
   

          

   

      

   

  

    

    

   

  

      
    engembaraan dengan 

paksa atau dengan 
. maoenja sendiri 

  

   
| Sekarang soedah biasa orang kata' 
bahwa tanah Djawa soedah kekoera- 

n tanah oentoek pendoedoeknja 

. jang 

        

saban tahoen bertambah. Perka- 
taan itoe disebabkan oleh pengeta- 

hoean, jang didapat dalam kantor atau 
dari medja teh, sembari membatja 

  

besar, nistjaja akan merasa heran 
mendengar perkataan-perkataan 'itoe. 

Dalam beberapa residentie di tanah 

'Djawa masih ada tanah hoetan jang 

Ioeas sekali, jang beloem diboeka atau 

jang katanja disediakan oentoek per- 

tanian besar (ondernemingen yan groot 
cultures). anjoewangi dan sete- 

doel sampai Banten, masih ada riboean     
    

      

patjol. Disebelah Oetara poen masih 
'ada, seperti dalam bilangan Indrama- 

- joe dan Tjirebon.. “0 Ggs 

— Begitoe djoega, lantaran orang soe 
| dah dapat pengetahoean oemoem, bah 

| wa tanah Djawa soedah kekoerangan 
| tanah oentoek pendoedoeknja, maka: 
— sekarang pemerenta erkoempoe 

lan perkoempoelan particulier mengem | 

'bangkan pengembaraan ke tanah se- 

| berang, teroetama ke Lampoeng dan | 
|. Benkoelen oentoek orang dari Djawa, 

| dan Nicuw Guinea oentoek bangsa) 

& Indo. : R. 1 Ehi : 5S 

4 Soal pengembaraan itoe ada satoe 

| soal jang boleh dibilang kepoenjaan-| 
—. nja sesocatoe negeri didoenia ini. 

| Oentoek negeri, jang rakjatnja memang 
| selaloe bertambah banjaknja, maka 

soal pengembaraan itoe menimboel 

| kan imperialisme pada jang ber| 

    1g.» 4 

     

        

   
     
   
   
   

$ 
2 
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    Japan dan ia poenja politiek imperia-| 
—. JNistisch didaerah daratan dari Timoer 
 Pepjaoehy, atas keroegiannja Tiongkok, 

teroetama sekali ditimboeikan oleh 
. so'al pengembaraan itoe. Dimana 

| bangsa asing kedalam negeri lain di- 
| rintangi atau dibatasi jang berkoeasa 
| dalam negeri ini, seringkali bisa me-/ 

| merbitkan pertjidraan dan melonggar- 

kam perhoeboengan politiek satoe de-' 
ngan lain. Pe 

“Akan tetapi pengembaraan dari 

o rakjat satoe daerah ke lain daerah 

dari satoe negeri, seperti Indonesia ini, 
sematjam transmigratiei boekan emigra 

ie (pengembaraan ke loear negeri), bi 

| sa diatoer dengan damai dan beres, dji- 
kalau terlebih doeloe ditetapkan, bahwa 

kaoem pengembara itoe dalam tempat 
/ tinggalnja jang baroe, bisa hidoep se- 

tjara dalam desanja sendiri, dengan 

tidak dimestikan menaloekan diri pada, 
hoekoem adat dan kebiasaan dari ra'jat 
dalam daerah pengembaraan itoe. 
eskipoen orang maoekan satoe In- 
ynesia, akan tetapi oentoek mendapat 
in satoe adat bagi oemoem, tidak 

4. Orang pernah kata: ,,Lebih baik 
oegat djagat, dari pada meng- 

t adat“, Maka dari sebab orang 
"gampang dan djarang dengan 

ndiri merobah hoekoem adat- 
i, begitoelah pegembaraan 
berang dengan maoe sendiri, 

mdedah dikerdjakan, 
pengembaraan Gedong 

  

    
   

    

   

  

    
    
   

      

  

    
   

    
   

   
    

      
     
   

   

  

   

  

an perkoempoe| 
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Diterbitkan oleh :: 
Drukkerij ,PE MANDANGAN" 

Dir. R. H. O, DJOENAEDI 

Kantoor: Senen 107 Bat,-Centrum 

HARGA LANGGANAN i 

Indonesia satoe kwartaal f 4.50 

Locar'Indonesia. 4, . f 5.50. 

Boleh 

brenti haroes diachir kwartaal, 

Tarief 

dibajar “boelanan, tetapi 

advertentie, ketrangan pada 
administratie. 
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Lag , f t 

Tataan bisa soeboer, dari sebab orang2 

Djawa disitoe bisa hideep setjara di 
lnegerinja sendiri, tidak tarmasoek hoe 
Ikoem adat di Lampoeng dan boeat pe 
gang keras atoeran ini, pemerentah 
mesti bocang ongkos negeri saban ta 
hoen, Lain sekali dengan pengemba 

raan dari orang Banten oempamanja 
|dengan maoe sendiri dan seperti men 

'sadja, bisa berdjalan dengan langsoeng 
oleh: karena dari doeloe kala orang 

€-| Banten itoe bisa menaloekkan diri pada 
'adat Lampoeng, Malahan soedah ba- 
njak djoega berpengaroehnja atas adat 
Lampoeng ' itoe, dirobah menoeroet 
adat Banten. 

Begitoelah pengembaraan dengan 

maoe. sendiri itoe bisa didjalankan, 
djikalau 1. adat sendiri dipertegoehkan 
latau 2. orang2nja bisa hidoep dalam 
pergaoelan adat baroe. Bagi orang2 
dari Djawa Tengah dan Timoer, jang 
'hendak ke Lampoeng, orang mesti me- 

bahoe tanah hoetan, jang beloem kena  netapkan djalan jang kesatoe, tapi 
negeri mesti boeang ongkos teroes. 
Bagi orang2 dari Banten dan Betawi 
orang tidak perloe lagi mempropagan 
dakan pengoembaraan ke Lampoeng, 
Bengkoelen dan Palembang itoe, sebab 
pengembaraan ke daerah daerah itoe 

soedah mendjadi kebiasaan dari dja 
Han doeloe kata. 

“Sering dibitjarakan tentang pengem- 
'baraan dengan paksa, dari orang2 jang 
melarat, hendak hidoep dari tetangga- 

Inja jang melarat djoega, tapi tidak 

semoea orang, jang oleh politie ditang- 
kap lantaran loentang-lantoeng tidak 
poenja tempat tinggal jg tetap (landloo- 

pers) dan oleh Landgerecht dihoekoem 

dari 1 hari sampai 1 boelan krakal, 
dipaksa disoeroeh mengembara sadja 

Na Er lke Lampoeng dan disitoe disoeroeh| 

 kogasa dan kenafsoean akan mena'oek | higoep sendiri dari pertanian, Peme- 

| kan tanah daerah bangsa lain oentoek | rentah memang soedah sediakan 
| pengembaraan ra'jatnja jang ter dibega oeang oentoek pengembaraan 
| | didalam negeri sendiri. Soal sx oe, f 25.000. ongkos pergi ke Lam- 

| pengembaraan itoe djoega mendjadi| poeng oentoek 2000 orang. Djikalau 
| soal jang paling soelit sekali bagilitve ongkos pemeliharaan orang-orang 

hoekoeman landlooperij, kl. f 19.50 
seboelan, digoenakan oentoek ongkos 
pengembaraan ke Lampoeng, bisalah 
tambah banjaknja orang itoe dikasih 
kesempatan boeat hidoep sendiri de- 
ngan djalan jang halal. 

Akan tetapi apakah perloenja selaloe 
'menjediakan tanah di Laimpoeng, jg ten 
toe djoega perlodeipersediakan oentoek 
orang Lampoengnja sendiri, djikalau 
di tanah Djawa masih ada riboean 
bahoe jang kosong. Pengembaraan 

'dari pendoedoek satoe daerah ke lain 
'daerah tanah Djawa tidak bergantoeng 
pada adat, djoega perbedaan hawa 
atau pergaoelan tidak seberapa besar- 
nja. Oentoek negeri djoega tidak begi 
toe banjak ongkos. Seorang dari Djawa 
Tengah tentoe lebih soeka mengembara 
|keIndramajoe dari pada ke Lampoeng, 

soeka diberi tanah di Banten Kidoel, 
etc. etc. Ongkos boeat dipindjamkan 
kepada mereka oentoek hidoep se- 
'mentara waktoe: lebih doeloe, tentoe 
tidak begitoe banjak. Dan jang tertjapai 
ladalah, bahwa pengembaraan dengan 
maoenja sendiri (vrijwillige transmigra- 
tie) akan berdjalan lebih langsoeng 
dan pemerentah tidak begitoe repotkan 

diri bocat mengoeroes pengembaraan 
dengan paksa (gedwongen transmigra- 
tie). Segala apa jang ,gedwongen” 
memang bisa, tapi soesah tetapnja atau 

berhasilnja.   K. N, 

'dan orang dari Kroja ke Barat lebih | 

  

  

Italia maoe perang djoeyga! 

Persediaan loeas 
sekali. 

djadi pemindahan dari desa ke desa, Aneta-Reuter kawatkan dari 

'Rome, seboeah kereta-api baroe pe- 
noeh berisi pemoeda2 jang semoea 

telah dipanggil berkoempoel oentoek 
perang (mobilisatie), pada tanggal 16 
Februari berangkat ke Syracuse. 
Mereka diberi perintah bersedia 

oentoek ,,Dienst di Afrika-Timoer“. 

Seboeah kereta-api jang lain lagi, 
berangkat waktoe malamnja dari tgl. 
16 Februari itoe. 1 

Masing2 pemoeda itoe mendapat 

sepoetjoek soerat jang boenjinja : Atas 

perintah Radja, tocan dengan segera 

moesti datang disalah satoe pelaboehan 
dan mengoendjoekan diri disalah sa- 

toe Regiment oentoek ,,Dienst Afrika- 
Timoers. | 

Kebanjakannja pemoeda2 itoe, baroe 

sadja 2 hari kebelakang dilepas dari 

djabatannja. Mereka pergi ke station 

dan naik kereta-api dengan tidak oe- 
sah beli kartjis lagi. 
| “Djika dilihat-dengam'sekelebat mata 
sadja, roepanja pemoeda2 itoe pergi 

dengan vacantie. 
Banjak sekali pegawai2 dari 

Politie Resia ada di station jang ramai 

maoe ke tanah seberang. Demikianlah sekali, oentoek memperhatikan dengan 
(pernah dibitjarakan djoega, soepaja itOe| sejiti mereka orang poenja sobat2 

atau kenalan, jang maose mengoetjap- 

kan selamat djalan kepada pemoeda2 

itoe. 

100000 sedia di 
Messina. 

Aneta kawatkan dari Messina roepa- 
nja seperti satoe benteng jang diper 

loeatkan. 
Ditaksir bahwa di kota ini 

100.00) soldadoe banjaknja. 

Lagipoela beberapa boeah kreta-api 

boeat beratoes-ratoes pemoeda2 jang 

ada di dalam perdjalanan ke Syracuse 

dan Palermo. 

Mereka mendapat pakaian soldadoe 
dan-sendjata, sesoedahnja mereka me 

ngoendjoekkan dirinja di tangsi. 

Dikabarkan bahwa bala tentara itoe, 

pada tanggal 23 Febr, akan berangkat 
naik kapal kes Afrika Timoer, 

ada 

75.000 Fascisten. 

Aneta Transocean kawatkar dari 

Rome, di dalam persidangan jang pa- 
ling belakang dari Dewan Besar dari 
Partij Fascist, Mussolini menerangkan 

bahwa sesoedahnja tanggal 1 Fubr. 

lada lebih dari 75.000 anggauta dari 
Partij Fascist dan beberapa riboe 
bekas soldadoe, jang mengoendjoekkan 

diri oentoek ambil Dienst ke Afrika 
Timoer. 

pas 

Persdelictnja , Pemandangan", 
: Boenjinjasoerat 

dakwa'an. 

Pertama kali dalam perdjalanan ba 
bagai journalist 8 tahoen lamanja, kita 

Ikena delict jang Sampai akan dimoeka 
medja hidjau. an 

Soerat panggilan menghadap Land- 
Iraad soedah sampai pada kita, jalah 
nanti pada tanggal 13 April 1935 kita 
moesti menanggoeng djawab depan 
hakim toelisan .kita artikel pada 12 
Maart tahoen jang laloe, 
Soerat-dakwa'an itoe, dimana kita di 

kenakan artikelen 207, 310, jo, 316 
Wetboek van Strafrecht, boenjinja se   baga: dibawah ini : 

I. bahwa dia, terdakwa, sebagai hoofd 
redacteur dari soerat kabar harian 
“Pemandangan“ jang diterbitkan di 
Betawi, dalam pangkat itoe dialah jang 
menentoekan roeang roeangan dalam 
Soerat kabar terseboet, pada hari Se- 
nen 12 Maart 1934, di iboe kota Betawi, 
pendeknja dalam Hindia Belanda, se- 
ngadja telah menghina dihadapan oe- 
moem dengan toelisan pada satoe ke 
koeasaan di Hindia Belanda, jaitoe 
Algemeene Politie di Bandoeng, tjara 
nja terdakwa menghina itoe, jaitoe dia 
Soeroeh masoekkan dalam soerat kabar 
itoe, satoe karangan jang ditoelisnja sen 
diri, jang berkepala ,, Pemeriksaan 
Persdelict“, dalam karangan terseboet 
antara lain-lainnja ada tertera hal jg. 
berikoet: ,bahwa politie di Bandoeng 
kebanjakan tempo dan: kekoerangan 
pekerdjaan, dan ambtenaar jang me- 
meriksa itoe tidak sanggoep melakoe- 
kan pemeriksaan jang sempoerna da 
lam satoe perkara jang sederhana, me 
lakoekan pemeriksaan sambil menjoe 
roeh looper2 dari soerat kabar me- 
noendjoekkan roemah2 langganan? 
satoe per satoe“ dan karangan mana 
boenjinja : 

» Pemeriksaan pada hoofdredacteur- 
nja berhoeboeng dengan satoe artikel 
sadja sampai 5 hari, hanja oendjoek 
satoe diantara doea: Politie di Ban- 
doeng sekarang sesoedahnja Ir. Soe- 
karno diboeang, poenja terlaloe banjak 
tempo (kekoerangan pekerdjaan) atau 
itoe ambtenaar jang memeriksa tidak 
-jakap boeat periksa dengan sempoerna 
satoe perkara jang sangat sederhana 
Berbaoe pada 'pesterij (atau karena 
banjak tempo tadi) itoe perboeatan 
soeroeh loopers oendjoek roemahnja 
abonnes satoe persatoe, 

Ini bagian wadjib diprotest. Tjara 
begitoe tidak oesah dilakoekan, poli- 
tie boleh ambil djalan jang ringkas 
zonder sensatiewekkend, jalah lihat 
sadja ) boekoe abonne djikalau maoe 
mengetahoei adres2 ahonne. 

Tjara mengantar-antar loopers itoe 
bisa membikin keroegian satoe soerat 
kabar jang kena delict sebeloem vonnis 
menjatakan  betoel ada pelanggaran. 
Orang kampoengan biasa melihat be- 
gitoe bisa takoet dan tarik dirinja se- 
bagai langganan. Padahal tentoe sadja 
tidak dimaksoedkan oleh fihak atas 
oentoek membawa bawa perasaan tidak 
enak bagi pembatjanja jang terima 
koran dengan membajar sebagaimana 
moestinja. 

Kiranja perloe diperiksa kembali itoe 
peratoeran pemeriksaan persdelict, dan 
bahwa tjara jang dilakoekan di Ban- 
doeng itoe rada meliwati garis, jang 
berwadjib tentoe merasai djoega ...” 

Alhasil dalam karangan itoe, kehor- 
matan dan nama baik Algemeene Po- 
litie Bandoeng djadi ternoda, maka 
oleh karena menoeroet kemaoean ter- 
dakwa maka pada 12 Maart 1934 ter- 
bitlah soerat kabar terseboet dengan 
memoeat karangan tadi, dan sebagai- 
mana biasa disiarkan diseloeroeh 
Hindia Belanda dengan pertolongan 
looper-looper dan post pada langga- 
nan2 soerat kabar itoe. 

Il, bahwa dia pada waktoe dan di 
tempat jang terseboet, selagi melakoe 
kan pekerdjaannja sebagai hoofdredac 

sengadja meroesakkan nama dan ke- 
hormatan Assistent Wedana pada ,AI- 
gemeene Politie di Bandoeng. nama 
Mas Djoehara, selagi dia melakoekan 
'kewadjibannja sebagai ambtenaar jg. 
memeriksa, tjaranja terdakwa melang 
gar kehormatan nama baik ambtenaar 
Itoe, jaitoe dia toelis satoe karangan 
ig. berkepala , Pemeriksaan persdelici” 
dan disoeroehnja masoekkan dalam 
soerat kabar itoe tanggal 12 Maart 

1934, dengan maksoed soepaja isi 
karangan itoe diketahoei orang banjak, 
dalam karangan mana antara lain lain 

nja ada tertera hal jang terseboet 
diatas terhadap pada ambtenaar jang 
diwadjibkan memeriksa satoe penoelis 
dari satoe karangan dalam soerat ka 
bar ,Sipatahoenan“ sebab ditoentoet   dalam perkara persdelict, soerat kabar 
Pemandangan itoe teroes disiarkan 

“ 

t 

Kb pkh bank 

teur dari soerat kabar , Pemandangan" | 

  

        

           

   

  

   
     
    

  

     

    

    

PLAAT :  PLAAT 
HIS. MASTER'S VOICE 

hk::2,20 PER STUK 
Dengerlah opname2 jang paling 

baroe dari Miss Jacoba, Abdullah, 

Sapulity dan lagoe' Djawa dan 

Soenda. 
Maa naa 

Mintalah prijscourant dars 

o Importeurs. 

'N.V. Handel Mij v/h C.M. Luyks 
Batavia - Centrum. - Noordwijk 27 

Bandoeng. Bragaweg 40. 

Ditjari Agent2 di mana2 tempat.     
  

  

pada langganan langganan dengan 
djalan seroepa ditoeliskan diatas. 

Begitoelah boenji itoe soerat dakwa 
an, dan, tentoe sadja boekan tempatnja 
kita boeboehi commentaar disini, karena 
sekarang tinggal kita berhitoengan 
dengan hakim, boekan dengan publiek. 

Hanja sadja, kita menoelis itoe arti- 
kel lantaran membela collega, membela 
pada journalistiek (bangsa kita) sebe- 
moemnja, boekan karena kita mem- 
fitenah atau goenakan soerat-kabar 
oentoek balas sakit hati kepada siapa 
djoega. : 

Selain itoe memang kita tidak kenal 
pada itoe Padoeka Toean Mas Djoe- 
hara, jang —kasiaaan!— kehormatan 
nja merasa dilanggar! 

Had ik het maar geweten dan had 
ik het nooit gedaan! 5 

Masih kita timbang2, apakah kita 
minta dimoendoerkan atau dimadjoe- 
kan harinja pemeriksaan itoe, sebab 
13 April, dan katanja angka 13 itoe 
ada satoe ongeluksgetal. Tetapi djika 
lau dimadjoekan, tentoe kita tidak pa 
da 1April.....! 

5, 
—O— 

Tangan kaki P.LD. ada di 
dalam Perdi? 

Soerat kabar Berdjoeang ada 
mengabarkan bahwa diantara anggauta 
Perdi (Persatoean Djoernalisten In- 
donesia) kenjataan ada jang mendjadi 
tangan kaki P.I. D. bekerdja dengan 
actief dan sangat litjinnja. 

Katanja lebih landjoet bahwa Bestuur 
Perdi. telah bisa memegang boekti2 
atas pekerdjaannja doea orang ang- 
gau'a jang sangat ta” disoekai itoe. 

Dalam Perdi sekarang sedang me- 
ngoempoelkan boekti2 itoe, serta se- 
dang mengatoer royement jang tidak 
lama lagi hendak didjatoehkannja ke 
pada doea orang anggautanja terseboet, 

—0— 

Angin riboet di Modjokerto. 
Aneta. kawatkan dari Modjokerto 

bahwa kemaren sore di Modjokerto ada 
toeroen hoedjan jang heibat sekali, 
jaitoe angin jang beloem pernah begitoe 
riboetnja, diatas vedara kota Modjo- 
kerto, 

Sebagian besar dari kota soedah 
terendam oleh air. Di beberapa tempat 
sampai dengkoel tingginja. 

Banjak pohon2. jang diangkat dari 
akar-akarnja dan banjak roemah2 di 
kampoeng jang roeboeh sama sekaji. 

Oentoek beberapa djam, penerangan 
lampoe mendapat ganggoean. 

Tapi tidak ada orang jang dapat 
ketjslakaan. 

