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akan angkat beberapa pemoeda ke- 

sekolah menengah oentoek di 

kerdja'an dalam itoe-dienst. 
.. Semendjak itoe kabar dimoeat, tidak 

berhentinja datang pertanja'an dengan 
atau datang sendiri di kantoor 

andangan", tentang ijaranja re- 

| soepaja bisa diterima dalam itoe 
 baroe” F 

“lamanja ini hal disiarkan dalam 

soerat2 kabar, soedah ada ratoesan 

lamaran datang, hingga ini hari kita 

“dengar tidak koerang dari 700 lamaran 

eat itoe hanja beberapa tempat. 
— Djikalau djoega anak2 moeda dari 

— sekolah rendah ikoet melamar, boleh 
| djadi soedah ada riboean soerat jang 

— minta itoe djabatan, 

Rex Theater , Wild Boys of the Road” 
(anak-anak liar di djalanan), dimana 

—.. itoe probleem anak-anak moeda dengan 

— malaise di Amerika digambarkan de- 
| ngan djitoe dan menarik hati. 

| Dan, pada kita teringat anak-anak Ba
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senasib dengan anak2 di Amerika itoe, 
. maoe bekerdja tetapi tidak bisa dapat 
kerdja'an: tidak bisa tinggal pada o- 
rang toea atau familienja, sebab mere 

“ka ini djoega kena pisau penghematan 
dan hidoep dalam sengsara. 
. Djikalau keada'an di ini negeri tidak 

  

    
      

   
       

    
   
   
   

    

  

   
    

   
    

toe apa lagi lebih djelek, maka soal 
pemoeda itoe ada penting bagi perga- 
oelan hidoep bersama disini dan per- 

loe sekali dapat perhatian dari pemoe 
a2 rakjat serta pemerintah, 

Sampai sekarang beloerm ada tinda- 
di ini djoeroesan, orang beloem 

i memikirkan apa jang bisa 
djadi dengan itoe tentara pemoeda- 
moeda jang gelandangan, semangkin 

'KEMANA PEMOEDA KITA?| 4 

berapa hari jang laloe dalam ini| “ 
. kabar ada diwartakan tentang | 

Dienst dari Uit en'Invoerrechtenj 

dalam salah satoe categorie pe- | 

Tadi malam kita saksikan film di| 

mendjadi baik, tetap seperti ini wak-| 

      

      

    
   
    

   
     

  

   
    

   

      

  

politiek di Europa. 

Protest Italie ke 
Duitschland. 

 Berlijn, 21 Maart (Aneta-Trans- 
ocean), Oetoesan Italie Cerrutie, tadi 
pagi menerimakan sepoetjoek soerat 
protest kepada Minister oentoek oeroe 
san loear negeri Duitschland terhadap 
itoe perbeeatan Duitschland jg mem- 
batalkan Verdrag dari Versailles de- 
ngan sesendirian sadja. (Itoe tindakan 
oentoek mengadakan Militieplicht.) 

Minister oentoek oeroesan loear 
negeri Duitschland Baron Von Neurath 
mendjawab bahwa protest itoe mesti 
ditolak, oleh karena djvega lain2 negeri 
|jang ikoet menanda-tangani itoe Ver- 
drag dari Versailles tidak memenoehi 
perdjandjiannja oentoek mengadakan 
perloetjoetan persendjataan. 

—0— $ 

Kapal Belanda oentoek Sovjet- : 
Rusland. 
“Didjoeal obral. 

Rotterdam, 21 Maart fAneta) 
Soerat kabar ,,De Telegraaf“ mende- 
ngar kabar bahwa Sovjet-Rusland 

mempoerjai maksoed oentoek membe 
li kapal dari negeri Belanda, banjak- 
nja 20 bidji. Ha 

“Maskapai2 kapal Belanda ,,Neder- 
land“ dan ,,Rotterdamsche Lloyd” jang 
pegang perhoeboengan ke Indonesia) 
sedang membitjarakan oentoek men- 
djoeal semoea kapal2nja, pendjoealan 
mana menoeroet mereka jang boleh 
mengetahoei soedah terdjadi poela. 

| Kegemparan 

Amsterdam, 21 Maart (Aneta) 
Itoe perkabaran bahwa semoea kapal2 
dari maskapai .Nederland” dan ,,Rot- 
terdamsch Lloyd” akan didjoeal ke 
Sovjet-Rusland, soedah ditetapkan ke- 
benarannja oleh beberapa fihak. 

Poen dengan lain2 maskapai2 pem- 
bikin kapal sedang dibitjarakan oen- 
toek membeli beberapa banjak kapal, 
oleh karena mana barangkali ada ba- 
njak Kaoem Boeroeh Belanda jang 
akan menganggoer. 

—0— 

Ketjelakaan mesin terbang 
di Singapore. 

Aneta-Reuter kawatkan dari Singa- 
|pore bahwa menoeroet bagian armada   djoemblahnja semangkin banjak ! 

