
bendera, kata Landsar- 
    

    

is kemaren didalam soerat2 kabar 
da, ocatoek memperingatkan bah- 

negeri ini pada tanggal 20 Maart, 
h 333 tahoen precies. V. O. C.| 

rdiri dan mertantjap kakinja di In- 

pi waktoe kemaren mengelilingi 

“jang tjotjok dengan keadaan wak 
i itoe, sebab tidak ada alasan 

kali ogotoek memperingati. bari 
lengan geihbira - hati, teroetama 
baroe sadja disiarkan itoe per- 
melandjoetkan perhematan de- 
ab 
nglah segala perasaan nationaal 

enang terhadap Belanda, 
oempamakan kita semoea mendjadi 

| Belanda-totok, poen beloem ada alasan 
—.Oentoek mengeloearkan bendera. Tan- 

anja sadja hari kemaren. Ap 

| Oentoek bangsa Indonesia sendiri, 
—. sesoedahnja 333 tahoen ini, ada lebih 

barjak alasan oentoek pasang bendera 
'maoepoen jang berwarna tiga atau 

doea- atau bagaimana sadja setengah 
tihang. Teroetama djika . mendengar 
tentang bahaja kelaparan dan satoe 

| doea'kedjadian dari orang2 jang mati 
| di tengah djalanan “seperti kadang? 

abarkan di dalam bagian kota dari 
rat kabar. Ini semoea bisa 

i oe negeri jang tersohor 

: doenia sebagai kaja. 
ang tidak oesah kelaparan, biasanja 

mem ih banjak keper- 
engalami ke- 

bot iumanaha 

  

  

    

4 

     

      
   
   

  

   

  

       
     

  

      

  

   
   

  

   

“ada alasan C ntoek 

akan hari-raja seperti 
| tahoen 1919. 

abarrobahnja sekali. Malahan dengan 

        

  
  

Diterbitkan oleh! 
Drakkeri ,,PB MANDANGAN" 

Dir. R. HK O, DJOENAEDI 

CA Kantoor : Senen 107 Bat,-Centram 

HARGA LANGGANAN , 
Indonesia sntoc kwartasl £ 4.30 
Loear Indonesia pan af 5.30, 

Boleh dibajar boelanan, tetapi 

brenti haroes  diachir kwartaal,, 

| Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie, 

  

kelaparan dan mentjotjokkan begroo- 

: Sehingga sebetoelnja, pergaoelan hi 
|doep bangsa Indonesia. tidak ada be- 
  

'ajem sekali djalan menoe- 
djoe kefaillissement. Dengan 
jem dan dengan kepastian jang mem- 

bikin takoet. 

3: Ingatlah sadja. Doeloe semoea orang 
'bisa makan nasi, sekarang ada jang 
imakan gaber, gelang enau, koelit pi- 
sang waloer dl.I. Waktoe doeloe kem 
bang pergaoelan jang mesti minta ke 
madjoean, (de z.g. bovenlaag menoe- 
roet Directeur Onderwijs) saban tahoen 
bertambah tetap dengan tenaga baroe. 
Sekarang keloearan Mosvia mendjadi 

   

'dengan soekar sekali, dipaksa mendja 
di. klerk atau sematjam itoe. Sehingga 
»bovenlaag” itoe mesti mati, sterft uit. 
Gantinja tidak ada, achirpja meninggal 
kan satoe massa. jang dipimpin oleh 

ontevredenen, dan  selamanja mesti 

didjaga djangan membahajakan keter 
tiban oemoem. Ge 

| Pembitjaraan tentang crisis, men- 
tjotjokkan diri, salariskorting d.I.I. tidak 
ada berhentinja, “sehingga ada orang 
jang kata bahwa boekoe Djejobojo 
atau "mata" hari (zonneviekken) jang 
meninggalkan segala kesoekaran ini. 

Kita tidak pertjaja. Apa jang manoe- 
sia mengalami, manoesia sendiri jang 

menimboelkan dan manoesia poela 
jang bersalah. 

- Kita tidak mengerti bahwa satoe 
negeri jang dibagikan kekajaan di atas 

banjaknja,. mesti diserang bahaja ke- 

laparan. Bahwa sebagian dari rakjat- 
nja mesti menganggoer, dipelihara 
dengan. segobang sehari dan di soe- 
jroeh 'hidoep..,aan den zelfkant der 
maatschappij“ kata orang Belanda de 
ngan perkataan bagoes, Tentoe sadja 
mereka orang itoe bagaimana soekanja 

terdjadi didalam |djoega, tapi tidak bisa membeli saroeng    
     

   

   
    

    

  

   
    

   
    

  

ta itoe. Kedjadian2 
ti memperlihatkan kepada 

jang hanja mefihat de- 

lebat. mata, bahwa ada 

: perobahan jang terdjadi 

sri dan pergaoelan hidoep 

. Jang mesti memper 

uurist Amerika bahwa 
ada satoe negeri jang 

dikata bahwa ae 

     

      

Categorie B. dari Nederland. Sehing-. 
ga djika Jansen en Tilanus mesti di- 
toetoep, boekan salahnja Indie dan 
sekali2, boekan salahnja bangsa Indo- 
nesia. Tapi toch ada salahnja orang2. 

Kita berpendapatan bahwa soeng- 
goeh dinegeri ini, jang mempoenjai 

semoea perkakas2 dan alat2 oentoek 
hidoep, bisa didirikan satoe masjarakat 

jang lebih sehat. Seperti dilain2 negeri 
dimana tidak ada bahaja kelaparan 
dll. biarpoen malaise atau entahlah apa, 

ega mengamoek. 
     

  

   

    

   

  

   
    

| soepaja kita bisa meme- 
oea, Sedang perkakas 

1     
    

    

   
    

  

    

    

  

    

    

  

enoehi tidak ada, ata 
ng sehari. 

un 

kebelakang bangsa Be-| 

eanja perbocatan tetap 

dagang. Dan hanja di 
perdagangan, ini, didi- 

“pemerintahan jang 
h' pajah "mesti meng- 

'gsa Indonesi 6      

  

   

  

    

  

sik RENAO FAO 
kepentingan atau peroesahaan lain 

  

entoek membeli tjeng- | 
sekarang oentoek.men-| 

“listrik dan barang te-| 

golongan jalah mentjari| 

baiki keadaan disi- 

Belanda dengan gem- 
rasa perloe merobah toe 

    

rle ih doeloe. Di dalam persangkoe- 
dengan lain negeri, mesti diteroe-      

    
'tamakan » oentoek negeri dan oentoek 

  

oedoek negeri, boekan oentoek 

| Tjobalah dari doeloe soedah dipe- 
Ikerdjakan  oentoek mempertinggikan 

  

      

    

penghidoepan negeri (levensstandaard), 
dengan tentoe Jansen en Tilanus di 
Twente tidak oesah ditoetoep, 

| Pekerdjaan oentoek kemadjoean In- 
'donesia, lahir dan batin, djanganlah 
'selaloe moendoer mapan, djangan se- 

|kali, kali djaroem, Lontjeng Djantan 
'itoe ditarik m 3   

  

   S. D, 

hulp-schrijver, Academici jang dididik. 

dan di bawah tanah dengan demikian | 

ringatkan hari da-|- 

   
  

Kegemparan politiek di 
Europa. 

Protest dan persidangan. 

Kawat kalang kaboet. 

Engeland —Frankrijk— 
Italie berkoempoel. 

Parijs, 20 Maart (Aneta). Wakil2 
dari England, Frankrijk dan Italie akan 
berkoempoel oentoek 2 kali dengan 
maksoed membitjarakan perboeatannja 
Duitschland. PP 

Pertama kali akan diadakan pembi- 
tjaraan di Parijs pada'tanggal 23 Maart. 

Kemoedian sesoedahnja Sir John 
Simon poelang kembali dari Berlijn, 
Moskou dan Warschau, 

Moelai kirimprotest: 
Parijs, 20 Maart (Aneta). Peme- 

rintahan dari negeri Frankrijk telah 
menerima “baik boenjinja .soerat pro- 

.Itest, jang ini hari akan diterimakan 
kepada Minister oeroesan loear negeri 
Duitschland. 

Par ijs, 20 Maart (Aneta). Ministerie 
oeroesan loear negerie Prankrijk me- 
wartakan.. bahwa itoe soerat: .protest 
kepada Duitschland, baroe besok akan 
diterimakannja. 

Sebeloemnja itoe hari, soerat protest 
itoe akan dioemoemkan. 

Madijelis Senaat mengoetjapkan per- 
kataan kepertjajaannja kepada Peme 
rintah dengan 263 terhadap 21 soeara. 

Kasih tahoe pada 
Volkenbond. 

Parijs, 20 Maart (Aneta): Peme- 
rintah ambil poetoesan soepaja itoe 
perboeatan Duitschland tentang me- 
ngadakan militieplicht, dengan segera 
diberitahoekan kepada Volkenbond. 

Volkenbond kesoe- 
karan lagi. 

Geneve, 20 Maart (Aneta): Itoe 
seroehan dari Frankrijk kepada Vol- 
kenbond, tidak bisa dibitjarakan di 
dalam tempo 8 hari, berhoeboeng 
dengan atoeran2 jang mesti diambil 
soepaja wakil2 dari Turkije dan Sovjet 
Rusland datang di Geneve. 

Itoe perniatan Duitschland oentoek 
balik kembali mendjadi anggauta dari 
Volkenbond, sekarang soedah dipan- 
dang djaoeh lagi akan terdjadinja, 

Frankrijk tjari teman: 
Parijs, 20 Maart (Aneta). Dewan 

Pemerintahan ambil poetoesan oentoek 
memenoehi oentoek oendangan dari 
Sovjet-Rusland, soepaja Minister oe- 
roesan loear negeri Laval disoeroeh 
pergi ke Moskou. 

Tanggalnja beloem bisa ditetapkan. 

Apakata Mussolini? 
“.Londen, 20 Maart (Aneta) Sesoe 
dahnja ke Berlijn, Sir John Simon atau 
Kapitein Anthony Eden, barangkali 
akan mengoendjsengi 
Rome. 

Perkoempoelandi 
Parjjs. 

Londen, 20 Maart (Aneta) Pada 
itoe pembitjaraan di Parijs akan diada 
kan pada tanggal 23 Maart jang akan 
datang, Engeland akan diwakili oleh 
Kapitein Anthony Eden. 

Rome, 20 Maart (Aneta) Minister 
ogroesan loear. negeri Italie Suvich, 
jang akan mewakili negeri Italie di 
dalam itoe  pembitjaraan terseboet 

Pemerintah menerangkan bahwa ia 
sangat menjoekai tjara bekerdja ber- 

sama sama oentoek membitjarakan ke 
adaan genting 'ini, jang ditimboelkan 
oleh perboeatannja Duitschland. 

Pemerintah tidak mempoenjai banjak 
pengharapan bahwa itoe perkoendjoe- 
Ingan Minister2 England ke Berlijn,   akanvmembawa hasil, 

Jngirimkan wakil kepada. itoe pembi- 

Hakoekan perampokan didaerah Italie 

Mussolini dij 
“oleh soldadoe2 jang dipinta datang 

Amerika maoe toeng- 
goe doeloe, 

Washington, 20 Maart (Aneta) 
President Roosevelt tidak mengoetjap 
kan perkataan apa2, tentang perniatan 
Amerika mengirimkan protest kepada 
Duitschland oleh karena Duitschland 
soedah melanggar perdjandjian perda- 
maian atau tidak. 

Barangkali Amerika tidak akan me- 

(jaraan jang akan diadakan di Parijs, 
pada tanggal 23 Maart. 

—9o— 

Perselisihan Italie - Ethopie. 
Moelai timboel lagi, 

Aneta kawatkan dari Rome, dari 
Mogadiscio diwartakan bahwa telah 

baroe di dekat batas Ethiopie dan ta 
nah djadjahan Italie. 

Ethiopiemerampok 100 
ekoronta, 

Aneta Reuter kawatkan lagi dari Ro- 
me, pertengkaran di dekat batas itoe 
terdjadinja di desa Agable, sebelah Se 
latan dari Soengei Ucbiscobeli. 

Diwartakan bahwa“ serombongan 
orang, Ethiopie jang bersendjata, me- 

'dan melarikan 100 ekor oenta. 

L Orang Ethiopie itoe soedah bisa di 
kedjar kembali oleh tentara Italie, jang 
tidak mendapat salah satoe kekalahan 
djiwa orang, o 

Italie soedah minta penggantian ke. 

roegian. 

Idjen samaidjen 

Terlebih doeloe Aneta-Reuter dari 
Rome kawatkan bahwa Pemerintah 
Italie telah madjoekan voorstel kepada 
Ethiopie soepaja semoea kesoekaran2 
diatoer oleh masing Oetoesannja sa- 
dja deigan tidak pakai perantaran itoe 
Bemiddelings-Commissie oentoek me 
njelidiki perselisihan diantara doea- 
doea negeri ini. 

— O— o 

Ekornja itoe penjerangan atas. 
dirinja Radja Ibn Saoed, 

Lagi pertentangan 
dengan Yemen? “ 

Aneta-Havas dari Mekkah menga- 
barkan bahwa berhoeboeng dengan 
itoe penjerangan atas dirinja radja Ibn 
Saoed, maka pemerintah Hedjaz 
telah mengirimkan satoe nota pada 
pemerintah Yemen, dalam mana ada 
dikatakan bahwa satoe ambtenaar dari 
Yemen ada toeroet tersangkoet dalam 
itoe penjerangan. Diminta soepaja itoe 
ambtenaar dihoekoem dengan berat, 

— 0 — 

Pemilihan dan perlawanan di 
Honggarije. r 

Achirnja 11 orang dite 
pat mati. , 

Aneta kawatkan dari Boedapest, 
bahwa di kota itoe soedah timboel 
perkelahian berhoeboeng dengan pe- 
milihan oentoek Parlement. Si 

11 orang jang kena-.ditembak. mati 

oentogk memberi pertolongan. 

Gempa boemi di Ambon, 
, Aneta kawatkan dari Ambon, itoe 
gempa boemi jang telah diwartakan 
kemaren, djoega soedah meroesakkan 
desa2 Asiloeloe dan Wakasihoe, 
Semoea keroegiannja ditaksir ada 

F, 25,000. — 
9g 

Pendapatan bea karet anak negeri, 
Dipakai oeang djalan, 

Pemerintah ambil poetoesan bahwa 
djalan sepandjang pantai dari Pontia 
nak ke Pemangkat akan diperbaiki 
dan diperkoeatkan. ' ASN 

Ongkos2nja akan dibajar dari penda 
patan bea pada pengeloearan karet   

   

terdjadi lagi satoe pertempoeran jang | 

| Pemeriksaan oeang dalam karantina. 
Dari Bogor dikawatkan kepada 

Aneta, pembajaran oentoek pemeriksa 
an orang dalam karantina dari kapal2 
Iseperti dipoelau Onroes| akan ditoe- 
roenkan dari f 6&— sampai f 4,50. 

1 —0— 
Melanggar kesopanan, 

Officier van Justitie dari Raad van 
Justitie di Padang minta soepaja se- 
orang bernama E, W. de Vries, didja- 
toehkan hoekoeman. 6 tahoen pendjara 
oleh karena melanggar kesopanan. 

—— 

Menoeroenkan tarief listrik. 
Aneta kawatkan dari Bandoeng, 

maskapai2 listrik jang besar2 maoe 
menfjoba oentoek menoeroenkan har- 
ga-harga tarief listrik dengan tjara 
perdamaian. 

Akan tetapi A.I.D. mewartakan 
bahwa Pemerintah akan meneroeskan 
perobahan2 tarief itoe oentoek bsbe- 
rapa tempat. 

  
—090— 

Kantor pendjoealan kajoe 
Goepernemen, 

Telah didirikan satoe kantor pen. 
djoealan kajoe dari Boschwezen, jang 
akan mengoeroes segala atoeran2 jang 
berhoeboeng dengan pendjoealan kajoe 
dan lain2 penghasilan heetan. 

Atoeran ini dipandang soedah ke- 
loearnja pada tanggal 22 Januari 1935 

Diangkat sebagai pemimpin dari ini. 
kantor, toean E.J. van Jelen. 

R.M. Notosoeroto ke Volksraad ? 
Dari berbagai bagai fihak berita dari 

Djawa Tengah ada dipoedjikan candi 

Volksraad. Begitoelah toean Wiwokio 
ditoendjang oleh Moehammadijjah, se- 
dang djoega toendjangan ada dikasih 
pada toean2 Soetadi dan Hadiwidjojo, 

Tetapi Loc: dapat kabar, bahwa boe 
at itoe keangkatan sampai sebegitoe 
djaoeh jang mempoenjai banjak kans 
adalah R.M. Noto Soeroto, masoeknja 
siapa dalam Volksraad akan disamboet 
dengan goembira oleh banjak fihak 
dan candidatuur siapa ada “diminta 

poen kalangan Europa. 
— 9 — 

Loonbelasting dan keloearga2 jang - 
besar. 

? Memberatkan 
han padjak. 

Kabarnja Verbond van Vereenigi- 
ngen van Overheidsdienaren (V.V.O.) 
berdasar atas berbagai-bagai pengitoe- 
ngan telah dapatkan conclusie,kaoem 
boeroeh dengan penghasilan ketjil dan 
ada mempoenjai keloearga besar, mesti 
bajar loonbelasting lebih banjak dari 
(pada belasting penghasilan. : 

Antara lain dioendjoek soeatoe amb 
tenaar jang mempoenjai penghasilan 
kotor f 150.— seboelannja, dengan di 
bikin berlakoenja loonbelasting mesti 
bajar loonbelasting f 79.60 jang mana 
ada f 16.60 lebih banjak dari belasting 
penghasilan jang ia haroes bajar. 

Berhoeboeng dengan satoe dan lain 
ini V.V.O. beloem selang begitoe lama 
telah madjoekan soerat permohonan 
pada Wali Negeri soepaja ini pembe 
sar jang paling tinggi soeka mengatoer 
begitoe roepa hingga" Ordonnantie: 
Loonbelasting diperlengkapkan dengan 
soeatoe peratoeran dengan apa pada 
pegawai-pegawai jang moesti bajar- 
loonbelasting lebih. banjak.dari pada 

tindi- 

| belasting. penghasilan, dibajar kombali Tn 
itoe perbedahan. : 

gini : 4 1 

— Keberatan halnja moesti dibajaf 1bon- 
belasting lebih banjak-dari pada belas, 
ting penghasilanjang semoestinja diba 
jar oleh soeatoe penggawai negeri, kita 
rasa tidak mengenakan golonganpe- 
gawai negeri sadja, tapi djoega menjarig 
koet lain2 golongan kaoem bocroeh 
jang mempoenjai keloearga besar, hing” 
ga apabila betoel bakal diadakan pe- 
robahan jang dimaksoedkan pada Or- 
donnantie loonbelasting, pasti peratoe 
ran itoe akan berlakoe djoega pada 
lain2 golongan kaoem boeroeh jan   anak negeri,    berada dalam seroepakedoedoekan. PS, 

daat2 boeat keangkatan satoe lid dari « 

Sangat oleh kalangah Indoresier maoe “ 

Pada ini kabaran. bisa ditambah -be Na 

  

     

       



      

        

     

       

    

    
   

   

     

    
   
    
   
   

     
   
   
    

    
   
    

  

   

     
     

     

    

   
    

     

    
    

   

   
    
    

   

  

    

   

   

  

   
    

    

  

   
   
   

   

     
   
   

  

   

    

     

  

   
    

     

    

    

    

    

    
      

    
   

  

   
.Siapakah jang bersalah, sehingga 

. Duitschland itoe dengan sekonjong- 
konjong mempersendjatakan diri? 

— Duitschland sendiri soedah mendja- 
»Negeri2 lain, 

erdjandjia 
wab paling doeloe.: 

: ijandjian 
ri tahoen| Maesa Pie erd . n A . 

1919, dan boekan meloetjoetkan sen- 
djatanja, malahan saban tahoen mem- 
perkoeatkan persendjataannja itoe. Dan 
imasakah Duitsehland seorang diri mesti 

hidoep dalam. kelemahan dalam per- 
gaoelan jang militairistisch ini ? 

Loear negeri, teroetama sekali Frank- 
rfik,. temtoe sekali menjangkal. Mere: 

.ka itoe memang terpaksa menambah 
kekoeatan persendjataan, berhoeboeng 
dengan bahaja peperangan baroe dari 
fikaknja Duitschland. 

Negeri2 semoeanja memang bersa- 
lah, karena mementingkan sekali per- 
sendjataan itoe oentoek perdamaian. 