—0 — 

Landrechter Madioen meninggal. 
Aneta " kawatkan dari. Madioen, 

bahwa telah meninggal doenia toean     C.L. Kuehr, Landrechter dari kota itoe, 
v saya har 
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| bahwa : 
angkat sendjata terh 

. ngan rombongan ketjil2 ke Erithrea dan 

—.me 

“dari serangan kaoem 

. Generaal Del Bono memikir doea tiga 

d 

— seloek-beloeknja diplomatie interna- 

— ficier. dan 5 soldadoe Italiaan katanja 
“ditembak mati oleh tentara Habsji itoe. 
Akan tetapi Frankrijk tidak berlagaka| 

kita dengan moeloet dengan soerat 

Dja 

. jang tahoe benar dalam ini perkara, 
dan dapat keterangan, bahwa akanjjadiningrat, tamoe Jhr. Van Karnebeek 

          

co. mamanm ad 

# 

Meskipoen dioelangkan Bea Ani 
Italie tidak ada ingatan a 

  

'meskipoen dioelangkan dengan | 
cieel bahwa pengiriman balatentara: 

  

de 

Somaliland hanja dengan  maksoed 
mengganti balatentara djadjahan jang 
sekarang dengan akan poelang ke Ita- 
Nie atau oentoek mendjaga watas2 

liar, meskipoen 
memberi na 

    

Engeland dan Fran 

  

sehat kepada Italie, soepaja djangan 
melanggar Briand-Kellogg Pact dan 
djeroemoeskan Volkenbond dalam ke 
Soekaran baroe, akan tetapi pemeren- 
tah Fascist di Rome teroeskan peren 
tahnja. mengoempoelkan balatentara 
persediaan di Italie Selatan, oentoek 
»Gienst di Afrika Timoer.” 

Pengiriman dan  pengoempoelan | 
balatentara persediaan dari pemoeda- 
pemoeda itoe dilakoekannja setjara| 
resia. Dimana station-station pemoeda- 
pemoeda itoe, jang merasa gembira 
disoeroeh panggoel senapan, dispioni. 
Soepaja djangan oelangkan apa-apa jg. 
tidak enak didengarnja kepada saha- 
bat dan sanak keloearganja. Pemoeda- 
pemoeda itoe dari Uetara, begitoe 
datang di Syracusse atau Palermo, 
dari station dibawa ke tangsi. dan 
disoeroeh pakai pakaian militair. Kota- 
kota ini kelihatannja seperti kota mili 
tair. Maka dengan pasti sekali, Duce 
Mussolini itoe hendak oendjoek dan 
kasih rasa ia poenja tangan besi, 

Tjoema, tangan besi itoe beloem di 
perlihatkan kepada oemoerr, apalagi, 
sekarang didapat kabar, bahwa Frank- 
rijk itoe tidak enak hati memikirkan 
daerah djadjahannja jang berdekatan 
dengan djadjahan2 Itafie, Djoega Frank 
rijk katanja hendak memperkoeatkan 
batas2 Somali, karena dikoeatirkan nan 
ti kaoem2 Habsji jang dikalahkan oleh 
tentara Italie, lari masoek dalam dae 
rah djadjahan Fransch. Begitoe djoe 
ga, orang boleh taksir, bahwa dengan 
adanja tentara djadjahan Fransch jang 
koeat dan begitoe dekat pada Ethio- 
pie dan djadjahan Italie, akan soeroeh 

kali lebih doeloe sebeloemnja meloeas 
kan ia pvenja gerakan militair terha- 
dap Ethiopie itoe. Frankrijk djoega ada 
kepentingan dalam negeri Ethiopie, 
Engeland pcen tidak koerang kepenti 

ngannja, boekan Italie sadja. '” 
Dan begitoelah orang bisa dapatkan 

tionaal, jaitoe di Europa tiga negeri 
itoe sefakat dan sehati dalam oeroesan 
perdamaian di Europa, akan tetapi di 
Afrika Timoer dalam oeroesan djadja- 
han, tiga negeri itoe mendjadi saingan 
satoe dengan lain: na AN 

Lebih doeloe kedjadian Luitenant 
Bernard dan 100 orang soldadoe 
Fransch diboenoeh mati oleh kaoem2 
Habsji (Ethioop), kemoedian satoe of- 

sih oendjoek ia poenja tangan besi, 
Italie lantas sadja mobiliseer balaten 
taranjas ,oentoek dienst di Afrika 
Timoer”, Frankrijk boekan takoet pas P 
da Ethiopie, akan tetapi roepanja Frank | 
rijk itoe tidak maoe berlakoe impe- 
rialistisch lagi terhadap Ethiopie, Dan 
inilah kita tidak bisa kata dari Halie, | 
sesoedahnja dapat ba njak concessie da 
ri Frankrijk. LN , 

Iu 
  

  

Mr. Muhammad Yamin ke 
“Minangkabau? aa 

| Dalam tiga hari ini banjak sekali 
teman-teman sedjawat dan orang jang 
hanja kepingin tzhoe, bertanja kepada 

dan dengan telefoon, menanjakan apa 
benar Mr, Yamin pergiatauakan 

san pertanjaan ini, maka lebih 
loe orang mesti dapat membeda 

n antara Mr. Yamin dan Mr 
min, karena ini sebenarnja ada 

doeas orang dan berbeda tempat ke 
doedoekannja. 

Tentang Mr. Muhammad Yamin, 
kita soedah menanjakan kepada orang 

  

| Ijang kepoenjaan bangsa kita disana. 

.Ipoen sangat poela dalam hal ini. Akan 

Pa Idi Djakarta tentoe tidak boleh diting 
Tangan besi dari Mussolini. | 

njpoen ada menahan poela soepaja se- 
.Ikoerangnja oentoek sementara tempoh, 

| Djakarta djangan ditinggalkan doeloe. 

'gi ke Minangkabau? Oentoek| 

itoe memakai titel , Dr. medicus Hiob 
Practorius 

FN Negeri, Vice- President Raad van Indie, 

    

A 

| Kedoea permintaan dari arah familie 

hal itoe rasanja beloem akan dapat 
| Idipenoehi dalam doea tiga boelan ini, | 
.|teroetama kantoor jang ada sekarang 

gal -begitoe sadja, sebeloem ada jang 
(mengganti. Kedoea pergerakan “atau 
jang berhoeboengan dengan masjrakat 

Kemaren hari Minggoe, tapi boeat 
hanja 4 hari, memang Mr. Muhammad 
Yamin meninggalkan Djakarta, pergi 
Ke Lampoeng dan Palembang. Ke 
Lampoeng jalah goena membela satoe 
perkara dari orang2 jang dihoekoem 
joleh Landraad beberapa boelan jang 
laloe, dan atas oesahanja hoekoeman 
itoe dibantah ke Raad van Justitie, 
sehingga. sekarang datang perintah 
Gari. Raad van Justitie, soepaja perkara 
|itoe diperiksa kembali, poetoesan jang 
laloe dipandang perloe dicontrole. Ke 
Palembang atas permintaan orang 
dalam perkara tanah jang bersang- 
koetan dengan hoekoem adat: Hari 
(Kemis pagi 21-2-'35 dia soedah ada 
di Djakarta kembali kiranja. 

| ' —0— 
Maoe sekolah Inggris ? 

PAN Lihat lampiran. 
Ini hari ada dilampirkan soerat 

selebaran dari Comite English Dutch 
en jang letaknja di Goenoeng 

Sari. 

bahasa Inggris di Betawi ini dan 
| banjak mempoenjai moerid. 

Dimana kesempatan dikasih oentoek 
beladjar pada pagi dan sore, kiranja 
jakan . banjak diantara pembatja kita 
di Betawi goenakan itoe kesempatan. 

—0 — 

Dari Kramat Theater mendjadi 
Rex Theater 

Akan mendjadi gedong 
bioscoopjangpalingba 
goes seloeroeh Betawi. 

Djikalau prof, Voronoff ada seorang 
specialist boeat bikin orang toea bisa 
mendjadi moeda kembal', begitoelah 
toean Yo Heng Seng ada seorang spe- 
cialist oentoek membikin theater toea 
mendjadi moeda kembali, 

Globe Bioscope. soedah mendjadi 
boekti, dan sekarang sedang hiboek 
dikerdjakan dengan keras di Kramat 
Theater. 

Telah nampak symbool geroda diatas 
depan theater di Kramat itoe, nantinja 
djika malam bisa bersinar merah ber- 
gantian dengan blaoe, Begitoepoen ak 
sara besar “Rex“ jang artinja “radja", 

Sampai dirail tram pelatarannja di 
asphalt samasekali. Tempat Denuo 
dirobah, poen akan diadakan tempat 
oentoek toilet soepaja njonja njonja 
jang maoe berhias ada tempatnja jang 
baik. Korsi-korsi klas loge dan iste 
klas diganti dengan rotan dan pakai 
Inedja di beberapa tempat. Dikerdja- 
kan oentoek membikin soepaja soeara 
lebih baik kedengarannja, 2 

. Tanggal 8 boelan depan akan dia- 
dakan sedekah boemi oentoek ini pe- 
robahan nama dan sesoedah itoe se- 
Iandjoetrja film besar dipertoendjoek- 
ikan di Rex Theater. 

. Achli-achli doega djikalau Rex The- 
ater soedah selesai, akan mendjadi sa 
toe theater jg. paling bagoes seloeroeh 
Betawi. SA MR aan ON AU 

1 

| On 3 
Oeroesan karet di VcIksrz: d. 

Minta keterangan 
lebih djaoeh, 

Sesoedahnja Pemerintah memberi ke 
terangan jang kita telah moeatkan, 
Volksraad .diberi besempatan oentoek 

kesempatan mana di 
ngan locas sekali. 5 : 

Volksraad minta soepaja Pemerintah 
memberi keterangan lebih djaoeh ten 
tang banjak soal2 jang mengenai da 
lam praktijk, dan djoega tentang 2 
perkara jang lebih penting. 

Jalah apakah Pemerintah sanggoep 
oentoek merobah perbandingan ten- 
tang banjaknja karet jang boleh dibi 
kin oleh anak negeri dan onderneming2, 
dengan keoentoengannja karet anak ne 

pergoinakan de 

(geri ? Dan apakah Pemerintah sang-| 
goep oentoek ambil tindakan 'soepajal 
Indonesia boleh membikin dan men- 
djoeal lebih b 

—0— 

Pertoendjoekan amal, 
Dr. medicus Hiob 

5 Practorius. 
“Pendoedoek bangsa Duitsch dikota 

Betawi. mempertoendjoekkan permai- 
nan tooneel oentoek amal dengan suces 
banjak sekali. Pertoendjoekan tooneel. 

dan dihadliri oleh Wali 

dengan Edeleeren Bardeman dan Dja-   ke Minangkabau, itoe memang|dan segenapnja »High Society“ dari 
ada mendjadi niatan, teroetama per- | Betawi. ' 
mintaan soedara2 jang ingin melihat Publiek jang datang ada banjak | OT 
ada kantoor tempat memintak toeloeng 

  

sekali. 

Directeur dari itoe sekolahan kita: 
Ikenat telah ampat tahoen mengadjar 

(kertas jang tebal dan bagoes, didjilid 

'Itermasoek didalamnja, akan tetapi djoe 

madjoekan pertanjaan dengan soerat, | 

'Iperloean pada boelan Maart j.a.d di 

'Imanja disitoe. 

anjak keloear negeri ?| 

soedah dapat ketemoe di Djembatan 
lima, dan setelah sedikit tjektjok laloe 
Arsin menggoenakan goloknja dan ba 
tjok kepada Mardjan. Tapi oentoeng 
sebeloem djadi ketjelakaan jang lebih 
ngeri soedah dapat dipisahkan oleh 

    

      

  

Siapa jang poenja ? 

Perkaranja sedang dioe- 
roes oleh politie. 

japi jang berdjalan antara Bandoeng 
dengan Betawi soedah diketemoekan 
oleh pegawai S.S. barang perhiasan 
jang tidak sedikit harganja. 
Menoeroet penaksiran pandhuis maka 
4 anting2 dari mas, 1 kaloeng dari 
emas poela jang disertakan dengan 12 
diamanten djoemblahnja tidak koerang 
dari f 1.500.—. Djadinia bila ditilik 
dalam2 maka de reele waarde dari 
itde  barang2 koerang lebih ada 
f 5000.— banjaknja. 

Anehnja sampai sebegitoe djaoeh 
jani sampai sekarang ini tidak ada 
satoe orang jang mengadoe atau beri- 
kan kabar sama politie bahwa barang- 
barang itoe hilang. 

barang2 perhiasan itoe berasal dari 
pentjoerian apa memang ketinggalan 
oleh jang poenja sendiri didalam itoe 
|kereta api. 6 

Djadi siapa2 jang bersangkoetan 
dengan 'itoe hal, lebih baik sadja 
dengan lekas-lekas pergi sama politie 
dari sectie 4 Koningsplein. 

an la 

.Boekoe jang kita terima. 

Kitab Kursus Besar 
| saAkan beladjar bahasa 

Belanda. : 
Dari N,V. Gebr. Graauw's Uitg. Mij. 

Gan Boekhandel di Soerabaja, kita 
Soedah menerima seboeah boekoe jang 
tebainja ada 383 moeka ditjetak atas 

dengan karton tebal (gebonden), ialah 
Kitab Kursus Besar akan beladjar ba 
hasa Belanda oentoek anak2 negeri 
Azia, dikarang oleh toean Th. A. du 
Mosch. 

Diatoernja peladjaran2 dan bahasa 
Melajoe dalam kitab ini moedah di 
mengarti dan pracrisch oentoek orang2 
beladjar itoe bahasa Belanda, pendek 
nja leermethode jang baik sekali. Ti: 
dak heran dalam kata permoelaannja 
Dr. J.F. Engelhard dan Dr. Otto Klipp. 
me.noedji tjaranja mengatoer ini kitab 
peladjartan dan bagaimana pracsisch 
leermothoce-nj2, sehingga boleh di 
harap bahwa penerbitan kitab ini akan 
mendapat succes.. . 

Memboeka Polikliniek di 
Djatinegara, 

Moelaipadaboelan 
Maartij.a.d. 

Atas initiatiefnja beberapa perkoem- 
poelan sociaal di Djatinegara semalam 
bertempat digedoeng B.R.D. telah di 
adakan pertemoean oentoek mendirikan 
seboeah palikliniek dan consultatie- 
bureau. 1 

Djoemblahnja jang hadlir ada me- 
njenangkan jaitoe kavem laki2 dan 
kaoem perempoean. Diantaranja mereka 
itoe kelihatan toean2 Dr. Soetopo 
Soeratmo, Dr. Slamet. 

Pertemoean ini ada dibawah pimpi- 
nannja toean Soedono Katim, siapa 
terlebih doeloe sebagaimara biasa 
mengoetjap diperbanjak terima kasih 
atas kedatangannja jang hadlir. : 

Disitoe spreker menerangkan bagai 
mana faedahnja mendirikan itoe poli 
kliniek jang boekan sadja boetoeh dan 
disediakan oentoek anggauta2 dan 
anak2 anggauta perkoempoelan jang 

ga bagi siapa sadja jang tinggal di 
Djatinegara itoe. 

Setelah spreker selesai dengan pe- 
datonja itoe laloe dipersilahkan toean 
toean Dr, Soeratmo dan Soetopo me- 
ngeloearkan fikirannja masing2, 

Sesoedahnja itoe laloe diambil ke 
poetoesan oentoek mendirikan itoe ke 

gedoeng B.R.D. Raloeelweg belakang 
H.LS. Mr. Cornelis dan kaoem dokto 
ren jang akan memberikan portolongan 
jalah mereka jang tidak asing lagi na 

Sebagagai adviseur telah diangkat 
Dr. Zainal dan Dr. Asikin. 
| Pada djam setengah 11 pertemoean 
itoe ditostoep dengan selamat. 

| PUS 

us Pembalasan sakit hati. 1 

Golok dipekerdjakan. 

Kemaren kira2 djam 9 pagi di Pasar 
Djembatan lima telah terdjadi perkela 
hian dan pembatjokan jang mana ada 
pembalasan sakit hati. 

Pada kira2 setahoen jg. laloe Arsin 
telah riboet moeloet dengan Mardjan 
dan achirnja Arsin telah dipoekoel, 
oleh karena itoe roepanja Arsin mena 
roeh dendam hati kepada Mardjan, 
maka itoe kemaren itoe doea moesoeh 

ang jang menjaksikan. 

Pada tanggal 6 Febr jbl. di kereta 

Kita sendiri tidak mengetahoei apa| 

  

Menemoekan majit ditengah rawah 

3 orang soedah di 
tangkap politie. 

Doeloean kita telah kabarkan bahwa 
politie telah ketemoekan majitnja se- 
orang Indonesier ditengah rawah di 
bilangan Balaradja, majit mana badan 
nja penoeh dengan tanda penganiajaan. 

Soedah lama politie mengoesoet ini 

Ikan, althans masih gelap sadja. 
Beberapa rechercheurs soedah dilepas 

kian kemari dan achirnja entah tetap 
atau beloem 3 orang telah ditahan 
jaitoe Rawi, Arsam dan Jo Tjai Kih, 
Siapa masing2 ditoedoeh telah mela- 
koekan itoe penganiajaan atau pem- 
boenoehan. 

Menoernet doegaan politie si korban 
itoe boleh djadi djoega dibegal dan 
setelah itoe baroe diboenoeh. 

r Madjallah ,Oedara". 
Oleh P.G. Moehammadijah Bahagian 

Boeken Commissie Mataram soedah 
diterbitkan madjallah ,, Oedara”, ialah 
satoe madjallah jang berhaloean dan 
bermaksoed oentoek mewoedjoedkan 
aliran baroe tentang moderne opvoe- 
ding didalam alam pergoeroean Moe- 
hammadijah jang akan membentoek 
kemoeliaan oemmat, kebaikan dan ke 
sedjahteraan pergaoelan hidoep jang 
menoedjoe keselamatan doenia achirat. 

ega 

Mulo Abiturienten didalam 
Gemeente 

Dipekerdjakan sebaga 
Sschrijvers. 

Gemeente Betawi soedah madjoekan 
vOorstel soepaja klerken jang akan di 
pekerdjakan didalam kalangannja se- 
haroesnja diambil dari moerid2 sekolah 
H. B,S. 5 tahoen, sedangkan boeat 
schrijvers tjoekoep sadja moerid2 dari 
akan sekolah Mulo atau H, B.S. 3tahoen. 

Niatan oentoek mengambil jang ter 
lebih doeloe sebagi schrijvers, dirasa 
membawa kekatjauan dan kemasgoelan. 
Dan lagi bila diangkat seorang schrij 
vers jang soedah bekerdja lama seba 
gai klerk, maka H.B.S. ers itoe boleh 
dikatakan tidak akan mendapat soem 
ber pentjarian. 

Selandjoetnja dikemoedian hari akan 
ditetapkan bahwa 1/3 bagian dalam 
kalangan klerk akan diangkat moerid2 
sekolah H.B S. jang soedah m empoe 
njai einddiploma, 1/3 lagi diangkat 
dari schrijvers keloearan sekolah Mu- 
lo dan sisanja akan diangkat dari 
schrijvers keloearan sekolah rendah 

—G-— 

Oeroesan goela. 

Keterangan di Volksraad. 

Tadi pagi Regeeringsgemachtigde 
oentoek Economische Zaken memberi 
keterangan kepada Volksraad tentang 
Oeroesan goela di Indonesia. 

la berpendapatan dengan soenggoeh 
bahwa, meskipoen nanti pada tanggal 
1 April Nivas akan dihapoeskan, tapi 
Pemerintah mesti teroes meneroeskan 
tjampoer tangannja didalam peroesa- 
haan goela, oentoek menetapkan ratio 
nalisatie dan satoe pendjoealan jang 
tetap. 

Regeeringsgemachtigde menerang- 
kan bahwa pekerdjaannja Pemerintah 
di dalam peroesahaan goela itoe, ja 
lah teroetama bermaksoed oentoek 
merationalisatiekan peroesahaan goela 
di tanah Djawa, Oentoek ini maksoed, 
pembikinan goela jang sekarang ada 
3.000.000. ton besarnja, mesti dikoe- 
rangi sampai setengahnja (menoeroet 
pemandangan sekarang). tapi. mem- 
poenjai simpanan jang tjoekoep oen- 
toek tempo dimana akan ada peroba 
han keadaan. 

Rationalisatie itoe hanja akan bisa 
berlakoe dengan tenang hati. djika itoe 
Centrale Verkoop organisatie (sekarang 
Nivas) diteroeskan adanja. Pekerdjaan 
Pemerintah akan menjampingkan seba 
gian besar dari productie-apparaat, me 
noeroet.systeem jang akan memperbai 
ki pembikinan didalam tempo 3 ta- 
hoen, oentoek. penanam dari tahoen 
1936 sampai 1938, dan oentoek pa- 
nen dari tahoen 1937 sampai 1939. 

Di dalam masing2 tahoen ini, ke- 
loeasannja penanaman itoe akan di- 
tetapkan baroe lagi menoeroet angka 
angka pendjoealan. 

Pemerintah bisa pegang koeasanja 
di dalam ini keadaan djalan pemberian 
productie- verguning. Soerat izin oen- 
toek membikin ini, bisa didjoeal ke 
lain orang, apa akan memberi kesem 
patan oentoek pendirian persatoean2 
pembikinan jang koeat sekali. 