  

   
    
   

   
     

    
    
   

   
    

   
   
   
   

  

     

   
    

   

   

    
   
    

   

    

    
   
   
   

  

       

  

   

   

 marang telah alamkan itoe jeugdexces- 
sen, Bandoeng, Pekalongan dan Betawi 

|. baroe in kiein formaat. Di golongan 

ri lagi soedah ada itoe wild boys of 

.moeda bangsa kita beloem ada 
1 soeatoe apa, 

Tetapi, poen dalam ini hal perloe 
1 berpajoeng sebeloem hoedjan. 

p kaoem penganggoeran sega 
1 orang soedah verboeat daja 

aja kasih pertolongan, tetapi ter 
'hauap pemoedaz jang maoe bekerdja 
tetapi tidak bisa dapat pekerdja'an, be 

ioem ada ichtiar soeatoe apa, 

Padanai, pemoeda2 itoelah jang ber 
. darah panas, merekalah jang soemangat 

leoih hidoep, dan mereka lagilah 

seioeroeh doenia, di bangsa apa 

pemocda2 itoe moelai senang 
aan, timooel birahinja dan koe 

parannja sebagai orang toea, 
orang4 toeanja koeat, ten- 

a akan hidoep atas tang- 

rang toeanja 
jaknja orang toea jang 
tah sajapnja disebabkan 

Ssie ini waktoe, 

“Dalam ,,Java Bode” kemaren kita| 
| ja verslag Politiegerecht. dimana 
— ampat anak-anak bangsa Europa diha- 
 dapkan dimoeka itoe kehakiman. Se- 

| bangsa Europa tidak boleh dimoeng-| 

road, dan soekoerlah pada anak- 

g lebih poenja-keboetoehan hiaoep | 

itoe, Tetapi 

oedara jang baroe sadja balik kembali, 
waktoe penerbangan ke Risalpur telah 
kedjadian ketjelakaan mesin oentoek 
ke ampat kalinja jang boleh dikata 
jang paling heibat. 

Seboeah mesin-terbang jang dike 
moedikan oleh Commandant Lecroke, 

Victoria Point. . 
Penoempangnja semoea selamat. 
Mesin2 jang lain, soedah poelang 

kembali sesoedahnja dirawat, 
  

- Tiap-tiap tahoen djoemblah pemoe- 

da tidak bisa dapatkan pekerdja'an 
semangkin banjak, mereka ini akan 

meroepakan satoe euvel ' pergaoelan 

hidoep. Beberapa tempat di loear 

negeri soedah kasih tjontoh bahaja apa 

bisa terdjadi dari sebab rombongan 
dari itoe anak-anak moeda jang den- 

dam hatinja terhadap masjarakat, 

Sedang ada penghematan atau tidak, 

tidak perdoeli banjak soal lain haroes 

dipikirkan, menoeroet pendapatan kita 

|pemerentah tidak boleh melalaikan 

ini soal, 
Kesempatan pekerdjaan haroes di 

adakan bagi mereka, sebanjak2nja. 

Poen peroesahaan2 particulier jang 

besar bisa bantoe pada ini oesaha. 

Perloe sekali pada pemoeda2 itoe dja- 

ngan sampai timboel pikiran bahwa 

doenia soedah sempit boeat mereka 
bahwa, hidoep djoega tidak ada goe- 

nanja diatas ini doenia , . .!   Ti 

soedah hantjoer sama sekali di dekat | 

Perkara pemboenoehan 
Born di Hooggerechtshof. 
Hoekoeman mati dirobah pendjara 

seoemoer hidoep. 
Hooggerezhtshof di Betawi telah me 

robah itoe poetoesan mati iang didja 

toehkan oleh Raad van Justitie Sema- 
rang atas dirinja 3 terdakwa didalam 
perkara pemboenoehan Born, didalam 
hoekoem pendjara oentoek seoemoer 
hidoep. 

' Hooggerechtshof diantaranja memper 
timbangan, bahwa poetoesan Raad 
van Justitie Semarangitoe ada betoel, 

dan djoega betoel sekali itoe per 

mintaan soepaja terdakwa Noie di 
taroeh bawah pemeriksaan dokter, 
ditolak. 

Akan tetapi hoekoeman mati itoe, 

jang hanja dilakoekan didalam kedja- 

dian2 jang terlaloe kedjam, ada terlaloe 

berat oleh karena semoea terdakwa 
soedah mengakoe dengan teroes terang 

dan oleh karena mereka roepanja ke- 

lihatan tidak masoek golongan pen- 

djahat2 jang tidak bisa berobah lagi 

(verstokte misdadigers). 
Lagipoela mereka kena pengaroeh 

itoe perdjandjian akan diberikan oepah 
jang besar sekali dan pengaroeh dari 

perkataan2-nja Inspecteur.van Politie, 

Oleh karena ini, sekarang semoea 5 
terdakwa didjatoehkan hoekoeman jang 
sama rata beratnja, jalah pendjara 
oentoek seoemoer hidoep. 

kan ON ab 

Itoe soentikan jang mentjelakakan. 

