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0. ta, soepaja bahasa jang digoenakan 

(00 dalam conferentie ini mesti bahasa 

|. japan. anda, 

00 permintaan itoe, boleh .djadi kongsi 

| Japan itoe ada poenja aandeelhouders 

dan bestuur, terdiri dari kaoem natio- 
— nalist 'sajap kanan sekali, extreme 

'nationalisten, jang tidak maoe bitjara 

  

# 

  

'Soal bahasa itoe memang roewet 

sekali. Disini di Indonesia sedari dja- 

F Tjipto Mangoenkoesoemo, 

| kira-kira dalam” tahoen 1917/1918, 

maka dalam doenia pergerakan soal 
| itoe mendjadi alasan oentoek perang 

| brochure. Demikianlah toean Tjipto, 

| ass. resident Muhlenfeld (sekarang 
pen- 

'sioen directeur B. B.), toean Soetatmo 

Soeriokoesoemo (marhoem) dan seo- 

| rang Indo N.LP.-er dari Malang, jang 

| namanja kita loepa, menerangkan pen- 

diriannja tentang bahasa perartaraan 

— antara golongan2 pendoedoek disini. 

Toean Tjipto dan kawannja dari Malang 

itoe memilih bahasa Belanda sebagai 

voertaal antara golongan2 ig. berbahasa 

lain, oempamanja antara Soenda dan 

. Djawa, Djawa dan Melajoe, karena da- 

lam tanah djadjahan Belanda ini, bahasa 

Belanda itoe, sekarang dan dikemoe- 

dian hari mendjadi satoe bahasa jang 

|. diboeat dasar oentoex meninggikan 

|. kehargaan Ne 
ON sesoeatoe 

: yng jang terperentah, 

Orang Yang AP Miihlenteld dan Soe- 

tatmo itoe memilih salah satoe bahasa 

Indonesia, sebisanja bahasa Djawa, 

|. dari toean 

    
   

karena bahasa ini mendjadi bahasanja | 

jang terbesar. Perang brocbure (sedikit sekali, Mentjampoeri perkataan- 
bagian 

  

itoe masih djoega guitte, serie. 

. Kaoem pergerakan toea dan moeda 

|. inginkan hanja ada satoe bahasa ai- 

toe bahasa Indonesia. Dalam persida- 

(ngan dalam pers, seperti djoega dipak 

| sakan sesamanja' itoe mesti berbahasa 

“Indonesia. Djoega ditjoba dalam per- 

'gaoelan sehari-hari. Akan tetapi inilah 

“jang soekar. Dalam pergaoelan diloear 

tempat persidangan masih terlaloe 

banjak digoenakan bahasa Belanda dan 

“bagian terbanjak dari pemoeda terpela- 

djar tidak tahoe bahasa Indonesia, le- 

'bih lantjar bitjara bahasa Belanda. 

Lihatlah bagaimana gemarnja orang2 

toea memasoekkan “anak2nja sekolah 

   

   
     
   

  

   

      

— Belanda itoe dipeladjarkan dengan baik 

dan mendjadi bahasa peladjaran (voer- 

| bahasa Belanda itoe dianggapnja se- 

diri. 

x 

"| Herstemming anggauta - anggauta 

ikil itoe semoea | 

tidak tahoe alasan alasannja| 

jain dari pada bahasa Japan sendiri, |. 

— mannjasoerat kabar,,Doenia Bergerak" |. 

itoe tidak berhasil, tilak ada jang me- 

nang. tidak 'ada poelajg kalah, sedang 
| k r 

| praktijk, dalam 17 tahoen setelah itoe, 'djoekkan tingkat kemadjocan dan 1 

- mengoendjoekan bahwa doea aliran | pintaran. Dan tidak djarang, kelihatan 

Belanda atau kesekolah dimana bahasa|haroes bitjara djoega 

taal). Dari doeloe sampai sekarang ini, |- 

| bagai satoe sine gua non oentoek ke- (demikian djoega terhadap sesama bang” 

. madjoean dan keselamatan hidoep di|sa sendiri dan bangsa asing dari Barat ? 
| tanah djadjahan ini oentoek seseorang|. Tjoema, . . 

— Bahasa Belanda itoe. dianggap perkara 

|. kebanggaan, djoega oleh mereka orang 

  

  

  

Volksraad Minangkabau dan 
. Noord-Sumatra.. 

Stembiljetjang pengha- 
bisan mendjadi ,algodjo”! 
Perhatian publiek dari 

Mp oetau Pertija. 

“ Roepanja Volksraadstemkantoor ini 
beloem djoega selesai dengan peker- 
djaannja oentoek. mengadakan pemili- 
han anggauta- anggauta  Volksraad 

  

Es Yahja, gelar Datoek Kajo. 

seoemoemnja. Sebab semalam moelai|. 
djam setengah 7 nampak kembali 
voorzitter toean Mr. K. Enthoven dan 
anggauta2-nja jaitoe Dr. Hensius, Ma- 
joor Khouw Kim An, Regent Betawi 
dan toean C. Th. de Booij. 

Menoeroet poetoesan vergadering 
dari Volksraadstemkantoor ini pada 
tanggal 22 Januari jbl. maka boeat 
Minangkabau mesti diadakan pemilihan 
kembali antara toecan2 Yahja gelar 
Datoek Kajo seorang demang pen- 
sioenan tinggal di Bogor sekarang 
dengan St. Perpatih Moh, Roesad 
wedana dari Padang. 

Djoemblahnja publiek jang menjak- 

sikan ini pemilihan ada loemajan djoe 

ga semoeanja mereka jang berasal da 
ri poelau Pertja (Sumatra), sedangkan 
ketika diadakan herstemming oentoek 
Djawa Timoer perhatian publiek tidak 
ada sama sekali. 

Sebagaimana kita katakan diatas. 
djam setengah 7 voorzitter memboeka 
boengkoesan2 jang telah diterima dan 

Ke 

  

ig. tadinja hanja mendapat peladjaran 

perkataan Belanda dalam pembitjaraan 

golongan sendiri, roepanja mengoen: 

moekanja seorang, jang mengadjak 

bitjara . Belanda tapi dibalas bitjara 
Indonesia, berobah djadi maloe. 

Katanja, dengan gagalnja itoe con- 

ferentie perlajaran, akan menjoekarkan 

perhoeboengan economie antara Japan 

dan Indonesia, dan kesoekaran itoe 

disebabkan meloeloe, lantaran itoe 

soal bahasa. 

“Tjoba kita lihat perkara itoe boekan 

dari djoeroesan economie, tapi dari 

djoeroesan nationalisme sadja. Apakah 

kita orang bisa menjalahkan itoe orang2 

Japan, wakil dari satoe kongsi kapal 

Japan ? | 

Kau ada di tanah Japan, djadi kau 

: bahasa Japan,” 

demikianlah barangkali pendiriannja 

orang2. Japan itoe. | 

Apakah salahnja, djikalau kita orang 

| disini mempoenjai pendirian dan sikap 

|. ja, praktijk itoe selaloe 

bertentangan dengan theorie dan .... 

tjita-tjita. .   

Z7 Fabrus ri 1 935 e 

dizegel, Boeat daerah Minangkabau 
soedah diterima36 soeara, jaitoe Ge 

.Imeenteraad Padang 4, idem Fort de 
IKock 3 idem Sawah:Loento 2 dan 
Plaatselijke raad Batipoch Sepoeloeh 
Kotta (Padang Panjang) 27. 

Diatas stembiljet jang petiama oen 
toek Minangkabau ini tertoelis perka 
taan blanco. hingga soeara jang 
sjah hanja ada 35 sadja. Dan lagi da 
lam pemilihan semalam ini boexan di 
ambil tjara seperti jang doelsean. 
ja'mi memakai kiesguotient. 

Dengan moedahatoe 35 stembiljetten 
zonder dipakaikan nummer lagi, dihi 
toeng Satoe 'persatoe. 

Djalaanja ini pemilihan dan djoega 
'bocat Noord-Sumatra ada menarik ha 
ti, oleh karena hampir sadja“ kedoea 
toean ini barangkali mendapat soeara 
jang sama lagi. Ketika Datoek Kaju 
mendapat 10 soeara poen Mohd. Roe- 
sad mendapat 10 dan achirnja ketika 
diatas medja voorzifter itpe tinggal sa 
toe helai stembiljet maka kedoea toe 
an mendapatkan soeara jang sama ja 
ni masing-masing 12. - 

Djadinja ini stembiljet jang satoelah 
mendjadi “algodjo“-nja. dan .... disi 
toe tertoelis.namanja Datoek Kajo, hing 
ga ini toean telah terpilih sebagai ang 
gauta dari Volksraad jad. bocat daerah 
jang terseboet diatas. 5 

Boeat daerah Sumatra Oetara (Noord 
(sumatra) telah diterima 23 soeara ja 
lah dari Plaatselijke Raad Angkola 
dan Sipirok. 

Toean: tocan jang mempoenjai hak) 
atas ini herstemming adalah Ali Moe 
sa Gemeentelijke Veearts di Pematang 

  

Dokter Abdul Rasjid. 
Zittend Lid, 

Siantar dan Abdul Rasjid, Particulier 

Ind. Arts zittend lid dari Volksraad 

dan berasal dari Padang Sidempoean. 

Poen disini orang nampak een 
nekaannek race jaitoe boleh di 

katakan kekalahan atau kemenangan 
jang tidak berdjaoehan, 

Ketika toean Ali mendapat 11 soea 

ra, toean Abdul Rasjid djoega menda 

'pat sebegitoe banjaknja, hingga stem- 
biljet jang tinggal satoe itoe ialah jz. 

menentoekan siapa jang akan terpilih. 

Telah njata bahwa ketika itoe 23 

stembiljetten dibatja semoea, toean 

Abdul Rasjid mendapat 12 dan toean 

Ali 11 soeara, hingga jang terseboet 
doeloean dinjatakan telah terpilih. 

Pada tanggal jang akan ditentoekan 
nanti, akan diadakan pemilihan kem- 

'bali boeat anggauta Djawa-Tengah 

jaitoe antara R.A,A. Koesoemo Oetoyo, 

Gedel. dan Vice Voorzitter V.R. (B.O.) 

dengan P.A. Gondosoebroto, regent 
'pensioen dari Banjoemas (P.P.B.B.) 

' Dari masing2 fihak dari Djakarta 
sini soedah berdjalan propagandisten 
oentoek membikin berhasilnja pemili- 
han salah satoe diantara mereka. 

Bagaimana hasilnja, baik kita me- 
nantikan bersama-sama ! 

dea Oi ka. 
210. 

Kandasnja pembitjaraan perlajaran' 

Meneroeskan kawat dari Aneta ten- 
tang itoe kandasnja pembitjaraan per- 

lajaran di Kobe, jang kita kemaren 

tidak bisa moeatkan lagi oleh karena 

soerat kabar soedah penoeh, pembi- 

tjaraan' itoe moela-moelanja akan di 
boeka paling lambat pada tanggal 25 
Januari (hari kemaren|, Tanggal pem 
boekaan ini, soedah datang dengan 
tidak membawa pengharapan bahwa   K.N. 

x 

    itoe pembitjaraan akan moelai diboeka. 

(Mn BE BAN DN 

? Sa 
Ta 

| dari 

   

| 

Diterbitkan oleh: 
Drakkerij ,PE MANDANGAN- 

Dir. R.H. O DJOENAEDI 
Kaatoori Senen 107 Bat.-Centram 

HARGA LANGGANAN, 

ludonesia satoe kwartaal f 4,50 

Loear Indonesia, . , , f 5.50, 

Boleh dibajar 

brenti 

Tarief 

boelanan, tetapi 

haroes diachir kwartaal, 

advertentie, ketrangan pada 
administratie, 

  

—.mmea 

' Losse nummer 10 Cent 
  

Jang menjoekarkan pemboekaannja 
jalah masih itoe perkara bahasa. 

Aneta mendengar kabar dari fihak 
jang boleh dipertjaja bahwa kebanja- 
kannja dari maskapai? perlajaran di 
Japan soedah sanggoep dengan sepe- 
noehnja. coentoek mengadakan pembi- 
tjaraan dengan dasar2 jang pantas, di 
dalam mana akan dipakai satoe bahasa 
jang neutraal, dan disampingnja. mana 
bahasa Japan: dan Belanda akan di 
pakai doea-docanja dengan sama koe- 
atnja. 

Kesoekaran2nja ditimboelkan teroe- 
tama oleh satoe maskapai, jang teroes 
pegang dengan kokoh itoe permintaan 
oentoek memakai hanja bahasa japan, 
dengan tidak memandang lagi adat 
dan keadaban internationaal dan de 
ngan tjara mana pemboekaan pembi- 
tjaraan ini soedah dibinasakan, 

Menoeruet kabar dari Tokio, jang 
dioemoemkan didalam soerat2 kabar 
Japan jang “keloear di Betawi, poen 
pemerentah Japan soedah melakoekan 
segala daja oepaja oentoek mentjegah 
kandasnja pembitjaraan “ini, soepaja 
maskapai itoe bersikap lebih moerah 
dan soepaja tidak membinasakan pem 
boekaannja pembitjaraan perdagangan 
seoemoemnja. Sebab, oentoek mene- 
roeskan itoe pembitjaraan perdagangan 
Betawi, mesti menjelesaikan pembitja- 
raan perlajaran lebih doeloe. 

Voorstel dariJapan. 
Di waktoe jang paling belakang se- 

kali, Wakil2 Japan jang ikoet didalam 

landjoetkan voorstel lagi tentang per- 
kara bahasa. 

Voorstel ini, meskipoen tidak bisa 
diterima oleh fihak Belanda, memberi 
pengharapan oentoek mendapatkan per 
setoedjoean. 

Berhoeboeng dengan ini, delegatie 
Belanda beloem akan poelang kembali 
dan mempoenjai perniatan oentoek ma- 
djoekan tegen voorstel jang paling 
achir. 4 

—0— 

Bahaja perang Italie — Ethiopie. 

Angkoetan mala-ten- 
taradan perkakas. 

Aneta-Transocean kawatkan dari 
Rome, berlainan dengan perkabaran2 

lain2 fihak, sampai sekarang 
Italie dan Ethiopie belo@m mendapat 
persetoedjoean. 

Bataljon jang ke-doea dan ke-tiga 
dari bala-tentara kaoem Fascist telah 
sampai di Masaua dengan kapal 
»Gange”. Mereka akan dikirim ke 
daerah2 di tanah djadjahan Erythrea 
jang berbatas dengan negeri Ethiopie 
sebelah Timoer-oetara. 

Kapal2 ,,Leonardo dan Vinci“ dan 
»Lazare Saure” kemaren malam soedah 
berangkat dari Napels ke Afrika dengan 
moeatan pekakas2 perang banjak se- 
kali Ketjoeali 60 officier2 dan beberapa 
bataljon bala-tentara, masih ada 1600 
Kaoem Boeroeh jang ikoet diangkoet, 
diantara mana toekang pembikin ma- 
sin-terbang dan lain2 achli pekakas2 
(technici), 

Kapal ,,Arabia“ sekarang lagi moeat 
barang dan soldadoe. 

Keadaanterangsedikit? 
Kemoedian  Aneta-Transocean ka 

watkan dari Rome, keadaan diantara 
Italie dan Ethiopie sekarang dipandang 
ada lebih terang sedikit, oleh karena 
Ethiopie soedsh tarik kembali permin 
taannja, soepaja “ oetoesan2 Millitair 
dari Zweden ban Belgie jang sedang 
ada di Ethiopie, ikoet didalam pembi 
tjaraan oentoek menetapkan satoe dae 
rah jang diperloetjoetkan dari persen 
djataan neutrale zone, 

Bh —0— 

''Melantjong ke Manila. - 
3 mesinterbang 

' Marine. 
Pada tanggal 4 Maart akan berang- 

kat dari Soerabaja satoe rombongan 

mesin terbang Dornier- Wall dari Ma 
rine, ke poelau Tarakan di Borneo 
Timor. Ma 

Pimpinannja akan di pegang oleh 
Iste Luitenant ter Ze W.H. Tetenburg. 
“ Serombongan ini akan ditemani oleh 
seboeah mesin terbang dari balaten-   

pembitjaraan perlajaran di Kobe, me-l 

mesin terbang jang terdiri dari 4 boeah | 

  

tara, jang akan dipekerdjakan oentoek 
memeriksa keterangan2 topografisch 
di sekitarnja poelau Tarakan, pemerik- 
saan mana ada ia bawah pimpinan 
Iste Luitenant Vlieger F. Valk. 

Dalam sebagian dari ini perdjalanan 
Kolonel H. G. Kuiper, Chef dar Topo- 
grafische Dienst akan toeroet. ' 

Dari serombongan mesin terbang 
ini, 3 bocah mesin Dornier akan teroes 
terbang ke Manila di Phillipina pada 
tanggal 7 Maart. Di Manila mereka 
akan berdiam dari tanggal 8 sampai 
12 Maart. 

Mereka ini akan berangkat dari 
poelau Tarakan pada tanggal 7 Maart 
ke Puerto Princessa dan tanggal 8 
Maart dari Puerto Princessa ke Manila 

Tanggal 12 Maart akan poelang kem 
bali dari Manila ke Puerto Princessa 
dan teroes ke poelau Tarakan lagi. 

Diachirnja boelan Maart, semoea 5 
bocah mesin-terbang itoe akan ada 
lagi di Soerabaja. 
Serombongan - mesin-terbang jang 

sekarang ada di Tandjoeng. Pinang, 
akan terbang. kembali via Betawi ke 
Soerabaja pada tanggal 28 Februari. 

. —O— 

Journaliste isteri Indonesia 
: jang pertama. 
Telah meninggal doenia 

Aneta kawatkan dari Bandoeng bah 
wa Nji Raden Siti Oemoerawati, Di- 
rectrice dari Persbureau , Pait” dan Is- 
teri Indonesia jang pertama mendjabat 
pekerdjaan sebagai journaliste, telah 

meninggal doenia ara . 

| Nji Raden Siti Oemarawati adalah 
istri Raden Soeharijo, doeloe terkenal 
dalam pergerakan di Semarang, dja- 
manpja tocan Semaoen, 

Tentang persbureaunja ,,Pait” telah 
mati lebih doeloe. 

—O— 

Pergontjangan dalam Arrabitah 
Alawijah. i 

Kaoem moedameroe- 
pakan oppositie, 

Soedah beberapa hari ini disampai- 
kan kabar pada kita bahwa dalam 
kalangan Arrabitah Alawijah ada tim- 
boel pergontjangan, disebabkan actienja 
kaoem moeda, 

Boleh diterangkan bahwa beberapa 
kaoem moeda jang tergaboeng dalam 
itoe perhimpoenan telah merasa koerang 
pocas dengan tjaranja mengatoer per- 
koempoelan kaoem toea dan minta 
beberapa perobahan serta keterangan. 
Kaoem oppositie itoe dimoelai di 

Soerabaja, tetapi sekarang di Betawi- 
poen ada beberapa pemoeca Alawijih 
1g. menjetoedjoei itoe oppositie. 

: Sementara itoe' tidak lain maksoed- 
nja Aa Pa Soepaja orga- 
nisatie dalam perhimpoen 
Ke atan denawan ea Terseboai 

—O— 

Sambbengan feuilleton 
Dan pemboekaan prijs- 
vrsagnja, 

Samboengan feuilleton ,,Berdiri di 
pinggir pagar” karangan t. Saeroen 
jalah bagian penoetoepnja, oleh jury 
telah diminta dari njonja I. Wiriaat- 
madja, voorzitter tjabang Djakarta dari 
'Pasoendan Isteri dan moelai besok 
akan dimeeat, 

Ternjata bahwa memakan tempo 4 
hari lagi boekan 3 hari sebagaimana 
doegaan doeloean sampai abis di 
moeatnja itoe dongengan. Djadi sam- 
pai hari Senen! 

