atan 

mite) jang dilahirkan atas kejakinan 

dirinja Gedong Nasional| 

rikoet : Siapakah jang haroes diang- 

antara kedoea toean terseboet boeat | 
M |mewakilkan golongan bangsa Ambon| 

MU | didalam Volksraad, 

  

toeroet beroending tentang roepa2 soal 
jang mengenai kepentingan negeri. 

III. Ia haroes dipandang sebagi re- 
presentant (wakil| dari salah soeatoe 
aliran (strooming| dalam masjarakat 
jang ia hidoep ditengah tengahnja. 
Atau dari salah soeatoe belangengroep 

IV. la haroes mempoenjai kemerde 
kaan sepenoeh penoehnja boeat me- 
ngeloearkan critiek2 terhadap beleid- 
nja Pemerintah, bila perioe. 

Tentang sub | boleh dikatakan, 
bahwa 'kedoea candidaten itoe sama 
memenoehi djandji ini. Toean Mr. 
Latuharhary, sebagai Voorzitter dari 
perkoempoelan politiek kebangsaan 
»Sarekat-Ambon," dan sebagai Voor- 
zitter dari perkoempoelan sociaal 
oentoek bangsa Ambon ,P.K. M.“ 
( Peroesahan - Keradjinan Maloekoe J, 
jang soedah 'mempoenjai seboeah 
weefschool dikota Ambon, telah tjoe- 
koep memboektikan, bahwa ia soeka 
bekerdja boeat kepentingan oemoem 

“ Begitoe djoega toean Lokollo, jang 
dengan keridlaannja boeat doedoek 
dalam salah satoe sub-comite dari 
Steun Comite boeat membantoe kaoem 
pengangoeran di Soerabaja, telah mem 
boektikan, jang djoega ia soeka be 
kerdja oentoek oemoem. 
Tetapi kalau kita memandang kepada 

sub li, maka toean Lokollo sendiri 
haroes akoei, bahwasia masih terlaloe 
»ringan” dalam hal ini. la sendiri ha- 
roes akoei, bahwa ia beloem bisa di 
hitoeng dalam golongan orang-orang 
jang tjoekoep ontwikkelingnja dan 
jang loeas pemandangannja. 

Dengan ini saja sama sekali tidak 
maoe membilang, bahwa toean Lokol- 
lo tjoema keloearan sekolah rendah 
sadja. Itoe boekan maksoed saja. Se- 
bab saja tahoe, bahwa djoega orang 
jang tjoema keloearan sekolah rendah 
bisa mempoenjai tjoekoep ontwikkeling 
dan loeas pemandangan, apabila ia 
beroesaha boeat mentjapai itoe. Tetapi 
dengan toean ,Lokollo tidak demikian, 

Tentang toean Mr. Latuharhary ta' 
oesah saja pandjang lebarkan kata. 
Peladjarannja pada H.B.S. 5 tahoen, 
studienja lebih djaoeh pada Universi- 
teit di Leideri (Holland,) dan penga- 
lamannja sebagai Landraadsvoorzitter 
dan sebagai pemoeka pergerakan ke- 
bangsaan, adalah pada kita semoea 
satoe garantie, bahwa ontwikkelingnja 
sampai tjoekoep dan pemandangannja 
sampai loeas. - 

Sub. III, Perloe sekali seseorang jg. 
berkedoedoekan dalam badan perwa- 
kilan jang tertinggi di Indonesia ini, 
ada tepresentant dari salah soeatoe 

maksoednja sesoeatoe Volksvertegen- 
woordiging jalah, soepaja berbagai2 
aliran atau golongan didalam masjara- 
rat kita mendapat kesempatan boeat 
memperdengarkan soearanja. Djadi 
tidak selarasnja, apabila seorang orang, 
jang merasa soeka sekali doedoek di 
dalam badan perwakilan terseboet, 
lantas membangoenkan comite boeat 
beroesaha oentoek memasoekkan diri 
nja kesana. 

Djoega sikap Pemerintah tentang 
so'al ini soedah ternjata dengan terang, 
menilik pada angkatan2 (benoemingen) 
diwaktoe-waktoe jang soedah laloe. 

