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Tp ' PI At Ak: Na Nan 3 @ 
cita dapatkan statistiek tentang ong-| Persendjataan baroe dari . 

(0. Duitschland. “makan boeat bangsa Europa dan 
“kita. -£ ti ! $ 

ta 
Ke ikosten van voeding” semen- 

tahoen 1932 bagi bangsa Europ: 
tosroenteroes. Dibikin tiap: 

engah tahoen, moelai Ju 
sampai December 1934 terdapat angka | 
poeat bangsa Europa: 122, 114, 106, 
00,:93 dan 89, djadi teroes toeroen. 

“Tidak begitde boeat bangsa kita, 
ialah dari December 1934, itoe angka 
endjoek 56, 59 dan 67, satoe kenaikan | 
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pi naik bagi bangsa:kita? 
“Ini gampang diketahoei sebabnja.. 
- Oemoemoja barang keperloean hidoep: 

' terhitoeng makanan rata-rata toeroen 
-harganja, tetapi itoe rata-rata” tidak 
semoga, dan barang-barang jang me- 

. mang perloe oentoek setiap hari bagi 
| bangsa kita, kaja dan miskin tidak bisa 
hindarkan, harganja tidak toeroen. Jang 

ita maksoedkan teroetama jalah ga- 

BN sah Pat 
Djikalau terhitoeng dengan keper- 

£ 

sekali. toeroennja, tetapi tidak begitoe 

Harga barang2 luxe sekarang sangat 
oeroen, tetapi ra'jat djelata dari doeloe 

“sampai sekarang tidak goenakan itoe 

.semoea barang endah. Apa faedahnja 
— toeroennja harga minjak wangi, sabsen 
3 Cremes, pastas, mentega, boeah- 

gi rajat djelata? Apa jang keba- 
kan bangsa kita perloe pakai setiap 

alah beras dan garam, dan ini 

“barang telah naik dan — jang 
elakangan — ada gelagatnja 

lagi! We Es 

a-kota besar oemoem ada 

tetapi jang kosong itoe gedong2 
i pergaoelan hidoep bangsa 

menghemat ongkos, jang 

nggal digedong besar tjari 

ketjil, jang digedong ketjil 

Sion atau tinggal bersama-sama, 

“tjara .kamers te huur”, tjara 
moem dipergaoelan.hi- 

ta. Terang, di bangsa 
makanannja sadja toe- 

poen keperloean roemah tangga 
a. Tidak begitoe pada rakjat 

ta bangsa kita. Benar banjak ge- 
song dan sewaannja toeroen, 

dan pondok tetap isi. 

  

   

      

12, | Cheribon, lantas Banjoemas. Tentoe 

US dilain, tempat ! 

m 
ampa baik, 
bagian jang paling 

dari anak negeri terdiri dari 
'boeroeh ? Dan bagaimana kedja 

ikalau harga barang keper- 
ari- naik, tetapi oepah 

    
   

    

   
“makanan dan" keperlocan 

katja 252|— 

   
di sitoe bahwa ,indexcii-| 

pp |soek mendjadi soldadoe oentoek se- 
2jorang) akan moelai dilakoekan pada 

Kenapa bagi bangsa Europa toeroen|: 
“dan 30 tahoen, dimasoekan dalam ba 

| doea 

beda dengan harga barang Volkenbond kembali, oleh karena se- 
: innj ng-sama toeroen, sebab ma- kar: Ing soedah 1 

“loean roemah tangga seoemoemnja, | 
-bagi bangsa Europa terang banjak| 

n dalam kaleng, kedjoe enz.-enz. | 

Inggris, menerangkan dalam Lagerhuis 

banjak roemah kosong. Ini /.— 

Moelai tanggalil 
: April. : 

lija, 18 Maart (Aneta) Itoe Mi- 

licht (kewadjiban “oentoek ma- 

tgl. 1 April jang akan datang,'oentoek 
Bei jang dilahirkan di dalam tahoen 

Diharap bahwa mereka itoe tidak 
akan dipekerdjakan lebih lama dari 
pada 12 boelan. 

“ 'Masing2 orang jang beroemoer di- 
antara 21 dan 25 tahoen, mesti ma- 
soek Koempeni, 
“Mereka dari oemoer diantara 25 

|gian tentara persedian dan selamanja 
tahoen 'beroentoeng, - mereka 

'itoe saban tahoen diberi pendidikan 
6 minggoe lamanja, 

Duitschland kembali 
ke Volkenbond. 

|. Parijs, 18 Maart (Aneta). Dari 
Berlijn diwartakan bahwa Duitschland 
sekarang tidak mempoenjai keberatan 
lagi oentoek mendjadi anggauta dari 

  

jah mendapat (seberiarnja :) 
merampas!) persamaan hak dalam 
oeroesan militair. 

Reactie dari loear 
negeri, 

Londen, 18 Maart (Aneta-Reuter| 

Satoe2nja hal jang terdjadi sebagai 
kesoedahannja keadaan international 

jang baroe ini, jalah bahwa Minister2 
dari Frankrijk dipanggil ventoek bersi 
dang pada tanggal 20 Maart, dan bah 

wa oetoesan Engeland di Berlijn tadi 
'sore mengoendjoengi ministrie oentoek 
'oeroesan locar negeri Duitschland. 

“Keterangan dari Peme 
rentah Engeland. 

| Londen, 18 Maart (Aneta) Wak- 
toe membitjarakan apa jang soedah 

:diperboeat oleh Duitschland, Sir John 

'Simon, minister oeroesan loear negeri 

bahwa pemerentah Engeland telah ber 

gadjih tidak lebih besar. Ini hal ada 
oeroesarinja pemerentah oentoek taroeh 

perhatian! $ 

Di daerah Indramajoe dan Banjoe- 

mas ini waktoe sedang timboel pa- 

tjeklik. Beberapa fihak officieel bebe- 

rapa sa'at jang laloe mengakoei bahwa 

ini masa betoel kekoerangan oeang, 

tetapi adalah sebagai bahagia bagi 

pendoedoek bahwa itog kekoerangan 

oecang tidak dibarengi dengan gagal-: 

nja hasil polo-widjo. k 

Di beberapa tempat ternjata ada 

itoe kegagalan hasil polo-widjo, dari 

bawahan Vorstenlanden, kebawahan 

  
sadja diharap djangan .mendjalar lagi 

Sebagaimana djoega tahoen 1935 

gelagatnja tidak lebih-baik dari jang 

soedah. 'Di kota, keperloean hidoep 

   oepah. Di desa, sana sini 

terantjam bahaja kekoerangan. 
| Bagian terbanjak dari-rakjat djelata 

'ada dipinggirnja djoerang kesengsara- 

'an, Tidak lain hanja pemerentah jang 

mendjadi poentangan (perlindoengan), 

'haroes bisa hindarkan itoe awan gelap: 

jang akan melipoeti pergaoelan hidoep 

. Selas 

ra'jat tarnjata naik, dengan- tidak adaj 

f 

be Bh 

   
hoeboengan dengan Pemerentah2 dari 
Frankrijk dan Italie. 

Oetoesan Engeland di Berlijn telah di 
beri perintah ini sore djoega meneri- 
makan satoe nota kepada Pemerintah 

jai Duitschland. 
Sir John tidak bisa menerangkan ba 

gaimana boenjinja soerat nota itoe, se 
beloemnja diterima oleh ministerie loe 
ar negeri dari Duitschland. 

Toean Lansburty (Leb.) menanja apa 
kah Pemerintah Eageland mempoenjai 
perniatan oentoek membitjarakan kea- 
daan jang sekarang dengan Amerika 
dan lain2 negeri jang soedah menada 
tangani itoe perdjandjian perdjandjian 
dari waktoe doeloe, atau akan minta ke 
(pada Volkenbond oentoek bersidang. 

Sir John mendjawab bahwa doea2 
'soal akan dipertimbangkan. 

Sovjet-Rusland selama 
nja bersedia perang. 

Moskou, 18 Maart (Aneta) Kalinin, 

Comite menerangkan bahwa bala-ten- 
tara Merah denganselengkapnja selaloe 
bersedia oentoek perang saban waktoe, 

Commentaren Pers 
Belanda. ' 

DenHaag. 18 Maari (Anetat) Soe 
rat kabar ,De Telegraaf” kata bahwa 
kesoedahan jang teroetama sekali per 
boeatan Duitschland, hanja akan me 
njangkoet. oeroesan dalam negerinja 
sendiri. : 

i 

   

oeh, soerat kabar ini mengharap bah 
wa masing2 pemerintahan perloe mem 
bitjarakan bersama sama oentoek 
mengachirkan anarchie keadaan tidak 
teratoer di benoea Europa. 

Soerat kabar Katholiek “De Maas- 
bode“ kata bahwa segala roepa per 
tanjaan tidak bisa dibandingkan de- 
ngan pertanjaan jang paling teroetama, 
jalah apakah sekarang Pemerintah2 
jang bersangkoetan akan moelai insjaf, 
oentoek mentjegah didalam tempo jang 
akan datang, perboeatan seperti apa 
jang dilakoekan oleh  Duitschland, 

Djika bisa tertjapai demikian, boleh 
diharap bahwa Europa dan seloeroeh 
doenia akan bisa tertolong dari bahaja 
perang jang selamanja mengantjam, 

Sirjohn teroes ke 
Berlijn, 

Londen, 18 Maart (Aneta-Reuter) 
Sir John Simon dan Kapitein Anthony 
Eden akan berangkat ke Berliin pada 
malam Senen jang akan datang. 

Protest. 

“Londen, 18 Maart (Aneta-Reu 
ter) Terdengar kabar bahwa Oetoesan 
Frankrijk di Duitschland, tadi sore soe 
dah menerimakan soerat .protest kepada 
pemerentah Duitschiand. 

—9o— 

Penoeroenan gadjih lagi. 
Dengan 5pCt. 

Dalam beberapa pembitjaraan ber- 
hoeboeng dengan begrooting oentoek 
|tahoen 1936, ada diterangkan, bahwa 
boleh ditentoekan sekali pengoerangan 
djoemblah pekeloearan oeang tidak 
bisa didjalankan dengan tjara, jang 
moela-moelanja soedah direntjanakan. 

Oleh karena itoe, boleh dikata tentoe 
poela, kata Java-Bode, bahwa 
sekarang semoea gadjih2 akan ditoe- 
Pr lagi dengan paling banjak 5 
pCt. “ 

Berapa pemimpin2 Departement te- 
lah menjetoedjoei ini perniatan, 

| Aneta tadi mewartakan bahwa kabar 
|diatas, beloem dibantah atau ditetapkan 
dengan officieel. 

—0 — 

Pemeriksaan perkara penggelapan di 
Irrigatie-sectie Kentjong telah selesai, 
'Djoemblahnja oeang jang hilang ada 
lebih dari f 5!.875.—, moelai dari boer 
lan. Juni tahoen 1927 sampai boelan 
|Maart tahoen 1929. 

Jang hilang hanja ocang Goepetne-        a lebih besar, tetapil 

'ra'jat ini negeri ...! 
UN : Gk men |Aneta). 

a19 Maart 1935 

Voorzitter dari Centtale Executieve| 

#bapak sampai djadi boeas... 

sebagai Heroeaarat tang” Tebin djaj 

Frankrijk moelai|. 

daan ini diperhatikan oleh mereka 

Menggelapkan oeang Irrigatie. 

00 Administratie Senen 107 Batavia Centrum, telefoon 1810 WI, Administrateur S. M. SOEBRATA. 

Djawaban Radja Ibn. Saoed. 
Kepada Arrabitah. 

Sebagaimana kemaren, dikabarkan 
Arrabitah—Alalawijah, telah kirim te- 
legram sebagai pemberian selamat atas 
djiwa padoeka radja Ibn. Saoed jang 
terhindar dari serangan, maka ini hari 
bisa dikabarkan lagi, bahwa Arrabitah 
ini pagi terima telegram dari radja 
Ibn. Saned, sebagai djawaban telegram 
lang terseboet diatas. Boenjinja tele- 
gram radja Ibn. Saoed jalah : 

.Nashkorkom"s, jang berarti ,, Terima 
kasih”. 

—0— 

Orang toea jang ganas. 

Membakaranaknjasen 
diri sampai mati. 

Pembantoe kita dari” Kalabahi (Dae 
rah Makasser) mengabarkan bahwa 
dibagian Landschap Koei Alor soedah 
kedjadian satoe pembakaran .anak 
oemoer.kira2 10 tahoen jang dilakoe- 
kan oleh bapaknja sendiri. 

Sepandjang kabar. anak itoe disoe- 
roeh si bapak, tetapi sebab mogok, 
sehingga menimbosikan moerkanja si 

.. dan 
berachir anaknja itoe digantoengnja di 
pohon kajoe, kemoedian dibawah| 
gantoengan dibakatnja kajoe, pendeknja 
itoe anak djadi terbakar hidoep2. 

Soedah tentoe sadja berita ini meng 
gemparkan, konom kabarnja menoeroet 
pembantoe kita terseboet, orang toea 
si anak jang boeas itoe soedah dibe- 
koek oleh jang berwadjib di Kalabahi. 

: ppkn aga 

2 

Bagaimana mestinja merin- 
tah negeri “ 

Aneta kawatkan dari Semarang, ber 
hoeboeng dengan keadaan oeang jang 
djelek sekali dari ,, Woningvereeniging 
Semarang”, College van Burgemeester 
en Wethouders dari Gemeente Sema- 
rang madjoekan voorstel kepada Ge- 
meenteraad sebagai dibawah ini : 

1. oentoek sementara waktoe meng 
hapoeskan segala pembajaran renten 
dari voorschot2 jang soedah diberikan 
kepada itoe perkoempoelan, banjaknja 
F. 34.000.— 

2. memberi voorschot dari PF. 15.000 
oentoek keroegian dari tahoen 1935 
dengan renten 4 pCt. 

3. Soepaja perkoermpoelan itoe me- 
ngoesahakan  roemah2  kepoenjaan 
Gemeente. : 

4. Itoe pindjaman oeang dari Spaar- 
bank Semarang oleh itoe perkoem- 
poelan, banjaknja f 90.000.— soepaja 
|ditanggoeng oleh Gemeente. 

—0 — 

Sekarang diterima baik. 

College van Gedelegeerden menerima 
baik dengan tidak distem lagi, itoe 
rentjana ordonnantie oentoek merobah 
peratoeran tentang perselisihan didalam 
oeroesan Douane, jang dilandjoetkan 
oleh Pemerintah dengan tidak dirobah 
lagi. ! | Ann 

Congres P.V.P.N. 
Perkoempoelan pegawai2 Goeper- 

nemen akan mengadakan congres 

toek membitjarakan so'al Pengang- 
goeran, pemindahan loear negeri 
(emigratie) dan pengembaraan, 

Toean Koesoemo Oetojo, Soeroso 
dan Wirjopranoto akan mendjadi 
prae-adviseurs, 

Centraai Steun .Comite mengoen- 
djoekkan bahwa sokongan2 dari per- 

oesahaan2 bangsa Tionghoa dan Indo- 

nesia, tidak mentjoekoepi sekali oentoek 

memenoehi. semoea permintaan soko- 

ngan dari golongan2 doea bangsa 

itoe. Oleh karena itoe, haroeslah kea 

'itoe. 
Oentoek Kaoem Intellectueelen dari 

golongan doea bangsa itoe, mesti di 
tjari kesempatan oentoek hidoep. Djoe 
ga asal pengembaraan (kolonisatie) 
minta soepaja diperhatikan, 

Di dalam. pergaoelan hidoep bangsa 
Tionghoa, bisa terpoedji, bahwa mere 
ka itoe mentjari djalan sendiri akan   dari tanggal 27 sampai 30 April oen| 

Diterbitkan oleh: 
Drukkerij ,PE MANDANGAN 

Dir. R. H. O, DJOENAEDI 
Kaatoori Senen 107 Bat,-Centrum » 

HARGA. LANGGANAN 

Indonesia satoe kwartaal f 4.50 

Locar Indonesia» » , , f 5.50, 

Boleh dibajar 'boelanan, tetapi 

“brenti ' haroes diachir kwartaa',, 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
. administratie, 

Losse nummer 10 Cent 

Perdjamoean di istana Bogor. 

Malam Rebo, diistana Bogor akan 
diadakan perdjamoean oentoek meng- . 
hormat toean De Leeuw, Directeur 
dari Departement Financien jang maoe 
berhenti, perdjamoean mana akan di 
hadliri oleh semoea pemimpin2 Depar- 
tement, Algemeene Secretaris, Direc- 
teur Javasche Banx dan lain-lain, 

—0 — 1 

Armada Inggeris di Soerabaja. 

Aneta kawatkan dari Soerabaja, se- 
bagian ketjil dari armada Inggris jang 
terdiri dari pengantar kapal-silam 
.Medway" dan 6 bocah kapal-silam, 
hari Senen sore telah sampai dipela- 
boehan Soerabaja. 

—9—L 

Generaal - Majoor Bajetto. 

Dilepas dengan hormat 

Aneta kawatkan dari Den Haag, atas 
permintaan sendiri, dilepas dengan 
hormat dengan Koninklijk Besluit moe 
lai tanggal 22 Mei, Generaal-Majoor 
Bajetto. dengan diberikan pangkat-ti- 
tulair dari Luitenant-Generaal. 

Pe) Sa 

Regent Tjiandjoer. 

“A.LD. bisa mengabarkan bahwa 
regent Serang jang sekarang, R,T.A. 
Abas Soeriaatmadja, akan mendjadi 
regent di Tjiandjoer dan moelai boe 
lan ini djoega akan memegang djaba 
tan baroe teseboet. : 

Keloearnja Japan dari Volkenbond. 
Tokio, 19 Maart |Aneta) Keloearnja 

Japan dari Volkenbond jang telah di 
oemoemkan 2 tahoen terlebih doeloe, 
akan moelai mendjadi sah pada tang 
gal 27 Maart jang akan datang. 

— — 

Pendita-pendita ditangkap. 

Soepajatidakbisa 
memprotest. 

Berlijn, 18 Maart (Aneta-Trans- 
ocean). Beberapa orang pendita dari 
golongan. oppositie ,, Confessioneele 
Synode”, pada tanggal 17 Maart telah 
ditahan dalam pendjara soepaja me- 
reka itoe, waktoe diadakan oepatjara 
peringatan soldadoe2 jang meninggal 
di dalam perang doenia, tidak mem- 
poenja kesempatan oentoek mengoe- 
tjapkan perkataan-perkataan protest 
dalam gredja2. 

Ini hari mereka dimerdekakan kem- 
bali. 

1.0 

Pemilihan baroe di Griexenland. 
Athene, 18 Maart (Aneta) Plebis- 

ciet (pertanjaan) tentang perobahan 
Grondwet dar? negeri Griekenland, ba 
rangkali akan diadakan pada hari Ming- 
goe jang paling achir dari boelan Mei 
jang akan datang. 

Pemilihan. oentoek parlement, akan 
diadakan pada hari Minggoe jang per 
tama dari boelan Juni, “ 

mm O— 

Kapal perang ,,Hertog Hendrik” 
Den Haag, I8 Maart (Aneta) Kruiser 

»Hertog Hendrik” berangkat dari Cag 
liari ke Den Helder, pada tg. 16 Maart 
jbl, 

—O— 

Memperingatkan Iboe-Soeri Emma. 
Den Haag, 18 Maart |Anetal. Be 

berapa perkoempoelan dan bekas-per 
soneel akan peringatkan hari mening- 
galnja Iboe-Soeri Emma pada tanggal 
20 Maart jad. dengan sedikit oepatjara. 

—O— 

Meninggal doenia, - 
Den Haag, 18 Maart (Aneta). Te 

lah meninggal doenia Overste K. Pre 
vet, bekas officier dari balatentara di 
Indonesia. » 

Rome, 18 Maart (Aneta). Pada tg. 
15 Maart, telah meninggal. doenis di 
kota Rome, Baronesse Von Ritzing, 
gederegeerde dari Baudlanden di In 
donesia.   poetoeskan so'al penganggoeran itoe. v —-9— 
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mertjon. itoe. 

  

    
   

  

Kalau ada | 
mertjon atau petasan, terpaksa kita 
orang mesti dengarkan doeloe soearanja 
itoe, jang bikin toeli koeping, karena 
lain-lain soeara tidak kedengaran, apa- | 
lagi bitjara dengan orang meski dekat 
berdirinja. Asal kita orang sabar seben 
tar, tidak lama, ja djadi soenji lagi 
Mertjon habis, tinggal asap dan baoen 

sadja , . . dan barangkali mendongkol | 
nja hati orang, jang soedah memboeang | 
boeang ongkos oentoek .kesenangan” 
Keep Re an Ta NT 

Kegentingan di Europa, sedari ber 
hentinja peperangan ampattahoen itoe, | 
kita orang soedah biasa pandang sadja 
seperti mertjon, jang disoeloet oleh sa 

toe doea negeri, ganti-berganti. Moela2 

ramai, lain2 soerat kabar tidak dipen 
tingkan, hanja kabar kegentingan itoe 
sadja,- kemoedian, sesoedahnja liwat| 

satoe atau doea minggoe, ja, Europa 

mendjadi sepi lagi dan perhatian oe- 

moem kembali pindah tempat kedaerah 
Timoer Djaoeh, - 

Sekarang ini 

      

    

   

      

ini sesoedahnja mertjon 

Italie habis, tjoema tinggal sisanja 

satoe-doea bidji meletoes satoe persa 

toe, maka Duitschland pasang mertjon 

rentengan, boekan main ramainja, Se 
loeroeh daerah Europa dan djoega 

Amerika Sarikat djadi terperandjat, ka 
rena  katanja, tidak diketahoei lebih 

doeloe, disoeloetnja sekoenjoeng-koe 
njoeng, tidak hoedjan, tidak angin 

lebih doeloe. Pasti sadja sana sini 

orang berbangkit, marah, berprotest, 

maki2 dan mengantjam, jang pasang 

Merasa kaget itoe, apakah betoel 

betoel atau tjoema poera2 sadja ? 
Apakah betoel, tidak tahoe dan djoe- 

ga tidak mendoega febih doeloe? - 
Map Oni EM. 