. Berhoeboeng dengan ini, Aneta men 
dapat kabar bahwa seloeroehnja 
konsolidatie akan dilakoekan di dalam 
perhoeboengan corcern, paling sedi- 
kit oentoek 80 pCt, | 

Penanaman oentoek tahoen 1935 
ditetapkan oentoek sementara waktoe 
pada 455.000, ton." 

Dengan melihat keterangannja Re- 
geeringsgemachtigde, di dalam oe- 

j 

i 

t 

hal akan tetapi beloem djoega memoeas || 

Djawa tidak akan mem 
nan lagi, 

dikoerangi sampai setengahnja. 

memberi 

saneering (memperbaiki). Sesoedahnj 

dah diterangkan diatas sekali, Tap: 
masih boleh diterangkan, bahwa oem- 

djangan soepaja diharsp bahwa pen- 

  

PEMBERIAN TAHOE 
Nanti pada tanggal 1 Maari 1935, 
Toko Madjoe Pasar Baroe No. 148 

Batavia-C, akan memboeka satoe 

- FILIAAL di Pasar Meester Cor- 

nelis No. 2a, Persediaan tjoekoep 

dari antero Batik2 haloes dan 
Kasar keloearan Tanah Djawa dan 

'Palekat Samarinda dan lain2 lagi. 
Harga bersaingan. 

Menoenggoe kedatangan' Toean2 - 
dan Njonja2. 

Segala diterima dengan hormat. 

Eigenaar 

TOKO MADIJOE 
2 

      

wa ia moelai dengan sifat jang loear 
biasa dari itoe keterangagnja. 

Keberatan jang ada di dalam ke- 
terangan itoe, jalah bahwa Pemerintah 
sekarang soedah  mengoemoemkan 
toedjoean2nja jang akan dilaloei di 
tahoen depan, 

la menjebabkan sikap demikian 
dengan menoendjoekkan kebesarannja 
kepentingan peroesahaan goela di 
tanah Djawa. oentoek pereconomian 
Indonesia, " 

Dan .sebeloemnja tanggal 1 April 
1936, Volksraad mesti memberi pen- 
dapatannja apakah Pemerintah mesi: 

Selandjoetnja, kalangan2 jang ber 
kepentingan mesti ken:! dengan sese 
geranja dengan segala perniatan Peme 
rintah, soepaja mereka bisa mentjo 
tjokan dirinja kepada itoe maksoed. 

Jang masoek golongan mereka jang 
berkepentingan, boekan sadja fabriek2 
goela, tapi djoega anak negeri, mas- 
kapai2 pengangkoetan, fabriek2 mesin, 
maskapai-mask-pai pegoedangan di 
pelaboehan2, peroesahaan2 Kaoem 
Tengah, pegawai- pegawai dll, 
. Oentoek keadaan didalam tempo 
jang akan datang, b&toel politiek pe-” 
merintah itoe tidak bisa memoetoes 
kan, tapi meskipoen demikian toch 
mempoenjai arti besar sekali. 

Sesoedahnja” memberi keterangan2 
jg. lebih djaoeh, Regeeringsgemachtig- 
de. memberi pemandangannja tentang 
keadaan goela di doenia internationaal, 

la menerangkan bahwa simpanan 
dari Nivas, sampai tanggal 13 Februari 
ada 1.388.294 ton jang tidak bisa 
terdjoeal. Djika keadaan tidak teroes 
mendjadi boeroek kem bali, ada alasan- 
nja oentoek mengharap bahwa Simpa- 
nan ini akan habis terdjoeal djika 
pinen tahoen 1937 akan datang. 

Pasar di dalam negeri bertambah 
dengan besar sekali, 2 

Seteroesnja Wakil Pemerintah mene- 
rangkan politiek dari negeri2 jang 
teroetama sekali membikin dan mem- 
beli goela, dan jang ada pentingnja 
oentoek Indonesia. Di dalam keterangan 
ini, ada terdengar hal2 jang akan mem 
bawa perbaikan, tapi djoega banjak 
jang menjoekarkan. O'eh karena itoe 
Regeeringsgemachtigde berpendapatan 
di achirnja bahwa keadaan pasar goela 
di doenia internationaal, selamanja 
masih teroes bergerak. Oentoek se- 
mentara waktoe masih ada kebanjakan 
hal2 jang menjoekarkan. Tapi. barang 
kali di dalam tahoen 1935 akan ada 
naik harga, oleh karena perhoeboengan ' 
pemakaian dan pembikinan soedah 
bisa diperbaiki. : 
Kemoedian diterangkan pengaroeh- 

nja keadaan pasar goela internationaal 
ini kepada peroesahaan goela ditanah 
Djawa. Didalam pengaroeh ini, mesti 
dikemoekakan bahwa kesempatan oen 
toek terdjoealnja soedah terbatas de- 
ngan banjak sekali oleh karena pasar 
doenia jang merdeka soedah terbatas 
poela. Tanah Djawa sebagai satoe 
negeri pembikinan jang paling moerah, 
tidak mempoenjai pasar jang diperlin 
doengi seperti semoea .lain2 negeri 
Jang mendjoeal goela. Kedoea, peroe- 
sahaan goela Djawa makin lama ma- 
kin bertambah boeroek keadaan 
oeangnja, 

Regeeringsgemachtigde berpendapa 
tan bahwa pada tanggal 1 April 1934 
akan ada tjoekoep goela ditanah Dja- 
wa oentoek dijoeal selamanja tahoen 
1936. Baroe sesoedahnja itoe, tanah 

poenjai simpa- 

Tanah Djawa mempoenjai tjara2 pem 
bikinan jg. sangat baik dan moerahnja 
tapi jang sekarang ada doea kali ter- 
aloe besar, Sehingga sekarang mesti 

Sesoedahnja ini, wakil Pemerintah 
pemandangannja tentang 

beheerschte productie“, (pembikinan : 
ang bisa diatoer),. Rationalisatie dan 

a memberi pendapatan2nja, jang soe 

oek mendapatkan itoe rationalisatie,       Hal itoe telah djatoh ditangan politie. 

  

moemnja, Aneta menoendjoekkan bah 

        

djocalan dari tanah Djawa akan me- fx 

    

teroes tjampuer tangannja atau tidak. 
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Wobenintar memberi aan 
Amsterdam, 17 Feb, fAneta). 

erlandsche Scheepsbouw  Maat 
1 Lean Ifabriek pembikinan kapal) 

   

       
        

  

tjar Laba Anakan. UT Tangg 
nja Pemerintah barangkali ha 
'besar sekali dengan ini tjampc 

dibiarkan sadja 

   Soepaja bana a1 
.panan terbatas djangan. terlaloe besar, 

bertentangan dengan pergaoelan hi- | 
. doep. Ia minta soepaja didalam tahoen | 
1935, djangan diadakan perang Kain 

sm ea    

  

    
goloknja! 

0. sengit antara 2 Man ionghoa jaitee 

0... Tjan Soa Swie dan Teng 
aa terseboet belakangan. berasal dari 

angerang. 
2 - ad boet doeloecan didalam per 

hian itoe soedah mendapat loeka 
cian moekanja 10 c.m. pandjangnja 

| hingga ia terpaksa dirawat di roemah 
. sakit. 

£ Si penjerang dengan lantas djoega 

bisa ditangkap oleh politie dan me- 

Pa teroes terang. 

   

    

   
    

    

   
     

      
   
   
   

   
   

  

      

     

    

   

   

    

   
   

  

ng 

3 aa oleh Tjoan Soan Swie, 

2 Soenggoeh ini bagoes sekali, 

satoe pepatah Bt 

op Zn teenen getrapt . 
—G— 

Bazaar Goederen Loterif, 
Dan pendapatann nja. 

i dari sekarang sampai tanggal 201 

Ba ja.d. bisa diambil di Etjk | 

manpark nummer 7 Batavia Centrum. 

' Pendapatannja itoe bazaar dan bel 

| bagai bagai perioendjoekan lagi ber 

sihnja ada f 701.—. banjaknja.. Tn 
AN 3 

Hewan oentoek Indonesische 
 Academici. 

d & ocialisme. 

Itoe lezing di depannj     

  

“3 

   
oean terseboet. 

    
      

     
   
    

    

   
   

Kai ah Nari ad 

abtoe jbl. dengan eng - 

barkan bahwa perkara pem 

ereka dengan niat lebih doe- 

'lakoekan itoe pemboenoeh:n. 

ih hakim anggap bahwa mes 

a beberapa saksi lagi maka 
moendoerkan ' Hg 

  

   

   

    

   

        

.ngannja, tapi tidak Kapan besarnja | F 

sehingga tidak bisa akan ada perdjo-| 
angan diantara pembikin2 goela. jang| 

Lantaran kakinja kena di-indjak. ' 

Semalam kira2 djam setengah 12 dil 
| Pantjoran Soedah terbit perkelahian | 

“jeng Kena 

Didalam penjelidikan telah njata | 
wa sebab2nja itoe perkelahian ada- 

2 Sg oleh karena Teng-soedah kena di| 

sebab | 
“Hij is 

“Loteri barang2 jang telah diadakan 

“ole, Bonar” oentoek le Huishoud 

school dan Roemah Piatoe Moesli| 

'min soedah selesai dan prijs2nja moe| 

      

      

     
    

   

    

: ja Vereeniging | 
an Indonesische- Academici, jang 

adakan besok malam di gedoeng 
he Loge oleh t. W. Gohtz, gal 

djoetkan 'berhoeboeng 

an di Tjikarang pada malam) 

| 9 September jbl. diperiksa| 

draad Mr.-Cornelis. Terdakwa 
g dan Ranan sampai sebegi- | ——— ara 

eh masih sadja menjangkal | 3 

INo. NAMA “BARANG? 

ne- | menerima perintah dari Sovjet-Rusland 
2joentoek membikin 2 boeah kapal- 

or dari 3.500 ton besarnja oentoek 
ngangkoet kajoe. 

ocan P. Goedkopp soedah balik 

x nana 

Sr Ratoe dan Poeteri Juliana. 

: H0 Maoe pergi ke 
Pb Zwitserland. 

en Ha ag, 17 Feb, (Aneta). Sri 
e dan Poeteri Juliana mempoenjai 

lb an 

da tanggal 20 Februari. 

ling lambat tanggal 12 Maart dan 
i Ratoe akan menemani Poeteri 

iltana selamanja tidak akan dirinta- 
ngi oleh Han keradjaan. 

110175 

EUROPA 
“Oeroesan Douane daerah Saar, 

“Oeroesan dengan batas 
“baroe. 
da rbik Cken,i17 Feb, (Aneta- 

ar dengan negeri Duitschland, telah 
'dihapoeskan waktoe tengah2 malam 
Senen. 

Kantor2  Douane Frankrijk di dekat 
daerah Saar dan Duitschland, 

semoea' telah ditinggalkan. 
(Pegawai2nja dipindahkan ke tempat 
kedoedoekan baroe di dekat batas 
Frankrijk dan daerah Saar, di dekat 
batas mana djoega pegawai2 negeri 
'Duitschland sedang ramai oentoek 
mentirikan kantor2 Douane jang baroe. 

JA 

AZIA 

Persatoean Pereconomian Koening | 
2 21 'Hampir sampai 

: waktoenja. 
Tokio, 18 Feb. (Aneta-Iwaki).. 

Minister oeroesan oeang Takahashi 
'mendjawab satoe interpellatie di dalam 
'Hoogerhuis, dalam manaia terangkan 
bahwa keadaan sekarang, beloem ma- 
'tang oentoek mendirikan satoe pera- 
toeran pereconomian diantara Japan, 
Manchuokuo dan Sa 

Tana 

'Menoedjoe ke persatocan? 
Koendjoengan Pemim- 
pin Tionghoa, 

Tokio, 18 Feb. (Aneta). Wang 
| Chung Hui, Hakim Tionghoa di dalam. 

| Permanente Hof voor Internationale 
(Justitie dan pemimpin dari pergerakan 
(|Nationaal bangsa Tionghoa, ak: n me- 

2 ngoendjoengi Japan. 
Tentang Nasionaal- S 

   
rs Japan mengoendjoekkan bah 
perkoendjoengan: ini ada sangat 

besar artinja. 
'Wang ada di dalam perdjalanan 

ke Den Haag via Amerika. Pada tang- 
16 Februari ia berangkat dari 

berdiam oentoek 10 hari lamanja. 

  

  

Nara rata-rata Barang” 
makanan di Betawi, 

Harga-harga jang dibawah ini seba- 
gian besar dikoempoelkan oleh pasar 
bedriji dari Gemeente Betawi dan se- 
bagian ketjil oleh Centraal Wunjape 
voor naa Statistik. 

10—16 Febr, '35 

   

Banjaknja Harga. 

1 Pa Sapi 
a. Sa , “3 

K bisaa Lp katis PO3Oh 

Nang 1 panggang " "0:20 : 

” 0.25 
” 0.20 

» 0.10 

   

      

   

  

  
: boeroeng dara ” 

aa perdjalanannja ke Moskou, | 

erniatan oentoek pergi ke Z Witserland | 

Poeteri Juliana akan kembali lagi | 

Transocean) Batas Douane dari daerah | 
| Main hantam dengan|Sa Yen) 

Shanghai ke Tokio, dimana ia akan| 

ba etjeren| Pa 

0.301: 
» 0401 

» Ole 

  

3, TELOER: 
teloer bebek 10 bidji ,, 0.20 
Kaku akn. m , 0.225 
» ajam St Tap 

4, IKAN. 
: Ikan lacet : 3 

awal, ten: iri, ton ol dki. 
” ” 2 'kati 0.30 

ekor koening dan lain: 
jang diiis ,, »10.12 

kemboeng besar — 1 ekor , 0.05 
kakap “.Ykati , 0.40 
teri An » 0.10 
b. Ikan rawa: Y Png 
gaboes (besar) IT ekor , 0,15 

» (ketjil) » ” 0,05 
leleh... (besar | uaew » 0,072 

n... (ketjil) » » 0,025 
c. Ikan aer tawar: 
goerami 1 kati .,: 0:30 
ikan emas » SO 

d. Ikan empang : 
bandeng ' | kati '» 035. 
oedang € 5. 030 

5. IKAN KERING (GEREH). 
—- djambal I-kati ”, 0.35 

gaboes RN 021 
peda (poetih) “1 bidji ,, 0.015 

» (merah) 5 5. 0.Gt3 
selar 5 IL kati 0.16 
tjoemi? (besar) Sa » 0.90 

Wi (ketjil) : si » 0.80 
teri 4 » 0:16 
trasi oedang 2 Der 
Mika - ,» 0.09 

troeboek ' & » 0.90 
Harga etjeran 

No. SN BARANG? 
. banjaknja Harga 

6. BERAS: 
Tjiandjoer kepala 1 gant. f 0.825 

5 » 0.675 
Krawang Hi » 0.60 
Beras merah u » 045 

.|7. KENTANG BELANDA : 
kentang (poetih) 1 kati ,, 0.04 

»  (koening) . ,, » 0.05 

8. SAJOERAN BELANDA : 

biet f 1 bidji ,, 0.015 
katjang djogo ET ket V OB 

» . boenfjis 1 kati , 0.10 
kool (poetih) 1 bidji ,, 0.125 

. ketimoen Kore 
katjang kapri 1 kati , 0.12” 
postelein (krokot) 1 iket ,, 0.01 
bawang koetijaj ME Os Oa 
seladah “1 bidji ,, 0.01 
bajem “"kiket ,,:0.01 
tomat 4 bidji ,, 0.01 
bortol “1 iket »”0.02: 

mendata an Blu 

S|zuurzak (nangka blanda) 1 

  

  

  

SAJOERAN KAMPOENG : 
djagoeng moeda “1 iket 

” toewa 1 batang 
katjang pandjang 1 iket 
laboe 1 bidji k 
lobak 1 ikat , 

| pete 10 papan : 
pare 1 bidji , 
terong & » 0011| Toean Soekardj ono Tan 
tjabe : Il kati ',0.12'/djoengkarang: 
tjabe rawit 3 "0.2 1 : 

Sajang berita jang toean kirim ta 
9. BOEAH-BOEAHAN : en, dimoeatkan sebagai kabaran, 

Tn wel kalau sebagai advertentie. 
ananas. an | bidji , Maan Lain hal kalau lebih doeloe toean 

” Haa » ipa kirimkan statuten dari Huishoudelijk 
djeroek. (Garoet) 10 : ' 0.45 Reglement dari itoe vereeniging. 

».. (Bali) 10» .» 125| Toecan F.J) Hoetagaloenp- 
Lot ag 3 h Ah SiantarS. v. S, 
Pn Ki Oentoek mengambil kepastian, re- 
Ainan au » ». Idactie lebih doeloe hendak memilih 

. Gndtanton) "1 £ Ka dari toelisan2 toean jang dikirimkan. 

pisang radja I sisir , 0.15| Toean Soemardi, Kp. Ngem 
se. ambon 2 bidji ,0.02/boen Semarang: 
He tandoek hit, . 0.021 Boeat medewerkar baiklah redactie 

raimboetan (matjan) 1 iket 0.025 |terima, tetapi boeat agentschap ini me 
2 (njonja) 1 ».. »0.015pnoeroet pertimbangan administratie de 

sawoh 10 bidji ,, 0.05 ngan menilik keadaan langganan di 
as » 0.06 litoe kota. 

  

A
p
r
 

F 
7 

4 

2 

Yi
 

  

m
s
 

Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji 

Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

Oplaag 6000 Exemplaren 

Dikirim pertjoemah kepada leden P. P.B. B. dan dibatja oleh langganan2 
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

“Harga abonnement boeat Hindia. 

f 5.— setaon atawa 12 nomer, f2.50 setengah taon aftawa 6 nomer, pem- 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon aftawa6 nomer. 

Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie. 
Menghadepi hasil besar dan menjenangkens fariefnja rendah dan berlang- 
ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 
Ingetlah, kalangan Regentschapsraed atawa Reg. Werkenjang terkemoedi 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P. P. B, B. bisa men- 
djadi lapangan advertentie djoega 
Perminta'an langganan afawa pertjonftoan Pemimpin, mocat adver- 
tentie afawa tarief serta masoek lid P, P, B. B. toelis pada. 

Administratie. 

Batavia- Centrum 18. Salehlaan 18, Paviljoen) Telefoon No. 3071 WI,       

  

  

|. ROBINSON SCHOENFABRIEK 
“1 V/h FRANS VERSCHUUR N.V. 

1 4 NIIMEGEN 

TOKO DE ZON, PASAR BAROE. TIO TEK HONG PASAR BAROE.   » 0.40 
3 . Una 

” 0.25 x. 

Ebit ngan toelang) 1 0.30 1 
ang. K 

ta : 5 2 Wika) — bebek Men ekor , 0.25 Importeurs: KERKHOFF, KERSTHOLT & Co. 

dari soldadoe laoetjang| gangsa 8 » 0.75 
an di daerah Saar sebagai La H » 0.30 
pitein De Bruyne, Tan at| ajam kebiri 4 » s0 

c d van Oranje | Ikoen » ” » 
Ke PRA , 010 TOKO EUROPA, 

. » 

DISINILAH SAJA 
SEKARANG! 

   

   

  

   

  

   

  

   

   

    

     

        

   

          

    

      

   

  

   

Saja datang dari 

fabrik baroe! 

Saja djoestroe ada datang dari 
fabrik Robinson jang baroe. 

Fabrik jang paling besar, di- 
mana moelai sekarang sepatoe- 
sepatoe Robinson akan dibikin. 
Dengan atoeran dan machine- 

machine.... jang begitoe mo- 
dern, jang di tanah Nederiand 
tida ada bandingannja. 
Dan sepatoe-sepatoe jang di- 
bikinnja ........ Lebih bagoes, 
lebih koeat, dan lebih pas 

dipakai. Dan... lebih sem- 
poerna bosatannja. : 
Model-model jang lama betah 
terbakar. Dan “gantinja adalah 
model baroe jang lebih modern, 
Robinson model baroe kita 
perkenalkan, lantaran pas dan 
enak dipakai, dan roepanjapoen 
bagoes. 
Semoea toko-toko jang agak 

terkenal ada mempoerfjai per- 

sediaan tjoekaep: dari itoe 
periksalah sepatoe-sepatoe jang 

terbagoes dan modern itoe. 
Akan tetapi ingat, periksalahi 

jang betoel, soepaja Toean 
terima sepatoe Robinson jang 
toelen. Dibawahnja (sol) dari 
saban sepatoe boeatan fabrik 
Robinson, ada merk: Robinson. 

    

    

Sepatoe? 
jang sampoerna 

boeat 
orang toga dan anak. 

Batavia, Soerabaia, Bandoeng, Semarang, Cheribon 

Di Batavia bisa dibeli pada: 

PASAR BAREO. TOKO TROPIA, POSTWEG NOORD. 