Pemerintah pernah mengangkat toean 
Soeroso sebagai wakil dari pergerakan 
sekerdja bangsa Indonesia. Toean No- 
tosoetarso sebagai wakil dari kaoem 
Protestant Indonesia (dalam C.S.P.) 
Toecan Kasimo sebagai wakil dari ka- 
oem Katholiek Indonesia, T. Wiwoho 
sebagai wakil dari groep Mohamma- 
dfjah. Tocan Thamrin sebagai wakil 

lain2 lagi. 
Kembalilah kita “sekarang kepada 

'kedoea candidaten kita. 
Toean Lokollo boekannja wakil dari 

salah soeatoe partij politiek. Tadinja 

ia mendjadi anggota dari ,, Sarekat- 
Ambon“, tetapi ia soedah di royeer 

dari itoe perkoempoelan. Betoel ia 

soedah mentjoba djoega memperdiri- 
kan 'seboeah perkoempoelan diantara 

dari golongan nasional Indonesia. Dan | 

nama ,,Stem Ambonsche Club“ teroe- 
tama dengan maksoed boeat mema- 
soekkan dirinja didalam Gemeenteraad 
Soerabaja, tetapi tatkala toean Lokollo 
teroes meneroes tidak terpilih sadja- 
sampai 4 kali toean Lokollo mema- 
djoekan dirinja sebagai candidaat Ge- 
meenteraad dalam periodieke 'maoe 
poen tusschentijdsche verkiezing, teta 
pi selamanja tidak dipilih-, maka SAC 
lantas mati. dari sendirinja. 

Sebaliknja, toean Mr. Latuharhary 
adalah wakil dari satoe aliran jang 
hidoep di tengah2nja Boemipoetera 
Maloekoe. Jalah aliran nasional, jang 
diwahjoekan didalam badan ,Sarekat 
Ambon", soeatoe perkoempoelan jang 
menghendaki kemadjoean noesa dan 
(bangsa dengan bekerdja teroetama di 
sandarkan atas kekoeatan sendiri, te- 
tapi soeka djoega bekerdja bersama- 
sama dengan Pemerintah. : 

Tentoe sub IV. orang tak oesah 
ragoe2 lagi. Toean Lokollo, meskipoen 
bagaimana djoega, tjoema seorang 
ambtenaar sadja. Kemerdekaan berbi- 
tjara didalam sidang Volksraad, theo- 
rietisch memang diakoei, tetapi dalam 
practijk kemerdekaan berbitjara itoe 
tidak ada pada seorang ambtenaar. 

Sebaliknja, toean. Mr, Latuharhary 
sebagai particulier, tidak oesahtakoet 
takoet akan kehilangan pekerdjaannja 
ia tidak oesah takoet2 akan mendapat 
»aanmerking“ dari baasnja. Seorang 
seperti Mr. Latuharhary, jang mem- 
poenjai keberanian boeat mengambil 
pimpinan atas. soeatoe partij kebang 
saan seperti ,, Sarekat Ambon", sedang 
pada waktoe itoe ia masih mendjabat 
pangkat Voorzitter Landraad, orang 

sematjam itoe tentoe akan mempoenjai 
keberanian djoega boeat, dimana per 
loe, mengemoekakan critiek2 jang ber 
dasar atas kebenaran, meskipoen ke 
benaran itoe tidak selamanja enak 
pada telinganja Pemerintah atau or 
'gaan-orgaannja. 

Warta adm. 
Abonne No. 7923 togan Sastrosoe- 

'broto, Palimanan — Cheribon : 
Almanak di adm. soedah habis, bila 

toean masih perloe kita rasa di Agent 

Cheribon masih ada voorraau, 

Abonne No. 7913 toean R. Partadi- 
madja, Bandoeng:: 
“Kiriman toean f 0.50 oentoek L.C.P. 

jangsakan diboeka telah masoek- boe: 
koe, harap mendjadi tahoe. 

  

  

Abonne No. 10156 toean Djojosoep- 
rapto, Sitoebondo : 

Kiriman toean f 0.25 dimasoekkan 

L.C,P. jang akan diboeka. Tentoe 

sadja itoe oeang tidak termasoek 

loterij jang telah diboeka, sebab baroe 

keterima” dalam boelan Januari 1935. 