Obatjang tidak baik. 
Bagian pertama dari itoe pemerik- 

saan obat soentikan, jang mentjelakakan 
beberapa orang di Bandoeng, telah 
selesai. 

Officier van Justitie mendapat kete- 
rangan oentoek sementara waktoe dari 
Dr, Mertens, bahwa menoeroet penda 
patannja pemimpin dari Geneeskundig 
Laboratorium ini, didalam obat itoe 
ada terlaloe banjak adrenaline. 
Java-Bode sekarang tidak mempoe- 

njai keberatan oentoek mengoemoern- 
kan nama-namanja korban itoe, jalah 
Njonja Van Alphen de Veer isterinja 
Substituut-officier van Justitie di Ban 
doeng dan Frans Wiemans seorang 
achli muziek jang terkenal. 

Apotheker jang bersangkoetan di 
Djokja, telah dilepas. 

Inspecteur oentoek oeroesan obat2 
dari Dienst der Volksgezondheid dan 
Directeur dari apotheek jang bersang 
koetan, tadi pagi telah pergi ke Djokja. 

Dr. Mertens, jang melakoekan peme 
riksaan oentoek pertama kali telah me 
netapkan ini perkabaran2 jg terseboet 
diatas, akan tetapi ia mengoendjoekkan 
bahwa baroe sesoedahnja diperiksa 
oleh Prof. Dr. Grevenstuk. pimpinan 
dari Pharmacologisch Instutuut, bisa 
didapatkan poetoesan jang tetap dida 
lam ini perkara jang heibat. 

Aneta kawatkan dari Djokja, oentoek 
sementara waktoe ini di sini tidak 
bisa terdapat keterang apa-apa di da 
lam perkara itoe obat jang tidak baik. 
Wakil Apotheek Van Gorkom, tidak 
maoe memberi keterangan sekali ber- 
hoeboeng dengan adanja pemeriksaan. 

SO — 

Goena pembelaan pelabochan2 
minjak. 

Di Borneo. 
Kolonel Kuiper, kepala mil. topogra- 

fische dienst pada tanggal 6 boelan ini 
soedah berangkat ke Samarinda dengan 
pesawat ,Dornier” dan ia soedah 
tinggal disana doea hari. 

Penerbangan ke Samarinda terdjadi 
dengan toestel reserve, jang toercet 
terbang sampai di Tarakan sama esca 
drille dari tiga ,Dornier” jang terbang 
ke Manilla boeat kasih lihat bendera 
sadja, begitoelah ,,De Koerier” toelis. 

Kolonel Kruiper di Samarinda soe 
dah- bikin pembitjaraan boeat bikin 
opname topografisch jang soenggoeh2   
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Kinine menjegah penjakit griep 
PAKAI 1 TABLET TIAP HARI. 

Boleh didapat pada pendjoeal2 kita. 

Tjonto jang berisi.100 tabletten dari 0.2 gram BISULFAS CHININI 
atau HYDROCHLORAS. CHININI (ZOUTZURE KININE) berikoet atoe- 
ran memakainja, akan dikirim sampai diroemah sesoedah diterima post- 

.N.V. BANDOENGSCHE KININEFABRIEK 

dan : Influenza 
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dari bilangan sekelilingnja. Plan jang 
lama boeat bikin djalanan antara Sama 
rinda dan. Balikpapan dan Poeroek 
Tjahoe kembali telah mendapat perha 
tian oleh karena dengan tjara itoe 
Samarinda dan poesat minjak jang' di 
sekelilingnja Sanga Sanga bisa dima 
soekkan dalam pelaboehan2 minjak 
Borneo Timoer, 

—0— 

Kesoekaran hidoep. 
Toean Soetardjo ma- 
djoekan pertanjaan 
tentang maksoedtin 
dakan goena kema'- 
moeran. 

Soerat2 kabar soedah kerapkali me 
ngoemoemkan tentang kesoekaran2 
hidoep diantara rakjat anak negeri di 
bilangan Djawa Tengah, Djawa Timoer 
poen di Djawa Barat, malahan ada di 
kabarkan bahwa dibeberapa daerah 
ada rakjat anak negerinja jang sampai 
terpaksa memakan barang2 makanan 
jang tidak baik bocat makanan manoe 
sia. Dibeberapa daerah soedah diada 
kan pertolongan oleh pemerintah dan 
bestuur, dimana nampaknja itoe per- 
tolongan masih beloem tjoekoep sem- 
poerna. Verslag resident Van der Plas 
jang dioemoemkan oleh pers djoega 
banjak memberikan boekti2 bahwa 
rakjat soedah banjak mendjoealkan 
tanah dan hewan ternak, sebab pena- 
gihan belasting2 dan landrente jang 
mendesak, 