. Sementara itoe melihat soerat2 ba- 
dean jg bertoempoek-toempoek, jury 
tidak . bisa memeriksa dalam tempo 
pendek. Sesoedah “abis dimoeat, 
semoea soerat-badear dibeekai dan 
diakoerkan. Dari sebab ini pengoe- 
moeman siapa jang dapat prijs2 itoe 
tidak. bisa hari Saptoe, poen Senen 
beloem bisa, 

Sekarang diambil ketetapan bahwa 
pengoemoeman jg sama dapat prijzen 

rang2nja oleh jang berhak lantas hari 
Kemisnja boleh diambil pada admi- 
nistratie Pemandangan" 5 djikalau 
winnaar ada di locar Betawi dikirim 
kan dengan bestelgoed,   itoe di hari Rebo, 6 Maart 1935 ba- 
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Kalau terlal 
1 0. Gan lemas hati 

Menoeroet kabaran dalam pe 

   
      

   
    

   
   
     

    
   

    

tjideraan antara 
. itoe, sebenarnja ad 

opie sendiri. Boekan 
tetapi lantaran Ethiopie 
doeloe, djoega setelah 
tempoeran di Adoea, 
terlaloe moerah dan lemas 
dap loear negeri. 
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leh dikata selaloe tingga 

  

    

      
    
      

  

   

  

   

    

   
    

  

  

'hoe lebih doeloe, kedjadian pertem- 
poeran antara tentara pendjaga batas 
Italian dan kaoem2 liar djoestroe 

- dekat tempatnja itoe" commissie-Ing- 
geris-Ethioop bekerdja. Malahan com- 
missie itoe mendapat djoega ganggoean 

   

   

  

           

  

     
     

   

    
       
   
   

        

   

  

   

“ Haloe, sebagiar 

mana kita toetoerkan tempo hari. 

  

    
     

  

    
    

   
     
   

    

   
     

     

    
    
     

   

     
   

    

    

  

   
   

   
    

        

   
   
   

     

      

  

    

   

dari tentara Italiaan itoe, sampai pe-| 

  

    

   

Uu» Loten dari LCIP: 
& 

SI 

| kita djandjikan, tidak 
oemkan lagi noimer-nomer 
adi milik L.C.P. sebagai- 

   
   

    

Hi Tetapi diboekanja moendoer, jalah 

sampai di hari besok. 
  | “Tetapi semoea abonnes jang ambil 

Ibagian dalam ,, Lotery Club Pemanda- 
oe-|ngan” kiranja masih simpan koran 

tanggal 8 Februari ini boelan. Dari 
Pa 

“litoe, berhoeboeng dengan penarikan 
Ibesok, dibawah ini kita poengoet lagi 

diatas daerah |loten jalah ini nomer-nomer : 

| Loten poetih » dengan hoofdprijs 
f 50,000 sedjoemblah 44 (ampat poe- 
loeh ampat) nomernja sebagai dibawah 
ini : 

  

    

   

  

   

  

    

  

   

  

   

      

  

  

  

(ena ka “Sep Ultartk 

Djikalau pemboeka'an lotery besar) 
merah dan poetih djadi tanggal 14 jang 

      
  

pemboekaan perloeasan toko bagian 
Batik Djohan-Djohor. 

: xx : | . 

Sebab kita sendiri boekan anak lagi, 
tentoe sadja kita ingat pada anak2 
abonnes Pemandangan”, pada neef- 
jes dan nichtjesnja Oom Kampret. 
Pada toean Djohan-Djohor kita lantas 

“(minta 2000 kartjis itoe oentoek dilam 
pirkan dalam ini soerat kabar bagian 

poeteranja 2 atau 3-dan sebagainja | 
Ach, sekarang tiap-tiap koran dilampiri 
isadja doeloe 1 kaartjis, dengan per- 
djandjian pada toean Djohan Djohor 
berapa kaaftjis sadja mesti dikasih 
djikalau ada abonnes , Pemandangan” 
minta boeat anak-anakaja. Ini perdjan 

anak boleh kasihkan pada tetangganja 

menghinakan deradjatnja 
siapapoen. 

Keterangan dar 
Dr. Soeratmo. 

Kemaren kita soedah moeatkan toe- 
'Hisannja toean Soekendar jang merasa 

  

kota. Soesahnja, kita tidak tahoe adaj 
labonnes jang pargjangag ada jang 

Pengoeroesnja dari itoe polikliniek. 
Rapat telah dikoendjoengi oleh wa- 

kil2 dari 14 perkoempoelan social dan 
economie, jang ada di Meester Cornelis. 

Sesoedahnja pemimpin dari voorloo- 
pig comite menerangkan maksoed- 
'maksoednja dan keperloeannja polikli 
niek itoe, rapat lantas mengadakan pe 
milihan Pengoeroes jang tetap. 

Jang terpilih jaitoe toean2:. 
Soedomo  Katim sebagai Ketoea, 

Odjoh Mangoensastra sebagai Penoe- 
lis, Njonja  Darjono  Wirjosoedirdjo 
sebagai Bendahari, Soakadir sebagai 
Leider Poliekliniek, dan beberapa Com 
missarissen jang terdiri dari wakil2 
perkoempoelan jang telah mengaboeng 
kan diri di dalam Polikliniek itoe 
Diantaranja diangkat sebagai Hoofd- 

djoega mendjadi Commissaris loear 

Bahder Djohan specialist penja- 
kit dalam dan anak2, Nona Dr. Ida 
Lamongga Haroen specialist 
penjakit anak2, 

Dokter Sabirin boeat algemeen 
praktijk, Dokter Poernomo boeat 
algemeen praktiik, Dokter Nisar boeat 

  

poela oentoek menetapkan Badan dan| 

z 

sebagai berikoet: 
kita maka kabar lebih djaoeh adalah 

Kira2 poekoel 8, dipenghabisan 
Zuiderboordweg seberang soengai |Vis- - 
schers haven| bagian Tjilintjing soedah " 
satoe peraipokan“ dalam seboeah 
terdjadi waroeng kepoenjaannja ses 
orang Tionghoa, 

Sebagaimana biasa waroeng ini dji- 
ka malam hari ditoengoe oleh seorang 
boedjang djoega bangsa Tionghoa, 
sedangkan toean dan njonja waroeng 
poelang menginap di seberang Zui- 
derboordweg. : £ 

Pada waktoe hari jang latjoer.itoe, 
itoe njonja ketika hendak poelang ke : 
roemah penginapannja, tiba2 ditengah 
soengai itoe, terdengar soeara teriak 
minta tolong sama itoe njonja dan 

Boekan sekali ini, tem toe |nomer-nomer dari loten milik pe BOtAK aa baik ! : |.» |commissaris tevens Propagandist toca. |tidak lama kemoedian pistool ber- 
mengindjak ” tanah” AE Ethiopie,|-— PUN 3 Djadi, pada koran ini hari dilampir | Mangkoerat, goena mendjadi peranta-|boenji.—— 

akan tetapi “sedari doel 20 ta-| Loten merah, dengan hoofdpriisikan kaartjis Djohan Djohor, hanja 1 |raannja Pengoeroes dan perkoempoe-| Koerang lebih 10-orang kawanan 
hoen dibelakang, tem 1 Italie itoe bo f100.000 ada 80 (delapan poeloeh)| di tiap2 koran, Jang tidak mempoerjai|lan2. Lain dari itoe telah diangkatjrampok semoea “berpakaian hitam, 

moela2 mengetok pintoe soepaja di 
Ethiopie itoe, karei esar djadja | jang poenja, dan jang poenja anak lebih|biasa tocan Dr, Soeratmo, Hoofd dari|boeka. Akan tetapi oleh karena si 
nadi lin uns Mona n,bahwa|21486 30413 27672 27673 21485|9ari 1 boleh minta kaartjis lagi pada Veterinairen Dienst Gemeente Betawi. |boedjang- didalam tidak maoe. mem- 
aan Aa Nan .wal)itoe121483 14884 14881 30416 34884 Djohan Djohor di Senen. Tjoekoep Polikliniek terseboet dikasih nama|boekanja laloe pintoe itoe waroeng 

memang -masoe Somaliland | 14882 34883 34881 30415 214s4| bilang ,,Saja abonnts Pemandangan!” |, POLIKLINIEK  DJATI NEGARA" |diroesakkannja dan setelah masoek 
dan Italiaan. Sedari bi 9 3. 27992 34994 34995 30310 tidak oesah oendjoek kwitantie atau | dan oentoek segala bangsa. Or ang |didalamnja laloe minta oeang. - 
Na Nata Tea li 30308 34839 27502 14903|Kasih boekti soeatoe apa. Dari air-jiang tidak mampoe dapat| Sebab terlaloe lama. itoe orang 
maka antara- Somali 30414 14883 27674 34882 moekanja sadja abonnes ,Pemanda-jpertolongan dengan per-|Tionghoa poera2 tidak tahoe, lantas 
tidak ada balasjang: 815 30488 27668 27667 27664|ngan” sogdah kelihatan....! tjoema | 0... Ikakinja dihantam. dengan sepotong 
djoega antara Ethiopie dengan Son | 21472 “14878 14872 148191 Permata Ye Gkbdata “merlat Waktoenja kapan itoe Polikliniek|kajoe — jang belakangan diketemoe- 
aa. dadi Frankrijk dan “Engeland.(27990 34986 14914 27523 14915hesok. 1 Manar Sa sa ai Maa akan diboeka, akan dioemoemkan lagi, kan — dan lehernja" sebelah “kanan 

“ Berkali-kali Ethiopie minta, soepaja| 14930 27974 27986 34985 28000|Dan jan Boleh Na an ah anta kira2 dipertengahan boelan Maart j.a.d.|bawah ditoesoek oleh barang iadjam 
diadakan satoe  commissie oentoek127526 29941 19375 19376 19377 aa bni Ba alan Ba e 2)  Toean2 Dokter jang mengaboengkan (hingga mengeloearkan darah. 
"menetapkan batas2 itoe, akan tetapi|19373 19463 20189 29190 32117|hoer sa dja Ta p diri dengan pertjoema didalam itoey Sementara ditengah djalan, kira-kira 

fihak Italie selaloe ber li. Enge-/32118 32149 32159 32160 19379 AN Sa |. Jbadan ialah : s3 . 1100 meter dari waroeng ini soedah 
pakdk sedang memeriksa keadaan di-1579056 27586 27967 27546 27955 Lan N Dokter Soetapo specialist penja- diketemoekan seboeah botol ketjap 
batas Ethiopie dengan Somaliland Ing (27545 10302 10301 34706 347051 kit koelit, Dokter Slamet specialist|jang didirikan, Roepanja barang ini 
geris itoe, dan sebagaimana orang ta-|34704 14708 14707 21016 21015|Boekan hendak merendahkan atau penjakit otak dan zenuwen, Dokter|sengadja dibawa oleh perampok oen- 

toek menjoesahkan kawanan politie, 
bila mereka dikedjar, 

Seorang perempoean jang kebetoe- 
lan laloe didepan itoe waroeng dioesir 
dengan geretakan, hingga ia lari tidak 
keroean. 

Sesoedahnja itoe maka setengah 

  

  

  

Menoeroet salah satoe  pembatja : 

  

  

Na Mel Pasta memeisekan |. '3e28n senenitidak senang disebabkan toelisannja algemeen praktijk, Dokter H endar-|dari kawanan rampok melarikan diri 
an ba setan : Na 31051 36400 36386 36385 36260| bean Dr. San tentang titel Da min .boeat algemeen praktijk dan|masing pari itoe waroeng dengan 
protest atas perboeatannja kepalaten-131942 31041 31040 39242 39241 ur | 5 at Inia Nae Mebalan amat 
tara Italiaan itoe.” “-—.... ... 'I39g9y9o 39239 39238 36312 36245 Ir, Ir, dan Dokter beberapa hari jg|Nidoeng dan Koeping, dan dibantoe membawa satoe koffer rotan jang be- 

Djikalau da : doeloe2 Adis Abeba|36200 39232 39231 39230 39229 laloe, djoega soleh Toean-Dr. Asikin dan |risi kakaian. i 
5 Na PN ob daan dat 39228 39227 36040 36051 36259 Berhoeboeng dengan toelisan jang|Dr. Zainal specialiten boeat penja-| Poen kawanan jang lain setelah itoe 

protesi,: waki e tenta 4 inja, Hanan Sean” urag: Tes Sini dimoeat kemaren itoe. dibawah 'ini|kit dalam dan Dr. Salim Chirurgie, |berlaloe dari ' itoe tempat dan menoe 
aan ena aa @ AP nga an “Deo. Ikita moeat djoega keterangan dari toe| sebagai adviseurs. djoe kedjoeroesan Tjilintjing. Sebentar | 

be 2 er ARE "D0TSS. 136253 36252 36251 36250 36046 an Dr. Soeratmo sendiri : Ora itoe dj Can an P3 Aan 5 o sendiri : — joega terdengar soeara tong tong ) 
Mengapakah, d an), 136045 36044 36043 36042. 36041 BE Sae Ega Na 3 dan poekoel 9 liwat politie 3 oran 
Italie itoe selaloe dja, me-139222 39221 39212 39211 | Pada hari 25-2-1935 saja menerima Pentjoerian jang loetjoe ! berserta wachtcommandant. Priok 3 
langgar batas dan NE 0 ee Isoerat dari Toean Analist dari Genees- Si njonja roemah tang di itoe tempat tetapi soedah | Ty. 7) Begitoelah nomer-nomer loten dari |(kundig Laboratorium, jang mana Toe tidak bisa keloearlsigak bisa menangka i hi citoel -nOn Nanah oo ah EKA Ka kai tida isa menangkap apa apa lagi. 

ek: C.P! jang besok “akan diboeka|a" terseboet menerangkan koerang sej « Aa aa Sementara jang loeka diangkoet ke PE ” S6 “Inangnja tentang oeraian saja pada pel Semalam diroemahnja seorang pe i i 
kalau sedjoemblah 124 loten. 3 — Ingabisan karangan saja dari tanggal|rempeean Hadji bangsa Indonesia ja Hd aa Naa sa ga sedang 

..I Moedah-moedahan ada jang tarik|2/'2-1935 jang menocroet pend itali Hadis Tadi #Kudanozao Metaloe an sampai sekarang politie beloem 
BN pn mp sn 141-4-1959 jang menoeroet pendapata Kr Mpok 10€ bisa menangkap “salah satoe diantara 
"“Fkakap dan 'goerami, soekoer-soekoerInja merendalikan deradjatnja kaoem |Soedah terdjadi pentjoerian jang boleh bere itoe 

'Ibisa dapatkan,.... ikan tjoetjoetnja!|Analisten.  Esoek harinja teroes saja | dikatakan loetjoe djoega. Mn ea 
PE Sapa ROA ketok telefoon pada salah seorang pem|  Roepanja djam 10 malam itoe pen 
Pe Lag AL ''bantoe toean-toean, oentoek menerang |tloeri dengan "ambil djalan dari pintoe Lanidira -ini bari 
Perajaan dan pesta boeat anak2 di Kan, jang pada saja sama sekali tiada ke| belakang soedah berhtasil masoek ke : ' 

.. toko Djohan Djohor. '““Iniatan atau sengadja akan merendahkan |dalam itoe roemah. Dan kebetoelan| Boeat pembatja bagian kota, kita 
5 NN Ban Ob Sa atau menghinakan deradjat siapapoen, |Sisitoe hanja berdiam H. T. tadi sen- |lampirkan Bulletin Tijpsten cursus dan 

oedjoe d U.. Berhoeboeng pemboe- Djanganpoen pada toean2 Analisten, diri Oleh karena pada djam terseboet | automobiel Rijschool dari Pergoeroean 
2 ing, Pn kaan pengloeasan. sedang pada ,,boedak dari transport-|ia soedah tidoer soedah tentoe sadja | Rakjat. 3 

palnja b leh lidoep | Waktoe kita 'tadi pagi-koendjoengi onderneming" (ini perkataan dari tocan|Pentjoeri mendapat keloeasan mendja| Karena menoeroet pendapat kita be 2 
eraal antara Ethiopie | oxo batik Djohan Djohor jang seka- | Soekendar, Pem. 26-2-1935) saja sang lankan rolnja. sar faedahnja diketahoei dan lagi siapa 2 

maliland itoe, daerah manaf Vo telah diperlocaskan dibagian be-|g0ep dan bisa menghargai dan men| Kamar tidoernja itoe perempoeanjjg. hendak menambah pangetahoean 
lebarnja 6 km. Begitoe djoega perse | kang nampak “sangat banjak permai-|dioendjoeng deradjatnja, asal sadja lantas dikoentji dari loear hingga si| dengan ongkos jang rendah sekali. 
toedjoean demikian itoe tidak berarti Th anak2, boneka, kapal-kapalan, ke| mereka ini mendjalankan pekerdjaan |Ojonja roemah tidak bisa keloear.| Lebih djaoeh periksakanlah dan 
Italie  berhentikan  persediaannja dan ees-apian dengan "lengkap railnja, ka- (nja dan memenoehi kewadjibannja de| Barang2 jang kedapatan dikamar lain|fahamkan isi ini Bulletin (lampiran). 

|. pengiriman tentaranja ke Afrika Timoer- ra oedaraan, tirocan autos dan ma- |ngan sebaik baiknja. mnc akang “Una: Yana Mp 
03 Malie tjocma bisa ditegor dan bersikap tjam2 permainan ' Sampai beberapamel Barang siapa membatja karangan sa |dan barang perhiasan, 

lemah, djikalau keadaan di Europa di,” “ada jang soedah terboeka dan|ia dengan hati dan fikiran sabar dan|  Sesoedahnja itoe laloe si pendjahat Tengah kenjataan “mendjadi genting. ada Hatrp Kabar dalih Bang membatja passage tentang Toean Brug |berlaloe dari itoe tempat dengan me- 3 

'berhoeboeng dengan gagainja itoeper| — Paha” toko kelontongnja dipindahlitoe in algemeen verband” artinja|ninggalkan si njonja roemah dalam | SUN an ) 
tiobaan oentoek perdamaian oemOeM | Kemari?” kita tanja. ”””. |).tiada uit het verband gerukt“ tentoe| kamar. Bikmkngpna Gi | 1 
Dan sekarang ini, San PN onlia '“ Boekan, ini semoea barang boeat|bisa setoedjoe dengan keterangan sa Pada waktoe paginja: ketika ia ini Moetai pada-1 Maart jang akan” 7 
jang pegang rol penting, Duitschland' ersen “pada anak2 lengganan- danlia, jang saja tiada berniat oentoek|hendak mengambil air sembahjang p i .itoelah jang akan memoetoeskan gagal larak) siapa djoega", diawab toean| menghina siapapoen. | eneng Penata oi. RAN NI ANTA Paper 
atau berhasilnja itoe actie dari minis- ( dishor. NO Ye Peran : |dah dikoentji oleh pentjoeri dari loear|berangkat poekcel 6.08 sore dari Ta- 
ter Laval Aa Peak 3 Pe SNN peda ta oh . | Soember.oeraian sajatentang Toean| A, intaannja laloe itoe k an au Na aa .s$| “Apa mereka diharoeskan belandja | 2 : vang dil Mas permintaannja laloe itoe kamar, Ab CE Paok 

mp NN Pe an kosanta“» tunja kita lagi: | BIUg, jaitoe seorang 1 oean dr. jang dil dihoekakan oleh anak2-nja jang me- (AM Abang dan sampai di Doeri poe 
h K aRA Aa Ta Urea n" Ta kata, Ta Ha ikan kaartiis | Kenali djoega oleh toean2 Analisten. | mang tinggal berdekatan “disitoe. koel 6.14 sore, tidak akan diadakan 

ta | Po lidak, kita akan bagikan KAArjIS | Saja 'irrsjaf jang beliau ini kalau per- it i 3 
“Imana kasih hak boeat ambil bagian 5. soeka memberi keterangan jang Sekarang: »politin: Mecrter. Cowebe Magi. 