   

    
      
      

        
      

      
    
   

  

          

       

   
   

        

  

     
   

  

    
     

      

   

  

   

  

     

    

      

       

       

  

   

    

      

          

      

    

      

       

  

          

  

    
      
      

     

    

   
     

  

    
    

  

        
        
     

     
   

   

       

  

   

  

      

   

  

    

    

   

    

   

    



        

   

  

    
    
     
    

          

        

    

        

        

        

        
       
      

GLOBE THEATER 

Ini malem Aga malem Baca 

.BIRD OF PARADISE" 
DENGAN 

'DOL0RES DEL RIO dan JOEL MC. CREA 

       

   

   

   

    
     

  

      

     

   
    

    

     

   

  

      

  Mevr. A. Scheltema Joustra ) 3 

. Oogarts LN 
Raden Salehlaan 45 Tel, 6167 WI. " 

Spreekuur van : 7.30 8.30 v.m. | 
5—Tmum 4 

  

  

  

Ini malem dan malem 
'brikoetnja 

  

  

  

HOTEL PAULZE 
V. H. NAIMIN 

Moekanja Station Bandoeng 

  
Filmkantoor K. GAMISCH mempertoendjoekkan 

Satoe film keadaan perang besar jang beloem pernah diper- 

Tn toendjoekkan disini, 

HET ONZEKERE 
(NASIB JANG TIDAK TENTOE) 

Peperangan jang sangat heibat, mengerikan, seram, dan ber- 
bahaja. 

Reclame lebih djaoeh tidak perloe, orang boleh saksikan sadja 
sendiri, bagaimana pemandangannja ini film dimasa perang 

besar. Perasaan belas kasihan tidak ada sama sekali 
terhadap moesoeh. 

Soenggoeh djiwa manoesia tidak berharga dalam waktoe itoe. 

Lam
a 

La
 E
A 

an 
de

a 
P
a
 

Satoe R.K.O. Radiofilm jang mengherankan, mendahsjatkan, 

penoeh dengan pemandangan2 jang?menarik hati. Sa 
B
a
b
a
t
 

Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 
poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 

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

Terletaknja HOTEL di Centrumnja 
KOTA Bandoeng: 

Tarief kamar paling rendah dan 8 
menoercet zaman. 

N.B. Sedia Kamar boeat tinggal la- 
ma atau boelanan, abonnement dapat 
harga dengan menjenangken. 

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 ada dinegeri sana.—- Lihatlah pesta2 dari orang kanibalen 

dan mereka' poenja dansa jang memboedjoek. - 

  

Dimana-mana tempat jang soedah mempertoendjoekkan ini film 
tidak tjoekoep satoe minggoe sadja oleh karena ini film amat 

disoekai betoel oleh publiek. 

Saksikanlah tjara bagaimana Dolores Del Rio jang sekarang 
telah mendjadi populair, bermain dalam ini film. Dengan per- 
gerakan badannja jang tjantik-molek, dapat mempengarnehi hati 

sekalian penonton. 

1   
    

      

    
        

    

        

          

      
          
         

  

          

                 
       

          

    2   Memoedjikan dengan hormat, 

De Eigenaar 

69 A. WACHIT 

NINA 

| 
4 

7 

  

    

  

    'UNEMA PALACE 
Ss malem dan malem berikoetnja 
Hesa “rambling Romeo who | 
doesn't have to chear—because 
ae never makesa bargain. 

But his pal and-his gal goe 
plans of their own! 

  
  

| RIALTO BIOSCOOP 
: Se enen Bat-C. SOEDAH TERBIT 
    

   

         

     

»Krisis Ekonomi 

          
          

Ini malem pengabisan 
: dan Kapitaisme" 

100 Kali tertawa — Mesem — Goembira dan senang hati aken 

disoegoehken pada sekalian penonton oleh 

HAROLD LLOYD 
(Si katja mata gedeh) 

  

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 

tebalnja XII -I- 90 moeka 

formaat 16 X 24 cm. 

ISI KITAB: e 

  

I. Indonesia dalam krisis. 
II. Dari hal pengertian ,,krisis“. 
1. Tingkat- tingkat zaman per- 

Dalem iapoenja Super Speciale Comedie. 

Grandma's boy Anaknja Ma Kolot 
        ekonormian. : 

IV, Soesoenan — perekonomian : : aa : 2 seisi Oi dan krisis. | 
Permoela sebagi anak moeda penakoet, jang didjenge tiki ajah V. Keterangan Kajen dan 
semoca pendoedoek itoe kampoeng brikoet nona jang ia tjantiken cyklus. 

. sampe satoe waktoe ma kolotnja dapet akal ia panggil tjoetjoenja IV, Depressi sekarang. 
dan kasiken ia satoe DJIMAT VH. Politik kunjuktur. 

VII. Penoetoep. 9TRANGERS IN LOVE 
  

PENERBIT St. LEMBAO TOEAH 
Gg. Kebon Djeroek 37 
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    “00 FREDRIC MARCH - : KAY FRANCIS 
STUART JULIETTE 
ERWIN " COMPTON 

REMBOURS TIDAK DIKIRIM, 

Di Betawi boleh dapat pada: 

Toean Soemanang, Kramat 174. 

Batavia-Centrum. 

| Fe a 5 CE N TRALE B | Oo COPE Pesanlah lekas, ditjetak tidak 

| GA Gan ampuni Picture Mr, Cornelis 4 Na G 
: 

1 

Boeat hari SENEN 18 dan SELASA 19 Febr. 1935 

PROGRAMMA BESAR 
Goena menambah keramean” TJAPGOMEH kita sengadja pilih 

satoe film jang besar serta rame dari Universal: . 5 

Mao: TON gia GE 
dengen acteur jang djempol 

KEN MAYNARD 

KEDOEA 

d THE LUCKY TEXAN“ 
dengen . YOEN WAYNE 

Satoe djago moeda baroe, jang aken nanti mendjadi populaire 
antara publiek. 

s 
uan dodi do 

    
Tani KAY FRANCIS jang tersohor sanget perlente di Honywood 

FREDERICH MARCH terkenal dalem Dr. JEKYLL en Dr. HYDE 

" dengen terbantoe STUART ERWIN jang konak. Drama jang 

loear biasa en bagoes. 

  

Administarie Pemandan gan 
126 Senen 107.       
  

M
a
n
a
n
 
u
u
 

“
5
 

1 Y 

Adi
 

Dateng saksiken sendiri 

  

    

  

  

  

- Aa 

Kenapa matanja? 
Djangan didjawab, lebih “baik He» dota diam pergi sadja ke 

Kliniek Dr. Koetjing Pasar Senen 214 Batavia-C. bawa wang 
of tidak sama sadja ditanggoeng moesti dapat obat, tidak pilih 

orangnja  semoeanja diterima dengan hormat, dioeroes beres 

penjakit doeloe dan nomor Pe sekali baroe bitjara per- 

kara wang. 

Obat Ta Ken ialah RADJA dari segala obat mala 
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1 HOLLYWOOD THBATER 1 
PANTJORAN CB A KAN A 

  

     
Tjonto Hanito boeat pertjobaan 
dikirim G RA TI S asal sadja 
maoe Sage ne ongkosnja. 

£ 

Atas permintahan orang banjak ini malem aken dipertoendjoe- 

ken boeat pengabisan kali 

OUW PEeh TJOA 
(Doea Siloeman Oeler Poeti dan Item) 

  
MINTALAH PER ,REMBOURS" 

. Boeat djoeal lagi dapat 40 pCt rabat. 

"NN. B. Sesoeatoe roemah tangga moesti, ja perloe simpan dan 
L3 sedia dari obat-obatan 1 Fiesch obat mata Tjap Koetjing, 

| Taulin boeat penjakit koelit, dan sepasang Cataulino 
dan Catapodi, selamat beroentoeng serta akan roekoen 

. dan damailah toean seroemah tangga. 

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

. dan Kotaradja V. V. 

KLINIEK DOKT ER KOETJING.: 
F jne beat Minetal Tana "1 sita — Batavia Centrum. 

     

         
        
    
  

Doea siloeman oeler satelah. bertapa ratoesan taon telah men- 

dielma djadi doea gadis jang tjantik dan jang satoe menika 

Sama satoe pemueda tjakep dari siapa ia dapet satoe poetra. 

  

  

Besok malem aken dipertoendjoeken samboengannja serie, 

THE LAST OF MOHICANS. 
(Moesnanja bangsa Indians) Bagian 3/4 

dengen itoe djago toea HARRY CAREY dalem hoofdrol, 

    



  

  

   
  

   

    

   
   

  

  
   
    

    

'oleh n jang 'pertama 
perhatian: “tentang : “ini so'al gedong me : 

' besar, Dibawah ini kita moeatkan poela torli | 
san dari toean S, Kartaman jaug merasa djoe | 
ga toeroet mengalami ' 'adanja penang 
Tag, terseboet. Kan Lani 

     
    

          

          

    

   
    

    

   

     

   
   

    
    

   
    

    
    
   

  

    

      
       

  

    

       

    
    

     

  

   
    

    
   
   
   

    

  

   

  

   

   

    

    
   
      

     
   
    
     

     
   
    
       
     

     

   
      

   
   

        

    
   

    

   

  

   

  

         

  

     

2 menanjakan tentang kedoedoekan dari 
Te tadi dengan me et 

Comite    
   

  

“Badan jang ihi oent 
. rocs G.P.I. tadi. Keterangan t. Winoto 
— toe boleh 'dimakloemkan, oleh karena 

ia baroe sadja dalam th: 1931 :koet 
tjampoer dalam san itoe, sedang 
kar boleh djadi ta" mengetahoci se- 

2 lak-beloeknja adanja G.Pa: dari per- 
| moelaan. Maka :toe saja merasa kewa- 

2 Sa BENen: sekedar soembangan 
1 3 Hae aa dari asal Penang 

sed « La     
  
Indonesia. - 

Kalau ta” keliroe setelah “Blitar an 
Sional Indonesia almarhoem didirikan 
pada boelan Juli 1927 maka atas ini- 
tiatieinja toean2 Mr. Sartono dan Mr. 
Budhiarto dibangoenkan seboeah comi- 
te dengan nama C omiteGedong 
Fermoefakatan Nasional 
Indonesia 
ngoeroes comite terseboet “diantaranja| 4 
totan2 Mr. Sartono dan Mr. Budhiarto. | 
'Maksoed dari comite tadi ialah akan 
mengadakan seboeah gedong oentoek | 
: keperioean berapat-dari SeB OA per 
gerakan di Djaka 

    

   
   

  

       

      

| kan. Sajang saja tara ak menerang 
kan an Pane Ba tari 

    

1 &, Sa 

dikatakannja akar dibeli oleh Came 
in huurkoop. So'al ini barangkali 

| Djakarta pernah mendengar, 
: mika ta mengherankan jang ra'jat 

| merasa girang dan memberi bantoean:! 
dengan sepenoeh 
kelak akan: mempoenjai. gedong sendiri, 
ialah gedong. dari ra'jat goena keper| 
loean segenap pergerakannja. : 

Gedong Permoefakatan 
Indones ia. 

5 .. Sebagai -dikatakam diatas bata ig. | 
3 mendj di pengoeroes Comite Gedong 
Hai katan Nasional Indonesia ia- | 
j Mr. Sartono Cs, ena 

  

   

ja ke u Naa di Lan 
karta, ialah kira2 dalam boelan Juni 

29, sebeloem hari congres itoe da- 
g, maka Ke Ma le meng Ig eepaa 

  

: niat dioegk ik 
houw baroe tadi 

Setelah pindah 
   

   
     
   
   
   
   
    
   

eukan seboeah Badan d 
itoepoen diberi nama Ge- 

ng Permoefakatan Indo- 
Badan tadi dipimpin oleh 

Mr. Sartono, sedangkan ang- 

  

per 
6 | maoep pen sociaal, dengan membajar 
  

dan beberapa perkoempoelan lain jang 
: Jaena 'sokongan tidak tetap, dian- 

Oleh tocan s. Nadal Han k 

bo ja E 

ah | Nasional Indonesia j Jang telah menerima 
-loeroesan dari Rakjat dengan djalan 

lijst atau langsoeng kepada comite 

dipoengoet dari Sakoenja Rakjat. Me- 

» Soekarto, maka ternjata dalam kasboek 

Jatau- -penjerahan ocang dari comite di 
atas kepada G.P,I. Sampai ini waktoe 

lan jang mendjadi pe Sastroamidjojo tentang G.P-I-sekarang 

- rang jang mendjadi pertanjaan Rakjat, 

pend rian Basung Nasional Indonesia 

a dapat keterangan koop. 
2 Ek salah satoe Fihak: Comite terseboet,| 
- ana toean Bi on membeli dan P.R. pindah ke G. Kenari, maka 

tenaga, oleh karena 

Ihanja G.P.I. haroes mengoeroes ten-| 

tang onderhoud, penerangan, nafkah | 

v | maka me jaknja anggauta2nja menge-. 

at PN al aa perkara G.PI. 

2 'satoean Indonesia, sebagai pengganti 

| ngoeroe:  |maka ro 
yerloean clubgebouw tad an dibah: ag 

clubge | 

  

Per Sean a ocmoem. 

gerskan: di Diakarta, baik politiek, 

nntributie tiap2 boelan masing2? 5.- 
da saat 'itoe (1929-1931) terijatat 
agai anggautanja: P.N.I. B.0. Pa- 

segan jong Sarekat Selebes, Boedi Darma 

anja “Ajoega ada perkoempoelan 

n n iboe: Roekoen Wanoedyo. 

Dimanakah verantwoor- 
ding Comite gedong? 
jatas telah dioeraikan tentang adal 

a comite Gedong Permoefakatan 

     
   

terseboet, goena keperloean pendirian 
gedong. Setelah di G, Kenari berdiri 
Gedong Permoefakatan indonesia, Ra 
jat ta' mendengar akan verslagnja atau 
verantwoording dari comite terseboet, 
teroetama tentang adanja ocang jang 

noeroe spengetahoean Saja, waktoe ta- 
hoen 1929—193! semasa admini'sratie 
G. P4, mas dipegang: oleh toean 

'|G.P:I ta” nampak socatoe pengoperan 

sesoenggoehnja soal oeroesan comite 
doeloe itoe masih gelap (beloem terang) 
karena comite ta mengoemoemkan 

| verstagnja ataupoen verantwoordingnja 
kepada Rakjat. Soal lama ini berhoe- 
boeng moentjoelnja toelisan toean S. 

dikalangan “Rakjat Djakarta mendjadi 
soal j jang actueel, Diantaranja ada jang 
“ingat poela akan soainja Fonds Nasio 
nal jang ta” ketahoean perginja. Seka- 

  

h verantwoording dari com! ite 

Djakarta? 

| Huurkoop ataukah me 
njewa? 

' Doeloe dik.takannja, bahwa di G. 
Kenari itoe akan dibajar dengan buur- 

“Sitelah P.N.I. Persatoean Indonesia 

P.N.I. dan P.R, dapat boeboehan oen 

Itoek menjewa kamar2, ketjoeali kamar 

|roeangan tempa' vergadering -PNI. ne 

f 25.— dan PR. oentoek keperloean 
pergoeroean dapat boeboehan f 75— 
seboelan. Djadi djoemblah tiap2 boe- 
jan f 100.—,wang mana diserahkan ke 
pada toean Thamrin. 

Katanja roeangan besar (tempat ver- 

'gadering) itoe soedah diserahkan ke 

(pada Badan G.P,I. dengan pertjoema, 

administratie. dan djongos. Disini te- 

rang jang kepoenjaan G.P.I. itoe- ha-| 

nja.roeangan besar, ialah tempat bera 

'pat. Hanja sajang orang ta' me- 

ngetahoei, ketjoeali ketoea Badan 

G,P,I. bagaimanakah olehnja toean 

.| Thamrin menjerahkan roeangan besar 

itoe. Apakak sebagai gunst boeat se 
| mentara waktoe, selama ia masih da 

pat menerima wang sewaan tiap2 boe 

an, ataukah diserahkan  oentoek-dan 

mendjadi hak Ra'jat. Sebetoelnja oleh 

|karena Badan G.P,I.itoe mempoenjai 

anggauta jang terdiri dari ' beberapa 

n | per koempoelan atau wakil dari Ra'jat, 

   

    

GP. pada waktoe 
tita Sekarang. 
Setelah Partai Indonesia s. k. Per- 

       

  

            

  

   
   

& 

njewa dari P, N.I. marhoem, pindah 
bgebouwnja. sendiri dan kemoe- 

ian P.R, poen pindah ke Kramat 174, 
nja Badan G.P.I. itoe ta? 

k Doeloe segala oeroesan 
gedoi 3 tentang sewa menjewa d.I. IL, 
aa berhoeboengan atau berem- 
boeg dengan administrateur G. P. 1. 
“Tetapi sekarang administrateur ta ada, 

Injewa kamar dibelakang tiap2 boelan |. 

  

  

(Anak-anak Belanda zain 
sekarang. 

Aneta dari Semarang mengabarkan 
(ini 'zetsel tertahan kekoe- 

i-b.l): 
Menoeroet Loc, keadaan anak anak 

Belanda di Pekalongan sekarang soeng 
goeh ada menarik perhatian tentang| 
mereka poenja kelakoean2. Seorang 
pemoeda oemoer 16 , tahoen nama 
Dikkie Bal soedah 'mentjoeri dari 
peti besi bapanja sendiri, dimana di 
ambilnja barang2 perhiasan bekas ke 
poenjaan iboenja sendiri jang baroe 
meninggal doenia, seharga f. 1000. la 
djoealkan itoe barang2 perhiasan ber 
sama sama lain-lain pemoeda nama 
Benny Monteiro dan Rertus 
Bo0oy, hanja dengan harga kira”kira | 
f 200, Dengan oeang f 200 itoe Benny 
Monteiro telah mendirikan satoe per 
oesahaan arak gelap. Sekarang ketiga 
anak-anak nakal “itoe soedah dima. 
soekkan dalam tahanan. : 

Lain dari pada itoe pada tanggal 24 
December 1934 ada segolongan 15 
anak-anak moeda, diantara mana ada 
ikoet poela itoe 3 pemoeda terseboet 
diatas masing-masing telah mengera 
jok seorang Tionghoa sehingga ia ini 
mendapat loeka berat dikepalanja se 
belah belakang. 

Substituut Officier van Justitie mr. 
Geesink telah pergi ke Pekalongan 
oentoek 4 hari lamanja boeat mendji 
lankan penjenaa ini Perkak 

ae RN 
- 

Terdakwa kki ba wa lari 
gadis Tionghoa 

Padahari Kemis jbl. Landraad dikota 
Cheribon telah -bersidang memeriksa 
perkara - seorang pemueda Indonesier 
nama Moh. Saloeri' beroemah didesa 
Ploembon regentschap Cheribon, sebab 
terdakwa telah melarikan seorang gadis 
Tionghoa nama Loa Swie Nio, anaknja 

woeng. jangmana  menjebabkan itoe 
gadis sehingga berachir soedah me- 
ngandoeng 7 boelan lamanja, 
“Terdakwa dibela oleh Mr. Gatot. 
Sebetoelnja ini doea-ketjintaan soedah 

ng berhoeboengan,“jaitoersedari th. 

delijik dalam 6 boelan lamanja. 
Si gadis hendak dikawin teroes olehj. 

Moh. Saloeri, tetapi orang teeanjatidak/dah terdapat bagian bawahnja dari 
mengizinkan, sehingga terpaksalah ke|seboeah artja besarnja lebih dari biasa 
doea soeami istri (tidak kawin) itoe 
bertjerat ...! 

aa 

B, B. Djawa Barat, 

Oentoek samentara waktoe dipeker- 
djakan sebagai ambtenaar dalam dienst 
B.B, Indonesia (G.A LB.) di provincie 
Djawa Barat dan ditempatkan dalam 
keresidenan : 

Banten: Mas Atmasoedarga dan 
Raden Otong Wirakoesoemah. 

Betawi: Raden Moehamad Hasan 
Kartadikoesoemah. 

Bogor: Soedardja dan Raden Male 
Wiranatakoescemah. 

Priangan: Mas Bachri Kartapradja 
dan Raden Hasan Adisendjaja. 

Tjirebon : Raden Koko Raksawidjaja 
dan Raden Hasan Machboel. 

a 

“Dipindahkan dari Kantor Ass. Res. 
Bogor. ke Kantor Res. Tjirebon, Com- 
mies b.d. Alg. Kantoordienst dalam 
'Prov. Djawa Barat, Haroen. 

Idem dari Kantor Ass. Res. Garoet 
ke Kantor idem Poerwakarta, idem 
Raden Soejoed Soeriatanoe Ningrat. 
Idem dari Kantor Ass. Res. Ban- 

doeng ke Kantor idem Garoet, idem 
F.E. Blogg. 

Idem dari Kantor Ass, Res. -Soeme- 

  

dengan langsoeng berhoeboengan de- 
ngan toean Thamrin. Bagaimanakah 
artinja ini ? Apakah anggauta2 G.P,l. 
ta' mengetahoei so'al itoe? 

Bagaimana. doedoeknjal 
perkara? 

Oleh karena ra'jatpoen ingin me- 
ngetahoei doedoeknja perkara dari 
so'al gedong di Gang Kenari itoe, dan 
djoega ingin mengetahoei perginja 
oeang jang dikoempoelkan oleh Comite 
doeloe, maka hendaklah segenap ang- 
gauta dan penjokong dari Badan G.P.I, 
"mendesak kepada pengoeroes (Bestuur) 
Badan" G. P, 1. soepaja so'al jang masih 
mendjadi teka teki itoe dapat dipetjah 
kan, dan oentoek mendjaga ketetapan 
kepertjajaan ra'jat terhadap pemimpin2 
kita dikemoedian hari. 