Berhoeboeng dengan segala kesoe- 
karan2 jang menimpa anak negeri ter 
seboet diatas ini, maka toean Soetar- 
djo soedah memadjoekan pertanjaan 
pada Pemerintah sebagai berikoet : 

a. Apakah Pemerintah bersedia oen 
toek -. mengadakan tindakan2 atau 
atoeran2, soepaja dapat ditjegah itoe 
pendjoealan2 besar dari tanah dan 
hewan ternak jang dilakoekan oleh 
anak negeri ? 

b. Apakah Pemerintah sekarang ti 
dak menganggap soedah sampai wak 
toenja oentoek membikin rentjana dan 
mengerdjakan itoe tjita2 perbaikan 
kema'moeran negeri dengan setjara 
loeas lagi daripada jang soedah2, 
boekan sadja oentoek mendjaga dja- 
ngan" sampai kemelaratan rakjat se 
mangkin hebat, tetapi djoega soepaja 
kema'moeran economie diperbaiki dan 
semangkin naiknja. 

Cc. Apakah Pemerintah soedi dan 
bersedia oentoek memperkenankan 
soepaja pada perkoempoelan2 rakjat 
jang » semata-mata bekerdja oentoek 
kema'moeran rakjat Indonesia diberikan 
toendjangan seberapa bisa dengan 
djalan mana djoega membagikan sedi 

gang sendiri itoe kepada perkoempoe 
lan-perkoempoelan terseboet ? 

Itoe keriboetan di Karachi. 
27 orang matidan 97 
mendapatloeka2. 

Aneta-Reuter Sin Po dari Ka- 
rachi tanggal 19 Maart mengabarkan : 

Sesoedahnja jang terdjadi tadi pagi, 
maka keadaan didalam kota ada aman 

Moeslimin jang membikin demonstra- 
tie disebabkan moerkanja lantaran se- 
orang Moeslimin jang dikenakan hoe 
koeman mati, soedah bertempoer de- 
ngan pasoekan dari Royal Sussex 
Regiment, 

Pasoekan tentara soedah melepaskan 
tembakan 47 kali kepada kaoem pe 
roesoeh sehingga diantara mereka ini 
ada 27 orang jang mati dan 97 men   dapat loeka2, 

  

kit pekerdjaan Pemerintah jang dipe-| 

dan tenang kembali. Banjak kaoem   
S3 k g 

KE Pb SA Plan GA Sa 

Tamoe dari negeri Sepat dan Beras, 
Menoeroet keterangannja Consul! dari 

negeri Siam, toean Luang Khavi Cha- 
raya, pemimpin dari sekolahan ,,Art- 
sandcraft” di Bangkok (Siam), telah 
berangkat dari Bangkok ke Betawi 
oentoek mempeladjari peroesahaan ba- 
rang2 kesenian ditanah Djawa. 

me Oras 

Motorfiets contra kerb:u. - 

Luitenant van He2k dari Genie dan 
Nona David, jang sedah sedang naik 
motorfiets dari Tjimahi ke Bandoeng, 
telah menoebroek seekor kerbau de- 
ngan ketjepatan dari 60 KI, per djam. 

Officier itoe mendapat loeka disebe 
lah moekanja jang heibat sekali, se- 
dang tangannja patah. 5 
Nona David hanja mendapat letjet sa 
dja. Doea-doeanja dirawat diroemah 
sakit. 2 : 

—O9O— 9 

Goeroe-tinggi di Technische 
Hoogeschodol, 5 ” 

Dari Bogor Aneta mendapat kawat 
bahwa soedah diangkat sebagai Goeroe 
Tinggi loecar biasa pada Technische 
Hoogeschool di Bandoeng (sekolahan 
insinjoer) di dalam ilmoe ,,pengeta- 
hoean dan pemeriksaan dari alat? oen- 
toek membikin roemah,” Ir. W.J.T. 
Amons, sekarang waarnemend Hoofd 
dari Laboratorium oentoek menjelidiki 
pekakas2 itoe, di Departement Econo 
mische Zaken. 

—0— -i 

Penggelapan ,, Pekalen-Sampean”. 
Lebih dari '/, djoeta, 

Menoeroet kabar opisil, penjelidikan 
dalam perkara penggelapan jang ter- 
djadi di ondersectie ,Kentjong” dida- 
erah Djember sekarang ini telah selesai 
Menoeroet hitoengan adjunctinspecteur 
pada provinciale financien, djoembiah 
nja oeang jang digelapkan itoe boeat 
sementara ditetapkan f 51,875 98 

Penggelapan ini terdjadi antara Juni 
1927 hingga Maart 1929. Oeang jang 
digelapkan itoe adalah miliknja negeri. 
Sedang provincie djadinja tidak diroe 
gikan orang sedikitpoen. PN 

Journalisten dan onderwijzers. 
Congres di Djokja 

akan diperlambatkan. 
Congres dari Kaoem Journalisten 

(Perdi) dan dari Goeroe2 dari sekola- 
han nasional, jang akan diadakan di 
Djokja di dalam boelan April, akan 
diperlambatkan sampai boelan Juni. 