Djikalau kejakinan itoe memang be- 
Dar, YANG pen 109 Apakah DIAN Deka, 
rang ini hiboek membitjarakan alamat2 
nja perang baroe? Hidoeplah perda- 
nian PRE 3 P3 
Batjalah keterangannja General von 

Blomberg dari Reichswehr Duitsch: 

Balatentara darat dan laoet dari 
Dultsc 

perti 

   
    

   
   
     

hland. sekarang akan mendjadi 
seperti doeloe kembali dari seperti: 

semestinja dikemoedian hari : batinnja, 
satoe- badan pendidikan dari satoe 

kebangsaan, dalammana kaoem pemoe- 
da dikasih peladjaran memegang sen- 
djata, dalam arti ichlas mengorbankan 
diri dan tjinta Ka tanah airnja— 
lahirnja, mendidik kaoem pembela 
dan pendjaga negeri, dengan mempoe- 

njai hak dan kekoegsaan sama. Tjita- 
tjita kita orang mestilah satoe Duitsch- 
land, jang” bersendjata tegoeh dan 
berbangga, jang sekali-kali tidak akan 
bertaloek dan sekali-kali tidak akan: 
lagi menaroeh tanda-tangan dibawah 
verdrag-verdragijang melanggar kehor- 

matan, kesentausaan dan hak-hak ke 
hidoepan dari Duitschland?” 

Lebih damai kedengarannja pidato 
dari Kalinin, voorzitter Centrale Exe- 
cutieve Comite dari Sovjet Rusland : 

»Beberapa oetoesan dari balatentara 
merah soedah menerangkan kepada 

kami, bahwa pelor2 dan pedang2 jang 

soedah diasah sampai tadjam, semoea 
soedah sedia oentoek dipergoenakan, 
Akan tetapi semoea itoe tidak tjoekoep 
oentoek dipergoenakan dalam pepe- 
rangan baroe, jang terbit dengan tidak 
terdoega lebih Husloe, Djikalau ada 

terbit peperangan baroe, maka semoea 
orang kaoem propagandist, semoea 
orang achli dalam laboratoria mili- 
tair, haroes bekerdja sekoeat koeatnja 

suepaja didapatkan kemenangan. Rus 
land mempoenjai banjak soember2 kaja 
dari barang2 boemi, sampai tjoekoep 

oentoek pembelaan negeri soepaja mer- 

deka dari pemasoekan dari loear negeri. 

Saban ketika satoe peperangan baroe 
“bisa berkobar dan sesoeatoe orang 
mesti bersedia.alamkan sesoeatoe ke 

| djadian”. 

Berlainan sekali boenjinja interview 

dari der Fuhrer, Adolf Hitler : 

. Kita orang haroes mengamat-amati 

terbitnja . peperangan kembali seperti 

perang doenia doeloe. jang mana kita 

haroes  mentjegah djangan sampai 

meroegikan manoesia sekarang dan 

dikemoedian. hari. 

Europa soedah mendjad ikeliwat tjowet 
oentoek mendjadi. medan peperangan 
doenia' ke doea dan harta kekajaan 

kesopanan berharga terlaloe tinggi 

boeat -dibastni oleh sendjata-sendjata 
modern jang dipoenjakan sekarang 

  

   

  

       

Nat | bangsa Duitsch, tidak| Kan 4 aa 
Kita orang, bangga manah | markan namanja saksi. 

openjai..perasaan maoe Tenan 

sakit hati, karena dalam ampat tahoen 
Mate doeloe, kita orang. soedah 
dapatkan begitoe banjak kemoeliaan, 
sampai. berabad-abad tahoen lamanja 
tidak akan habisnja”. | 

Perkataan-perkataan jang dioetjap" 
kan oleh orang2 ternama dalam doenia | 

jang oleh sesoeatoe pers- 

    

    
Barat dan jang oleh sesoeatoe pers- 
“bureau ditimbang perloenja- oentoek 
disiarkan seloeroeh doenia, mengan- 

. doeng itoe maksoed: 
Si wis pacem para bellum”. 
Tana dengan Ala 
persendjatakan diri itoe, semoea orang 
dapatkan itoe kemoeliaan dari perda- 

9 na. 2 api Ta Pe Ra « $ 3 

"Maka dari sebab itoelah, soal kesa- 

    

lahan itoe boleh di deponeer sadja. 
T 1 4 KN. 

El | Parada Haraha dimceka 

'Perboeatan Duitschland itde kembali 
menimboelkan so'al kesalahan baroe:| 

sa perkaranja 
Isiapa soedah ditoedoeh mentjemarkan 

Ipoen ia 

  

  

2 . pengadilan. 

38e rhoe boeng dengank a 
bar pendjoealan gadis 
Indonesier di Brebes, 

Pada tanggal 19 Januari jbl. Land- 
raad Betawi “dibawah “pimpinannja 
Mr. Dutry van Haeften soedah perik 

toean Parada Harahap 

namanja Liem Lie 
Brebes. al : 

“ Dalam korannja toean Parada soe- 
dah menoelis kabar bahwa toean Liem 
Lie Swie atjapkali membeli gadis2 In- 

Swie handelaar di- 

donesier dengan harga ada jang dari 
f 5, sampai f 10,— 

Pemeriksaan doeloe soedah dimoen 
doerkan oleh karena djoestroe toean 
Liem tengah merajakan hari kawinnja 
ia poenja anak. 

Tadi pagi kembali Mr, Dutry van 
IHaeften periksa ini hal.- 

Djam 8 siang toean parada Harahap 
datang dengan auto pendjara bersama2 
lain pesakitan lagi diiringi oleh bebe- 
rapa politie-agenten. 

Dilarang ambil foto. 
Baroe sadja toean Parada toeroen 

dari auto itoe maka seorang foto: 
Correspondent hendak mendjalankan 
kewadjibannja. Akan tetapi seorang 
|politie agent melarangnja oleh kare 
na terlebih doeloe pesakitan minta 
pada Hoofdcommissaris soepaja dja 
ngan diambil fotonja, 
Djam setengah 9 toean Parada moe 

lai diperiksa dan hakim menanja ba: 
gaimana keterangannja. 

Pesakitan tetap atas keterangannja 
jang doeloe. 

SaksiLiem Lie Swie. 

Setelah itoe maka saksi dipanggil 
kemoeka. Sesoedahnja disoempah la- 
loe ia terangkan bahwa ia sebagai 
agent B.P,M. dan mempuenjai penga- 
silan merasa maloe dan terhina oleh 
karena bila, ia diseboetkan membeli 
anak oemoem, boleh anggap'ia seba- 
gai ,makelaar”. Selandjoenja ia terang 
kan mana bisa ia beli anak, sebab ia 
sendiri soedah mempoenjainja, dianta 
ra ada jang bersekolah tinggi djoega. 
Benar ia mempoenjai banjak sekali 
koeli, akan tetapi beloem pernah ia 
membeli orang speciaal goena menda 
pat keoentoengan. 

Saksi menerangkan bahwa ia dapat 
batja itoe kabaran dari wedana di Bre 
bes. Dengan lantas sadja oleh karena 
ia tidak merasa beli gadis Indonesier 
sama sekali, maka ia madjoekan pe- 
ngadoean pada Ass. resident disana. 

Lantas djoega mereka jang berkewa 

njata bahwa menoeroet pemeriksaan 
mantrie-politie tidak sekali-kali terdja 
di itoe pendjoealan. 

—Apa engkau hendak memberi ke 
terangan poela tanja hakim pada pesa 
kitan. e 

—Ja, ialah itoe perkataan ,,make- 
Igar".. Boekan maksoed saja disitoe 
speciaal menghinakan namanja saksi, 
tidak lain dari pada mengoendjoekkan 
feit bahwa disitoe soedah terdjadi pen 
djoealan Gan pembelian anak2 lantaran 
kemiskinan. 

Kemoedian hakim menanja apa ia 
selandjoetnja hendak membikin apa2. 
maka kesempatan ini telah dipergoe- 
nakan oleh pesakitan oentoek menga 
dakan pleidooinja jang memakan tem 
po tidak koerang dari 7 menit 

Dalam pleidooinja itoe njata Dahwa 
ia telah menerima kabaran dari corres 
pondentnja: jang dipertjaja ia tidak 
dengan segera mocatkannja itoe. Ia soe 
roeh itoe gorrespondent selidiki betoel 
betoel itoe perkara dan baroe itoe ia 
imoeatkan itoe kabaran jang mentje- 

Sesoedahnja diperiksa oleh politie 

dan-njata bahwa kabaran itoe djoesta 

samasekali, maka dengan lantasia toe 

lis soerat pada saksi dalam mana ia 
'menjatakan penjesalannja dan memin 
ta ma'af. 

Soerat itoe tidak dibalas oleh ka 

rena barangkaliia marah. 13 

Dengan singkat kita oeraikan disini 

bahwa sebagai penoetoepnja ia me- 

ngakoe bahwa ia salah, sebab meski 

telah hidoep didalam doenia 

journalistiek 13 tahoen lamanja, toch 

het beste paard struikelt wel eens. 

Dan bila hakim djatoehkan hoekoeman 

atas dirinja itoe haraplah soepaja hoe 
koeman ,itoe . diroepakan hoekoeman 

denda sadja dan djoega seringan-se 

Iringannja oleh karena ia tidak mem- 

Ipoenjai alat oentoek memenoehi den- 

Ida jang begitoe tinggi sebab ia tidak 

|lagi mendjad hoofdredacteur korannja   
     

Naat. 

    

— Bagaimana saksi, apa engkau 
maoe kasih ampoen ? 

— Tidak toean, sebab saja merasa 
maloe sekali, dan saja minta soepaja 
ia Cin toolikcaji hoekoeman menoeroet 
wet. EU 4 

. » Ja, betoel, kapan ia soedah minta 
ampoen pada engkau ? 

— Saja tidak bisa kasih ampoen 
#padanja. 

Setelah soerat pleidooinja itoe di- 
ambil lalne dibikin raadkamer dan -se 
telah ditimbang ini dan itoe laloe Pa- 
rada Harahap didjatoehkan hoekoeman 
denda f 40,— subsidair 40 hari pen- 
|djara dibawah perdjandjian bahwa ia 
tidak boleh berboeat begitoe lagi. 

Atas hoekoeman ini pesakitan hendak 
pikir2 doeloe. “ 

Memoekoel dengan niat lebih 
doeloe. 

A chirnja dihoekoem 8 
boelan pendjara. 

Tadi pagi Landraad Betawi dibawah 
pimpinannja Mr. Dutry van Haeften 
soedah “periksa perkaranja seorang 
Indonesier Batak jalah Sormin bin 
Philippoes bekas pegawai dari , Het 
Kappenhuis” Petjenongan. 

Pesakitan soedah dari tanggal 13 
Augustus jbl. dimasoekkan dalam pen 
djara Siruiswijk olek karena djoestroe 
pada ketika itoe ia habis berkelahi 
dengan seorang Indonesier lain berna- 
Ma Soemadi djoega pegawai dari itoe 
toko. 5 
Memang sebeloemnja hari tadi me- 

reka soedah berselisih satoe sama lain 
akan tetapi selaloe dapat ditjegahnja 
oleh beberapa orang disitoe. 

Lantaran satoe dan lain hal lagi 
maka hari terseboet bom jang soedah 
lama tersimpan tiba2 meletoes dan 
Soemadi dapat poekoelan dengan mart:| 
dibagian kepalanja hingga mesti di 
rawat dan mendekam dalam C.B.Z, 
beberapa minggoe lamanja, 

Oleh karena dalam pemeriksaan 
doeloean ia -moengkir dan tadi pagi 
begitoe djoega, sedangkan keterangan 
beberapa saksi ada memberatkan laloe 
hakim djatoehkan hoekoeman 8 boelan 
pendjara potong tahanan. 

Pesakitan minta pikir2 doeloe atas 
ini poetoesan. 

—0— 

Orang gila jang berbahaja, 

Semalam kira2 djam 12, tengah 
orang lagi sedang enak tidoer, telah 
terdjadi sedikit kegemparan didalam 
Mesdjid Menteng poelo, jang letaknja 
di. Tangkoeban.. Prahoeplein, Sebagai 
mana biasa apa bila malam hari ba 
njak kaoem pedagang2 pada mengi 
nap di itoe mesdjid.. Begitoelah tadi 
malam dengan sekonjong konjong pen 
doedoek disekitarnja itoe bilangan ter 
sedar dari tidoernja, karena mendengar 
soeara riboet riboet dan teriaknja orang, 
jang mana kemoedian diiringi oleh soe 
ara orang mengadji, kemoedian poela 
teroes ia mengadji dengan kerasnja'dan 
tidak keroean matjam soearanja, hingga 
mengganggoe atas publiek poenja kes 
nangan diwaktoe malam, teroetama ke 
pada bangsa Europa jang banjak ting 
gal berdekatan dengan itoe roemah 
soetji. 

Tetapi bagoes sadja orang banjak 
baroe mengetahoci bahwa orang itoe 
ada gila, seketika itoe djoega teroes 
orang jang gila tadi dibekoek ba 
tang lehernja oleh orang banjak. Se 
mentara dalam pada itoe ia ingin hen 
dak melawan dan mengoendjoek sikap 
nja jang berbahaja, tetapi karena ia 
hanja seorang diri sadja, teroes badan 
nja diringkoes dan di ikat kakitangan 
nja, kemoedian datang beberapa Poli- 
tie ayenten jang lantas bawa orang gi 
la itoe dengan seboeah Auto taxi ke 
Sectie 5 di Menteng jang mana sete- 
roesnja akan dikirim keroemah sakit gila 

e sea Gg 

Pembongkaran toko mas. 

'Boeat harga f 800,— 
Perkaranja diperik 

“saini hari. 
Tadi pagi Landraad Betawi dibawah 

'(pimpinannja Mr, Dr, Koesoemaatmadja 
periksa perkaranja doea pesakitan 
jalah Madjal bin Djiman dan Sadik 
bin Djawi siapa masing2 diioedoeh 
melakoekan pembongkaran ditokonja 
Liong Joen Hoat Sawah Besar Batavia 
Centrum pada malam Senen didalam 
boelan November 1934, : 
Doedoeknja perkara ada sebagai 

berikoet : "EA 5 

Disebelah toko itoe ada djoega roe 

mah kepoenjaan toean S. Zechan jang 
sedang kosong. Begitoelah pada soea 

toe hari Djoem'at datang Madjal de 
ngan lain nama dan seorang Tionghoa 

lagi jang djoega. nantinja ketahoean 

memberikan nama palsoe pada toean 

S, Zehan itoe oentoek menjewa roemah 

tadi. 
Oeang voorschot soedah diberikan 

nja dan roemah itoe katanja akan di     goenakan oentoek memboeka peroesa' 

haan wasscherij. | 

  

   

Tetapi pada malam Saptoenja toko| 
emas itoe soedah dibongkar oleh penji 
djahat dan pagarnja itoe menoendjoek 
kan satoe lobang jang ketjil jalah pan 
djang 28 dan lebar 27 cm, Boeat 
orang jang melihat lobang ini dengan 
sambil laloe sadja soedah tentoe tidak 
akan doega pentjoeri2 jg, masoek di| 
dalamnja oleh karena terlaloe kefjil. 

Meskipoen begitoe dalam pemerik 
saan politie diketahoei djoega bahwa | 
dengan  memasoekkan tangan lebih| 
doeloe orang jang bagaimana besar| 
toch akan kesampaian memasoek di 
dalamnja. ' P 

Ketika sebeloemnja itoe maka poli 
tie menaroeh persangkaan keras bahwa 
Si toean  roemah telah memadjoekan 
pendakwaan palsoe, hingga seisi roe 
mah itoe dimasoekkan dalam tahanan 
2 hari lamanja. : 

Sesoedahnja menjelidiki dengan be- 
toel2 maka njatalah bahwa diroemah- 
nja itoe orang Tionghoa jang berikan 
nama palsoe kedapatan beberapa po- 
tong barang boekti jalah perhiasan se 
harga f 800.— Ini orang lantas dide- 
sak oleh politie dan kenjataan berna 
ma Li Sen Foei. Dari sinilah maka si 
pendjahat2 itoe dapat ditangkap oleh 
'politie dan djoega mengakoe teroes te 
rang kesalahannja. 

Oleh karena pemeriksaan perkara 
ini ada sampai djaoeh tengah hari ma 
ka besok kita akan moeatkan poetoe- 
sannja. 

Perloe djoega diterangkan disini bah | 
wa ini kali si toekang tadah dihadap 
kan sebagai saksi belaka dan nantinja 
djoega ia mesti berlakoe sebagai pe- 
sakitan didalam pemeriksaan jang lebih 
landjoet lagi. 

—O— 

Pimpinan pemerintahan sehari hari. 

Selamanja Wali Negeri 
pergi. 

Selamanja Wali Negeri akan pergi 
tournee di tanah Djawa, Madoera dan 
Bali, pimpinan pemerintahan sehari- 
hari moelai tanggal 3 April akan di 
pasrahkan kepada Dr. Meyer Rannetft, 
Vice- President dari Raad ' van Indie, 

—0— 

Perkoempoelan Kaoem Berniaga. 

Atas oesahanja beberapa kaoem 
berniaga di Djakarta, pada hari Selasa 
tanggal 19 Maart 1935: ditempat toean 
Soenarjo di Kwitang 31 telah didirikan 
»Perkoempoelan Kaoerr Berniaga”. 

' Bocat sementara waktoe dipilih se- 
bagai Pengoeroes jaitoe toean2: 
Soenarjo.Kwitang 31 Ketoea, Masdani 
Petjenongan 28 Secr.- Penningmeester. 
Pembantoe : toean2 Moehammad Da- 
toek Sati Pasar Senen, K.H.A. Ghany 
Aziz Tanah Abang Kebon Katjang VI 
No. 26, Bachri Petjenongan 5. 

Maksoed perkoempoelan jalah soe- 
paja kaoem berniaga bangsa kita dapat 
memperhoeboengkan didalam satoe 
ikatan jang tegoeh. :   

  

  

Soeami - Isteri 

mewartakan “kepada. kaoem ke- 
loearga, sahabat dan kenalan, 
atas kelahirannja seorang anak ' 
perempoean bernama SITAWATI, 

Kami jang bergirang. ssh 

dan R.A. RETNOWATI |     
  

Perkoempoelan Tni akan' mengeloear 
kan soerat chabar boelanan ,,Lapangan 
Perdagangan”, 

Oleh karena mengingat. kepentingan - 
masa ini tidak ada lain djalan oentoek:. 
memperbaiki oesaha dan .nasib kita 
kaoem berniaga choesoes, dan kaoem 
Indonesia oemoemnja jaitoe mengada- 
kan persatoean kaoem berniaga dise- - 
loeroeh Indonesia. pi Tae 5 

Penolong Pengganggoeran 
: Kaoem Iboe. '. 

Makloemat dan | 
Seroeannja 

Pengoeroes P.P.K.I. di Pasarstraat 159. 
Meester Cornelis: mengabarkan sebagai” 
berikoet: Ta 

Sedjak dari 1 

rima sokongan lagi jang beroepa oeang 
dari: Toean Kardiwidjaja Mr. Cornelis 
f 1,— dari Achmadijah Oodian Bogor : 
f 2,— dari kantoor Regentschap Mr. 
Cornelis f 6,115 dari Pasoendan tjabang 
Cheribon f1,65 dari lijst derma jang 
didjalankan oleh toean Partaatmadja 
f 1,03 dan dari lijst derma jang didja- 
lankan Oleh njonja Roemsari bersama 
dengan njonja Roepi'at (orang P.P.K:I.) 
f 13,99, djoemblak f 25,805. 

Pendapatan lijst itoe dari sebahagian 
kantor-kantor jang ada di -Meester, : 
Betawi, Tangerang dan Balaradja. 

Selain dari.pada itoe telah diterima ' 
poela sokongan jang beroepa beras, 
banjaknja koerang lebih 140 kati. 

Pengoeroes badan terseboet me- 
ngoetjap diperbanjak terima kasih, 
atas kesoetjian dan keichlasan hati... 
“nahan inap toean-toean, jang 
elah menoendjang oentoek hidoepni 
P.P.K.I. es : Tae 

Dan seteroesnja P PKI. tiap-tiap 
boelan akan mengirimkan Looper atau . 
Loopster keroemah atau kekantor njo- 
nja-njonja dan toein-toean penjokong 
jang telah memboeboehi tanda tangan, 
di Meester Cornelis maoepoen di" 
Betawi, , 
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terima 

Gampang bawa pergi 

Bisa distel dikraan bidsa 

Per stuk 
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BATAVIA-C. 

Dengan kegirangan hati kami- | 

dalam: keadaan sehat waPatiat. “|. 

' Mr.R. SOEDJONO - |: 

Tokio, 16 Maart 1936“... “s 
Las “0222 1: 

Jnnuari 35 sampai : 
|tanggal 20 Maart '35, selainnja mene- : 
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Anya nan amp 

  

   

  

   

   Selain dari Pengoeroes, mer Ingat 

kan soepaja Kaoem Iboe jang dirawa 
ada mempoenjai sedikit kepandaian 
oentoek dihari kemoedian, maka se 
djak dari tanggal 18 Maart '34, telah | » 

- dioesahakan dengan mengadakan Ci 
sus mendjahit. 

gadakan: ur 

Diadjarnja 
lasa dan    
   

  

   anal, Waninja Oa boa! 
    
vyatot Pp ek 4 sa 

KOBE PROP Te Mtma 

sin jang dipakain Lan Ck 
poenjaan salah seorang bestuur. 

kas PPKI., PPKI, menerima pekerdjaan 

  

memboeat sprei,. saroeng bantal, 

o jarenda dan sebagainja, pembaj 

   
    

    

  

   
       

  

    

   ai ebeapa A 

| Soerat jang sangat berharga dapat di 
tjoeri.. : p e      

   
    

  

djaran dan “kehormatan besar 

engad a rahasia jang penting 

| dikawinnja. 2 
00.» Extra film jang menarik hati, me- 

  

   
     

   

  

Dihockoem 14 hari pen 
jara. i pandan i 

g Padang bernama Zainoel “biasa mengambil barang2 tjoe- 
— dari” kapal2 jang berlaboeh di 

Ijoeng Priok sebag: i soember pe 
nja. Pada - 

     
loepann a tgl. 1 Januari jbl. 

| ini ketika kapal ,,Sipirok” berlaboeh 
| dengan lantas djoega ia mentjari naf 

toe, Kebetoelan toean Carel Maureau 

| stuurman klas lil hendak mentioetji pa- 
| katannja dan oleh karena ia masih ada| 

|. poenja toengakan f 4,20 laloe ia 

00. berikan oeanggdari i-10, dan sisanja 

| da akan sigra terima kembali. 