Hendaklah segenap     ari GPI terdiri dari beberapa 
         

tinggal seorang djongos jang toenggoe 
|dibelakang, sedangkan segala vercesan 

rangantempatdihari Sabtoel 

dang ke Kantor idem Bandoeng, idem 
Raden Soemardja. 

bon ke Kantor idem Soemedang. idem 

soemah, 

toean Loa Gwan Lie di Karang Sve-| 

dari. tempat2 berhala dari djaman ke 
“ssampar berachir mi ndoeng: Sopanan Hindoe- Djawa, pada waktoe 

an diperiksa dengan telitih, fketinggian paling atas, di sebelah ba- 
Landraad memoetoeskan terdakwa difratnja terdapat toelisan2 di atas batoe 
kenakan hoekoem 3 boelan voorwaar-|dan seboeah artja dari Boedha jang 

terbikin dari tembaga. 

raat djoega 

| Satoe keoentoengan 

Bolandja DJ 

N. B. Harga satoe sen lida kasi naik. 

Perobahan Baroe 
dan » 

Satoe kelonggaran lagi boeat PUBLIEK 

Tiduk pandang berapa banjaknja 

belandja 

ARIT VRI) 
Hormat Kami 

Hs. Vrg. DJOHAN-DJOHOR 

Batavia-C. 

Publiek djadi hakim harga. 

  

  

kiem dari Kantor Ass, Res. Tjire- 

Raden Moehamad Hasan Anggakoe- 

SE seba 

Barang koeno di Peibnaik 
Sisa2nja dari Radja Sri 
Widjaja. 

Aneta kawatkan dari Palembang, 
achli tentarg oeroesan barang koeno 
Schritger, jang oentoek beberapa ming 
goe lamanja berdiam di Palembang, 
dengan maksoed melakoekan pemerik 
saan kepada sisa2nja keradjaan Sri 
Widjaja (Palembang alam koeno) telah 
mendapat di sebelah Timoer kota Pa- 
lembang satoe pendirian gedoeng2 da 
ri 6 tempat berhala dari abad ke-15 
dan abad ke-14, - 

Selandjoetnja djoega sisanja dari 
safoe tempat jang rakjatnja memeloek 
igama Ciwa, 6 soerat2 di atas batoe. 
dan 2 patoeng batoe gadjah-ikan. 

Di tengah2nja poesat kota Palem 
bang jang sekarang, terdapat sisa2nja 

Di soengai Kedoekan Boekit soe- 

dan gambar2 di atas batoe dari salah 
safoe dewa igama Boedha, Lokesiwara. 

2 —O— 

Berita dari Pandjermasin. 
Pembantoe kita dari Bandjermasin 

mengabarkan : 

Membasmi orang 
politiek? 

Menoeroet bisikan jang disampaikan 
pada kita dalam beberapa minggoe jl, 
oleh Koeasa dari Nomura Rubber Re- 
fenery disini ada disampaikan kepada 
pegawainja jang memasoeki pergera- 
kan politiek soepaja mereka memikir 
kan, bahasa kepadanja ada dipertim- 
bangkan keloear dari politiek atau ke 
loear dari pergerakan. 

Seperti kita telah selidiki, disana ada 
terdapat doea anggauta dari P.N.I, 
dan djoega doeca anggauta deri P,B.I. 

Perboeatan koeasa dari ini N. R. R. 
baroe sekali ini ia berboeat demikian, 
sedang dahoeloenja mereka telah tahoe 
keadaan personeelnja dimaria tempat 
pergerakannja, 

Lebih landjoet mendengar bisikan 
orang, sebagai Oetoesan Kalimantan 
telah wartakan, jaitoe itoe Koeasa N. 
R.R. soedah melakoekan itoe karena, 
atas permintaannja seorang Wakil pe 
merintah dikota ini, 

Sampai dimana achirnja, kita tonran 
melihatkannja. 

Islam dan Kebangsaan. 
Di Martapoera oleh beberapa pemoe 

danja, soedah dirasa jang satoe per- 
koempoelan jang berdasar Islam dan 
Kebangsaan. 

Politiek jang dipakainja, jalah tidak 
»non“ dan tidak , co“ 

Sebagai kepala "pendiri dari perkoem 
poelan menoeroet berita ialah pemoeda 
M. Bakrie jang sedjak beberapa waktoe 
ini memang bersympathie benar dengan 
pergerakan2, teroetama dengan oesaha 
nja mengadakan Volksmeeting2 disana. 
« Kita berdo'a sadja moedah2han itoe 
perkoempoelan bisa mendapat hasil 
hasil jang baik dan soeboerlah hidoep 
nja, dan mendjadi perhatian teroeta- 
manja bagi poetera-poeteri Martapoe- 
ra dan Indonesia oemoemnja. 

lah Martapoera bisa mendirikan satoe 
perkoempoelan jang berpolitiek dengan 
bikinannja sendiri poela, sedang da- 
hoeloenja terkenal satoe negeri jang 
masih dingin akan kemadjoean, pada 
hal tempatnja berdekatan dengan Ban 
djermasir, dan orangnja banjak pela 
djar2 ketanah Djawa dan lain lainnja. 

Keinsjafan pemoeda roepanja jang 

bisa mendorong kemoeka. 

Oetoesan Kalimantan 
ditoentoet oleh peng- 
hoeloe di Koesambi. 

Pada hari Djoem at pagi, stelah dipe- 
riksa doea orang pegawai dari Druk. 
Oesaha Kalimantan, jaitoe seorang 
Jetter-zetier dan seorang drukker, ber- 
hoeboeng dengan toentoetan toelisan 
dalam Oetoesan Kalimantan no, 3 tg, 
15 Januari 1935, dimana didalam ka- 
baran warta dari Paringin (bagian 
Amoentai) ditoetoerkan perboeatannja 
seorang Penghoeloe jang mengoem- 
poelkan oeang oentoek memperbaiki 
mesdjid. 

Roepanja dengan adanja toelisan itoe, 
penghoeloe tsb. tidak merasa berboeat, 
djadi dia madjoekan toetoetan, 

Toelisan itoe dimoeat dengan tidak 
ditanggoeng oleh Redactie. 

Dan pada hari Sabtoenja tengah 
hari soedah diperiksa tocan Hadbarijah 
jang mendjadi verantwoordelijk dari 
soerat kabar terseboet boeat didengar 
keterangannja berhoeboeng dengan itoe 
toentoenan. 

Kabarnja toean terseboet soedah 
katakan, bahasa ia dalam hal'ini tidak 
dapat ditoentoet. sebeloem poelisi ber 
oeroesan dengan sipenoelis dari itoe 
toelisan, 2 

Sementara kita toenggoe bagaimana 
kah kesoedahannja dari ini perkara. 

Orichiedien di gemari 

Kita lihat sekarang, dalam kota ter- 
oetama diroemahnja toezn2 jang ber- 
gadjih baik, moelai digemari pemeli- 
haraan dari kembang2, teroetama kita 
lihat kembang Anggrek Boelan banjak 
dipelihara. 

Pemeliharaan ini, makin hari makin 
mendjalar, dan makin banjak, boekan 
sadja dipihak bangsa Belanda sadja, 
akan tetapi djoega dipihak Bangsa 
Japan serta Tionghoa poela. , 

Kegemparan2 ini, berarti makin me 
nambah kemasjhoeran kembang2 ter- 
oetama jang terdapat dihoetan2 kita 
dan di Kalimantan sini. 

Indonesia roepadja boekan tjantik 
oleh harta dan hoetannja sadja, akan 
tetapi kembang2nja memang bagoes 
dan disoekai. 

. Sekolah Arab baroe. 
Tiada berapa lama lagi, akan berdiri 

seboeah sekolah Arab dikampoeng 
Soengai Djingah atas pimpinannja 
Hadji Sabran dan. Hadji Achmad 
Koesasi. 

Sekolah ini dibangoenkan melihat 
kemaoeannja orang2 toeca moerid jang 
bakal menjekolahkan anaknja berse- 
kolah agama. 

Kita berdo'a, moedah2an langsoeng 
dan soeboerlah hidoepnja. 

Koeli2 oentoekperoe- 
sahankajoe di Saga 
koelirang, 

Peroesahaan kajoe dari babu la, 

di perhatian bagi orang jang maoe be” 
kerdja disana. 

Dengan kapal jang berangkat pada 
minggoe dahoeloe tadi soedah berang 
kat koerang lebih dari 8 orang, jang 
dengan perdjandjian dapat gadjih disa 
na. f 0,80 sehari dan dapat voorschot 
f 5. selain ongkos kapal. Dan dengan   Dengan adanja perkoempoelan ini,   ikoet memperhatikan | menoeroet pendengar kita, baroe ini 
kapal jang berangkat pada hari Rebo 
ini, akan banjak membawa orang2 jang 

v 

: : BA 2 KA at eat 3 2d 
NE LAN Sana SNN AA IBAN PO Enya 

ME basa Ban Da IR TN 
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pan di Sangkoelirang, soedah mendja » 
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| mengalami soeatoe kenaikan jang be- 

.waktoe 
Pa 

  

   
maoe bekerdja disana, karena kabarnja 
perempoekan oeroesan gadjih dan voor- 

schot ada baik. SN 

(0000 Hargaberasnaik, 
Harga beras dipasar pada waktoe ini, 

sar djoega kalau dibanding dari kea- 
daan biasa. Dahoeloe harganja 1 blik 

beras tjoema 90 sen, sekarang berharga 
lebih dari satoe roepiah, jaitoe f,1.25. 

Begitoepoen harga benihnja dibagi 
Alabio dan Amoentai, dahoeloe 
gantang paling tinggi f 30.— 
naik djadi f 40,— Fe AO 

Satoe kenaikan jang besar artinja | 
dalam zaman ini, kalau terbanding de- 
ngan keadaan kesoesahan zaman. 

Minjak kelapa djoega. 
Minjak kelapa djoega sekarang soe- 

dah naik dari harga biasa, jang da- 

    

     

  

hoeloenja satoe botol limonade tjoema| S" Se rena dak Es 

4 sen Paarekai soedah Bengtadi Pned di menghalir ke negerinja sendiri. Druk- 
Dengan harga ini, paman tani jang 

berkeboen njioer bisa memoengoet se- 
dikit kenaikan, asal sadja mereka 
soedah tahoe kenaikan tadi. '” 

Ini kabarnja berhoeboeng dengan: 
kenaikan harga dari copra jang telah| 

'berdjalan ditanah Djawa. | 
—0— : 

: terantjam. . 

Tindakan baroe dari 
Departemeni Econo- 
miseheAaken. 

Toean Soeyitno dari Sragen menoe 

- Peroesahaan pertjetakan akan 

lis sebagai berikoet: Ha 

' Beberapa boelan jang telah laloe 
dalam pers poetih telah ramai dibitja 
rakan, bahwa drukkerijen dari barigsa 
Europa terdesak, selainnja oleh druk- 
kerij2 ketjil kepoenjaan bangga Indo- 
nesier dan Tionghoa, djoega oleh druk 
kerij Japan jang beloem selang berapa 
lama berdiri: di Midden Java. Adanja 
beberapa drukkerij itoe dan djoega da 
ri Japan menjebabkan beberapa kaoem 
madjikan dari drukkerij bangsa Euro- 
pa jang memadjoekan permintaan soe 
paja peroesahaannja itoe mendapat 
perlindoengan dari pemerintah, dengan 
djalan dengan kasih perkenan druk- 
kerij Japan memboeka peroesahaannja 
di Indonesja. Memang tidak boleh di 
sangkal lagi bahwa pada drukkerijen 
dari orang Japan, Tionghoa dan Indo 
nesier ada lebih moerah, tersebab ka 
oem boeroeh jang terdiri dari bangsa 
Tionghoa dan Indonesier itoe menda- 
pat gadjih lebih rendah dari pada pe 
gawai bangsa Europa jang bekerdja 
para peroesahaan tjetak dari bangsa 
itoe. : 

Berdirinja beberapa  drukkerijen 
snnnganna -memoekoel jang sangat 
hebat bagi drukkerijen bangsa Belanda 
disini anti SA A5 
Sesoedah kaoem madjikan dari se- 

moea drukkerij di In i: Ye 
-kan perserikatan dan memboeat actie, 

| orang tidak dengar lagi soeara dari 
fihak mereka. : 5 s3 

Sebetoelnja kita tidak perloetoeroet 

    

  

: tjs mpoer membitjarakan soal itoe, akan 
“tetapi ada hal jang sangat penting 
oentoek diketahoei oleh orang banjak 
teroetama golongan bangsa kita Indo 
nesier jang mempoenjai drukkerij, 
maka kita lantas menoelis ini, sebab 
hal jang akan dibitjarakan ini menge 
nai kepentingan drukkerijen bangsa 
kita atau Tionghoa jang ketjil-ketjil, 
berhoeboeng pemerintah ada kandoeng 
niatan akan mengadakan tindakan- 
tindakan jang sedikit atau banjak akan 
menahan atau akan ,remmen“ kema- 

| djoeannja drukkerijen jang ketjil. 
Begitocla dari soember jang sangat | 

“ boleh dipertjaja, Departement Econo- 
mische Zaken, sekarang sedang mer n- 
tjang oendang2, jang mana antara lain 
lain seperti berikoet : PIN 

1. bahwa sesoeatoe drukkerij jang 
sekarang masih ketjil, tapi sebab men 
dapat kemadjoean akan diperloeaskan 
departement Economische Zaken tidak 
akanmemperkenankan. 

—. 2. pelarangan (verbod) mendirikan 
drukkerij baroe. 

'3. pelarangan tidak boleh membeli 
mesin baroe. 

4. pembelian, mesin haroes dibajar 
dengan contant separo, dan separonja 
mesti dibajar loenas dalam temposa 
toe tahoen. Na ente te 
Sskianlah pendengaran kita, tindakan 

jang akan diambil oleh pemerintah le 
bih betoel oleh departement Economi 
sche Zaken. A Si 

Menoeroet keterangan jang kita da- 

at 

KAA doeloe ditentoekan, haroes di| 

bajar contant seper-sepoeloehnja dan 
sisanja mesti dibajar loenas dalam tem 
o tiga tahoen, djadi tidak seperti 

   

p 2 Fax 3 6 duh 1 & 

“jang bakal didjalankan, jaitoe : dalam 

mpo satoe tahoen, sedang pemba- 

Kamen 

KELAMBO 
' Randjang No. 2 oekoeran 

Sa No. 3 " 
ska" 9 Lain o 

man ma 
Y 

E SsoEbD 

  

   

jaran separohnja lebih doeloe. Tentoe 
sadja adanja peratoeran baroe itoe akan 
menahan madjoenja drukkerij jang ke- 
tjil2, teroetama drukkerijen dari bangsa | 
kita Indonesier dan Tionghoa, 
“Kita tentoe tidak bisa setoedjoe atas 

'peratoeran jang bakal didjalankan oleh 
pemerintah itoe, sebab peratoeran itoe 
itoe akan menghalangi kemadjoeannja 
drukkerijen jang ketjil2, sedang kema- 
|djoean sesoeatoe peroesahaan berarti 

N | membangoenkan kesedjahteraan pen- 

1U0 idoedoek, sementara hasil dari drukkerij | 
18 Ibangsa Indonesier atau Tionghoa te- 

tap dibagaikan oleh orang orang 
jang bekerdja disitoe, sedang oeang 
poen tetap terpoetar disini, djadi 
tidak seperti drukkerij Japan jang: 
didjalankan oleh pegawai bangsa 
Japan sendiri, nistjaja wang atau hasil 

jang mereka dapat hanja terpoetar 
dikalangan sendiri sadja, atau bisa dja 

kerij jang diboeka oleh orang Japan, 
memang betoel meroegikan bagi druk- 
krij bangsa priboemi atau Tionghoa 
jang ketjil2, dari itoe soedah selajaknja 
jang pemerintah mentjegah djangan sam 
pai ada drukkerij dari bangsa itoe ber 
diri atau beroesaha disini. 

Sesoeatoe orang jang mempoenjai per 
oesahaan tentoe ingin sekali peroesa- 

| haannja itoe mendapat kemadjoean, dan 
Imadjoenja peroesahaanakan menambah 
kan kema'moeran pendoedoek, semen 
tara dari fihak pemerintah poen soe- 
dah semestinja toeroet mendjaga dan 
Imelindoengi djangan sampai ada per- 

oesahaan dari rakjatnja terantjam ben 
tjana, akan tetapi akan adanja tinda 
kan baroe dari pemerintah, seperti jg. 
kita oeraikan diatas, berarti akan me- 
Injegah kemadjoeannja peroesahaan 
drukkerij jang sekarang masih ketfjil ta 
pi hendak madjoe: 

Adanja oendang2 baroe, disini akan 
kita djelaskan begini. . 

Djika ada drukkerij jang sekarang 
mempoenjai empat mesin, dan sebab 
mendapat kemadjoean ingin bertambah. 
hendak beli satoe mesin lagi, akan 

tidak mendapat perkenan oleh peme- 

rentah. berhoeboeng larangan ui t- 
breiding itoe. 

'Zaken itoe akan meroegikan drukke- 
rijen ketjil atau mentjegah orang mem- 
boeka peroesahaan drukkerij, sedang 
semakin madjoe adanja peroesahaan 
apa sadja berarti kebaikan bagi pen- 
doedoek dan pemerentah. 

Kita mengakoei, drukkerij jang ke- 
tjil2 memang bisa. terima gedrukten 
dengan onkost moerah dan lebih moe 
rah dari pada drukkerij besar ke 
poenjaannja bangsa Europa disini. 
Hal ini sebenarnja pemerentah tidak 
boleh ambil perdoeli, sebab tactiek 
dagang jang ingin hidoep soedah ten 
toe ingin mendapat sympathie dari 
pendoedoek dengan dialan ambil oen- 
'toerg sedikit, djadi tidak seperti 
drukkerij jang besar2, jang mana se- 
lamanja ingin mendapat” oentoeng be- 
sar, sehingga gedrukien jang ditjeiak 
disitoe mesti ditarik Isbih inahal on- 
kostnja. | 
— Dalam zaman malaise seperti seka 

rang ini keboetoehan dari sesoeatoe 

orang ingin dikoerangi, begitoe djoega 

onkostv tjitak barang keperloeannja 
'mesti jang moerah, dengan begitoe 
lada salahnja sendiri, djikalau ada 
drukkery bangsa Europa jang besar 
tidak mendapat langganan sebab on- 

kost tjitak terlaloe mahal. - 
 Sesoenggoehnja drukkerij ketjil ada 

menolong banjak bagi orang jang 

masih wmemboetoehkan pertjitakan, 

tentoe mengelocarkan oecang tidak 
'banjak. Djikalau drukkerij kepoenja- 
annja bangsa Europa disini ingin tidak 

terdesak haroes toeroenkan djoega 
tariefnja, sehingga harga pertjitakan 
djadi sama dengan di drukkerij ketjil. 
Inilah satoe pernjataan dari kita, dji- 
kalau tindakan dari Departement Eco- 
nomische Zaken itoe tjoema terdorong 
oleh sentiment jaitoe bernaksoed: 
akan menolong drukkerijen besar dari 
bangsa Europa di Indonesia, 

- Oleh karena di Solo dan djoega di 
lain tempat ada banjak drukkerij ketjil 
dari bangsa Indonesier dan Tionghoa, 
apakah tidak baik mereka itoe sama 

mengadakan pertemoean oentoek me- 
remboeg hal itoe dan beramai ramai 
memadjoekan keberatannja atas tinda- 
kan pemerintah jang akan dikeloearkan 
itoe. 4 

Kita pertjaja, djikalau fihak jang 

bahwa pembelian mesin tjitak pada ( mempoenjai drukkerijen ketjil itoe me 

madjoekan keberatannja atas oendang2 

itoe, dengan mengoendjoekkanalasan2 

jang koeat. nistjaja Directeur dari Eco- 

nomische Zaken akan tjabuet niatannja 

Itoe. Ada lebih betoel lagi, djika ada 

diantara lid Volksraad jang pertanjaan 

" 
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Oleh karena hal jang akan didjalan| 
kan oleh departement Economische 

sebab orang menjitak apa sadja disitoe | 

kepada pemerintah, betoel dan tidaknja 
tentang kabar jang kita dapat dan kita 
oeraikan diatas itoe.. 

Dari soember jang setengah boleh 
dipertjaja, tindakan pemerintah seperti 
diatas itoe, tidak lama lagi akan di 
djalankan. 

—0 La 

Kapal2 terbang jang moesnah. 

Sedari tahoen 1912 
sampai12Febr. 1935. 

Berhoeboeng dengan itoe ketjela- 
kaan jang telah dialamkan oleh kapal 
terbang ,,Macon“ kepoenjaan Marine 
Amerika Sarikat didekat pantai dari 
Sans Fransisco, maka dibawah ini 
kita terakan boeat pembatja kita satoe 
lijst dari kapal-kapal terbang-terbang 
antero doenia jang telah moesnah da 
lam ketjelakaan sedari tahoen 1912, 
dalam perang doenia dan sampai pa 
da tanggal 12 Februari 1935. 