—9G— 

Burgemeester Malang dan Makasser. 
Burgemeester Lakeman dari Malang 

dan Burgemeester Lewis dari Makas- 
ser, akan meniggalkan dienst Negeri 
di achirnja tahoen ini. 

—— 

Oeroesan karet. 
Toean van Holst Pellekaan, Voor- 

zitter dari Permanente Advies-commis 
sie didalam oeroesan restrictie karet 
arak negeri, akan mengoendjoengi 
Sumatra Timoer oentoek memberi ke- 
terangan dan oentoek mendapat 
kan pemandangan, sesoedahnja. itoe 
ordonnantie jang baroe tentang stan-- 
daard-producties telah selesai. 

Sesoedahnja ini perdjalanan, toean 
Van Holst Peltekaan pergi ke Djawa— 
Timoer, 6 

: NN hub 

Inspecteur D,V,G, di Djawa Timoer, 

Diangkat sebagai Inspecteur dari 
Dienst der Volsgezondheid di Djawa- 
Timoer, Dr, J,A, de Nooy, 
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| Nolikenbond toeroet 

Ke 

'boeat boleh, tapi djangan mengharap 

. kenbond 

| kan bagi semoea fihak. Tiongkok, Grie- 

  

   

  

   

   

    

  

S5 Tanba ho Me KA SEAT TAU MPN Yg 

' Soerat kabar Fransch Le Matin, | 

        

                boleh menoelis bahwa | 
Negeri Ke Tigasoedah me 

poekoelan heibat i pa 
drag dari Versaille: 
'kakan Duitschland dz 

tapi ia— dan lain-lain 
bangsa mana poen djoe 

itoe badan internationaal, jang sama- | 
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sama dengan verdrag itoe, di bangoen (Jah kabarkan bahma politie disini soe 
kan oleh conferentie perdamaian 
Versailles, dalam tahoen 1919. 

di 

oleh perboeatannja Duitschland itoe— 

V, dari verdrag jang ditjoret, akan teta- 
pi menoeroet kejakinan kita seaat ero 

verdrag itoe dan segala apa jang di 
bangoenkan, maoepoen di kerdjakan 
menoeroet boenjinja verdrag itoe, boleh 
dikata di-annuleer, tidak diakoe sah 

“lagi. 'Tjoema, lain perkara, apakah 

negeri2 jang bersangkoetan, maoe meng 
hapoeskan segala pembangoenan itoe 

dan memberhentikan pekerdjaan atau 
melenjapkan segala. hasil pekerdjaan 

itoe, Inilah, jang sebenarnja menim- 
boelkan kegentingan oemoem. Semoea 
negeri jang doeloe ,,beroentoeng”, nis- 
tjaja tidak akan lepaskan apa jang Soe- 
dah didapat dan akan mendjaga mi- 
liknja dan hasil keringatnja dengan 

bertaroeh djiwa. 
'Apakah dengan dihapoeskannja ver- 

drag dari Versailles itoe, Volkenbond 

masih koekoeh dasarnja oentoek di- 

— Betoel Frankrijk soedah madjoekan 

itoe so'al kepada Volkenbond, akan 

tetapi kalangan2 politiek Inggris sendiri 

pandang tindakannja Frankrijk itoe 

| tidak lebih dari satoe ,psyc holo- 
gischhulpmid del“ belaka. Ber 

hasilnja. : 
Beloem pernah seroean kepada Vol- 

ke itoe oentoek: mendapat hak 

dan keadilan, berhasil jang memoeas 

kenland, Bolivia, Hongarije, dll. soedah 

alamkan itoe, dah Ethiopie akan alam- 

kan, bagaimana pertjoema madjoekan 

kepentingannja kepada Volkenbond itoe. 

. Doeloe, waktoe Volkenbond memoe 

toeskan “soal  pemboenoehan Radja 

Alexander, maka kalangan2 politiek 
| sebenoea Europa merasa gembira dan 

ata, bahwa poetoesan itoe mendjadi 
ekti senjata2njas Volkenbond itoe 

berfaedah sekali oentoek pergaoelan 

emoem. Tapi boekti itoe sebenarnja 

- tidak memoeaskan, baik fihak Yougo 
Slavie c.s., maoepoen fihak Hongarije 

| cs. Kabinet di Belgrado sampai boe- 
bar, lantaran tidak senang hati dengan 

kepoetoesan itoe, dan Hongarije tidak 

mendapat keadilan berhoeboeng de- 

ngan penoedoehan2 jang boekan2. 

Toch, katanja Volkenbond itoe soedah 

berdjasa besar, karena bisa mentjegah 

'bahaja peperangan di Europa 

Volkenbond itoe tidak poenja kekoea- 

tan dan kekoeasaan jang positief tidak 

bisa djalankan hoekoeman pada negeri2 

- ig ditimbang bersalah atau membandel. 