     

      

   

   

   
    

    

    

  

tiap2' hari Minggoe, Se| 

.liam pendjara. 

ia, | : : NEDERLA “ND 

ja boekan main, dapat | 

. la. niatnja dapat dilangsoengk an Iv Indonesia. 

Zainoel itoe teroes) 

'endjoekkan. dirinja 

wa itoe barang ada kepoenjaannja se- 
wat| orang Bombay di Pasar Baroe 30, dan 

telah disambar eleh alap-a!ap ketika 
boedjangnja senderkan Pn hotel 
Des Galleries”, | 

Menoeroet si. tocan roemah masih 
1 ' jang berharga f 200—.ia tjoema 

peli | dari seorang jang , “idak dikenal" 
boeat harga f 7,50 sadjx sedangkan 
ngisinnja KO, 0. 5 
“Lama kelanain maka politie menda: 

     
    

  

   
    
   

    

    

  

   

i. Memang orang ini ada terkenal 

   

   sekali. 
Didalam pemeriksaan politie maka 

kebalia mengakoe teroes terang kesalahan- 
ran(nja, sedangkan si toekang: tadah itoe 

Ibersama2 ia soedah-dimasoekkan da 

    

    

    NE 

|." Meninggal doenia. 
Den Haag, 20 Maart (Aneta) 

Telah meninggal! doenia kolonel Ba- 

'retta, bekas officier dari bala-tentara 

: —0 - 

Angkatan djoeree bahasa Japan. 

“Den Haag, 20 Maart |Anetal 
Diangkat sebagai adjunct-tolk oentoek 

bahasa Japan, Dr. R.H. Gulik. 
Ke Gp 

“| Memperingatkan Iboe Soeri Emma. 

Den Haag, 20 Maart |Aneta): Di 

waktoe malam sebeloemnja itoe hari 

oentoek memperingatkan hari mening 

gal doenia Iboe Soeri Ratoe Emma, 

Koninklijke Militaire Kapel memperde 

ngarkan lagoe moesik dengan oepatjara 

di depannja gedoeng Parlement, jang 

didengarkan oleh semoea anggauta2 

| Parlement. 
Perkoempoelan2 dan corporaties 

'diantaranja mana Bestuur dari Gemeen 

te De Haag, meletakkan karang2 kem 

bang di toegoe peringatan di Regentes 

seplein. 

sekali orang2 Giantaranja anggauta dari 

roemah-tangga istana Radja dan per- 

soneel, memperingatkan harimeninggal 

doenia Iboe Soeri Ratoe Emma di tem 

pat koeboerannja, di mana ditaroeh 

banjak karang2 kembang. diantara 

mana dari bekas-Radja Duitschland 

Wilhelm dari Doorn. 
& 2 # LT AG— 

PB. 2 AZIA 
E.i| Memperselisihkan kedoedoekan: 

Radja. 

|. Hampir mendjadi 

de ek risis politiek. 

'. Tokio,: 21 Maart (Aneta-Iwaki)   

  

       

     
      

    

   
    

      
     

    
   

  

    
      

  

is djoega ia beri tahoe 
li Sure dimoeka land 

“tadi pagi ia mengakoe teroes 
— kesalahannja dan dihoekoem 
. pendjara. : ea 

Pentjoerian mesin2 toelis, 
. Oleh specialist pen 
“tjoeri speda! 
ekang tadahnja djoe 

ditangkap. 

tanggal 3 December 1935 dar! 
nja tocan Kroot di Tandjong 

oeri soedah kesampaian 

| mesin toelis merk ,,Bar- 

1 200-kepoenjaan toean 

   

sri'jang didoega ada seorang) 
“Jitjin telah masoek da- 

itoe dengan djalan mem- 

1 60 
edjadian ini politie 

Akan tetapi beberapa hari jang baroe 
e ini" politie dari Hoofdbureau 
ah mengatoer penggerebekan jang 

s sekali. Mereka di Balaradja 
kampoeng Binjawak soedah: 

n itoe kedoea mesin toelis pada 
Tionghoa Lie Soen Tan Ke 
riksa lebih djaoeh didalam 

| ternjata poela bahwa ia 
eah speda jang memakai 

tawi, | 

  

. Ketika diperiksa 

      

       
ga 

a mengoesoet didalam ke| 

mangga tjoeriga dan|tan 

ISatoe hal, jang dengan keras sekali 
'diperselisihkan, jalah tentang tjara ba 

    

oentoek menerangkan Grond- 

    

| “Satoe kali soedah terdjadi, bahwa 
soal itoe hampir menimboelkan crisis 

politiek, tapi sekarang soedah selamat 

lagi sebagai kesoedahannja poetoesan 

Hoogerhuis jang dengan segenapnja 

minta kepada Pemerintah soepaja tjara 

Pemerintahan di Japan : diterangkan 

— Idengan sedjelas2nja dan oentoek mem 

Ipertinggikan semangat nationaal. 

Radjajg. mahakoeasa 

Perselisihan dimoelai dengan penje- 

rangan oemoem terhadap itoe theorie 

dari Dr. Minobe, bekas goeroe tinggi 

dari Keizerlijke Universiteit di Tokio, 

jang soedah 30th diterima seperti baik. 

“Fheorie itoe memandang Negeri Ja- 

pan sebagai satoe Rechtspersoon, dan 

Radja sebagai ,,orang-perantaraan' (tus 

schenpersoon| 2 

Waktoe sekarang, theorie ini soedah 

dibantah oleh kaoem Reactionnairen, ig 

pertjaja kepada kekoeasaan dengan se 

penoeh penoehnja dari Radja. 
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 Anti-van Balen, 
. Aneta kawatkan dari Bandoeng, me- 
'noeroet A.I.D. kaoem pedagang radio 
idi Bandoeng tidak menjoekai toean 
Van Balen sebagai anggauta Volksraad. 

dalan Gp asap 

pb ed Tourist. 
Bekas Directeur dari Javasche Bank 

toean Van den Berg, berangkat dari 
Durban (zuid Afrika) pada tanggal 31 
|Maart dengan kapal ,,Houtman” ke 
tanah Djawa. | 

'Tanggal 20 April ia ditoenggoe da 
ignja di Tandjoeng Priok. 

soednja dari ia poenja perdja- 

  

        

    

    

    
   

  

     

  

   
    
   

  

      

  e maka kenjataan bah 
   

lanan, jalah hanja oentoek pesiar sadja.      

pat tahoe bahwa si pendjahatnja itoe |. 
ladalah Rindon dari Djembatan Item | 

gai pentjoeri speda jang tjakap| 

Delft, 20 Maart (Aneta) Banjak| 

  

Perkoendjoengan kapal Inggeris. 
Flotille - vaartuig Inggeris bernama 

i»sLaburnam”, datang dari Nieuw- 
Zeeland didalam perdjalanan ke Singa- 
pore, dari 21 sampai:24 Maart akan 
mengoendjoengi Boeleleng dipoelau 
“Bali, dan dari 25 sampai 27 Maart di 
Soerabaja. Bk : 

Na ana 

. Lagi satoe peramipokan di desa. 

Dari Walikoekoen pembantoe kita 
mengabarkan: 2 5 

Pada hari Saptoe malam Minggoe j.I. 
sekira djam setengah 10 malam. roemah 
nja seorang Indonesier bernama Wong- 
sokario doekoeh Katreban-desa Seka- 
ralas (Walikoekoen) telah bemasoekan 
pendjahat kojok, jang menoeroet ke- 

trangan dari orang jang ketjelakaan 
(jang poenja roemah) terdiri dari lebih 
koerang '15 orang. sama bersepatoe, 
maksoednja pendjahat kedalam roemah 
dengan mendobrak pintoe dan setelah 
bisa masoek orang2 isi roemah, jaitoe 
4 orang masing2. dapat poekoelan 

'Isekali dan tantas ditengkoerapkan di 
tanah djogan, malah ada salah satoe 

jang dapat extra, jaitoe diobat-abitkan 
Idiontang-antingkan Jav.| 

Wongsokario jang pada itoe waktoe 

mahnja jang “belakangan ini tidak 
berdjaoehan letaknja sama roemahnja 

jang . terseboet. kesatoe, mendengar 
soeara -ramai2  diroemahnja 
berpamitan dan diantar oleh menan 
toenja poelang, akan tetapi. orang2 
pendjahat tahadi setelah. mengetahoei 
djika ada -orang datang, salah satoe 
diantaranja lantas mendatangi 2 orang 
terseboet dengan mengatjoengkan se 
bogah pistol dan diboenjikannja, tetapi 

boenjinja tidak keras. Wongsokario 
dan menantoenja mengetahoei dan 

mendengar itoe sigra melarikan diri 
dan rapport pada politie. 

Begitoe orang2 pendjahat mengeta 
hoei hal itoe, lantas mereka melarikan 
diri dengan bisa mengondol barang2 
terdiri. dari tjintjin2 mas, toesoek 
konde mas, kain2, seharga f 37.40 dan 

ocang contant f 8.— Sampai ini ka 

baran ditoelis, politie beloem dapat 

keterangan. 

—0— 

Bentjana angin. 
Danpertolongan 
bestuur. 

ngabarkan': 

hoendjan dengan disertai angin jang 

|besar djoega, hingga di beberapa tem 

pat ada kedjadian roepa2 ketjelakaan 

jang meroegikan boekan sedikit pada 
pendoedoek2nja. 

Di kampoeng Tjangkoeng desa Tji 
awi “onderdisfrict “dan district Pali- 
manan “Cheribon) ada 10 roemah jang 
binasa kena angin, hingga mendjadi 
kan kesoesahan pada “mereka jang 

poenja. Ketjelakaan manoesia tidak ada. 
Dengan oesaha Bestuur orang2 jang 

ketimpah bahaja itoe mendapat pin- 

djaman oeang dari Negri, ceangmana 

keloearnja dari oeang ' Weerstands- 
fonds jang haroes dibajar kembali da 

lam doea setengah tahoen dengan 
djalan meniftjil. 

  

  

Sedjak beberapa waktoe ini keadaan 
lada soenggoeh menggontjangkan, dan 
paling achir ini diterima kawat Aneta 
Havas dari Amsterdam jang menga- 
Ibarkan bahwa pemerintah Belanda 
tidak bermaksoed oentoek mengadakan 
tindakan2 restrictie (perwatasan) boeat 
oogst lada Indonesia jang akan datang. 
Artinja hasil2 boeah lada anak negeri, 
teroetama di Lampoeng dan Bangka 
tidak akan dibatasi. 

  

  

  

Pembantoe dari Djokja: 
Kabaran dari toean soedah dimoeat 

jbl. sedang briefkaart toean diterima 
ini pagi 21 Maart 1935, harap toean 
makloemkan. 

Toecan M. Tjitroprajitno 
abon. 8593 Cheribon: 

Tentoe sadja adresnja pada Kepala   | Dienst terseboet di Betawi. 

diroemah anak menantoenja dan roe| 

lantas | 

Dari Cheribon pembantoe kita me- 

Baroe ini bertoeroet-toeroet toeroeny 

Tanaman lada tidak akan dibatasi | 

dalam 2e. blad hari Selasa tanggal19|.| 

    

  

    
   

  

Toean S.K. Tirtajasa, Se-| Toean R Bangsawan Tan- 
rang: Memang kita sengadja tidakjdjoeng Enim: P3 
moeatkan soerat. kiriman togan itoe| Toelisan ,, Dokter mata doeitan” sa- 
dengan selengkapnja, karena dengan|jang ta' dapat kami moeatkan, sebab 
dimoeatkannja itoe  perhoeboengan|ta' ada alasanaja. 
jantara golongan Pengoeroes. Sekolah Loh La La 
'Tirtajasa dan golongan jang pro-goe-|- Be - ui 3 NAN Nteg uh 3 5 s "1 | CrSK. IO x 

MN 2 Dn Pra wr Sate | hortret dan tentang atoerannja kita te- 
p jang kita tidak inginkan, de- | apkansadja sebagaimana jang soedah2. 
ngan mengingat kepentingan pergaoe- : gp : dah di 
lan seteman choesoesnja, dan Ti r- PN MAAN NA. KORAN 
Itajasa oemoemnja, Kepentingan2 ng sig 
itoelah jang kita oetamakan, sebagai| Njonja Mat.Noers€ha Poer- 

|sesama poetra Banten, Ksatryaantidak|w okerto: AN GA 

'diperdoelikan, asal ketertiban dalam| Harap berikan adres njonja jang te- 
pergaoelan baik kembali seperti doeloe, (rang soepaja dapat membalas didalan   
  

  
  

    

  

Ka Oa soerat : 

MOESIM MALAISE!!' mm MOESIM SOESAH!! 

Perloe moesti ichtiar aken tambah penghasilan ! 

Maka itoe sewalah Toko di Kramatplein No. 3 (Pasar Merah) tjotjok 
sekali bocat Toean boeka peroesahaan disitoe. Oewang sewah 

moelai dari F 30.— dan lebih djaoe Y 

— Boleh berdami pada — 

N.V. KHONG TIN 
Kantoor Tongkangan 12, Telefoon 400 Batavia. 225       
  

  

  

DJIKA KAOF INGIN TINGGAL TJANTIK PAKE LEKAS, 
JAITOE ! 

KWALITEITNJA BANK DAN MOERAH 
HARGANJA .TJOEMA MINJAK RAMBOET 

HAAR ONE , 

0 
JANG PALING 
TERKENAL 

5. ME 
| Keke an dan dingin dipa 

     

  

  

      
aga 

Terisi dalem flescho dari 50 gram tjoema harganja FO,30. Pem- 
belian doeat diloear tempat paling sedikit 1 dozyn djika di 
sertaken oewang terlebi doeloe, ongkos kirim V R Y 

Bisa dapet beli diantero tempat. 

Hoofd-Depot Patant-btedici Handel 

GALENICA'         
  

  

  

  

30800050000 
300000WU0 
300008000090 

D 2 

9 

  

Beginilah ,,vingerzitting“ (letaknja djari) pada tiap-tiap mesintoelis, 
hingga bila mengetahoei ini. gampang mengetek ,,zonder lihat letters”. 
— itoe, peladjarilah! Kita tanggoeng lekas piniar dalam tempo 
pendek. 1 ! 

Pembajaran : Sangat moerah: abonne's Pem. SH anak-anaknja. 
... 10 pCt reductie dan jang koerang mampoe.....,... gratis. 

Adres Menoenggoe. dengan. hormat 

Typewritirg — Course ,,The Speed" 

(t/o Gg. Bridjo) 10— fingers ,,Invisible-System" 

ai Str. Gg, Klientji -— (Blindschrijyen) 

BATAVIA-CENTRUM 

Gg. Klientji Binnen 49,   — Auteursrechten cp deze advetertie veorbehouden Lia       
4 u “ 

2 Tanah Abang 34,  —  Batavia-C. “ 5 

Cu
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BEA Me Na Tapi ta aura Me ka 

VERT.    
    
   

  

— 4 

Na balar dan 2 Umi aa 

   

    

  

    
    

    
     

  

       . Robert Montgomery 

HIDE-O UT“ 
(Or Don JUAN VAN BROADWAY) 

  

    Dibantoe oleh 5 

(MAURBEN O' SULLIVAN 
“EDWARD ARNOLD 

ELISABETH PATTERSON 
| Soeatoe tjerita pertjintaan dari seorang bandiet kota dengan 

| seorang gadis biasa dari desa. la sangka apa sadja jang hatinja 
ingin bisa kedapatan, selamanja hidoep gembira sampai seorang 

gadis dari desa kasih adiar padanja, bahwa ada lagi soeatoe 

| penghidoepan jang lebih soetji dan penting, jangia tidak ketahoei. 

Dimanakah itoe tjinta ? Lucky Wilson dapat ketjintaan, jalah 
ditengah padang (desa) jang penoeh keelokan dan baoe-baoean 

jang menarik hati. Betoel ia seorang bandiet dan Don Juan, 
akan tetapi dengan pengaroeh seorang gadis desa jang bertangan 

litjin dapat membentoek ia mendjadi baik kembali. 

    

    

      

        
         

       

    

        

     
    

        
       

        
      
      
      

    

    
     

  

        

     

    
       
       

       

         

     

        
       

    

       

  

     

    

   
   

  

   

   

  

   
   

    

   

   

  

   
    

  

   
    

    

            

    

         
     

   

   
   

      

  Inilah satoe tjerita jang penoeh mengandoeng arti.         
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CENTRALE BIOSCOPE $ 
| ah Mr, Cornelis . 

Bocat hari. REBO 20 dan KEMIS 21 Maart 1935 

DOEA SILOEMAN OELER 5 

“POETI sisi, OT ITEM 

'Terpetik dari satoe tjerita Tionghoa jang terkenal F 

.100”/o BITJARA MELAJOE e 

F — Satoe. nak moeda jang tjakap serta terpeladjar telah dipenga: 

. roeim dan sampe kawin sama satoe oeler poeti jang beroepa FI 
' seperti satoe prampoean tjantik. — 

| BE 
Non dd ddOD 

6 

       MEA 

Boeat hari . Rebo 

- 20 dan Kemis 21 

Maart 1935 

   

  

  
    

H0 Roesia Pemboenothan M- Terbalik 

Anak-anak tidak boleh nonton 

  

  

OUW PEHTJoa io“ 
& 

II -j- TABIB S.S. MOHAMMED ALI -j- 

  

R FE X Ini malem dan malem 

THEATER brikoetnja 

Satoe film keloearan dari Warner Bros 

   

  

     

  

            

  

  

  

Waar Zijnu Onze Kinderen? 
(WILD BOYS OF THE ROAD) - 

     

    

      

dengan Frank Darro — Dorothy Coonan — Rochelle Hudson 
dan beriboe-riboe pemain lagi. 

Dikarang menoeroet tjerita Daniel Ahearn 

Segala kedjahatan2 dari anak-anak terserah kepada orang2 toea 
dan pengoeroesnja. 

Sebagi voorfilms: dipertoendjoekkan film carton ,BOSCO THE 
MUSKETIEERS“ dan , DE SCHOONDE PLEKKEN DER AARDE" 

| . 

    
      

   

      

  

  

'RIALTO BIOSCOOP 
eaoenen : Bat-C. 
    

1 joema saloe malem sadja 

Tiit Kiam Pat Hiap 
(DELAPAN PENDEKAR PEDANG RESIA) : 

Samboengan dari Tjerita 

»,PAT KIAM HIAP“ 

Satoe fjerita Tionghoa dengen seanteronja bitjara Melajoe jang 

terang dan gampang dimengarti. 

Delapan orang-orang gaga moesti foeroen tangan boeat bela satoe 

prampoewanjang telah dikeniaja oleh satoe orang pertapahan jang 

roepanja seperti satoe monjet, 

Anak-anak boleh nonton. 

2 

  

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

  

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

& 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
dan bakar baek dalam: jatau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah tama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 
sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau 
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah “ilang 
tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- “ 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 
dibawah djari-djari kaki. 
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
ngobati dalam seminggoe bceat Indonesier f 0,50, orang asing 
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. 
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet pe flesch 
20 gram f 2,— 

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

   

    

  

. i Kleermaker 

MALAISE TINGGAL MALAISE MOEDAHAM 

| 

   
    
   

TOKO DELYAN A 
MEUBELS en RIJWIEL HANDEL | 

Boeka Toko di. Kramatplein 37. 

Filiaal tetap di Menteng Goentoer- 

weg. 263 

  

  

Dokter SOETOPO. 
speciaal oentoek penjakit koelit 

Djam bitjara: 6—7 sore 

Hari Saptoe dan hari besar toetoep 

Salemba 71 Telf. WI. 23 Mc. 
140 

SERA 3 

  

Bertempat : 

| Dr. F.O.K. BORMANN 
9 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 . 