Abonne No. 10711 toean D. Poera- 
winata, Tandjong Karang : 

Kiriman toean f 3.— telah keterima 

dengan baik, seterimanja lantas Pem. 

dikirim tiap terbit pada toean. Heran 

bahwa toean beloem djoega terima. 

Abonne No. 8595 Toean Hassim, 
Halaban — Pengkalan Brandan : 

Ijoeran loterij sedjoemblah f. 1. — 
telah masoek boekoe. Almanak soedah 
dikirim 2 bidji, apa toean beloem 
terima? Hal oecang abonnement ac- 
coord : 

.Abonne No. 7480 Toean Sawal — 
Lahat : Y 

: Akan dioeroes dengan agent Telok 
Betong, harap sedikit sa bar nanti toean 
dapat kabar : 

'Abonne No. 7834 Toean Atmowi- 
goeno — Gondanglegi :   boeka “accoord sedjoemblah f.3.50 

orang2 Ambon di Soerabaja, denganAdres akan dirobah. 

liang boleh 

"baik toean kirim soerat 

Ijoeran L.C.P. toean jang akan. di 

Abonne No. 8958 Toean Tje Oe- 
djang — Batoeradja : 

Soerat toean telah keterima. Lagi 

dioeroeskan. Ocang abonnement lebih 
baik kirim langsoeng di adm : 

. Abonne No. 10023 Toean Rd. Gm. 
Bratawinangoen, Tjiandjoer : 

Pengiriman . koran oentoek Tjian- 
djoer lagi dioesahakan agar tidak 
sering te laat keterimanja. Klachten 
baik toean sampaikan pada agent di 
Tjiandjoer, toean Djadjang Regents- 
weg 30: 

Abonne no 7872 Toean A, Bakar— 
Tembilahan : 

Kiriman toean f, 1,50 keterima, ma 

soek .abonnement Nov. 1934. harap 
sekoerangnja kirim (perhatikan). 

Abonne no. 7655 Toean H. Mach- 
poed— Djokjakarta : 

Kiriman toean f 1,50 keterima, ma- 
soek abonnement September 1934, se 
koerangnja kita menanti toean poenja 
kiriman. 

Abonne no, 10841 Toean M.H. Sha 
“Hei, Hotel Spoor— Serang : 

Kiriman toean t 1,50 ielah keterima 
dan -koran telah kita kirim harap toe 
an terima dengan baik. Almanak sa- 
jang soedah habis. 

Abonne no. 8065 Toean M. Saripin 
— Bandjarnegara. 

Kiriman toean f 1,50 telah masoek 
boekoe December 1934, boekan oen- 
toek Januari 1935, harap toean djadi 
periksa. 5 

Abonne no. 10023 Toean Rd. Gm. 
Bratawinangoen— Tjiandjoer. 

Kiriman toean f 1,65 telah keterima 
terima kasih. 

djowijoto-— Lawang : (Kiriman toean 
71.75 telah keterima. L.C.P. jang akan 
diboeka soedah ditoetoep, djadi toean 
ikeet LC.P. jang ke tiga. 

Abonne no. 7755 Toean Kang Hoo 
Lam — Den Pasar (Bali): Kiriman toe 
an f150 oentoek abonnement Febr. 
1935 telah masoek boekoe, terima 

kasih. 

Abonne no. 10643 Toean S.K. Soe- 
ratman — Karanganjar — Selo: Ijoeran 
loterii Pemandangan dinamai L.C.P. 

ikoet abonne Pem. tiap 
aandeel f0.25 tidak dibatasi berapa 
aandeel tiap abonne akan beli. Perta- 
njaan toean no. 2 tentang volontair di 
S.S. kita tidak bisa kasih keterangan. 

sadja pada 
Sa $ 

Abonne no. 3573 Toean Soeparman 
Gombong: Kiriman toean f 1.50 te- 
lah -masoek “boekoe f1.— oentoek 
Augustus dan f 0.50 masoek September 
1934, sekoerangnja harap toean' per- 
hatikan. 

Abonne No. 10694 toean Danoe 
Adi Soemarta — Serang : 

L.C.P. artinja Loterij Club Peman- 
dangan. Oentoek ijoeran jang akan 
datang (Maart 35) tentoe sadja masih 
bisa diterima sampai dapat kabar 
(pengoemoeman). 