Sebeloemnja datang .itoe kabar ten- 

tang ma'loematnja Adolf Hitler, mene- 

rangkan poetoesannja pemerentah di 

Berlijn oentoek membantras verdrag 

dari Versailles, fatsal V, maka diteri- 

- ma kawat disini, dalam mana dengan 

tegas diterangkan, djikalau Duitschland 

itoe soeka menjetoedjoei communigue. 

officieel dari- Engeland dan Frankrijk.. 

maka Engeland tidak akan berkeberatan, 

tentang persendjataannja Duitschland, 

'sebanjaknja menoeroet adanja tang- 

goengan2 kesentausaan. : 

6 Djadi Engleand soedah dari doeloe se 

toedjoe dengan persendjataan Duitsch- 

land ifoe, tjoemah mengikat perse- 
toedjoeannja itoe pada satoe djandji. 
Sekarang tidak perloe lagi, segala 

djandji2 itoe. Duitscfiland sendiri me- 

robek itoe document dari Versailles, 
dari negeri2 lain sekarang tjoemah 
ambil poetoesan sadja : setoedjoe atau 

tidak dan djikalau tidak setoedjoe, 

apakah jang akan diperboeat? 
" Soal jang . paling penting sekarang 
sebagai hasilnja perboeatan Duitsch- 

land itoe, adalah soal. . . sfoeloes! 

' Boleh dikata semoea negeri, jang ,.ime- 

| nang”, Amerika dan Japan tidak ke 

8 

| TT ijoeali, soedah dari doeloe2 mengha- 

Jaibei 

  

'soedah periksa perkaranja doea pesa 
kitar bangsa Tionghoa jaitoe The Tong 

IWie dan Tan Koen Hwa siapa jang 
pertama ditoedoeh soedah djoeal spe 

Ida merk ,Raleigh”" jang ia dapat beli 
uurkoop dari firma Lim Tjoei Keng 

rang lain sedangkan speda ini 
m loenas dan jang kedoea ditoe 
oedah bikin soerat palsoe jang 
annja kepada pesakitan pertama 

  

agar soepaja pesakitan ni moedah se 
kali dapat mendjoealnja ini barang. 

Pesakitan pertama ada bekerdja se- 
bagai chauffeur pada Tan Koen Hwa. 
Pada satoe hari Tan dapat soerat ta- 
gihan darifirma Berkhemer “Konings- 
Iplein Noord dimana diberitahoekan 

enja | bahwa : ja mesti bajar f 50 oentoek 
meloenaskan perhoetangannja. Oleh 
karena ia tidak poenja oeang maka 
ia omong omong sama Theapaia bisa 
tjarikan oeang boeat dia. 
The bilang djoeal sadja spedanja 

dan. Tan mesti bikin soerat loenasnja 
jang palsoe. Begitoelah itoe barang di 
djoeal sama seorang Tionghoa poela 
jalah Lie Tjin tinggal di Petekoan 
Betawi. Speda jang ia dapat beli de- 
ngan harga f 132, ia telah djoeal pada 
ini orang boeat f 50. 

Sebagai saksi telah dihadapkan ver 
kooper dari firma Lim Tjoei Keng dan 
Lie Tjin Pan. Mereka sama menerang 
aa bagaimana  doedoeknja perkara 
itoe: 

Setelah dibikin raadkamer laloe 

pesakitan pertama jg djoealitoe barang 

sedangkan beloem ioenas 8 boelan 

pendjara potong tahanan dan jang 
kedoea oleh karena dianggap membi 

kin soerat palsoe | tahoen pendjara 
potong tahanan djoega. 

—0— 

Ketjelakaan dalam roemah sendiri 

Lantaran loteng 
roeboeh 

Hari Minggoe kemaren kira2 djam 
1.40 diroemahnja seorang Tionghoa 

Kong Loeng tinggal di Kelenteng Toa- 

sibio soedah terdjadi satoe ketjelakaan 

jang ngeri dimana sitoean roemah 

bersama-sama anaknja soedah ditim- 

Ipa balok jang besar, hingga perloe 
dirawat dalam roemah sakit. 

Doedoeknja perkara adalah sebagai 

berikoet: 
Menang itoe roemah roepanja Soe- 

dah toea dan tidak koeat lama lagi. 

Meskipoen si toean roemah soedah 

berkali2 memberi tahoekan hal ini pada 

toch tidak diperhatikan eigenaarnja, 
sadja, ' « 

Begitoelah itoe ketika ia sedang 

menggendong anaknja jang baroe ber 

oemoer 1 tahoen. Tidak lama kemoe 

dian ia dengan soeara jang mengerikan 

dan sebeloemnja ia mengetahoei apa 

jang akan terdjadi ia soedah djatoeh 

pingsan berserta-anaknja itoe. 3 

Tetangga2 jang berikan pertolongan 
soedah panggil politie siapa dengan 
lantas djoega ambil atoeran jang se- 

perloenja. 

N — O— 

Hoekoeman ioear biasa. 

'Bagitoekang pembikin 
arak gelap. : 

Dimoeka medja hidjau Landraad 
Betawi kemaren soedah dihadapkan 
seorang Tionghoa-berasal dari Tiong 

rap pembajaran ongkos keroegian pelkok dan tinggal di Betawi. Ia soedah 
rang dan pengharapan ini dinjatakan 

dalam masing2 begrooting saban ta- 

hoen Kalau verdrag itoe dihapoeskan, 

oeang jang diharap itoe djoega. . , . 
foetsji, hilang !. 

Sedang ,,doeiwit” (maksoed) dari 
semoea protest dan proces itoe, hanja 

sdoewit”, 
BAP tan K.N. “ 

ditangkap lantaran telah membikin arak 
'gelap pada tanggal 25 September. 

Penggerebekan diroemahnja telah dila- 
koekan pada djam 12 malam dan oleh 
karena seringkali ia bisa loloskan di 

rinja dengan naik perahoe (dibelakang 

roemahnja ada soengai) maka speciaal 

pegawai dari accijasdienst dan politie 
Pendjaringan sama toenggoe padanja 
diatas perahoe dengan sendjata. 

Begitoelah ketika sebagian politie 
  

  

Membenarkan kesalahan. 

Artikel Mr. Muh: Yamin tentang 

»Indo minta tanah” jang ini hari kita 

moeatkan dilembaran kedoea, di kolo 

man ketiga dan baris ke 15 dari ba-| 

“wah kalimat jang berboenji : 
| Dapatlah kita mengeloearkan oetja 

pan, soepaja anak Indonesia jang ada 
TER Maka 

Ini moestinja berboenji — begini:      

»Dapatiah kita mengeloearkan oetjapan |: 
dengan memboeang segala perasaan 
menghina, memoesoehi atau membentji 
sesoeatoe golongan, ataupoen menim 
boelkan.: perasaan jang menghasoet, 
soepzja anak Indonesia jang ada fikiran 
tentang soa'l ini, mesti mendjalankan 
fikirannja » 2 ag 

Harap kiranja pembatja makloemkan. “Ak era | 

“ Korban huurkoop. , 

Membikinsoerat palsoe 
dan djoealbarang.” 

Kemaren Landraad Betawi dibawah 

pimpinannja Mr. Dutry van “Hacften 

» |lagi. 

masoek dalam roemahnja ia tidak bisa 

'loloskan dirinja. 

| Rada tanggal 4 September jbl. ia 

'soedah :- dihoekoem oleh Landraad 

'f 300,— lantaran bikin arak gelap, dan 

Ipada tanggal 25-nja ia . . . ditangkap 

Perkaranja diperiksa oleh Mr. Dutry 

yan Haeften. Ia mengakoe teroes terang 

perboeatannja. Hakim bilang bahwa 

kalau ia berani bikin arak kembali ia 

akan dikenakan hoekoeman denda 

jang ta sedikit. 
Setelah dibikin raadkamer maka 

Woen Kie Sian begitoelah namanja 

pesakitan dihoekoem 5 boelan pendjara 

berhoeboeng dengan itoe pemasakan 

dan ditambah dengan f 100.— denda 

atau 1 boelan pendjara poela berhoe- 

boeng dengan mempoenjai perkakas2 

arak. 

“ga manga 

Pembongkaran publieke telefoon. 
Pentjoerinja soedah 

| tertangkap. 

Memang soedah beberapa kali ter- 

Idjadi publieke telefoon baik jang ada 

dr Hoofd postkantoor maoepoen jang 

ditengah  djalan telah dibongkar oleh 

kaoem pendjahat dan dari sitoe. diam 

bil sedjoemblah oeang besar, ocang 

mana publiek dapat memasoekkannja   

bila mereka hendak mempergoenakan 
'itoe pekakas. 

Begitoclah pada hari Djoem'at 
politie masih sadja beloem berhasil 
menangkap pendjahatnja, akan tetapi 
'pada hari Sabtoe jbl. kira-kira djam 
setengah 6 baroelah mereka bergirang, 
'sebab memang soedah lama postkan- 
toor itoe di-intip oleh politie dan. . .- 
pendjahat. “TN ata 

Dari djaoeh beberapa rechercheur 
'melakoekan pengintipan dan tidak 
lama kemoedian mereka melihat sej 
orang Indonesier jang menoedjoe ke| 
publieke telefoon itoe membawa pe 

kakas. Dalam sekedjap mata sadja 

oeang jang ada didalam itoe pekakas 

soedah masoek dalam “ kantongnja 

sendiri. 4 
Melihat kedjadian ini dengan lantas 

djoega politie kedjar itoe orang jang 

sedang poera2 hendak berlaloe dari 

| sitoe, 
Akan tetapi ia'tidak bisa loepoet 

lagi dan lantas ditangkap. Padanja 

masih didapatkan itoe oeang dan dalam 

pemeriksaan ternjata bahwa ia bernama 

Soetirman berasal dari Djawa. 

Menoeroet kabar jang lebih djaoeh 

beberapa pentjoerian nanti akan ter 

bongkar dan didoega bahwa boekan 

Soetirman - sadja -melakoekan ini per 

boeatan akan tetapi djoega beberapa 

lorang jang namanja tidak asing lagi 

didoenia kedjahatan. 

Toestel janghilang 

2 didapatkan kembali 

Didalam pemeriksaan lebih djaoehi 

oleh politie di- Hoofdbureau, maka 

Soetirman ini mengakoe bahwa ia 

soedah 7 kali membongkar perkakas 

iri sehingga oeang jang terdapat di 

dalamnja mendjadi miliknja sendiri, 

Menoeroet keterangan politie djoem 

blahnja pembongkaran tidak koerang 

ada 8 kali, hingga satoe lagi djoega 

disangka ada perboeatannja Soetirman, 

Aneh sekali, 7 kali ia mengakoe 

akan tetapi jang satoe lagi roepanja 

ia hendak simpan sebagai souvernir (?) 
—0— 

'Perkoempoelan ,,Haholongan”. 

Ini. perkoempoelan kemaren pagi 
Minggoe djoega soedah mengadakan 
rapat anggauta bertempat diroemah 

pergoeroean Gang Aboe Petjenongan, 
dimana diperbintjangkan verslag ta- 
hoenan dari itos perk. selama tahoen 

1934, Sampai eedjoeng boelan Januari 

1435 njata perkoempoelan itoe ada 

mempoenjai oecang f 866,43. 
Sesoedah versiag 'tahoenan lantas 

diadakan pilihan bestuur baroe jang 

berkesoedahan terpilih : voorzitter Soe 

tan Melajoe, secretaris Dalbasah Poe- 

loengan penningmeester Badoe Assin 

Siregar, commissarissen Moeh. Hoesin 
Mr, Cornelis, KT. Pohan Sawah Besar 
dan Ngasi Harahap Kemajoran. 

see 0 — 

Ferkoempoelan ,,Keharoesan 
orang Masehi". 

Minggoe kemaren perkoem- 
poelan terseboet telah mengadakan 
rapat anggsuta bertempat di Gg, 
Djaksa Kebon Sirih, dimana antara 
lainnja telah dipilih bestuur baroe dan 

terpilih: voorzitter toean J.L. Palan- 
deng, Vic. Voorz. Gho Tiong Gie, 

secretaris J.T. Assa, penningmeesier 
R.F. Danis#ls dan commissarissen 
toean2 S.H. Thung Heniy Nadie dan 

H. Pesik. 

Tabib baroe. 

" Moelai ini hari kita moeatkan adver- 

tentienja Tabib A. Fachroedin, jang 

menjemboehkan penjakitk2 dengan 
obat2 daoen-daeen dan akar2 dan 

dengan stroom kesehatan, bertempat 
di hotel Cramer paviljoen no, 70. 

Berbagai penjakit seperti Ambejen 

(bawasir)Asihma, Rheumatiek dll. dapat 

disemboehkannja. Lebih landjoet kita 
persilahkan periksa advertentienja, 

—90— 

Hari 

—O — 

Perselisihan antara saudara 
sama saudara. 

Boeatoeroesanperhoe- 

tangan darif 160.000. 

. Selang satoe boelan Landraad Be- 
tawi dibawah pimpinannja Mr. Dr. 
Koesoemaatmadja soedahi periksa per 
karanja Lauw Koei Liang saudara 

toelen dari Lauw Koei Liong siapa 
ditoedoeh soedah menggelapkan oeang 
dari jang terseboet belakangan se 

djoemblah f 160.000,—. 
Perkara ini doeloe soedah dimoen- 

doerkan oleh karena hakim maoe de 
ngar keterangannja satoe saksi lagi 
jang tidak datang sebab... mengilang. 

Sebagaimana doeloean pesakitan 
dibela oleh Mr, Kastelyn dari Ban- 
doeng, siapa sekarang tidak datang 
lapi pada djam 9 liwat. 

Perhoetangan itoe moelanja ber- 
djoemblah f 175,000— akan tetapi se- 

telah dibajar f 15.000, maka jang f 160 

000,— itoe dengan setjara keterangan 
palsoe diatas zegel. 

Meskipoen pendapatan dari tanah2 

isadja oleh karena ia hidoep terlaloe 
royaal diantaranja mempoenjai koeda| 
oentoek berpatjoe, istri seorang Be- 
landa dan bangsanja. 5 

Poen ia seringkali kelihatan di Ho- 
tel des Indes bersoeka soeka dengan 
“kawan2nja”. 

Dari sebab itoelah maka ia ter- 
djeroemoes dalam djoerang kesoe- 
karan dan berhoeboeng dengan itoe 
atjapkali saudaranja 'jaitoe  Lauw 
Koei Liong memberikan pertolongan 
Tadi kita katakan bahwa Lauw Koei 

Liang soedah memboeboehi perkata- 
an2 diatas zegel jang kosong akan te 
tapi disertai dengan tanda tangannja 
Lauw Koei Liang. Sebagai boekti nam 
pak reisschrijfmachine jang dizegel. 

Setelah Mr, Kastelijin minta beberapa 
perobahan didalam proces-verbaal jg. 
doeloe, maka hakim tanja pada pesa 
kitan doedoeknja perkara. 

Lauw Koei Liang (pesakitan| ada oe 
ang speculent dalam goela jang mem 
poenjai perhoeboengan dengan ,Java 
Ocversea“ dan Tiong Bie di Semarang. 
Pada satoe hari lantaran satoe dan 
lain hal ia hampir djatoeh failliet. 

Dari sitoe maka Lauw Koei Liong 
saudaranja voorstel padanja soepaja 
barang2 pesakitan dikasih over sadja 
sama Liong oleh karena nantinja akan 
dibeslag dan djadinja djatoeh ditangan 
orang lain. Sampai sekarang Liong be 
lcem bajar satoe peser, 

Menveroet keterangannja saksi pen 
dapaian dari kedoea tanah particulier 
itoe jang ditaksir-berdjoemblah f25.000, 
tidak akan tjoekoep koeat menoetoep 
renten perhoetangannja. 

| Dari sebab itoe maka ia tidak per- 
tjaja sebab selain dari tanah particu- 
lier tadi, djoega ia mempoenjai bebe- 
rapa roemah, 

Jang mendjadikan sebab Liong toe 
roet soepaja ia overkan barang2nja 
pada Liong adalah oleh karena ia se 
laloe ditakoetkan. 

— Apa kau takoet sama saudara ? 
— Takoet tidak, kenapa saja mesti 

takoet ? 
— Dan kenapa kau toeroet dan voor- 

stelnja, sebab kalau kau tidak takoet 
tentoe kau membantah. | 

— Ach tidak, ini boekan oeroesan 
takoet. : 

Selandjoetnja keterangan saksi jang 
mengatakan bahwa memboeboehi tan- 
da tangan itoe adalah oleh karena 
saksi pertjaja- betoel safna pesakitan. 

— Bagaimana tcean persident, masa 
hal saja ini dipertjaja orang, boekankah 
saja ini seorang pendjoedi jg., oeloeng ? 

Dengan pandjang lebar pesakitan me 
noetoerkan keboesoekannja Liong, di 
antara seringkali djoeal koeda2nja dan 
ocangnja masoek dalam kantongnja 
sendiri. 

— Dus kau hendak mengatakan bah 

wa Saudarakan itoe ada seorang peni 
poe ? 

—Ja soedah tentoe, habis bagaima- 
na Masalah pendapatan tanah2 parti- 
culier saja ditambah beberapa roemah 
tidak tjoekoep boeat menoetoep itoe 
renten ? 

Kemoedian pesakitan bilang bahwa 
semoea saksi jang tersangkoet dida- 
lam ini perkara semoeanja palsoe oleh 
karena mereka ada dibawah pengaroeh 
Liong lantaran oeangnja. 

Kalau kau hendak menoedoeh sau 
dara kau itoe sebagai penipoe, pergi 
sadja sama politie dan tidak oesah bi 

lang disini, 
—Ja, saja tahoe. Sementara pesaki- 

tan masih sadja menoetoerkan kedja 
hatannja Liong sewaktoe-waktoe me 
nertawakan orang banjak dan hakim 
jang soedah djemoe djoega toeroet 
senjoem. 

Setelah itoe dipanggil saksi Liong. 
la menerangkan bahwa pada satoe 
waktoe pesakitan mengadakan leening 
dan roemah-roemahnja sebagai borg. 

— Bagaimana tentang itoe tanda 
tangan ? Apakah kau jang memboe 
boehirja ? 

Mr. Kastelijn bilang bahwa saksi 
doeloean dengan tegas kata itoe ada 
tanda tangannja. 

— Saja tidak mengakoe dan djoega 
saja tidak mengakoe. 

Pembela: Doeloean saksi bilang 

wa tanda tangannnja adalah ia poenja 
sendiri. 

— Apa betoe: begitoe tanja hakim, 
— Ja betoel, 
Kemoedian Mr. Kastelijn bilang bah 

wa doeloe Raad van Justitie mengang 

kat sebocah commissie oentoek menje 

lidiki palsoe atau tidaknja tanda tangan 
itoe. 

Pada tanggal 24 Maart 1935 didepan 
Dr, Duister dan seorang lain lagi achli 

didalam memeriksa tanda tangan saksi 
jang ditoendjang oleh seorang sadvo- 
caat menerangkan bahwa terhadap 
tanda tangan itoe ia tidak maoe menga 
koe dan djoega mengakoe. 

Pembela laloe oendjoekkan 16 re- 

kening berasal dari Liong dan semoea 
nja ini diakoei oleh saksi. 

Tentang itoe zegel dengan djoemblah 
f 160.000, saksi bilang bahwa ia da-   particulier Pondok Tjina dan Tjireme 

kepoenjaannja pesakitan ada lebih dari 

tjoekoep toch njata selaloe koerang   
“ & 

lam 10 tahoen djoega tidak bisa mena- 

roeh perkataan2 disitoe, perhatian2 
| mana - menoendjoekkan bahwa Liong 

bahwa ia tidak maoe mengakoe bah, 
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poenja hoetang habis sama sekali dan 
lagi selaloe Liong goenakan tinta dan 
pena oentoek menoelis apa apa, dan . 
tidaklah sekali-kali dengan mesintoelis, 

Didalam satoe soerat diterangkan - 
bahwa pembelanja Liong jaitoe Mr. 
Feit atas namanja Liong soedah me- 
nerangkan bahwa saksi bilang tanda 
tangan jang diatas zegel itoe boekan . 1 
ia jang poenja. 

—Saja tidak mengakoe dan djoega 6 
tidak mengakoe. 

(Pemeriksaan 
esa ana : : 

Mr. Spit pindah ke roemah disebelah. 

masih teroes) 

Dengan oepatjara dan 
di-film. : : 

Tadi pagi persidangan College van 
Gedelegeerden, 
mandangan jang loear biasa berhoe 
boeng dengan perginja Vourzitter Mr. . 
Spit. Lampoe2 listrik jang besar sekali 
dipasang ooepaja bisa mengambil poe 
taran film. 2 

Raad van Indie, Ondernemersbond 
dan anggauta2 Volksraad dan perso- 
neelnja, ikoet ambil pamitan dengan 
di film.» 

aa 

.Memboenoehdiri? 

Politie Tandjong Friok kemaren soe 
dah dapatkan majitnja seorang Tiong 
hoa dilaoet Tandjong Priok jg tidak 
di kenal. Melihat keadaan badannja 
maka si korban ini soedah lama men 
djadi mangsanja air. 5 

Dengan lantas djoega ketika politie 
diberi tahoekan hal ini poetar tele- 

datang di itoe tempat oentoek me- 
ngangkoet ia ketempat jg disediakan. 

Dalam penjelidikan politie telah njata 
bahwa itoe orang bernama Po Jin Ling 
dan bekerdja sebagai monteur, 

Jang mendjadikan Sebab ia mening 
gal doenia jalah oleh karena tidak di 
dapatkan tanda2 penganiajaan, boleh 
djadi ia terbenam: ketika ia sedang 
berenang. 

»Night Flight.” 
Di Rialto Senen. 

Semalam di Rialto Bioscoop Senen, 
soedah dipertoendjoekkan film jang 
terseboet diatas dengan dapat perha- 
tian tjoekoep. Tentoe sadja film itoe 
dapat memoeaskan hati penonton, se 
bab jang mainnja djoega filmsterren 
djempolan sadja, seperti : John Barry- 
more, Helen Hayes, Ciark Gable d.l.I. 
bintang film jang sangat terkehal. . 

Didalam film itoe kita dapat melihat 
dengan seterang2nja, bagaimaha heran 
dan ngerinja melihat keberaniannja 
djoeroe terbang mendjalankan pesa- 

dan ... . gelap. Biarpoen begitoe te 
tapi sangat menarik hati, baik hal ke- 

ngannja' 
Sebeloem itoe film dipoetar dimain 

kan doeloe film Aladin ,,De Wonder 
Lamp“ jang sangat loetjoe, sehingga 
selaloe kita dipaksa mesti ketatva, 

——O— 

Boekoe jang kita terima. 

ilmoe silat dari bang- 
sa Japan. dea 

Dari Drukkerij ,,De Pertoendjangan” 
Molenvliet West 20 Batavia-C, kita 
soedah menerima satoe boekoe , Djioe 
Djitsoe” jaitoe peladjaran ilmoe silat 
bangsa Japan menoeroet peladjarannja 
toean K. Saito di Nagasaki (Japan). disa 
lin bangsa Indonesia oleh , Heimeling” 
terhias dengan 23 gambar2 penoen-  - 
djoek jang lebih terang. | 

Djioe Djitsoe seperti orang tahoe 
ialah ilmoe silat boeat mendjaga diri 
jang dibikin oleh bangsa Japan seperti 
sematjam sport, dan jang diwaktoe se- 
karang banjak dipakai oleh orang di . 1 
Europa dan Amerika, 

ga koentau   
    

memperlihatkan pe- 

Mendapatkan majit di laoet, ”- 

watnja pada malam hari, angin riboet . 5 

pandaiannja maoepoen hal pemanda- . 