N Ipermainan apa sadja jang disoekai—l febih -djelas dari pada oeraian saja sedang periksa ini hal akan tetapi | » 
. MR Idioendjoek pada kita medja main gel kentang kosan Bau! msi “Isampai sebegitoe djaoeh si pendjahat 

MIN Ilang, medja sontokan dan tandjeran Boelokinja Na Brug seorang arts Aa berani beloem djoega dapat di Staa Isspoorwegen 
| Ipapan dengan kotak kotakan persegi (ing tiada ,,gepromoveerd," mendjadi Dn RU 186 | Li | oepa-roepa- warna —dan. an semoea beliau sendiri tiada pernah memakai WAE AAN TEKAN BEREAKSI 

Naa sebagai  prijsnja SAMPAI | titel ,,dr.” dimoeka namanja. ' | Pembongkaran lantaran sakit hati. Na 2 
MANA Meta Ce N 200 Serta beliau mendapat anoegerah ti- i "Nana ie t 1 “mei 5 Si toeanroemah dapat: 

| Kita manggoet. Dalam .manggoet|tel .doctor honoris causa” (5 dr, h.c,) “Toeka. ! : 
“merasa  menjesal — soedah  djadi| didalam ilmoe kedokteran. beliau meng| Seralam kira2 djam setengah 9 di|| Oeang. djangan dikirim doeloe 1 

e Gang toea- boekan anak-anak lagi. | hargai dan mendjoendjoeng . betoel2, l aroengnja seorang Tionghoa di Tji|l Kirim sadja pesanan, sekarang 3 
“ |Gratis  segata permainan, gampang-|atas kehormatan jang soedah didjatoeh |intjing jaitoe- Tjie soedah didatangi ! Lg 

nem- Igampang sekali dengan prijs jang bi|kan pada dirinja, karena begitoe besar|» orang jang tidak dikenal sampai se- Akan lekas terbit 3 
ntah, |kin tiap-tiap anak mengiler, Maoe | djasanja, jang telah dilaksekan olehnja | begitoe djaoeh. HOEKOEM ISLAM 2 

  

   

    

    

    

Si melongo“ hanja sadja bedanja dengan 
Imoeloet tertoetoep) datang orang bawa 

apa lagi? yak 

: Sedang ng 
»bengong“ artinja hampir sama dengan 

poeloehan kaleng bischuit | 

“.,Boeat apa itoe teean?” tanja kita 

s0e ah pada toean Djohor. 

   

  

    

     
   
      

        

    

  

nk- |jang datang Ojawabnja.. 
g| | »Sembarang anak ?“ tanja kita lagi 

   

ngan. dagang 'mela 
-ning dan tiap2 perl: 
djoemblah £-0251 ea 

|. Lantaran seratoes kali ia melangg 

nja maka Mr. Swaab djatoehkan Han 
' kosman denda sedjoemblah 100x f 0,25 

   
       

    

»Ini boeat dibagi-bagi pada anak2 
' datang kemari", djawabnja. 

   

  

   an telan loedah. - 

an Djohan “toeroet mendekati 
shingga sekarang kita bertjakap-     

Toean Djohan menambah keterangan: 

'Semoca anak-anak jang datang 

kita bengong — Iperkataan 

jakap dengan Djohan Djohor betoel2. | 

itoe beliau menerangkan pada salah 
seorang dibawah perintahnja seperti 
berikoet: 

»sekarang saja tiada berhalangan 
lagi oentoek memboeboeh titel ,dr.“ 
dimoeka nama saja, jang tempo hari 
saja minta soepaja dihapoeskan. Doe- 
loe -saja tiada berhak memakai titel 
itoe, akan tetapi moelai sekarang srja 
diperkenankan menoelis ,dr.“ dimoeka 
nama saja" : ia aga 

Polikliniek Djatinegara. 

Oleh voorloopig Comite Pendirian 

Polikliniek di Djatinegara pad: malam 

Senen tanggal 24/25 Februari 1935 ber 
tempat diroeangan Balai Rajat Djati- 

pada 'ilmoe kedokteran, Dan pada sait|. Mereka ini oleh karena waktoe ma 
sih siang bertempoer dengan toean roe 
mah dimana dalam pertempoeran ini 
jang terseboet belakangan mendapat 
loeka dibagian moeloetnja. Sesoedah 
nja itoe laloe mereka menggeretak 
dan kesampaian mengambil oecang se 
djsemblah f2 -. 

Atas teriakannja si tocan roemah 
maka tetangga2 jang tidak berdjaoehan 
'sama memboeroe “akan tetapi sipentjoe 
ri itoe ada lebih lekas lagi. 

Politie jang diberi tahoekan tidak 
- Ilama kemoedian datang dan melakoe- 

kan pengoesoctan teroes.  Ternjata 
bahwa penjerangan dan pembongkaran 
ini jalah disebab sakit hati, oleh ka 
rena si tocan roemah soedah pelihara 
seorang perempoean Indonesier bekas 

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

Sangat bergoena bagi Kaoem 
.. Moeslimin. dan Ambtenaren B.B., 
Justitie, Politie enz, 
..Harganja 1 boekoe F 0,75 

Segala pesenan. minta dialamatkan. | 
“kepada : Aa Hani   — Vitgeverij PANTI WIDIJA: ye 

| Sama “dengan f 25— Masing bij Buitenzorg. 164 : 
| hari pendjara.. 

   

   
       

isterinja salah seorang jang tinggal di|f 
itoe bilangan djoega.         subsidair | 0 |dapat koeweh (bischuit) dan minoeman 

| 2. lijs stroep, semoea. ini dengan gratis 
loentoek merajakan dan meramaikan 

negara, belakang H.I.S. Baloewelweg 

Meester Cornelis telah diadakan rapat   

PE AN 
4.    



         
    

  

Aan 
: da perniatan oentoek j 

, Sa Panen 

—. foeroesan karet, 

ani ea akan 
n jang wear biasa 

£ 

ri peroesahaan 

erdjakan tagi: 
erdam, 26 Feb. (Aneta) 
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rw as adi 
'ikoet main 
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sidet 

    

1B. 

   

akan pekerdjakan 15 

1 ( 
s ran. di atas. saldjoe. dari atas 

ana kadang2 kelihatan 

lain2 tempat dengan 
: ikoet n | rak, 

e Betalinge di Bazel. 

5 “yidakbetoel. 

5 dengan pengeloeasan ta- 

. Handelsvereeniging Am- 
orang 

i ng en "2 ? Nan R 

56 : Rebr. Sshuan 

(gegeloeng 
ke tanggal 25 Februari jbl. soedah naik, 

rod 

    

Aneta). | guota-percentage banjaknja karet jang 
ai dilboleh diambil oentoek kwaartaal ke- 

j € 'a dari tahoen 1935, pada 75 pCt. |: 
dan oentoek kwartaal jang ketiga pa|: 
da TO pr oi “Es: 

Didalam keterangannja dioendjoekan : 
-|djoega bahwa poetoesan ini masih bi| 

: |roet pendapatan dari Commissie. 

ffectenblad 55 

LUROPA | 

      

   

    

    

        

   

  

    
   
   
   

  

   
   

          

   

    

    

      
        
   

  

   
   
       

     

     

     

    

     
   

  

   
   
   
    

, akan Ne ai ke Berlija. 
“ia djoega akan mengoen- 

skou dan lain2 iboe-kota 
geri, sini so'al masih se- 

Siput 

Pa 26 Febr. ana Renjer 

ari kaoem Nazi di Opper 
telah ambil poetoesan oen 

memberhentikan segala actie di 
ym pergerakan politiek 

Mereka  menjerahkan 
djata dan perkakas 

simpanan2 
radio jang 

  

Ot banjak sekali kepada Pemerinth. 
meses 

5 Pembatasan karet Internationaal. 

Londen. 26 Feb. Aneta Commis 
sie International oentoek mengatoer 

menetapkan basis 

sa dirobah djika ada perloeaja menoe 

ag 

AMERIKA 
Memperkocatkan Omah Perang. 

- 3 

ser ba wa hikroetan 
“Washington, 25 Feb, (aneta) 

ih commissie oentoek mempeladja | ri oe- 
roesan poesaka laoet jang terdiri dari 
anggauta2 Chamber of Deputiers (Par 
lement) pada tanggal 14 Januari telah 
terima baik itoe programma oentoek 
memperkoeatan pangkalan pasoekan 
(Vloot-basis), oentoek mana ada per 
loe 38 millioen dollar. 
| 15 millioen dollar akan perloe oentoek 
'memperloeaskan pangkalan pasoekan 
'oedara dan pangkalan pasoekan kapal- 
silam lucht en duikboot-basis| di 
Pearl Harbour . di poelau Hawaii, 

—O— 

AZIA 
'.Oeroesan oeang Tionghoa. | 

8 .Natk. dan toeroen lagi 
harganja.   Shanghai, 27 Febr.. (Aneta) Har 

ganja oeang : dollar Tionghoa, pada 

sebagai kesoedahannja pembelian2 de. 
viden emas oleh Kaoem speculanten 
jang menoenggoei kenaikan harga pe- 

' Sorenja tanggal itoe djoega toeroen | 
EN lagi sebagai kesoedahannja keterangan | 

IMinister oentoek oeroesan oeang, bah 
—. Iwa Remerintah tidak mempoenjai.per- 

ka niatan oentoek menghapoeskan. bea 
pada pengeloearan oeang perak atau 
pe aapeg an itoe nivelleeringsrecht, 

— GL 

, 25 Peb. (Aneta). Ma- | 

| Keperlocan pakaian jang 
hanja di,,” Ne Ni Samping Dalam 55- Tel. 5412 

“Dioedara,atas dan|- 

  

   Rama Mean ng Naba SEPA 

  

»Pemandangan, menjatakap meminta 
berenti berlangganan, tetapi adresnja 

dan nomer langganannja tidak diseboet 

tit ta'dapat mergoeroeskan langganan 
jang tidak RAR adresnja jang 
tjoekoep. 

Diharap “siapa jang merasa mengi 
'|rimkan itoe soerat, soepaja memberi- 

kan adresnja jang tjoekoep terang. 

Abonne No. 1612 Mr. Cor- 
nelis: 

Dengan segala senang hati djika ke 
datangan oempamanja djam 1 siang 

  

  

  

?| Penggelapan di Pekalen Sampean: 
Aneta kawatkan kemaren dari Soe- 

rabaja bahwa pemeriksaan di dalam 
perkara penggelapan di Pekalen Sam- 
pean soedah dipindahkan ke Soerabaja, 
dimana seorang djoeroe toelis bangsa 
Indonesia dan seorang aannemer bang 
sa Tionghoa akan didengar ketera- 
ngannja, 

Oeang jang digelapkan ini, jalah 
oeang oentoek pekerdjaan di Targgorh 
pan f 500.000, — 

TAH-KATA dari Man -Hoofdredac 

wi jang mengirimk n 'Soerat dibust 

kan. Soedah tentoe sadja Administra | 

h-Orstangan 

DJOHAN 

  

| | Na 

pemboekaan 

  

      
Menghadiri KERAMEAN 

PEMBOEKAAN PERLOEASAN 

BATIK DJOHAN BRO HOR 

hg! N anggnas 

  

. Afd. «BATIK? 

1 Maart 1935, hari 8 

perloeasanj bahagian # 

im
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me
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sa
sa
so
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a
n
n
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djoengi Toko BAT 
dari tanggal 1 sampe 

roepa barang. 

    
Hari ilor Faris jang perloe : 

Dirajakan dan Dina 

ANAK2 jang berserta Iboe Bapanja datang mengoen- 

bocat ikoet bersoek22, dan dapat PERSEN matjam2 

6 PERK. DAGANG 

DJOHAN -D JOHOR 

Li 

IK DJOHAN D jo H OR, 
tanggal 5, dapat 1 orang 1 kaartjis, 

Menoenggoe dengan hormat 

| 

D
e
a
n
 
a
i
n
s
 

ji
 
Pe
n 

a
n
 

MN T 

  

  

  

  
  

DJANGAN Li 'EP As 
tjotjok pada 

pembeli, 
Pasar Meester-Cornelis 

Pertoendangan ? Kawinan? Kematian? 

Pesen selaloe pada: Bloemenhande! 

Pasar aroe Oost Goenoeng Sahari 
West No.- 1 telefoon Welt.. 1324 
Tjikakak 93a andoeng telefoon 1390 

PATENTEX tidak boleh tidak mesti 

didakan boeat kesehatannja crang2 
perempoean jang modern. 

ZAKALMANAK TIO TEK HONG 1935 

sekalian prijscourant gratis pada pem- 

beli barang atau kirimken sadja onkost 

nja satoe 2cent, perkoempoelan boleh 
dapat lebihan. 

KENAPA BINGOENG, dari bilang se- 
wa roemah terlaloe mahal ?-ini wak- 
toe kans ja palingbaik, kaloe maoe 

bikin na karena gedong Factory 
lama sedang dibongkar, dan disitoe 

Idapat semoea keperloean dengan har- 

|ga sangat moerah. 

LEKAS- lekas: lekas djangan sampai 

ketinggalan belandja barang2 keper- 
loean. bikin roemah dari bongkaran 

gedong Factory lama, karena soesah 

dapat barang bagoes harga moerah 
seperti disitoe. 

STAND No. 27 Kramatplein Batavia: 

Centrum. Ada djoeal lampoe2 Patro- 
max, Jusiph Rute, d:ri minjak t-nah. 
'Underdeelennja dan II menerima 

Reparatie 11mpoe2. Ada bikin : Naam-   
Installatie Bureau . “Merapi" 

MOEHAMAD SOEBOEH 

Batavia- C. 

Memasang dan reparatie: Electrisch-, 
Gas- en Waterleiding. Pagar kawat 
din besi. Menjewakan prabotan boeat 
bikin pesta. 

INGIN djadi Stenotypist atau Reporter 
jang pandai? . Ambillah peladjaran 
stenografie dengan schrifteliik pada: 
Steno-Instituut c.o. Postbus 7, Pa- 
lembang. Lesg. f. 2.50 seboelan, 
  

DIMINTA BELI, senapan Bayard 
dubbelloop jang masih bagoes. Soerat 
adres Administratie ini koran No..1001 
  

DITJARI LEKAS Club Tennis ,,Zon- 
dag-Ochtendclub“ jang bermain di 
baan Gang Sentiong mentjari doea 
anggauta lagi, boleh moelai hari Mingr 

goe 10 Februari j.a.d 
  

DIMINTA oleh pengoeroes pendirian 
roemah sakit, Boedi Kemoelijaan. 
jang pada 1April i.a.d,dipindahkan dari 
Hospitaalsweg ke Scottweg verpleeg 
sters jang diberi pengadjaran Vroed- 
vrouw, dapat vrij makan roemah 
serta wang djadjan. 

Soerat2 lamaran haroes diadreskan 
kepata Directrice pendirian roemah 
sakit terseboet. 

MAOE DIDJOEAL 1 roemah dengan 
pekarangan  lelocasa, letaknja “di 
Struiswijkstraat boentoe (Gang Te- 
ngah). Keterangan bisa didapat disitoe   bord. dari eh Tetter dalam. 

  

  

  

  
  

  

DITJARI : Seorang jang soedah paham 
dan banjak praktijk atau soedah mem- 
poenjai 
toko fotograaf. Oentoek bekerdja di 
kamar gelap, bikin ontwikelen, af- 
drukken dan vergrooting gambar- 
gambar (portret) 

Lamaran jang sanggoep dengan 
soerat 

Ditoenggoe oleh: 
Kemas Hasan 5 Oeloe 

PALEMBANG 

DITJARI, tenaga perempoean, oentoek 

pegang boekoe (boekhouding). Jang 
telah tamat dari Mulo atau jang di- 

persamakan. Lamaran Ledikantenfa- 

briek Nan Yang, Molenvlict West 83. 

Batavia. 

DITJARI adres sekarang dari Ki 
Ramadjati pembikin bedak ,Sjaraf" 

| Tantaran banjak jang pesan bedaknja   Adm. . Pemandangan”. 
  

A ZAINIE 

  

  

kwaliteit di tanggoeng No. 1, 

BAROE TP 
DONKER BLAUW SERGE polos dan Tp po etih Kerdearaa tahon 1935, 

  

lemes dan tebel, kleur tida bisa 

“loentoer lebar 140 c,m. harga perel FI. 2, 25 Ka 

sediaan besar .gat GAB Aang 

  

tidak benar dan ah 
e2 “dioemoemkannja, ! 

bahwa persediaan dan| « 
  
  

  

Tatau pada adm. ini sea kabar, 

  

  

  

126 Cent per el 

dalem banjak matjam kwaliteit jang 

' baik betoel, Dari ini barang jang kita baroe 

trims, boeat perkenalken pada kita poenja langganan- 

langganan kita taro harga SPECIAAL moelai 80 Cent sampe 

  

   

    

  

RUSSISCH LINNEN 

lebar 70c.m, 

   

    

      

verklaring kelepasan dari 
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Ai maen dan malem brikoetnja 

(bet meisjE MET DE 
(LP BLAUWE HOED" 

“DENGAN 

aa van Aan Lou Bandy , 

dan Roland Varno 

1 : Naebagai Hoofdrollen : 

Menoeroet tjerita dalam boekoe John abruns" 

Penoeh dengan kegembiraan, pemandangan jang menarik hati, 

disertai lagoe2 jang sangat merdoe.     

Ini malem dan malem 

brikoetnja 

.. |GRETA GARBO 
dalam 

SUSAN : LENOX 
dibantoe oleh John Miljan en Clark Gable. 

Romantiek — mendahsjatkan—menarik hati, jang beloem pernah 

terlihat di lajar poetih. : 

Tjobatah ini malam toean adjar keral dengan Greti Gaibo. 

1 
, 

    

  
  

  

, CINEMA PALACE 
4 1 Ini malam 

  

  aa 

CENTRALE BIOSCOPE 
Mr, Cornelis IK 

H “8 Boeat Kai .REBO 27 dan KEMIS 28 Febr, 1935 

8 
3 

  

  

SATOE MET RO- PRODUCTIE: 

IEN MUST FIGAT 
(Peperangan Jang di Bajangken Tahoen 1940) : 

  

5 t pada tahoen 1940 bisa terdjadi same Sopsan dibajangkan. 

| Perang Doenia jang liwat membikin si Iboe sakit hati dan ber- 

sedi selama hidoepnja dan didik anaknja soepaja bentji pada 

& peperangan, 

Si anak »S.toe Pemoeda" jang dipandang sebagai satoe penge- 

. Ajoet jang takoet sama boenjinja bom dan meriam. 

Sat e pengetjoet di depan matanja millioenan manoesia sampe 

iman ia dapat taoe dari ajah tirinja jang ia ada anaknja satoe 

officier jang tida kenal mati. 

“Satoe dalam doea — mati atawa hidoep, dengen gaga dia ma- 

.. djoe ka medan perang boeat bela tanah airnja. 

. Datang saksiken dan denger MEN MUST FIGHT ini malam di 

0. €Centraal Bioscope ditanggoeng tida menjesal. 

| Heibat "Menarik hati 

  

Seroe 

HARDY (Si Gendoetl ' 

Dr. “ Ofiver. Harta mendjadi speciaal doktor boecat otak dan 

e orang sakit gila. Dr. Stan Laurel mendjadi Spesidkisi doktor 
boeat gigi palsoe. 

Loetjoe! Ketawa selaloe mendjadi ketawa sagja kaloe liat ini 

doea badoet jang soeda tersohor oendjoek tingka- lakoenja. 
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Boeat hari: REBO 

Februari 1935 

  

.A LONE GIRL 
IN A WORLD 
OF MEN... 