Juli 1912: Kapal terbang ,,Akron” 
meledak diatas Atlantic City, 5 orang 
jang mati, 

1914—1918: Selama perang doenia 
sama sekali ada 57 kapal terbang Zep 
pelin kepoenjaannja Duitschland jang 
telah moesna. 

September 1913: Kapal terbang 
Duitsch L 1 djatoeh ke laoet didekat 

| Helgoland,-15 orang jang mati. Dida- 
lam itoe tahoen djoega L 2 telah me 
ledak diatas kota Berlijin, jang mati 
28 orang. 3 : 

Juni” 1914: Satoe kapal terbang 
Oostenrijk telah djatoeh ke tanah 9 
orang mati. 

1919: Kapal terbang Amerikan C.8 
dapatkan ketjelakaan didekat Baltimo- 
re 75 orang jang mati, A 

Juni 1919: Kapal terbang Inggeris 
NS 11 dapatkan ketjelakaan di Laoe- 
tan Oetara, 7 jang mati. 

Augustus 1921: Kapal terbang R. 38 
djatoeh didekatnja Hull. 44 orang jang 
mati. 
“October 1922: Kapal terbang Roma 

terbakar didekat Hamton, jang mati 
34 orang. 

meledak didekat San Antonio. 
Juni 1923: Kapal terbang mrri- 

ne Amerikaan TC 1 terbakar. 
December 1933: Kapal terbang 

Fransch Dixmude telah alamkan ketji 
laka'an diatas Laoetan Tengah, kor 
ban2nja sama sekali 54 orang banjak 
nja. 2 
FTo24 : Kapal terbang Djepang S 3 

alamkan ketjilaka'an. 
September 1925: Kapal terbang Ame 

rikaan S ndaah alamkan ketjilaka- 
an dalam satoe angin riboet di Cam- 
bridge (Ohiol: 14 orang mati. 

Mei 1928, Tanggal 24 Mei kapal 
terbang Italiaan ,,italia“ dan dibawah 
pimpinannja generaal Nobile telah per 
gi ke Koetoeb Oetara. Perdjalananpergi 
telah dilakoekan dengan slamat, tetapi 
daiam perdjalanan poelang merekatelah 
alamkan keijelakaan jang heibat sekali. 
Sebagian dari anak boeahnja antara 
mana terhitoeng generaal Nobile belaka 
ngan bisa d'tolong djiwanja. 

October 1930, Kapal terbang Ingge 
rs R 101 dapatkan ketjelakaan di Be- 
auvies, 48 orang jang mati. 

Februari 1932. Kapal terbang Good 
Year Columbia dapatkan ketjelakaan 
didekat New York, satoe orang jg. mati. 

1933: V.S. Akron, dapatkan ketji- 
lakaan dekat New Yersey, 74 orang 
jang mati. 

1933: Kapal terbang Amerikaan J3, 

dapatkan ketjilakaan didekat New 
Yersey, 2 orang iang mati, 

1933: Kapal terbang Fransch E 9 

dapatkan kefjilakaan didekat Guerande, 
tidak ada jang mati, 

12 Februari 1935 : Kapal terbang 

Amerikaan, ,,Macon", jang ada terbesar 

dalam doenia, telah meledak dan han- 

tjoer mendjadi doea didekat pantai 
dari Sans Fransisco, semoea anak 
boeahnja bisa ditolong, ketjoeali doea 
lorang sadja jang masih beloem bisa 
diketemoekan. 

Inilah ada satoe lijst hitam dalam ri 
Iwajat penerbangan dari kapal terbang, 

dimana kita soedah moesti tjatat itoe 

ketjilakaan2 jang soedab moesti dia- 
lamkan oleh itoe kapal2 terbang dari 
berbagai-bagai nationaliteit, serta djoe 
ga kita bisa dapatkan pemandangan 
dari banjaknja itoe djoemblah korban 
dari mereka jang telah moesti lepas 
kan djiwanja masing2 dalam itoe per 

golakan technisch bagian penerbangan 
dioedara dengan pakai pesawat-pesa 

wat jang lebih entengan dari oedara, 
Kalau orang batja lijst hitam, maka 

pasti dalam hatinja akan timboel itoe 
perasaan koeatir, itoe kepertjajaan jang 

memangnja soedah ketjil sekali, akan 

hilang sama sekali, terhadap ketang-   
AH DJAIT 

goengannja dari itoe kapal-kapal ter- 

Februari 1922: Kapal terbang C. 2 . 

  

  

  
  

   bang dari type lebih -entengan dari 
oedara, 

| Berhoeboeng dengan itoe niatan 
boeat adakan perhoeboengan oedara 
antara Europa dari Indonesia dengan 
perantaraannja kapal-kapal terbang 

Zeppelin, maka ada djoega goenanja 
kita tempatkan lijst ini di sini, sebagai 
satoe katja jang terang sekali idari 
risiconja itoe peroesahaan terbang 
dengan kapal-kapal oedara S.T. P. 

$ $ SO — 

. Poesaka Kita. 
Soedah terbit nomer pertama dari 

madjallah boelanan ,,Poesaka Kita“ 
dikeloearkan dalam bahasa Melajoe 
dan Belanda oleh Pergoeroean Among- 
Siswa Karrenweg 186 Semarang dan 
dibawah pimpinannja toecan Drs, A, 
Sigit. 

Nomer pertama ini “ada memoeat 
toelisan2 : 

Het Melatti-takje, De beteekenis van 
de Ardjoena-figuur, Kleine oorzaken 
hebben vaak groote gevolgen, Peter| 
en Selie, De Menangkabou-legende, 
Recepten dan Wiskundige-problemen. 

—0— 

Pemadatan djoeal anaknja 
oemoer 2'/, tahoen, 

Seorang Tionghoa dari Ngandjoek, 
lantaran ketagihan madat dan tidak 

mempoenjai lain dari satoe anak oe- 

moer 2'/, tahoen, telah tjoba djoeal 
itoe anak soepaja bisa poeaskan nap- 

soenja mengisap madat. Tapi di Ngan- 
djoek itoe anak tidak ada jang maoe 

beli, hingga ia tjoba, apa di Malang 
ada orang jang soeka terima itoe anak. 

Kebetoelan ia dengar di Dampit 
ada seorang Tionghoa kepingin poe- 

ngoet anak dan begitoelah itoe anak 

diserahkan pada itoe pendoedoek Dam- 

pit, jang kasih padanja ocang f 75.— 

Dengan girang itoe orang kembali 
ke Ngandjoek dan pesta madat, tiba2 

politie tjampoer tangan. Sekarang itoe | 

pemadatan ditoentoet boeat pendjoea- 

lan anak, 
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VOETBAL 

V.LJ. 

Setia 1 —M. Club 1. 

Kemaren sore dilapangan Laan 

Trivelli dibawah pimpinan refree 

Aminoedin telah dilangsoengkan per- 

tandingan friendhy-game antara Setia 
1 dan M. Club. 1 dengan berkesoe- 
dahan seperti terseboet diatas. 

Pasangan kedoea fihak, itoe adalah 

sebagai berikoet. 

“M, Club. 
Moerdai 

Sirman Miharta 

M. Noer Saleh Daoed 

Idris Hoesin Moedjitaba Hoesin Osman 

Oo 

Amir Soekarman Saleh Aseri Prawira 

Soekarno Samsoedini Sandjoto 

Djadjoeli Harsono 
H. Alie, 

Setia. 

Barisan M. Club ada lebih koeat 

dri Minggoe jl. tatkala berhadapan 
dengan Tj. Kwitang, Difihak Setia 

backnja jang terkenal Iljas tidak ter- 

lihat, katanja beloem koeat main, 

karena baroe baik sakit. 

Beloem beberapa menit bermainan 

Soekarman soedah bisa meliwati 

pendjagaan MM. Club dan , dengan 

satoe tendangan jang keras bal soe- 

dah bersarang dalam goal Malay. De- 
ngan kekalahan ini Malay ta' poetoes 

asa, makloem Setia boleh dikatakan 

perkoempoelan jang beloem mempoe- 

njai pengalaman jang locas dalam 

pertandingan2 dengan klas 1. Moedji- 

taba cs. beroelang2 menjerang ben- 

teng Setia, dan beberapa tembakan 

kegoal Setia, selaloe bisa ditahan oleh 

'keeper HI. Ali, jang membela bente- 

ngannja dengan soenggoeh2. Kedoea 

belah fihak saling serang menjerang 
akan tetapi oesahanja ta' ada jang 

berhasil, sehingga sampai pauze stand 

tetap O—1 oentoek Setia. 
Sesoedah toeroen minoem Malay 

kelihatan bertambah gesit mainnja, dan 

beloem lamanja permainan dimoelai. 

Moedjitaba .bisa merobah stand 1—1. 
Pertandingan mendjadi spannend, dan 

Setia dalam priode ini bentengannja 
selaloe terkoeroeng. Oleh karena back- 

stel Malay selaloe kedepan, maka de- 

ngan soloran Soekarman doea kali 

bertoeroet toeroet, bisa mentjitak goal 

jang membawa kemenangan bagi per 
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lahan ini Miharta madjoe kedepan, 
memberi bantoean pada voorhoede. 

Satoe scrimmage didepan doel Setia, 
Moedjitaba mendapat kesempetan me 
njoeroeh H. Ali mengambil bal iari 
dalam djala, dan mengetjilkan kekala 
han M. Club. Beberapa -koekschop 
oentoek Malay tidak membawa hasil 
apa2 oleh karena Setiapoen merobah 
taktiek dengan mengoeatkan pembela- 
an dibelakang. Oentoeng Saleh mera- 

:Isa, bahwa taktiek ini bisa mendatang 
kan roegi, dan madjoe kedepan lagi. 
Satoe overan dari Saleh menjoeroeh 
Karman melihatkan tangkas larinja, 
dan bal dibawa teroes masoek kegoal 
Malay, akan tetapi. . . . sajang, sebe 
loemnja bal masoek didjala, referee 
menioep. tanda hands, sehingga dul- 
punt itoe tidak bisa disahkan. 

Sampai berhenti stand tetap 3—2 
oentoek kemenangan Setia, 

Dengan kemenangan ini kans Setia 
oertoek mendoedoeki tempal di klas 
1 boleh dikatakan loemajan djoega. 
Djika permainan jang kemaren diper 

poerna dan mengadakan training jang 
teratoer, boleh diharapkan atas kema- 
djoeannja. 

en OT 

0 PPV.LM. 

Saptoe Jong Manggarai — Oedaya 2—2, 

Minggoe Rest P, P, V. I, M. — Zwaluw 
Bogor 1—4. 

— Ob 

REI, 
S,i.o.s.— Ind, Ra,- : 2—0. 
v.“O.P.—De Atlas 2—1. 

Di bawah oedara jang djelek, pada 
hari Saptoe telah bertemoe antara 
Sios contra Ind. Ra. jang berkesoeda- 
han Ind. Ra. haroes menjerah di tjoe- 
koeri dengan angka 2—0 Goeat keoen- 
toengannja Sios. 

Djikalau toch Ind. Ra, ini kali kena 
di bendjolkan memang haroes diakoei 
jang ini waktoe Sios ada mempoenjai 
spelers kebanjakan tenaga baroe, kita 
pertjaja di kemoedianshari tentoe di 
fihak Ind. Ra. harces merasa mengiri 
pada lawannja, dan makin bergiat 
soepaja bisa berdjadjar dengan kawan- 
kawannja jang lain, ' 

v.v“.O.P'— De Atlas 2—1 

Di hari Minggoenja dengan men- 
dapat koendjoengan penenton lebih 
dari pada hari kemarennja, ini tentoe 
gampang di mengerti sebab orang 
ingin mengetahoei sampai dimana 
kekoeatannja itoe tamoe dari Kwitang. 

Dalam ini pertandingan ternjata v.v. 
O. P. boleh tarik ia poenja bendera, 
karena berachir itoe tamoe ia bisa ki- 
rim poelang dengan menggondol ke- 
kalahan 2—1 goal. 

Djalannja pertandingan ada berim- 
bang djika salah satoe kena digoe- 
ling, ta" lain masing2 peroentoengannja. 

—0— 

Di Tangerang. 
Fadjar — B.N.V,C.5 1—0. 

Kemaren doeloe di Tangerang telah 
dilangsoengkan pertandingan finale 
antara Fadjar dengan B.N,V.C. pertan 
Ginga mana telah Ge TAM dengan 
emenangannja perkoem j 

terseboet Nas. Pa 
Sebagaimana telah diketahoei per- 

tandingan ini adalah oentoek mereboet 
beker dari ,, Pemandangan", 

Djam setengah 5 djoemblahnja pe- 
nonton Soedah banjak djika dibanding 
kan kota jang sebegitoe ketjilnja, hing 
ga pendapatannja poen ada menje- 
nangkan. 

Pada djam 5 perecis toean Dachlan 
menioep fluitnja dan toean Saeroen 
Directeur kita melakoekan aftrap. 

Bola ditendang kian kemari dan 
dalam menit2 jang pertama njata bah 
wa spelers dari kedoea perkoempoe 
Inn itoe masing2 masih zenuwachtig 
barangkali teringat beker jang disedia 
kan itoe, : 5 

Pjalannja pertandingan ada menje- 
nangkan boleh dikatakan ada diantara 
nja jang boleh diseboet ,,the coming 
man“ Hanja hakim pemisah dalam bagi 
an jang pertama soedah mengeloearkan 
salah satoe speler dari Fadjar oleh 
karena ia dianggap ada berbahaja bagi 
itoe permainan. 

Dalam bagian kedoea barisan of- 
fensief dari Fadjar semangkin bermas 
in dengan rapih dan atjapkali memba 
hajakan doelnja B. N. V.C. itoe, 

Serangan ini achirnja berboekti hing- 
ga keeper B N, V. C. itoe mesti balik 
belakang. Aa 

Tidak lama kemoedian poen kee- 
pernja Fadjar mesti dikeloearkan dan 

dengan 10 orang toch dapat menahan   koempoelannja (3—1). Melihat keka- 

TOKO ,DELIM 
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sinta Moneter afen 

ini itoe kemenangan, 
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lihatkannja itoe didjaga dengan sem- . 
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meskipoen perkoempoelan ini bermain 
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“ oleh toean?“ pikir Minah. Dan hanja 

Tjap-Gomeh jang kasih kesempatan 3 

“ini. Pada malam Tjap Gomeh Minah| 

pakai rok dari toekang lIoa,- sepatoe 

“idem dan toecan disampingnja jalah 

Mi-in koeli angkoet sampah grobak 

. Gemeente ... £ Tak 

  

: 2 sebab ia toekang air. Impian dari toe 
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- 

— Leven wij allen niet in een groot gek- 

— menoehkan seolah olah impiannja. Si 
Minah, toekang-tjoetji. sering lihat 

| njonja dantoean bergandengan (onder- 

- arm), njonja pakai rok jang bagoes dan 

:ntoek |. 
    

   

mendjadi satoe pes 
oemoem orang kam 
p begitoe. 

burgers bangsa Europa sering | 
| diadakan bals, pesta kedok di 
ituin atau di Versteeg dan bangsa 

| kesempatannja tjara begitoe di 
p Gomeh, Maoe adakan sendiri 

(tidak boleh), sebab tentoe 
| pengira'an tjampoer politiek, na- 

tionalisme atau lain-lainnja.... 
| Pada waktoe Tjap Gomeh sangat 

njak orang nonton. Ini tidak heran 

poe- 

nan ra'jat (volkspelen) jang orang 
“ oesah bajar. Semoea-moea maoe 

at jang aneh sedikit sadja moesti 
ajar, sampai orang mati moesti bajar 

tanah koeboeran, maka djikalau orang 
p ada kesempatan boleh berse- 

dengan gratis, tentoe banjak 
goenakan, 2 

ak orang mengomel mengatakan 
a kita sama seperti orang gila 
toe Tjap-Gomeh, beractie gila- 

'an dengan pakaian gila-gila'an. 
api, apakah jang normaal dalam 

'doenia seperti sekarang? Boekankah 
kita sebetoelnja semoea ini: hampir se- 
pertidalam roemah gila jang besar? 

  

“kenhuis? 

Hanja setahoen sekali orang bisa me 

spatoe tinggi, toean pakai topi dan dasi 

melintang Si Minah tjoetji dan tjoetji 

'sadja setiap hari. “Bagaimanakah ra- 
sanja sekali djadi njonja digandeng 

Bang Djirin setiap hari angkoet air, 

kang air mendjadi djendral tidak akan 

| kelaksana'an. Dan Tjap-Gomeh jang 
' toeloeng bang Djirin keliatan sebagai 

djendral meskipoen pedangnja hanja 

. sepotong bamboe. | 

Serang radja-djin liwat depan roe 

ih Kampret kemaren sore, ketawa 

»ada ma” Kampret dan anak anak. 

ampret seramboetpoen ta' ada ala- 

n boeat tjemboeroean, 

Saja poenja sobat baik 

kau 

'Leve de Tjap-Gomeh ! 

: KAMPRET. 

'boebaran masih sadja mendjadi satoe 
teka-teki, 

pesta'an |mendoeng sadja dan penonton2 sama 

roeh belas kasihan. 

| di ini waktoe tidak ada lagi| 

SY. “Dera 
Becker : 

Ba Meeng Sr, 

Lasso Mols Lippelt 
“Oscar — Malasch Sormin 

|Onong Soemarmo 
Fe : Oo 
Soen Tjiang Yoen Tong 

Pa tetapi toch 

| ingin tahoe siapa orang lelaki jang 

'adjak ketawa pada ma' Kampret. 

— Djawabnja: 
. jang saban hari datang kemari djikalau 

soedah ke kantoor“. Ternjata 

toekang sajoer lengganan kita. .. ea 

E 

  

(P.S.T.S. akan boebar? 
| Menoeroet kabar dari fihak jang 

—. Iboleh dipertjaja maka P(erkoempoelan) 
x- |S(epakraga) T(asikmalaja) dan S(eki- 

“Itarnja) akan boebar djadi tidak akan 
Imendjadi anggauta lagi d:ri P.S.S.I. 

  

Apa jang mendjadi sebab itoe pem- 

An am. 
Mae 

/.B. B. —U, M.S, 
ierentuin telah 

an pert gan competi- 
2 kedoea perkoempoelan 

as, jangmana sebenarnja 
k Sinkian itoe boekan 

   

ja. M3 
en dari permainan beloem 

i orang doega U.M.S. akan 
'itoe nederlaag akan tetapi 

sebanjaknja djalanja dapat d'- 
“gemetar 2 kali sadja. . 

'4.15 oedara kelihatan masih 

koeatir Pluvius itoe tidak akan mena- 

Ketika temponja soedah datang maka 

hakim pemisah Prins menioep fluitnja 

dan kedoea perkoempoelan itoe keloear 

kan pasangannja masing2 sebagai 

'berikoet: 

“ Lyan Tong Tjap Hie Tkk Oei 
Sing Tjoe Kek Bo Oen Hoa 

Lam Koen Kok San 
Kioe Sen 

U.M.S. 

Baroe sadja kedoea perkoempoelan 

'itoe lepas ing2 spelernja maka 

doelnja UMS, dengan sadja dikoeroeng 

oleh itoe garisan depan. Kedoea backs 

dari UMS. itoe mendjadi bingoeng dan 

achirnja mereka tidak berdaja lagi oleh 

Matasch dengan tendangan jang djitoe 

1 —0 oentoek S,V.B.B. 
Setelah bola dibagi lagi ditengah la 

loe Kek Bo mengatoer serdadoe2nja 
dan atjapkali boleh dikata voorhoede 
U,M.S. dapat kans jang bagoes sekali, 
akan tetapi roepanja merekatidak bisa 

| mempergoenakan itoe kesempatan. 
Kek Bo kirim satoe boogbal jang di 

terima oleh Tek Oei. Ia ini dengan lan 
tas kirim sama Yoen Tong, siapa tjoba 
membikin gemetar djalanja S V.B.B. 
itoe. Akan tetapi sampai sebegitoe dja 

.loeh itoe bola dengan tidak bergerak 
lagi kandas ditangannja Becker. 

Beberapa serangan lagi U.M.S. telah 
lakoekan akan tetapitetap tidak berhasil. 

Sampai pauze stand itoe tidak be- 
robah, 

Dalam bagian jang kedoea kembali 
U.M.S. diserang hingga hampir mid- 
denlinie membantoe pada kedoea back. 
Kek Bo jang permoelaannja bermain 
sebagai centerhalf soedah gantikan tem 
patnja Lam Koen dania ini gantikan 
tempatnja jang terseboet doeloean. 

Poen BB. Lasso tidak nampak lagi. 
Beberapa kali kita lihat U.M.S. me 

lakoekan penjerangan jang berbahaja 
akan tetapi Meeng dan Becker beker 
dja dengan actief sekali hingga bola 

itoe kandas atau kembali lagi ketem- 
pat jang aman. 

Soe Tjiang dapat itoe koelit boen- 

dar. Dengan lantas kirim satoe ground- 

shot jang ditrima oleh Tjap Hie. Lan 

taran ia didjaga keras laloe over itoe 

bola kepada Yoen Tong. Kembali itoe 

koelit boendar ada dikakinja Tjap Hie 

dan lantas kirim sama Tek Oei. fa 

berdiri vrij dan dengan moedah ia bi 
kin Becker balik belakang. 