  

“Djiee Djitsoe” atau 

Sport jang berfaedah sematjam ini 
boeat orang Indonesia'sendiri ada djoe 

dan silik Minangkabau / 
poen terkenal, tetapi dengan diterbit-/ 

  

foon sama C.B.Z. dan autojgterkenal””



      
    
     
         

  

   

  

  
  

Itoe perkara ex. Digoelisten. 
Doeloe telah dikabarkan, bahwa pa 

da hari Senen, doea minggoe jg laloe 
UKM |toean2 Marlan, Sismadi dari Mataram 

dan toean2 Kartopandojo serta Moe- 
ITEM | fandie kedoeanja dari Soerakarta, telah 

  

  

Roemah 'sakit T. B. C. — kaki. 
1 — Diboekaoleh Poete 
La | Juliana. 3 

| Juliana memboeka roemah sakit oen- 
. toek penjakit “beenen-gewrichts-tuber- 

culose. : Pa 
— Poeteri Juliana “diterima dengan 
gembira hati oleh pendoedoek dari 
desa itoe, bi 2 

3 3 

—Y— 

  

Sri-Ratoe dan pertanian. 
Den Haag, 15 Maart (Aneta) Ta 

di pagi Sri Ratoe- mengoendjoengi 
daerah “Westland, itoe daerah jang 
terkenal “oleh bocah anggoer dan to- 
maat. dan roepa2 pesajoeran. ? 

9 

Pendoedoek dari “desa - Naaldwijk 
. menerima: Sri Ratoe dengan gembira 

hati sekali. “ak 
. Sri Ratoe mengoendjoengi tentoon- | 

:  stelling dari boeah-boeahan dan pesa 
. joeran, lelang kembang2 (bloemen-vei |p |    ), dan orang tani jang ketjil2 de- 

hh siapa- Sri Ratoe-membitjarakan | 
keadaan jang sekarang di dalam per 
oesahaan tani ketjil.-- 

Moerid2 dari vakschool di Westland 
menjanjikan roepa lagoe oentoek Sri 
Ratoe, dan beberapa kali di djalanan 

| Sri Ratoe diterimakan kembang2 dan 
| boeah-boeahan. En 

: : 0 , 

Journalist meninggal doenia 
Den Haag, 18 Maart (Aneta) Te 

“lah meninggal doenia, redacteur oen 
toek oeroesan Financien dari soerat 
kabar .De Telegraaf“, Dr. 
de. Waal. ... : 

a
n
 a
na
 

bi 
aa
 

A
g
 

Na ne 
Penerbangan post Java-Osaka. 
Tokio, 16 Maart (Aneta-Iwaki). 

Perkoempoelan Sbedagar2 bangsa Ja- 

-pan jang ada di tanah Djawa, minta 
soepaja mengadakan. perhoeboengan/ . 

yost oedara dari Osaka ke tanah Djawa 
meliwat Saigon dan Singapore, barang 
kali meliwat Manilla. 

3 " 2 £ GG — 2 Kya 

Ta “Penerbangan ,Cood Will”. . 
2... Tokio, 18 Maart (Aneta-Iwaki) Se- 
|. boeah mesin terbang dari s.k. ,Asahi". 

— mendapatkan izin dengan officieel dari 

— Pemerintah di Nanking, oentoek me- 
liwati daerah Tiongkok didalam pener 

bangan ,,Good-Wil?”. dari Tokio ke 
Nanking. 

  

    

   

  

Mesin terbang ini akan berangkat | 

   
    

   
     

   

    

  

    

     

  

   

   
   
   

    

   

                

   
    

pada tanggal 20 Maart dari Tokio ke 
Nariking meliwat kota2 Seoul, Tsingtoa, 
dan Haichow. Nanking akan tertjapai 
didalam tempo 10 djam. : 

balinja itoe mesin terbang akan 

srbang dengan tidak berhenti-henti 
lagi dari Nanking ke Osaka. ts 

haan tenoen di Tiongkok 

Akan di-Japaniseer. 
, 16 Maart (Aneta). Oriental 

oy. jang berkapitaal 50 
toesan oentoek 

ja dari 5 boeah 
en di  Tientsin, oen- 

jobaan ini akan mendapat 
pai tersebeet akan 

ing, dimana ia memberi rapport 
“Pemerintah Tiongkok tentang 

n perhoeboengan Tiongkok- 

      

   

  

soenggoeh hati s 
bersama2 dengan Japan. 
mberi nasihat kepada Japan 

tjegah propaganda jang 
dan jang mempoenjai 

k mengasingkan Tiong 

         

  

       
   

  

   
     

    

   
   

P,G.A.I 
.. dan bibliotheek PR, oleh toean Mr. 

| Sartono, 

poela dengan pe-j 
di Tsingtao dan 

  

   

  

       

        

   
     

       

  

   
Al-Itt hadijatoel Islamijah 

15 di Soekaboemi 
| Ini perkoempoelan agama jg mem- 

ongres 

poenjai poeloehan riboe orang ang- 
gauta dan dipimpin oleh toean K. 

ja diasingkan dikota Betawi dan se- 
karang boleh tinggal di Soekaboemi, 

an mengadakan congres jg pertama 
kali di Soekaboemi, bertempat di ge- 
doeng M.O. ALI. Tjipelang gede, moe 
lai pada tanggal 23, 24 dan 25 Maart 

Igauta 
Ha Pen, Ha ti bana Kara Sanoesi jang terkenal lo - Laren, 18 Maart (Aneta), Poeteri Pan jane 

  

| Didalam congres itoe akan dimadjoe 
Ikan beberapa voorstel dari tjabang2 
: 'Svekaboemi,  Goenoeng Handeuleum 
Bogor,  Tjililin, Tjibeber dan Tjian- 
djoer, ae 

dya —0— 

Pergoeroean Rakjat tjabang Bogor 
Pada malam Minggoe jang baroe 

laloe, Madjelis goeroe pergoeroean 
Rakjat tjabang Bogor telah mengada- 
ikan pertemoean dengan orang2 toea 
noerid cursisten2 sore dan malam, 

'serta anggauta-anggauta dari badan 
Penjokong PR tjb, Bogor, dan djoega 
dihadliri oleh wakil2 pimpinan oe- 
'moem dari Djakarta dan wakil Badan 
Pengawasan toean Mr. Sartono. 

Pertamoean bertempat di Gedong 
sekolahan PR Tjiwaringinlaan 51 Bogor 

Agenda2 jang telah dibitjarakan : 
1 Berita tentang keadaan Pergoeroe 

an Rakjat, dan oentoek mengadakan 
opvoering (pertoendjoekan| jalah dibi 
tjarakan oleh pemimpin Madjelis goe- 
roe toean Idroes dan berita tentang ke 
oeangan oleh adm. tocan Boerhanan, 
2 Berita tentang badan Penjokong 

dibitjarakan oleh ketoeca badan Penjo 
kong, 

3 Mengadakan Taman Pembatjaan 

  

    

4 Mendirikan Studiefonds boeat moe 
Irid2 PR, oleh toean Soewirjo 

Selain dari agenda2 terseboet djoe 
ga diberi kesempatan kepada orang2 
toea moerid cursisten2 sore dan malam 
'boeat mengeloearkan pertanjaan2, 

2 pasa 

Soeloeh Pemoeda Indonesia... 
Dan Kepandoean Rajjat 
Indonesia. 

. Dari soember jang officieel dikabar- 
ikan bahwa boeat tahoen 1935 ini Pim 
pinan-Oemoem dari Soeloeh Pemoeda 
Indonesi bertempat di Mataram, terdiri 
'dari toean2 Soekardi sebagai ketoea. 
Ridwan sebagai penoelis dan benda- 
harinja Soekirno. Adres PO. S.P.I, 
Bedji Djokjakarta. 

Djadi P.O. S.P. tanoen pertama 
berkedoedoekan di Toemapel-Malang, 
tahoen ke 2 dan ketiga ini di Mataram. 

Kepandoean Pa'jat Indonesia ialah 
nama kepandoean jg. bersetangan me- 
rah hitam, berkedoedoekan poela di 
Mataram : toean Soetomo sebagai ke 
toea dan Soedardi (boekan Soekardi 
S.P.I. tsb. diatas) sebagai penoelisnja. 

Perloe diterangkan disini, bahwa ke 
doea perkoempoelan terseboet ada 
berdiri sendiri2, tidak mempoenjai 
perhoeboengan organisasi secatoepoen, 
Begitoepoen djoega seperti dikatakan 
oleh pers poetih, bahwa S.P.I. atan 
K.R.I. itoe ada onderbouwnja per- 
koempoelan toea, seperti P.I. atau P. 
N.I. itoe sama sekali salah benar dan 
toelisan pendakwaan terseboet telah 
disangkal sendiri oleh perkoempoealan 
pemoeda tsb. dalam itoe koran poetih 
djoega.. Harap jang berkepentingan 
makloem adanja. 

Bebas CP Samara 

Mutatie B. B. Indonesia 
“Djawa Barat. 

| Wedana Tjonggeang, regentschap 
'Soemedang, Raden Nataprawira, di 
angkat mendjadi Wedana Tandjoeng- 

o Isari, regentschap itoe djoega. 
.Wedana Djampang Tengah, :reg. 

Soekaboemi Raden Kandoeroean Wi- 
rasendjaja, diangkat mendjadi Wedana | Tjonggeang.. 

Ass. Wedana Karangpamitan, reg. 
Skor erna Soekrawardi, 
tangkat djadi Wedana Djampan 

Tengah,” aa 
Ass. Wedana dalam residentie Che- 

ribon, Raden Sajoeti Wangsadikoesoe 
mah, diangkat mendjadi Ass. Wedana 
Idi residentie Priangan latoe ditempat- 

w,|kan di Tandjoengkerta, Kaboepaten 

TN k, 8. Kk 

tesidentie Buitenzorg, 

  

Yi Ni, 8. Tuan 5 

a| Mas Nataatmadja diangkat djadi AW, | 
residentie Priangan dan ditempatkan 
di Oedjoengbroeng. 

|. Ass. Wedana Oedjoengbroeng, Mas 
Wiradisastra, ditempatkan di Tjika- 
djang, kaboepaten Garoet. TR 

Ass. Wedana Hitadjang, Raden di 'Adjimalih, ditempatkan di Karang Pa 
witan, 1   

Idiangkatkan dari Djokja ke Djakarta. 
'Sekarang dapat dikabarkan disini, bah 
|wa toean2 Marlan, Moefandi dan Karto 
Nu “3 3 5 1 Agu 
pandojo telah sama dipoelangkan ke 
tempatnja masing2, sedang teean ,Sis 
masih beloem kembali. Toean Marlan 
soedah kelihatan di Mataram kembali. 
Bagaimana akan keadaan t. Sismadi 
masihkah didalam pemeriksaan 
ataukah soedah tetap didalam taha 
nan, 
kini beloem dapat dikabarkan. 

—0— 

Actie Kultureel Nasional. 

Mengadakan Lezing, 
Radio dan menge- 
loearkan madjallah. 

Pembantoe kita dari Djokja menga- 
barkan : 

Sebagai salah satoe poetoesan dari 
kongres Taman Siswa jang diadakan 
pada boelan December jang baroe 
laloe, maka madjallah Taman Siswa 
jang bernama ,,Poesara", jang soedah 
didjadikan doea bagian: organisasi 
dan pendidik, jang bagian organisasi 
masih tetap madjallah officieel dari 
Taman Siswa, sedang jang bagian 
pendidikan diganti nama ,, Wasita“ dan 
terlepas dari veroesan organisasi Ta- 
man Siswa, disadjikan boeat soem- 
bangsih dimedan gemoem dengan 
Ki Hadjar Dewantara sebagai penge- 
|moedinja, sebab beliau moelai kongres 
jang baroe laloe itoe telah tidak 
doedoek lagi sebagai anggauta Ma- 
djelis Loehoer (Hoofdbestuur), akan 
tetapi tetap. mendjadi ketoea Taman 
Siswa, dan ditoendjoek oleh kongres 
oentoek mewakili Taman Siswa boeat 
doenia loear. Dan itoe madjallah pen 
didikan oemoem ,,Wasita” akan ke 
loear moelai boelan Maart ini. 

Dari penerbit itoe madjallah Wasita 
kami telah menerima perscommunigue 
|jang minta disiarkan, sebagai berikoet 

Ki Hadjar Dewantara sebagai pe- 
imimpin dari Madjallah ,,Wasita" jang 
akan moelai terbit dalam minggoe ini, 
memberitahoekan bahwa jang dimak- 
soedkan oleh beliau itoe tidak semata 
mata menerbitkan ,,Wasita“ hanja se- 
bagai madjallah pendidikan, akan teta 
pi lebih loeas dari pada itoe. Madjal 
lah ,Wasita“ itoe soenggoehpoen se 
boeah orgaan boeat sekalian kaoem 
pendidik... (goeroe,. -pengadjar, ajah-| 
iboe. pemimpin lain-lainnja), akan te 
tapi madjallah itoe hanja akan men- 
djadi alat maksoed sadja, Adapoen 
maksoednja penerbitan ,, Wasita" jaitoe 
melakoekan aksi kultureel na- 
Sional, agar soepaja didalam wak 
toe jang soekar ini, segala kekoeatan 
sebangsa tidak djatoeh moebazir (on- 
productief). 

Lagi pcela diberi tahoekan, bahwa 
aksi dari “Wasita" akan melakoekan 
langkah jang origineel lagi amat mo- 
dern, jaitoe sekalian langganan “Wa- 
sita“ dimasing2 tempat akan “diminta 
soeka membentoek cercie's (kring, 
club, badan persaudaraan) tidak de 
ngan perikatan selain perikatan persau 
daraan dari kesoekaan sendiri dan 
merdeka sepenoehnja. Adapoen cercle's 
itoe akan berdiri sebagai studie- 
club oentoek. memperbintjangkan 
matjam' so'al jang akan dikirimkan 
dari Pimpinan Central dari “Wasita“ 
di Mataram sebagai praeadvies. 
Lain dari pada praeadvies jang tertoe 
lis, centrale leiding akan mengirimkan 
djoega so'al2 itoe dengan djalan R a- 
dio Omroep, 
Boeat permoelaan pimpinan ,, Wasita“ 

akan melangsoengkan siaran ,,Radio 
Wasita” itoe pada tiap2 malam 
Selasa Kliwon (dalam boelan 
April i.a.d, ini djatoeh pada Senen 
sore 151 6April) dari djam 7.30 pre- 
cies sampai dajm 8.30 dengan peranta: 
raan dan pembantoeannja zender dari 
Vadera, gelflengte 87.97 meter. 
Pimpinan ,,Wasita" mohon dengan se 
gala hormat, soeka apalah kiranja se 
kalian jang mempoenjai radio toestel 
berichlas hati menjedekahkan toestelnja 
boeat saudara2 jg. pemperhatikan pada 
»Wasita” boeat hari dan djam ter 
seboet. Haraplah diperingati: ,,W as i- 
ta Radio ,,Zender Vadera ma 
lam Selasa Kliwon djam se- 
tengah delapan moelaihari 
boelan 15 16 Aprilj.a.d. 

Demikianlah boenji makloemat, moe 

itoe dapatlah langsoeng dan berasil 
baik boeat kepentingan kita bersama 
adanja, 

DAGANG 
Harga rata-rata Barang? 

makanan di Betawi, 

Harga-harga jang dibawah ini seba- 
gian besar dikoempoelkan oleh pasar 
bedrijf dari Gemeente Betawi dan se- 

  

    

perkara akan mendjadi perkara, 

dah moedahan tjita2 dari Ki Hadjar| 
Dewantara jang origineel den modern 

bagian ketjil oleh Centraal Kantoor 
voor de Statistiek, 

10—16 Maart., '35 
Harga etjeren 

No. NAMA BARANG? 
Banjaknja Harga. 

1. DAGING 
a. Sap: 

bistik IL kati f 0.35 
haas Ag ea 
anggan 3 » 0.301 

Ni Ten " » 0.45 
lidah er aa 

b. Kerbau : 
bistik ” | kati ,, 0.30 
haas $ Na 
anggan k » 0.275 
an : . » 0.20 
toelang sop 2 20:15 
rawon (tetelan) 2 s0. 23 

Babi: 
tidak pake gemoek 1 kati ,, 0.45 
pakai gemoek 4 "39 
kaki d.L.I. s » 0.20 

d. Kambing (dengan todlang) ,, 0.30 
2, BANGSA BOEROENG: 

bebek lekor , TT 

gangsa j3 2 Inn 
5 aa g, » 0.40 
ajam kebiri 5 wol 
kalkoen : . » 
boeroeng dara 50-10 

Si TEkOER : Yng 
teloer bebek 10 bidji , 0.25 

H asin 3 2 Ora5 
£ ajam 5 » 0130 

4. IKAN. 
a. Ikan laoet : An 
bawal, tenggiri, tongkol d.i.I. 

” ! Ikati 57030 
eker koening dan lain? 

jang di ijs » 0.10 
kemboeng besar 1 ekor , 0.04 
kakap 1 kati , 0,40 
teri 2 » 0.10 

b. Ikan rawa : 
gaboes (besar) 1 ekor, — 

». (ketjil) Se 093 
leleh (besar) 5 ». 403 

: (ketjil) » »(02 

c. Ikan aer tawar: : 
goerami I kati ,, 0,40 
ikan emas 3 GD 

d. Ikan empang: 
bandeng 1-:kati: 0x30 
oedang ai 2 AN 

5. IKAN KERING (GEREH). 
djambal 1 kati , 0.35 
gaboes ME » 0.30 
peda (poetih) 1 bidji ,, 0.01” 

» (merah) 3 » 0.01 
selar 1 kati. -, 0:15 
tjoemi? (besar) 5 »1— 

1, (ketjil) 2 » 0.80 
teri 5 3 Oo 
trasi oedang 5 » 020 

» ikan 13 » 0.09 
troeboek 5 » 0.65 

No.. NAMA BARANG? 
banjaknja Harga 

6. BERAS: 
Tjiandjoer kepala 1 gant. f 0.85 

” 3, “38 ” 0.70 

Krawang 1 » 0.60 
Beras merah » 0.45 

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

5 koening) 1 ».0.05 
. SAJOERAN BELANDA: 
biet 1 bidji ,, 0.02 
katjang djogo I-iket ,, 0.02” 

»  boentjis 1 kati ', O.11 
kool (poetih) 
ketimoen 2 OOk 
katjang kapri 1 kati ,, 0.15 
postelein (krokot) 1 iket ,, 0.01 
bawang koetjaj 2 aan 
seladah 1 bidji ,, 0.01 
bajem Tiket ,, 0.01 
tomat 1 bidji ,,0.015 
bortol 1 iket ,,0.02” 
SAJOERAN KAMPOENG: 
djagoeng moeda 1 iket » 0.01 

toewa 1 batang , 0.01 ” 

tjotjok datang boelan) d...I. 

(Bengek) Gonorhoe, 

Bisa baik dalam 12 

# 

Ingang Sawah Besar 14     

1 bidji , O:1251 

Nae NAK ana daa SMAN Pa AAN PE INN NA SA OMA TA RN D1 
SE NT HP EA NT tan Iya & SI un 

PENA Ne 

   katjang pandjang 1 iket 
laboe 1 bidji 
lobak 1 ikat 
pete 10 papan 
pare S1 bidji 
terong 5 
tjabe 1 kati 
tjabe rawit 5 

9. BOEAH-BOEAHAN : 

ananas (Bogor) 1 bidji 
5 (Banten) 2 
» (Palembang) 5 

djeroek (Garoet) 10 ,, 
» (Bali) 10, 
». mase 10 

doekoeh -100 
mangga (aromanis) 1 ' 

(golek) 1 
(Indramajoe) 1 

», 

    

  

    

    

      
  

  

  

pisang radja 1 sisir ih 
» ambon 2 bidji 9 
3 tandoek : NOTA 3 

ramboetan (matjan) 1 iket an 
» (njonja) 1 » . Es 

sawoh 10 bidji ,, 0.05 al 
zuurzak (nangka blanda)1 ,,  , 0.06 "3 
10. LAIN-LAIN BARANG : TU 1 

emi 10 bidji » 0.10 1 
tahoe 10 ', » 0.10 ! 
taoge 1 kati 0.03 | 
arang “1 boengkoes » 0.02” el 

| 

ul 
: 

Toean A, Kadir Gang Sen- 3 
tiong Btc: F 

Soerat kiriman tocan menjangkoet - : 
oeroesan dagang dengan Karta- 
wirja Kerkhoflaan Kober ilir no. 99 
Mr. Cornelis, boeat sementara kita ta 
han doeloe, menoenggoe. keterangan 

jang tersangkost. Kemoedian fihak 
goena kepentingan oemoem, akan kita 
moeatkan. Harap toean ma'loem. 

  

    Masing-masing 

            

  

sikat: giginja sendiri 

tetapi djoega masing-masing 

bekernja sendiri... 
Toean tidak akan berpikiran maoe memakai sikat” 
gigi orang lain, tetapi hendaklah pegang tegoeh 
ini atoeran dan sediakan satoe beker sendiri boeat 
koemoer. Inilah ilmoe kebersihan moeloet jang 
benar. 

Bagi sipemakai Odol kita sediakan gratis, lamanja 
sampai pekabaran disiarkan, satoe serie beker 
Pollopas, didalam 8 matjam warna. 

Dari toean poenja langganan toean bisa dapat 
g — 

beker seperti itoe. zonder reclume, dengan per- 
tjoema, kalau toean membeli: 

  

1 botol air-koemoer Odol 
atau 

satoe sikat gigi Odol dan 
1 tube tandpasta Odol. 

atau 

2 tube tandpasta Odoi 

Boeat masing-masing orang 
dari tocan poenja roemab 
tangga, toean bisa pilih satoe 
beker, jang berwarna satoe 
dari antara 8 matjaru warna 
itoe, 

Lekaslah, persediaam sedikit dan warnanja sangat 
menarik. 

      
SEORANG TABIB BAROE | — 

mengobati segala penjakit ! 