. untamed, unspoiled, defi- 

ant — and daring to love 
a man with a Pa on his 

head 2 

with 

CHARLES 

FARRE uu 1 
JOAN' 

2 1 8 (Based on 
$ Paul Armstrong's 

dramatization ot 

BRET HARTE'S 
famous story 

"Salomy Jatie" s Kiss" 55 BENNETT | 
Raoul Walsh, RALPH 

2 BEI LLAMY 8 

'SALOMY JANE 
3 Satoe gambar perboeatan Fox menoeroet. karangannja Bret 

| Harte, itoe penoelis jang termashoer sekoeliling doenia. Satoe 

iba jang Penoeh Actie, Perklahian, , Hebat, Rame, Besar. 

Loear biasa betoel. — 

ae Anak-anak tida boleh nonton 

  
  

  

Sevagi catra-tim STAN LAUREL (Si Tjengeng) dan OLIVER . 

. E 

: Pe ee en Mu uu 

J kemis 27 — 28 

     
    

  

   

  

   
   

    

   

   
     

  

   

  

   

     

Film Besar jang tersohor 

ket AFFAIRS of GELLINI 

  

"THE (PENGIDOEPAN CELLINI 
AFFAIRS 

of Njonja2 dan Nona2 meng- 

Mat Kirik kaloe CELLINI ada dalem 
CELLINI" kota, Swami2 pada bingoeng en 

sedia pentoengan, boeat maoe 

taoe lebi djaoe saksiken sendiri.     The story of a 
great lover, a 

an Ne 
dengen 

rascal cf all time. 

Serialized by Fred ri O Ma rch 

Lewis Allen Browne 

Lang dag Bangun San EN 

paga Tenna Constance 
DAILY MIRROR 

.  Bennett   

    

  

KIALTO BIOS SCOOP 
Rat-C. 

  

  

Tjoema satoe malem sadja 

Rebo 27 Februari 1935 

SMOKY 
dengen 

VICITOR JORY ja 

»SMOKY Inilah satoe tjerita jang sbedah d-pat di batja 

boekoenja oleh milicenan orang : sekarang bisa dipertoendjoek- 

ken tjerita jang sanget menarik manoesia saget tjintaken bina 

tang koeda, dan si Koeda sanget tjintaken padanja, . .. 

   

     

  

    
      

IRENE BENILEY 

Saksikenlah! Satoe  tjonto pada manoesia terhadep binatang 
koeda ! 

DEMO Ga Semoeah manoesia dia poenja moesoeh : ini ada 

satoe binatang koeda jang galak, gesit, dan bidjaksana, tida 

maoe ta'loek pada siapa djoega, tapi orang bisa membikin 

ta'loek padanja : bagimana orang bisa membikin ta'loek dan 

djinek pada ,SMOKY“ ? 

Saksikenlah! Soepaja tida penasaran! Heran! Sanget ngerih! 

Rame! 

  

  

  

     Senen 83 

    

   

  

38 

Ps
 

    

  

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
Sawah Besar 2—0 0. Batavia-Centrum 

Telegram adres : AN BAKRI . 

Selamanja kita ada sedia dari Maba? 

kain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen. 

dril, en djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian segenap bangsa rapi dan 

netjia. joega dasi wal tropical. 134 

  

   
  

   

IR. 2 satiioak 

IojAM BITJARA | 

  

Sea Ra AR 

KPOTHEEK ,BAN AN” 
Telf, Wi, 314 — BataviasCentrum, 

Terima ' Receptsrecept Dokter 

Boleh ' ambil - dan anterken Di “Betawi Dolen dapa Dan 
Toean Soemanang, Kramat 1 

diroemah 

Franco 

         

        
         
     

        
        
    

    

   
   

    
    
    

  

IND. ARTIS. 

ALG, PRACTYK 

7 —8 PAGI 

Oude Tamarindelaan 131 Telf, No. 

Wit. 1696 44 

  

MEUBELHANDEL 

HADJI DJAMALOEDIN 
16 Ilir- Passarstraat-dekat Hotel 

. CENTRUM“ — Palembang. 

  

    
    

    

  

Sedia dan djoeal roepa2 barang 
perkakas perhiasan poemah tangga 
seperti : 

Lemari - Zittje-Medja Toelis - Medja 
Makan - Koersi - Randjang - Bultzak, 
ahh 

Pendjoealan dengan 
dan ,Huurkoop”. 

Djoega terima segala pesanan roe- 
pa2 barang menoeroet keinginan. 

. Contant” 

  

  

5 —7 SORE - 

  

INFORMATIF-ADMINISTRATIE 
& INCASSO BUREAU . 

SUMATRA 
PALEMBANG 

Diatas toko Meubel H.-Djama- 

loedin — 16 Ilir Pasarbaroestraat 
  

Sanggoep mengoeroeskan: 

Segala Belastingzaken, 
Perkara2 Civiel di: moeka Hakim, 

Rekesi2 — Boekoe2 dagang. — 

Penagihan2 d.L.I, 

Toean2 jang berkepentingan di- 

persilahkan ambil perhoeboengan, 

ongkos2 dilanggoeng mengimbangi 

keadaan, kalau perloe kita vrijkan. 

Menoenggoe dengan hormat, 

Directie, 

179 R. M. 

  

NOERDIN 
  

  

  

SOEDAH TERBIT 

»Krisis Ekonomi 

dan Kapitalisme” 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 

tebalnja XII -I- 90 moeka 
formaat 16 X 24 cm. 

ISI. KITAB : 

I. Indonesia dalam krisis. 
Ii. Dari hal pengertian ,,krisis".   

ekonomian. 
IV. Soesoenan perekonomian 

dan-krisis. 
V. Keterangan kunjuktur dan 

cyklus. 
IV, Depressi sekarang. 
VII. Politik kunjuktur. 
VI, Penoetoep. 

PENERBIT t. LEMBAO TOBAH 
.. Gg. “Kebon Djeroek 37 

Batavia-Centrum. 

  

Ill. Tingkat-tingkat zaman per-   
   

  

             

      

  

f 0,10 ongkos kirim. 

REMBOURS TIDAK DIKIRIM, 

Administarie Pemand an gi 
126 Senen 107, 

     
Pesanlah “iekas, ditjetak tidak 
banjak, harga tjoema f 0,60 -- 

  

  

E
a
 

Di 
S
a
l
e
s
 

Rm
 A
e
 

Ba
 

PI
 

eh
am
ia
n 

MI
 

Sa
o 

ki
me
ta
pa
bA
ak
 La 

etmb
a 

in 
da

ap
i 

aba
h: 

Ka
ba
g 

                 



   
    

    

          

   

  

    

   

     “Ja, begitoe Buat at. pan: 5 

              

   

  

   

    

sadja « 
na ada” ne Saman paha jang 

menaik diloteng gedong dekat 
itoe, Ga gedongnja toko 

Pn di Landraad 

ar idimoelai. 
| Moedaek 1 

“pes, NN 
. Noorz: Apu tidak” kiper “apa apa 
“setelah kau ambil ios kontji dari 

| Noorz: Apa pinto an Pai an e jang rusa 

ara Ja Hikomndit 
00rz : Apa sebelbeinnja tidoer de- mIngar ada jang 

ja |beratan Tarmidi » 

- (tidak “dikontji, 

tig 
Pes: Ja. 

Set dan Fotograaf, sengadja |. 

  

  

     
- 
S, 5 Saksi Poekoel sembilan. 

ketok pintoe ? 
Tidak dengar. 
(kepada pes.) Tidak ada ke- 

Saksi : 
Voorz : 

Tjoema itoe malam, pintoe 

Voorz : Apa Komariah itoe, poenja 
ing ? 

Voorz: (kepada 3 Mega Pp pes-) Jang Tha 

Pes: Jang poetih. 
Voorz : Pisau belati itoe kau jang 

ambil dari Djasman ? 
Pes, Ja: 
Voorz, Kau sendiri ? 
Pes. Ja. 
Voorz. Waktoe itoe pisau diambil, 

apa serangkanja Isaroengnja| soedah 
roesak ? 

Isambil bisau itoe oleh persident di 
perlihatkannja kepada Pes|. 

Pes. Tidak, 
Voorz: Ja apa Man djadi begi 

toe (roesak) ? 
Pes: Tidak tahoe. 

' Voorz: Apa itoe pisau hilang atau 
"| dilemparkan?   makan 2 

:? Tidak ingat apa apa. 
Ba soksi “Mintarsing | 

djing ditaronja " 
Saksi: Selamanja Bun 

, Yoorz Tn Neaa roemah 3 
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“ak andjing memang. an pi 
“dia. 

djin diroemah ? 
: aa dah : Soedah koetang. lebih 6 ta-| 

a5 hoen. HA 

2G Voaert Apa itoe andjing soeka di 

keloearkan dari kandangnja? 

Saksi: Ja saban malam, kalau kira2| 
Akal, poekoel 8). 5 

sa : Oleh siapa dikeloearkannja Ph 

Saksi : 'Ada oleh si Tarmidi, dan ka 

g2 an saja. Itoe malam saja loe 

2 — apa oleh saja apa oleh si 

idi 
1o0rz : Dan koetjing pigimana ? 

| Ken 2. koetjingnja Koma- 

1 Yaoee? 2 ahoe Hoa itoe koetjing? 

| Saksi: Ja, jang doea hitam dan jang 

| 'satoe lagi boeloe hiris. . 
— Yoor: Apa Komariah koeroes? 

' Saksi Ja, dia koeroes. 

“Voorz: (memperlihatkan seed dj 

an a-sama ampat bin 
erlian). Kapan portre' 

lo emnja kedjadian, 

e aa D: 
Re. -g lowmpeel 

     

  

   

   
   

   

        

   

    

  

ita Aa bilang 
oe Na Pn 

   

. Soedah berapa lama itoean' 

'poekoel sebelas. 

Saksi: Saja tidak Poenja koetjing:| 

| Noorz. Apa sebabnja kau minta pi- 
j|sau itoe malam ? 

pa sebabnja maka Dika : 

'Icesverbaal mana diterangkan, 
   
    

   
   

   

          

   
   

   Itarsit, dari djalan mana ? 

  

Psm Mintarsih ? 

tinggal disitoe. 

“3 soek bagaimana ? 

Pes: (tidak terdengar djawabannja|. | 
“Saksi Djasman diperiksanja, | 

' Voorz : Apa kau tee sahahak dengan 
BEE PA AA 
Saksi: Tidak, Hoema kenal sadja. 

' Voorz: Kau tahoe jang koetjing 
Isoeka djoega ada mawatnja (perba- 
wanja baik) ? 
“Saksi : Tidak. 
Voorz: Berapa kali Tarmidi soedah 

Hanan dimana benzinepomp itoe? 
Saksi: Satoe kali. 

. Voorz : Poekoel berapa ? 
Saksi : Kira-kira poekoel sebelas. 
Voorz: Dari mana kau tahoe poekoel 

sebelas ? 
Saksi: Jaitoe setelah Tarmidi pergi, 

sajalihat erlodji dikamar benzin,soedah 

Tapa bt ah naa, Pr mag 

Voorz: (kepada pes.) Berapa kali 
kau pergi ketempat benzin ? 

Pes: Sekali...... doea kali (tidak 
begitoe terang omongannja). 

Voorz. Setelah mengambil itoe pi- 
sau tadi, lantas kau pergi kemana ? 

Pes. Pergi keroemah. 
Voorz. Dan kedoea kalinja? 
Pes. Itoe waktoe djoega. 

“ Noorz. Itoe waktoe kedoea kalinja 
ketemoe dengan Djasman ? 

gm. 

parkan dia. 

Pes. Maoe disimpan sadja. 
Voorz. Waktoe kau datang ke tem- 

Ipat benzin itoe, dari mana? 
Pes. Dari Kidoel. 

Laloe Voorzitter membatja proces: 
'verbaal dari Tjamat politie, dalam pro 

ketika 
| Tarmidi melantjong didekat tempat ben 

Izine itoe kira2 poekoel satoe, dan lal 
loe poelang kersemahnja Komariah. 

Voorz : Apa betoel pengakoean ini ? 
Pes: (Tidak kedengaran djawabannja) | 

(kau pergi kemana ? 
. Pes: Poelang keroemah. 
Voorz: Ke roemah siapa ? 
Pes: Ke roemah Komariah. 
Voorz: Lantas pergi ke roemah Min- 

Pes: Dari pintoe belakang, 
'Voorz : Apa itoe pintoe di kontji ?' 

“ Pes: Tidak. 
. Noorz : Maoe apa kau masoek di- 

Pes: Tidak maoe apa2, sebab saja 

Voorz: 'Lantas setelah soedah ma- 

Pes: Lantas masoek kekamar saja. 
Voorz: Dan dikamar lantas apa ? 
Pes: Berbaring sadja (gegelehean), 

tidoer-tidoeran, sebab saja tidak bisa 

mendengar 

begitoe ? 

bahwa kau itoe malam panas hati ka 

Pes. Tidak, sebab saja tidak sam-| 

Voorz: Poelang dari benzine lantas! 

litoe? 
Pes: Kira-kira setengah djam. 
Voorz: Lantas dari sitoe kemana ? 

Voorz: Keloear dari mana ? 
Pes: Dari sebelah Kaler, 

Pes, Ja, dan koentjinja dibawa. 
Voorz. Itoe sebeloem kau boeka pa- 

Peran 
Voorz. Berapa lamanja ada disitoe ? 
Pes, Tidak bisa menetapkan. 
Voorz, Kau di Oranje ada ama ? 
Pes. Tidak bisa menetapkan. 
Voorz. Poelang dari Oranje kira2 

poekoel berapa? 
Pes. Kira-kira poekoel 10. 
Voorz. Pe sadja ? 
Pes. : 

Voorz. : : “Betoel itoe waktoe Mintarsih 

pannja roemah Thamim ? 
Pes. : Betoel. 
Voorz.: Setelah 

pergi kemana ? 
Pes.: Kedalam roemah. 

Voorz. : Djalan dari mana ? 
Pes.: Kepertengahan roemah teroes 

kebelakang. | 
Voorz.: 

je 

.Dibelakang berapa lama ? 
Pes.: Tidak bisa menetapkan, 
Voorz: Bagaimana kau itoe waktoe 

di belakang ? 
Pes: Tidak apa-apa, doedoek sadja, 
Voorz : Apa sebeloem kau berangkat, 

ganti pakaian doeloe? 
Pes: Tidaku usa) 
Voorz : Dimana ganti pakaian ? 
Pes Di kamar moeka roemah Koma- 

riah, 
Voorz : Lantas dari sitoe kau keloear 

dari sebelah Kaler dimana ada koe- 
roeng boeroeng itoe, boekan? 

Pes: Ja. 
Voorz: 

moeka ? 
Pes, Ja. 
Voorz.. Pintoe: halaman waktoe itoe 

ditoetoep, dikontji ? 
Pes. Tidak. 
Voorz. Waktoe kan datang dari Ora 

nje, waktoe kau mage beli soto, apa 

itoe pintoe dikontji ? 
Pes. Dikontji? : 
Voorz. Waktoe kau keloear disebe- 

lah Kaler, apa kau tidak mendengar 
jang bitjara ? 

Pes. Tidak. - ' 
Voorz : Apa sebabnja di tocan Man 

Htri Politie kau menerangkan jang kau 

Lantas pergi. dihalaman 

mariah Na kawin dengan Oetja P1 

“Pes, Tidak ingat. 
Voorz : Apa sebabnja kau Dae maka 

Pes. Ngatjo sadja. 
Voor: Kau doeloe didepan toean 

Hoofd Djaksa soedah menerangkan, 

rena mendengar Komariah maoe kawin 
dengan Oetja, dan laloe pergi ke Oranje 
dan ambil poela pisau dari Ujasman 

bagaimana itoe Tarmidi, betoel ? 
Pes. Tidak ingat. 
Vo0rz: Pigimana kau bilang tidak 

jingat, tetapi kau bisa menerangkan 
begitoe PI 

Pes: Mengatjo sadja. | 
Voorz: Betoel kau soedah lihat dari 

djendela jang bitjara  diroemahnja 
Thamym ? 

Pes: Betoel, : 
Voorz: Siapa jang ada didalamjm 

roemahnja Thamym itoe ? 
Pes: Tidak terlihat, 
Voorz: Terdengar jang bitjara di- 

sSitoe? 
Pes: Tidak. 
Voerz: Ketika kau masoek diroe- 

mah apa kaw bitjara kepada jang ada 
di roemah ? 

“Pes: Tidak, . 
Voorz: Mintarsih itoe waktoe ada 

dimana ? 
Pes: Di depan. 

|. Voor : Itoe waktoe Sapri ada ? . 
Pes: Tidak ada. 
Voorz : Entjah ? 
Pes: Tidak ada 
Voorz : Djadi tidak ada orang lagi ? 
Pes: Tidak ada. 
Voorz: Sebeloemnja pergi ke Oranje 

ketemoe dengan Komariah P 
Res: Tidak 
Voorz: (kepada saksi Mintarsih) 

Setelah Tarmidi melihat diroemah 
Thamym itoe laloe kemana dia? 

Saksi: Loepa lagi kemana perginja 
dia, J 

Voorz: Waktoe Tarmidi ditangga 
Mintarsih dimana ? 
Saksi : Saja ada di benteng itoe, bi 

tjara dengan Maliah. 

Voorz: Lantas dari sitoe ? 
Saksi: Saja teroes sadja maSoek ke 

dalam, 
Voorz: (kepada pes.) pegimana Tar 
midi ? 

Pes: Itoe waktoe djoega saja ma- 
Isoek kedalam dari depan, 

Saksi : tetap menerangkan jang Tar- 
midi tidak bisa masoek ke dalam itoe 

dari depan, tetapi bisa djvega kesam- 

Voosas Berapa lama kau ada dikamar | 

Pes: Saja pergi keloear maoe beli soto. | 

| Noorz, Setelah kau pergi, apa itoe| 
pintoe di koentji lagi ? 

Tn kau ada di.roemah Komariah ?| 

bilang jang kau tidak boleh ada dide-| 

itoe lantas kau |: 

pembitjargan, bahwa Ko- | 

  

TOKOJ 
Pasar Senen 123 

ke Palembs ng. 

Toko Padu 

Kesempatan 

Sumatra Selatan 

Djoeal engross 

Ketrjil No. 35. 

Sekarang soedah ditoetoep pindah 

baik boeat publiek 

Menoenggoe dengan hormat 

RACHMAN Tan 

      

ACATRA 
Batavia- Centrum 

16 Ilir No. 91 

tetap di Pintoe 

  

lakang djoega dikoentji ? 
Saksi: Poekoel toedjoeh soedah di 

kontji oleh saja sendiri. 
Voorz : Pintoe kamar makan Iiorwa? 
Saksi: Ja, 
Voorz: Poekoel berapa ? 
Saksi: Kira-kira waktoe magrib 

(kira kira djam anam). 
Voorz: (kepada pes.) Sesoedah ke- 

loear,masoek lagi keroemah Mintarsih? 
Pes. : Ja, djalan dari pintoe sebelah 

Kidoel. 
Voorz : Kenapa pilih pintoe Kidoel? 
Pes.: Sebab pintoe Kaler dikoniji, 

djadi ambil djalan pintoe kidoel.. 
Voorz: Apa kau lihat betoel jang 

itoe pintoe dikontji ? , 

Pes: Ja, saja pegang. 
Voorz: 

waktoe pintoe itoe soedah dikontji ? 
Saksi: Ingat. 
Voorz. Entjah, Sapri poekoel berapa 

datangnja ? 
Saksi. Kira-kira poekoel delapan. 
Voorz: Siapa lagi jang masoek itoe 

waktoe? 2 
Saksi: Kalau tidak salah tidak ada 

lagi, selain dari Entjah dan Komariah. 
Voorz: flaloe menerangkan kepada 

pesakitan menoeroet procesverbaal 

bagimana ia setelah masoek diroemah 

dan masoek dikamarnja|. Lantas kau 

pigimana ? 
Pes: Laloe tidoer sadja. 