'Maka dari sebab itoe, kita' tidak 

maoe bertaroehan sepeser poen djoega 

dalam perkara Duitschland ini, biar- 

poen bond itoe bersidang selengka pnja, 

' Volkenbond tidak bisa memaksa 
Duitschland disoeroeh tjaboet kembali 

poetoesannja itoe dan kalau benar 

perang baroe mengantjam, tidak bisa 

mentjegah bahaja itoe. 

Bersama-sama dengan verdrag dari 

Versailles itoe, maka Volkenbond djoe 

ga boleh dikoebrakan. Adapoen ge- 

doengnja, boleh digoenakan oentoek 

conferentie2 internationaal tentang SO- 

| al2 suciaal, jang memang soedah ba- 

injak hasilnja. BA 
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Akan dihadapkan di Meester dan 
2 Betawi. : 
erhoeboeng dengan 
pembongkaran pu 

NN untkekereleroon., 
. Pengintipan politie dari Hoofdbu- 

o reau atas pembongkaran2 publieke 
telggaan soedah barhasil dengan baik 
sekali daan seorang Indonesier berna- 
ima Soetirman dilahirkan di Salatiga 
soedah mengakoe bahwa ia jg mens 
djalankan itoe perboeatan. naa 

Djoemblahnja pembongkaran itoe 

  

   

   
      

  

bahwa Soetirman itoe mengakoe te- 

        

      

    
   “Ika Landraad 

Tp 

ga—tidak| 
Volkenbond, | 

dah berhasil tangkap & orang jang di 

sea sa toedoeh melakoekan perampokan di 

Banjak orang berpendapatan, bahwa | Kampoeng Sawah Tandjong Priok di 
Per nan Pesan Nk mana si toean roemah lantaran loeka2 

mempersendjatakan diri — hanja fatsal ria jang hebat telah lepaskan napasnja 
jang penghabisan di C.B.Z. 

nja soedah tangkap 3 diantara mereka 

terang, jang mana disebabkan tidak 

er Ikan bahwa Landraad dibawah pim 

| Imas di Sawah Besar kepoenjaannja 

  

Sekarang politie masih sadja mela 
oekan pengoesoetan meskipoen pen-| 
joerinja itoe soedah ditangkap, jalah 

  

pernah lakoekan pem- 
cali akan tetapi jang sa 

di Meester sampai se 
lak maoe mengakoe. 
ng. dengan ini hal maka 

Jian ini tidak dilakoekan 
, boleh djadi oleh orang 

2 soedah selesai, maka 
kan dihadapkan di moe- 
Betawi dan djoega Land- 

ad— Meester-Cornelis. 
—0— 

Penangkapan kawanan peram pok. 
Kedjadian di Tandjong 
“Priok, 4 | 

'Beloem selang berapa lama kita te- 

Disini kita bisa kabarkan bahwa 

sectie-chef Tandjong Priok itoe bersa- 

ma-sama dengan pegawai politie lain- 

itoe jang berasal dari Tjakoeng, 
| Penangkapan ini beralasan bahwa 
memang politie tahoe terlebih doeloe 

memikir oentoek melakoekan ini ke 
djahatan, meskipoen boekti2 koerang 

ada orang diantaranja jang tentoe maoe 

mengakoe, 

»Seorang lain lagi ditdngkap dibila 

ngan (Tjikarang dan berasal dari itoe 
tempat djoega. Poen disini politie 

beloem mendapatkan boekti2 jang 

terang. Oleh karena tidak lama lagi 

ada harapan goena menangkap batang 

lehernja lain2 kawanan pendjahat lagi, 

maka mereka sampai sebegitoe djaoeh 
8 

masih ditahan. 

Perampokan diKam- 
poeng Ambon. 

Tentang perampokan di Kampoeng 
Ambon Tjempaka Poetih politie tidak 
begitoe beroentoeng sebab menangkap- 
nja 3 orang jang ditoedoeh ini ada 
lebih soekar dari pada jang terseboet 
diatas. Dan lagi oleh karena perboeatan 
ini djoega boleh djadi bersangkoetan 
dengan. Tandjong Priok maka mesti 
ditoenggoe terangnja perampokan di 
itoe tempat. 

Bagaimana di Menteng 
Paal Batoe? 

Oemoemnja bila orang soedah dapat 
membatja dalam soerat kabar bahwa 
beberapa orang jang ditoedoeh dalam 
perampokan telah ditangkap, tidak 
maoe menjelidiki lebih djaoeh lagi apa 
mereka dilepas atau teroes disekap 
dalam tahanan, 

Tentang perampokan di Meneng Paal 
Batoe dimana djoega si toean roemah 
lepaskan njawanja boekan lataran ba- 

tjokan akan tetapi menoeroet penjeli- 
dikan dokter lantaran terkedjoet, maka 

sampai sekarang baroe ada 8 orang 

jang ditangkap dan masih sadja teroes 
ditahan, 

Poen disini politie masih beloem 
berhasil mendipatkan boekti-boekti 
jang terang, meskipoen mereka menge 
tahoeci bahwa diantaranja ada orang 
yang benar-benar toekang mendjalankan 
demikian. A 

Doeloean hampir tiap2 perampokan 
jang kedjam menoeroet” penjelidikan 
politie diorganiseer oleh Moeridi, itoe 
kepala rampok jang terkenal dibilangan 
Djawa:Barat dan oleh Landraad Che- 
ribon didjatoehkan hoekoeman seoe- 
moer hidoep. 