Geslachtziekten (penjakit perempoean), Verlamming (loempoeh), 
Nierziekten (Sakit kentjing dan gindjell, (Kinghoest, Batoek kering), 
T.B.C. Imputentie Syphilis, (Radja Singa) Uitblijvenden maand (Tidak 

hari 

(Zonder Operatie) 

THE SANITASI (JOCEE) MEDIGAL HALL 

TABIB ZA. FACHROEDIN 
Hotel Cramer paviljoen No. 70 

  

  

  
Speciaol mengobati penjakif ambeien (Wasir) Rhumatiek, Atsma 

Batavia - Centrum 

NB, Orang sakit kentjing bisa baik zonder pompa. Djoega bisa 
dapat obat mata VRIJ dari djam 8 sampai djam 9 pagi dan dari 

djam 3.30 sampai 4.30 sore 
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Ini ma m dan malem brikoetnja 

— Robert Montgomery 
An Dalam film 

E-OU 
: DON JUAN VAN BROADWAY) 

: Xx Epi £ ea 5 5 

1 Da Dibantoe oleh 

MAUREEN O' SULLIVAN 
- Ui : EDWARD ARNOLD 

Ka Yana ELISABETH PATTERSON 

Soeatoe tjerita pertjintaan dari seorang bandiet kota dengan 

seorang gadis biasa dari desa. Ia sangka apa sadja jang hatinja 

ingin bisa kedapatan, selamanja hidoep gembira sampai.seorang 

gadis dari desa kasih adiar padanja, bahwa ada lagi soeatoe 

  

    

  

Ti 

Dimanakah itoe tjinta? Lucky Wilson dapat ketjintaan, jalah 
ditengah Sedang ang penoeh keelokan dan baoe-baoean 

| jang menarik hati. Betoel ia seorang bandiet dan Don Juan, 

“akan tetapi dengan pengaroeh seorang gadis desa jang bertangan 

|. difjin dapat membentoek ia mendjadi baik kembali. 

| Inilah satoe tjerita jang penoeh mengandoeng arti. 
Ben 

   
   

   
       

   
    
    

     

      

  

     
     

   

   

  

     

penghidoepan jang lebih soetji dan penting, jang ia tidak ketahoei. ' 

| Ma A. Cehiltaam Joustra 

|. Djam bitjara 
41 

|Oude Tamarindelaan 131 
Iayit. 1696. 44 

0... Oogarts 

5 —T sore “ 

snow EP 

Dokter : SOETOPO ! 
speciaal oentoek penjakit koelit 

  

. Djam bitjara: 6—T7 sore. 

Hari Saptoe dan hari besar toetoep, 

Salemba 71 Telf. WI. 23 Mc. 
140 

  

  

R: Soetrisno 
“IND” ARTS. 

      Raden Salehlaan45 Tel, 6167 WI. | 
    
       

   
   

  

   
   

         

      

  

   

      

   
   
   

malem dan malem 

T H E A Tag 2 brikoetnja 

  

  

»Cockeyed Cavaliers” 
(RARE SNUITERS) 

   

  

Soeatoe hikajat jang menggelikan hati, jang membikin orang2 

tertawa sampai sakit peroet, dimainkan oleh Wheeler & Woolsey 

badoet-badoet jang soedah terkenal diseloeroeh doenia diban- 

toe oleh mereka poenja ketjintaan jang tidak bisa tertjerai 

Dorothy Lee dan Thelma Todd. 

Kemoeliaan dan peragakan dari zaman doeloe kala 

   
   

   
Muziek jang sangat merdoel Lagoe2 jang sedap didengarnja ! 

Datanglah lebih siang soepaja mendapat tempat. 

    

  

  

ALG, PRACTYK 

7 —8 PAGI 

DJAM binyana | 
» (5—7580RE 

Telf. No 

  

    Bertempat : 

| Dr. FO.K. BORMANN     
  

   

  

  

  

Arts oentoek penjakit oemoem 

dan anak-anak, 

Telefoon Weltevreden 282 

van Heutzplein No. 11, 

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

431 
  

     
  

      

    

  

         
   

  

   
   
    

   

  

6 

Boeat hari Senen 

18 dan Selasa 19 

Maart: 1955 

Bat.-C. Sawah Besar 

Kita poenja Directie piliken lagi satoe film jang bakal 

memoeasken penontonnja 

Koeliling doenia da- 

lem 80 menit 
DENGEN 

  

   

    

  

  

  

  

Bening ana : P2 Be | MEA MEN RD SAN Douglas Fairbanks 

3 Oa NA «€c|J.E. VAN DER KAADEN 0 Take Kelik i 

| : a. NN 
Satoe film United Artist jang paling baroe 

“ APOTHEEK BAN AN HUIDARTS ai | Pn 
Kelainan KA “Tel WEI ata Ini dia satoe film penggirangkan hati-asik, romantiek, keheranan 

Senen 83 —  Telf. WI. 314 — Batavia-Centrum, | Specialist oentoek : Pai koelih pes penoeh pengalaman jang paling loetjoe penoeh ketawa, 

: njakit djalanan .kenfjing, pekakas- Anak-anak boleh noriton e 

Terima  Recept-recept Dokter(pekakas bosat obatin penjakit penjakit 2 
. koelit jang bikin roesak kefjantikan dan 

: Boleh ambil dan : anterken |boeat bikin ilang bekas-bekas loeka : 

1 habis penjakit dan habis fjilaka. 
g 2 PESAN NEK 

1 diroemah Diam bitjara: hari bekeraja 7 —9 dan (M2 

: £ . RIALTO BIOSCOOP 
: 38 : 

Franco Hari Saptoe sore hanja setelah bitjara lebih 

doeloe. 78 Senen ma Bat-C. 

MALAISE — TINGGAL MALAISE 

Kesehatan badan ada lebih 'berharga dari pada wang | 9| Pemberitahoean 
banjak sekali perklaiannja 

an 2 — —— ie - 2 . T 
an ia 

Ai 

—' Matramanweg No. 39 pinggir djalan tram — telefoon 536 Meester-Cornelis 

c 

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, 

Bl sakit Gigi, sakit Mata, 

tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 

tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 

| njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini.” 

Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 

| dibawah djari-djari kaki. ana 

| Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 

f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 

Roemah Obat diboeka saban 

& malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 

“ ongkos asal sadja bajar onkost transport. 

"| vada sediapoeder -ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 

Dj 0amt2— | 
| Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal 

OA kak ee Umupenjakit dan. adres tjoekoep. terang.   

| ae TABIB S.S. MOHAMMED ALI aa : 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 

sakit boeah pinggang, Batoek basah atau || 

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

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

hari dari djam 8 pagi sampe djam 
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(dang tersohor terbantoe HERMAN THIMIG.””— 

“Ini ada satoe film jang locar biasa, 

Hn : Nak Oni dapet banjak. poedjian. 

. Sedikit hari ,THE WORLD 
nu 

  

' FRANZISCA GAAL 

ATCHEN (Si Moensil) | 
kotjak-en memoeaskan pada publiek dengan Njanjian Njanjian 

MOVES ON”: (Pergerakan Doenia) 

  

   
DRUKKERIJ PENGHAREPAN 

BANDOENG. 

Memberitahoekan dengan hormat ke- 
pada sekalian langganan kita, bahwa 
telah terdjadi beberapa orang jang 

mengakoe sebagi AGENT kita poenja 
Drukkerij: PENGHAREPAN, sedang 
diantaranja banjak jang boekan 

agent, sehingga dengan begitoe banjak 

pesanan- pesanan jang salah, 
baik tentang harg anja, maoepoen 
peratoerannja. 

Berhoeboeng dengan ini, diharap 

kepada sekalian toean - toean jang 

berlangganan kepada Drukkerij kita, 

djoega jang baroe akan pesan per- 

tjetakan, soepaja soeka berhati: hati 

dalam hal oeroesannja harga dan per-j 

itoe, 

Eigenaar-Chef 

Drukkerij PENGHAREPAN 

Bandoeng. 

Pan 

# jang dikehendaki oleh toean 

  

    Ini malem 

TIBOR van HALMAY 

  

PLTN SPAN ITA SANTA 

TRUE TO THE NAVY 
(DI SABEN KAPAL SATOE MATROS KATJINTAAN) 

CLARA BOW — FREDERIC MARCH — REX BELL 

HARRY GREEN dan Riboean Matros Kapal 
dengen 

Tertawa tida abisnja Loetjoe srenta kotjak Perklaian 

seroe — Beranteman kras 

Es 5 
Boeat hari SELASA 19 dan REBO 20 Maart 1955 

FILM PARAMOUNT Super Special jang paling loetjoe dan 

Rame — Poeas hati — Goembirah dan Senang sekali. 

tjoe jang djempolan betoel. 

        

    

Ditanggoeng Poeas dan Goembirah hati meliat.ini FILM loe- 
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CENTRALE BIOSCOPE 3 
) Mr, Cornelis Tt E f 
  
  

Bocat hari SENEN 18 dan SELASA 19 Maart 1935 B O. 

' PROGRAMMA BESAR: "3 

$ 'FILM KESATOE So 

HELLS HEADOUARTERS 
| (DOENIA NORAKA) Hg 

Dengan Jack Mulhall — Barbara. Weeks. — "Frank Mayo 

T
a
 

F 
3 Kg 

FILM KEDOEA 

INI DIA serie-film jang soeda lama di toenggoe : 

“The Whispering Shadow: 
(BAJANGAN JANG BERBISIK) ! 

Dengen ik Sa 
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1935 Tahoen 

  

  

   

     

    

bh Mr. MUHAMAD YAMIN. 

   

    

k tanah, tetapi pertanjaan boleh 
kan, apakah dengan rappurt 

“Soal jang terseboet soedah terdja 
dengan sempoernanja ? 

: x 1 

   
    

  

. Memang oleh Rapport Spjt itue soal 
tanah Indonesia mendjadi hangat kem 

bali. Perhatian datang dari segenap 
t|pihak. Dari pihak Indonesia oleh kare 
s|na soal jang dimadjoekannja akan men 

ah |dapat djawaban jang sempoerna: ka 
b. ermintaannja- diloeloeskan maka 

1 |kesenangannja dalam masjrakat Indo- 
nesia akan bertambah besar. Soal 

o Jitoe berarti bagi mereka djoega dan 
di|lebih2 sebagai soal harta kekajaan. 
.J.IBagi kaoem peranakan Arab dan Ti- 

onghoa djawaban soal itoe djoega 
'berarti jang penting. Kedoedoekan 
mereka banjak samanja dengan bangsa |soeatoe golongan jang memakai ke- 

sehingga kalau Indo 
Eropah ini mendapat kesempatan me 

|miliki tanah Indonesia, maka menga 
jpakah bagi mereka masih tinggal masa 
Jalah jang beloem berdjawab? Bagi 
Pemerintah tentoelah selaloe ada nia 
tan hendak mendengar permintaan2 

ang dilahirkan oleh soeatoe golongan 
Belanda jang begitoe setianja dan be 
gitoe dekatnja kepada bangsa jang 
memerintah : tentoe ada niatan baginja 
hendak. mengatoer, djikalau sekiranja 
dapat diatoer, permintaan2 itoe dalam 

2. Dan bagi bangsa Indone- 
tanah selaloe mendjadi so'alf 

ikiran, perasaan dan 

    

   

      

   
    
   

    

   
   
   
   

    

   
   

      

    

   

Indo Eropah, 

    

      

   

.komisi ini jang doedoek. 
bangsa Belanda jg amtenar, 

k seorang djoega orang par, 
sekali djoe 

     
       
    

    

  

ka bangjdan bertambah sdekarnja mengoeatkan 
pinja |kekoeasaan pihak Indonesia. 

   
'sa lain seolah-olah berdiri dite 
sadja dan hendak mendesak ketengah, 

jang mendjadi 
|poesat, jang mendjadi djantoeng hati 
segala pihak masaalah itoe. Atas empat 
perkara bangsa Indonesia dalam hal 

—. lini mesti dengan tangkas mengenalkan 

   
   

    

pada komisi diperintah 
berhoeboengan dengan 
oek Indonesia dan men 

Indonesialah 

  

   

    

   

   

    

  

   

        

   

    

   

    

  

   
   
     

   

  

   

   
   
   

      
    
   
   

  

' Bermoela2 sekali: dalam perkara Seberang, - Oleh karena tanah mendja 

-/social. Tidak dapat disangkal lagi| 
|Ibahwa kaoem Indo dalam masjrakat 
kita mendapat tempat jang dekat kepa 
da tempat orang Belanda. Pangkat ga 

Idji dan kehormatan jang didapatnja 
gljalah gadji, pangkat dan kehormatan 
a| Belanda. Mendoedoeki korsi Indone- 

sia baginja berarti ,,mendjatoehkan 
diri” kepada golongan jang terbawah. 
Walaupoen demikian mereka selaloe 
mendapat desakan dari bawah. Dalam 
desak-mendesakkan 
meminta perlindoengan dan ,peringa- 
san hak. Mereka tidak akan mendjadi 
orang berpangkat sadja, melainkan 
djoega orang tani. Orang tani jalah 
sedjak moelanja bangsa Indonesia! 
Mereka maoe Dberoemah tanggaseperti 
bangsa Indonesia, 
soedah dapat pensioen atau pada hari 
toeanja, Tetapi tanah jang akan didja 
ikan pekarangan itoe jalah tanah In- 

esia! Djadi dalam perdjoeangan 
cial bangsa Indo dalam kelemahan- 
|.meminta perbantoean, toendjangan 
perloeasan hak dari pihak peme- 

| Menoeroet kehendak: mereka 
h oendang2 negeri dioebah, se 

a mereka sebagai bangsa Indo 
t kesempatan jang lebih besar 

n dalam perdjoeangan mendapat ke 
"harta jang lebih tetap dari 

karang. Tetapi kesempatan dan 
nangan boekan berasal dari tenaga 

n LE.V, sangat beroen- 
ali dengan segera mendapat 
omisi pemerintah jang beker 

ntoek mendengar dan mentjapai 
soednja. Dengan pandjang le 

perintahkan kepada komisi itoe 
awab permintaan, jang boenjinja: 
tkah dan apakah baik- 

nenambah atoeran2soe 
abangsa Indo mendapat 

ilikdiatas tanah Indold 
dengan mementin 

ini bangsa Indo 

apalagi djikalau 

      

   
    

  

   

   

  

asjrakat? Dalam ampat 
en komisi itoe telah sikap beke 
jan pemandangan2nja telah dik 

ki rt jang terseb 
bagian pertama diterang 

  

   

  

   

  

| dalam rap 
          

  

    

     
   
   
    
    

  

   
    

  t kedoedoekan social jg. 
perobahan wet negeri, 

han jang mendjadi sendjata da 
€ akan bangsa Indonesia. 

| dalam perkara ec on o- 
agraria Indonesia seolah- 

ndas pada soeatoe penga- 
hwa bangsa Indonesia bangsa 

emah dalam perekonomiannja. 
n ini mewadjibkan 

ndang-oendang dan jang 
ah negeri, soepaja memberi 

gan. Dan dibelakang perka- 
tersemboenji 

hwa ra'jat jang berpoe- 
miljoen itoe hidoep dalam 
“dan kesempitan harta. 
ntaan Indo dikaboelkan, 

   

  

   

    
   
   
    

    

    

          
    

  

    

    

   

  

          

     

    

      

   

'toek kepantagan .soeatoe . golongan 
jang terkefjil. 

. Jakan bertambah koeat olehnja, melain- 

| Iketjil, Karena tanah jang akan diberikan 
kepada Indo itoe jalah 'tanah atau 

. Imilik Indonesia, sehingga sendjata 
Iperekonomian jang tadjam ini akan 
-ditoempoelkan, dan dibagi bersama- 
sama dengan golongan jang mendesak- 
Ikan mereka sendiri. 
'€konomi Indonesia akan dikoerangkan, 
sehingga roemah “jang ditoepangnja 
mendjadi goejah sama sekali. j 

Sesoedah itoe dalam soalkehaki 
“Iman. Dari pada oeridang2 agraria ba 
Injaklah dasar2”jang koerang kocat, 

" IMisalnja sadja soal perkara domein, 
erkara kekoeasaan desa dan hak oela 

jat, dan lain2nja. Menoeroet pemanda 
ngan Indo mestilah orang teroes beker 
dja diatas dasar tepoerg ini. Dan lagi 
hendaklah diadakan atoeran baroe jg, 
merombak larangan lepasnja tanah ke 
pada bangsa lain, selainnja dari pada 
orang Indonesia. Semoeanja ini ada 
pengaroehnja dan ada berarti keroegi 
an kepada orang Indonesia. Roepa2nja 
dasar kehakiman jang memang timpang 
itoe akan bertambah lagi dengan pe 
rombakan .larangan, Semoeanja hanja 
oentoek kepentingan golongan jang ter 
ketjil dan pengoerangan hak golongan 
jg. terbesar. SEP 

£ 
Kemoedian dalam-perdjoeangan p o 

litiek. Dalam golongan perkoempoe 
lan LE,V. dan bangsa Indo seoemoem 
nja atjapkali dioetjapkan sembojan, 
bahwa golongan itoe masoek golongan 
jang Seti2, jang satoe pemandangannja 
dengan pemerintah. Djikalau per 
mintaan mereka diloeloeskan 
maka bertambahlah kekoeatan 

doea bahoenja oentoek memikoel ke- 
koeasaan negeri, Memang dalam per- 
gaoelan tanah djadjahan pemerintah 
memboetoehkan golongan jang bersifat 
seperti itoe. Hanjalah oentoek mela- 
koekan permintaan itoe, dalam hal ini 
dengan melepaskan dasar oendang2 jg 
mendjadi kemoedi pemerintah dan de 
ngan mengoerangkan hak golongan jg 
terbesar. Dalam pertentangan disogatoe 
negeri mestilah pemerintah berdiri dja- 
oeh diatas pertentangan 'itoe dan tidak 
boleh berat kepada soeatve pihak, se 
lama kepentingan oemoem tidak ter- 
langgar. Dengan memperkoeat golo- 
ngan Indo, bangsa Indonesia merasa 

bar, .— Ke gaan 

Sa lain dan ini berarti terhalangnja 

“Oleh sebab2 jang diatas maka ter- 
njatalah soa! Indo mintak tanah itoe 
mendjadi soal jang mengenai kedoe- 
doekan dan kehidoepan dangsa Indo 
nesia, Soal itoe dalam dan penting| 
artinja bagi poelau Djawa dan tanah 

di poesaka orang dahosioe dan akan 
ditoeroenkan poela oentoek orang jang 
akan lahir maka soal itoe mendjadi 
berarti oentoek selama-lamanja. 

Memang soal tanah oentoek Indo 
baroe sadja dikeloearkan setelah bangsa 
Indo insjaf dalam doenia  politiek. 
Djoega sedjak dari moelanja permintaan 
itoe terkandas pada pembantahan dari 
pihak anak Indonesia. Baroe sadja 
sembojan dari pihak Indo keloear hen 
dak memiliki tanah Indonesia, dengan 
segera keloear perlawanan dalam rapat, 
rapat terboeka, jang sebagian besar 
dilangsoengkan dengan berapi-api oleh 
perkoempoelan kiri, baik ditanah Djawa 
ataupoen di Minangkabau ataupoen di 
Medan. Djoega kaoem koperator djinak 
dalam Dewan Pedjambon mengeloear 

Indo tidaklah dapat tertolak oleh pe- 
njangkalan jang telah dilakoekan itoe. 
Komisi Spit menggambarkan pendirian 
kedoea belah pihak, Dan mengatakan 
akan mendjalani djalan tengah, tetapi 
dalam hakekatnja memboeka baroe 
oentoek bangsa Indo, sehingga dalam 
"pemandangan Komisi itoe memang ada 
djalan baroe oentoek meloeloeskan 
permintaan itoe, 

Dalam, karangan lain akan kita bi 
tjarakan pendirian Indo, pendirian Indo 
n€sia dan pendapatan Komisi. Dalam 
karangan ini tjoekoeplah oentoek mem 
per:ihatkan kepada oemoem, bahwa 
so'al Indo mintak tanah sangat penting 
dan dengan langsoeng mengenai masijra 
kat Indonesia. 

Dapatlah kita mengeloearkan oetja- 
pan, soepaja anak Indonesia jang ada 
fikiran tentang so'al ini mesti men- 
djalankan fikirannja, orang jang ber 
perasaan mesti merasakan dan orang 

ketinggian boedinja. Boekan karena 
apa, melainkan soepaja Rakjat Indone- 
sia mendapat pemandangan jang koeat 
dan pagar.-jang tegoeh dalam men- 
djalankan perdjoangannja. Kaoem tani, 
kaoem boeroeh, pendeknja Rakjat dje- 
lata, apalagi proletar Indonesia memang 

agraria seolah-olah disingkirkan oen-' 

Bangsa Indonesia tidak | 

kan mendapat desakan jang tidak| 

  

   

    

ma 
  

Tiang gedong 1 

dan melihat tanahnja lepgg kepada bang) 
r 

ngabarkan 
pasar Katoen jang boekan tidak boleh 
djadi akan mengenai djoega pengaroeh- 
nja di Indonesia ini. Oleh sebab itoe 
baiklah kita moeatkan boenji itoe te- 

sangkalan  officieel 
Amerikaan, atas kabaran jang tidak 
lama lagi ia niat boeat tidak berikan 
voorschot2 lagi, terpoko pada harga 
kapas dari 12 cent boeat satoe pond. 

kan pembantahan. Tetapi permintaan |: 

ngan | 
doengi mereka itoe. Kalau tidak begitoe 
dari 

dapat mengharapkan pembelaan dan 

        

    

  

   

    

   

       
      
     
   

  

   

  

    

  

& : oorsleen, dalam 
Aa To aa 

blaoe jang soe. 
Ja Terkenal 
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5 Pasar katoen bergontjang. 
. Aneta- Havas dari Liverpool ada me- 

tentang ini kegontjangan 

egram sebagai berikoet : 

Di waktoe pasar katoen diboeka 
ternjatalah jang harganja kapas Ame- 
rika toeroen kemaren dengan 32 sampai 
34 punt, sedang orang ada doegatoe- 
roennja harga akan menjoeroepin tja 
tatannja di Amerika Sarikat, jalah 50 
punt. 

Katjeknja harga disebabkan lantaran 
dari pemerintah 

Pamakaian kapas dalam doenia dari 
tanggal 1 Augustus 1934 sampai 31 
Jannari 1935 ada 12.270,000 karoeng, 
dari jang mana 5.451.000 karoeng ada 
kapas Amerika. 

Boeat bagian jang sama dalam th. 
1933 1934 totaal pemakaian kapas ada 
11.787.000 karoeng dan dari sini ba- 
njaknja kapas Amerika ada 11.787.000 
karoeng,| . 