Voorz : Poekoel berapa itoe waktoe ? 

Pes : Kira-kira poekoel satoe. 

Voorz: Tahoe waktoe kau masoek 

keroemah, Komariah ada disitoe ? 

Pes: Tidak. : 
Apa kau poenja maksoed Vootz: 

maoe tidoer bersama-sama 2 

Pes: Tidak. 

Voorz: Tidak masoek kedalam 

roemah ? 
Pes: Tidak. 
Voor: Lantas bangoen lagi ? 
Pes : Ja lantas keloear, 

- Voorz: Apa pintoe (poort) itoe, 
waktoe kau keloear, dikontji ? 

Pes: Tidak dikontji, terboeka sadja. 
Voorz : Mengapa ? 
Pes: Ja begitoe sadja. 

(Akan disamboeng) 

  

  

  

Pembagian harta warisan. 

Dilingkoengan moes- 
limin, 

Pembantoe kita dari Bogor menoelis : 
Kerap-kali atau pada kebiasaannja, 

Pe harta warisan dilingkoengan 
kita M oeslimin, tjoekoep dibikin ,be- 
res” sadja oleh kaoem keloearga (ahli 
waris dari si mati) sendiri, dikampoeng. 

Baroe orang menghadap Raad 
Agama, djika salah seorang ahli 
waris mendoesin atau merasa dirinja 
diroegikan oleh lain ahli waris jang 
mempergoenakan kebodohan korbannja 
itoe oentoek bikin oentoeng dirinya 
sendiri. Kalau terdjadi dakwa-mendak- 
wa itoe, biasanja harta warisan men:       

  

      tidoer, an roemah, (pipir|. djadi rongkang-rangkeng, tjoema ting- 

(kepada saksi) Ingat itoet, 
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Voorz: Dari itoe waktoe, tidak lihat gal toelangnja sadja, sebab terlaloe 
lagi Tarmidi ? banjak keloear ongkos. ... 

Saksi : Tidak. Tidakpoen demikian “halnja, tapi 
Voorz: Apa itoe waktoe pintoe be- | sekoerang- koerangnja salah satoe dari 

pada semoea pihak partijen jang ber- 
hantam itoe, kantongnja- mendjadi 
kempes. 

Hal jang demikian itoe, kerapkali 
terdjadi. 

Menoereet advertintie dalam soerat 
kabar ini, Panti Widya di Masing 
Buitenzorg, tak lama lagi akan me- 
nerbitkan boekoe ,,Hoekoem Islam", 
dalam mana dimoeatkan djoega ke- 
|tentoean-tentoean tentang pembagian 
harta poesaka (warisan). Djika penge 
tahoean ini bisa tersiar antara orang 
Moeslimin, lebih loeas dari ada- 
nja .sekarang ini, akan koeranglah 
agaknja kedjadian2 satoe pihak diroe 
gikan oleh lain pihak. 

Oentoek diketahoei pembatja, di- 
rakamkan disini, satoe dari pada be 
berapa tjontoh pembagian warisan, 
boekoe jang terseboet tadi, jang di 
moelaikan olehnja dengan keterangan 
berikoet : 

Boekoe &iloekoem (strafwetboek), 
ada mengandoeng segala ketentoean, 
Beratoes ratoes artikel didalamnia. 
Tapi bilamana Hakim, akan mendja- 
toehkan sesoeatoe hoekoeman kepada 
pesakitan, mesti ia mempergoenakan 
pendapatan dan timbangannja poela 
Sebab, semoea ketentoean itoe, tjoe- 
ma ,patokan“ atau oekoeran“ sadja 
adanja. 

Demikian poela halnja dengan hoe- 
koem pembagian harta poesaka diling- 
koengan orang Moeslimin. Walaupoen 
soedah ada ketentoeannja, tetapi da- 
lam beberapa hal mestilah kita mem 
pergoenakan: pendapatan dan timba 
ngan kita sendiri. Tapi ta” boleh ber- 
kawanan dengan patokannja. 

Pembagian warisan seperti dibawah 
ini, tjoema sesoeatoe misal sadja dan 
menoeroet paham penoelis sendiri. 
Djika ada chilafnja, harap, dimaafkan. 

Saja . toelis misal ini, tjoema 
sekedar oentoek menerangkan kepada 
pembatja, bagaimana kita mempergoe- 
nakan boekoe ini: 

- 
— 

Ada seorang mati dengan mening- 
igalkan seorang bini, seorang sau- 
dara lelaki seorang lelaki toenggal 
bapak-iboe dan seorang saudara 
lelaki tjoema toenggal bapak, djadi 
lain iboe. Kedoea orang saudara 
itoe, mempoenjai anak lelaki dan 
perempoean, djadi semoea ini, ke- 
manakan falol dari simati. 

— Siapakah mendjadi. ahli waris ? 
Melihat (3) dan (4) dibawah prag- 

raaf Dari hal harta poesaka 
(warisa), bini dan kedoea orang 
saudara lelakinja itoe, memang men- 
djadi ahli waril dari si mati. 

Walaupoen begitoe, kita mesti mem 
perhatikan poela ketentoean jang lain 
lagi, jang mengatoer lain roepa. 

Kita melihat lagi (10) menoeroet ke 
tentoean ini, hak waris kepada bini, 
berlakoe dengan langsoeng, artinja ta” 
ada achli waris jang boleh merintangi 
atau memoetoeskan hak warisnja. Dja 
di dalam kedjadian seperti diatas, bi- 
ninja itoe mendjadi ahli waris jang 
sjah. 

Melihat (14), saudara tetapi jang 
toenggal bapak iboe itoe, mendjadi 
achli waris jang sjah poela. Sebab apa? 
Karena si mati tidak meninggal   kan hapaknja, anak lelaki atau tjoetjoe 
lelaki dari pihak anak lelaki, enz. Dji 

- 

  

 



  

| warisnja saudara lelaki | pak iboe itoe, , 

. djadi lain ibve, poetoes hak v 
Ia terhalang oleh saudara lela 

. Ppak-seiboe dengan si mati, 
dalam kedjadian seperti | 

| ian dari harta pc 
“ kemanakan dari si 

    

ka sekiranja ahli waris Ia ka ae board 
lakangan ini ada, 

“ Menoeroet (15) dan (33), saudara 
lelaki jang tjoema toenggal bapak itoe, 

isnja. 
       

   

  

   
   

    

  

dara lelaki jang tjoema toe 
pak itoe, tidak berhak me: 

Menoeroet (17) dan (18), semoea 
dak men 

      

djadi ahli waris, sebab hak ne 
reka ite terhalang oleh saudara lelaki 

  

- Iboeat 

  

kasihan dan perintah pada pengikoetnja 
kawa itoe andjing poelang 

keastananja goena dirawat. Siang hari 
malam berganti dengan lekas sekali, 
begitoe 6 boelan telah liwat. Pada 
soeatoe malam dengan mendadak itoe| 

bajradja telah mendapat impian, seorang 
hingga |toca ada mengasih tahoe padanja, itoe 

tas, Sau |andjing ada andjing jang dinamakan 
gal ba-/,, Belang Oejang“ jang sangat ber- 

ndapat bajgoena dipakai memboeroe bila itoe 
radja pergi kehoetan dengan membawa 
itoe andjing, semoeanja binatang nanti 

tidak Ibisa datang sendiri menjerahkan diri 
waris Me pada itoe radja goena ditangkap. 

'Begitoelah pada soeatoe hari itoe 
jang toenggal bapak-iboe itoe (bapak |Belang Oejang, telah dibawa olehnja 
mereka). kehoetan, njatalah impian itoe ada 

Djadinja dalam kedjadian seperti benar, sebab pada itoe radja dengan 
terseboet diatas, ahli waris dari si 
mati, tjoema. doea orang, jaitoe L 
nja dan saudaranja lelaki jang 
pak-seiboe. NN aan 

  

    

Bagaimanakah pembagiannja ? Kita | 
melihat doeloe (31).  Menoeroet 
pasal ini, saudara lelaki jang toenggal 
bapak-iboe, berhak atas semoea harta 
peninggalan. Itoepoen, djika si mati: 

- tidak meninggalkan poela ahli waris 
jang lain. Tapi karena si mati mening| 
galkan poela bini, soedah tentoe pem| 
bagian mesti diatoer setjara lain. - 

Menoeroet (9Jd, bini dari si mati 
mendapat '/, bagian dari harta pening 
Ab 3 

| - Sehingga saudara lelaki jang toeng- 
igal bapak dan iboe itoe, mendapat 

s 

“1 

2 $ 

    

  

  

15 

  

. min (Coiffeur Luxe). 

Yan
 

  

ai memilih 

— Isedekah). Hikajatringkasnjaadab 

pergi memboeroe poela, tapi ternjata | 

| hanja lihat satoe binatang andjing jang| 

sisanja jaitoe '/, bagian (Mahdjoeb). 
ajaran Oh sanga “ H : 

 Perkoempoelan Windo Kentjono 
4 : bekerdja. 5 

'Medewerker kita dari Semarang me- 
ngabarkan: Pata 
Perkoempoelan terseboet roepa2nja 

tidak oentoek Daerah Vorstenianden 
sadja, melainkan oentoek tanah Djawa: 
Ini terboekti di Semarang, ia soedah 
lama mengadakan propaganda dengan 
lezingnja dikampoeng2, Di Koedoes 
poen demikian djoega, malahan salah 
satoe Dewa dari W.K, telah menga- 
takan kalau W.K. di Koedoes telah 
.mempoenjai pengikdet 47 Kijahi dan 
'Hadji, diantara jang terkenal adalah 

ijahi Saenoen. Di Semarang jg men- 
| djadi pengandjoer teroetamanja Toean2 
Soekirman (commies N.I.S.) dan Toe- 

Jang belakangan 
telah mengeloearkan Boekoe bernama 
,Kawroeh Djonggring Seloko“ jg ber 
isi tentang ,,Laki Rabi“ (Perdjodoan) 
dan ,Sesrawoengan“ (berhoeboengan 
atau pergaoelan). Ten 

Kerapkali Prins Soerjomataram da- 

tang di Semarang oentoek membikin 
lezing2, terketjoewali jang soedah te 
tap diadakan di Karangtempel dan di 
Centraal Windee Kentjono di Kp. Ba 

terman Besar. Baroe2 ini oleh Dewa2| 
di Semarangakan mengadakan seboeah 

| perkoempoelan sebagai alatnja W.K. 
    oek membikin propaganda di 

. Kampoeng2 dengan diberi nama ,Per 
 saudaraan Kampoeng Semarang” atau | 

dengan singkat P.K.S., dus tidak beda |. 
— di Solo poen memakai P.K S. Maksoed| 

dari P.K.S, seperti berikoet : 
1, Memberi penerangan2 pada ang- 

gauta'anggautanja jang tidak terlarang 

oleh wet negeri, Naat 
- 2, Mengekalkan persaudaraan seloe. 

— roeh Kampoeng Semarang. 

3. Memberi portolongan pada ang- 

| gauta-anggautanja, oempama kematian 

dan melahirkan anak (bajen). e 53 

Soenggoeh kaja tanah Indonesia 
'itoe dengan perkoempoelan2. Tetapi 

walaupoen demikian, ra'jat Indonesia 

jang sedar dan “Insjaf tentoe dapat 

“dalam perkoempoelan jang sesoeai 

dengan peredaran zaman. | 
gara int 

' Satoe koeboeran andjing 
dianggap soetji. 

Pemb. P.S. dari Bali mengabarkan: 
Didekat desa Perejan onderafdeeling 

Tabanan ada terdapat satoe poera di| 

dalam mana ada satoe koeboerannja 
seekor andjing jang diberi nama ,Be- 

lang Oejang!“ Pada. tiap2 hari radja 
“Bali, banjak pendoedoek bangsa Bali 
dari desa Perean (Perejan) datang d 

    

itoe tempat dengan membawa. 

Pada djaman ,keradja'an Bali“ ma” 
.moer, radja dari Perejan senang sekali 

. pergi memboderoe. didalam  hoetan2 
jang ada didalam itoe bilangan... 

Pada soeatoe hari dengan teriring 
oleh iapoenja orang2 mereka telah | 

diitoe hari ada amat sial sekali, karena 
dalam itoe perdjalanan memboeroe “ia| 
tidak dapat melihat seekor binatang, 

ratoes 

|maksoed Kepandoean. 

dan menempatkan dirinja 

ten” | 
egini:| 

itoe andjing tiba mendadak beberapa 
. binatang telah datang menjerah- 
kan dirinja goena di ikat. 1 

—O— 2 

seba) 

Soesoenan Kepandoean Ra'jat 
Indonesia (K. R.I) 

ngabarkan : 

. Sebagaian orang telah makloem bah 
wa lahirnja K.R.I. pertama-tama atas 
Jinitiatieinja pemoeda2 di Malang, kare 
na itoe jang moela2'berdiri poen disana. 
Sesoenggoehnja K.R.I, soedah lebih dari 
setahoen oemoernja, tetapi ia beloem 
mempoenjai Pimpinan Oemoem. Inilah 
sebabnja orang dapat mengatakan ka 
lau K.R,I. beloem mempoenjai Kedoe- 
doekan, Azas dan Toedjoean. Dimana 
mana berdiri K.R.I. dan disanalah ia 
diterima oleh pemoeda Marhaen Indo- 
nesia, hanja Azas dan toedjoeannja ada 
perbedaan. Symboel, bendera-tjabang, 
injanjiannja dls. kesemoeanja telah di 
Univormeel. Mengingat kepentingan or 
ganisasi dan perloenja ada azas serta 
pimpinan oemoem. maka pada tanggal 
30 December 1934 ia telah mengada 
kan conferentie oentoek membitjarakan 
teroetama menjoesoen apa jang perloe 
baginja. Conferentie dilangsoengkan di 
Mataram dengan mengambil kepoetoe 
san seperti berikoet : 

1. Azas dari masing2 tempat jang 
plaatselijk itoe dihilangkan, kemoedian 
didalam Anggaran Dasar-dibentangkan: 

Fatsal I. KRI. didirikan tanggal 30 

na Pimpinan Oemoem bertempat. 
. Fatsal 2,  Perkoempoelan (kepan- 
doean)-ini berazas Kerakjatan dan ber 

2. Menerbitkan madjallah dengan di 
beri nama ,,Pandoe Rakjat“ dibawah 
pimdinan P.O. K.R.I. Alamat Red.- & 
Adm. Soekardi, Trimargolaan, Mataram 
Didoega dalam boelan Maart j. a, d. 
akan diterbitkan. 
-3. Soesoenan Pimpinan Oemoem : 
“Soetomo, ketoea (Djocja), 
Soekardi, penoelis (Djocja) 
Soekidjan, bendahari (Djocja) 
Saiman, pembantoe (Djocja) 
Soelisman, Kepala Kwartier Oemoem 

| Kato . (Solo) 
Soerjono, pembantoe K.K.O. (Solo) 

- Djadi kedoedoekan POKRI. kini 
berada di Mataram. 

“4. Technische reglement. 
Patsal 1. Hal Soesoenan. 

.a. Regoe2 dibawah pimpinah kepa 
la regoe. - : 

b. Ampat Kepala Regoe dibawah 
'pimpinan Kepala Pasoekan. 

c. Lima Kepala Pasoekan dibawah 
pimpinan Kepala pimpinan. 

d. Beberapa Kep. Pimpinan dibawah 
pimpinan kepala Kwartier Tjabang 

e. Beberapa Kep. Kw. Tjabang di- 
bawah pimpinan kepala Kw. Daerah 

f. Beberapa Kep. Kw. Daerah diba 
|wah pimpinan Kepala Kwartier Oe- 
moem (K.K.O) 

g. Pembantoe dan kepala regoe di 
"pilih dari dan toedjoeh orang pandoe 
(seboeah regoe) dan ditetapkan oleh 
Kep. Pasoekan. 

h. Pembantoe dan Kepala Pasoe- 

kan dipilih dari beberapa kepala Re- 
goe oleh Kepala Kwartier Tjabang de 

ditetapkan oleh Kep. Kw, Oemoem. 
i, Pemimpin dan kepala pemimpin 

“dipilih dari beberapa Kepala Pas. 
' k. Kepala Kw. Tjabang dipilih dari 
anggauta2 perhimpoenan. Ketetapan 
dari K.K.O. la boleh memilih pem- 

Pasoekan atau dari Kepala Pem, 
“1. Masing2 memimpin dan menge- 

'palai golongannja sendiri2. 
m. Pasoekan Penghela ada sama 

dari Kantjil baroe diselidiki. 

Fatsal 2. Hal Hoekoem Pan- 
doe: 

a. Seorang Pandoe itoe pembela Ra'jat   “sangat ketjil merinti-rinti dalam rimba.|dan Tanah Air dengan ta' mengenal 

Melihat ini. binatang ini radja jang” 

Ban 

diri sendiri. 

dermawan mendjadi timboel  hati| 

Pembantoe kita dari Semarang me- | 

December 1934 berkedoedoekan dima- 

. Iditjampoer dengan nasi. Biasanja dalam 

Itaran sawah2 dan tegalan2 disana tidak 

ngan moefakatnja Pengoeroes Tjb. dan | 

'bantoenja sedapat dapat dari Kepala| 

  

b. Seorang Pandoe itoe. Ta" mem- 
perbedakan igama dan golongan. 

Cc. Seorang Pandoe itoe dapat diper 
tjaja berkataannja. 

d. Seorang Pandoe itoe Pembela Ke- 
adilan dan Kebenaran. 

e, Seorang Pandoe itoe Penjajang 
binatang. Tea 

f. Seorang PRandoe itoe Sopan san- 
toen dan penolong. 

g. Seorang Pandoe itoe 
Radjin bekerdja. 

h. Seorang Pandoe itoe Mendjalan- 
kan kewadjibannja dengan riang hati, 

i. Seorang Pandoe itoe Tjermat lagi 
hemat. b 

ji. Seorang Pandoe itoe Pertjaja pada 
diri sendiri. i 

Fatsal 3, Hal Perdjandjian : 
a. Pandoe: Saja berdjandji dengan 

soetji hati akan mendjalankan kewa- 
djiban saja sebagai Pandoe. 

b. Penghela : Saja berdjandji dengan 
Soetji hati selaloe bersedia oentoek ke- 
perloean Ra'jat dan Noesa. 

Soetji dan 

Lagi daerah kekoerangan 
makanan. 

. Dari Soerakarta pembantoe Matahari 
ada mengabarkan : 

Ada dikabarkan bahwa dibilangan 
Ngawen terantjam oleh kekoerangan 
makanan. 

Menoeroet warta itoe, dalam itoe 
bilangan, jang terdiri dari 11.843 djiwa, 
pendoedoek soedah begitoe soesah, 
hingga makanan dedaoenan. 

Berhoeboeng dengan itoe, maka da- 
lam tempat itoe soedah diberikan per 
toendjangan moelai dari tanggal 6 
Februari dengan djalan memboeka 
pekerdja'an. Boeat pekerdja'an sete- 
ngah hari, jaitoe djam 7 sampai djam 
12 tengahari dikasih oepah 7 setengah 
sen, tapi itoe oepahan tidak dibajar 
sama doeit, karena boeat harga lima 
sen dikasih doea kati ggplek dan sego- 
bang dibajar sama dosit. 

Boeat itoe pertoendjangan dikeloear- 
kan oeang f 500.— 

Banjaknja 800 orang menampak ke- 
soekaran paling hebat, sementara dalam 
pekerdja'an jang sengadja diboekaboeat 
pertoeloengan tadi, saban hari ada da- 
tang kira2 100 4 250 orang. Dessa2 
jang paling hebat menempak kesoeka- 
ran, jaitoe Djoerangdjero, Bedji dan 
Watoesigar. 
'Kekoerangan makanan ini disebab- 

kan, lantaran panen djagoeng gagal, 
sementara panen padi gogo, jang se- 
betoelnja soedah moesti dipoengoet, 
keada'annja djoega djelek, hingga di- 
koeatirkan, jang kesoekaran itoe akan 
mengambil tempo lama. 