Apa sekarang setelah djago ini tidak 

akan tampil kemoeka lagi ada lain 

ini kita tidak ketahoei, akan tetapi 

harapan kita tidak lain hanja soepaja 

tiap2 pendoedoek disini bisa hidoep 
dengan aman bersama-sama kejoearga- 

nja. 2 LAND 

Perkara pembongkaran toko mas. 

Djoegatoekangtadah 
mendapat hoekoeman. 

'Kemaren dengan singkat kita kabar 

pinannja Mr. Dr. Koesoemaatmadja pe 

riksa perkara itoe pembongkaran toko 

toean Liong Joen Hoat sehargaf800.—. 

Sebagaimana telah diketahoei seba- 

gai pesakitan didalam ini hal dihadap 

kan 2 orang Indonesiers jaitoe Madjal 

bin Djiman dan Sadik bin Djawi. Itoe 

orang. Tionghoa jang mendjadi toe 

Ikang tadahnja dan pentjoerian itoe 

memang boleh djadi lantaran dia, di 

hadapkan djoega sebagai pesakitan. 

Permoelanja pesakitan Madjal moeng 

kir bahwa ia lakoekan perboeatan itoe 
dengan sendirinja dan keterangan jang 

ia berikan pada politie doeloe ada ber 

lainan sekali dengan" apa jang ja te 
rangkan kemaren. Poen pesakitan ke 

doea permoelanja poetar-poetar dan 

achirnja djoega terdjeroemoes. 

orang jang boentoeti perboeatannja, | 

perdjandjian 

diatas ia tagi 

ngan kirinja 
Keadaan d 

di darah. 

ngan jang se 
ngan segera 
dan diambil 

atirkan. 

nisatie jang 

mana ini hal 

Diharap la 

djoemblah f 

f 198.720,—) 
Banjaknja 

'semoea ogan 

koe masih b 

nja ada 

dibagi 

ada 113 

sampai 

berat. 

dapatkan 2 
tjoerian dan 

Sebagaima 

lah seorang   Itoe toekang tadah jalah Lie Sen   sebagaimana, tlah, diketahosi ada 8 
14 kali di Betawi dan 4 lagi Meester, 

si Ss 

Foei djoega moengkir dan achirnja 

“ 

Disifoe Angkong me 
dan hendak poekoel Djamali. 
tapi Djamali ini tjaboet goloknja dan 

zonder Angkong mengetahoei apa jang 

bakal terdjadi ia soedah diserang de- 

ngan sendjata tadjam tadi hingga ta 

beberapa oran 
prahoe tadi goe 

beberapa wa 

bikin pertemoean 

ladjaran selama Paasch- 

dilakoekan lagi. 

jang disimpan 

itoeng school spaarka 

f 5.470,— dan jang d 

f 1.852,555,— 

di terima ke 

oecangnja ada 
rima semoeanja ada 7 

Banjaknja oeang jang disimpan di 

Rijkspostspaarbank ada f 112095.31 

dalam 145 boekoe. S1 

Banjaknja spaarbusjes jang didjoeal 
dan djoemblah pendapatan 

dari schoolspaarzegels ada 16 66.750. 

Djoemblahnja oeang jang disimpan 
bisan Januari 1935 ada 

£ 34 989.220,— sedang sampai penga 

bisan December 1934 djoemblah soe 

dah ada f 34.790.500.— 

“penga 

jang melakoe 

don tinggal di 

  

    

mendapat nasib seperti kawan2nja itoe. 
Pada djaoeh tengah hari Landraad 

djatoehkan hoekoeman pada kedoea 
pesakitan pertama masing2 2 tahoen 
pendjara sedangkan si toekang tadah 

1 tahoen 6 boelan. 
MPR Tm 

" Pembatjokan didtas perahoe. 
Oentoen $ 

5 djoenkela 
Semalam kira kira djam setengah 7 

di Pasar Ikan djoestroe diatas perahoe 
ikan telah terdjadi satoe pertempoeran 
jang sengit dimana seorang Indonesier 
Angkong mendapat loeka dibagian ta 

ngannja hingga perloe diangkoet ke 

C.B.Z. oentoek dirawat lebih djaoeh. 