Dari New York ada dikabarkan me 
rosotnja harga kapas dengan begitoe 
kaget disebabkan lantaran begrooting 
jang soesah dibikin beres, tapi djoega 
lantaran pemerentah tidak nanti bisa 
teroes-meneroes berikan voorschotatas 
pokok dari harga jang tidak sebetoel 
nja, jalah 12 cent boeat satoe pond. 

Pemerentah Amerika sekarang ini 
ada mempoenjai persediaan dari ber- 
joeta2 karoeng kapas, jang mana ada 
sebagai tanggoengan boeat voorschot2 
jang diberikan, Ini kapas tidak bisa 
didjoecal diloear negeri dengan harga 
jang boekan sebetoelnja. 

Chester Davis, Agricultural Adjust 
ment Administrator bilang jang peme- 
rentah beloem menetapkan programma 
boeat moesim poengoet hasil jang ba 
kal datang dan boeat sementara ini 
tidak bakal dibikin perobahan soeatoe 
apa pada systeem pemberian voor- 
schot, 

Toeroennja harga kapas akan mem 

jang berboedi hendaklah melihatkan (DiKin merosot djoega harga gandoem, goela, koffie, tembaga, karet dan seba 

  

toeloes dan ichlas maoe melin 

siapakah lagi Rakjat Indonesia   memboetoehkan fikiran, oesaha, pe- 
mandangan dan buedi pekerti j ing de-   

  

pemagaran jang tegoeh ? Pembantahan 
jjang beralasan mesti dilakoekan, 

  

gainja, selainnja, orang poenja gadji 
poen bakal lebih rendah dari sebagai 
mana pokoknja jang sekarang, pokok 
mana dianggap ada perloe oentoek 
memperbaiki perdagangan. 

Senator Smith, voorzitter dari com- 
missie pertanian dari Senaat, bilang 
Roosevelt tidak lama lagi akan keloe 
arkan satoe maloemat dalam mana ia 
kasih tanggoengan jang politiek kapas 
dari pemerentah tidak nanti dirobatr. 

Kendati ada bantahan officieel jang 
demikian, dalam kalangan fihak jang 
tersangkoet ada dianggap pasti voor- 
schot bakal tidak diberikan -lagi boeat 
waktoe jang mendatangi. si 
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Indonesia Raja contra “Setia 
4 Negara”? 

Atau Soepratman con- 
tra VanSuchtelen. 

Dengan soerat edaran dari Directeur 
Onderwijs dan Eeredienst, maka pada 
sekalian inspecteurs dari Westersch 
Lager dan Ini. onderwijs kepada plv. 
Inspecteurs di Medan, Palembang, Me 
nado, Amboina dan Koepang, soedah 
dimakloemkan bahwa atas keinginan- 
nja Wali Negeri maka moesti diadjar 
kan pada sekalian sekolahan2Westersch 
Lager dan Inl.  onderwijs, satoe 
njanjian jang dirantjangkan oleh Jhr. 
B.C.C.M.M, Van Suchtelen, jaitoe Se 
tia Negara”. 

—0— 

Perkara Margadant. - 

Dari Bogor dikawatkan dengan of 
ficieel kepada Aneta, perkabaran2 ten 
tang  poetoesan-oentoek-sementara- 
waktoe, jang telah mesti dikeloearkan 
oleh Prof. Van Kan di dalam perkara 
nja penggelapan Gezaghebber Marga- 
dant, dan tentang atoeran2nja jang 
soedah diambil semoea itoe tidak be- 
nar sama sekali. 

Prof. Van Kan tidak sekali menda- 
hoeleei pendapatan achir dari rapport 
officieel, jang tidak bisa ditetapkan 
oleh karena sebab2 jang telah diwar 
takan lebih doeloe. 

& ce Ona 

Hari-Raja oentoek ,Deli Courant" 
Aneta kawatkan dari Medan, soerat 

kabar , Deli Courant“ ini hari tanggal 
18 Maart, soedah berdiri 50 tahoen. 

—0— 

LA.W, dan peroesoehan di 
Griekenland e 

»  Berhoeboeng dengan peroesoehan di 
Griekelnand, pesawat post dari Impe- 
vial Airways Irggeris, kelambatan 2 hari   dalam perdjalanan ke Singapore, 

            

es
 

b
a
n
a
 

 



  

  

N
A
 A
a
 

Na 
IN
 

T
e
e
 

$ 

Bg 
Wa 

Is 

au 
Pe" 

Be 3: 

    

           

     

    

    
    

   
   

  

   
    

    

   

  

   

    

   

  

   

   
   

   
   

    

   

  

   
    

  

    

      

       

   

   

    

   
     

   

    

   
    
    

  

    

    

  

   
   

   

    

“ 

3g 

3 sat “akan ke Belanda. 
000 Bekas anggauta dari Raad v. 

PALA. Koesoemojoedo, jang sekarang | 
“ini boeat sementara waktoe berada di 

' Djokja sambil menoenggoe hari kebe 
| rangkatannja ke Nederland, soedah 
| menjatakan- pikiramnja, bahwa akan 

— kan pada nanti | 

aa 

Sr On 

1 PAA, Ke Joedo. 
dalan $ 

. Bekas edeleer jang 

Indie, 

 berangkatnja ke Nederland, itoe ditetap 

 Poetera beliau itoe soedih ada di ne 
geri Dingin bersekolah, malahan toe- 
roet kabar particulier poetera edeleer 

. itoe berada di Duitschland toentoet 

  

— peladjaran tinggi. ” 
Toean P.A.A, Koesoemojoedo kesa- 

nanja akan tinggal di Den Haag, dan 
— dari sitoe akan dilakoekan perdjala- 

. Itoc djoega, 

nan ke lain-lain benoea di Europa. 

Rubberrestrictie di Atjeh. 
Berhoeboeng dengan rubberrestrictie 

jang akan djdjalankan oentoek perka 
bonan anak negeri maka Pemerintah 
dari Atjeh dimana pegawai jang ber- 

kepentingan dengan itoe telah disiar- 

kan peratoeran seperti berikoet : 

Jang poenja kebon getah diberi- 
kan coupon boeat mentap (are) dan 

boeat djoeal getah kira2 dalam 1000 
1 

batang 28 KG. setahoen. 

  

Il. Coupon diberikan oleh H.P. B.| 

kepada orang jang bersangkoetan 
— (eigenaar sendiri) jang telah memberi 

— MI. Kalau orang hendak keloearkan 
kedalam register terlebih dahoeloekan 
opgave dan telah dimasoekkan getah 

“ itoe keloear negeri oempamanja ke 
” Penang atau Singapore. coupon itoe 
“ ditoekar lagi dikantoor H,P.B. dengan | 

soerat ,assignatie“ jang mesti di 
serahkan kepada douane ambtenaar 

| (waktoe hendak dikeloearkan). 
Coupon itoe boleh didjoealkan ke- 

“pada lain orang kalau 'ia tiada me- 

— ngambil getah pada keboennja sendiri. 
Berhoeboeng dengan peratoeran itoe 

boeat tanah Atjeh en onderhoorigheden 
'tjoema boleh mengeloearkan rubber 

” 546.000 Kg. (5460 tons) dalam seta 

-hoen. Dengan adanja ini peratoeran 

si apa jang mendjoeal getahnja basah 
atau koerang bersih tentoe mendatang 
kan keroegian bagi ia sendiri. 

2 YA GaoOi 

Gadis oemoer 9 tahoen ditikam 
- mati. 

|” Bandot toeajang ingin 
makan daoen moeda,. 

| Baroe2 ini seorang gadis oemoer 9 
tahoen, bangsa Indonesier Djawa ting 

| gal di kampoeng Tandjoeng Poctri da 

erah Bindjai (Sumatra Timoer) telah 

- ditikam sampai mati oleh seorang lela 

kb toea pendoedoek kampoeng Seleseh, 

Doedoeknja itoe perkara menoeroet 

— Sinar Deli adalah sebagai berikoet : 

Adalah orang “toca jang menikam 
- itoe jarig soedah beroemoer 50 tahoen 
telah berkali2 minta kepada orang toea 
gadis itoe soepaja sigadisjang malang 
itoe dikawinkan dengan itoe. 

Orang toea sigadis selaloe menolak 
permintaan itoe, dengan alasan teroe- 
tama, ialah kerena anaknja masih ke 
tjil dan dibawah oemoer, apa lagi 
anak itoe sendiripoen soedah ditanja 

kan apakah ia soeka kepada orang 
'toca jang meminang itoe, tetapi anak 

— ini menolak. 

- 

kan sibapa tiri, lantaran iapoen soeka 

hati dan berniat maoe memboenoeh 
gadis itoe. Demikianlah doedoek per- 
kara hingga terdjadi seperti diatas. 

Sekarang ia soedah dimasoekkan da 
lam tahanan di Bindjei. 

9 — 

Kesoekaran Leonbelasting didalam 
HK Praktijk, 
Pembantoe kita dari Djokja menga- 

barkan : 

. Sebagaimana orang tahoe, loonbelas- 
masih beloem berlakoe boeat rakjat 
zelfbestuur. Tapi di Djokja ada bebe- 
rapa kedjadian, dimana orang jang ter 
'sangkoet ada tarik penghasilan dari 
Gowvernement, 
Oempama regent dari Adikarta da- 

am keradjaan Pakoe Alaman. Seperti 
'diketahoei ia ini bermoela bekerdja 
sebagai secretaris regentschapsraad 
Berhoeboeng dengan -keangkatan djadi 
'regent di Adikarta, ia akan kehilangan 

pensioen dari negeri lantaran ia pin- 

Idah bekerdja pada dienst zelbestuur. 
Boeat singkirkan itoe, regent Adi 

|karta 
Ikeradjaan Pakoe Alaman. Sekarang 
moesti ditanja apa ini regent ada sa 
toe ambtenaar gouvernement atau 
ra'jat zelfbestuur ? : 
Th ganda kedoea ada lebih tegas 
agi. 
Ryksbestuurder di sampingnja iapoe 

nja penghasilan jang ia dapat dari 
Sultanaat, djoega dapatkan keroegian 

nesia. Djadinja ia bisa dikata ada 
menghamba pada doea madjikan. 

Kedjadian ketiga ada dari pangeran 
Soeriodiningrat, siapa tetap dapatkan 
penghasilan sebagai pangeran dan di 
sampingnja itoe teroes bekerdja seba 
gai controleur agrarische zaken. 

Sekarang ditjari pemberesan akan 
poengoet loonbelasting atas itoe ga- 
djih sadja jang diterima dari gouver 
nement, tapi ini tjara poen tidak me 
moeaskan. 

—O— 

Bahaja kelaparan mengantjam. 

Djoega di Sumatra 
Barat. 

Pembantoe Pers. dari Bovenlanden 
Sumatra Barat mengabarkan : 

So'al lapar ini sekarang meadjadi 
satoe so'al biasa dalam maatschappij 
Indonesia, tetapi roepanja penjakit 
lapar ini didaerah Empat angkat lebih 
sangat lagi dari daerah lain, Boekti- 
nja jang paling terang, jalah baroe 
baroe ini telah berpoelang kerahma- 
toellah isi doea roemah karena tak 
dapat makan beberapa hari. 

Karena ini, Demang Tilatang merasa 
perloe menjelidiki kekampoeng2 dan 
menjoeratkan siapa2 jang perloe di- 
tolong hidoepnja, Orang jang disoerat 
kan namanja itoe disoeroeh datang 
kekantoor, 

Hari jang ditentoekan itoe kantoor. 
Demang penoeh sesak oleh ra'jat 
miskin Ampat Angkat, hingga perloe 
pendjagaan politie. 

Dalam kantoor itoelah Demang 
mendermakan beras kepada mereka 
itoe setjoepak sehari, hingga sampai 
lima belas hari lamanja. 

Karena penjakit lapar ini satoe pe- 
njakit jang paling berbahaja pada ra'jat, 

, 

- Oleh karena permintaan itoe tidak|sebab itoe kita harapkan sadja pada 

'kabeel, roepanja timboel dendam hati 
.orang toea itoe. Demikian pada hari 

Kemis tsb. diatas, ketika gadis itoe 
bersama orang toeanja pergi keladang 
maka orang toea itoe suedah bersedia 

mengintainja oentoek membinasakan 

gadis itoe. 
Kebetoelan waktoe hari soedah sore, 

djam kira2 poekoel 5.30 maka gadis 
itoe poelang seorang dirinja lebih da 
hoeloe dari orang toeanja. 

Ditengah djalan bertemoe dengan 
gadis itoe, dan dengan zonder tanja 
apa2 teroes ia menikam gadis itoe, 
tempat pada lamboengnja hingga me- 
neroes keoesoesnja. Sipenikam teroes 
melarikan diri dengan meninggalkan 
korbannja, 

Dyeritan anak ini kedengaran kepada 
orang kampoeng T. Poetri laloe ber- 

datangan memboeroe ketempat itoe. 

Didapati mereka anak itoe soedah ter 

geletak ditanah dengan mandi darah. 

“ Achifaja perkara ini sampai kepada 

jang berwadjib, dimana pemeriksaan 
laloe didjalankan. 2 Oa 

Gadis itoe dengan keadaan pajah di 
bawa keroemah sakit Padang Brah- 
rang, dan poekoel 2 malamanja iapoen 
meninggal doenia. 
 Sipenikam ditjahari teroes semen- 

. djak sore hari itoe. Djam 3 malamia 
poen dapatlah ditangkap dikampoeng 

. Menoeroet keterangan orang toea jg. 
menikam itoe, adalah ianja telah sela- 
loe tidoer bersama-sama 
dengan gadis itoe. Begitoepoen orang 
toea gadis itoe soedah selaloe tidoer 
Gengan gadis, itoe sebab sebetoelrja 
boekan itoe orang toeanja, hanja bapa 
tiri sadja, oleh sebab ia mernnta Ka- 

. Win dengan gadis itoe tidak dibenar- 

jang berwadjib agar jang berwadjib 
|soeka meichtiarkan soepaja terhindar 
dari penjakit itoe. 

Mati karena lapar: 

Menoeroet kabar jang sampai kepada 
kita bisa dikabarkan bahwa di Batoe 

beberapa orang karena kelaparan. 
Roepanja karena berdjangkitnja lapar 
ini banjak sekali orang jang disiksanja 
hingga setengah ada jang makan sekali 
dalam sehari dan ada poela jang makan 
sekali doea hari. Ini boekan berlakoe 
pada seorang2, hanja boleh dikatakan 

Taba dan Pasir Koeboe. 
. Kalau dibiarkan sadja keadaan ada 

harapan penjakit lapar ini berdjangkit 
poela seperti tahoen 1918 jang silam. 

— 9O— 

| Nrouwentehuis dengan 
Langendrijan. 

Pada malam Senen, 17-18 Maart ini 
di Djokjakarta akan diadakan pertoen 
djoekan Langendrijan, soembangan dari 
Prins Mangkoenegoro di Solo dan pen 
dapatannja bersih akan diserahkan ke 
pada pendirian Vrouwentehuis di Ma 
taram, Kabarnja Perdi djoega akan 
menerima bagian keoentoengan terse- 
boet. Pertoendjoekan akan dilangsoeng 
kan disociteit Tionghoa Hiak Hiau, 
dengan memoengoet entree dari f 2.50 
sampai f 1.25. Ketoea komite Vrouwen 
tehuis adalah Nj. dr. Soekiman. Komite 
kini bekerdja sangat actief dan kabarnja 
banjak kartjis jang soedah terdjoeal 
sebeloemnja. Soedah baraug tentoe jang 
dapat menonton itoe pertoendjoekan 
lada, ,paling rendah“ f 1.25 kaoem 
hartawan dan ningrat, baik bangsa   

»diperbantoekan“ sadja pada 

1000 roepiah dari gouvernement Indo 

Taba dan di Pasir telah mati poela 

sebagian besar dari pendoedoek Batoe 

boemipoetera maoepoen bangsa Tiong 
|sama anak tirinja, mendjadi ia panas|hoa jang mementingkan kunst dan 

mat-mat-an serta mempoenjai oeang. 
2 0 — 

Miss Riboet Orion. 
Bermain di Sumatra 
Timoer. 

Ini Opera jang terkenal dari Miss 
Riboet, sekarang sedang memboeka 
pertoendjoekannja di Tandjoeng Balei, 
sesoedahnja bermain di Kisaran. 
Dari Tand, Balei Miss Riboet akan 
memboeka pertoendjoekan di Bagan 
Si Api2 dan Bengkalis. 

—0— 

»Reempoet emas, Ranting soeasa.“ 
Rasjid dah Erman baroe2 ini soedah 

dihadapkan pada Landgerecht dikota 
Medan, karena kedoeanja dipersalahkan 
dikebon Pisang, sedang Erman selain 
dari itoe djoega dipersalahkan mema- 
soekkan sapinja kekebon terseboet. 

So'al djawab dimoeka Landrechter, 
menoeroet Pe De sebagai berikoet : 

Pres, Betoel kamoe ada Potong 
roempoet dikeboen Pisang ? 

Pes. Betoel. toean, 
Pres. Kenapa berani tjoeri roempoet. 

Apa kamoe ada soerat idzin ? 
Pes, Tidak ada toean. 
Pres. Dan kamoe Erman ada kasih 

masoek lemboe. Apa betoel ? 
Erman. Betoel toean. 
Pres. Siapa jang empoenja lemboe ? 
Erman, Saja poenja. 
Pres. Nou, boeat potong roemposet 

masing2 1 boelan pendjara dan boeat 
kasih masoek lemboe, Erman di- 
denda f 10. 

—0— 

Tournee ke dderah pafjekliek. 
Gouverneur Djawa-Tengah sedang 

tournee ke daerah Indramajoe, dimana 
keadaan pertanaman di beberapa tem 
pat mendjadi sedikit baik kembali 
oleh karena hoedjan jang toeroen di 
dalam tempo terbelakangan. 

Akan tetapi panen padi akan tetap 
mendjadi koerang dari biasa. 

Diharap bahwa itoe penjakit hama, 
akan tidak kembali lagi. 

—9— 

Kedatangan kapal2 Hadji. 
Kira-kira tanggal 23 Maart j,a.d. 

maka dari Djeddah akan berangkat 
kapal Hadji jang pertama kepoenjaan 
»Kongsi Tiga” jang membawa kem- 
bali Djemaah Hadji dari Tanah Soetji 
ke Indonesia dan seteroesnja tiap2 
4 atau 5 hari ada Hadji jang berang- 
kat sehingga habis moesim. Kapal 
jang penghabisan akan berangkat”dari 
Djeddah kira kira tanggal 2 April 1935. 

Tanggal-tanggal sampainja kapal ka 
pal Hadji ditempat karantina Sabang, 
di Padang dan Belawan, menoeroet 
Pe De adasebagai berikoet : 

Kapal ,Talisse” sampai di Sabang 
kira2 tanggal 3 April 28 (Zoelihdjah) 
sampai di Belawan kira2 tg. 4 April 
(29 Zoelhidjah). 

Kapal ,CIytoneus” sampai di 
Sabang kira2 tg. 5 April (1 Moeharram) 
di Padang kira2 tg. 7 April (3 Moe- 
harram). 

Kapal Kota Radja sampai di Sabang 
kira2 tg, 14 April (10 Moeharram) di 
Belawan kira2 tg. 15 April (l1 Moe- 
harram), 

Karena tanggal2 jang terseboet di 
atas, bisa berobah mintaklah keterangan 
moelai dari tg. 25 Maart jad., pada 
Kantor Agent2 di tiap2 pelaboehan. 

— 0O— 

Taman-Siswa dengan loonbelas. 
ting dan kindertoelage. 

Dari soember jang boleh dipertjaja 
kita mendapat kabar, bahwa oleh ka- 
rena didoenia pergoeroean Taman- 

dan werknemer, maka disekalian tja- 
bang Taman Siswa tidak dikenakan 
itoe ,loonbelasting”, padjak oepah. 
Malahan djika Taman-Siswa dapat 
memboektikan, djika disitoe goeroe- 
goeroenja tidak menerima gadjih, se- 
perti di Pastorie dsb., jaitoe hanja di 
beri barang2 keperloeannja sadja, maka 
goeroe-goeroe akan dibebaskan djoega 
inkomstenbelasting. 

Perkara kindertoelage bagi anak2 di 
sekolahkan di Taman-Siswa masih 
tetap seperti doeloe, jaitoe orang2 toe- 
anja masih tetap terima kindertoelage. 
Sebab oekoeran pemerentah hal ini 
jaitoe peil, tingkatan pengadjaran, 
apakah soedah dianggap tinggi, boleh 
dihargai sepadan atau beloem, begitoe 
poen organisasinja apakah soedah ter- 
atoer rapih atau tidak. Akan tetapi 
sebaliknja djika ada kelihatan peil pe- 
ngadjaran dari sesoeatoe tjabang ada 
rendah, maka tjabang itoe dapat dike- 
tjoealikan dari tetapnja kindertoelage 
ini alias kindertoelage bisa ditjaboet. 
Maka itoe tjabang2 malahan mendjadi 
lebih hati2, tidak goemampang mena- 
makan dirinja tjabang dari. organisasi 
Taman-Siswa. 

meta (9 0 

Ki Hadjar Dewantara didepan 
Radio. 

Soedah ampat kali ini pada tiap2 
malam Djoem'at moelai djam 7 sam- 
pai djam 7.45 Ki Hadjar Dewantara,   
Siswa tidak dikenal antara werkgever 

bapa Taman-Siswa, berpidato didepan 
radio zender Vadera di Djokjakarta, 
menerangkan asal moelanja muziek 
Djawa, Chotbah dilangsoengkan dalam 
bahasa Belanda dan selainnja itoe di 
perdengarkan djoega tembang2 (lagoe) 
Djawa. Kadang2 pidato Ki Hadjar di 
samboeng oleh ahli gending toean S. 
Mangoenkawatja, goeroe Taman-Siswa 
di Djokjakarta djoega. Dan pada 
malam Djoem'at jbl, ini Ki Ha- 
djar menerangkan tentang ,langen- 
drijan“, jaitoe soeatoe dans, djoged 
dari Mangkoenegaran, soeatoe so'al 
jang actueel boeat kota Mataram, 
sebab pada malamnja Senen oentoek 
keperloean pendirian Vrouwentehuis 
di Mataram akan didatangkan itoe la- 
ngendrijan soembangan dari Mangkoe 
negaran dengan memoengoet entree 
dari penonton. Pada malam itoe djot- 
ga Nj, dr. Soekiman, jaitoe jang me- 
ngetoeai itoe komite Vrouwentehuis 
djoega menjamboeng bitjara didepan 
radio. Pidato Ki Hadjar senantiasa 
mendapat perhatian penoeh, baik dari 
bangsa sendiri, maoepoen dari bangsa 
Belanda banjak sekali, kaoem achli 
kunst. Hingga kini pidato Ki Hadjar 
beloem selesai dan akan disamboeng 
poela tiap2 malam Djoem'at. Dan pada 
malam Selasa Kliwon 15/16 April jad, 
Radio-Wasita dengan perantaraan Va- 
dera akan memperdengarkan soeara 
jang pertamakali, oleh penerbitnja 
K.H. Dewantara poela. 
  