Kekoerangan makanan jang boleh 
dibilang pasti ada dalam tiga dessa, 
jaitoe Bedji, Bajat dan Tjawas. Itoe 
Onderdistricten letaknja dekat bilangan 
Goenoeng Kidoel, dimana pendoedoek 
memang biasa makan gaplek, tjoema 

moesim patjeklik. jaitoe dari December 
sampai boelan Maart, pendoedoek tjoe- 
ma makan gaplek sadja, sementara 
djoemblahnja jang dimakan poen di- 
koerangi lantaran kenaikan harga, 

Ini keadaan jang hampir balik setiap 
tahoen sebagian besar disebabkan, lan 

begitoe gemoek. Tapi bahaja kelaparan 
sesoenggoehnja Gisana beloem pernah 
terdjadi, lantaran dari Wonogiri (Solo) 
dan dari Goenoeng Kidoel Djocja ada 
dikirim gaplek kesitoe. 

Pendoedoek sitoepoen soedah men- 
tjari hasil lain dan tidak mengandelkan, 
sadja pada hasil tanah. Huisindustrie 
disana dilakoekan dengan loeas. 

Perempoean toea dan anak2 mene- 
noen, sementara kaoem lelakinja men 
djoeal kajoe atau arang. Di tempat2 
jang lempoengnja bagoes orang bikin 
|djoega barang dari tanah, jang hasilnja 
didjoeal keloear bilangan. : 

Pendoedoek jang tidak mempoenjai 
pentjarian, sama sekali mengoembara 
kelain tempat, seperti Solo, Semarang 
atau Salatiga boeat berkoeli. . 

  
noenan roemahan dan peroesahan 
barang tanah mendjadi moendoer. Itoe 

kemoendoeran industrie roemahan bi- 
kin pendoedoek mendjadi tidak pegang 
oecang, sedang biasanja mereka bisa 
simpan gaplek jang sedatjinnja bisa 
dibeli dengan toedjoeh ketip. 

'Tapi harga gaplek sedari boelan 

djadi f 2.10 per pikoel. Itoe kenaikan 
'harga disebabkan, lantaran pendoedoek 
tidak begitoe banjak jagi tanam ketella, 

karena harganja djelek, jaitoe f 0.40 
per pikoel. . Hn 

Lantaran itoe maka dalam boelan 

November orang soedah moelai beli 

Tjoema lantaran crisis itoe perte-| 

"October jang laloe soedah naik men-| 

     

Dalam pertengahan Januari, regent 
dari Klaten, bersama wedana Bedji 
dan Tjawas serta beberapa loerah 
telah bikin perdjalanan dalam itoe 
tempat. 2 

Dalam pemeriksaan itoe ada keta- 
hoean, bahwa tjoema sedikit orang 
jang ada mempoenjai persediaan padi. 
Makanan pendoedoek jang biasa pada 
itoe waktoe, jaitoe 1 katti gogik boeat 
5 sampai 7 orang oentoek setoe kali 
makan, ' 

Saban roemah boleh dibilang mem- 
poenjai teroenan dan dengan itoe pe- 
kakas dalam lima hari sekali orang 
bisa dapat pengasilan antara 15 dan 
20 cent. 1 
Doeabelas keloerahan dengan 3 4 4 

riboe pendoedoek telah terantjam ke-| 
koerangan makanan. Boeat menoeloeng, |- 
maka regent telah boeka perkerdjaan, 
jaitoe pembetoelan djalanan antara 
Karangdowo kewatasnja district Ta- 
wangsari. Dilain pihak peroesahaan 
toean poen hendak ditoeloeng. 

Boeat pokokan itoe peroesahan, ma- 
ka reserve keoentoengan dalam tahoen 
1933 dari plaatselijk spaarfonds bakal 
ditarik f 200. : Mk 

Sampoerna Perlaja Bandoeng. 

Sampoerna Perlaja ialah soeatoe 
perkoempoelan kematian jang bertem- 
pat di kota Bandoeng. 

Pada hari Minggoe jbl. perkoem- 
poelan terseboet telah mengadakan 
rapat tahoenan bertempat di-H.L.S. 
P.GB. Groote Lengkongweg Bandoeng. 
8. “elsa 365 leden jang datang ada 

0. 
Rerkoempoelan2 jang mengirimkan 

oetoesannja : P.M.B., P,H.L,, P.K.M., 
R,M.P., Panggeuing, Sinar Perlaja dan 
P.K.N.P. Sekalian perkoempoelan jang 
mengirimkan wakilnja itoe semoea ber- 
tempat di Bandoeng. hanja perkoem- 
koempoelan jang terseboet belakangau 
ialah Berkoempoelan Noeloeng Kapa- 

patenan Pameungpeuk. 
Poekoel 9.30 moelai rapat diboeka 

atas pimpinannja T.I.M. Hasan sebagai 
voorloopig Voorzitter, j 

Didalam pemboekaan ta' loepa pim 
pinan mengoetjap diperbanjak terima 
kasih atas perhatian ledennja, kepada 
sekalian oetoesan dan kepada sipem- 
beri tempat. Selandjoetnja voorzitter 
memperingati hari wafatnja T. Soema 
widjaja sebagai Voorzitter S. P. jang 
telah meninggal doenia pada tanggal 
28-11-34. dan memperingati kepada 
leden jang: tidak dan koerang setia 
soepaja S.P, dengan teroes meneroes 
hidoep dengan soeboernja. 2 

Kemoedian membitjarakan punt-punt 
jang terseboet dalam agenda sebagai 
berikoet: 

a. Notulen jang soedah b. Jaar-ver- 
slag c. Verslag Verificatie d. Kas-ver- 
slag. e. Memberi kesempatan bitjara 
kepada oetoesan2, F, Voorstellen g. 
Pilihan bestuur dan h. Rondvraag, 

Dart punt a sampai d, diterima baik 
oleh rapat. 4 

Disini njatalah bahwa ,,Sampoer- 
na Perlaja“ ialah perkoempoelan 
kematian jang ada tjepat madjoenja, 
karena moelai - berdiri dalam boelan 
April 1933 sampai sekarang telah mem 
poenjai 355 leden. 

  

Kidoel dengan harga f 1.10 per datjin. | 

    

      
Wang jang masoek sepandjang ta- 

hoen 1934 ada f 1511,81, jg. keloear 
1176,38, djadi saldo dalam kas ada 
f 335,43. 

Didalam .pauze“ didjamoe makan. . 

Voorzitter, T, Moh. Kosim Secretaris, 
T.A. Warsoma Penningmeester, T.D, 
Entjoe kas-houder dan beberapa Com 
(missarissen. 

Djam 2,30 rapat ditoetoep dengan 
selamat. 

: HO. 
Mr. J. H Spit dan Volksraad. 

Barangkali Edeleer baroe Mr. J.H. 
'Spit “akan meninggalkan Volksraad: 
dengan officiel, nanti pada tanggal 19 
Maart di dalam persidangan College 
van Gedelegeerden. Rn 

  

  

  

Sebaik'nja Hoekoemah 
sesoedahnja Choelafa 
oerrasjidin. , 

Dagblad ,, Times“ menerangkan bah- 
wa Radja Ibnoe Sa'oed itoe termasoek 
sebaik2nja Radja di Hedjaz kemoedian 
Choelafaoerrasjidin. Beliau selaloe 
memperbaiki djalan2 js-sampai djalan2 
disana dapat didjalani mobil dengan 
senangnja, sebab itoe sampai tidak ada 
sjak wasangka berdjalan siang dah 
malam didaerah Hedjaz. $ 

Jang lebih mengherankan itoe jalah 
perboeatan Radja Ibnot Sa'oed boleh 
nja mendjaga kesehatan dinegeri jang 
soetji itoe, sampai pada moesim Hadji 
boleh dibilang ta? ada penjakit jang 
menoelar memperbahajakan. 1 
Sebab jang begitoe, maka sangat di 

gemari oleh oemoem jang sama pergi 
hadji, begitoe djoega halnja djalan jg 
diperbaiki antara Hedjaz dengan Irag 
tidak koerang2 membikin senangnja 
pendoedoek doea belahnja, 

Mega 

Islam di Londen. 
Lort Hedly menerangkan, bahwa 

Oeang jang dikoempoelkan oleh koem 
poelan Islam di Londen telah menjoe 
koepi oentoek beli tanah jang 28.000 
rdolar dan oentcek mendirikan roemah 
o emah ada oecang 23.000 dolar. Se- 
moea itoe perloe goena bertempat 
tinggal kaoem Moeslimin meloeloe. 

Amir Sjakip Al-Arsiana 
terboekakedoknja? 

Menoeroet toelisan dalam soerat 
kabar ,,Kaukaboesjargi” sdr. Sjakip 
Al Arslan membantah toelisan2 jang 
mentjoerigakan kepadanja jang dikira, 
bahwa sdr. Sjakip itoe memihak Frans 
dengan alasan toelisannja sendiri jang 
ditoelis dari Italia, toelisan man jalah 
menerangkan, bahwa pemoeda2 Mesir 
itoe sesoenggoehnja perloe pada ama: 
nja Frans. Toelisan jang. sematjam 
itoe tersiar dimana2 soerat kabar dan 

sih sama tidak tahoe. 
Sebab begitoe, maka sdr. Moehib- 

boedin minta keterangan, pemoeda2   dari perkoempoelan jang mana jang 
  

  

  

        
    

    

  

Pilihan bestuurbaroe: T.I.M. Hasan - 

amal apa jang diterangkan itoe? ma 

    

Ke 

Ma en aa 

j 

TJOBALAH PAKE! “Gg 
MINJAK 
RAMBDET | 

Hoofd Agent 

Baek kwaliteit, haroem dan dingin di pakenja. 

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

Souw Han Jam 

  

    Gogik, jang datang dari Goenoeng 

K. W.E, Kartaatmadja 0, Tamerinde- 
laan No, 220. Agenten Tai Hoo Djoen 
Pasar Senen No. 110. Toko De Echte 
Djembatan Merah Btc. Toko S.B A. 
Kota Radja (Atjeh) 
Han Jam,   Distribuant Souw   
  

  

  
  

TAMBAH PENGATAHOEAN 
Boekoe tjonto pakaian anak2 F 0,45 F 0.75. Boekoe fjonto pakaian Njonja F 0,45 F 0,90 

- Boekoe tjonto menjoelam dan merenda F 0,15 F 0,50 F 0,60 F 1I,— Semoea Ijoekoep 

    
TOKO BELIM 
Pasar Senen 159 am    

  

D0 diferangkan dengan gambar, Koentji Bahasa Inggris lekas dimengerti F 0,95 1 boekoe 
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    Na sn aa 

Batavia-Cen um 

   



       

   
   

an Hedjaz 
tan dengan Mr. 
koempoelanj jang | 

g kekajaan negeri 
rta benda didalam 

telah mengam- 

  

   

  

    

       
   
   

   
      

   

     

    

  

      
   

    
    

    

    
   

    

    

ngan seorang dari 
ama, bahwa loghat 

fganistan seperti loghat | 
di goenakan didalam 
disana, didalam bagian 

kedoea -didalam ma- 
lo n jang pertama. 
baki an | moerid2 itoe naik 

    

inja, 'sebab Na itoe 
ilah disana doea (boeah 

ber 
satoe dari doea itoe 

. Nana di Hirroh. 

   
   Mer Na jang membawa 

bar itoe, semoea peladjarannja se- 
ha memakai bangsa Arab 

. Akan tetapi jang akan masoek 
Ni dioedji djoega bahasa 

a yan orang jang sa 
ma, sering Ha 

    

    
     

   

  

   

   

      

   
        

     

    
      

    
    
   
   
   

     

     

    
   

          

     

    
    

  

    

  

    

  

    

    

   

  

      

  

   

   
   
   
   

  
rdekaan negeri Tonis akan diboe 
dari sana dengan ada dakwaan 

itoe berkoministis. 
Sebab begitoe, maka orang2 ahli pe 

ngetahoean dan adabijah sama meng- 
Hn kepada pembesar negeri jg ting 

i minta tidak djadinja kehendak nege 
Iri-akan pemboeangan pemimpin2 ke- 

6 merdekaan itoe. Oleh pihak negeri di| 

NesKI |djandjikan dengan pembatasan dida 
e oeng aa 'orang lam pergerakan kemerdekaan kebang- 

t kasian. Kalau tidak | saan kepada semoea ahli negeri boemi 
" disitoe.. Adil, 5: — 

  

leh Ho. fihak. 5 “ah pt & ea 

ti oesaha koran terhadap orang. BN B3 KUVAA 23 

meghan. £ rat AN 7 
  pganan djoega 

terbitkan koran, « 
bab kasian kalau toegi j 3 Voetbalbond P.A.M.I: dan VI. 

roe djelek Afita Perserekatan Anak Moeda Indonesia 
'jaitoe seboeah perkoempoelan sepak 
raga antara anak2 moeda Indonesia 
jang koerang lebih beroemoer 12 ta- 
hoen dan pada waktoe ini tidak asing 
lagi namanja dikalapangan Sport di 
Betawi, kabarnja soedah membikin 
Tpermoesjawaratan oentoek gaboengkan 
dirinja sama VLJ., hingga selandjoet- | 
nja competitie jang ebagaimana dari 
doeloe diadakan di Gang Chasse | 
bila soedah diambil kepastian akan 
dilangsoengkan dilapangan V.LJ. 

perasa'an, 
i mesti dilakoekan | 

engan toepd perasa- 
Kampret Ta bisa 

    

: Soewardi 

iar Pa Stia Manah dan H.B. O.M. se 
|bagai berikoet : 

H.B.O.M. -Rasoedin 
Soewarta Haroen 

Emen Djoenaedi Mardjono 
Djimin. 1 'Soedar Saaman 

3 Saparlan 

Ha R1. 

oe| Oedi Demen. Boewang Masli Djai- 
noeddin | 

4 Saha : Oetja 
. Maskat 

— Berthus 

AN : Saat : 

Marineus 
s t ia Manah. 

H.B.O.M. menang toss kk Soedar 
gelindingkan bola, di overkan kepada 

Djimin, Dengan tjepat teroes menoe- 
djoe kearah doel Stia Manah, tetapi 
saat dapat merampasnja dan bola di- 
retour ditengah lapang lagi, dan di- 
terima oleh Boewang, jang dengan 
ta' ditoenggoekan lagi diberikan ke- 
pada Masli. Dengan semenspel jang 

ilrapi -antara Boewang dan Masli, bal 
menoedjoe kedjoeroesan doel H.B. O. M, 
Sajang, selagi Boewang maoe tendang 
kedoel, tepeleset, dan bolah ditendang 
oleh Soewardi ketengah2 lapang, 

Masing2 voorhoede saling njerang 
menjerang dan bola kian-kemari, 

Satoe sama lain bekerdja dengan ke 
ras oentoek mendjaga kehormatannja. 

| Tetapi pertandingan mendjadi katjau. 
sehingga permainan jang tadinja ber- 
sih dan menarik hati penonton, seka- 
rang mendjadi ruw, jang mendjadi. se 
bab, jalah soeatoe terdjangan dari Djoe- 
naedi kepada Boewang. Pemain ini kira 
nja tak begitoe dapat menahan nafsoe 
nja dan lantas ta' begitoe memperhati 
kan djafannja bola, akan tetapi teroes 
menoetoeti Djoenacdi, jang perboeatan 
mana achirnja berboeah ketida' baikan. 

Salah satoe serangan dari fihak Stia 
Manah, hampir2 dapat ' merebahkan 
bentengannja H, B, O.M. oentoeng sa 
dja dapat ditjegah oleh back Soewar 
to dengan berhasil cornerbal, dan di 
ambil oleh linksbuiten Oedi tetapi 
kesempatan ini djoega sia2. 

M.B.O.M. kelihatan ada terkoeroeng 
“banjaklah peloeroe2 jang dikirimkan 

kedoel H.B.O.M. tetapi Rasoedin ta' 
maoe menjerah, H,B,O,M. kemoedian 
mengadakan offside-systeem, dan de 
ngan djalan ini Setia Manahlah dapat 
giliran terkoeroeng waktoe Saaman 
doorbraak, koerang lebih 2 m. lagi 
kemoeka doel Stia Manah, oleh Saat 
kena ditabrak dari belakan dan referee 
toendjoekkan titik hoekoeman (Penalty). 
Djimin jang mendjadi algodjonja bikin 
stand mendjadi 1—0 boeat H.B.O.M. 

Permainan nampak semangkin kasar, 
obral dengkoel dan tabrak-tabrakan 
mangkin hebat, sehingga referee H. 
Alexa terpaksa memberi peringatan 
teroetama kepada Boewang dan Djoe- 
naedi, jang kedoea-doeanja ini boleh ' 
dikata dari fihaknja masing2 jang 
mendjadi biang keladi dalam kekasaran. 

Stand waktoe pauze 1—0 oentoek 
AH. B. O.M. 

Dibagian kedoea kelihatan pasangan 
dari kedoea fihaknja ada “robahan. 

"Dari Stia Manah Demen diganti oleh 
Bono dan dari H. B. O. M. jang diganti, 
jaitoe back Haroen. Dengan perobahan 
ini, permainan mendjadikan lebih kasar. 

Dengan masoeknja Bono dibarisan 
depan Stia Manah. "memang hal ini 
soedah: dapat dikira-kirakan, Permai- 
nan baroe sadja dimoelai, Bono soe- 
dah mendapat peringatan dari refree, 
Keoenggoelan permainan sekarang 

ada difihak Stia Manah beberapa pe- 
loeroe dilepaskan dari kakinja Bono 
dan Djainoeddin tetapi roepa-roepanja 
fortuna ada difihak H B OM. Keeper 
Kasoedin mendjaga kehormatannja 
dengan mati-matian sedangkan se-   

  

    

    

   

    
   
   

  

   

  

   

    
      

   

          

   

      

   

            

'Meskipoen baroe diadakan permoe- 
sjawaratan sadja, akan tetapi kita per- 

Hjaja "aa tiita2 F 'AM.L. itoe cakan (ni 
berhz 
— Djadi nanti bila bestuur V. LJ. soe- 
dah mengambil kepastian, maka kita | 
akan sma lagi. 

Bar Oma   y oran DI BANDOENG. 
PERSIB. 

nggoe j.b.I. ditanah Ia 
portpark Tegallega“ telah 

jaka Tana ea selectie dari 
Ne dari an 

  

roepanja masih kesal atas perboeatan 
nja Djoenaedi tadi, dan didalam soeatoe 
scrimmage, sambil melompat, dengkoel 
nja soedah dimasoekkan didada saha- 
bat karibnja Djoenaedi, sehingga de- 
ngan perbogatan ini terpaksa referee 

— I mengeloearkannja. 
| Walaupoen Stia Manah sekarang | 
bermain dengan 10 orang, tetapi ke 
oenggoelan masih ada difihaknja Djai | 
Inoeddin toekar tempat, mendjadi 
'rechtsbinnen, dan bersamaan de 
ngan Bano mereka berdaja oepaja 

liknja beban mendjadi tambah, ini di 
sebabkan perboeatan jang melanggar 

1 garis terlarang (penalty), 
Dengan kekalahan 2—0 ini, Stia 

bermain dengan soenggoeh2 oentoek 
| meloenaskan, setidak-tidaknja menge- 
tjilkan kekalahannja, tetapi sampai hal 
kim. pemisah mentioep fluitnja oen 

'|toek penghabisan, stand tetap 2—0 
'Hoentoek Ma H.B.O,M.   