43 
2 

  

MEEMRNMNNeNre LI MENNNNKNNNNSN : 

J.E. VAN DER KAADEN 
HUIDARTS 

Kramatlaan 14 — Telf. WL. 3738 
|Specialist oentoek: penjakit koelit, pe- 

njakit  djalanan kentjing, pekakas- 
pekakas boeat obatin penjakit penjakit 
koelit jang bikin roesak kefjantikan dan 
boeat bikin ilang bekas-bekas loeka 
habis penjakit dan habis fjilaka. 
Djam bitjara : hari bekerdja 7 — 9 dan 

Hari Saptoe sore hanja setelah bitjara lebih 
doeloe, : 18 

  

  

  

ex toekang ditoko Oger Freres 

Petodjo Binatoe No, 18 Gang | Batavia-Centrum 

  

Djikaloe toean2 Ingin potongan jang 
bagoes enak dipake: Boektikenlah saja 
poenja pekerdjaan dikleermaker jang 

terseboet, dan soedah banjak poedjian 

diantero Langganan2 dari saja perula 

potongan. 
MOEDAHAM ' “39 

  

  

AWAS dan PERHATIKEN benar2: 

sebab soedah di boeka Curcus Ma- 

chine Schrijven dengan” sepoeloeh 

djari dan Leidernja di tanggoeng Ge- 

ddiplomeerd, Demikian Curcus Siang 

dan malem bahasa: Inggris-Melajoe 

dan Inggris-Belanda,-Belanda-Melajoe 

dan Duitsch-Belanda. Goeroenja se- 

orang ex. Student dari R.H.S. Bata- 
via, Keterangan boleh Tg pada: 

  

Mevr. A. Scheltema Joustra| Electrische .- Drukkerij 
Oogarts sPENGHAREPAN” 

Raden Salehlaan 45 Tel, 6167 WI. 

41 5 — T sore berarti kunst. 

Oude Kerkhofweg 36 —  Bandoeng 

Mentjitak dari pekerdjaan ketjil 
Djam bitjara 1.30 — 8.30 pagi|sampai besar. Pertjitakan kita ada 

Vendu-Comm. & Adm. tan 

SALAM 
19 Ilir (Kapoeran 1): 
PALEMBANG 

MANA : 

64 YAA NA AAU 
R1 

  

        
  

  

Panema PALACE 

sTHE WORLD MOVES, 
  

dengen Ma deleine Carrol — Franchot Tone 

Film jang besar — indah sekali — Menarik hati, Soeatoe film jang tak berenti- -berentinja mendjadi 
pertjakapan orang di saban hari, 

» THE WORLD MOVES ON” keloearan dari satoe windoe jang laloe dari kebentjian-pengharapan 
dan Tjinta ! 

3 Diperboeat oentoek mengasih soeatoe satin kepada segala manoesia dari hal keadaan doenia 
jang lebih djaoeh, soepa,a bisa berobah mendjadi baik dan benar, 

  

VARIA—PARK malam Minggoe Goeletan Besar 

DONDER (Soaib)  — " RINDOMANAH 

in Bogor ' Batavia un 

v 

    

    

Ini malem dan 

malem 'brikoetnja 
ONs DE WERELD 1: 

GAAT VERDER 

  
      

Su 
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Sementara itoe 
gaimana peman 

#9 » 

2 ama 1. “ 

0... So'al jang terseboet dalam kepala 
— toelisan ini boekan soeatoe so'al baroe: 
5 bagi Ra'jat Indonesia. Bagi soeatoe ne 

geri Agraria, Soeatoe negeri jang hi- 
doep dan penghidoepan anak negeri- 
nja teroetama ada tergantoeng daripa 

—. da hasil boemi, hak tanah'ada oeroe- 
san jang terpenting. | 

0... Toelisan ini kita dahoeloei sebagai 
“»MmOfto“ soeatoe citaat dari pada kara 
ingan M. Dd, didalam madjallah ,In 
donesia Raja” orgaan daripada , Per 

— himpoenan Peladjar2 Indonesia” (perh. 
" Sitoeden2) di Djakarta, Jan.-Febr, '32, 
didalam karangan mana penoelis ter- 
seboet melahirkan protest sekeras2nja 
'atas angkatan oleh pemerintah daripada 
»Commissie Spit,” commissie 

mana jang diserahi pekerdjaan oentoek 
. mempeladjari so'al pemberian hak tanah 

kepada Indo di Indonesia ini. 
Sehabis penoelis M. Dd. melahirkan | 

|. perasaannja jang termaktoeb diatas 
“toe, maka ia melandjoetkan karangan 

nja dengan berikoet : 

| Dari itoe sangatlah ketjiwa hati 
kami, melihat. perhimpoenan kita jg 
pada masa ini mendjadi penjoeloeh 
bangsa - perhimpoenan jang mema 

| kai diri nama nasional, jaitoe P3KI « 
tinggal diam sadja dan sedikitpoen 
ta” mengeloearkan soearanja. Mereka 

o.akan toenggoe doeloe sampai com 
- missie mengeloearkan verslagnja, 

|. katanja. Saudara2, saja persoonlijk 
. disini dengan keras mentjela haloean 

jang sedemikian ini, saja masih ingat 
. tragedie proces Ir. Soekarno dan 
— teman2nja - dibelakang ini P3KI. 

djoega bertaktiek : sobat, saja ting 
|. gal diam doeloe, saja maoe toeng 

|. goe sampai vonnis datang. Laloe 
. vonnis datang dari Landraad, mere 

      

   
    

   
   
   

  

     
      

    

     
   
    

      

      

   

      

   

   
   

    

 mengeloearkan poetoesannja. Habis- 
:“habisan protest, resultaat: mereka 

| tinggal dihoekoem. ae 
Sekarang P3.K.I. akan toenggoe 

verslag commissie, nanti kalau ini 
"verslag soedah datang P3.KA. me- 
ingatakan : saja maoe toenggoe ont- 
werp ordonnantienja doeloe, kalau 
:gak gitoe, mana boleh kita dapat: 

19 bisa protest. Nah laloe ontwerp 
D0 1datang : P3,K.I. bersabda : saja maoe 

000 lihat doeloe mana artikel2 jang di 
-ambil polkrad mana jang ditolak, 

| kalau ordonnansi soedah dipoetoes, 
nah baroelah kita bengok-bengok. 
Memang koeat sekali politiek jang 

sekian !! : AAA NA 

tetapi kita memandang ada fae- 

hoei perasaan kaoem terpeladjar kita 

|. Verslag Comm 1 
Indo soedah lengkap dan telah dioe- 

kan oleh penoelis M.Dd. dalam Indo- 
—. nesia Raja itoe ternjata ada benarnja. 

 P3.K.I. ternjata tidak bertenaga sedikit 
|. poen djoea dalam oeroesan ini,” 

|. Hanja sadja baroe baroe ini kita da 
membatja seboeah Commissie Hak | 

nah, jang terbangoen oleh toean2: 
im, Koesoemo Oetojo, Mr. Koen 

dan Mr. Mohd. Yamin semoeanja 
'auta2 daripada perhimpoenan2 
masoek dalam badan P3.K.I. 

itiatief ini dilakdekan atas 

  

Oleh “Abikoesno Tjokrosoejoso. 

'Hari Selasa ibi. kita soedah moeatkan 
nja- Mr. Muh. Yamin tentang ini so'al tanah jang ma- 
sih akan disamboeng dalam minggoe depan. 

'tanah mentah 

.djoekkan 

Citaat ini ada sedikit pandjang agak- | jang ditegistreer ». ...... 

inja meniroekan dengan selengkap- | 
. Dengan ini kita dapat mengeta-| 

issie Hak Tanah bagi| 

moemkan. Sebagaimana telah diramal- | 

   

  

pemandangan 

dibawah ini kita moeatkan poela ba 
ngan dan pendiriannja t. Abikoesno 

Tjokrosoejoso, dengan begitoe dari belbagai fihak da 
“pat diambil kesimpeelan dan pemandangan jang kira- 

| « bermanfaat bagi pembatja kita. Red. 

  

Selama kita bernapas selama kita bertena Aa | ga selama kita akan selaloe mengeloearkan pro 
P9 test kita atas permintaan indo ini selaloe ki 

ALA ! k ta akan membela habis habisan segala hak hak | “bangsa kita bapak tani ini saudara saudara!! 
M. Dd, 

(dalam “Indonesia Raja" 
. Jan. Febr. 1932) 

Njata P.P.P.K,I, masih tinggal 
diam! Apakah badan ini tidak ber- 
njawa lagi, walaupoen sesoedahnja 
Partindo keloear tidak ada kefentoean2 
negeri sedikitpoen akan menghalang- 
halangi langkah terdjangnja ? , 

Diatas telah kita katakan, bahwa 
bagi soeatoe negeri Agraria so'al tanah 
adalah soeatoe so'al jang terpenting. 

dikoloniseer di Zuid-Soematera, oleh 
ikarena apa? Oleh karena ditanah 
kelahirannja sendiri, ja'ni di Djawa, 
soedahkekoerangan tanah, 
boeat bertjoetjoek tanam. 

Beriboe-riboe kaoem tani bangsa 
kita sekarang bergelandangan dikota 

karena apa? Oleh karena ta” mem- 

Sebeloem ada ,,malaise” telah dapat 
dinjatakan, bahwa kaoem tani di 
Djawa telah sangat kekoerangan tanah : 

ta' ada lagi sebab 
semoeanja soedah direserveer boeat 
hoetan atau boeat pemberian erfpacht 
kepada kaoem modal asing. 

Walaupoen dengan keadaan jang 
seroepa itoe, jang njata-njata menoen- 

kekoerangan tanah jang 
sangat, bangsa kita kaoem tani di 
Djawa meng-,absorbeer“, terpaksa 
menjerot beratoes-ratoes riboe djiwa, 
jang kombali dari ,,contrakan”, Ke- 
koerangan jang telah njata tadi, tidak 
boleh tidak tentoe mendjadi memba- 

hajai ! 

Kita haroes insjaf atas keadaan jang 
terlaloe boesoek ini! Pelanggaran 
pemboekaan tanah mentah oleh kaoem 
tani saban waktoe dapat disaksikannja, 

|ka toenggoe 'lagi sampai Raadv.J. baik di Djawa Barat, Djawa Tengah 
maoepoen di Djawa Timoer.# 

Apakah kita masih kekoerangan 
boekti atas kesoekaran jang telah naik 
kepoentjak ini ? Pa 

Kaoem tani bangsa kita tidak meng 
harap penghidoepan jang kaja, tidak 
memboetoehkan pakaian jang berharga. 

Apajang diboetoehkan hanjalahsadja 
vtanah" — sekali lagi ,tanah" ! 

Tetapi apakah jang dapat kita njata 
kan lagi dalam kesoekaran bapak tani 
itoe? 

Jaaroverzicht 1932 menoendjoekkan 
tambahan pemberian tanah dengan hak 
erfpacht ada sebagai berikoet : : 

Boecat Grootlandbouw: 

5231 H.A. 
|, didjand. dengan tenioe 2853 ,, 

boeat smt. wakt: 639 ,, ” » 

Na Ona taktiek pergerakan kita ag diregistreer : ..... . Hekanan : 
et ee Karaan? wa PES 1 erdiadi2 | » Gidjand. dengan tentoe 166-, Injajang locasnja ratoesan—ja riboean Apakah sekarang jang terdjadi ? 2 ” boeatsmt.wakt: 287 » ba Ka Ng J J 

(4 HA. 51,40 baoe) 

Inilah kenjataan jang sangat pait dan 
pedas bagi kita ! 
| Tetapi dalam pada itoe kita menge 
tahoei poela, bahwa dalam waktoe jang 

Jachir2 ini berpoeloehan riboe HA tanah 
erfpacht sama sekali tidak dikerdjakan 
oleh erfpachternja, 

Disini dapat kita njatakan : 

-a. bapak tani mengeloeh-kesah ke: 
koerangan tanah, bahkan mendjerit : 
»Kasihlah tanah padakoe“ ! 

— b. kaoem erfpachter besar dalam 

malaise ini terpaksa membsrokan, ter-   
  

   
     

. , 

. orang loear. tidak dapat| 

Beriboe-riboe orang sekarang haroes | 

kota oentoek. mentjari pekerdjaan, oleh: 

Jilaa shiraathimmoestagim, 

| BoecatKleinlandbouw:| 

  

Actie Moehammadijah di Lampoeng. 
Pembantoe kita dari Lampoeng me- 

ngabarkan. 
Pada 16 Maart 1935 MD, groep 

Tjipadang Wai Lima telah melangsoeng 
kan sembahjang lebaran Hadji dilapa- 
ingan bal Wai Lima jg hadir loemajan 
djoega lebsh-koerang djam 7 pagi 
sembahjang selesai lantas semoea 
menoedjoe kemesdjid Wai Lima di 
iringkan oleh anak moerid sekolah 
madrasah MD dengan njanjian jang 
berarti mengoekoehkan silatoerrahim 
dan mengadjak bersatoe kaoem moes- 
limin dan moeslimat hal keislaman 

Djam 10,30 pertemoean dimoelai, 
jang hadir kira-kira 245 orang kaoem 
MD. dan Asjijah dan moerid-moerid 
kira2 45 orang poetera dan poeteri, 
Pertemoean dipimpin oleh voorzitter 
groep MD. Tjipadang sesoedahnja di 
oetjapkan terima kasih pada jang hadir 
sebagaimana biasanja. e 

Diminta moerid2 bernjanji sebagai 
menggembirakan pada pertemoean se 
soedahnja baroelah diminta pada toean 
Kanaroedin B.A.S. membatjakan alkoer 
anoelkarim serta dengan terdjemahnja 
bh, Indonesia goena mendjadi pokok 
atau pedoman bagi oemoemnja Islam 
choesoesnja pada jang hadir. 

Kemoedian diserahkan pada seorang 
moerid nama Moeiran, jang mengeloe 
arkan boeah pikirannja jang mana me 
ngoekoehkan pada pengadjaran alislam. 

Spreker jang ke III ialah toean Sjafie 
D.B, membitjarakan artinja bersatoe 
dan artinja persatoean, keterangan be 
liau ini amat mendjadi perhatian be- 
toel2 pada jang hadir walhasil dikoe- 
pas koelit dimakan isinja, ialah tidak 
tersemboeni lagi. Oleh karena perkata 
an-perkataan beliau ini dengan gam- 
pang dimengerti berhoeboeng poela 
dengan misal2nja. Begitoe djoega sen 
di alasannja dari kitab soetji dan hadis 

Kemoedian dari itoe diminta berbi 
tjara saudara Djasmin, ialah meriwa 
jatkan orang2 jang tidak maoe bersatoe 
tidak maoe mendengar nasihat dan 
jang tidak maoe mengakoe kesalah2han 
itikat2 jang telah mendjadi darah 
daging padanja. , 

Sesoedahnja, berbitjara Toean B: 
ialah membitjarakan partij M.D. oe- 
moemnja kata beliau ta' lain jang 
diatjoeng2kan dan ta' boekan jang 
didorong2kan hanja agar-memperbaiki 
kembali sji'arnja igama kita Al-islam 
jang telah djaoeh beda dari azas 
moelanja. 

Hal ini kata beliau boekannja igama 
jang djatoeh mendjadi rendah. hanja 
disebabkan pemangkoenja jang masih 
saling tjakar djoega sesamanja, karena 
inilah 'moelanja ditimpa Crisis2 jang 
mahal hebat, penganggoeran2 dimana2 
tempat pada zaman achir ini. 

Lantas beliau pegang seboeah al- 
koerin serta diandjos2kan kepada jang 
hadir, inilah seboeah kitab soetji jang 
mesti diselidiki benar benar artinja 
dan maksoed maksoednja penoehkan- 
lah kepertjajaan pada ini kitab jang 
memang ditoeroenkan Allah soeb: 
wataila goena mengatoer hidoep sela 
mat di doenia dan achirat dan djika 
ada datang perselisihan faham sesama, 
lihatlah didalam ini kitab tentoe akan 
dapat kepoetoesan jang menjenangkan, 
begitoe djoega Hadis2 R. s.w. s. 

Sebab kata beliau,  boekannaja al- 
koerian ini goena dinjanji2kan sadja 
atawa boeat azimat — tjoema boeat 
dimengerti apa2 maksoed2 dan toe- 
djoean2nia. 

Boektinja kata beliau, lantas mem- 
batja ajat alkoerin soerat alimran 101), 
Waman ja” tashin billahi fakad hoedija 

Indonesianja. barang siapa berpe 
gang dengan perintah2 Allah Alkoer'an 
maka sesoenggoehnja terpimpinlah ia 
didjalan jang loeroes atau Wie Allah 
vast aankleeft, wordt inderdaad op 
rechten weggeleid : 
 Kemoedian dari pauze toean pim 

  

Njata keadaan jang seroepa ini ada 
soeatoe keadaan jang gandjil sekali, 
bahkan menjalahi hoekoem Allah. jang 
menentoekan, bahwa segenap tanah 
adalah kepoenjaan Allah, jang haroes 
dioesahakan boeat keperloean penghi- 
doepan mahloeknja. 
Moedah2han Commissie Thamrin 

C.s. dapat dengan lekas menoendjoek- 
kan hasil penjelidikannja dan P.P.P,K.I. 
(kalau masih bernjawa) dapat dengan 
lekas menoendjoekkan tenaganja dalam 
so'al jang dengan njata berhoeboeng 
dengan kesangsaraan bapak tani me- 
noentoet segenap “keboelatan tenaga   paksa ta' mengerdjakan tanah erfpacht' dan fikiran | 

  

pinan memberi itoe pada jang hadir 
goena sembahjang lohor sesoedah 

| |sembahjang H.W. telah tjoekoep poe 
la menjediakan djamoean makan serta 
dipersilahkan makan semoeanja. 

Djam 2 lebih pertemoean ditoetoep 
dengan selamat serta dinjanjikan oleh 
moerid2 “sebagai memberi selamat 
berpisah—amin. 

Kalau politie kota datang 
dikampoeng ? 

: Dari Palimanan (Cheribon) pemban- 
toe kita mengabarkan : 

Doea Agent veldpolitie jang berken 
daraan fiets maoe djalan meronda 
kira djam 7 malam, didjalan besar 
betoelan keonderan Klangenan berpa- 
papasan dengan perempoean jang 
berdjalan kaki dengan diiringi 'oleh 
lakinja, Oleh karena itoe, perempoean 
terseboet mengambil djalan dipinggir 
sekali, akan tetapi itoe hamba wet 
menoedjoekan fietsnja teroes ke arah 
itoe perempoean, jangmana hampir 
terlanggar, kalau ia tidak lontjat ke 
tempat jang aman. Melihat kedjadian 
ini lakinja itoe tidak tinggal diam 
sadja, jang merasa dihinakan, apalagi 
ia meskipoen kaoem rendah termasoek 
golongan pegawai pemerintah. Dengan 
perkataan jang ta” sedap ia palingkan 
pada itoe hamba wet. Itoe hamba wet 
jang merasa salah dengan kelakoean 
jang tidak senonoh teroes sadja ber- 
djalan tidak memperdoelikan omong2 
itoe.— Ada-ada sadja. 

—0— 

Rapat oemoem P.S.1.I. 
Di Palembang djoega 
hari Minggoejbil. 

Pembantoe kita dari Plg. menoelis : 

Pada hari Minggoe tadi soedah d! 
langsoengkan Rapat Oemoem bersama 
(momentactie) dari PSII. afdeling Pa- 
lembang bertempat digedongnja t. Ke-, 
mas Hadji Nanoeng 1 Oeloe, jg hadir 
ada kira 150 orang, wakil pers anta 
ranja Pemandangan, sedang wakil Po 
litie telah tjoekoep,diloeardan didalam, 

Lebih doeloe diterangkan disini bah 
wa karena tidak mendapat gedong di 
centrufh, rapat oamoem ini terpaksa di 
lakoekan dikampoeng 1 Oeloe, jang 
terletak ditepi kota dan soedah dida 
tangi, tetapi tidak oeroeng perhatian 
publiek tjoekoep djoega. 

Wakil2 perkoempoelan antaranja ki 
ta lihat wakil Siap, PMI, SPI, dan lain2. 

Rapat dipimpin oleh toean Joesoep 
Achmad, Sebeloem rapat dimoelai 
toean Ass. Wedana Asaari menerang- 
kan kepada pimpinan rapat soepaja 
perkataan2 jang tadjam tidak.dipergoe- 
nakan. Soedah itoe djam 9.30 rapat 
diboeka oleh ketoea sebagai biasa, se 
kalian mengasih tahoe maksoednja ra 
pat ialah oentoek merajakan hari Raja 
Korban dan Moenagib-Tjokroaminoto 
Didalam makloemat jang disiarkan an- 
tara lain terdapat perkataan mengan- 
tjoerkan ini kelirve kata spr. sebenar 
nja mengandjoerkan, kesalahan tjitak 
itoe moesti diperberbaiki disini soepa 
ja djangan salah mengarti. Kemoe- 
dian bersama2 jang hadir dioetjapkan 
Allahoe Akbar 3 kali, 5 

Agenda pertama pembatjaan ajat 
Koeran dilakoekan oleh toean Gozawi 
sesoedah itoe madioe poela t. Daoed 
menterdjemahkan batjaan tadi kedalam 
bahasa Indonesia, sehingga iang nadir 
merasa poeas mendengar maksoed2nja 
itoe soerah Ali Imran moelai ajat 139 
sampai 148. 