  

  

VOETBAL 

Itoe district-wedstrijden P.S.S.I, 
' Di Mr. Cornelis. 

Uitslag dari itoe pertandingan di 
Mr. Cornelis pada hari Minggoe ke 

| maren doeloe telah kita moeat kemaren, 
verslagnja tertahan sebab kekoerangan 
tempat. 

Djalannja pertandingan sebagai di 

bawah ini : 
PS. LT. SPRNE MO, 

(Tjirebon|) (Mr. Cornelis) 
Pada hari Saptoe 17 Maart j.l. telah 

dilangsoengkan pertandingan antara 
Tjirebon — Mr. Cornelis, 

Perhatian publiek besar sekali dian 

taranja dari loear kota speciaal oentoek 

melihat ini pertandingan, mengingat 

kekoeatannja elftal Tasikmalaja dengan 

litjin sekali ialah 6—0, dan Bandoeng 

telah dikalahkan dengan 2—1. . 

Pimpinannja diserahkan pada toean 

Hamid, dari V.LJ. sajang tidak me- 

moeaskan (bisa djadi lantaran zenuw- 
achtig). Banjak pelanggaran pelangga- 

ran baik boeat keoentoengan Tjirebon 

maoepoen boeat Mr. Cornelis ia liwat- 

kan begitoe sadja. Inihal kita pertjaja 

akan diperhatikan oleh pengoeroes 

P.S,S.I. di kemoedian hari mentjari 

djoeroe pemisah jang betoel betoel 

tahoe oeroesan atoeran-atoeran dan jg. 

tjeli sekali terhadap pelanggaran2. 
Tjirebon | madjoekan  pasangannja 

compleet dan ada seperti dibawah ini : 

Tjirebon: 
Djajoe - 

Alwapa : Ahoed 
Moebin Said Sardjan 

Jasin Barnita Hoedoro Amadiah Angwar 

Mes Anton Oedit 
Djoelani Kosasih  Hidajat 

Kainang Legimin 
Soewongso 

Meester-Cornelis: 
Akan tetapi Meester-Cornelis haroes 

keloear dengan zonder keeper Halir 
jang terkenal gapah dan Tjipto (center- 
voor) berhalangan. 

Soewongso sebagai keeper Bond 
kebetoelan ada dalam spendid condi- 
tion. Barisan depan sama sekali tidak 
ada samenspel. Kosasih kelihatannja 
lemas dan zenuwachtig, baiknja banjak 
ditoeloeng oleh Hidajat dan kedoea 
backs Kainang dan Legimin jang tidak 
asing lagi apa lagi sesoedah toeroen 
minoem. 

Tjirebon rata-rata baik tjoema sadja 
tidak ada toekang tembaknja dan per- 
mainannja sedikit ajal. 

Djam 5 precies pertandingan dimoe 
lai. Aftraf dilakoekan oleh nona Siti 
Soehaemi poeteri dari ketoea P.S.I.T. 
(Tjirebon). 

Baroe sadja permainan dimoelai 
Tjirebon teroes memboeat samenspel 
jang rapih sekali tapi selaloe dibikin 
boejar oleh Hidajat jang main dengan 
fanatiek sekali. Lagi-lagi Tjirebon 
mengoeroeng, Barnita pimpin serangan 
Serangan, ia sontek koelit boendar pada 
Hoedoro, Eni ia poenja peloeroe dja- 
toh pada djoeroesan penonton, 
Meester Cornelis poen tidak diam, 
Kosasih mendapat bola, kasih pada 
Oedit, diover pada Anton, tapi apa 
tjilaka bola kena kelanggar oleh ta- 
ngannja Ahoed, Penalty diambil oleh 
Oedit tapi iapoenja peloeroe djatoeh 
percies dipeloekannja keeper Djajoe. 
Satoe waktoe Barnita dapat bola, ia 

Ali Soembogo 

  

ngiprit disepandjang lijn lantas kasih 
sama Hodoro akan tetapi lagi2 pil dari 
Hoedoro kena ditangkap dengan ba- 
goes. oleh Soewongso, Said lantaran 
keseleo tidak bisa teroes main dan 
Arsa gantikan sebagai invaller. Bola 
selaloe ada dalam kalangan Mr Cor- 
nelis, tapi Kainang dan Legimin bisa 
poenahkan semoea serangan2, Setelah 
bola berseliweran kodana Kadi datang- 
temponja waktoe mengaso. 

ngan dilakoekan dengan spannend tapi 
sportief. Meester dapat gilirannja to 
toek mengoeroeng. Anton dapat bolah 
|dari voorzetnja Ali laloe lepaskan 
groundernja tapi Djajoe bisa tahan 
itoe bahaja, akan tetapi apa maoe Ahoed kena handsbal dalam lijn dan 
Oedit kembali lakoekan pekerdjaan 
algodjo, Sebab tendangan keras bola 
hanja dapat ditepak oleh Djajoe jang 
lantas ke pinggir mengenai tihang 
goal, Djajoe tangkap lagi dan lan- 
tas diboeang ke tempat jang lebih 
aman. Menoeroet penglihatan penon- 
ton soedah masoek akan tetapi oleh 
refree diantepi artinja tidak dinggap 
masoek sjah, Grensrechter Singgih 
kasih tahoe bahwa ini ada goal boeat 
keoentoengannja Meester, tapi oleh 
djoeroe pemisah tidak diladeni : Disini 
baroe publiek menggrendeng tentang 
kealpaannja sang djoeroe pemisah. 

Doea pelanggaran jalah handsbal 
oentoek keoentoengan Tjirebon lagi2 
diantepi (bisa djadi bingoeng), . Lagi fanatiek oentoek meroeboehkan 
masing2 poenja “benteng, speler dari 
Tjirebon kena toeroen oerat lantas di pale, setelah baik dari pihak Meester 
poen jalah Mes kena toeroen oerat 
djoega sampai permainan haroes di 
toenda sebentaran. Salah satoe waktoe Hoedoro memboeat doorbrak, tapi 
Pe tertangkap offside sehing 

oebaran scorin 
djoek tetap O —0. &, PON ANN 

Permainan ditambah 2 kali 7sete- 
ngah minuut, dan Meester teroes me- 
ngepoeng tapi serangan2nja selaloe kan 
das dikakinja Alwapa dan Aboed jang main kalm dan haroes dapat poedjian. Keeper Djajoe haroes bekerdja keras dan djasanja ini doelverdediger oleh 
Tjirebon haroes tidak diloepakan. Wa 
laupoen mereka masing2 bekerdja oen 
toek mendobolkan bentengnja, akan te tapi sehingga toean Slamid tioep fluit 
jang paling achir, stand tetap 0—0. 

mengikoet dalam steden-wedstriid i 
akan datang, maka masing2 Ep 
penalty, dan oentoenglah Meester 'ke- 
“ sempgyan -ng winnaar,sebab Djajoe di 

penaltys bi j j 
nine sindoeje Pa Yana ala 

edang Soewon i j ja lbnairan gso tiga2nja peloeroe 

Selamat boeat R.P.V.IL.M, 
Incident. 
Sebeloem permainan tambahan di 

moelai grensrechter Singgih tanja pada 
scheidsrechter Hamid, tentang goal 
tadi jang dianggap ta” sjah tapi keliha 
tannja dengan kasar t. Singgih dioesir 
dari lapangan dan pekerdjaannja di 
ganti oleh t. W. Pongoh. Memang toean 

Dalam babakan kedoea pertandi- 

Oentoek menetapkan siapa jg. haroes ' 

  

    

  

ITARIEF BAROE 
1 Maart 1935 

DREEL poetih djas f0.20 per El 
TOOL 11 anu 

kaki ajam ,,0.22 
” ” 

” : ” 

1 Donker blauw ,,0.22 , 

Tereco sigomar 1020155 
Imitatie planel » KAN 

Gabardine katoen 2xlebar ,, 0.40 
Gabardine 100”/o Wool f1.— 
Tropical 100” Wool f1.60 ,, 

Tussor 1x lebar SO un 
Anker Tussor 2x lebar ,,0.75 ,, 
Extra Tussor 2x lebar ,, 0.65 ,,- 

Boeat kemedja 

Riform stof f0.10 per El 
Riform stof berlobang 0.25 
Riform stof sport 2 02D 
Genggang tjorak haloes , 0.12 ',, 
Cinacoline dubbel h 02251Y 
Boeat Pyama 

Poplen strep ro 
Tassor strep ' FP N2A Ne 

|Boeat Njonja-Njonja 
Voile kembang f0.70 per badjoe 
Soetra Raden Ajoe 

kembang f0.80 
Paris Svelam fl —. 
Paris Soelam sigaret f 1.25 h 
Soetra Grep morcan 

kembang f0.75 » 
Soetra Grep mode 0.90 » 

Banjak lagi matjam barang jan 
beloem kami toeliskan disini, datang 
ah persaksikan lebih dahoeloe pad. 

Toko DELIMA 
PASAR SENEN BATAVIA-C. 
55 

    

  
  

kami poenja toko, harga sengadja di- 
bikin menjenangkan pada publiek, 

  

    

 



   
   

      

  

     

  

  

        

    

      

   

  

  

          

   

      

   
gereng-gereng seperti .. . O 

pi betoel barangkali orang 
bahwa orang jang baik 
r pendek, dan orang jang ban, 

anja dikasih oemoer  pandja 
nja jang oempama 

keabisan minj: 

      

   
    

    

   — rangkali tidak akan mengisi podjok 

” »Pemandangan” lagi, hanja haroes 

| mengisi tengahnja noraka .....— 

i meliwati djembatan dari ramboet 
terbagi ampat-poeloeh. Ini pendeknja 

ngga njanggoep. Jah, ramboet, berapa 

besarnja, apa lagi terbagi ampat-poe- 
Didoenia, waktoe ke Sindanglaja, 

wati galengan sawah (gawii sa dja 

“beberapa kali terpleset, dikali Tamiang 

| melintas djembatan bamboe-petoei 

    

    
   

    

    

  

   

  

   

  

| liwati djembatan dari ramboet jang 

| Ingat lagi, katanja Landraad di 

B. an beda dengan di doenia. 

'idak hanja tidak boleh pakai advo- 

caat atau pembela zaakwaarnemer, 
tetapi saksi-saksinjapoen boekanorang2 

bat baik kita. Datam itoe pemerik- 

an sesoedah mati, katanja tangan, 

aki, mata, hidoeng en: diperiksa 

toe persatoe,- ditanja waktoe di 

'doenia digoenakan boeat apa. Nah | 

| ini jang pajah banget ! ba 
(0. Kebetoelan hal egitoe hanja nanti 

. di acherat sadja bisa terdjadi. Tjoema 

. oempama di doenia djoega bisa be- 

gitoe, pendeknja pajah banget boeat 

orang seperti Kampret dan. Kalong, 

|. djikalau tiap-tiap anggota badan boleh 

|. ditanja sendiri oleh ma? Kampret dan 

ma' Kaleng. 
001 —Hai kaki Kalong, apakah betoel 

(0. kau dipakai pergi ke roemahnja Kam 

—. pret waktoe malam Minggoe jang laloe? 

| tanja ma' Kalong. . 

"Wah tidak, ke lain tempat. anteri 

| orang ke Rex Theater, dari sana lantas 

| ke restaurant Sgg warno, lantas gn 

deeleman, lantas. . . lantas... (be 

Aabaahis dijawab” si kaki, soedah 
|. boleh djadi 

.. 

    

   

  

- 

antara Kalong dan mopronja). “ 

P ban kalau ma” Kampret tanja mata 

(an ipa waktoe anteri PA PPU Gs Senar x. 

Fo ipret, kerdja ap Nan 
Be Kanan us tim fentos Kampret pa 

| jah banget djikalausi mata tidak maoe 

| diadjak bohong. - SATA 

— Tetapi ini kekoeatiran tidak ada, 
joeati dari moeloet. sebab tempo- 

1po semoea anggota badan tidoer 

|. njenjak, si moeloet tidak ditanja sering 

mendongeng, jalah jang biasa diseboet 

    

   
   

     

   

     

     
   

    

v - 

-' Enfin, berapa hari telah sakit 

sekarang sana ito Sakit ada 

soenanja oentoek 

Allah, boeat soepaja O 
kit itoe tahoe 

sehat. Orang jang sakil 

rap sehat tetapi banja 

. sehat jang onbewust. . 

00. penjakit! : 
At ON Ky 0 

KAMPRET. 

    

   

  

     
    

      

          

   

      
   

     

  

     
    
      

          

   

 ba- dengan enak, tapi didepan doel ia 

| Ingat katanja bang H. Abdoelsamad, | 

Ikoendjoengan orang. karena pendapa- 

cada perang Griekenland 

tiap-tiap kekasih 

rang jang dikasih 

hargakan djikalau 

sakit tentoe meng- 
k orang dalam 

tjari 

KET EA AYI TR TER NTA  Ta 

longo stand djadi 1—@ boeat Jong 

| tidak bisa teroes main dan 
leh temannja. Cheribon poen 
memboeat serangan jang ber 

| tapi Singgih bisa sapoe segala rin 
|, sehingga toeroen minoem stand 

D 1—0 boeat Krakatau. 
akan kedoea Cheribon 
dan teroes meneroes 

in serangan2 jang berba- 
g voorhoede Cheribon tidak 
mbak djadi kans2 jang baik 

| yegitoe sadja. Tjipto menda- 
: keloear lantaran sakit dan tempat 
diganti oleh Soeradi, voorhoede 
tau zonder Tjipto tentoe sadja 
jadi pintjang, Cheribon semang 

Ba 

gepjah, tetapi seperti telah dibi- 
ang, lantaran koerang penembak. Ha- 

nja selaloe nihil, Permainan semang 

'seroe,tapi baik Cheribon maoepoen 
atau main setjara sportief, ruwspel 

ada sama sekali satoe waktoe 
| keloear Cheribon giring bola 

memboeat hands sehingga toean Ono 
tioep fluit jang pengabisan stand tetap 
|1—0 boeat kekalahannja Rest Cheribon. 

f Voetbal di Garoet 

“&. I.O.D. contra Normaalschool 

Rb stand 3 — 1. 
“Pada hari Saptoe kemaren ditanah 

lapang Normaalschool telah diadakan 
rtandingan dari kedoea club terse- 
et diatas, dengan mendapat banjak 

  

tannja dari itoe pertandingan akan di 
dermakan kepada Moehammadijah, Roe 
mah miskin di Garoet, dan kepada 
kebakaran di Leles. 

Sebeloemnja itoe kedoea club ber- 
tanding, lebih doeloe dipertandingkan 
sebagai extra antara Hizboel Wathon 
dan 'Garoeda. Berkesoedahan dengan 
2—1 boeat kemenangan Hizboel Wa- 
thon. 

"Habis pertandingan extra, refree toe 
jan Hardjawinata menioep fluitnja dan 
keloearlah kedoea pasangannja. 

Baroe sebentar main njata kelihatan, 
bahwa barisan belakang S.I. O. D. amat 
koeatnja, sehingga beberapa serangan 
dari Normaalschool, tjoema sampai di 

back sadja, sehingga bola selaloe moen 
dar-mandir dibentengnja  Normaal- 
school sadja. Dengan hal jang demikian 

sampai pauze S,I. O. D. bisa menem- 
boes bentengnja Normaalschool sam- 
pai tiga kali. 

| 'Sesoedahnja toeroen minoem, Nor- 
maalschool soenggoeh2 bekerdja dan 
barisan belakangan bekerdja keras, se 
hingga segala serangan2 dari barisan 
moeka SIOD dapat dihindarkannja, 
dan bola dapat diretour kedjoeroesan 
benteng SIOD. Kebetoelan waktoe Nor 
maalschool memoeat serangan, back 
SIOD bikin freekick lantas dapat hoe 
koeman didalam garis jang terlarang 
(penalty). Laloe itoe hoekoeman didja 
lankan, tentoe sadja keeper SIOD ter 
paksa menangkap angin, djadi stand 
nja Ik-d,: 

Soedah itoe dari kedoea belah pihak 
nja makin soenggoeh2 bekerdja, tetapi 
karena sama hati2nja sampai pengha 
bisan standnja. tidak berobah, 3—1 
boeat kamenangannja SIOD. 

s aa 
. 

TENNIS. 

'Openwedstryden di B.L.C. T.A. 
: Banen Complex Taman Sari. 

|“ Tanggal 16,17, 22, 

Dames Enkelspel. 
I, Mevr. Tambajong, 2. Bye, 3. Mevr, 

van Wely, 4. Bye, 5. Mej. Koestyah. 
6. Mej. Nieborg, 7. Bye, 8. Mevr. Door- 
man, 9. Mevr Engelen, 10. Mej A van 

  
& 

1    

  

   
   

       

   

    

   

  

   

     

     

    

   
R est- Cherib 
Krak atau 0— 

  

   
   
   

      

   

      

sedang Kialir Ri 
dalam vorm biasa. 

Cheribon 

punt. Pandi keseleo. 

patnja diganti 
aU teroes-teroesan 

Cheri 
achtig sekali. 

       
   
    

nggih salah sebab seharoesnja itoe 

| dilakoekan sehabisnja memain, tapi 

| 16. Bye, 

e sadja permainan dimoelai Tjipto 
s bikin rangsekan jang terkenal 

“Selaloe 'dikoeroeng, tapi | 
atau beloem bisa forceer barangj 

oleh Soedjono|9 
krojok achter| 

bon dan Bagong kelihatan| Begeman-Pool 
Kiri loear Kra- 

Prehn, Il. Mej Tan Yat Nio, 12. Mevr. 
van Exter, 13. Bye, 14. Mevr. Kuhuwael 
15. Bye, 16. Mevr Fernandes. 

Gemengd Dubbelspel. 

“1. Sonneville, 
2 Bye, , 

3. Mej. A. van Prehn-Hettfletsch, 
4. Bye, Lan ja 

. 5. Mej. Salomons-Verhoeff, 
. 6. Mej: N. Khohonggim-Tan, 

7. Mevr. Nelwan-Nelwan, 
8. Mej. Koestyah-Nerson, 
9. Liem Joe Djim, 
10. Mej. Nieborg-van Eyck, 
11, Mevr. Engelen, 
12. Mej S. Njio-Go Tjan Hwat, 

13. Mevr Deimaar-Ringrose, : 
| 14 Mej Tan Yat Nio-Tan Tiam Kit, 

| 15. Mevr Westerman Mang 
2 ee, 

Heeren Dubbelspel. 

1, Liem Mo Djan-Ha Kong Chin ... 2. Bye 

3. Carels Achman ... .. .. . . 4. Bye 

5, Hettfleisch-Alting Siberg... 6, Bye 

7, Isomura-Matsuda ......: 8, Bye 

5 Tagaki-Kho Sin Kian 10, Baer v, 

N, 11. J, Tio/N,N, 12, 
13, Kho Tjok Khing- 

Tan Thiam Kit 14, Najoan-Karepou 

Slangenburg-N, 

    

& dan Bagong mendjadi me) 

23,24, Maart1935:| 

17. Laoh: Ngion, 18. L.em Joe Djiem 
Kho Sin Eng, 19 Ang Hoay Tilang 
Ang Hoay Teng, 20 Ringrose—Levert, 
21 Soegondho Leleh, 22 Ong Oen 
Tjeng—Oey Tiauw Guan, 23 Loa Wan 
Kiong—Jansen, 24 Yo Heng Kee-Go 
Tjian Hwat. 

25, Sonneville-Gobee... 26, Bye. 
27. Simon Tiwor,..28. Bye. 
29. Liem Khe Jan-Lim Djien Soey.,. 
30. Bye. 
'31. Maks-Verhoef, 32 Tambajong-N.N. 

Dames Dubbelspel. 
1. Mevr. Fernandes — mevr. Door- 

man — 2. Bye, 3. mevr. Lautenbach — 
mevr. v. Exter, 4, mej. S. Njio — mej. 
Tan Yat Nio, 4. mevr. Engelen, 6. mevr. 
v. Waly —mej. A. v. Prehn, 7. mevr 

&-| Hoekstra — mevt. Wetserman Holstyn 
— 8. Bye. 

HeerenEnkelspel 
I. Nasroen 2. Bye 3. Jansen 1. Siem 

Tjeng Siang. 
4. Bye 5. Puister 6. Bye 7. K. A.Si- 

mon 11. Ong Oen Tjeng. 
8. Bye, 9. Tan Eng Hoa, 10. Bye, 

11. Begeman, 111. Begeman. 
12, Bye, 13 Boen Soen Hie 14. Bye, 
15. X Tjoa Som Tin, IV. Loa Wan 

Kiong, 16. Aboesar, 17. Najoan, 18. 
Bye, 19, Carels, 20. Badarel Choetoep 
21. P. Lioe, 22, J. Tio. 23. Luntungan, 
VI. Kho Sin Kian, 24. Djaja, 25. Ngin, 
26. Tarik, 27. Tio Tek lem, VII 
Isomura, 28. S. Okamura, 29. A. Ja- 

Goentoerweg dengan Be Ouick Gang 
Lebar Batoe Toelis jang kesoedahannja 
seperti : 

IP Ga 
Single 

Djauhari — Kwe 15—7,13—13, 5-4. 

P, de Guis— Wahid 13—13, 5—4. 
14—14, 3—0, 12—15. 

Lie Boen Lim — Boechari 15—2, 
12—15, 9—15. 

Double. 
Djauhari-Rachman — Wahid-Jahja 

. 12—2, 21—10, 
T.K. Soen-Lie Boen Lim — Kwee- 

Boechari 19—19, 1—5, 16—21. 

Lie Boen Lim-Djauhari — Jahja- Boe- 
chari 18—21, 21—19. 

Be Ouick 

maka poekoel 11 liwat pertandingan 
diselesaikan, 

telah diadakan Friendly Game antara 
Badminton Club ,,Boroboedoer” dengan 
|Badminton Vereeniging ,Swastika” di 
baannja ,,Boroboedoer” di Laan de 
Bruynkops binnen. 

Perhatian publiek boeat permainan 
Badminton kelihatannja soedah moelai 
toemboeh. 