Stand djadi t—I 
Setelah ifi, permainan semakin me 

narik hati. Kedoea fihak: ada djoega 

jang main kajoe. 

Dari satoe scrimmage dimoeka doel 

nja. U.M.S, Mols dapat merobah itoe 

stand mendjadi 2—1 oentoek per- 

koempoelannja. Akan tetapi roepanja 

Prins tidak melihat atau tidak menge 

tahoei bahwa salah satoe speles dari 

S.V.B B. itoe ada berdiri ofiside. Ten 

toe sadja Kex Bo: memprotest dan   'soedah dapat mentjetak goal jang per- 

tama. . 

Sawah Besar     

  

Seloeroeh doenia sampaidi ploksok- 

kagoemke 

: tjerita doeloean 

Tarzan 

gagah berani dan 

kombali: moentj el lagi sesoedah 

TARZAN and HIS MAT 
4 toenggoe, ” 

  

  

sempoelan itoe 
gorokannja masing2 laloe tosan Sae 

roen serahkan beker bagi jang me 

nang dan seboeah voetbal nummer alam jang 

| 5 pada jang kalah 

Pemberian itoe 
. 

ngat sport, . 
5 Sgesoedahnja captain dari Fadjar | 

  

mengoetjap diperbanjak ter 

loe terdengar soeara S0    

| Sampai hakim ' pemisah menioep 
— Huitnja tanda selesai stand tidak be- 

— tobah lagi, : | 

membasahkan teng- 

Psi 3 kedoea barang di- 

— gahoeloei oleh satoe pidato jang sing | 
|" kat akan tetapi penoeh dengan sema- | 

rak jang ra- 

dari jang doeloe, tjoem 

dan lebih seroeh. 

Millioenan orang soedah batja 

ZAN jang menarik kliwat. 

Besar jang ada 

- 

lebet di benoca Afrika. 

  

  1 

  

TS, 

    Ta ta 
Boekoe fjonto pakaian anak2 PF 

'Boekoe tjonto menjoelam dan 

| diterangkan dengan ambar,    
        

sekali dari penonton2 dan sup- 

  

MBAH PENGATAHOEAN 
0,45 F 0.75. Boekoe fjonto pakaian 

merenda F 0,15 F 0,30 P:060 F 1, — 

Koentji Bahas 

Taludanuuu 

Ap UTTLLTILITIS 

n dan goembiraken Tarzan dalem 

“Tarzan The Apeman” 

(Tarzan si manoesia monjet| Tjoema ini 

jang betoel-betoel penoeh actie, 

paling djempol. Sekarang 

zan dengen temennja). Tjerita teroesannja 

a sadja lebih heibat 

boekoe TAR- 

' Sekarang orang bisa saksikan itoe 

bangsal bioscoop dari 'ALHAMBRA Sawah 

LEBIH MENARIK dengen 

"| mareka poenja pemandangan- pemandangan 

indah, kakedjeman-kakedjeman 

dan bahaja-bahaja dalem rimboe besar dan 

Njonja.F 0,45 F 0,90 

Semoea 'joekoep 

F 0,95 1 boekoe 3 

minta soepaja itoe. tegenpunt tidak 

dianggap sah. 

  

ploksok 

lama di- 

E“(Tar- 

dalam 

    

10—1. 

“Prins rcepanja tidak maoe ambil per 
doeli dan bola kembali ditaroeh dite- 
ngah. 

U M.S. sampai sebegitoe djaoeh tidak 
berdaja lagi mentjitak goal dan tidak 
lama kemoedian ketika tinggal bebera 
pa menit sadja Malasch dapat membe- 
sarkan itoe kemenangan, 

Dengan stand 3—1 oentoek B.B. 
maka pabliek sama boebaran. 

Lain2 kesoedahan lagi. 
Jong Arab I — S.V.B.B.2-— 2/—2. 
Jong Ambon 2 — Jong Arab 2 — 

—0— 

Di Holland. 

Holland—Dvitschland 2—3. 
Kemaren sore dilapangan stadion 

Amsterdam soedah dilakoekan pertan- 
dingan voetbal antara Holland dengan 
Duitschland jang berkesoedahan de- 
ngan angka jang terseboet diatas. 

Boeat ini pertandingan interland 
soedah disediakan sedjoemblah besar 
extra-treinen dan kendaraan ini njata 
banjak sekali digoenakannja. 

Stadion jang diperloeaskan penoeh 
sama sekali dengan penonton dan ini 
tidak bisa diherankan lagi oleh karena 
pentingnja ini pertandingan. 

Omroeper radio adalah orang jang 
djoega doeloe melakoekan kewadjiban- 
nja NN pertandingan2 internatio- 
naal. SN 

Ketika bermain 5 menit Duitschland 

soedah dapat menjitak goal jang per- 

tama dan 5 menit lagi kembali het 

Derde Rijk membikin keeper Holland 
balik belakang. 

Sampai pauze stand masih tetap 
2—0 oentoek tetamoe. 

E!ftal Holland setelah toeroen mi- 

noem ada lebih productiever lagi dan 

atjapkali membahajakan bentengan 

lawannja, Begitoelah meskipoen mere- 

ka soedah beroleh kekalahan dengan 

angka itoe toch achirnja setelah ber 

main 5 menit sesoedahnja pauze ia 

dapat membikin tegenpunt. 

2—1 oentoek Duitschland. 

Sepoeloeh menit sesoedahnja mereka 

membasahkan tenggorokannja masing2 

Semangkin lama semangkin menarik 
hati dan hebat ini pertandingan, Bola 
ditendang kian kemari dan bangsa 

| Duitsch itoe djoega tidak maoe kalah 
dan oendjoekkan mereka poenja presta 
tie dan spirit. 

Dalam bagian kedoea ini njata ke 
doea elftal ada sama bandingannja 
dan penonton doega stand itoe tidak 
jakan berobah lagi. 

Akan tetapi 10 menit sebeloemnja 
pertandingan itoe selesai, maka kem- 
'Duitschland dapat menjitak goal jang 
ketiga. 
3—2 oentoek Duitschland. 
Dengan stand terseboet diatas laloe 

hakim pemisah menioep fluitnja tanda 
pertandingan itce selesai. 

—O— 

Badminton. 

Saptoe sore 23 Feb, 
1935. 

3e, klas A. 
Gembira2 — CHung Hsiok 1 bn 

Gembira. 

3e. klas B. 
Asiatic2 — H.C.T.C.H, 2 bn Asiatic. 

3e. klas C. 
Chung Hsiok 2 — Sepakat 3 bn 

Ch. Hs, £ 

Minggoepagi24 Feb 
H9g. 

le. klas. 
Y.M.ELA. 1 — Hua Chiao 1 bn Y.M.A.F: 
Family Club. 1 — A.B.C. bn F. Club. 
POC aRV.LS.1 bm T,C.R.C. 

2e Klas A, 
T.C.R.C.2— Sepakat 1 bn T.C.R.C. 

Sh. Tie Hui1 —Y.M.F.A 2bn Sh. T.H. 
Hua Chiao 2 —F. Club. 2 bn Hua Chiao 

2e, klas B 

CSsA Tt S.E Hr abn C.S.A. 
KEC 2 a BULS2 bn ABC, 

Minggoe sore 24 Febr. 1935 

3e klas A. 
B.B,A.I. — Sh. Tie Hui2bnB.BA 

Chung Hsioh | — Sepakat 2 bn Ch, Hs 

3Jeklas C,     
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kembali Holland dapat merobah stand 

mendjadi satoe draw”. 

ALHAMBRA BIOS 

Ini 'malem dan malem berikoetnia 

HIS MATE 
roean alawa palsoe 

pgNDOneONI TI s1» 

di 

  

Gembira 3—Sepakat 3 bn Gembira 

COPE 
Batavia-Centrum 

    

Extra Film: 

Davy Jones Locker Cartoon Willie 

Wooper berwarna 

Pemandangan d' Moskou 

Penjamboetan Kapal terbang Uiver 

Schiphot 

Pertandingan voetbal besar Holland 

contra Zwitserland 

Harga tempat naik sedikit 

Anak2 tida boleh nonton 

Loket terboeka moelai djam 5 sore 

Tau saonu Jun iun 
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xv. FAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan 
| ijara kerdja jang paling modern dan jang 

  

Mikegpia: dokter EL sa : 10 

“ rerling" Recept-recept Dokter 

— Boleh 

. diroemah 

ambil dan anterken 

Franco 

| KELOEARAN PALING BAROE 

DARI 

FA ROKA 
wang, baling .djempol 

mx memanen Ma 

  

8 ROWN RIBBON 
(Zonder Coupon) 

| pak terisi 20 bidji 

10 Cent. 

  

paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni- 
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Hesaba '#pakah ini ? 

| Pr Kienti binnen No o. 49. 

S3 Wo Gang Bridjo) 
Te . Straat Gang Klientji 

Masing” djari (vingers) mempoenjai letters, 

MINTALAH KETERANGAN PADA KITA 

 Maresz.       

. Auteursrechten # deze advertentie voorbehouden 

BATAVIA CEN TRUM. 

    

  
  

- ) Menoenggoe dengan hormat. 

Typwriting Course 
: ak HE SPEKEB 
10-finger ,Invisible-System" 

(Blindschryven) 
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K0pogogeao oa TNgTIRIOO 

Asli Tabib soedah datang 

Dr. ABDULKARIEM 
VAN HINDUSTAN 

Soedah datang 

TABIB 

  

Ini Tabib jang asli soedah 40 tahoen !amanja tersohor dan bekend 

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

lama djoega jang terseboet di bawah. 
Dan sekalian focan2, njonja2 dan soedara2 soedah terkenal jang 

saja soedah mengobati segala roepa2 penjakit seperti ambeien en 

'hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm zonder operatie. 

Baroe boeka lagi di Molenvliet Oost 15 sebelah Ilir Weeskamer 

Menoenggoe dengan hormat, 

5 TABIB Dr, ABDULKARIEM 

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

na ado dodi dot Dono 
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nok 
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DJIKA KAOE INGIN TINGGAL TJANTIK LEKAS PAKE, 
JAITOE ! 

        
Terisi dalem flesch dari 50 giam tjoema hziganja F0,70. Pem- 
belian boeat diloear tempat paling sedikit 1 dozyn djika di 
sertakem oewang terlebi dceloc, erkost kirim V RY. 

Hoofd - Agent voor Z. & O, van Borneo. 

AUW KIE HOEN, Tarakan. 

Hootd- Depot Pakan Medic: Ii 

GALENICA 
23 Tanah Abang 34, — Batavia-C.   

Kg WAY VA VAUVANVAKUVA 
KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
Sawah Besar 2—0 Batavia-Centrum 

Telegram adres : BAKRI 

- 
Selamanja kita ada sedia dari matjem? 
kain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen, 
dril, en djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian dari segenap bangsa rapi 
dan netiis. j 1354 

MY YYYM      Iva 

  

TOEKANG GIGI Aa 

Thio Tjie Kim 
Pintoe Besar 6 Batavia 

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

Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim 
jang bisa semboehken sakit dalem satoe 
menit berhoeboeng sama malaise harganja 
ditosroenken satoe botolf 1.— (satoe roepia).   

  
  

  

  
  

  Daan Keane  2 mnana tenan ena anna pan 

    

   

  

   

  

Kwaliteit Concurrent 
Siaps jang tida kenal. 

Ijan Foeng's 
SCHOENEN 

Koeat enak di pakenja 
Bagoes modelnja 

pantes harganja 

        
Lain-lain keperloean boleh dateng banjak di kita 

| poenja toko. 

Schoenenfa briek sT JA N TF 0 E N CG 4 

Senen 75 Telf, 3313 WI. Batavia- Centrum 

: 11 

  

    

    

Be ee KAA 

YAA Yna 
  

  

Nieuw en Wonder Systeem 
Sistem baroe jang mengherankan 

Lekas-pintar, Practisch, ongkos-moe- 

rah. 

  

Terdiri Mei 1924 
eladjarin memakai Garantie 

peladjaran kita selamanja sedjalan The- 
orie dengen praktijk dan .pembajaran 
ada djoega f 2:50 seboelan -boeat 
Batavia-Cenirum sadja. 

Bandoeng Pangeran Soemedangweg 07. 
Batavia-Centrum Sawah Besar 21,: 

Semarang Karang Toerj 73G. 

  

  

HOTEL PAUZE 
V. H. NAIMIN 

Moekanja Station Bandoeng 

Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 
poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 

Pemandangan loeas, rawatannja ba- 
goes dan bersih, djongos-djongos 

Iradjin dan tjepat mengoeroes tetamoe 
tentoe menjenangkan dan kita tida 
aken poedji Hotel sendiri harap di 
saksikan sadja. 5 

Terletaknja HOTEL di Centrumnia 
KOTA Bandoeng, 

Tarief kamar 
menoercet zaman. 

N.B. Sedia Kamar boeat tinggal la- 
ma atau boelanan, abonnement dapat 
harga dengan menjenangken. 

paling rendah dans 

Memoedjikan dengan hormat, 

De Eigenaar 

169 . A. WACHIT 
  

  

  

Khoe Teng Hay, Gebroeders 
Khoe. Tandmeester 

Pintoe Besar No. 89 Batavia 

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

Djoeal obat sakit gigi tanggoeng 10 
mnuul' bisa semboe per botol 5 Gr, 
f 1,25. Poeder gigi bikin koeat dan 
mengilapken gigi per botol 20 Gr. f 1.25. 

Obat mata orang toca oesia 30-70 
taon mata tida awas pake ini bisa terang 
per botol 5 Gr. f 2,50.— 

Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 

mas doekat atawa Dobble garantie 
1-5 taon, 1 
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Ne ana LEE TEE ETS 

  

  

  

o. 259. Senen 18 
ag 
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an ditanah Europa. 

  

ega ditjoba orang mena m papa-|h 

bagoes tjoema ditanah Euro 
Tenggara dan ditanah Azia. Ja 
g banjak dengna Hindia | ala 

  

ijaman poerbaka 
nam dan terkenal boeat ilmoe pengo 

kan boeat kekoeatan “badan, 

nam orang opium di Britsch Indig, 

      

   

    

   

          

   

      

madat jaitoe sebagai pemadatan. 
Moela2nja 

| soesahan, dan boeat main2' dan boeat |t 
| menghilangkan perjakit dibadan. 

|. Tetapi barang siapa satoe kali sadja| bahwa marhoem R.A, Kartini ada me 

'mengisap, kebanjakan maoe isap lagi |noelis: Madat ada sebagai penjakit 

  

kembali.... dan djatoeh kedalam go- 
longan pemadatan. Begitoelah dengan 
lama-kelamaan kesehatan badan dan| 

— pikiran dari pemadatan mendjadi soe- | . 
— sah, lebih lama lebih keras, sampai 

aS djiwanja. Didalam soerat soerat 
aan ditanah Perzi& pada abad jang 
embilan sesoedahnja Christus kita 
at membatja tjeritanja tj 

agai kesenangan, 

   
   

    

   

  

   
   

        

    

   
Tanaman ini terdapat ditanah Azia an 

Ditanah Europa sebelah Oetara |sa 

banjak, tetapi jang banjak berha- |mendjalankan pekerdjaan melawan ba- 
ditanah Europz ad sebe haja madat itoe dengan mengadakan: 

ng |bermatjam djalan : 

is, tanah Benggann edan dari| mana dengan menerangkan keadaan 

“Opium banjak dita| Pemadatan (kedjahatannja). 

“batan. Sedang di Perzie (iran) digoej pemadatan soepaja masoek roemah 

ai KEK lan, sakit oentoek- berobat soepaja lepas 

“Pada abad ke 13 waktoe itoelah' dari ikatan madat itoe. 

da abad ke 17 timboellah di Tiong |nar kita moelai dari sekarang beker- 
| kebiasaan makan atau minoem dja, bekerdja dikalangan sociaal ini/ 

Aa Ada bekerdja oentoek bangsa kita. Memba 

ja ialah boeat lipoerkan ke |ngoen kan saudara2 kita jang sedang | 

pest di Poelau Djawa ini. 

NAOL S€-j... 

35 tahoen ke 3 

  

eri, sebagai bangsa ada 
hina, sebagai ajah ada 
sebagai anak ada anak 

isteri ada isteri jang tidak 
es sebagai saudara ada 
tidak bisa bekerdja baik. 

agai kita ketahoei waktoe 
'aktoe soesahnja oeang te 

' jang terserang madat tetap 
os, dan soedah tentoe hanja 

Indonesia dan Tionghoa ads 
sehebat2nja oleh madat, teta 
emborosan boeat madatada 
ghoa. 
tb itoe perloe benar bang 

a Tionghoa dan Indonesia bersatoe 
ati, bekerdja bersama-sama akan 

      

1. Mengadakan propaganda dimana 

2. Memberi nasehat pada orang2 

Dadi kalau kita pikirkan patoet be 

idoer dengan tjengklang itue. . 

Apalagi kalau kita ingatkan kembali: 

& 

   
   

   
  

  

N Apa sebab? Sebab kalau -| 
N Toean memakai Osram-bl 

. #jahaja sama terangnja, 

' sedikit- Kalau stroom sama ba- 

njaknja, tjahajanja djaoeh lebih terang. 

N Pendeknja Osram- BI sangat hemat! Oen- , 

NN toek kepentingan Toean sendiri kami na- 

sihatkan: pakailah selamanja bola Osram-Bl. 

    

        

  

          

stroom djaoeh lebih 

  

Bola listrik Os- 
D paling Na 

adjaib! 

            

   

  

      
     

  

  

  

    

      

   

  

   

            

   

    

   
   

  

   
   

    

   

    

   

    

   

  

   

   
   
   

   

  

   

        

   

  

Waktoe itoe orang2 makan tjandoe 

| keras oleh Pemerintah Islam. Roepa- 
— nja waktoe itoe. orang telah mentjoba 

.mentjegah mendjalarnja tjandoe. . 
Dahoeloenja tjandoe ini dimakan 

orang dengan madoe. Merobah fjandoe 

| ini terdjadinja pada waktoe jang ter- 
| achir sadja. (Arab dan Perzie). 

— sebeloemnja. orang Belanda masoek, 
“kesini tjandoe telah ada djoega. Be- 

'itoe dipakai sebagai kesenangan moe- 
lai tahoen 1600. 

'Moela-moela compeni mengira jang 
tjandoe itoe soeatoe dagangan jang 
biasa sadja' dan tidak begitoe artinja. 

etapi lama-kelamaan kiraan itoe be- 

robah mendjadi perhatian jang amat 

| Didalam pertengahan jang kedoea 

| dari abad jang ke 17, compeni soedah | 

— mendapat hak mendjoeal tjandoe se- 
bagai monopolie di Mataram, Tjeribon 

| dan Bantam. Begitoelah boekan sedikit 
— banjaknja tjandoe masoek kesini dari 

tanah Benggala. ' | 

Ketika zaman toean Raffles, jaitoe 

pada ketika tanah Hindia dipegang 

Gouvernement Inggeris, orang moelai- 

| lah jakin akan kedjahatannja tjandoe, 

” oleh sebab itoe diadakan perintah 

'soepaja tjandoe boleh diadakan pada 
egeri jang besar2 sadja. (Betawi- 

Semarang dan, Soerabaja).  Begitoe 

djoega dibahagian Solo-Djocja. i 

“Tetapi pada tahoen 1816 peratoeran 

oe dihapoeskan, karena orang dari 

' Menggala menerangkan, bahwa dengan 
atoeran itoe keasilan negeri disana 

    
   

djadi berkoerang2. . 
- Setelah keradjaan Belanda mengoe- 
asai Indonesia ini. maka moelailah 
poela mentjoba dengan beberapa| 
djalan boeat menghilangkan tjandoe 
itoe. djadi se 

    

sebagai kesenangan dapat hantjaman | Bangsa Jahoedi dan Comunisme. 