Sesoedah ini pimpinan rapat dise- 
rahkan kepada toean Mattjik, ini me- 
ngoetjapkan terima kasih lagi, maka 
toean dipersilahkan membitjarakan ten 
tang Korban Nabi Ibrahim dan Mana- 
gib Tjokro. Spr. mengoetarakan bahwa 
kematiannjo toean Tjokro adalah ke- 
matian didalam perdjoeangan didalam 
badan jang dipimpinnja, spr. berkata 
bahwa sebaik - baik kematian dari 
oemmat Islam ialah mati Sjahid. Ke- 
moedian madjoe poela toean Mohd. 
Achir, djoega melandjoetkan pembitja 

    

raan toean Dentjik. jang berkenaan de- 
ngan kewafatannja toean Tjokro djoega, 
dimana spr. mengoetarakan ajat - ajat 
Koeran, kemoedian spr. peringatkan 
djasa - djasanja almarhoem itoe dida 
lam pergerakan  rakjat.  Pembitjaraan 
ini masih diteroeskan lagi oleh. tcean 
Soehardjo, 

Ketika spr. mengatakan bahwa ka- 
oem kiomo jang rendah, wong  tjilik 
atau orang ketjil jang tidak mempoe- 
njai hak lain dari pada memikoel be 
ban dan menoeroet perintah. Berhada 
pan dengan toean2 bangsa Belanda... 
sampai disitoe spr. distop oleh politie, 

Disini timboel sedikit perdebatan an 
tara Politie dengan pimpinan rapat, an 
tara lain pimpinan rapat: mengatakan 
bahwa leidraad pembitjaraan ada diki 
rim dari poetjoek pimpinan dan ten- 
toe poetjoek pimpinan akan tanggoeng 
djawab kalau ada apa2. Tetapi karena 
politie mintak djoega soepaja bagian 
itoe tidak diteroeskan membitjarakan- 
nja, lantas spr. Soehardjo pindahkan 
pembitjaraannja kebagian jang lain, 
sampai selesai tidak dapat stopan lagi. 

Sesoedah ini habislah jang akan di 
'bitjarakan, sekarang gilirannja publiek 
diberi kesempatan boeat bitjara. Jang 
lebih doeloe diperkenankan bitjara ia 
lah wakil dari Madjelis Woefoed P. 
S. LI. dan wakil Siap dan P.M.l. tja- 
bang. Palembang dan wakil P.M.1I., 
dari Djokja. 

Antara publiek loearan jang ikoet 
bitjara adalah toean Abdoellah, toean 
Mgs. Abdoellah, t, Kijai Hadji Masj- 
hoer Azhari jang mengoetarakan sedikit 
tentang Islam dan Democratie, toean 
Abdoelhamid Roeteng, toean m. Gasim, 
toecan M. J. Soeoed, toean H, Hasim 
dan toean M. Kamaloedin. 

Sesoedah itoe pimpinan kembali di 
serahkan kepada t. Jakoeb Achmad, 
lantas pimpinan rapat membatjakan 
seroean dari toean Anwar Tjokroami- 
noto, kemoedian t. Hadji Koharoedin 
membatjakan do'a selamat sebagai 
penoetoep rapat. 

Djam 3 rapai' boebaran dengan se- 
lamat. F 

Rapat oemoemdi 
Cheribon, 

Pada hari Minggoe jbl. di Cheribon 
poen PSI I. soedag mengadakan rapat 
oemoem jang dipimpin oleh: Moh. Sa- 
tari dan dihadliri oleh wakil-wakilpers - 
pemerintah dan wakil2 perkoempoelan. 

Pertama peringatan hari Raja: Hadji 
kemoedian memperingati almarhoem 
HOS, Tjokroaminoto sebagaimana ra 
pat oemoem dilain2 tempat djoega.——- 

Sampai djam 1 siang rapat baroe 
ditoetoep dengan selamat. 2 

—0— ' 

Hari raja Hadji di kota Palembang 
Ketika hari raja idoelfitri tempohari 

di Palembang ini orang berhari raja 
didalam tiga hari, jaitoe ada jang 
Minggoe, Senea dan Selasa. Tentoe 
sadja karena perbedaan ini mendjadi 
kan poela perbedaan hari raja Idoel 
korban. 

Menoeroet kepoetoesan Madjelis 
Oelama, hari raja Idoelkorban djatoeh 
pada hari Djoem'at tanggal 15 ini 
boelan, katanja beralasan dengan saksi “ 
saksi jang soedah melihat boelan fawal 
Zoelhidjdjah) pada malam Rebo tgl. 
5 djalan 6 Maart jang laloe. 

Lain dari itoe, pada hari Djoema'at 
8 Maart di Mesdjid Agoeng orang te- 
riakkan bahwa hari raja Hadji djatoeh 
pada hari Saptoe. 

Berhoeboeng dengan inilah. maka 
sebahagian pendoedoek jang ' ikoet 
Madjelis: Oelama soedah berhati raja 
pada hari. Djoema'at, sedang sebaha- 
gian lagi jang katanja ikoet Penghoe- 
loe soedah berhari raja di hari Saptoe. 

Di hari Djoema'at sebahagian toko2 
dan peroesahaan masih ada jang boe 
ka, dan pada hari Saptoenja semoea- 
nja toetoep. 

Tjoema baiknja dihari raja Hadji ini 
tidaklah mendjadikan oempat poedji 
lagi sebagaimana dihari raja Idilfitri, 
jang laloe.   
Kau 
Djoega 

POEYA 
Gigi 

ke-eilokan jang tida terlawan. djika kau gosok gigi saban 

hari dengan 

ODOL obat g 1 
aerkoemoergigi 

osok gigi 

Nama ODOL.soedah berpoeloeh-poeloeh tahoen. men. 

djadi tanggoengan- boeatt kwaliteitnja.   
iga 2 23 g MAh da MAA £ 3 Ki Sega aa 

Be nga Ad an SA ab PN aa Ia SD KAN La NUN LN WA 
LE GE YR ES na Habis 0 € : : 

  

    
    
   

    

        
      
        

         

        
        

       
     
   

Ka 
Ng

 
La 

de 
2.
 

LE
 
M
B
A
 

Ch



  

       

   
   
     

        RAAD jang'akan teroerai, terdiri dari | 

| 10 orang anggota, jaitoe toean toean :| 
NE Thamrin ser Ii 9. 5 Pe IN OYAR 

   
     

  

    

   
   

   
   

  

   

    

   

    
    

   
   

  

   
   

    

    

    
    

   

  

   

     
   

    

   

    

   

  

        

   

      

   

  

   

   
     
   

    

    
    
     

   

      

     

    

   

     
   

    

   
   
   
     

        

   
      

   

    

   
   

    
   

    

   
   

  

  

     

  

at - 

£ 

  

0 Oto Iskandar 
|... Soekardjo 

Wbarabo 267 "mona ag Sola 
Toean Dwidjdsewojo berhoeboeng| 

“dengan sikap keras jang diambil oleh 

TN 

B.O, sehingga toean itoe tidak terhi- 
toeng poela sebagai seorang anggota 

' B.O., tidak lagi opisil mendjadi ang- 

gota NP Atoe at AP 

“Betapa N.F. pada Volksraad jang 
baharoe itoe ? Dari pada 20 orang jang 

telah dipilih, berhoeboeng dengan tidak 

| derpilihnja t.t. Koesomo Oetojo dan 
Mochtar, tinggal ada enam orang jang 

- tentoe meroepakan N.F. itoe poela, 

2. jaitoe tt. Thamrin, Soeroso, Soang- 

.. koepon, Rasjid, Oto Iska idar dan Soe 

Bt “Iaelo: Tinggal lagi angkatan 10 orang 

anggota poela. : 2 

Tanpa dan seperti biasa, tidak se- 

moea dari 10 anggota angkatan itoe 

terdiri dari nasionalis poela. Oempama 

dari djoemblah itoe diambil dahoeloe 
doea, wakil Vorstenlanden, djika jang 

seorang misalnja sebagai toean Soeto- 

“po, tidak boleh tidak mesti | masoek 

“pada N.F. Djadi 7 anggotanjae Ada 

poen toean og, ek Oetojo pasti 

diangkat poela. Tetapi sebab kita le- 

bih mengharap apabila ia itoe di- 

angkat mendjadi voorzitter Volksraad, 

maka boleh tidak dihitoeng karena 

kalau kedjadian kedoedoekan itoe se 

jogia tidak dirangkap dengan mendjadi 

pota N.F. Kita tjoekoep mempoe- 

 njai onderscheidingsvermogen boekan ? 

|. Toean Dwidjosewojo lebih baik me 
3 ngaso. 

  

   

  

so. Djago lainnja jang tjakap dan 

jang haroes diberi tempat, tjoekoeplah 

aan 'Toean Wiwoho, sebagai wa- 

'kil Islam patoet poela diangkat. De- 

“ngan misal ini N.F. akan beranggauta 

'. 8, sedangjang dari angkatan masih 

“tinggal 7 (jang tiga dimisalkan dari 

| worstenlanderi , kabar bilang keangka 

| tan t. Pengeran Hadiwidjojo soedah 

boleh ditetapkan dan 1 WiwohoJ. Ada 

kah dari toedjoeh anggauta Indonesia 

harapkan seorang kawan N.F. poela ? 
Nama Tabrani ramai diseboet, teroe 

cma serenta regent Bangkalan t. Tja- 

kraniagrat menjatakan tidak dapat mem 

| penoehi pilihan. Kalau Tabrani mas 
'soek, ditilik dari sikapnja doeloe diza 

| man P.R.L, adakah ta akan memper- 
| koeatkan benteng N.F. dan atau akan 

| diterimakah ia oleh meerderheid (ke- 
banjakan) anggauta N.F. ? Kalau tidak 

ingat doeloe2nja, boleh djadi hal ini 

tidak akan meroepakan soeatoe ke- 

Ti MAKAR BRA :3 
|. Baiklah tidak main ramalan, moe- 

| dah tergelintjir (meleset). Tentoe diha 

rapkan N.F. itoe akan djadi makin 

'koeat, meskipoen kekoeatan itoe meli 

| hat keadaan soekar sekali akan se- 

| donesia semoea, djad 
.njak j 
poela 
sekaran: 

|. Kiranja dapatlah 

— djoemblah jang ada, 
. djoega, paling 

3, Kalau djoega kena crisis. 

dan Katholiek 
kali tot. dar 

Endrowahjono terdorong oleh ,,sema- 

ngat baroe m N.F, itoe. 

Tentang t. Oetoio, biarlah ia tidak 

kembali pada N. F., asalkan ia men- 

dapatkan kedoedoekan itoe. Praktaik 

telah oendjoek ketjakapan dan kete- 

nangan, kepandaian lebih.dari tjoekoep, 

dan seorang samenwerker jang djoe- 

djoer. Berani mengakoe teroes terang 

    

'ersoeratan Djawa lengah. 
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jang bakal diangkat itoe masih di- 

— djoemblah separoeh dari anggauta In- 
onesi: i 15. Paling ba- 

ang telah kedjadian 12, dapat 

koerang dari djoemblah IO jang 

mempertahankan 

dan kalau ,,naik” 

tinggi hanja akan sam-j 

“pai angka 12. Entah kalau ada ,lelakon 

'baroe“, oempama Indonesier Christen 
jang pernah di wa- 

Notosoetarso dan Kasimo 

“ masoek dalam N.F, itoe, 

doedoeki koersi voorzitter. Ia berhak 

  

Intandsche Meerderheia| 
timboel poela dalam perso'alan, 
berhoeboeng dengan  perkandidatan 
toean Oetojo c,s. mendjadi voorzitter | 
Vr. Tentoe sadja kalau tidak berani 

| Iberteroes terang merintangi angkatan 
— Ivoorzitter Indonesia, pers poetih hanja 
Imemadjoekan pihak bangsanja. Apa 

| Hagi kalau jang dikandidatkan itoe 
» Isebenarnja 

| martil, biarpoen berkoelit sawo matang. 
tjakap oentosk pegang 

Diriboetkan poela ,,Inlandsche meer 
Iderheid“ pada Vr. jang sesoenggoeh- 

nja tidak ada. Bagaimana bisa di 
katakan anggota Indonesia jang berle- 
bih djoemblahnja, padahal soesoenan 
terang kalau tidak menoendjoekkan ada 
'nja meerderheid itoe ? Indonesiers 30, 
Belanda 25 dan Asing-Timoer 5. Plus 
1 voorzitter, sedjak dceloe hingga se 
ikarang poen seorang Belanda, 

“ Ditilik dari sini, terang tidak ada 
pInlandsche“ meerderheid. Poen dika- 
takan ,,Inlandsche“ helft sadja be- 
loem memadai, sebab djoemblah ang- 
gota Indonesiers kalah 1 dari djoem- 
'blah anggota jang boekan Indonesiers. 
Lagi poen haroes diingati, bahasa 
djoemblah anggota 30 itoe beloem 
banjak artinja, sebab oemoem tahoe 
sampai dimana kekoeasaan hak dan 
kewadjiban Volksraad. : 

Jang betoel ada, jaitoe een niet: 
Europeesche meerderheid. 

Setengah pers poetih oendjoek, ba- 
hasa anggota Belanda sebagai tocan 
De Dreu dan Fornier banjak tjondong 
kepada Nationale Fraksi. Soenggoeh- 

poen pikiran waras mesti menghormati 

kesimpatikan doea toean itoe kepada 

kita, akan tetapi tambah doea soeara 
tidak banjak artinja. Lihat sadja bagi 

mana hasilnja poengoetan soeara. Pers 

poetih loepa atau sengadja tidak maoe 
tahoe, bahwa ,,Inlandsche“ meerder- 

heid jg boekan meerderheid itoe tidak 
membawa meerderheidnja soeara. 

pengetahoean bagi kita, betapa gemar 

pihak itoe mengorek perkara lama. 

Oude koeien.... Diakoei, banjak pi- 

hak kita boleh meniroe djoernalistiek 

sana, akan tetapi tjara jang satoe sa- 
toe ini sebaiknja didjaoehi. s 

— Ada mendjadi haknja oentoek menja- 

takan tidak setoedjoe pada angkatan 
seorang Indonesia poetera mendjadi 

voorzitter Vr., akan tetapi memakai 

jalasan jang begitoe lemah karena 

boekan alasan, apa lagi perkara lama 
jang sesoenggoehnja boekan soeatoe 
seal, ini soenggoeh satoe pernjataan 
ketinggian peil djoernalistiek. 

Kalau pers kita jang berboeat begi- 
itoe kita tjap inlander. Kalau pers sana 
di tjap dengan apa ? 

KAWAN KITA DI SEMARANG, 
Sjamsoeddin, karena tidak bisa bajar 
ocang denda oentoek persdelictnja, 
telah masoek pendjara. Ia dikoeng- 

Ikoeng dalam Huis van Bewaring. 
masoek bagian Furopa, dan dapat 
kamar poela sendiri. 

Berhoeboeng dengan ini ada soerat 
kabar bertepoek-tangan, katanja : djoer- 

nalis Indonesia agaknja. moelai dapat 

anggap pantas jowrnalist jg mendjalani 

'hoekoeman mendapat perlakean jang 
saksama, itoelah tidak perloe digem- 
birakan. 

Akan tetapi tentangan diri kawan 

Sjamsoeddin, kiranja ada lain alasan, 

'Perloe diketahoei, kawan Sjamsoeddin 

itoe ada mendjadi anggota stadsge- 

meenteraad Semarang. Boekannja tidak 

moengkin, bahwa perlakoean jang di 

alaminja itoe karena kedoedoekannja 

sebagai anggota gemeenteraad itoe. 

Dan masih didalam djabatan. 
Maka tidak pada tempatnja digem- 

birakan, Kalau soedah sepantasnja, 

kegembiraan itoe salah tempat. Apa 

poela kalau perlakoean itoe tidak di 

dapat karena ia journalist, tetapi sebab 

ia anggota gemeenteraad. 

Perloe diterangkan hal ini, soepaja   ia samenwerker dan sa werkerjang 

sebenarnja, jaitoe boekan: 

toekang moefakat . . ... 

    

   

    

                  

   

   
   

      
        
        

      

Dari Padang pembantoe: 

| Telah lama tersiar chabar bahwa 
Himpoenan Pemoeda Islam Indonesia 
akan mengadakan congras ke 3 di 

Padang Pandjang pada tanggal 16--20 
Maart 25, tetapi dengan tiba2 pada 
hari Selasa djam 10 tanggal 12 Maart 
"35 tocan, A. Mz an T. Banta 
sjam jang kedoeanja mendjadi peni- 

:tia besar congres dipanggil oleh 
H.P.B. Padang Pandjang, disiri di- 

        
   

        

     

   

  

in. jadanja, dan moelai 

kaoem journalist tidak bergembira dan 
bertepoek tangan boeat apa jg pantas. 

A 

kebanjakan dari pengoeroes H,P.LI 
bekas anggauta Permi, maka H.P.I. 
I. djoega kami anggap sebagai Permi 

lan dari sekarang 
H.P.LI. tidak boleh mengadakan con- 
gres,-openbaar besloten, dil. dan tidak 

boleh djoega H.P.I.!. er berkoempoel2 
lebih dari tiga orang (momok verga- 
der?) Boektinja H PI. berpolitiek 
jang pemerintah oendjoekkan ialah : 

berhoeboeng dengan persoonnja toean 
IM Sjafie jang doeloenja mendjadi 
Pedoman Besar H.P.l.l, sedang seka- 

'Manan dan T. Banta-ytang mendjadi Ketoea Oemoem di 
Permi. 

' Disini penoelis terpaksa memberi 
'tahoekan sedikit tentangan toedoehan   beri tahoekan jang bahasa congres 

tidak boleh dilangsoengkan, karena 
u 
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jang bersangkoetan dengan dirinja M, 

Sjafie itoe agar Rakjat Indonesia dapat 

  

Agaknja inipoen mendjadi penambah 

perlakoean - baik. Kalau memang di 

Maan 

menimbang dan pihak berwadjib da- 

Jang akan datang. 
Telah beroelang-oelang diwartakan 

diroeangan pers bahasa toean M. Sjatie 
telah lama keloear dari kalangan H.P. 
Ll Djikalau penoelis tidak salah se- 
soedah congres jang pertama dari 
H.P.I 1, di Boekit Tinggi tocan M. Sjafie 
keloear dari kalangan H.PI.I. dan tidak 
mentjampoeri lagi dalam hal-hal jang 

berhoeboeng dengan H PIl. 
Dan berhoeboeng dengan keloearnja 

toean Hindoen (adik M. Sjatie) dari 
boei Padang Pandjang diadakan oleh 
familie2nja Receptie sebagai meng- 
hormatinja (Boekan orang HPII. jang 
mengadakan itoe Receptie sebagai 
toedoehan pemerintah). 

Lebih djelas tjobalah pembatja per- 

hatikan: Dalam Conferentie spoed 

P.D. jang ke 2 di Boekit Tinggi 

(April '34) memoetoeskan: Orang 
politiek tidak diterima masoek H.P.L.I. ” 

jang karena itoe maka toean2 M. Soe- 

leiman, L. Abbas, D, Gani dan M. 

Raseich (ke-empatnja medjadi pengoe- 

roes H.P.I.I, sekarang) keloear dari 
kalangan Permi. 

Rasanja tjoekoeplah dengan ketera- 

ngan ringkas ini bagi Indonesia oen- 
toek menimbangnja. 

H.P.LI. telah doea kali mengeloear- 
kan air mata menghadang tjobaan jang 
boekan ketjil artinja bagi segenap 
H.P.ILer dan ra'jat Indonesia oemoem- 
nja. Doea kali penoelis katakan ialah 

jang moela2nja dengan larangan Con- 

gres ke 2 di Manindjau jang beralasan 

dengan kota ketjil dan kekoerangan 

politie. 
Ra'jat Indonesia sangat berbesar hati 

teroetama pemoeda2nja dengan adanja 

ini congres teristimewa lagi diatas 

oedara pergerakan jang maha sempit 

ini, sebaliknja rajat Indonesia menge 

loearkan air matanja, bersedih hati, 

sedih bagai disajat dengan sembiloe 

ketika tersiar chabar bahasa congres 

tidak boleh dilangsoengkan, oemoem- 

nja bagi segenap pemoeda Indonesia 

jang insjaf dan tjinta akan pergerakan 

'bangsanja. Sekarang marilah sama2 
kita memperhatikan dan berharap di 
masa jang akan datang H,P.I.I. terhin 

dar dari penjakit toedoehan jg. seroe- 

pa itoe, 
—9o— 

Penggelapan pada firma 
G. Hoppenstedt. 

(Dari Palembang pembantoe kita me- 
ngabarkan: 

Seorang pegawai dari Firma G. Hop- 

penstedt di Palembang soedah ditahan 

oleh politie- sebab terdakwa mengge- 

lapkan barangnja itoe firma. Doedoek 

nja perkara menoeroet keterangan jang 

kita dapati ada sebagai berikoet : 

Sesoedah Trianon Bar ditoetoep ka 

rena tidak madjoe, maka firma terse- 

boet diatas soedah pindah ke bekasnja 

Trianon Bar, perpindahan mana soe- 

dah berdjalan doea tiga hari. Pada hari 

Rebo jang laloe, sampai temponja oen- 

toek mengangkoeti barang2 dari goe- 

dang. Diantara itoe barang2 ada ter- 

dapat djoega peti2 korek api, ketika 

ini peti2 diangkat, ternjata ada begitoe 

ringan. tidak sebagai biasanja. Oleh 

sebab -itoe tentoe sadja orang lantas 

periksa, ketika ini baroe ternjata bah- 

wa itoe peti soedah kosong, meski- 

patnja ini peti jang kosong soedah 

mendjadikan pemeriksaan diteroeskan 

pada lain2 peti, disinilah  kenjataan 

jang tjoema tinggal petinja sadja, se- 

dang isinja soedah tidak ada lagi. 