Uitslagnja dari Friendiy Game itoe 
ja'ni: 
»Boroboedoer” »Swastika”  7—0. 

—O— 

' Worstelen 
di Stadion Semarang 
Zonder contra Kom- 
bang. 

Kemarin pernah kita kabarkan, ver- 
slag ringkas dari pertandingan wor- 
stelen antara kedoea djago terseboet 

'Idan sekarang kita toetoerkan verslag 
jang sedikit pandjang, bagaimana itoe 
pertempoeran terdjadi. " : 

Hari Minggoe pagi djam 7 (ddo 17 
Maart '35) di Stadion Semarang telah 

terdengar soeara muziek Jazz, oentoek 
memainkan pertempoeran . terseboet, 
Djam 8 di klas jang paling moerah 

telah kelihatan penoeh, sementara klas 
depan (sebab mahail ta' begitoe banjak 

Djam 8,15 dimana sinar matahari 
sedang memantjarkan panasnja ke itoe 
podium, telah naik doea worstelaars, 
main sebagai extra partij. 

| Pimpinan refree oleh toean P, 
Scheeepers. 

      
     

Berhoeboeng dengan angin keras 

Boroboedoer Swastika. 

Pada hari Minggoe 17 Maart 1935 

S 

mendapat kemenangan di ronde ke 2. 
Kemoedian hoofdparlij Zonder wor 

stelaar jang terkenal di Indodesia 
contra, Kombang goeroe sport dari 
"Ambarawa jang terkenal koeat. 

Lontjeng berboenji, ronde ke 1 moe 
lai bertempoer. Zonder pasang koeda2 
dengan teliti 'mendjaga serangannja 
moesoe, tapi Kombang kelihatannja 
ketjil hati seperti ajam lamba moen 
doer-moendoer berani. 

Ta' lama Zonder keloearkan taktik 
nja, kasihkan kepalanja minta di gen 
tjet, Kombang melihat ini, djadi napsoe 
teroes tiengkeram. Tapi latjoer dengan 
gesit Zonder djatoehkan diri ke Dela 
kang hingga Kombang djatoeh terpe 
lanting, kemoedian teroes di soesoel 
dengan koentjian dobbelnelson jang 
speciaal, sehingga di itoe saat djoega 
sang Kombang mendjadi tidoer tjelen 
tang (kalah). 

Publiek kelihatan koerang poeas, 
karena baroe satoe ronde soedah poe- 
toes. Kemoedian dengan permintaannja 
Zonder, biarpoen moesoehnja soedah 
kalah, boleh tambah extra 1 ronde 
lagi main. Publiek kelihatan gembira. 

Rergoeletan di ronde ke 2, teroes 
sadja Zonder katjar milir-moedik pada 
Kombang, dan ta" lama dapat lagi ke 

       
kontji lehernja (hoofdzwaai), djoega 
dengan ini kontjian Kombang djatoeh 
terpelanting dan teroes kalah, ta, ber 
gerak lagi. , 

Dengan itoe kekalahan jang kedoea 
kalinja, kelihatan publiek koerangpoeas. 
Zonder satoe 'Worstelaar jang adil, 
ingin mengasih kepocasan pada pu-” 
bliek, berikan kelonggaran beeat satoe 
ronde lagi main. 

Ronde ke 3 moelai bertempoer lagi. 
Kelihatan Kombang boekan semangkin 
berani, tapi begitoe djeri banget. 

Ta' lama Zonder kirim nekgreep dari 
depan dan teroes dikontji dengan he- 
bat sekali sampai Kombang mendjadi - 
lingloeng dan djatoeh terpelanting.- 
Teroes disoesoel oleh Zonder tang- 
kap badannja Kombang sampai tje- 
lentang tidoer ta' bisa bergerak lagi. 

Tjoekoeplah bertempoer didalam 3 
ronde tiga kali Kombang mendapat ke 
kalahan. Publiek merasa poeas: 

Boeat ini kemenangan i bintang mas 
dihadiahkan pada Zonder, Djadi totaal 
generaal Zonder telah mendapat me- 
daille sedjoemblah 15 boeah. 

Hari ini (Selasa) Zonder berangkat 
dari Semarang poelang ke Betawi, de- 
ngan gembira gondol itoe kemenangan 
berikoet bintangnja. 

REPORTER.   
  

Perkoempoelan Dagang 

DJOHAN DJOHOR 

berlakoe boeat pendoedoek Batavia dan 

Tana 

Vrij ? 
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BATAVIA-C: 
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coeb, 30. Thio Kim Touw. je 
31. Lim Djin Soey VIII. Gobee. ke 
32. Estrada, 32. Bye 34. Van Oordt, 35. 2 a 

Bye, IX. Van Eyck. TB ahit 
36. Van Leyen, 37. Bye, 38. Lim Joen - 
Fatt, 39. T.H. Elenbaas, X. Kho Tjok 
Khjng. . - ee” 
40, E Tio, 4l. Yap Soen Djin, 42. Bye, Soenggoeh satoe peratoeran jang menje- 
43. Verhoef, XI. Matsuda. 2 “ 

44. Bye, 45. Liem Khe Jan, 46. Ach- & nangkan. 
madsjah. 

: . 

et Be Pa Go Tjan Giap 8 Diharap tolong Toean-toean dan Njonja-njonja kasi taoe sama 

50. Yap Eng Hong .. 49 Bye, B Toean dan Njonja poenja Boedjang, bahasa belandja di TOKO 

Be ob Pa” 52 Okamura XII. 8 DJOHAN-DJOHOR dapat DJAHPT VRIJ. 
54. J. Lioe. .. 53 Bye, Ti sb s 
Se edema en ag Hoay Tiang E idak pandang berapa banjaknja belandja. 

57 Rungkat 58 de Mello. Bl 
60 Karepouwan .. 59 Bye XV Tan 

Thiam Kit. : - 

61 Bye ., 62 Wirja B 

63 Liem Joe Djiem , . 64 Bye XVI| & 

Tagaki. 
Pa UNA E 

Badminton. 3 N.B. Ini peratoeran 
aa Minggoe jang baroe laloe Meester Cornelis. 8 

telah. dilangsoengkan -. pertandingan| 1 
Badminton diantara Internaat J, P. C. Pil Bilal bi ii ba hino 

  

  

Kalau tocan2 seedah menjaksikan 

Kita poenja Dodol selain soedah 

Toean-toean dan Njonja, 

Dodol ada satoe-satoenja koeweh jang boleh di poedji. 

Karna dari rasa maoe poen kwaliteitnja tidak bisa berobah'selamaslama- 

nja. Banjak matjem Dodol jang seroepa kita poenja pembikinan tapi beloem 

mendapat Diploma seperti kita poenja keloearan. 

Apa soedah kenal atau soedah pernah dahar ini Dodol ?. 
Kalau beloem, baik mengenalkan pada kita poenja adres. 

Kita akan sediakan oentoek dahar dengan gratis. : 
baroe dapat menoendjoekan bahwa ini 

banjak dapet poedjian di mana-mana 
djoega telah mendapat Diploma dari Pasar-Gambir tahoen 1933. 

  

Pertandingan extra antara Sardjoe|       boeng, kasih voorzet j 
oleh Tlipto dibarengi de       an wan 15, Koa Tjeng Lie-Peeters 16, de 

Mello-Choetoeb, 
contra Padang, telah berahir Padang 

  
Tjobalah ambil kesempatan oentoek menjaksikan. 

Menoenggoe dengan hormat 

Hoofd “Agent Batavia - Centrum 

dun Bisa beli pada 

S.M. SOEBRATA 

Drukkerijweg Samping Boci Gang 

Batavia — Centrum 

N.M.H: ALIE 
Kemajoran Gang Sampi No. 22 

Tengah 

t 
Wealth Ka Aaja Peka 
KENA an ad      1. karo, Sg 1g na De) Na $



   

            

       

      

        

   
    

  

      
   

          

   
   

    

   

   
    

   

  

   

       

    
   

  

   

     
   

    

   

  

    

  

   
   

   

          

   

  

    

    

  

   
   

  

   

  

  

| Onderlinge Pakke nkalafin Maatschappy 

sBOEMI-POETERA 
DIOKJAKARTA 

      

Pa 

F “Ialah satoe Kek rdsilie tanggoeng djiwa kesindaa an bangsa awak 
"| jang telah terkenal oleh oemoem. terboekti dari dimana mana 

In terdapat verzekerde atau Agent dari Maatschappy kita ini. 

- — Poedjian tidak perloe. lagi. Mintalah dengan gratis prospectus 

n pasa. aka atau Pa diseloeroeh Indonesia. 50 

Kesan a 

    
  

ada lagi jang paling enak dan moerah 

selain daripada : 

  

  
Sedia tembako “sentoek | pipa kaloearan bagan kita sendiri. 

Rasanja enak, harganjapoen moerah. Kalau boesoek bol h kasih kembali. 

Hanja 6 cent satoe pak. 

| Oentoek pertjobaan (monster) boleti dapat Gratis. Soerat-soerat per- 
mintaan boleh diadreskan kepada 

HOESSAIN MAHMOED 
Tjilimoes — Cheribon. 151     

  

- Banjak minjak .ramboet tetapi jang 

mandjoer diarang 
.. 

  

Awas! selamanja liat merk se- 

belah, kepala djadi enteng tida | 

koreng, ramboet djadi gemoek, 
: item, lemes, matiken koetoe dan | 

ilangken ketoembe. 

  

Kloearan 

Roemah obat 

Jo Tek Tjoe 
Kwitang —Batavia-Centrum 

    
  

INGIN TINGGAL “ TJANTIK PAKE LEKAS, 
an 

LITEITNJA BANK DAN MOERAH 
Ta : HST MINJAK Ed 3 

  

| yang PALING 
TERKENAL 

La 
Ce, 

bea Ea SEL Tag enja 

Terisi dalem tieveh Bari 50 gram tjoema harganja F0,30. Pem- 

belian doeat diloear tempat paling sedikit 1 dozyn djika di 

sertaken oewang Tag doeloe, ongkos kirim V R Y 

      
n .     

Bisa dapet beli diantero tempat. 

' Hoofd-Depot Patent-Medic: Handel 

—'SGALENICA" 
| Tanah Abang 34, | Batavia-C. 

    

   

    

   

TOKO DELYANA 

    

    

  

  

MEUBELS en RIJWIEL HANDEL 

Boeka Toko di Kramatplein 37. 

Filiaal tetap di Menteng Goentoer- 

203 weg. 

  

  

Kenapa toean toenggoe lama lagi ? 

Toean datang sadja di 

Coiffeur Preanger 
(SA-IE) 

Kramatplein 2 M. Bt. C. 

Tentoe toean dapat potongan ram- 

boet 

f 0.25. 

Rapih, Bersih, dan Meera 

. 

D
a
u
 

an
u 
a
a
 

        
Soedah datang Asli Tabib Sndukan didine: 

TABIB Dr. ABDULKARIEM: 
VAN. HINDUST, AN 
  

  

  

Ini Tabib jany asli soedah 40 tahoen lamanja tersohor dan bekend 

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

lama djoega jang terseboet di bawah. 

Dan sekalian tocan2, njonja2 dan soedara2 soedah terkenal jang 
saja soedah mengobati segala roepa2 penjakit seperti ambeien en 

hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm zonder operatie. 

Baroe boeka lagi di Molenvliet Oosi 15 sebelah. Ilir Weeskamer 
Batavia-Centrum, 

Menoenggoe dengan hormat, 

TABIB Dr. ABDULKARIEM 

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

WNasasasasisososan Bin 

   

  

  

Oo 

Risalah Pertimbangan boeat 

melakoekan poeasa 
Ramodhan. 

Jaitoe seboeah kitab hveroef 
Arab bahasa Melajoe jang me- 
nerangkan kapan moelai poeasa 
tiap-tiap boelan Ramodhan dan 
mentjari Awal tiap-tiap 
boelan serta berisi almanak 
boelan Arab boest seoemoer 
hidoep. 

Pesanlah lekas harga tjoemah 

f 0.25 sama ongkos kirim. 

Terkarang dan didjoeal oleh : 

Kemas Hadji Abdullah 

Paling moestadjab diatas doenia | 
2. CRYPTAL, 

  5 Oeloe Palembang 
g 197 

  

  

  
INFORMATIE-ADMINISTRATIE 

& INCASSO BUREAU 

SUMATRA 
PALEMBANG 

Diatas toko Meubel H. Djama- 

loedin — 16 Ilir Pasarbaroesiraat 
  

Sanggoep mengoeroeskan: 

Segala Belastingzaken, 

Perkara2 Civiel di moeka Hakim, 

Rekest2 — Boekoe2 dagang — 
Penagihan2 d.l.I, 

Toean2 jang berkepentingan di- 

persilahkan ambil perhoeboengan, 

ongkos2 ditanggoeng 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 c. 

ISI KITAB: 

Il. Indonesia dalam krisis. 
II. Dari hal pengertian ,,krisis, 
Ni. Tingkat-tingkat zaman per- 

ekonomian. 
IV. Soesoenan perekonomian 

dan krisis. 
V. Keterangan nan dan 

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

PENERBIT t. LEMBAO TOEAH 
Gg. Kebon Djeroek 37 

Batavia-Centrum. 

Pesanlah lekas, ditjetak tidak 
banjak, harga tjoema f 0,60 -|- 
f 0,10 ongkos kirim. 

REMBOURS TIDAK DIKIRIM, 

Di Betawi boleh dapat pada: 

Toean Soemanang, Kramat 174. 

' Administarie Pemandangan ' 
126 Senen 107 

OBAT SAKIT RADJA 

JANG PALING DJEMPOL     
  

O, kefjintaankoe, inilah obat jang paling mandjoer boeat : penjakit 

kentjing, bergoena dan sangat moedjarab dari lain obat. E 

per flesch isi 100 bidji F 3.25 

Au Ma 0 » 1.85 
2 an SEN 12 tua RP 

Terdjoeal oleh: 

Toko K. Annoshita & Co. 
No. 9 Sawah Besar: Batavia-C. Telefoon 3382 Weltevreden 

Bisa dapat beli dimana mana toko Japan.     201—22   
    

    

  

     
      

       

Kwaliteit Concurrent 
Siapa jang tida kenal 

Tjan Foeng's 
SCHOENEN 

Koeat enak di pakenja ' 
Bagoes modelnja 

pantes harganja 

  

  
  

  

Lain-lain keperloean boleh dateng banjak di kita 
poenja toko. 

Schoenenfa briek std AN F DO E N G « 

Senen 75 Telf. 3313 WI. BAtAYia- Anna e       

  

    

        

   
  

Noh $ , tis , ! Naa 4 ya 

Blak Wsnak Dkk ska
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    GA bAMRUN, abotri Te an 
D0... Boekan sadja voetbalbonden sama. 1 kelocat, akan tetapi dioega pianiselijke 

bonden seperti di Solo dan Djokja 
| misalnja, telah ditinggalkan oleh ang 

'gotanja jang koeat. Clubs Tionghoa 
sama keloear dari perikatan itoe. Lan | 

| taran mana tertjipta kesempatan bagi 
“ nja oentoek mempoeat pertandingan 
“den clubs “atau bonden dari 

“ Bond kita, P.S.S.L., Tan eri 
menghadapi so'al baroe. Karena sikap 

. Jang” demawa. (angkoeh) dari N.I.V.B., 

ai soeatoe organisasi bon 1 kita | 

ng sekarang telah mengindjak tah en 

ang kelima itoe terpaksa mesti ambil 

sikap mempertahankan diri. Karena 
ini, setengah koran poetih memberi 

 tjap, katanja P.S,S.1. berhalocan ,non“, 
membawa kepolitiekan ke dalam per- 

| sepak ragaan. Tentoe sadja soeara 

jang demikian itoe kita biarkan seba- 
| gaimana adanja. Kita pertjaja, hanja 
orang bodoh dan doengoe sadja jang 

berpikir, bahwa dalam persepak ragaan 

ja haloean ,non“. 

  

    

  

  

|'pada P.S.S.L, niinta diadakan samen 
| werking. So'al ini telah dipeladjari, 

| dan komisi jang terachir oentoek me' 

njelidiki so'al itoe lebih landjoet oleh, 

kongres dibentoek poela, terdiri dari 

' Mrs. Soebroto Soerabaja, Koentjoro 

- Djakarta dan Sarwono di Soerakarta. 

Berhoeboeng dengan hantjoer- 

nja N.I.V:B, tentoe'sadjasOo- 

'alitoe boekan lagi meroepakan 

soeatoe so'al jang perloe dipeladjari 

— Walaupoen begitoe, P.S. S. I. beloem 

|. terbebas dari soal samenwerking ini. 

|. Jaitoe berhoeboeng dengan maksoed 

| akan menggalang persatoean seroepa 

000 NLLV, B. seperti N. I. V. B. itoe djoega 

2. Boleh dibilang N.I. V. B. baharoe. 
Tentoe pihak kita hanja tinggal me 

|. noenggoe, sikap apa jang akan diam 

20 bil oleh N.I. V.B. baroe itoe. 
2. PS,S.L soedab memikirkan perta- 

“liannja dengan sesama bangsa Asia. 

' Saja sendiri soedah berpendirian, le- 

“bih baik persepak-ragaan itoe diber- 

sihkan sama sekali. Kedjernihan orga 

'nisasi ini bahkan malah memoedah- 

| kan timboelnja samenwerking. Masing2 

golongan pendoedoek, hendaklah mem 

' poenjai bond sendiri. Indonesia pe- 

'mainnja meloeloe terdiri dari Indone- 

niers, Tionghoa poen demikian, Belan 

da poen djoega. Djangan seperti seka 
ang, diloear P.S. S.I. bonden masih 

Ai oleh pemain tjampoeran. Jang 

sedemikian itoe koerang moerni. 

| Sekarang, bagaimanakah sikap clubs 
Tionghoa ? . ) 

' Menegoehkan Hua-Nan Voetbalbond 

|. sebagai socatoe organisasi merdeka 
|» sebagai P.S. S.I. atau masih tetap dja 

|. di donatrice dari N.I. V. B. ? Bagi kita 
jang sedemikian itoe boekan soeatoe 

so'al, dan biarlah kita tidak mentjam 

poeri, tjoekoep diserahkan atas kebi- 

    

   

    

1 djaksanaan (beleid) jang berkepenti- | 

ampat, Sa 
2 Lagi poen boekan maksoed saja akan 

'memperbintjangkan hal itoe. Saja me- 
noelis ini sekedar membentangkan 
keadaan njata, jang boleh dianggap 

sebagai critiek dengan maksoed mem-: 
rbaiki. Me Aa : 
T,N.H., di Soerakarta, setelah 

“Jocar dari bond Belanda V.B.S. te: 

' memboeat pertandingan dengan 
ihak kita. Pertama melawan H,1 

i Mataram dengan Mendapat keme- 
angan 5—1. Kedoea dan 

sadja bertanding dengan kesebelas 
impoeran djoega di Mataram, ke: 

|. bali dapat kemenangan 6—1. Jang) 
|. paling belakang berhadapan denga 
3 “5 W. anggauta Persis di Soerakarta 

. berkesoedahan 3—1 oentoek kemer 
1 “ngan T.N,H. Na se : Men NN 

- Kemenangan T.N.H. jang pertamadi 
Mataram itoe soedah menggatalkan ta 

gan seorang bangsa awak. Dalam sa 

loe doea soerat kabar tertampak c 
jang amat tersesat kepada P. 
Kekalahan clubs pihak kita di 

ha M
a”
, 

   
   

  

    

  

    

    

    

     

  

  

   

ng su | 

'pikoelkan dipoenggoeng P.S.S.I. Ka- 
'“tanja: nah, itoe dia, kalau bonden 

| atau clubs P.S.S.I. dilarang“ bermain 
— dengan clubs lain bangsa, Sepakraga 

tidak seharoesnja berdasar kebangsa 
an, apa lagi berhaloean ,,non“, Sebab 

  

  

     

   
    

    
    
    

     

   

        

'Redacteur kita S. Tj .S. 

tidak biasa melawan club lain bangsa, 
'kedjadian pertama kali soedah mem- 
'boeat maloe.... 
- Saja mengerti, critiek itoe timboel, 
karena perasaan kebangsaan, maloe 
ub bangsanja dikalahkan oleh club 

lain bangsa. Oleh sebab itoe, maka 
disini kelihatan anehnja. 

Meskipoen pihak pengritik mengata 
kan tidak seharoesnja persepak-ragaan 
didasari kebangsaan, akan tetapi pihak 
itoe memboeat critiek, karena penga 
roehnja rasa-kebangsaan. Rasa-kebang- 
saan jang demikian, itoe keliroe. Ber 
main sepakraga itoe kesoedahannja 
hanja kalah” menang atau serie. Kalah 
tidak perloe disajangkan, dan diboeat 
maloe, kalau kekalahan itoe memang 
karena kalah koeat, Betoel, apabila 
sama setimbang kekoeatannja, kalah 
menang itoe tergantoeng dari perma- 
inan dan semangat pemainnja : akan 
tetapi hendaklah orang djangan loepoet 
pemandangan, bahasa dalam perma- 
inan sepakraga kemoedjoeran atau 
nasib poen terkadang ambil poela rol, 

Boekan sadja keliroe, akan tetapi 
| NLV.B. datang meratap tangis keltersesat critiek menjalahkan P.S.S.1. 

bahwa kekalahan itoe disebabkan dari 
tidak biasanja bermain dengan club 
lain bangsa. Tidak biasa, sebab tidak 
pernah, karena dipantangoleh P.S.S.I. 
Tersesat, sebab P.S SI. tidak pernah 
melarang anggotanja bermain dengan 
clubs atau bonden bangsa. Larangan 
itoe tidak karena kebangsaan, tetapi 
karena peratoeran” organisatorisch. 
Tidak dilarang bermain dengan lain 
bangsa, akan tetapi dengan pihak 
N.LV.B. Tersesat, sebab, kalau orang 

mainan sepakraga, iapoen mesti me 

akan tetapi karena kelemahan : kalah 
tangkas, kalah tjepat, kalah akal, ka 
lah napas, koerang training. 

- Tiga pertandingan terseboet diatas 
memberi boekti. Oempama dengan 
H. W. di Soerakarta. Kekoeatan setim- 
bang, akal dan techniek poen mema- 
dai. akan tetapi pihak kita kalah napas. 
T.N.H. mendapat kemenangan tiga 
kali bertoeroet itoe dengan djoedjoer 
dan dengan penoeh kehormatan, 

Factor jang penting, napas. kalah. 
Apakah kekalahan napas ini djoega 
mesti dipikoelkan dipoendak P.S.S,I.? 
Atau, menggoegat Toehan Allah. me- 
ngapa pemoeda kita tidak diberi napas 
jang sama koeatnja dengan pemoeda 
Tionghoa ? 