Abonne No, 8776 toean Mohamad 
Saleh — Batoe radja : 

Kiriman toean f 1.25 telah masoek 
boekoe L.C.P. jang akan diboeka 
harap mendjadi tahoe. 

Abonne No, 1448 togan M. Dumanauw 

Batoeroesa, 
Soerat toean keterima. ikoet L,C.P, 

oentoek boelan depan tidak ada hala 
-Ingan. Habis boelan diberhentikan, se 
bab sekarang tanggoeng. Kiriman toean 
kita menanti dengan hormat, 

Abonne No: 10373 toean Gandasoe- 
wita — Tjilimoes : 

Kiriman toean f 1.50 telah keterima, 
masoek abonnement Januari 35 djadi 
boekan Februari 1935, toean moelai 
dikirim koran tg. 26 12-34, harap toe   
an periksa. 

  

  

    

Koendjoengilah 

TOKO DELIMA 

jang tjoekoep    
menjediakan 

Tjita 

Soetra 

Renda 

Benang 

Wool 

d.I.I,     5 
“ 

Os ai 
TOKO DELIMA 

No.2 oekoeran lebar 160 cM, pandjang:205 cM. tinggi cM. 225 F 1,45 

| Kotambog soedah aja “3” 109 CM, 

  

    

  

Harganja selamanya dibanting 

  

Koendjoengilah 

TOKO DELIMA 

selamanja isedia 

Batik haloe 

.dan kasar 

Saroeng palikat 

N Samarinda 2 

Garoet 

Donggala 

  

205 cM.. , 225 cM., 1,20d.Ll. 

  

Abonne no. 10186 Toean Soedir- 
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Pal ta sekarang banjak keloear batik tiroean. 
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toe. Apa lagi djaman sekarang, dja 
man soekar. 

  

dan sebab-sebab itoelah banjak se 

    

5 Tah kali matjamnja". sa San ann ama TA Fatimah: ,Itoe sebenarnja, apalagi sh Ha Crcnm |Siika mengingatkan didalam praktijk. . PA' TOEA. TERSESAT. | Hampir semoea orang berlakoe be- Na 25 Aan Ko Bo Pa gitoe. Tetapi menoeroet theorie jang 
EN NA adinda setoedjoei, sebaiknja djikala, ENGKA-WIDJAJA menolong itoe betoel-betoel bergoena 

Buk Mas . pa Kn Ah 
Speciaal OniRegak Dana - Hasan, Seratoes procent menolong !“ 

   

   

    
    

     

      

    

    

    

Nadruk verboden Dachlan: ,,Ja, kakanda djoega se- 
Lo Itoedjoei. Djadi, peringatilah djika 

|. #kakanda kedjadian menolong tersesat, 
13 Dengan djalan begini, dapatlah kita 

memperba'ki kesalahan. 
sJuist”, djawab | Fatimah sambi   

  

   

Ha ea ea Ko 1 | : da disitoe. ain pa- 
ketidak Aditama. Kosi sampakidan  Dachlan pergilah  kepaviljoen| dioeE1 ada Maia eta Mt 
maka segala pertolongan itoe djangan) — 2mbaga. Kaeng #abar TI Idoedoek berdekatan dengan  toe- |. berat. sebelah. Adinda tahoe, A me-| Ne nangannja itoe, Tg 

.. nolong Na sadja, sebab ta'f 2 Ma Pa .dan Ikem kerdjanja 
(ada jang diharapkan. Tetapi djika Se ea aan an Ma mentertawakan sadja . . ..... 