Mengetahoei akan kedjadian ini chef 

dari firma terseboet soedah tentoe 

sadja lantas menanjakan kepada cranie 

(M. Saleh namanja) kemana dan apa 

"sebab maka itoe peti2 soedah hilang 

boeat moengkir, M. S. lantas mengakoe 

sadja dosanja, bahwa itoe barang2 

katanja soedah didjoealnja jang oeang 

nja boeat keperloeannja sendiri. 

Kabarnja chef dari itoe firma soedah 

pergi lebih doeloe kepada orang 

toeanja M. Saleh oentoek bermoefakat 

kalau2 orang toca M. ' Saleh dapat 
mengganti itoe barang2 sebanjak har 

ganja, dan 'djika ini ditoeroeti maka 

M.S. tidak akan ditoentoet dimoeka 

M.S. boekan orang jang mampoe, ter 

'hari Rebo sore (dihari ketahoeannja 

penggelapan itoe djoega) chefnja M.S. 

tentoe sadja M.S. lantas ditangkap dan 

Kepandean. 

mam 9 

Rempa-rempa dari Tjepoe. 

Tjepoe kota Minjak. 

Pembantoe kita mengabarkan : 

Memang maatschappij jang terbesar 

disini, barangkali seantero Indonasia 

jalah Bataafsche Petroleum Maatschap 

pij. Di Tjepoe tidak akan ramai, tidak 

akan ada Electriciteit My, tidak akan 

meni | piha wadj) 'Ysfabrieknja, djika tidak ada B.P.M. 
pat mengetahocinja soepaja djangan| 

I menaroeh sjak wasangka djoega dima 
Isa 

'rosotkan namanja sendiri—nama fami 

poen kelihatannja masih baik. Terda- | 

bahwa ada 6 boeah peti korek api| 

isinja, Karena tidak dapat lain djalan 

hakim. Tetapi karena orang toeanja 

| paksa permintaan itoe ditolak, demi ian 

soedah tarik tangannja politie, dan| 

ditahan dihoofdbureau van politie di 

    

  

Maka dari itoe pendoedoek Tjepoe 

jang berdagang, dan ketjl, sedang jang 
dari bangsa sendiri, tidak pantas di- 
kabarkan. Djadi djika akan bergerak 
disinilah tempatnja, dan djika ,,me- 
lempems, ja, disini jang ter-melempem, 
Kebanjakan dari kaoem boeroeh ini 
merosot sekali kederadjatannja. dapat 
kita seboet dengan pendek. 

Moreel dan Finantieel 
ontaard. 

Ja, telah mendjadi losbollen, losban 
dig, onverschillig, , ja... berarti me- 

linja—nama tempatnja—dan nama 
bangsanja. Maka memang pada 
tempatnja djika kita diseboet: Jav a- 
nenziin Groote Kinderen. 

Inilah soeatoe penjakit jang lebih 
ganas dari padaMalaria-Epidemi. 

malaria, ja soedah dikoeboer. Akan 
tetapi hidoep didalam keadaan mati 
(moreele— dan Finantieele losbandig- 
heid) ini membahajakan, ini meroesak 
Vrede en Ordemja rakjat. Dan 
djika kita tilik dimana2 tempat, dikota 
kota jang besar, memang masih banjak 
losbollen2 tadi: selama Kwalenini 
beloem hilang. sedikitnja koerang, 
selama itoe bangsa kita akan teroes 
doedoek berdjongkok dilapisan jang 
terbawah sendiri. 

Koeadjiban siapakah oentoek mem- 
bantras ini? Ta' lain ta? boekan, koe- 
wadjiban kita sendiri, kita kaoem jang 
telah mengarti, dan ingin sekali men- 
datangkan kebaikan-kebaikan. Maka 
pembatja, disini kami berseroe: Se - 
barkanlah soerat kabar kita ini 
dikaoem sebangsamoe sendiri jang ma 
sih memboetoehkan pembatjaan, ha- 
roes memboetoehkan membatjas maka 
salahlah djika soerat kabarmoe jang ha 

mari, soerat kabar jang penoeh dengan 
artikel2 jang baik2. Artikel T. Margono 
Dr. Soebroto. Dr. Moewardi, dil. inilah 
speciaal haroes disebar-sebarkan. 

Berapakah banjaknja pembatja P e- 
mandangan dibanding dengan 
pendoedoeknja? 

Maka, sebarkanlah, sebarkanlah , 
soekoer lantas soeka.,.. berlang- 
ganan. 

Pertoendjoekan amal. 

3 Atas initiatiefnja Cofnite jang terdiri 
ari : 
T.-t. Sasmojo (Wedana) Soepar- 

to, Sewojo, Soetarjo, Sechat, Hadite- 
nojo, . Wosodirdjo, Oei Goan Ing, 
Achmad Sarido, Soehardjo, ketoprak 
Sri Roekoen Santosa, jang ber- 
main di Tjepoe, pada hari Ojoem'at 
Imalam Saptoe) tanggal 15-16 ini boe- 
lan diborong. 

Pendapatannja bruto f. 176, netto 
kira2 f 110 akan disokongkan kepada 
Werkloozen di kota Tjepoe (Boemi- 
poetera). 

Jang datang mengoendjoengi banjak 
sekali oleh karena: 

1. Tjeritanja baik: Angreni Ia- 
roeng. 

2, diberi extra Krontjong jang dinja 

njikan oleh Miss. Chevrolet sripang- 

99pCt. kaoem boeroeh, hanjalah 1pCt. | 

'pembatja dan... 

Djika soedah mati, orang jang sakit| 

Ibis kau batja, kau simpan sadja dile-' 

    

3. memakai concours ketawa Gan 
menangis. MAN ena 

4, Inilah sebetoelnja jang terpenting, 

kartjis dapat dengan bon. Maksoednja 
itoe ocang bea masoek akan ditark. 
besok tanggal 1 April ini. 

O, ma'loem . pembatja,. memang 
'hidoepnja, systeem hidoepnja pendae: 
doek Tjepoe itoe, (99 pCt. kaoem 

boeroeh)99pCt. bonnensysteem. 
Segala-galanja berdjalan dengan 

bon, ... praktisch katanja...ha.... 
pendapatan kami ,.,.praktisch , ... 
oentoek djatoeh melarat dan hina, 
Feiten memboektikan. Perkara ini 
djika ada kesempatan dan tempat lain 
hari akan kita kensoekakan disini, agar 

soepaja mendjadi peladjaran bagi 
toeroet memikirkan 

«.. bagaimana tjaranja membantras 

penjakittadi....Nationale 
Kwalen tadi. 
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Journalist Tionghoa memboenoeh 
diri. 

Pendoedoek Djokja tentoe oemoem 
nja soedah kenal pada toean Liem 
Swan Tek, seorang journalist Tiong- 
hoa jang “boeat pendoedoek disitoe 
soedah tidak asing lagi. 

Pada hari Reboe jang laloe (malamj « 
toean itoe soedah kedapatan mati di 
sebabkan meminoem ratjoen. Apa se- 
bab dan lantarannja maka ia mengam 
bil vonnis sendiri ini, tidak dapat di 
ketahoei 

Hanja O.l bisa mengabarkan bahwa 
pada hari Minggoe jang akan datang 
toean Liem Swan Tek akan kawin, 
tiba2 ia mati meratjoen diri , , ! 

o 

Oa
 

Lebih landjoet Matahari bisa menga 
barkan tentang ini sebagai berikoet: 

Toean Liem Swan Tek. asal dari 
Solo tapi soedah lama bertoendangan 
pada Nona Ong, anaknja perempoean 
Toean Ong Boen Eng di Djokja : hari 
penikahan soedah di tetapkan pada 
hari Minggoe tanggal 17 Maart, di 
roemahrja bakal penganten peram- 
poean segala persedia'an goena itoe 
perajaan soedah diatoer tjoekoep, spe 
dah dibikin selamatan penganten, soe 
dah. pasang taroep dan soedah dipa- 
djang-padjang, pendeknja segala-gala 
nja soedah compleet goena itoe oepa 
tjara pernikahan, jang bakal dirajakan 
serba ramai, tetapi tidak dikira pada 
tanggal 13 Maart (djadi koerang ampat 
hari sadja sama hari pernikahan) menda 
dak si penganten laki (Liem Swan Tek) 
telah meninggal Doenia, beloem keta- 
hoean penjakit apa. Bagaimana riboet 
dan sedihnja familie Ong, pembatja 
'boleh bajangkan sendiri. 

Almarhoem toecan Liem Swan Tek, 
ada seorang moeda jang sangat giat 

sama oeroesan Korg-ik, dan ada djadi 
correspondent dari beberapa soerat ka- 
bar. Atas meninggalnja toean Liem jang 
begitoe mendadak, soedah tentoe ada - 
dirasakan sangat kaget dan sangat 
terharoe oleh sobat andainja. Begitoe 
djoega bagi siahwe di Djokja sajang 
kehilangan seorang jang begitoe giat 
serta pandai bitjara. 

— 0 mam   goeng S.R.S. sendiri. 

  

      

R MEUBEL & RIJWIELHANDEL ai 
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1 I MOLENVLIET OOST 106 — BATAVIA-C, — TELF. 1674 BAT.| g 

Bisa dapat dengan pembajaran menjifjil jang sangel ringan. . 

JISPEDA: MEUBELS: IJAfd. Radio Service Uu 

Raleigh Korsi medja Bikin betoel segala matjem 

w | Hercules Lemari Radio-toestellen. Pekerdjaan| g 

Dunlop Hopper Il Lemari Toilet tjepat en bagoes, Gediplo- 

Norman Buffet meerd Radio-Trician, keloe- 

I I Royal Enfield Tempat tidoer aran National Radio-Insti- | E 

Borsumy Lontjeng tute Washington, D. C., U. 3 

Camel Gramophone enz. || S. A, Mempoenjai perkakas 

E | Royal Scot Il modern bocat periksa dang & 

New Hudson bikin betoel. Kirim sama kita 

L |toean poenja Radio roesak. Ongkos sangat rendah. Advies vrij. 

RAD I O SERVICE 

  

  

  

SAWAH BESAR 56, 

oeroesan: incasso, belasting,   besar NIS-nja, SJS-nja, Boschwe zennja     
Kantor Oeroesan Pengadilan | 

: IRechtszakenkantoor)| “.. 

Mr. MOHAMMAD YAMIN 

Tel.Wel. 3799, BATAVIA-CENTRUM 

Kantoor oentoek mengoeroes perkara dimoeka pengadilan 

oentoek Merken, Faillissement Overschrijving, djoega oentoek 

tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomie 

menjalin kedalam berbagai-bagai bahasa. 

  

  
informatie, administratie, hak, 

: djoega salin 
-“ 

Satoe-satoenja kantor Indonesia di Djakarta. Diboeka tiap hari | 

dari p. 8—1 pagi dan p. 3.50—5 sore. Oentoek orangtid 

mampoe hari Selasa dari poekoel 1—5,s0ore. 
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190 bocah anak | | 

oe ,Setia Negara" diadjarka
n di 

e h-sekolahan tentoe sadja banjak 

menggirangkan anak2, sebab Kampret 

id 

oep asal 
84 4 3 Ba 

oe haroeslah tjotjok dengan pe- 
' hatinja, soepaja bisa djadi ke 
annja jang menjanjikan, tidak 

isa populair dari adjakan, 
rentah siapa djoega. 

a periang kembali ke ka- 

| Minggoenja tanggal 17 
h kapal djoega mengada- 
ngan Voetbal contra v.v.E. 

lapang Kesambi, dengan 
elftal dari anak boeah 

ngan dengan stand 

h kapal. 

ata makan toean. 
Tangan sendiri 
tertembak. 

kita dari Palembang 

a hari Minggoe jang laloe, toean 
| bersama engan toean Tan 
soedah bersama-sama pergi 
e. Hoetan jang ditoedjoe ada 
. doesoen Soekarami kira2 
kilometer dari kota, karena 
ekitar doesoen ini pendoe 
lihat binatang babi atau 

. Pagi2 kedoea toean ter- 
ah mengitari itoe hoetan 

senapan jang terisi. tetapi ma 
“mereka sampai tinggi hari 
ega mendapat binatang per 

rkan disatoe semak dekat mereka. 
sarnja tjelaka maoe datang, tiba2 

pan kepoenjaan toean J. Scheel 
tergoeling, entah apa sebabnja. 
elah senapan terseboet tergoe 

| dengan itoe kedengaran 
jakan toean Tan Kee San. 

mi kaget toean J.S. dapat keta 
| etika itoe bahwa: toean T.K.S. 

poenja tangan soedah mengeloearkan 
darah, njatalah jang tangan toean ini 
Isoedah dilanggar pelor ditentangan 
pergelangan tangannja. 
| Ketika itoe djoega toean J.S. lantas 
Ipimpin toean T.K.S. kedjalan raja de- 
ngan satoe auto mereka teroes poelang 
'kekota. menoedjoe kekantoor politie 
'oentoek memberi tahoekan ketjelakaan 
terseboet. 

01 Setelah politie melakoekan pemerik 
saan sekedarnja, kemoedian toean T. 

diverband loekanja. Oentoeng djoega 
loeka terseboet tidak membahajakan 

tjatjat. 
: Weni Set : 

Orang P.S.LI. dipanggili P.I.D. 
C Palembang. 

Ditoedoeh mengada- 
kan cursus2 gelap atau 
rapport politie jang 
rTagoe-ragoe? 

Pembantoe kita dari Balembang de 

tangannja djadi 

Sela lngan luchtpost mengirimkan kabar 
.Isebagai berikoet: 

p-tiap boelan, EN 
gan sampai menoenggak.....! 

6 KAMPRET. 
  

1 ntikan Regent Pasoeroean. 

ta kawatkan dari Pasoeroean, 
banjak sekali perhatian, ke- 

Gowverneur dari Djawa-Timoer | 
ikan Raden Adipati Ario Harsono 
'Regent dari Regentschap Pa- 
n jang ditambah dengan daerah 
egentschap Bangil jang doeloe. 

LENA Pan pa talk 
Kedatangannja kapal perang 
Pete AN Chen 

'Pembantoe kita mengabarkan : 

“Telah tiba dipelaboehan Cheribon 
apal perang dari moelai tanggal 

ini boelan sampai tanggal 18 
art, jaitoe kapal2 Hare aa 
va“ terpedob gers, Hare Majes 

Banckert” dan ,,Van Nes” dan 
are Majesteit ,K.XI” 

Besar jang oe- | 

harinja Senen tg. 18 Maart 

disamboet | 

|- Hari Senen dan hari Selasa tanggal 

'li8 dan 19 jang laloe pegawai P.I.D. 
. Idi Palembang kelihatan repot mentjari 

|pengoeroes2 dari tjabang P.S.I.I. disini. 
Menoeroet penjelidikan kita adalah 
jang dioesoet oleh P.I,D. fafsal cursus 
PS Gg TK 

Dagelijksch Bestuur dan Madjelis 
| Woefoed P.S.I.I. dan beberapa anggauta 
“Jiang djoemblahnja sama sekali 7 orang, 

bertoeroet2 dalam 2 hari itoe soedah 

reka dimadjoekan pertanjaan apa be- 
toel RSII, soedah mengadakan cursus2 
'sebagai berikoet: Malaman tanggal 
23 djalan 24 Februari 1935 cursus 
dibagian Oeloezijde, malaman tanggal 
25 djalan 26 djoega cursus diroemah 

-gian Iirzijde. 

'cursus, tetapi tidak dimalam-malam 

jang diseboetkan itoe, dan sekarang 

P.I.D, ada terima 

toe ayaknja lantas ditjari 
gan djalan diatas. an 

ska warta dari Poerwokerto. 

|. ga menolak. 
' Dari sana pembantoe kita mengabar 

'kan : T 

T 

Idiroendingkan jang terpentingpoen so 
Jal pergaboengan itoe, Setelah masing2   kapal sama mengadakan 

ngelilingi kota dan djoega 
iroemahnja toean Resident, 

lah toecan2 Partadirdja, Martasoepana, 
JP, Dom, Tjokroatmodjo cs. memba 

| hari baroe 

K.S. dibawak keroemah sakit oentoek | 

bagi djiwanja, tetapi tidak oeroengj 

dioendangi kekantoor P.I.D. Pada me- 

nja Hadji Abdoerrachim 2 Oeloe, ma- | 
| Haman 26 djalan 27 cursus di Oeloe- 

mendapat soeara banjak (12), dus dite 
rima oleh rapat. Maksoednja jalah ti- 
dak setoedjoe adanja penghapoesan dan 

dangboeat memperbaiki financien Ne- 

soepaja boeat sementara waktoe re- 
gentschapraad dihilangkan sadja. 

Akan obral lagi. 
Penghimatan dalam doenia onder- 

wijs teroes berlakoe. Kepala sekolah 
jang telah berdienst 25 tahoen dan 
goeroe bantoe jang berdienst 21 tahoen, 
telah semoea terima perintah bahwa 
pada nanti penghabisan Juli 1935 
mereka akan diberhentikan dengan 
wachtgeld. Selakoe kami boeat daerah 
Poerwukerto goeroe2 jang ,terobral” 
jani kepala sekolah, Djatisaba, Karang 
sari, goeroe bantoe kl. 2 no 2-3.5 
kota Poerwokerto, Dalam hal ini tentoe 
tidak sedikit jang merasa berat me- 
ninggalkan djabatan2 itoe 

Moelai panen. 
Daerah Poerwokerto sekarang soe 

dah moelai panen. Poen bawahan 
Djatilawang jang telah 3 tahoen tidak 
bisa potong, sekarang kelihatan tidak 
begitoe lagi, rata-rata padi kelihatan 
baik, meskipoen ada jang sedikit2 
terserang hama, tetapi harapan tetap 
besar. Kalau menilik keadaan tanaman 
itoe pada boelan December jang laloe 
telah terserang hama ,,gandjoer” me- 
mang hati ada was-was, tetapi ini 
matjam hama memang aneh, kalau 
tjara menjerang pada waktoe tanaman 
masih mpeda, tidak membahajakan 
sebab toenas (enak) padi bisa toem- 
boeh, tetapi kalau padi hampir ber- 
boeah terserang hama, ja 100 pCt. ia 
ada harapan bisa dimakan. Hal ini 
telah terboekti selama 3 tahoen jang 
telah silam ini. 

GedongNormaalschool. 
- Seperti telah diberitakan dalam ini 
koran achir cursus pengadjaran ini 
sekolah goeroe Normaalschool akan 
ditoetoep. Kami menerima kabar dari 
soember jang boleh dipertjaja bahwa | 
gedoeng Normaalschool jang begitoe 
bagoes akan didjadikan tangsi Stads- 
politie. Dan perkakas meubel atau 
|tempat2 tidoer akan didjoeal poela 
dengan setjara lelang, 

Perkoempoelan Moe 
di Siswa. 

Berhoeboeng dengan moendoernja 
onderwijs dalam daerah Djatilawang, 
kemoendoeran jg mana hinga sampai 
50pCt, maka lain dengan kabar bahwa 

bangoenkan soeatoe organisasi dengan 

'nolong dan membimbing anak2 biar 
lah soeka beladjar. Salah satoe djalan 
ig akan dilakoekan jalah menjokong 
anak2 jg tiada berpakaian karena dari 
melaradnja, Sebagai ketoea itoe koem 
poelan ja'ni toean S Manasoepan, Pe 
noelis Salikin, Bendahari Kadiwan. Di 
dalam daerah jg begitoe moendoernja, 
organisasi tentoe besar arti dan goe-| 
nanja. 

tja motie itoe, laloe diadakan stemmen, | 
ternjata motie T. Tjokroatmodjo cs.| 

gaboengan kaboepaten Poerwokerto, se | 

Z A3 
| TA 4 d Pa Sta p 

TG 
  

|geri dalam motie itoe divoorstelkan | 

oleh toean S Martosoepono estelahdi| | 

nama diatas. jg bermaksoed akan mej.   

Badminton di Palembang, 
Mereboetbeker 
danschilder. 

Sport Badminton di Palembang soe: 
dah beberapa tahoen kelihatan madjoe 
sekali, lebih madjoe dari lain2 tjabang 
Sport. Hampir disaban kampoeng ter 
dapat court boeat ini matjam permai- 
nan, sedang club-club tidak sedikit 
djoemblahnja, $ 

Beberapa banjak club ada mengga- 
boengkan diri djadi satoe, dan dengan 
begitoe berdirilah Bond, jang sampai 
sekaran berdiri tegoeh dengan nama 
Perserikatan Perkoempoelan Badmin- 
ton Sriwidjaja. 