Baik djoega kita terangkan disini mn digoenakan membeli tanah2 

5 3 2 |. La 3 Bh - 
. 

gitoe djoega ditanah Melaka tjandoe pemimpin. Jahoedi boeat bangsanja 

toeroet membantoe beli tanah di 

sdjoe-dengan peratoe-|Jahoedi lagi. hanja sebagai seorang 

  
orang2 Jahceoi. 

| Palestina, boekan satoe andjoeran ba Sebagai satoe golongan jang mem- dengan tiap2 anggotanja pakai uniform. 

roe, Itoe andjoeran soedah dikelogar | oenjai kedoedotkan financieel jang | Bangsa Jahoedi di itoe negeri koeatir 

kan sedari itoe waktoe, kapan bang baik dan mempoenjai banjak orang |jang mereka akan djadi boelan2an da 

sa Jahoedi dapat kenjata'an jang Me | jang berpengetahoean tinggi, maka soe ri itoe gerakan. 

reka perloe mempoenjai satoe neger',| dah tentoe bangsa Jahoedi gampang| Karena terdapat itoe banjak tanda 

jang mereka bisa seboet ,home (sekali merambat dikalangan politiek |jang orang2 Jahoedi di tain2 negeri 

Jatau negeri sendiri, ke mana mereka | Pengaroeh besar di kalangan politiek|ada harapan bisa alamkan nasib seper 

bisa pergi kalau dioesir dari lain lain | jang bifa didapat oleh ini golongan ti orang2 Jahoedi di Duitschland, ma 

ketjil antara satoe goendoekan besar|ka bangsa Jahoedi pasti sadja moesti 

di lebih keras, sesoedah terdjadi itoe |dari pendoedoek aseli, soedah pasti |tjari roepa2 djalan boeat tangkis itoe 

actie dari Hitler di Duitschlanp, jang menimboelkan perasaan koerang senang |tendens jang memoesoehinja, 

telah oesir keloear orang orang Jahoe jantara kalangan jang belakangan ini Dasarnja Fascisme bersifat econo- 

di dari negerinja, tidak perdoeli apa|dan ini perasa'an tidak senang soedzh| hisch dan dalam keadaan sekarang 

kah itoe orang orang jang dioesir | pernah dioendjoekan oleh ra'jat Duit- | ehih banjak bersifat kapitalistisch, ken 

lada satoe achli wetenschap sebaga | schland dengan djalan mengoesir orang datipoen bengandioera Pasclsme Imas 

Einstein, satoe financier besar atawa- jorang Jahoedi baroe-baroe ini. 5 

kah. tjoema satoe soedagar Jahoedi|  Meskipoen kita tidak bisa benarkan 

'biasa sadja, Beberapa negeri Europa lperboeatan jang meliwati watas dari tionalistisch 

jang lain, di mana Fascisme moelailorang2 Duitsch, tapi kita djoega tidak PN NT : 

'brsemi, tjoba meniroe gerakan Hitler| bisa poedji sikapnja orang2 Jahoedi Sebagi satoe pendirian jang bersifat 

dan ini bikin andjoeran jang dimak |jang djaoehnja diri dari pergaoelan | Kapitalistisch, soedah tentoe sadja 

soedkan di sebelah atas djadi tembak orang orang Duitsch. 

negeri asing. Tapi ini andjoeran dja 

keras. 
: Apakah jang mendjadi lantaran, hing- 

ga, orang2 Jahoedi mendapat perla- 

'koekan begitoe keras ? SINGA 

Dinegeri negeri Europa, kebanjakan 

orang2 Jahoedi masoek kerakjatan dari 

itoe negeri dimana mereka tinggal. 

Maka itoe kalau seorang Jahoedi 

tinggal di Duitschland, oempamanja, 

ia tidak seboet dirinja sebagai orang   —ran dari, toean Raffles jang menoen- 
joekkan djahatnja tjandoe.      

      

   
   

  

   

      

    

“diri beberapa perkoempoelan jang di 
sokong oleh. Gouvernement boeat me- 

is keras bahaja madat ini... 

“ Pembasmian madat ada amat besar 

oenanja boeat kemanoesiaan, 

" Begitoe ada lagi jang djahat poela 

itoe morphine jg si pemakainja men 

Wadi timboel pikiran djahat. 

Menghilangkan perasaan maloe, ma 
as, koerang koeat lemah dan meng- 

  

      

—. hilangkan kepertjajaan, 
|. Djadi rakjat seperti tidak bergoena 

““Begitoelah moelai sekarang telah ber | 

Duisch, dengan memikoel kewadjiban2 

'sebagai orang Duitsch aseli. 

economie dan politiek.       masoek kerakjatan dari negeri dimana negeri 

ia tinggal, tapi dalam pergaoelan ia|seandenja lain2 negeri oesir mereka 

|kebanjakan kali soeka mendjaoehkan seperti. itoe kedjadia di Duitschland. 
| diri dari anak negeri aseli. Orang2|- Tentang halnja ada harapan jg orang2 

(4 -|Duitsch. anggap ini-sikap-mendjaoeh|Jahoedi..di.lain2.pegeri. bisa .di.oesir 
kan diri orang Jahoedi ada satoe pe- | sebagai orang2 Jahoedi di Duitschland 

ngoendjoekan dari ketjongkakan orang |teroendjoek dari toelisannja Arnold 

Jahoedi, jang anggap tjoema bangsa Zweig, satoe pengarang Jahoedi Duitsch 

SAR “ahoedi sadja djadi bangsa. pilihan | dalam ,,The Sentinel“, satoe weekblad 

Beberapa hari berselang Ben Avi, | dari Toehan. 

salah satoe pemoeka bangsa Jahoedi 
telah mengoendjoengi Soerabaja, da 
lam “perdjalanangja boeat koempoe! 
|doeit anjara bangsa Jahoedi di m-na 

Bangsa Jahoedi adalah bangsa jang | Satoe hal jang orang tidak bisa bantah 

baik kedoedoekan economienja. Keba- |keben-rannja adalah hainja kaoem na- 
njakan pemimpin2 dari bank2 danfir |tionalist dari berbagai bagai negeri 

doeit anjar, '@alma2 besar terdiri dari orang-orangJa- (di Europa bersedia boeat oesir dan 

mama tempat, oecang mana katanjz (hoedi djoega, karena kedoedoekan eco|sapoeh bersih orang2 Jahoedi di ne- 

endak C 1 2 | homienja jang lebih baik, maka kedoe |grinja, kalau sadja icoe semoea bisa 

i Palestina oentoek tempat tinggalnja | goekan onderwijs dari bangsa Jahoedi | dilakoekan zonder koeatir dapat hala 

nc 0... Ipoen ada lebih baik dibanding sama | ngan atau pembalasan. 

Itoe “andjoeran antara pemiMP!N| bangsa lain. Ini ternjata dari banjaknja 
dokter2, achli2 wetenschap dan lain2| Di Amerika Sarikat sendiri soedah 
orang berilmoe bangsa Jahoedi. 

Tapi boekan maksoed kita boeat bi Duitschland, dimana Communisme dan 

tjarakan tentang benar atau tidak si- Socialisme ditindas betoel2 selamanja 

5 Duitschland. dan sikap | kaoem Nazi pegang kekoeasaan. Oleh 

bangsa Jahoedi-Duitsch dalam ini toe | karena itoe di kalangan bangsa Jahoe 

'lisan. Apa jang kita hendak bitjarakan | di sekarang timboel aliran boeat ber- 

'adalah tentang timboelnja 'itoe aliran |serikat sama kaoem Communist dan 

baroe dikalangan kangsa Jahoedi, jai andjoeran boeat ano€t inialiran ber- 

toe aliran boeat berfihak pada kaoem |oelang oelang telah dioetarakan oleh 

radikaal atau communist, boeat mela | pemoeka2 bangsa Jahoedi. 

wan itoe aliran Fascistisch jang mem : 
butedukan ketacdoekaya. jang Nona Rebecaca Pitts, satoe pemoeka 

, Djoemblah bangsa Jahoedi jgterbe-|sa Jahoedi perna toelis dalam ,opi 

Sebagai seorang jang soedah ma-|sar di seloeroeh doenia ada besar se- nion", sebagai berikoet: , Pendirian 

soek. kerakjatan Duitschland, kenapa | kali. Tanah2 jang bisa dibeli di Pales |(stelsel) kapitalistisch jang berdasar 

ia mesti mendapat perlakoean berbeda?) tina, oentoek tempat tinggalnja orang2 |atas systeem tjari oentoeng sekarang 

I- Menoeroet sepandjang pengetahoean | Jahoedi, tentoe sadja tidak bisa me- | goenakan azas2 Fascisme sebagai per 

keperlocan antero bangsa |kakas orntoek mempertahankan kekoe 

lini soeal, boekan' sadja di Duitschland, Jahoedi. Laginja perkara pembelian ta asaannja". Antara itoe azas2 azas dari 

tapi djoega di lain2 negeri dimanalnah di Palestina tida bisa didjalankan | Fascisme menoeroet nona Pitts, terl-, 

ada terdapat pengrasaan anti Jahoedi, |dengan gampang. sebab adanja perla-|toeng djoega dengan hal menindas go 

'sikap keras dioendjoekkan pada bangsa|wanan dari bangsa Arab. Seandenja|longan2 ketiil, soepaja bisa bikin pu- 

Jahoedi melibat pada soeal2 sociaal,lada tersedia bilangan jang tjoekoen | bliek tdak lihat oeroesan jg sebenarnia |anti Jahoedi berpikir pikir lebih doe- 

ada tersangkoet. Boeat lawan Fascisme |loe sebeloemnja meneroeskan gerakan 
bangsa Jahoedi tidak poenja lain dja|nja, itcelah kita masih beloem bisa 

dimanaia hidoep sedari ketjil'lan daripada bersarikat sama kaoem 

kapnja rajat 

achli2 jang bikin pengoesoetan tentang | njoekoepi 

. Iloeas, toch aman soekar boeat orang2 

— Kendatipoen seorang Jahoedi soedah Jahoedi pindah dengan mendadak dari 

Jahoedi diChicagoitoe pengarang bilang: 

berdiri beberapa pasoekan2 Fascist 

oe kelaboei orang poenja mata dengan 
bilang dasarnja Fascisme bersifat na- 

Fascisme: memoesoehi Communisme/ 
Ini teroendjoek dari kedjadian di 

terkenal dikalangan kaoem istri bang   

Communist, kata nona terseboet lebih 
djaoeh. 

Michael Alper, satoe graduate dari 

H,jewish-Instition of Religion“ toelis : 
.Gerakan anti Jahoedi teroetama ada 
satoe gerakan jang bersifat economisch. 

Ini matjam gerakan hanja akan-bisa 
lenjap kalau pendirian kapitalistisch 
djatoch (dalam pergoelatannja mela- 
wan pendirian Communistisch). Dan 

kalau bangsa Jahoedi ingin memeliha 

ra kehidoepannja, maka mereka moes 

ti toeroet ambil bagian dalam gerakan 

jang pasti membawa kesoeboeran." 

Lebih djaoeh ia bilang. ,,Kalau crisis 

economie tambah -hebat. maka perdjoe 

angan paling keras boekan terdjadi 

antara kapitalisme, tapi antara Fascis 

me dan communisme. Golongan kaoem 

tengah bangsa Jahoedi akan pegang 

pertimbangan kekoeasaan dari ini per 

djoeangan terletak dalam tangannja 

golongan terseboet. Semangkin rapet 
adanja persatoean antara Fascisme 

dan bangsa Jahoedi, semangkin besar 

adanja" keroegian economisch dan 

cultureel jang akan dipikoel oleh bang 

sa Jahoedi: Tjoema communisme jang 

bisa toeloeng bangsa Jahoehi dari 

Fascisme," 1 
Israel, jang djadi voorzitter dari 

conferentie rabbi rabbi di seloeroe 
Amerika Sariket pernah bilang: ,,Ka 
oem middenstand Jahoedi pasti sekali 
aken masoek djadi kawannja barisan 
Fascisme, kalau sadja mereka soedah 
loepa sama ideaal jang soetji dari ke 
bangsaan Jahoedi dan soedah tidak 
hargakan kali kebangsaannja. Karena 
takoet ditjela, maka banjak orang Ja 
hoedi jaag masih beloem soeka berba 
ris sama Fascisme, tapi kebanjakan 

orang Jahoedi ocendjoekkan tendens ke 
Kiri. 

Estelle M. -Sternberger. hoofdredac- 
teur dari ,Women's Review“ menjata 
kan orang2 Jahoedi mesti berbaris an 
tara kaoem lelaki dan perempoean'jang 
bersedia boeat bergoelat oentoek me- 
njiptakan itoe ,,Negeri jang didjandji- “ 
kan“ Dengan ambil ini kedoedoekan 
mereka kasih boekti jang njata jang 
mereka soedah lempar peroentoengan- 

nja sama2 kaoem jang tertindas dari 

segala bangsa dan kejakinan igama". 
Demikianlah adanja beberapa Pat 

taraau pikiran dari pemoek, pemoeka / 
Jahoedi, jang roepanja poetoes aka 
boeat berdaja melawan Fascisme, se- 
jainnja dengan djalan berserekat sama 
kaoem communis. $ 

Apakah itoe antjaman dari bangsa Ja 
hoedi boeat berbaris sama kaoem com 
munist akan membikin negeri2 jang     pastikjn sekarang ini, 
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PA' TOEA TERSESAT 

  

Rute tak AAS 

ENGKA-WIDJAJA 

Speciaal oentoek , Pemandangan”. 

& Nadruk verboden. 

TER An 
K3 vi 

“ DOEA ROEPA KEDJADIAN. 

Ketika ia melihat adiknja doedoek 
— dibalai-balai, boekan boeatan girang- 

nja, katanja : ,Ai,-ai, Djojo .....! 
Soedah lebih sepoeloeh tahoen'kita 

tidak bertemoe, Kemanakah adinda 
pergi selama itoe? Marilah masoek", 
sambil membentangkan tikarnja. Laloe 
kedoea bersaudara itoe bertjakap- 
tjakap dengan amat riangnja . ... . 

Tidak berapa lamanja Mas Wongto 
dan saudaranja dipanggil oleh tocan 

JANG TERKENAL 
| JANG ACTIEF 

| PASAR SENENNo.135 
Batavia-C: —- Pekalongan. 

BATIK HANDEL 

Centraal dari roepa2 batik keloecaran seloercelh tarah Djawa 

jang modern, .jaitoe jang. disoekai pembeli zaman sekarang, 

serta tjoekoep sedia matjam2 sarong tenoenan dari roepa ke- 
loearan. 

N. B. A. Contant bagi soedagar2 kila ambil Comisie 2 pCt. 

dari sekarang. Tentoe menjenangkan. 

Systeem oentoeng paling tipis 

Ng. 
SENEN No, 

JANG MOERAH 

MAASOEM” 
— Solo..— Padang. 

    

  
135- Batavia-Centrum.     HORMAT- 

-. »MAASOEM' 

  
Patih pensioen, diadjak minoem teh 
diserambi belakang.- Wongso dan 
adiknja doedoek dibalai- balai. 

Toean pensioen jang sangat pera- 
mah dan baik boedi bahasanja itoe, 
air moekanja sangat djernih, sehing- 
ga dengan sepintas laloe sadja, Djojo 
dapat menebak keloeroesan hati toean 
pensioen. Iapoen ta” berasa maloe, 
meskipoen baroe sekali itoe sadja 
bertemoe. 

.Poenja ' berapa“ orang saudara, 
Wongso ?" : 

«Hanja ini sadja". djawab. Wongso 
dengan ta'dimnja, sambil melihat 
Djojo saudaranja itoe. 

»Soedah berapa tahoen lamanja 
ta bertemoe ?" 

.Soedah sepaeloeh: tahoen lebih. 
»Apa sebabnja ?“ 

»Selama itoe hamba ta” tahoe, di- 
mana tinggalnja si. Djojo ini". 

»Sebetoelnja hamba jang salah" 
kata Djojo. 

»Kemana hamba pergi, sedjak ber- 
pisah ta” pernah soerat-menjoerat, 
sehingga kakak hamba ta' tahoe di- 
mana hamba tinggal". 

  

sm — TERDIRI 1934 

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

Djoega djoeal beli koelit parih 
dan koelit kambing. 

Memoedjikan dengan hormat, 

Toko REBANA (Terbangan) 
Kampoeng 19 Ilir PALEMBANG. 56 

sSAGOENG” 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

Oude Tamarindelaan 212 Bt.C. 

Tel. No. 1220 WI. 

  

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

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

Hormat pengoeroes 

menocenggoe pesanan, 
2 

, Raden SOEMARTO.     

»Dikampoeng mana disana tinggal?" 

, Di"Kemajoran”. 
»Kenalkah akan saudagar Wachlan”. 
Kenal, roemahnja di  Goenoeng 

Sahari" 

»Ja, betoel 'itoe anak. saja. Saja 
djoega tahoen belakang . menginap 
beberapa hari padanja", kata toean 
Patih sambil melihat kepada Wongso. 

Kata Wongso: Kalau abang tahoe 
adik ada “di Betawi tentoe waktoe 
itoe abang tjari. Seminggoe abang 
disana !“ 

Djojo:“ Lain kali sadja". 
Rok 

sk 

Lagi asjik mereka itoe bertjakap, 
datanglah sahabat lama, Raden Warga. 

,Naiklah, adinda!” “kata toean 
Patih pensioen. 

Raden Warga ketika melihat Djojo, 
saudaranja Wongso itoe, tertjengang, 
moeloetnja ternganga dan ia ta” per- 
doelikan perkataan toean roemah .., 
Melu Seolah-olah jang koerang 
ingatan -tampaknja 

Toean Fatih sangat herannja meli- 

Gn Rea Gan tan Tedi, ap   Pergi kemanakah selama itoe ?“ 
tanja tocan Pensioen. 

»Ke Betawi", djawab Djojo. Sela-   ma hamba tinggal disana, selamat . 

hat perboeatan Raden Warga itoe ... 

Wongsopoen 
ranan . 

  

Tidak ada lagi, jang pati 

“selain dar 

mintaan boleh diadreskan kepada 

151 

ng enak dan moerah 

ipada 

  

Sedia tembako oentoek pipa kaloearan bangsa kita sendiri. 

Rasanja enak, harganjapoen moerah. Kalau boesoek boleh kasih kembali. 
Hanja 6 cent satoe pak, 

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

HOESSAN MAHMOED 
Tjilimoes — Cheribon, 

  

      

      
Hoofd Agent 

K.W.E, Kartaalmadja O, Tamerinde- 
laan No, 220. Agenien Tai Hoo Djoen 
Pasar Senen No. 110. Toko De Echte 
Djembatan Merah Bic. Toko S.B A. 
Kota Radja (Atjeh) Distribuant Souw 

    
Baek kwaliteit, haroem dan dingin di pakenja. 

1 fl. 50er. f 0,30 locar Java f 0,35 boeat orang dagang dapat rabat baek 

Souw Han Jam 

Han Jam.   so 
  

   
NIPPON     

Machine bikin 

naga tangan, berasnja tidak petjah 

Keterangan lebih djaoeh dan prijscourant boleh mintak pada: 

Doewet. 33. Senen. 60. Slompretan. 39, 

Tel..1433. Tel, 1489. WI. Tel. 3704. N. 

SEMARANG. BATAVIA-C. SOERABAYA. 

poetih beras pake te. 

Model 20. a. F.40. 

Kerdjanja automatisch. 
Fabriek jang mengeloear- 
kan ini soedah berpikir 
matang2 bahasa perloe 
sekali mengadakan 
maschin giling padi jang 
didjalankan dengan pake 
tangan. Kita soedah se- 
lidiki di tanah Japan 
machine jang bisa tjotjok 
boeat menggiling padi 
di tanah Indonesia. Itoe 
kita soedah dapatkan. 
Kita ada sedia machine 
giling padi jang pake 
tenaga hewan, ajer, mo- 
tor olie dan elecirisch. 

SHOKAI :   
AI   

Tidak berapa lamanja, berteriaklah 
Raden Warga itoe sambil noendjoek 
Digo. su Folong 10.01 tolong 
tenakan mu Uh pentjoen ui 
PEN Oe 

Diojo djoega tertjengang melihat 
perboeataa Raden Warga itoe, sebab 
perasainnja, baroe sadja bertemoe 
soedah memaki-makinja, mengatakan- 
nja penipoe-pentjoeri . 

Perkataan itoe sangat menjakitkan 
hati. 

Bermoela ketiga orang itoe berpen- 
dapatan, . bahwa Raden Warga itoe 
PAN ea eridh 

Djojo  kelihatannja sangat marah, 
air moekanja masam dan hatinja ber- 
debar-debar, 

Seketika itoe djoega melontjatlah 
ia memboenoeh Raden Warga, di- 
tindjoenjalah  sekeras-kerasnja, dan 
roeboehlah Raden Warga itoe . . 

la 'ta' kabarkan lagi 
Ffoka dn Sa pian 

Toean Patih pensioen dan Wongso 
melihat kelakoeannja kedoea orang 
itoe makin tertjengang, tidak mengerti 
apakah maka terdjadi begitoe. 

“D'jojo memboeka belati hendak me- 

akan diri-     begitoe, poela kehe- 
nikam Wes dio un Ann ay 

  

Toean Patih pensioen berteriak, dan 
Wongso segera memboeroe Djojo 
mereboet belatinja. MI 

Oentoeng dapat direboetnja...... 
»Apakah artinja ini Djojo . ,.?« 

tanja Wongso. ,,Soedah loepakah ka- 
moe ?“ sambil merasap. 

. Diojo tiada mendjawab laloe la- 
rilah ia naik mobiel. 

VII 

JANG BERSALAH. 

Toean Patih pensioen melihat Rz- 
den Warga terlentang “diatas tanah 
itoe sangat berdebar-debar dan piki- 
rannja sangat bingoeng, ta' tahoe apa 
jang haroes dikerdjakan. . .... 
| Wongso kerdjanja hanja menggo- 
jang-gojang kepalanja sadia, sambil" 
zikir. Kana 

Raden Warga, ta“ ada jang meno- 
long, sebab toean Patih dan Wongso 

“.. « termanggoe-manggoe sadja. 
Tiada berapa lamanja Raden Warga 

mengadoeh sambil bangoen perlahan- 
lahan. 

' kan disamboeng, 

     