Ng Ye ena mati- jak BEA NE Waktoe ramai-ramai berwajang tiba- “bab adajang. ...... di bera "| Dinegeri jang soenji, djika timboelftiba Agan Aminah memekik kesakitan 
“Dachlan: ,Itoe soedah - djadi ke-fsesocatoe kedjadian,  oempamanja|dan ketika itoe djoega djatoehlah ia 4 1 biasain. Se moea orang hampir begi- pesta, datanglah orang-orang dari se- 

Biarpoen mampoe, ta 
maoe menolong orang. Sebabnja ba- 
jajak. Tiap-tiap akibat ada sebabnja, 

bagai jang ditolongnja dan didjaoeh- 
kan dari pengharapkan menerima ba- 

| masoek kekamar tempat beladjarnja 

genap mata angin djaoeh dekat, me- 
merloekan menonton, 

mahnja toean Patih pensioen, boekan 
main banjaknja orang. Berdoejoen- 

Idoejoen orang datang menonton wa- 
jang, 

Waktoe -itoe boekan main senang- 
Te toean Patih pensioen, sebab 
atimah soedah dapat gelaran Mr, 

dan kedoea kesenangannja belian itoe, 
ialah karena Agan Aminah, anaknja 
jang kedoea, soedah bertoenangan 
dengan seorang Dokter. Itoelah se- 
babnja maka toean pensioen menga- 
dakan pesta. 

Mr. Fatimah dan soeaminja, Agan 
Aminah dan toenangannja lagi ber- 
soeka raja, makan dan minoem sam- 
bil menonton wajang. 

Ih Raden Warga, Pak Toca Bangka   
| Begitoe poela di Tjiledoeg, diroe- 

Allah dingin”, 

Agan Aminah pingsan dan tidak ia 
kabarkan akan dirinja'lagi ........ . . 

Seketika -itoe djoega, berhentilah 
keramaian itoe. Toean Patih pensioen 
dan isterinja begitoe poela Mr. Fati- 
mah dan  soeaminja, seperti jang ke- 
hilangan akal, ta' tahoe apa jang 
akan dikerdjakan . . ...... . , 

Kebetoelan toenangannja tidak dja- 
oeh.. Dengan segera Dokter imoeda 
itoe mendjalankan kewadjibannja. 
Agan “Aminah jang pingsan itoe 

laloe dibawanja kekamar jang loeas, 
'Orang jang sebanjak itoe hanja orang 
toeanja dan kakaknja sadja jang di- 
perkenangkan masoek. Baroe ini kali 
Dokter moeda. itoe memeriksa sisakit 
sangat telitinja dan... .. . . . djan- 
toengnja berdjalan keras ber- 
dekan debar Uh Mun ketakoetan, 
kalau-kalau .. . djiwa toe- 
nangannja jang sangat manis itoe ta' 
tertolong . . : 

Oerat nadinja dipegang. » Oentoeng 
masih berdjalan“, keloehnja. 

Dahinja ditekan .. oo toa 
kata Dokter Wanda 

itoe didalam hatinja. 
Kira-kira seperampat djam, terboe- 

kalah mata Agan Aminah, 
»Iboe!“ teriaknja: seketika  itoe   dari koersinja. 

IO00 
   

Iboenja lekas memboeroe, dipeloek- 
nja anaknja itoe sambil menangis 
tersedoeh-sedoeh. ,,Inilah iboe, djan- 
toeng hatikoe !“ katanja. 

»Apakah penjakitnja, ananda", kata 
tocan Patih pensioen kepada Dokter 
bakal mantoenja itoe, soearanja amat 
serak“. 

,Ada 
makan” 

     
     
     

  

    

    

sematjam ratjoen jang ter- 
. Oentoeng hanja sedikit. 

Nanti djoega djika terdjaga, segar 
kembaii djawab Dokter Slamat. 
Mendengar perkatain itoe, sekalian 

achli warisnja sedikit tenang, ta? be- 
gitoe rindoe seperti tadi, Dokter moe- 
da itoe laloe mengambil sekalian mis 
noeman dan makanan bekas Agan 
Aminah tadi, akan diperiksanjabocat 
kepastian. 2 : 

Sesoedah diperiksa dengan diperik- “ 
sa dengan seteliti-telitinja, terdapatlah 
ratjoen didalam minoeman |... 

Malam itoe Dokter. Slamat ada 
diroemah toecan Patih pensioen men- 
djaga dan mengobati kekasihnja .. 

Keesokan  harinja Agan Aminah 
semboeh kembali, tetapi masih lesoe 
dan. air moekanja masih poetjat. 

    

   
     

  

     
    

   

  

    
     

     

  

       

    

      djoega matanja tertoetoep poela, Akan disamboeng, :    