Soenggoehpoen kalah 'dan menang 
itoe terkadang poen karena nasib, akan 
tetapi kekalahan pihak kita jang ber- 
toeroet2 itoe Idjaega bond kita S.I. 
V. B. di Soerabaja kena ditjoekoer 3—8 
oleh Tionghoa) terang sekali dari ke- 
lemahan clubs pihak kita sendiri. Dan 
ini boekannja tidak ada sebabnja. 
Biarpoen pait, saja terangkan djoega 
pendapatan saja. 

le. sport, dalam hal ini sepakraga, 
beloem dirasai oleh bangsa kita seoe- 

I moemnja sebagai hadjad (keboetoehan- 
nasignal. Pengertian bahwa sport itoe 
telah mendiadi hadjad bangsa, baroe 
sadja P.S.S.I, berdiri (1930), 

. 2e Oleh sebab itoe, permainan se- 
Ipakraga baroe pada tingkatan mele- 
Ipaskan lelah, boeat kesenangan atau 

bil laloe, 
3e Karena masih bajinja organisasi | 

beloem mendalamnja rasa hadjad 
»€, maka dengan sendirinja discipline 
oen beloem mendalam betoel, rasa- 

Solidairiteit masih terapoeng (kemam 
bang). 

4e oemoemnja pemain bangsa kita 
lebi memperhatikan praktijknja sadja, 
Orie koerang atau tidak sama seka 

  

a- Mi, menjebabkan tiadanja pengertian 
techniek dan koeranynja techniek, 
sehingga spel-gualiteit beloem mema- 
dai. : | 

|. be pemoeda kita jang gemar akan 
Sport voetbal ini, meloeloe bervoetbal 
sadja, pengoelahan toeboeh dengan 
jalan sport matjam lain, tidak sama 

'6e koerang training dan koerang 
(perasaan menanggoeng, apa jg haroes 
disirik dilanggar, ja'ni (dengan meng- 

Maman en uan 

) Maart 1935 tahoen ke 
lan ontwikkeling dan keadaan econo- 

“D. g Ik el, oentoek kemaoean lebih mengarti, 
mengerti tentang. seloek-beloek perjlebih madjoe- dan... exelsior!. | 

ngerti bahwa kekalahan itoe tidak ter|ngerti voetbal dan gemar sport sadja 
'|gantoeng dari biasa atau tidak biasaloentoek pegang pimpirian! Disamping 

. Inja bermain dengan club lain bangsa, Inja ini orang jang soeka bekerdja.., , 

Jang terpenting poela, jaitoe keada 

mie. Tidak sedikit jang ontwikkelingnja 
rendah, atau jang sama sekali tidak 
mempoenjai ontwikkeling sedikitpoen 
sehingga pendidikan theorie soekar 
memakan. Berhoeboeng dengan ini, 
pertjampoeran pemoeda terpeladjar 
|soenggoeh berbahagia sekali, kalau sa 
'dja mereka itoe tidak terhela kebawah, 
akan tetapi sebaliknja menarik saudara 
nja jang tidakjberpengetahoean keatas.. 
Boekannja saja sesalkan mereka jg ren 
dah ontwikkelingnja atau jg tidak ber 
ontwikkeling sama sekali itoe. Boekan 

makan didikans malah mereka itoe 
lebih moedah diadjak. Watak tidak 
djadi oekoeran, karena baik boesoek- 
nja watak itoe tidak mesti tergantoeng 
dari ontwikkelingnja. Jang dimaksoed' 
kan disini ja'ni, bahwa karena koerang 
atau tiadanja ontwikkeling itoe, mere 
ka soekar mempeladjari dan memaham 
kan sendiri theorie voetbal itoe. 

Tentang keadaan economie, tidak 
oesah diterangkan lagi kita berada di 

larat. Banjak pemain jang pengang- 
goeran. Maka kalau kebetoelan ada 
pemain jang pandai, bersekolah atau 
tidak, terpeladjar ataw tidak, karena 
kemelaratan itoe moedah meninggal- 
kas clubnja, pergi ke lain pihak, se- 
bab dapat gadji atau diberi peker- 
djaan. Bagaimana dapat mengoesaha- 
kan kemadjoean permainannja, kalau 
kewadjiban peroet memanggil ? Bagai 
mana dapat dengan setia training, dji 
ka sjaratnja tidak ada? 

Begitoelah keadaannja. 
Keadaan ontwikkeling, ini meski- 

poen perloe, dapat di-ichtiari agar 
tidak meroepakan sebagai rintangan. 
Tentang keadaan economienja, ini ada 
so'al tersendiri jang tidak menjang- 
koet,. 

Kejakinan saja apabila sebab-sebab 
jang tertera diatas 1 sampai 6 'itoe 
soedah - beroebah, keadaan pasti akan 
tidak seperti sekarang, 

Dan itoelah sebabnja P,'S.S.I. di 
berdirikan. Djika ditimbang dengan 
sebeloem ada P.S. S.1, memang kea- 
daan sekarang ini boleh dibilang soe 
atoe kemadjoean jang pesat, Akan te- 
tapi kita tidak boleh merasa poeas. 
Masih banjak kekoerangan dan keke- 
tjewaan. Dengan berdjalan keinsjafan 
tentoe lebih mendalam. dan diharap 
sadja kekalahan jang bertimboen dari 
pihak kita itoe akan mendjadi prik- 

Dan pilihlah hanja orang jang me- 

  

  

  

  

Sembahjang hari Raja Idil Adha 
di Lampoeng. 

Pembantoe kita dari Menggala (Lam- 
poeng| mengabarkan : 

Dengan ichtiarnja Perserikatan Moe- 
hammadijah, Al-Irsjad dan P.S,LI, di 
Menggala, telah berdoejoen2 riboean 
manoesia lelaki dan perempoean ketjii 
besar. telah mengadakan sembahjang 
hari Raja ditanah Lapang voetbal Li- 
ngay jang mana hal ini memang telah 
didjalankan k. N. Moehammad di Ma- 
dinah semasa beliau lagi hidoep, ke- 
tjoeali bila hari hoedjan K. Nabi dan 
sahabat2nja sembahjang. di Mesdjid. 
Jang mendjadi Imatn dalam itoe sem- 
bahjang, goeroe dari P.S.LI: dan mem 
batja Chotbah bahasa Melajoe goeroe 
Moehammadijah (Datoek Radja Chatib) 
dengan pandjang lebar dan goeroe 
dari Al- Irsjad mengepalai tentang mem 
batja takbir. 

Moedah2an dengan. djalan begini 
siar Agama Islam itoe akan nampak 
djoea tidak sadja dibesarkan dalam 
pembitjaraan, tetapi dibesarkan dalam: 
perboeatan, Serta sesoedah sembah- 
jang, teroes mengadakan optocht ber 

boenjikan tamboer, trompet dari ke- 
pandoean ketiga perkoempoelan itoe 
serta digembirakan dengan muziek, 

—0— 

Beberapa penangkapan orang 
Tionghoa di Soerabaia. 
Apaada communisten? 

Dari Soerabaia Pw. Sb. mengabarkan : 

Kalau orang iseng-iseng perhatikan 
kabaran diwaktoe beberapa hari bela- 
kangan ini, orang akan menampak ba 
njak sekali perkelahian hebat terdjadi 
antara orang-orang Tionghoa totok. 

Slasa pagi di Sidodadi ada beberapa 
orang Tionghoa totok berkelahi de 
ngan goenakan barang tadjam. Slasa 
sore di Tjantian Tengah ada beberapa     SER ORA aah haloes) . . ,pele- 

"3 EA DE dk 
orang Tionghoa saling menembak, 

nja mereka tidak: dapat dipakai, tidak| 

Itara itoe orang2 totok, djadinja politie 

bawah Pemain kita kebanjakan me-| 

recherche dan dikepalakan oleh toean 

keliling kota Menggala dengan mem-|: 

sementara malamnja di djembatan 
Tjantlan ada perkelahian dengan di 
'maksoed atau diatoer lebih doeloe, 
sebab orang-orang itoe pada membe 
kal sendjata. 

Di paling achir, di Bongkaran, di 
'Tivoli-theater ada pertempoeran hiebat 
|sampai menerbitkan  penoempahan 
| darah, 

Ini semoea kedjadian ada begitoe 
beroentoen, hingga politie tjoeriga 
dan anggap pasti dalam ini semoea 
ada terdapat persekoetoean jang se- 
ngadja maoe menerbitkan roesoeh 
atau permoesoean. 

Jang itoe semoea perkelahian ada 
dari satoe soember dan dari satoe 
garis, itoelah politie soedah tidak 
sangsi lagi. 

Boeat mentjegah djangan sampai 
menerbitkan pertoempahan darah lebih 
djaoeh atau lebih tegas, boeat menje 
gah djangan penoempahan darah ada 
mendjadi dag agenda di ini kota an 

Sa 

dalam waktoe belakangan ini lakoekan 
'penjelidikan bengis. 

Pada orang2 Tionghoa totok, jang 
sebagian besar tinggal di Tjantian 
dan Songojodan atau Pabean dilarang 
'boeat adakan perhimpoenan dan pada 
mereka dilarang boeat djalan keloear 
dalam goendoekan lebih dari satoe 
orang. 

Begitoelah tadi malam ada beberapa 
orang Tionghoa totok jang djalan 
dalam banjak goendoekan, pada ditjekal 
dan ditahan. 3 

Orang bertahoekan pada kita, orang2 
itoe sebenarnja maoe pergi kepesta 
menikah di Boengoeran, tetapi lantaran 
adanja peratoeran politie, djadinja itoe 
orang2 tidak djadi makan soep di itoe 
pesta, tetapi dimakan njamoek dikamar 
tahanan, 5 

Kita rasa itoe semoea perkelahian 
jang beroentoen ada dari sebab pe- 
ngaroehnja kaoem ! 

Antara bangsa Tionghoa totok perloe 
sekali diadakan gerakan goena basmi 
itoe kaoem2an. Apakah ini tidak ma- 

di Tivoli dan lain2nja tadi malam te- 
lah ditahan, 

Tapi orang haroes tidak salah meng 
jarti ini penahanan hanja boeat semen 
tara waktoe sadja. 

Itoe 'orang2-ini pagi diserahkan pa 
da politie bagian Politieke Inlichtingen 
dienst, dan djoega Vreemdelingendienst 

Oleh politie dari PD. dan Vreem 
delingendienst ada dioesoet mereka 
poenja soerat2 ongdjie dan lain soe- 
rat keterangan. Ini pengoesoetan dila- 
koekan satoe per satoe, sehingga am- 
bil tempo lama. | 

Pada waktoenja ini siang kita me- 
ninggalkan hoofdbureau van politie, 
masih ada enam orang jang menoeng- 
goe boeat dioesoet . soerat-soeratnja 
oleh P. I. D, : 

Orang2 jang soerat2nja terdapat baik, 
ongdjie tidak palsoe dan ada alat 
penghidoepan disini, telah dilepaskan 
oleh politie. 5 

Apabila diantaranja ada terdapat 
ada ongdjie palsoe atau soerat2nja 
koerang beres, serta disini tidak mem- 
poenjai alat boeat hidoep, mereka akan 
diserahkan pada immigratiedienst. 

  

  

: Abonne No. 10675 Toean M. Dwi- 
djamartana. Kiriman toean oentoek 
L.C.P. masoek No. 3, harap mendjadi 
tahoe. 

Abonne No, 2746 Toean A. Chatab, 
Semarang. Kiriman toean f 075 oen- 
toek L.C.P. keterima. Toean menoeng- 
gak oeang abonn. dari December/Maart 
f 6.— Harap perloekan. 

Aonne No.7879 Toean Sd. Dja'afar 
Alhabsi Semarang. Kiriman toean f 6.— 
masoek abonnement Maart '35 dan 
(4:50 L,C.P, No, 3. 

Abonne No, 10154 Toean A. Ramin 
Paree. Kiriman toean f 3,50 keterima 
masoek abonn. Januari/Februari '35   soek kewadjibannja kita poenja consul 

jang adakan itoe gerakan Penghidoepan 
Baroe, dengan kasih mengerti pada 
itoe orang2 Tionghoa, jang dengan 
kaoem kita boekannja dapat kema- 
djoean, tetapi tjoema2 dapat ketjiwa 
sadja ? , 

Beberapaorang ditang- 
kap, tapi sebagian besar 
telah terlepas. 

-Dari . fihak-politie.kita dapat kabar 
sebagai berikoet: 

Tadi malam politie di sini bagian 

Loke sendiri, chef rechercne, soedah 
oeber-oeber orang-orang Tionghoa 
jang ditjoerigai olehnja. 

Ini ada berhoeboeng dengan itoe 
perkelahian dan perampasan, jang di 
waktoe blakangan ini roepanja mendjadi 
begitoe giat, hingga adalah mendjadi 
kewadjiban politie oentoek adakan 
penjegahan (preventieve maatregel). 

Satoe di antara itoe daja oepaja jalah 
itoe oeber2 orang2 jang sangat samar 
dan jang terkenal penghidoepannja 
tidak baik. 

Koerang lebih lima belas orang Ti 

dan f 0.50 L.C.P. No. 3, Koran jang 
toean tidak terima dikirim lagi. 

Abonne No. 1616 Toean Soewignjo 
(Ardjosoebroto) Poerworedjo. Toean 
Soewignjo tidak mempoenjai toengga- 
kan oeang abonnement, malah boelan 
April '35 soedah bajar. L. C.P. No. 3 
ikoet.f 0.50. harap toean mendjadi 
tahoe. 

Abonne No. 8250 Persatoean Ci 

Soedah terima 2 x f 4,50 — f 9.— 
djadi toean ada menoenggak dari 
Jan./Maart '35 ft 450. Harap toean 
mendjadi tahoe dan perloekan kirim. 

Abonne No. 8869 Toean Boerha- 
noedin Martapoera. .Kiriman toean 
oentoek L.C,P. No. 3 keterima. Toeng- 
gakan toean ada dari Januari/Maart 35. 
L.C.P. No. 2 toean tidak ikoet. Per- 
mintaan tidak bisa kita kaboelkan, 
bilah togan tidak kirim nafkahnja habis 
boelan di berentikan. 

Abonne No, 11049 Toean Intji 
Mansoer Tg. Karang. Soerat toean 
keterima. Kiriman toecan keterima, 
accord seperti keinginan toean. Mons-   onghoa, semoeanja totok, dan jang bi 

asa berada di tempat2 oemoem, seper' 

MOESIN PADI 
  

dan 

  

Model 1-B 
Machine runtokan a, F 45.— 

Kerdjanja automatisch. 
Dikerdjakannja dengan 1 orang sa 
bagoes serta segala-galanja semoea 
gilingan padi, pake tenaga hewan 
atau Electrisch. 

NIPPON   sampai mengorbankan djiwa manoesia, 

& 

  

  

  

ter-monster baik toean minta sadja 
Ipada toko-toko terseboet. 

  

Sekarang . soedah potong padi, 
9 kalau hendak bikin beras, baeklah 

pake kita poenja penggilingan padi jang di djalankan dengan pake tangan 
Tkaki seperti dibawah ini:  . 

  

Model 13 
Machine pitjah koselit a. F 70.— 

dja, dengan dapat hasil berasnja jang 
dengan memoeaskan. Ada lagi sedia 
dan ajer. Pake kekoeatan motor olie 

Keterangan lebih djaoeh dan prijscourant boleh mintak pada : 

SHOKAI 
Doewet 33 Senen 60 telef. 1489 WI. Slompretan 39 

Tel. 1433 BATAVIA-CENTRUM Tel. 3704.N. 
SEMARANG - 49 SOERABAYA 

i ARA SERAT 

WARTA ADM 

peratie Tefoen Boemipoetra-Madjalaja...... 

         
      
   

    

                

     
        
     
        
        
        

  

      
      
   

  

    

   

        

       
   
        

   

     

   

   

    

     

     

    

    
   

       



           
     

  

    

     

       

       

    

              

   
   

        

   

     

    

  

  

  

  

dalem sa Ka “ebin roemah toea soepaja bisa saksiken 

iapoenja Me jang kwaliteit paling baroe dan 

. -  Harganja moerah 

Haag AG 

| HANDEL an: 

SPORT-, jacut- 8 HENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN 

MODE — ARTIKELEN VUURWAPEN & MUNITIE 

— KUNSTVUURWERK MUZIEK- INSTRUMENTEN 

Reparatie-atelier van Vuurwapens enz., enZ. 

TOKO TIO TEK HONG 
PASAR PASAR BAROE xx BATAVIA-CENTRUM Seni TELF, 361 WI. 
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Typen is geen kunst, zegt 
men weleens, maar blind- 

typen“.. .... . dat is iets 
wat tegenwoordig vereischt 
wordt. ..,. en dat is wel 
een kunst. 

Onze cursus stelt U in 
staat U binnen zeer korten 
tyd te bekwamen in het 
typen volgens het 10-vi- 

ngerig , Blind-Systeem“ 
De lesgelden zijn zeer 

laag gesteld. 
Demonstraties worden op 
verzoek gaarne door ons 

gehouden. 

TYPWRITING- COURSE ,,THE SPEED“ 

Ten—tingers (Invisible-System) ,,Blindschryven” 
FN 

   
Gg. Klientji binnen 49 

Ke Mn (t/o Gg. Bridjo| 

Straat Gg. Klientji     : Batavia-Centrum 
sana , 5 Z . 

| Auteursrechten op deze advertentie voorbehouden ie 

  

-. DARI 

Jang paling djempol 

      

tjara «kerdja jang paling modern dan 

likannja dokter. 

    

KELOEARAN PALING BAROE 

FAROKA 

BROWN RIBBON 
(Zonder Coupon) 

| pak terisi 20 bidji 

10 Cent. 
“ NV: FAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan 

. paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni- 
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The Metropolitan English | . 

Night Schuol TIDAK PERDOELI MALAISE |. 
10, Schoolweg Noord, Batavia-C. - 

Phone 3835 WI. DAN Bug 
— TIDAK PERDOELI SOESAH OEANG Ta 

Terima moerid baroe boeat 
La ea bahasa Inggeris. HARGA TETAP TOEROEN sake 

itanggoeng bisa bitjara da- G 
lam tiga boelan. Persediaan tjoekoep dari tenoenan Indonesia asli 0. 

Peladjaran lain: Shorthand, " 

' Typewriting, Correspondence. SEPERTI S 

Tenoenan Samarinda S 
Director, 2 Donggala . 

B. SAWARANDASS » Garoet 2 

Registered teache “ Soemedang 5 

MEA » » Cheribon jas 
» Palembang 6 

: Mata Semoea tjoekoep warna dan kleurnja. : 

MEUBELHANDEL Batik keloearan seantero Tanah Djawa. - 

2 Banjoemas Y “ 
HADJ | DJAMALOEDIN Pekalongan & 

16 Ilir-Passarstraat-dekat Hotel Biak dja - 

» CENTRUMs“ — Palembang. Tasik Malaja Es 

Tn dan djoeal roepa2 barangl| Tjoekoep semoea kain AA kain saroeng selendang dan 3 
perkakas perhiasan roemah tangga ikat kepalanja. » 

seperti : . Semoea harga menoeroet tahoen sekarang. - 

Lemari - Zittje-Medja Toelis - Media ea 

Makan - Koersi - Randjang - Bultzak, Adres jang terkenal en 
d.Li, 

Pendjoealan dengan .Contant” Batikhandel 5 x 
dan ,Huurkoop”. | 1 san 

“Djoega terima segala pesanan roe- , M ! - 
V3 barang Nan Tas kenalan Toko ” OEDA 1 

- 178115 Pasar Senen No. 159 Batavia Centrum. 

& 2 . 

Inilah boektinja 
J 2   

  

    
Njonja tjari Ketjap jang enak? 
Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani" 
Monster, djika diminta, dikasi pertjoe- 
ma, mintalah sekarang. Habis boelan 
atoer pesenan. 
Bisa didapat di : 
Waroeng Doso Setijo—Tanah Tinggi. 

Toean Tarmat Coop. Gang Melati 
Rawa Mangoen. 

Toean Djajanoerhenda—Poelo Pioen 
Petodjo. 

Buffet Krakatau—Meesier Cornelis. 
Toean Partawinata—Gang Sentiong 

Kp. Sawah. 

  

  

  

  

  

Soerakarta, 31 December 1934.- 

o 

Aan 
Oo 

De Firma Chun Lin & Co. | 

te Batavia. 2 

WelEdele Heeren. o 

Referte Uw aangenaam sechrijven ddo.27 dezer heb ik 

de eer U namens Z.V.H.der' Soesoshoenan beleefden dank te 

betuigen voor ue door Uwe Firma betoonde attentie om zijne 

Vorstelijke Foogheid nogmaals 5 doozen Vergin bedak ala 

'pProef aan te bieden. 

In het dezerzijdech antwoord van 20 November 1933 heb 

ik de gualiteit yan Uwe bedak reeds geroemd sk Ubah bevin- 

ding is nu nog steede van kracht. 2 

U inmiddels een verder succes gaarne Loewenschend,. 

Hoogachtend, 

Het Hoofd v/h Kraton-Bestuur 
yan So . 

na Ae 
S7 Deh LL 

Dengen ringkes Z. V, H. Soesoehoenan di Solo njataken, bahoea 

memang BEDAK VIRGIN kita dari doeloe sampe sekarang ada 

sanget termashoer. 

        
Solo-Agent: 

N,V. Handel Mij. cKIAN GWAN» 

diantero tempat. 

  

  

  

Awas dan Ati Ati 
Publiek djangan pertjaja merk dan toko sadja'. 

Tjari lebih doeloe Senen No. 135. 

BATIK HANDEL 

TOKO MI. MAASOEM' 
SENEN 135. — PADANG — PEKALONGAN — SOLO 

jang 4 (empat) boelan baroe terdiri di Senen, 
  

Memboeat tactiek dan actie 

agar toean2 dan njonja2 lebih 
. kenali       

PERSEDIAN BESAR 

HARGA MENGGEMPARKAN 

- MOESTI MOERAH 

Pendjoealan per Jaka sarong 4 12c. 15c. 24c. 27c, 30c. enz. 
Batiktoelis haloes jang modern keloearan Negeri2 jang terkenal 

Ijoekoep sedia sarong tenuenan dan palikat banjak sedia.   Harga semoea dibanting s 

aan koendjoengi ini Toko !! 
Hormat Kita       10 

  13
6 PASAR SENEN No. 135 —     

# 2 1 - meet PN 

TOKO M1I-MAASorMm || 
BATAVIA-C | 
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