Banjak kali Bond ini soedah me- 
ngadakan pertandingan, dan boeat ta- 
hoen 1935 ini kembali diadakan per- 
tandingan boeat mendapatkan gelar 
kampioen 1935. Oentoek ini pertandi 

Yngan disediakan satoe beker oleh Kof- 
fie branderij Dempo dan satoe schilder 
ig bagoes dari boeah tangannja toean 
Dahlan, salah satoe anggauta bestuur 
dari Bond terseboet. 

Tempat bermain adalah di court 
Bond itoe, dikampoeng 18 Ilir, pertan 
dingan pertama soedah contra Scheli. 
jang masing-masing keloearkan :tiga 
pasangan A.B. dan C. 

Pasangan A, terdiri dari Soleh/Nan 
leitte (Schell) dan Boerhan/R.M. Sa- 
leh (Garoeda) berkesoedahan 7-21,9-21 
bocat kemenangan Garoeda, 

Pasangan" B. terdiyi dari M. Siregar 
Dachlan (Schell) dan R. Sabri/Hasan 
Delais 
9-21,2-21, kembali kemenangan bagi 
pihak Garoeda. 

(Garoeda),  berkesoedahan 

Pasangan C. pengabisan terdiri dari 
(T.T, Gie/Tek Soen (Schell) dan soe- 
|mardi/R. Arfah (GaroedaJ, :berkesoe- 
dahan 9-21,5 21, djoega kemenangan 

| Garoeda. 2 : 
Dengan begitoe maka Schell soedah 

dikalahkan dengan 3—0, tentoe sadja 
Schell lantas tidak bisa ikoet lagi 
dalam pertandingan seteroesnja. 

Ta 

Badmintor Bond Batavia. 

Competitie-programma. 

23 Maart 1935. 3eklas A. 

Sh. T. Hui 2— Hua Chiao 4 bn Hua 
: Maa 

Sepakat 2 — Chung Hsioh 1 bn Se- 
GB pakat 

24 Maart1935. 2e klas A. 

Sepakat 1 — Hua Chiao 2 bn Sepakat. 
Gembira 1 — Y. M. F. A. 2 bn Gembira 

2e klas B, 
Hua Ohio HO TC bn 

Hua Ch. 
Asiatic 1 — Y. M.F.A, 3 bn Asiatic 

3kas A. 

Chung Hsioh 1 — Sh.T, Hui 2 bn' 
Gembira. 

3eklasB. 

A.B.C. 3 — Asiatic 2 bn 

HOME e3 25330, A. 

eh 

bn H. 
Te. 

A. 
2 C. 

M 
—O— 

Pertandingan tjatoer. 
Baroe ini soedah diadakan pertandi 

ngan  tjatoer antara , Pertjadjati-Mr. 
Cornelis” dengan .PTSB.-£awah Be- 
sar” dengan bertempat disekolah O. 
K.S.B. Mr. Cornelis, berkesoedahan 
an boeat kemenangannja ,, Pertjadja- 
I   
  

    

  

        
  

    

  

Maandblad Bergamba 

Oplaag 6000 

djadi lapangan advertentie djoega 

Bafavia-Centrum (R. Salehlaan 18,   

Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

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

segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga abonnement boeat Hindia. | 

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

bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon-atawa6.nomer.. | . 

Lapangan bagoes dam loeas oentoek reclame dan advertentie. 

Menghadepi hasil besar dan menjenangken, tariefnja rendah dan berlang- 

ganan dapet rabat banjak berhoeboeng, dengan djaman soesa. 

Ingetlah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin fjabang P. P. B. B. bisa men- 

Perminta'an langganan atawa pertjontoan 
tentie atawa tarief, serta masoek lid P, P. B. B. toelis pada. 

46 
r dari persatoean Priaji 

Exemplaren 

terkemoedi 

Pemimpin, mocat adver- 

Administratie. 
Paviljoen) Telefoon No. 3071 WI.   

  

  

$ 
$ 

3 
t 

1 

Perang Besar di Toko Radja Batik 
Pasar Senen No. 143 

9 
Lv 

Batavia-Centrum H3 

zijde, malaman tanggal 11 djalan 12| 
Maart tadi mengadakan cursus diba- 

Atas pertanjaan2 terseboet kabarnja | 
Isemoea menerangkan bahwa dimalam- | 
malam jang diseboetkan itoe P. S.L.I. 
tidak pernah mengadakan cursus apa| 

djoega. Betoel P, S.I.I. mengadakan | 3 

Sh EA 
Peta esai 

'berhoeboeng dengan pindah tempat 
P. S.I,I. beloem teratoer benar malam2| 

1 diatas, tetapi ter- | 

“RR. Poewokerto djoe-j| 

| Sebagaimana telah tersiar keboepa- 

ten Poerwokerto akan digaboengkan| 
dengan kaboepaten Banjoemas Kema-| 

rin tg. 15-3“35 R.R. Poerwokerto te/ 

lah mengadakan persidangan, hal2 jg.| 

memasoekkan motie ja-|   
Hi Moelai tanggal '.28 Maart sampai 15 April 1935. . Semoea 

barang-barang moesti dibikin habis. Sebab perloe wang. 

Antero orang belandja ketjil besar dapat persenan barang berharga. 
2 2 

“ 

1 Belandja sreren zonder baiar ! 
Lekas datang, djangan sampai kehabisan ! 

BE 
Es 

Esa Toko Radja Batik 
Senen 143 Batavia-Centrum 

» 

| N. B Barang siapa belandja, bawa kita poenja circulair . 

as 

» f 3 

dapat extra persenan. « 
w UC  
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Roepa-roepa Maizan dan batoe | 

toenggoel dibikin sama 

N
E
B
 

2 
n
a
 

-
.
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jae 

Toean datang sadja di 

Coiffeur Preanger 
(SA-IE) 

Kramatplein 2 M. Bt. C. 

Tentoe toean dapat potongan ram- 

boet Rapih, Bersih, dan Moerah 
f 0.25. | 

Kenapa toean toenggoe lama lagi ?| 

    1   

KANTOR BUNING 
TJANGKOL 28 CHERIBON 

Mp   
  

  

KETOE OEDENG MAKERY 

  

Telegram-adres : BAKRI 

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

Berkenalaniah pada kita. Selamanja 
kita ada sedia dari matjem? kain djas| 
seperti : Wol, Palmbeach, lenen, dril, 
en djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian segenap bangsa rapi 
dan netjis. Potongan setjara modern, 
pekerdjaan rapi—tjepat. Djoega dasi 
wol tropical. 

134 

  E.M, MOECHTAR | 
Noord Passarstraat BANDOENG    
Satoe-satoenja toekang Ketoe Oedeng jang mendapat 2 Diploma, 

dari itoe tidak oesah heran. soedah mendjadi langganan besar 

MH dari achli2 pemakai ketoe-oedeng. jang berpangkat tinggi dan 

| rendah— 

| Djoega berdagang BATIK—POLENG—SLOFFEN. dan lain2, jan8” 

| warnanja, tjoraknja, maoepoen Oualiteitnja menoeroet Zaman.— 

HARGA — PASTI —  MOERAH —, MENJENANGKAN 

1 Pertjajakah ? Djangan ragoe2! Boektikanlah! Dan atoer pesanan 

dari sekarang. ” 

LB. 
| Pesanan loear Java haroes kirim wang lebih doeloe "/s nja dari 
harga.—   

Risalah Pertimbangan boeat 

Jaitoe seboeah kitab hoeroef 
Arab bahasa Melajoe jang me- 
nerangkan kapan moelai poeasa 
tiap-tiap boelan Ramodhan dan 

Awai tiap-tiap 
boelan serta berisi almanak 
boelan Arab boeat” seoemoer 

mentjari 

melakoekan poeasa 
Ramodhan. 
  

hidoep. 

Kemas Hadji Abdullah 

Pesanlah lekas harga tjoemah 

f 0.25 sama ongkos kirim. 

Terkarang dan didjoeal oleh : 

5 Oeloe Palembang 

TA
K 
A
A
A
 

  
  

  

ketenireman jang beroemah-tangga 

, 

PERTJINTAAN.   

Obat kepoetian obat paling sampoerna boeat 

PIL BIDADARI ada soeatoe obat jang paling baik oen- 

toek penjakit orang prampoean, ia poenja kemoestadjaban 

soedah njata benar bisa menjemboehkan segala penjakit 

didjalanan darah dan penjakit diperanakan. 

PIL BIDADARI obat jang teroetama betoel kemoesta- 
djabannja, hingga soedah dapatken banjak poedjian jang 

sanget besar dari antero orang prampoean jang telah 

goenaken ini obat, marika bilang inilah obat jang haroes 

dipoedja sebagai KERAMAT, dan semoea achli-achli obat 

djoega memoedji betoel kemandjoerannja PIL BIDADARI 

Adapoen kekoeatannja jang feroetama jaitoe bisa me- 

njemboehkan, segala matjem penjakit jang dari djalannja 

darah dan penjakit-penjakit diperanakan seperti: jang 

mengeloearken darah poetih (kepoetian), bengkak dikoelit 

dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan, datang boe- 

Ian tiada tentoe, keloear darah dari peranakan dilain 

waktoenja, jang kemaloeannja berbaoe, gatel dikemaloean, 

peranakannja letjet serta pedih, tangan kaki dan ping- 

gangnja sakit Seperti ditarik-tarik, sakit sesoedahnja ber- 

salin dan slainnja dari itoe oentoek mengekelken per- 

hoeboengan SOE AMI-ISTRI. Pendeknja inilah obat 

jang boleh dibilang SOEMBER JANG INDAH OENTOEK 

— HARGA SEKARANG: jang boeat terpakai 10 Minggoe per doos F 4.25 

ip » » 2 ” ” » » 2.35 

a € 1 ” » 2, y » » , 155 

” 1, 2 “ ” 1 s 1.10 dan F0193 

  

orsng prampoean, PIL BIDADARI jang bediri paling atas. 

TEROETAMANJA: 

kerdjahan, atawa diwaktoe datang boelan djoega. 
Pakeinja tida ketahoean oleh orang-orang 
sekalian orang prampoean. 

HARGANJA TRIOS: jang isi 200 Pil. 

isi 100 Pil F 3.— isi 50 Pil. 

  

3 

DITJARI 

| Dan ditjari Agent- Agent jang actief radjin dimana-mana tempat, 
rabat bagoes. 

      

Pakeinja ini PIL BIDADARI tida ciminoem, 1 bidji boeat 1 minggoc. Diantara obat-obat penjakit 

. PIL BIDADARI sesoedahnja dipakei, teroes dibiarken sadja hingga 1 minggoe. 
Sedikitpoen tida berabe meskipoen dipakei bikin perdjalanar, diwaktoe lakoeken segala pe- 

lain. Selaloe ini PIL BIDADARI ditjintai betoel oleh 

Boeat orang jzng sebentar-bentar kepingin ker tjing jaitce jang ada ketoelaran penjakit kotor, 

dipoedjiken sekali boeat goenaken djoega cbat penjakit kentjing jang bernama TRIOS. 

an F 5.50. 

Beloem tereken ongkos kirimnja, dan bisa beli dimana-mana toko Japan jang mendjoeal obat. 

Kapan tida ada boleh teroes pesan dikami poenja toko. 

— Ditjari orang orang prampoean dari segala bangsa jang pandai berbitjara dengan sesamanja 

istri, bboeat mendjoeal keliling ini obat PIL BIDADARI ke kampong-kampong. Ta 
boeat djoeal lagi, kami kasi 

Lebih djaoeh tanjalah keterangannja tentang mendjadi Agent di kami poenja Toko 

Importeurs 

ITO 6S Co. 
: Molenvliet West No, 205 Batavia Telf. No. 295 Batavia 

1.75 

    

: 

         

    

  

   
      

nana naga ama pn ppampnanntontavampesanpela 

Iu | Ga TI ia ni n) Kl Bg 

Soedah datang Asli Tabib soedah datang 

TABIB Dr. ABDULKARIEM
 

VAN. HINDUSTAN 

    
    
      
    

    

» 

Ini Tabib jang asli soedah 40 tahoen lamanja tersohor dan bekend 

di Kota Batavia-Centrum, baroe datang lagi dan tinggal di tempat ' 
lama djoega jang ferseboet di bawah. C 
Dan sekalian toean2, njonja2 dan soedara2 soedah terkenal jang & "3 

saja soedah mengobati segala roepa2 penjakit seperti ambeien en .- 

hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm Zonder operatie. 

Baroe boeka lagi di Molenvliet Oost 15 sebelah Ilir Weeskamer 

Batavia-Centrum, 

        

    

      

     
     

    
    

  

Menoenggoe dengan hormat, 

TABIB Dr. ABDULKARIEM 

Molenviliet Oost No. 15 sebelah Weeskamer Bt.-C. 
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100 jas 

Hull Idi Iin ad db hui no 
  

Paling moestadjab diatas doenia | 
(0 RITA. 

OBAT SAKIT RADJA 

JANG PALING DJEMPOL     
  

O, ketjintaankoe, inilah obat jang paling mandjoer boeat penjakit 

kenfjing, bergoena dan sangat moedjarab dari lain obat, 

per flesch isi 100 bidji F 3.25 

S0 el 3 
5 Ben BO mi 

Terdjoeal oleh : 

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

” ” »” 

Bisa dapat beli dimana mana toko Japan.     2
0
1
—
2
2
 

  

  

  

Kwaliteit Concurrent 
Siapa jang tida kenal 

Tjan Foengs . 
SCHOEN EN 

Koeat enak di pakenja 
Bagoes modelnja 

pantes harganja 

  

  

  
Lain-lain keperloean boleh dateng banjak di kita P 

poenja toko. Ga 

Schoenenfabriek , "NI AN FOENG : 

Senen 75 Telf.. 3313 WI. . Batavia-Centrum          11 
   



    Oo, wat klinken die zinnen goed in 
    

  

   

    
    

Imijn ooren, toen ik de les, waar ze 
in voor komen, moest leeren. O, wat 
'ben ik blij, dat ik den naam van die 
plaats zooveel keeren heb mogen 
schrijven in dit opstel. 

Een Bataviaan veracht zija modde- 
Irige gangen en vieze slooten niet, le- 
Imand, die Bandoeng als zijn geboorte 
Iplaats' heeft, zeg van deze stad met 
'Ihaar vele wandluizen, dat zij 

  

   

    

   

     
Mu LD rattenvanger van 
0. Er zijn, geloof ik, velen van jullie, 

die dit merkwaardige verhaal van den 
van .Hameln nog nooit 

Volgens A. van der 

  

           

  

   

  

hundert en/ 
6 vest geborn 

— dorch einen Piper under. den Kippen | 
|. verloor“. (ln jaar 1284 na Christus ge- | 

|. boorte werden 130 te Hamel geboren 
0. kinderen de stad uitgeleid door een 

ke fluitspeler, en verdwenen in de bergen.| 
. Van deze merkwaardige gebeurtenis 
Kerta  Mersagei" at 

In 1284 werd Hameln 'geplaagd 
door de muizen en voornamelfk door 
de ratten. De rattenplaig werd ten 

. langen leste z06 erg, dat deinwoners 
|. den burgemeester beleefd maar dri- 

—. ngend verzochten, maatregelen er tegen 
te nemen. aa 

Op -het laatste oogenblik meldde 
. zich daartoe een man aan, een vreem 

deling, die een eigenaardige jas van 
veelkleurig laken aan had. : 

.  Daarom heette hij dan ook ,,Bund-| 

loofde de stad tegen een bepaald geld | 
loon van de ratten te bevrijden. De 

. burgers waren verheugd, dat dit on- 
aangename karweitje door hem zou 
worden opgeknapt en stemden gaarne 

—. toe in zijn voorstel, Ka 
“De rattenvanger haalde nu een 

fluitje te voorschijn, floot er op en 

zen uit alle huizen te voorschijn en 
renden om hem heen. Toen hij nu 
zag, dat geen rat meer kwam aan 
loopen, zoodat hij veilig kon aanne 
men, dat alle ratten om hem heen 
verzameld waren, liep hij de stad uit 
en alle dieren volgde hem. 

“ Hij bracht de dieren naar de rivier 
de Weser , daar trok hij zijn schoenen 
uit, nam zijn jas wat op en ging het 

. water in. De ratten en muizen volgen- 
den hem zonder bedenken en..., 

TA MOKOtOn BE ag IU Pama nat Aa 
5 Vandaar de uitdrukking .zij verdron- 
0. ken als ratten”. : 

Nadat de burges echter van de plaag 
bevrijd waren, weigerden zij hem zija 
loon uit te betalen en zochten ze al 
lerlei uitvluchten. Woedend en verbit- 
terd trok de vreemdeling tenslotte 
verder. 

Op 26 Juni, op Joannes en Paulus: 
dag, 's morgens vroeg om zeven uur, 

|. xolgens anderen echter tegen den 
|. middag, verscheen hij opnieuw. Thans 

was hij in de kleeding van een jager 
estcken en droeg een. knalrooden, 
nderlijken hoed. Weldra had hij zijn 

fluit ter hand genomen en veiden zijn 
melodiefn weer d AD 
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ster waren er bij. De 

| zijn bevel opende. Toen alle kinderen 
| in den berg waren, sloot het gesteente 

zich weer achter henen niemand heeft 
. ooit meer iets van hen vernomen. 

Ben xindermeisje, dat met een kind 
op den arm den stoet was nagegaan 
en dat later terugkeerde, bracht het 
bericht naar de stad! Aa 

De ouders liepen wanhopig door de 
stad en smeekten den burgemeester, 
un kinderen terug te geven! De 

eders schreiden.... tevergeefs! 
'Boden gingen van stad tot stad, | 

laats tot plaats, van oord tot oord, 

  
  

omen had, Honder-dertig kin- 

yan Zus Djaitoen. 
hadden—zooals het verhaal luid—den 
Iberg gelukkig te laat bereik. De een 
was blind, de ander stom, de een kon 

   

    

    

  

di weer niet vertellen, hoe het kwam dat 
— Ize achter den speelman aangeloopen 

teteruggegaan om zijn jasje te halen, 
|Zoo ontliep hij het ongeluk. 

de ,,Bungelose” (geluidlooze, stille). 

Pak: (Bontding), zoo vertelde hij. Hij| 
gaf zich uit voor rattenvanger en be| 

ibekend zijn, omdat wij daarin lang 

den regel heel graag,-over die streek 

|. zie.... daar kwamen deratten en mui| 

jzijo, lezen. En wordt er nooit wat van 
de plaats, waar men vandaan komit, 

'elke gelegenheid heel graag daar-iets 

iheb dat gevoel eigenlijk ook, want 

: |dien naam pas voor het eerst gehoord,” 
volwassen dochters van| 

Izeker alle plaatsen van beteekenis op 

Izou zeker nooit de naam Gombong 
Igehoord hebben, als hij mij niet als 

Irijkskundeboek van Beekman over In- 
Isulinde, dat zoo dik is, komt die naam 

    
vernemen of men daar soms|: 

n kinderen of van &€n van hen| 2e. In dezen zin : ,,Mooit druipsteen- 

  

dus den berg en de plaats, waar de 
kinderen verdwenen waren, niet aan- 
wijzen, de ander wel! Maar die kon 

waren, betooverd door zijn muziek, 
Een kleine jongen was in zijn hemd- 

je meegeloopen, maar even later weer 

    
    

    

   

    

    

   

   

  

     

         

De straat, waar door de kinderen 
naar de stadspoort trokken, heet nog 
steeds Jevenals in de Middeleeuwen| 

Er mag geen rumoer gemaakt of ge- 
danst worden. Ook muziek mag er 
niet, gemaakt worden, En als een mu- 
ziekkorps door het stadje trekt, zonals 
daar b.v. veel gebruikelijk is bij eet, 
bruilofsstoet, die naar de kerk gaan 
dan moet de muziek in de straat 
zwijgen, : 

De berg bij Hameln, waarin de kin- 
eren verdwenen, heet nog steeds de 
Poppenberg, en links en rechts zijn 
iwee steenen kruisen opgericht. Enkele 
anderen beweren, dat de kinderen 
een grot binnengebracht en in Sieben- 
burgen weer te voorschijn zijn geko- 
meniti: & 

—0— e 

Heimwee. : 
Wanneer we in een streek goed 

gewoond hebben, of omdat ze onze 
geboorteplaats is, dan hooren we in 

Spreken. 2 
Wat trotsch voelen we ons, wanneer 

we de krantin handen hebbeneneen 
artikel over de plaats, waar we geboren 

verteld, dan vertelt men een ander bij: 

van. 

lemand die heimwee heeft, verlangt 
om naar zijn geboorteplaats, waar 
zijn ouders nog wonen, te gaan. Ik 

sedert zeven jaren heb ik mijn dier- 
baarste oord niet gezien. Maar bij mij 
openbaart die ziekte zich in het steeds 
maar . vertellen over mijn geboorte- 
plaats Gombong. Van elke gelegenheid, 
zooals mijn spreekbeurten voor de 
klas, heb ik gebruik gemaakt, om mijn 
kennis over Gombong te luchten. 

de laatste gelegenheid ziin, 
Om Wweer wat yan die onvergetelijke 
plaats te vertellen, 

Toen onze  aardrijkskunde-leeraar 
OonS vroeg, van welke plaats we af- 
komstig zijn, antwoordde ik met klein 
en z00 duidelijk mogelijk : 

»Van Gombong, meneer.” 
»He, zeg hetnog eens?” 
»Gombong, meneer", zei ik. 