  

    
        

    

       

      
    

        

|rangan2 Stia Manah semangkin berba'! 
'haja. Sajanglah jang Boewang roepa-| 

meneboesnja tetapi sia2 belaka, seba | 

i| Manah kelihatannja ta? poetoes harapan, | 

BADMINTON. 
Stand competitie Badminton 

Bond Batavia. 

Sampaitg. 24 Febr. 35. 

2 

s £ 

un g 

SSEEEi 
: S5. 

le klasse.: 1 

Hua Chiao1l 6 6—25 5 61.00 
Bi VR G1 2A 3 15 15 4 0.67 
Y.M,FA. 1 6 33 1614 3050 
TIGA MK MU WB Si £ 033 
Fam. Cab It: Bi 114 916 11:0.20 
A, Bot KE. YUL AK BEA 020 

2de Klasse, A : 
Fam« Clubs.2... 65.1 21.9 5.083 
Hua Chiao. 2. 541187 4 080 
Sepakat, 1. ' 541166 4 OB 
TARGO 2r ha Alia Adi? oo 
Y,M.F.A: 2. 62414162 035 
Sh FOR OTO 701 1017 

Gembira, 1. 3-31 14 — 0.00 

2de Klasse, B. : 
Hua Chiao. 3. 7 7—269 7 1.00 
BA.SI 2. 86227136 0.75 
Cree I TO SAR NI 
Ana 95423225 056 
YM EA. 3 F2 0132221029 
KAU S2 Gg IS 22.0: “Olah 
Asiatic, 1. 8—86 34 — 0.00 

  

  

  

Lelang di Betawi. 

Kemis,28 Februari '35, 
Lelang diroemahnja njonja Ch. J.S.W 

Evert/Rochij di Grisseweg 6, oleh 
John Pryce: 
—W. Henkens di Sumatraweg 3 

oleh Weltevreden: 
— Perguin di Goendarie West 23, 

oleh Franzen , j 
Lelang Faill. boedel di Molenvliet 

Oost, oleh Weeskamer. 

Djoemahat, 1 Maart '35. 
Lelang dirosmahnja toean J. de Vos 

di Tjilatjapweg 12, oleh John Pryce: 
— J. de Grooth di Djamboelan 54, 

oleh Weltevreden , 
— A. van de Ven di Tapdjonglaan 

13, oleh John Pryce.   

SPA 0 2 Maart '35, 
Lelang 3 perceel di Kantoor lelang 

loleh Mr. Boryiman Brouwer : 
Lelang Faili, boedel di Molenvliet 

'Oost 7, oleh Weeskamer. 
SO 

“Lelang di Bandoeng. $ 
Hari Kemis 28 Februari: 

Lelang di roemahnja toean P. Kan- 
ters di Ged. 2E 2, Tjimahi, 

Lelang di roemahnja toean H.W J: 
Ivan Nahuys di Boscha Boulevard 3: 

Hari Djoemahat 1Maart: 
Lelang di roemahnja toean D, Ch, 

Schmidt di Bilderdijkstraat 4. 
Lelang di roemahnja tocan B.D. ji 

Steenbergen di Roemer Visscherweg 23. 

' Hari Saptoe 2 Maart. 
Lelang diroemahnja toean Ch, Ch, 

Liliveld di Pasir keliki. 
Lelang di roemahnja toean A. Hols 

di Riouwstraat 1t1. 

Warta adm. 
Abonne no. 8290 Toean Mardan — 

Djeroeklegi. 
Kiriman toean f 2,25 telah keterima 

dengan accoord apa jang toean toelis 
Terima kasih. 

  

  

Abonne no. 10592 Toean Soepena- 
mihardja—Madjalengka. 

Kiriman toean f 1.75 tel-h masoek 
abonnement Februari '35 f 1,50 dan 
f 0.25 L.C.P, no. 3 boelan Maart '35 
Harga langganan boekan f 0.75 akan 
tetapi f 1.50 seboelan atau f 4.50 se- 
kwartaal, harap tocan mendjadi tahoe. 

Abonne no. 10738 Toean Abdul 
Razak—Soengai Liat (Banka). 

Seterimanja soerat permintaan tg. 
5-2 '35: didjadikan abonne tg. 1-2 ini 
hari dikirim tg. 3-4 hari besar tidak 
terbit. : 

Jang boleh ikoet L.C.P. hanja abon 
nes. Tiap aandeel harga f 0.25. 

- cg 

  

Memboeka praktijk 

Salemba 71 moeka H.B.S. 

Telf. No. 23 Mc. 

Dokter SOETOPO 
speciaal oentoek penjakit koelit 

Djam bitjara: 6—7 sore. 
aptoe dan hari besar toetoep, 

140 
Hari 

  

    

  

BEDAK 
MUGUET 

  

tinggi. 

Apa betoel bedak ,, MUGUET“ 

NIEUWS v.d. DAG ddo. 14 Jan 

verschilt daarin     

Begitoe banjak dapat poedjian dari orang jang terpladjar 

Itoe sebabnja kwaliteit. Bedak , MUGUET" 
special. : 

Tjoba saksikan poedjian dibawah ini 

djikalau dipake sesoedahnja keloear keringat, moeka rasanja dingin. 

Bij warm en drukkend weer, dat hevige transpiratie 

veroorzaakt, geeft deze bedak het lichaam verkoeling. 

Verscheidene gunstige getuigschriften zagen wij van 

personen, die deze bedak gebruiken, 

JAVA-BODE ddo. 10 Maart 1934 : 

Deze bedak heeft 

kleeft, geschikt is voor verwijdering van sproeten 
en puistjes en tevens een bloedsielpend middel is. 

FABRIEK BEDAK ,,MUGUET” 

Hoofd-Agent diseloeroeh Indonesia : 
Ai SAN sah. 

N:V. HANDEL MY 

BATAN A 
Import-Afdeeling Telefoon 1493 Bt. 

“ada 

wanginja jang haloes sekali dam 

1935 ada toelis: 

een zeer aangenaam reuk en 

met andere soorten, dat zij niet 

»SKIAN GWAN'" 

127   
  

  

  

H TOKO. DELIMA" — PASAR SENEN 159 MATANIA" CEN TRUM 
      

  

Pa
 

sa 
ea
 
A
R
A
 

La
 

Ap
 

ma 
Ne
 

(
2
 

a
a
n
 

A 
3 

aa. 
aa 

 



      

    

       

     

      
          

          
      
      
      
       

  

 boest kata ponaja ba ea 

  

“AN eiortanticn | 
— Diminta selaat-laatnja djam N 

pagi dari dimoeatnja soedah kita 
liwat kita tidak 

| tanggoeng boeat dimoeatnja pada 
r terima, djika. 

? hari itoe. 

“sampai djam 
. hari dimoeatkannja. 

 PATJAR bisa diterima tjoema 
10.30 pagi dari 
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“ Special bocat tahoen 1035 
Tenoenan Donggala Hati harga 

Samarinda ,, x 
Br Te sa 

Ni Eng Cheribon 1» ” 

5 Garoet 7 » 

pu Maojalaja. . 

'Semoea kainnja besar kwaliteitnja bagoes 

3,50 sampai f 4,00 
2, f3,50 

13,50 
(273 
12:30 
12 25 

Kain pandjang Banjoemas dari harga f1,50 f2,00 sampai f2.50 
. Solo haloes ,, - 

—. Djokdja 8 
Tjiamis sg 

f2,25 
f2,50 
f2,75 
f2,25 
f2,50 

Semoea sedia roepa-roepa #embang 

Adres jang terkenal 

Batikhandel 

Toko »MOEDA" 
Pasar Senen No 159 Batavia-Centrum 

Administratie: Pemandangan $ 

PT 
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kara wang. 

      

   

    

    

   

    

   

        

   
   

   

  

mandjoer djarang 
Awas ! selamanja liat merk se- 

belah, kepala djadi enteng tida 
koreng, ramboet djadi gemoek, 

item, lemes, matiken koetoe dan 

ilangken ketoembe, 
- 

 Banjak Indo ii ramboet tetapi jang 

  

Kloearan 

Roemah obat 

lo Tek Tioe 
Kwitang —Batavia-Centrum 

  

Tn, nga a Koetjing ialah RADJA dari segala obat mata. 
  

  
. Tjonto tjonto boeat pertjobaani 
dikirim G RA TI S asal sadja 

. maoe Me NE     

dan Catapodi, 

MINTALAH PER "REMBOURS" 
Boeat djoeal lagi dapat 40 pCt rabat. 4 

N. B. Sdasema roemah- tangga moesti, ja perloe simpan dan " 
| sedia dari obat-obatan 1 Flesch obat mata Tjap Koetjing, 

| Taulin boeat penjakit koelit, 

Kenapa matanja? 
. Djangan didjawab, lebih ba Gia- dd 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 dibelakang sekali baroe bitjara per- 

dam sepasang Cataulino 
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 s Me Deli 
dan Kotaradja V.V. “ 

KLINIEK DOK ER KOETJING. 
The Cat “Medical “Hail Pasar Senen pa Batavis Centrum. 

Tidak ada 

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

  

Mevr. A. Scheltema Joustra ti 

Oogars 3 
Raden Salehlaan 45 Te1.6167 Wi.” 

730-.8,30.v.m,” 3 
5 7 ag AN Y 

lagi jang paling enak dan moerah 

selain daripada 

Spreekuur yan: 

  

  

Electrische - Drukkerij SG 
» PENGHAREPAN“ 

Oude Kerkhofweg 36 — 

Mentjitak dari 
sampai besar. 

  

Sedia tembako oentoek pipa kaloearan bangsa kita sendiri. Bandoeng 

pekeidjaan ketil 
Hanja 6 cent satoe pak. Pertjitakan kita ada 

  

  

    
  

  

  
  

  

     
  

    
   
   

  

   
   
    
       

  

         
  

  

Oentoek pertjobaan (monster) boleh dapat Gratis. Soerat-soerat per- |iberarti kunst. 64 
mintaan boleh diadreskan kepada “ an 2 

HOESSAIN MAHMOED 39 
151 Tjilimoes — Cheribon, HOTEL PAUZE Tu 

: V. H. NAIMIN ni 
aan Tapnnan JOO Moekanja Station Bandoeng : 1 

E Soedah datang | Asli Tabib soedah datang. Soeatoe HOTEL jang terkena! banjak 1 
ks poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 

B 1 A R 1 B Dr, AB: DULKARI E M Pemandangan loeas, rawatannjaba- 
IS 3 goes dan bersih, djongos-djongos | 

VAN HINDUSTAN a radjin dan tjepat mengoeroes tetamoe 
tentoe menjenangkan uan kita tida 

B1 E aken poedji Hotel sendiri harap di 
Ini Tabib jang asli soedah 40 tahoen lamanja tersohordanbekend $EJ | saksikan sadja. 1 

El di Kota Baftavia-Centrum, baroe datang lagi dan tinggal di tempat $€J| Terletaknja HOTEL di Cenirumnja 4 
KE) lama djoega jang terseboet di bawah. pe) KOTA Bandoerg, | 
Kel Dan sekalian toean2, njonja2 dan soedara2 soedah terkenal jang Manda paling rendah dan 3 

E saja soedah mengobati segala roepa2 penjakit seperti ambeien en kz Tana sat 8 
IE) hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm zond ' Oa Bata ga Het seba an saki ata 1nde rm Zonger operale. 3 m4 atau boelanan, abonnement dapat 

El Baroe boeka lagi di? Molenvliet Oost 15 sebelah Ilir Weeskamer Lal harga dengan- menjenangken. 
KE Batavia-Centrum, 29 g a Memoedjikan dengan hormat, 
s3 Menoenggoe dengan hormat, ag De Figenaar 

El TABIB Dr, ABDULKARIEM 69 A.. WACHIT 

- Molenvliet Oost No. 15 sebelah Weeskamer Bt.-C. - | 
109 1 

Soda db bil bb bodi iUD Ex Pp REss E” 
sn ” 

,14 Repa ratie-Atelier 4 
TOEAN PERLOE KOENDJOENGI » Kedjaksan 133 — Chetibon | 

Adalah adres oentoek toean2, njonja2 , 
TOKO TIO TEK HONG dan nona2 akan membikin betoel ba- Hepi : rang2 seperti terseboet “dibawah ini: 

"Bian roemah baroe sebla roerah toea soepaja bisa saksiken Bean ea 1 

iapoenja barang? jang kwaliteit paling baroe dan machine 5. Mesin toelis (schrijima- 
chine) 6.-Lontjeng 7. Erlodji,8. Per- 

: Harganja moerah kakas muziek 9. Lampoe-lzmpoe d LI 

Puasa bisa: membikin betoel dan 
membikin baroe perkakas roemah ' 

HANDEL IN: meubel-meubel d.I,I. | 
: : Tjobalah, tentoe' akan menjenangkan, | 

SPORT-,: JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN sedang harga selamanja kita reken 
tar Ba dengan pantas. 1 

MODE ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE Menoenggoe- kedatangan toean2, njo- : 

KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN nja2 dan nona2. 23 

Reparatie-atelier van Vuurwapens enz., enz. Hormat jatt, PA 
Toro | »EXPRESSE“ Reparatie-Atelier,. | 

Ti O T E K Hj O N G N.B-. Specialist oentoek overspanen 
KEY dan besnaren van Rackets dari harga 
PASAR BAROE — BATAVIA-CENTRUM — TELF, 361 WI. f 350 sampai f 750. 167 | 

  

    
       

  

  Miamenatamuss F1 

INGIN MENDAPET SEPATOE 'JANG BAIK ? 

serta 

MOERAH HARGANJA? - 
Datanglah di Toko kita : " 1 

  Ke VOORHEEN JAUHJA 
FILJAAL 

Schoenenmagazijn v/h JAHJA — Pasar Baroe 109 Batavia-C- 

Persediahan roepa-roepa Sepatoe. Sloffen dan Sandalen 

dentoek Toean-Toean,' Njonja-Njonja dan Anak-anak 
terbikin di kita poenja fabriek sendiri. 

Model.model jang paling baroe 

. Harga lebih moerah 

Teman ma 

     

   
   
    

  

“ 

    

    

  

Kwalitoit lebih baik 
H.H. VOETBALLERS TJOBALAH PAKEI —“ 
SEPATOE VOETBAL FABRIKAAT KITA 

     

    
  

     Baroe terima lagi Sepatoe Europa merk 'Cos MOPOLITE" jang soeda terkenal 
— Sedia roepa-roepa model dan harga 2   



    

    

   

  

    
               

             
      

           

        

      

  

    

    
     

      
         

   
            
       
       

   
    

       
        

   

  

   
    

   
    

    

   

    

   
   
     
      

   
    

     
   

    

    

   
        

     
    

     

   

   

    

   

  

   
       

  

talsoedah ambil itoe tjintjin. 

ab Basalamah, menerang- 

jalanan sjetan semendjak 

abi Adam a.s. sampai sete 

“achirnja spr. berseroe 
ia awas kepada tipoe 

n, sebab sjetan itoe moesoeh 
ESar. Bi 

'amyn menerangkan 

.nja. Diantaranja spr. 

akan, sekarang ini orang 

orang telah terbalik tentang menger- 

djakan »soeroehan2 agama : boektinja 

“anak2 jatim dan orang2 miskin dibiar 

makan njamoek serta kebotjoran, 

oeboeran diberi roemah dan 

      
   

nen litoe pengemis ada poenja borg peka- 

wab roepa2 mas ta 

— Pendengar kelihatan sangat gembira. 
'Dan pada poekoel il tabligh ditoetoep | 

in selamat. Sta 
  

      

    

ari Pigeinyana Salah seorang pem 

jo G 

nja ada satoc 
rena oentoek me    

   

      

   
   
   

        

   

        

    

   

   
       

       

    

  

    
   

   
   

    

       

      

   
    

   
         

     

      

  

| soeai 
ing2 

ggi, dari H. IS. 

Na 'Rahasianja seorang pengemis. 

npatbaiIk 

resianja satoe pengemis djadi ter 
poekanja itoe resia membik 

apan bahwa boekan semoeanji 

mis ada dari golongan mi 
ada djoega jang mampoe. V 

| sampai kedjadian mere: 
e kerdjaan, adalah karen: 

oleh pengalamannja, K 

    
     

    
       

   

  

    

    

    
    

     

rdjaan berkoeli djika 

n | dari minta2, jang dis 

  

'a tidak k | 
engeloeh minta dikesiani, hingg 

terpaksa kasih djoega. Itoe pe 

   

asa kesian. 
   

  

   
    

  

gal 

    

bawa lagi ke roemahnja toean Soe- 

ng In Itoe pengemis laloe digeledah tadi 
va litoe barang tidak bisa diketemoekan, 

'selain beberapa boengkoesan nasi, ke- 

Ta “Gbr Orten. 

:Iri Dr. Otten, dimana ada diberitahoe- 

“Ikannja bagaimana keadaan soentikan 

mIpest itoe, antara lainnja seperti be- 

5 Irikoel : : 

ira Ta Pen 'baik, itoelah karena banjak timboelnja 

toea, jang an mengirimkan penjakit longpest pertama (primair), | 

anak2nja ke pergoeroean jang lebih 

'Mempoenjai hoet
ang 

banking 
PLOMGEa 

| Lataran gara-garanja satoe tjintjin 
s jang hilang soedah membikin 

dibanding 

ebab kapan Orang jang 
sih, itoe pengemis te-| 

   
       

  

biasa pakaian rombeng, teroe-|dari s 

iapoenja Kedoea kaki jang selaloe (dapat diasingkan 

band telah bisa tarik orang 

demarto ada salah-satoe pen 
jang saban hari, tidak 

i 1935 tahoen ke 3 | 
3 BTA 

  

re kembali itoe toekang minta 
, kebetoelan njonja Soe- 
andi. Kerna badannja itoe 

an sehat, oleh njonja 
disoeroeh isi bak 

ndjian kasih oepah. 
.tapi sebeloemnja itoe 

noeh, itoe pengemis .bi- 
eat, dan kerna kesian 

oemarto kasih" oepah sebagai 
ndjikan. 

Beloem lama dari berlaloenja itoe 
njonja Soemarto baroe ingat 
sebeloemnja mandi ia ada 

in mas dipinggiran bak di 
“mandi, tapi ketika ditjari tidak 

ketemoe. Lantaran tidak ada lain orang 
masoek ke itoe kamar mandi selainnja 
itoe pengemis, maka njonja Soemarto 
sangka pada itoe pengemis. Dengan 
gra itoe pengemis disoesoel dan di 

marto, tapi itoe pengemis moengkir 

tela dan ocang f0 25 pendapatan dari 

minta2. Dan jang bikin orang djadi 

tertjengang adalah diketemoekannja sa 
toe kitir padjak atas namanja itoe pe- 
ngemis jang menoendjoekkan ia ada 

poenja banjak sawah dan pekarangan. 

Lebih mengherankan lagi adalah de- 
ngan diketemoekannja satoe soerat 
oetang dari itoe pengemis pada volks 
credietbank besarnja f 250. — 
(Dalam pemeriksaan lebih djaoeh 

ternjata itoe oetang soedah dibajar 

'separoehnja dan penjitjilannja saban 

boelan f 10.— dilakoekan baik sekali. 
Ditanja oceang penjitjilan didapat dari 
mana, itoe pengemis djawab dari pen 
dapatan minta minta. 