-Waar is dat”, vroeg meneer ,ik heb 

Ziet, hoe nietig die plaats wel is : 
een aardrijkskundeleeraar zou toch 

Java kennen en daar wat van kunnen 
vertellen. | 
., Onze lecraar in het Nederlandsch 

leerling in de klas had. Zoo klein en 
'onbeduidend is bovengenoemde plaats 
Op de kaart wordt ze heel zuinig 
door een rondgemaakt intvlekje aange- 
duid en er naast bijna microscopisch 
staan de letters Gombong. In het aard- 

slechts twee keeren voor. 
|. Ie. Als de plaatsen aan den Spoor 
liin Maos — Djocja genoemd worden.   

        

ren verloren geraak. Tweelbuurt van Gombong, 
vormen vindt men bij Idjoe in de 

Wongso opweg om zija legen in het 
dorp te verkoopen, ledereen in het dorp 
wilde er wat van hebben, want ze 
wisten dat hij slechts daarmee zijn 
brood verdiende. Spoedig kwam hij 
met een 

vrouw wat hij verdiend had. Ach, 
groote blijdschap straalde uit de oogen 
der 
zich getroosten met wat rijst en zout, 

stellingen hebben. Z66 was het leven 
van deze dessa oudjes, een leven dat 

ikali, oleh karena ia pandai djawab 

Deze keerzal misschienl 

de mooiste stad van Java is. 

van verdriet over die slechte buurten 
van de stad. 3 

Zelfs al hebben ze op een andere 
plaats het nog z00 goed, een zucht om 
eens naar han geboorte plaats terugte 

plaats een tijd lang niet gezien hebben. 
Als is Gombong nog z00 klein en 

z00 onbeduidend, daar ben ik geboren, 
daar wonen mijn ouders, broertjes en 
zusjes en Gombong is mija dierbaar- 
ste plaats en van die piaats spreek 
ik het graagst, 

SOEDIRSIHATI. 
inna 

De Legentapper. 

Aan de voet van een bergstond heel 
eenzaam en verlaten het” huisje van 
Pa Wongso.-Vanuit het huisjz kon men 
geen vroolijk gelach of kinderstemmen 
hooren want ze leefden slecht met 
hun beidjes heel stil en vredig. Het 
dagelijksche leven van. Pa Wongso 
was legen tappen. Nauwelijks hid de 
haan zijn eerste gekraai laten hooren, 
of Pa Wongso stond op en met een 
lange bamboe koker over de schouder 
en een kapmes in de hand, begaf hij 
zich opweg. Zijn tuin lag een paar 
meters van zijn huis verwijderd. Daar 
gekomen klom hij in &&n de boomen 
en verwisselde de koker van plaats 
de leege hing hij aan de plaats, waar 
hij de legen zou tappen en gevulde 
haalde hij weg. 

Even later hoorde men een eentonig 
geklop. Zoo ging Pa Wongso van boom 
tot boom, totdat hij een paar gevulde 
kokers bij zich had genoeg om voor 
die dag te verkoopen. 

Voorzichtig klom hij naar beneden 
begaaf zich naar huis. Thuisgekomen 
verdeelde hij de inhoud van zija koker, 
want hij zou van de legen suiker ma- 
ken (Jav. suiker). Terwiji Ma Wongso 
thuis suiker zat te breiden ging Pa 

leege koker thuis was z66 
uitgelaten als een kind en toonde zija 

beide oudjes. Soms moesten ze 

daar ook deze blijde dagen hun tegen 

aan dag hetzelfde was maar waar e 
geluk en vrede heerschte, : 

Ingez, door 

ASRIE SOEMARJO Mr.-C, 

—O— 

Tjerdik. 

Di negeri Turkie adalah hidoep se 
orang laki2 jang bernama Khoja. Oleh 
kebanjakan orang di itoe negeri ia di 
anggap sebagai orang jang pintar se 

semoea pertanjaan2 jang dilakoekan 
padanja. : " 

Pada soeatoe hari ia dipanggil oleh 
beberapa orang dan mereka bertanja 
padanja, apakah sekiranja ia maoe 
angkat bitjara didalam misigit. apabila 
habis sembahjang pada hari Djoem'at. 

Meskipoen Khoja tidak pandai ang- 
kat bitjara, oleh karena ia beloem per 
nah melakoekannja, ia terima ini per 
mintaan, dari sebab ia tidak maoe ka 
sih oendjoek, jang ia sebenarnja tidak 
pandai angkat bitjara dan ia soeka se 
kali, djika ia diseboet orang jang pa- 
ling pintar di itoe negeri. 

Apabila hari Djoem'at jang ditentoe 
kan itoe tiba, maka Khoja pergi ke mi-, 
sigit dan di tempo jang ia mesti ang 
kat bitjara, ia berkata: ,Toean2 jang 
terhormat, atas permintaan toean2 saja 
datang disini oentoek angkat bitjara, 
Akan tetapi sebeloemnja saja melakoe 
kan itoe, terlebih dahoeloe saja maoe 
menanja, apakah toean2 tahoe, soal 
apakah jang saja akan bitjarakan ?” 

»itoe kita tidak mengetahoei dja- 
wab mereka. 

»Ja toean2, djikalau tocan2 tidak 
mengetahoeinja, sajapoen tidak tahoe, 
Khoja menjahoet dan dengan sigera 
ia berlaloe dari sitoe dan poelang. 
Dari sebab ini kelakoean jang aneh 
maka orang2 di sitoe tjela dan mem- 
bitjarakan tentang si Khoja itoe. Akan 
tetapi sebab ia dianggap sebagai orang 
jang pintar dan mereka ingin sekali 

Een Soerabaiaan geeft geen blijken | 

gaan, hebben zij wel eens, als zij die 

kaki, tangan, gigi. akan tetapi sesoe- 
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tjara lagi dihadapan orang banjak di 
dalam misigit. —' Tn 

Khoja menerima itoe pertanjaan dan 
pada hari Djoem'at lagi, ia datang di 
misigit. Ku 

»Toean2 saja soedah kasih tempo 
satoe minggoe lamanja oentoek me- 
mikirkan soal jg saja akan bitjarakan 
pada hari Djoem'at jang soedah laloe 
dan sekarang saja hendak menanja, 
apakah toean-toean soedah mengeta- 
hoeinja ?” : 

»ja, soedah, kita telah mengetahoei 
nja”, djawab mereka. 

»O, djika demikian halnja, djadi saja 
(tidak oesah lagi berbitjara, sebab t.t. 
semoea telah mengetahoeinja“ mana 
'lantas ia berangkat dan pergi. 

Orang2 jg hadlir djadi tertjengang 
dan maloe oleh karena kebodohannja 
jang mereka soedah diakali boeat ke 
doea kalinja. : 5 
»Apakah kita mesti berboeat lain kali, 

agar soepaja si Khoja itoe djadi ang- 
kat bitjara“, kata beberapa orang di 
antara mereka, ,, Dikatakan beloem ta- 
hoe ia pergi dan dikatakan soedah 
tahoe, ja salah djoega. Lain kali kita 
jakan berboeat lain“. . f 

Mereka meminta lagi pada Khoja, 
soepaja ia soeka datang di misigit oen- 
toek angkat bitjara. Apabila waktoenja 
sampai, Khoja nampak lagi dimisigit 

dan apakah jang ia katakan sekarang ? 
» Toean2 semoea apakah toean2 telah 

mengetahoei apa jang saja akan bitja 
rakan?', Khoja menanja. : : 

»Ada diantara kita jg. mengetahoei 
nja dan ada djoega jang tidak menge 
tahoeinja” djawab toean2 jg hadlir. 

»O djika demikian halnja baiklah 
djika jang mengetahoeinja ini soal soe 
ka mentjeritakannja pada mereka jang 
tidak mengetahoeinja” djawab Khoja 
lagi dengan senjoem mana lantas ia 
berlaloe poelang. 

Sesoedahnja ini kedjadian, ia tidak 
pernah lagi diminta oentoek angkat 
bitjara. 

9 —-0— 

Djikalau manoesia mempergoe- 

nakan fikirannja, 

Didalam seboeah desa djaoeh dari 
sini ada soenji dan aman semoga pen 
doedoeknja hidoep senang dari ber- 
soeka tjita dengan peroentoengannja. 
Kaoem laki2nja mengoeroeskan sawah 
nja,. dan perempoean2nja . mendjaga 
anaknja. Beloem pernah kedjadian se 
orang diantaranja menerbitkan keriboe 
tan atau berkelahi dengan sesamanja. 
Boleh dibilang perkelahian dan keri- 
boetan itoe bagi itoe desa ada satoej 
hal jang tidak diketahoei olehnja. 

Pada satoe hari datanglah seorang 
asing diitoe desa: Dan ini orang dibe 
lakangnja membawa satoe boengkoe- 
san, berisi madoe, jang ia telah me- 
ngambil dari dalam hoetan dimana 
ada banjaksarang2 tahoen itoe. Satoe 
tetes dari itoe madoe telah djatoeh ke 
tanah. Seekor kadal melihat itoe, de- 
ngan lekas ia menjamperi dan didji- 
latnjalah. Akan tetapi seekor koetjing 
melihat itoe kadal sedang memakan 
makanannja, dengan diam-diam laloe 
ia toebroek dan digigitnjalah. Seekor 
andjing toebroek pada itoe koetjing 
serta digigitnja. Jang mempoenjai itoe 
koetjing jang telah melihat, mendjadi 
marah, mengambil seboeah tongkat 
dan ia poekoel pada itoe andjing. 

Tentoe sadja itoe andjing mendjalak 
oleh karena kesakitannja, dan orang 
jang poenja ini andjing dengar an- 
djingnja mendjalak laloe keloear boeat 
melihat apa jang terdjadi dengan ia 
poenja andjing jang setia. 

Sesoedahnja ia lihat jang ia poenja 
andjing telah dipoekoel memboeroe- 
lah ia pada itoe orang jang poenja 
koetjing, dan kasih pada ini satoe 
tendangan. Tapi ini tidak tinggal diam 
dan begitoelah terbit satoe perkela- 
hian jang seroeh. 

Keriboetan dan perkelahian ini se 
mangkin lama semangkin heibat sebab 
selainnja kedoea orang ini saling me 
moekoel, djoega mereka berteriak. 
Dan dari sinilah familie dari jang 
mempoenjai koetjing djadi keloear, 
boekannja ia tanja apa sebabnja tapi 
ia beri pertolongan pada jang poenja 
koetjing itoe. Djoega teman2nja dari 
jang poenja andjing soedah dengar 
itoe keriboetan dan begitoelah terdjadi 
keriboetan jang seroeh sekali. 

Dalam sedikit tempo, semoea pen 
doedoek dari itoe dessa terbagi dalam 
doea golongan, berhoeboeng dengan 
perkelahian ini, Moela-moela mereka 
mempergoenakan perlawanan dengan 

dahnja itoe perkelahian mendjadi he 
bat, maka diantaranja mereka ada jang 
mempergoenakan tongkat, golok, se 
potong bamboe dan sebagainja. Ada 
djoega jang masoek keroemahnja oen 
toek mengambil bedil, boecat toeroet 
berkelahi. Ternjatalah, bahwa kedoea 
belah fihak itoe menerbitkan perang 
heibat. Penjerangan2 jang dilakoekan 
oleh mereka adalah begitoe kerasnja, 
dan tidak lama kemoedian nampaklah, 
bahwa di-antara mereka banjak jang   mendengar, pedatonja, maka boeat ke     

  

doea kalinja ia diminta oentoek berbi 

soldadoe2nja ke 

  loeka berat. Sebab semangkin lama se 
mangkin hebatnja ini peperangan, ma 

ka salah satoe dari itoe doea golongan 
minta pertolongannja desa jang tidak 
djaoeh letaknja dari tempat keriboetan. 

Dan achirnja ini perkelahian jang 
amat besar diketahoei oleh Radja di 
itoe negeri Dengan sigera ia kirim 

itoe daerah boeat 
mendjaga keamanan dan ketentraman 
orang2 di sitoe dan ternjata, bahwa 
tidak sedikit orang jang telah mendjadi 
korban dari ini keriboetan. 

Dan sebabnja ini semoea ta' lain 
dan ta? boekan.,.,. jalah setetes 
madoe ! 

Terkirim oleh ASIA, Bat-C- 
3 

—0— 

Spreekwoorden, 

Zet de voigende spreekwoorden in 
den juisten vorm, 

1 Wie de schoen 
wel eens. 

2 De beste sfuurlui.., worden niet 
vet, 2 

3 Het beste paard ... heeft veel 
bekijks. 

4 Geen rozen... vangen veel wind. 
5 Wie aan den weg timmert, ., trekt 

hem aan, 
6 Vieze varkens , , . staanaan wal. 
71 Hooge boomen.,. zonder doornen. 
8 Maak cen bekend spreekwoord 

net de volgende letters: 
a, a, a, d, e, e, gi, i,i,l, m,n, 

NO On S3 SU GO WW, 212. 
9 Nog een bekend spreekwoord, 

a, a,b,d,e,e,e,e,e,e,e,g,i,i, k, m,m 
RAN OOP hn Set oo wwe 

— O— 

Nasehat. 

| Apabila banjak berkata-kata, 
Itoelah tanda banjak pendoesta. 

2 Apabila banjak berlebihan soeka, 
Itoelah tanda kedatangan doeka, 

3 Apabila banjak mentjela orang, 
Itoelah tanda dirinja koerang. 

4 Apabila banjak tjela menjela, 
Itoelah tanda-kedatangan bahla. 

5 Apabila banjak berboeat bentjana, 
Itoelah tanda dirinja hina. 

6 Apabila banjak berkata-kata besar, 
Itoelah tanda orang jang kasar 

7 Apabila banjak bakti dan hormat, 
Itoelah tanda akan selamat, 

past . . . Struikelt 

Terkirim oleh 
SHAFEI Petamboeran, 

—O— ta 

Durven, 

Durven is een heerlijk woord 
Als je durft zsoals het behoort “ 
Maar weet je wat durven moet ? 
Al wat flink is, braaf en goed' 
En als iemand je wat je vraagt 
Dat de naam van laagheid draagt 
Zeg dan, wat er ook geschiedt 
Frank en vrij , Dat durf ik niet” 

PANDOE. 
Aa 

Correspondentie. 
Moch, Bahar. Het spijt mei heel” 

erg, maar je opstel over ,,Sport en 
Studie” heb ik niet ontvangen. Je 
laatste zending echteris in goede orde 
bij me terecht gekomen, waarvoor ik 
je hartelijk bedank, Of ik dat verhaaltje 
zal plaatsen, zal ik eerst volgens je 
raad heel lang daarover nadenken. Is 
het goed ? 

Nu, tot een volgende keer dan, Dag 
Bachar. 

Mohd, Ridoean, Karangan sau- 
dara saja telah terima, boeat mana 
saja membilang diperbanjak terima 
kasih. Oleh karena ini hari kekoerangan 
tempat, maka itoe tjeritera baroe bisa 
dimoeat lain minggoe. Saja harap sdr. 
ma'loem adanja, 

Abd. Raoef. Hier heb je mijn ant- 
woord, waarop je zeker gewacht hebt. 

Je ,leloetjon” heb ik gelezen, maar 
Of ik dat zal plaatsen, kan ik het je 
nu nog niet zeggen. Maar daarom 
hoef je je heelemaal niet ongerust te 
maken, hour ! 

Het niet plaatsen van ingezonden 
stukjes gebeurt wel meer, niet alleen 
voor onze kinderrubriek moet je den- 
ken, maar natuurliik ook voor de 
andere bladen. Je stukje is wel goed, 
maar wij kiezen dan altijd de beste 
Uit, begrijp je? Het is daarom  niet 
juist, dat je je hierdoor laat ontmoe- 
digen, integendeel je moet juist heel 
goedje best doen, om mooiere stukjes 
in te zenden, en daarbij denken : Als 
de andere broertjes en zusjes het wel 
kunnen, waarom zou ik dat niet eens 
probeeren, s 

Nu, Raoef, ik verwacht een mooi 
verhaaltje van je, hoor. Wil je daar- 
voor je best doen? Dag! 1 

R. Soebimo, Je verhaal heb ik 
in dank ontvangen, maar daarer voor” 
vandaag geen plaats is, zal ik het 
VOO rde volgende- keer bewaren. Het 
nog maar een poosje geduld, beste 
vriend. Dag Soebimo. 

ZUS. 
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meerah 

maba SENEN. 121—123 

aunIni 3 Li Paling 

Cara2nja Doenia soedah toga -.... 

1 Saroeng harga 7 Cent per lembar. 

1 ” 7. 9 ” ,. ”, 

2. &» 

12 ”, " ” 1 » » 

Toean- toean Njonja - njonja kepingin taoe of—beli lekaslah datang 

selamanja sama adres terseboet dibawah, 

Persediaan dari Afd. Batik paling besar. 

MENOENGGOE 

CENTRAAL BATIK 1935 

»ISMAILDJALIL & Co" 
BATAVIA-C. 

Pekalongan. — Tan — Padang — Tasikmalaja Galoerggoengweg 
122   

  

  

DARI 

Jang paling diempol 

      

BROWN RIE 

likannja dokter, 

  

KELOEARAN PALING BAROE 

MEUBELHANDEL 

HADJI DJAMALOEDIN 
16 Ilir-Passarstraat-dekat Hotel 

»CENTRUM“ — Palembang. 

Sedia dan djoeal roepa2 barang 
perkakas perhiasan roemah tangga 
seperti : 

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

Pendjoealan dengan 
dan , Huurkoop”. 

Djoega terima segala pesanan roe- 
pa2 barang menoeroet keinginan. 

,Contant” 

178 

  

  

  

: T 

KELOEARAN 

£M.5OEBRATA     
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—Meester Cornelis. 
Toean Partawinata—Gang Sentiong 

Kp. Sawah. 

Awas dan Ati Ati 
Publiek djangan pertjafja merk dan toko sadja. 

Tjari lebih doeloe Senen No. 135. . 

BATIK HANDEL 

TOKO M.I. MAASOEM 
SENEN 135. PADANG PEKALONGAN SOLO 

jang 4 (empat) boelan baroe terdiri di Senen, 
  

Memboeat tactiek dan actie 

agar toean2 dan njonja2 lebih 

i kenali     
PERSEDIAN BESAR 

HARGA MENGGEMPARKAN 
MOESTI MOERAH 

Pendjoealan per lembar sarong 4 12c. 15c. 24c. 27c, 30c. enz. 

Batiktoelis haloes jang modern keloearan Negeri2 jang terkenal 

fjoekoep sedia sarong tenoenan dan palikat banjak sedia. 

Harga semoea dibanting 

Lekas koendjoengi ini Toko !! 
Hormat Kita 

TOKO M.I- MAASOEM   13
6 

PASAR SENEN No. 135 BATAVIA-C   
  

TIDAK PERDOELI MALAISE 
DAN 

TIDAK PERDOELI SOESAH OEANG. 
HARGA TETAP TOEROEN 

Persediaan tjoekoep dari tenoenan Indonesia asli 

SEP Rek 

Tenoenan Samarinda & 
1 Donggala 
3 Garoet 
» Soemedang 
» Cheribon 
» Palembang 

Semoea tjoekoep warna dan kleurnja. 

Batik keloearan seantero Tanah Djawa. 
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    IFAROKA 

  

BON 
(Zonder Coupon) 

“1 pak terisi 20 bidji 

| 10 Cent. 
N.V. FAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan 
tjara kerdja jang paling modern dan jang 
paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni- 

  

  

  

  
  

T 
pa 
   

  

Soerakarta, Dat December 1934.- 

Aan 

De Firma Chun Lim & Co. 

te Batavia. 

VelEdele Heeren. 

Referte Uw aangenaam schrijven ddo.27 dezer heb ik 

de ecer U namens Z.V.H.den Soesoehoenan beleefden dank te 

betuigen voor de door Uwe Firma betoonde Attentie om zijne 

Vorstelijke Hoogheld nogmaals 5 doozen Vergin bedak als 

prcef aan te bleden. 

ik de 

ding 1s nu nog steede van kracht. 

U inmiddels een verder succes gaarns tLoewenschend, 

1 Hoogachtend, 

Ket Hoofd v/h Kraton-Bestuur 
van Aa 

(EA Pi - 2 
GAP     

sanget termashoer. 
-“ 

Solo-Agent: 

diantero-tempat.     In het dezerzijdsech antwoord van 20 November 1933 heb 

gualiteit van Uwe bedak reeds geroemd en deze bevin- 

s Banjoemas : 5 

Pekalongan 2 

Solo 2 
Djokdja 
Tasik Malaja —— 

» 

Tjoekoep semoea kain pandjang kain saroeng selendang dan - 

ikat kepalanja. » 

Semoea harga menoeroet tahoen sekarang. Ta 

Adres jang terkenal & 

: Batikhandel sg 

5, ra 

Toko »MOEDA 2 
& Pasar Senen No. 159 Batavia Centrum. 

Inilah boektinj 
) 28 

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

memang BEDAK VIRGIN kita dari doeloe sampe sekarang ada 

N,V. Handel Mij. «KIAN GWAN» 

  

     