Tentang volkscredietbank pertjaja 
pada itoe pengemis sebabnja karena 

an roemah tembok kepoenjaari 
nja sendiri jang toeroet taksiran ada 
berharga f 750.— 

2 —0— 

'Pemberian 
tahoe' dari 

   

  

   

| Dari . regentschapsraad Bandoeng 
ita telah menerima salinan soerat da 

ngan hati 
pestvaccine (soentikan pest) jang ter- 

dapat dari pekerdjaan ini sesoeng- 
goehnja bisa mentjoekoepi penghara- 

pan. Bahwa boeahnja jang terdapat 
hingga sekarang djika dipandang se- 

liwat sahadja, roepanja tidak begitoe 

penjakit mana ta" bisa tertjegah oleh 

vaccine ini, ialah disoentikan dibawah 

koelit dan hanja satoe kali sahadja. 

| Pada masa ini kedjadian 20 builen- 
'pest sama orang2 jang telah disoentik 

|izo dengan 126). Djika kedjadian2 ini 

Di Bandjaran dimana banjak kedja- 

desa tempo-tempo timboel 

pest sedikit sahadja, 
daannja 1:12. 

|rangan sampai 

  

'Djika kedjadian primaire longpest 
   

da 
lebih 

saja banjal 
penjakit i 

  

hee an Hanan gangga 

  

| Malang ada menoelis sebagai berikoet : 

|Belanda-indo 

 Ihoen, sehingga ia soedah sanggoep 
oentoek. memberikan anak gadisnja 

“Bagi saja akan mendjadikan kegira 
ojang ta' berhingga, djika 

terhadap 106 sama orang jang tidak 

'disoentik, soeatoe perbandingan 1:6 

dibagikan dalam 2 onderdistrict, dima 
na telah dilakoekan perfjobaan soen-| 

tikan, maka tertampaklah perbedaannja 

ng jang njata, 4 

ian longpest, perbedaannja hampir | 

4, tetapi di Batoedjadjar, dimana 

ingga sekarang hanja disatoe doea|S4 1 : 

: long- | dengan karangan jang termoeat dalam 

maka perbe-|A E 

Itoelah memberi kete | berkepala .Kemadjoean", 

tjoekoep. bahwa di| 
lah kedjadian builenpest, 

ang mana sebenarnja memang itoe 

penjakit longpest serta orang2 jang 

tact-infectie (kepindahan penjakit) 

satoe menoesia kepada jang lain, 
tjepat, hall Ia ditoedoeh soedah melakoekan: 

mana sekarang teroetama haroes di 

Ilakoekan, maka menoeroet kejakinan 

knja orang jang mati lantaran 
toe bisa toeroen hingga 10 

| 

    

Memperniagakan anak. ? 

“Anak gadisoentoek 
membajar sewaroe 

Luna. 
Redacteur Nieuwe. Soer. Court. di 

Oteh veldpolitie di Malang ada di 
dengar kabar bahwa kepala keloearga 

jang ditimpa kesoekaran 
oecang dan disebabkan tidak bisa lagi 

membajar sewa roemahnja pada seo- 

rang Arab oemoer lebih koerang 40 ta 

   

oemoer 14 tahoen dan masih berseko 
lah di Malang, kepada orang Arab ter 
seboet. KR HO au 

Ini orang Arab, meskipoen Soedah 
kawin, tentoe sadja menoeroet adat 
kebiasaan toeroenannja, dengan moe- 
dah dapat kawin lagi dengan isteri ba 
roe dan tidak oesah keloear ongkos, 
hanja merobekkan beberapa kwitantie 

itoe Belanda-Indo. Tetapi pemeriksaan 
pertjobaan jang soedah dilakoekan da 
lam ini hal ada menoendjoekkan bah 
wa persangkaan terseboet diatas koe- 
rang benarnja, 

Itoe orang Arab menerangkan bah- 
wa ja tidak pernah mempoenjai ke- 

inginan hendak mengambil menantoe 
gadis bangsa Europa, apa lagi gadis 
jang masih dibawah oemoer demikian, 

pendeknja dikatakannja seperti per- 
boeatan jang berdosa oentoek mela- 
koekan jang demikian. 

| Dan bapak itoe gadis Belanda Indo 
anggap persangkaan demikian adalah 

merendahkan deradjatnja. Ia lebih ba 

ik memberikan anak gadisnja kepada 

seorang Indonesia jang intellect, dari 

pada “seorang Arab, dan ia min- 
tak soepaja ini hal djangan sampai 

kedengaran oleh anak gadisnja, soe- 

paja ia djangan sampai sangat sedih 

memikirkan nasib hidoepnja dikemoe- 
dian hari. ai 

Sekarang soedah sampai waktoenja 
jang. vereeniging Pro Juventute akan 
mengamat-amati (mendjaga| itoe anak 

gadis dengan saudara2nja. 
.—0—- 

Pembeslahan soerat kabar 
Harmonie. 

Dari Palembang dikabarkan bahwa 

soerat kabar Harmonie jang moelai di 

beslag diboelan December ibl, dan 

agent2nja dikenakan verbaal, sampai 

sekarang masih teroes ditjari oleh 
P.LD., jaitoe Harmonie no. 15. 
Jang agak mena'djoebkan, djika be- 

nar apa jang disampaikan orang pada 
"kita, ialah bahwa langganan2 itoe soe 
rat kabar dikenakan proces verbaal. 

Artinja boekan redactienja atau 
agent2nja sadja, 

Adaapalagi? 

Soedah ada kira2 satoe minggoe ibl, 

ini pengoeroes perkoempoelan2 di 

kota Palembang didatangi oleh P.LD. 

ialah oentoek ditjatat nama2 bestuur- 

nja. Dan tindakan ini tidak hanja di 

lakoekan - terhadap perkoempoelan2 

politiek sadja, malahan lain2 perkoem 

Ipoelan sociaal djoega tidak loepoe 

ditjatat semoea. . 
—— 

Perdjalanan Wali Negeri ke Bali. 
Bali akan pesta. 

Berhoeboeng dengan datangnja Wali 

Negeri di Bali, sekarang soedah dibi- 

kin persediaannja oentoek mengada- 

kan pesta oleh beberapa Regentschap 

pen, demikianlah Aneta kabarkan dari 

Singaradja, . 
Ka 

Lagi ambtenaar B.B. didatangkan 
“5 dari Nederland 

'Dengan beschikking Minister van 
Koloni#n, maka toean J.E. Nieuwen- 

huis dititahkan oentoek pergi ke Indo 
nesia, soepaja diangkat mendjadi as- 
pirant controleur pada Binnenlandsch 

|Bestuur.. : 
- y et O— 

2. Kena delict doea kali. 

Pembantoe kita dari Solo menga- 
barkan bahwa toean Firdos. hoofdre- 
dacteur dagblad Adil boeat kedoea 
kalinja dipanggil oleh Hoofdcommis- 
saris van politie, jalah berhoeboeng 

Adil no. 80 tanggal 14 Januari 1935 

SEN Ganis 

Pelanggaran zegelverordening. 
Soedah berniaga 8 
tahoen lamanja. 

s|telah disoentik dan jang beloem di La : 

: tik sama mendjadi korbannja, | Ap 2 tg Dn 3 “gsadja) 

sehingga daftar tjatatan itoe mendjadi| apa tidak tahoe ? 

koerang baik tertampaknja bagai| Kemaren Landraad Betawi dibawah 

Bandjaran. pimpinannja Rd, Sahrip periksa per- 
'karanja terdakwa Tjan Foen Sit han- 
delaar dalam hasil2 boemi seperti lada 
poetih dsb. tinggal di Betawi, 

djoeal dan membeli zonder memakai 

zegel bila djoemblah jang didagang- 
kan itoe lebih dari f 4000. 

la berniaga soedah djalan 8 tahoen 

lamanja dan mempoenjai kassier djoe 

palsoe ada banjak sekali. Tatkala se 

sewaan roemah jang tidak terbajar oleh| $! 

AN enpnannaa. 

  

Jang mendjadikan lantaran Financien | 
mengetahoei ini hal, jalah pada satoe| 

kan“ ditiap2 toko sebab terdengar ka| 
bar bahwa djoemblahnja zegel jang 

orang pegawai politie periksa boekoe2 
nja ini firmant maka kedapatan pen- 
djoealan jang lebih dari f 4000.—. 
tidak dipakaikan zegel, 

Lantaran terdakwa soedah lakoekan 

djatoehkan hoekoeman denda 5xf20— 
— f100.—, subsidair 20 hari pendjara. 

Menoeroet keterangan terdakwa di- 
depan hakim, itoe kassier tahoe bahwa 

mesti dipakai. Oleh karena keteledo- 
rannja maka ia loepa poen begitoe si 
madjikan. 

  

  

  

| ILoear tanggoengan redactiel 

Nasibnja orang pergerakan. 

Berhoeboeng dengan adanja toelisan 

di ini s.k. pada hari saptoe ib!. ru- 

briek kota jang berkepala ,,Nasibnja 

orang pergerakan”, jang mentjeritakan 

keadaan tocan Moh. Tojib bekas mo- 

torist E.S.S., dimana diterangkan bah- 

wa lijst pendjoealan barang2nja Setjara 

loterij oleh Chef E.S,S. soedah di- 

rampasdan diserahkan kepada 

politie, maka dibawah ini saja fihak 
jang besangkoetan memberi keterangan 

bahwa, betoel itoe Chef soedah pang 

gil pada saja, akan tetapi tjoema mem 

peringatkan, bahwa itoe lijst tidak be 

leh di edarkan dalam Depo dan di- 

waktoe dienst, djadi itoe lijst tidak 

dirampas. 

Tentang pertanjaan Chef dari ES. 

terhadap bekas teman2nja Moh. Tajib 

sama sekali tidak ada. Berhoeboeng 

hari politie melakoekan ,,penggerebe | 

itoe pelanggaran 5 kali maka hakimj 

di latjinja ada banjak sekali zegel jang | 

  

dikdimbarWhonja kepada jang poenja. 

Sekianlah keterangan saja : 
/ SAMIRIN. 

Mr. Cornelis, 26-2-35. 

Dari toean Moh. Tojib sendiri Red : 

terima poela keterangan sebagai beri- 
koet : : 

“Il, nama saja M. Tajib, boekan 
Moh. Tojib sebagaimana terseboet: 
dalam itoe kabaran. 

2. bahwa saja diberhentikan dar 

pekerdjaan saja sebagai motorist 

menoeroet itoe kabaran karena di 

' persalahkan telah berhoeboengan 

actief dengan P.O. P,N.I, ini sa- 

lah belaka. 
Karena semendjak kira2 pertenga 

han tahoen 1932 saja soedah tidak 

berhoeboengan lagi dengan P.N.I. 
apalagi dengan P.O.nja. 

3, tentang saja akan "mendjoeal 
barang2 saja, 100pCt saja akoei, 

hanja tentang mendjoealnja itoe ba 

rang, menoeroet itoe kabaran saja 

berdaja oepaja dengan tjara lotery, 

ini saja tidak merasa. 
Betoel saja telah pernah berkata 

kata dengan teman2 saja, bahwa 

saja hendak poelang ke Djawa We 

tan dan akan mendjoeal barang2 sa 

ja oentoek perongkosan itoe. 

Dengan adanja soerat kiriman dan 

keterangan dari fihak jang tersangkoet 

sendiri diatas ini, kiranja segala apa 

jang bisa mengeliroekan dapat diper 

baiki Red. : 
  

  

TERDIRI 1934 

s Sedia djoeal rebana terba- 
ngan dari matjam2 oekoeran. Bi- 
kinan ditanggoeng rapi serta lekas 
Toean-toean jang bikin pesanan, 

' “diminta sekoerang-koerangnja me- 
ngasih oeang separoh lebih da- 
hoeloe dari harga pesanan. Jang 
Jaennja dikirim dengan Rembours. 

Djoega djogal beli koelit parih 
dan koelit. kambing. 

Memoedjikan dengan hormat, 

Toko REBANA (Terbangan) 
Kampoeng 10 Ilir PALEMBANG. 56   

dengan soelitnja keadaan, maka lijst itoe       
  

  

  

      

46   

Maandblad Bergamba 

Bestuur Boemipo 

Oplaag 6000 

segala bangsa dan Ambtenaar2 Eu 

Harga abonnem 

Lapangan bagoes dan loeas 

Menghadepi hasil besar dan menje 

ganan dapet rabat banjak berhoeb 

Ingetlah, kalangan 

Dikirim pertjoemah kepada leden PD. P.B. B. dan dibatja oleh langganan2 

f 5.— setaonatawa 12 nomer, f2.50 setengah taon atawa 6 nomer, pem- 

bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer. 

Regenischapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi 

r dari persatoean Priaji, 

etera di Hindia Belanda 

Exemplaren 

ropa. 5 

ent boeat Hindia. 

oentoek reciame dan advertentie. 

nangkenz tariefnja rendah dan berlang- 

oeng dengan djaman soesa. 

oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P. P. B. B. bisa men- 

djadi lapangan advertentie djoega : £ 

Perminta'an langganan atawa perijontoan Pemimpin, mocat adver- 

tentie atawa tarief, serta masoek lid P,P. B. B. toelis pada. 

Administratie. 

(IR. Salehlaan 18, Paviljoen) Telefoon No. 3071 WI,     Bafavia-Centrum 

  

  

MALAISE 0. TINGGAL MALAISE 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

    

-I- TABIB S.S. MOHAMMED All -f- 
Matramanweg No. 39 pinggir djalan tram — telefoon 536 Meester- Cornelis 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 

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

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

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

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

kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 

tenaga koerang sahwat, prampocan jang keloear kotoran boelanan 

tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 

Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 
dibawah djari-djari kaki. 
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 

ngobati: dalam seminggoe b.eat Indonesier f 0,50, orang asing 

# 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 

Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe diam 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. $ 

ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 

20 gram f 2,— Kk 

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

   

      

    

koendjoengannja itoe 

Pada hari Minggoe j.l. kira sekarang bisa didapat, 
pCt. atau lebih koerang dari pada 

ga seorang jang biasa. 
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SI: 

. Nasehat kepada segata Tangganan « dan boekan langganan kita. 

| Awas atau hati - hatilah toean- toean yA njonja - njonja kalau ber- 
-belandia lain TOKO, djangan sampai terbeli batik tiroean, sebab 

— sekarang banjak keloear batik tiroean. : 

| Perhatikanlah! 

2 KIPA MENJEDIAKAN DI EKONN BATIK ASLI Na 

  

  

| Taka bANDJANG 'Kain batik pandjang In saroeng dan: KAOENG  PITJIS 

» MANTERON Ba- 3 pandjang keloearan | POLOS haloes dan 

  

         

  

njoemas — FANSEILEN “. | sedang dan saroeng 

ASLI. ' e ASLI, poetih ab 

Serai batik Tag sadja, kita nobar semoeanja sediakan 
jang Mb ai , 8 

Menoenggoe: dengan hormat. | | “1 

TOKO /ISMAILDJALIL & Co. 

Pasar Senen 121 en 123 Batavia- C.— Pekalongan— Solo— Padang— 
1 Tasikmalaja. 

HODFDKANTOOR BATAVIA-C. Telf 4356 WI, 

P3. Hoeboengkanlah perniagaan toean sama kita poenja Firma s soe- 
|. paja tocan2 mendapat kemadjoesan jang pesat sakali dan ke- 

. coentoengan jang menjenangkan. 
122 | 
  

  

ADRES '.. 

    

| JANG TERKENAL pi . 
JANG ACTIEF 

JANG MOERAH 

TOKO ,M.I. MAASOEM 
PASAR SENEN No.135 

Batavia-C: Jaa on gan. — Solo. — Padang. 

  

BATIK HA NDEL 

'Centraal dari roepa2 batik kelogaran seloeroeh tanah Djawa 
jang modern, jaitoe jang disoekai pembeli zaman sekarang, 
serta tjoekoep sedia matjam2 sarong tenoenan dari roepa ke- 

loearan. 

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

Berhoeboenglah moelai dari sekarang. Tentoe menjenangkan. 

Systeem oentoeng palingtipis 

” HORMAT 

ID MI. "MAASOEM' 
ea an “... SENEN- No, 135 Batavia-Centrum.           
  

DARI 

FAROKA 
5 : Jang paling diempol . 

ik 3 N & 
ea , 3 - 

se #2 1 Na sg: 

  

Ka su | (Zonder Co upon) 

| 1 pak terisi 20 bidji | 1 10 Cent. 
BN : N.V, FAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan 

tjara kerdja” jang paling modern dan jang 
. paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni- 

: Hey dokter. 10 

  

  
  

tan Oeroesan Pengadilan 
(IRechtszakenkantoor| 
Mr. MOHAMMAD YAMIN 

SAWAH BESAR 56,  Tel.Wel. 3799, BATAVIA-CENTRUM 

Kantoor oentoek mengoeroes perkara dimoeka pengadilan 

oentoek Merken, Faillissement Overschrijving: djoega oentoek 
o€roesan: incasso, belasting, informatie, administratie, hak 

tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomie: djoega salin 
menjalin kedalam berbagai-bagai bahasa. 2 

Satoe-satoenja kantor Indonesia di Djakarta. Diboeka tiap hari 

dari p. 8—1 pagi dan p. 3.50—5 sore. Oentoek orangtidak 
.mampoe hari Selasa dari poekoel 1—5 sore.   4     

--- 5, Aj KELOEARAN PALING BAROE| 

  

| 'OWN RIBBON 

  

Pemberian Tahoe 
A tree isknown by its fruit. Satoe poehoen teramsj: 

hoernja, lantaran diapoenja boeah. 
Begitoelah ,, Goeroe Ty-. 
pistle|", termasjhoernja, 
lantaran geroutineerd— 
dan pintarnja memberi 
peladjaran mengetek da- 
lam tempo sependek2nja 
(dengan garantie), serta 
banjak pengalaman. 
Leider kita bisa menga- 
djar paling lekas 15 hari, 
paling lama 43 boelan, 
(menoeroet pembajaran). 
Garantie kita: ,,Tang- 
goeng bisa sedikitnja 
mengetek 100 letters per 
menit (zonder lihat let- 
ters). Sebab itoe reclame 

sadja tidakperloe, hanja boektikan, persaksikan, atau tjobadan 
mintalah demonsitratie, 
Leider kita sanggoep memenoehi terseboet diatas. Leider kita 
seorang jang geroutineerd dan dapat diploma dari: 

»The Internationale English School" 
5th April 1918 

“Boekan omong kosong. Kalau tidak pertjaja, boleh persaksikan 
atau minta pertjobain atau ,,demonstratie“. 
Sebab itoz, datanglah pada kita, kalau hendak beladjar typen! 

  

Menoenggoe dengan hormat. 

TYPEWRITING-COURSE ,THE SPEED” 

Ten fingers (Invisible System) 

GANG5KLIENTJI BINNEN 49 (STR. Gg. KLIENTJI!) 

BATAVIA-CENTRUM. 66 

    

  

Kleermaker 

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

  

Trima roepa2 pekerdjaan boeat toean2 

dan' roepa2 model menoeroef maoenja 

jang bikin djikaloe toean2 ingin poto- 

ngan jang bagoes enak dipake datanglah 

di kleermaker jang terseboet. 

Memoedjiken dengan horma 
.MOEDAHAM 39 

,AGOENG” 
TRANSPORT — ONDERNEMNG 

Oude Tamarindelaan 212Bt.C. 

Tel, No. 1220 WI. 

  

  

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

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

Hormat pengoeroes 

menoenggoe pesanan. 

Raden SOEMARTO.     
Khoe Teng Hay, Gebroeders 

Khoe. Tandmeester 
Pintoe Besar No. 89 Batavia 

Kita bisa bikin dan pasang roepa2 
gigi dari perak, mas dan porcelein di- 
kerdjaken sampe rapi diftanggoeng enak 
pakenja, sebab kita doeloe-pembantoe 
Assistent dokter gigi Europa sehingga 
15 taon dan mempoenjai banjak soe- 
rai2 poedjian. Bueat orang tida mampot 
boleh berdame dapet harga sampe 
menjenangken. Gigi2 palsoe jang tida 
enak dipakenja terbikin dari lain beng- 
kel toekang, saja sanggoep La 
sampe senang dipakenja, 

Djoeal obat sakit gigi Bagai 10 
mruut bisa semboe per botol 5 Gr, 
f 1,25. Poeder gigi bikin koeat dan 
mengilapken gigi per botol20 Gr. f 1,25. 

Obat mata orang foea oesia 50-70 
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 faon. Eh 
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