Doedoeknja perkara itoe adalah se 
bagai berikoet : 

Angkong roepanja masih sadja mem 

poenjai hoetang pada si pembatjok 

jaitoe Djamali bin Andani. Soedah be 

berapa kali jang terseboet belakangan 
ini menagih perhoetangannja akan te 

tapi ternjata selaloe dibajar dengan 

oet. 

sadja. 
Meskipoen permoelanja Djamali ta- 

'koet, akan tetapi ia mengetahoei bah- 

wa didalam hal ini ia ada di fihak 

jang benar laloe pada djam terseboet 

h kembali. 

hampir poetoes. 

i Pasar Ikan itoe mendja 

di ramai, dan diatas prahoe.itoe nam 

pak doea orang sedang bertindjoe SA 

toe pegang golok dan jang satoe man 

Tidak lama kemoedian baroelah ada 

g jang berani naik ke- 

na memberikan pertolo 

dapat2nja. Sipenjerang de 

dapat diringkoes 

goloknja sedangkan si 

korban diangkoet kedarat oentoek di 

verband dengan kain2. 
Politie jang di 

sadja periksa ini 
kong diangkeet ke €C BZ.o 

rawat lebih djaoeh. : 

Sementara keadaannja tidak mengoe 

djoega 

—0— 

Mengadjar dalam vacantie. 

Hoofdbestuur dari NI O G ada ka- 

barkan seperti berikoet : S 

Toean jang laloe beberapa kepala 

sekolah ada memberikan djoega Ies 

dalam waktoe vacantie Paaschen pada 

anak anak jang maoe bikin examen, 

Baik kalangan goeroe-goeroe, maoe 

poen onderwijs inspectie itoe waktoe 

ada madjoekan keberatan. 

Berhoeboeng dengan permintaannja 

algemeene inspectie di Batavia maka 
kil dari onderwijs orga- 

masoek COVO, telah 
beremboek, bagai- 

bisa ditjegah. 
in tahoen 

——O) 

Postspaarbank dalam Januari 1935, 

Dalam boelan Januari 1935, ocang 

pada Postspaarbank ber 

2,051.275.— (soedah ter- 
arten banjaknja 
iambil kembali 
ocang tambah djadi 

. 

boekoe spaarbank jang 

dikeloearkan ada 4.122, sedang jang 

mbali lantaran diambil 

gnja ada 2.538 djadi boe 

ertambah 1.584. 

Banjaknja boekoe jang diterima oleh 

Postspaarbank boeat ditambahi oeang- 

42,999 dan jang dikoerangi 

f32.869 djadi jang dite 
5.868 boekoe. 

Sae) de 

Pentjoerian sepeda masih 
—. meradja-lela. | 

Pekerdjaanpolitie jang 

Kemaren kita telah kabarkan bahwa 

politie di Betawi soedah melakoekan 

penggerebekan diroemahnja seorang 

Tionghoa di Blaradja dimana telah di 

toelis berasal p€n- 

djoega seboeah sepeda. 

na telah diketahoei orang 

kan itoe kedjahatan ada- 
Rin- 

Djembatan Item Betawi 

Beloem setang berapa lama poen 

kita pernah kabarkan bahwa Rindon 

ini telah ditangkap poela berhoeboeng: 

mesin 

Indonesier bernama 

tidak ter 

ndjadi goesar 
Akan te 

beri tahoekan lantas 

hal, sedangkan Ang 

entoek di 

pemberian pe- 
vacantie tidak 

  

kan sedikit. Politie memang mengeta- 
hoei bahwa, ini orang ada mendjadi 
»Specialist“ didalam' ini hal dan ber 
poeloeh poeloeh kendaraan demikian 
atas pengoendjoekkannja sendiri soe 
'dah dapat dibeslag. 
| Diantaranja ada jang soedah dian- 
bil kembali oleh orang jang poenja, 
bila pekakas kendaraan itoe tidak di 
toekar banjak. 

' Kemaren kembali seorang Tionghoa 
jang tinggal di Kali Mati mendjadi 
korbannja pendjahat. Baroe sadja ia 
senderkan sepedanja itoe maka seorang 
Indonesiers jang tidak dikenal soedah 
toenggang spedanja dan lenjap dengan 
ini kendaraan. Ini orang Tionghoa me 
ngetahoei bahwa itoe orang tjoeri ba 
rangnja, akan tetapi oleh karena ia 
terperandjat akan perboeatannja maka 
ia tidak-bisa kata ba atau boe. 

Begitoe djoega seorang Indonesiers 
bernama Soenarjo soedah kehilangan 
'spedanja diwaktoe tengah hari ketika 
ia sedang masoek dalam gedoeng Ge 
meenteraad Batavia- Centrum. 

Spedanja merk ,,Ray“ memang ma 
sih baroe dan bila didjoeal bisa men 
bawa penghasilan dari f 30.—. Roe- 
panja dari djaoeh seorang pendjahat 
intip padanja dan baroe sadja ia sen 
derkan di tembok maka ini orang 
mendekati ini barang poera periksa 
sana sini dan mengambil sikap jang 
tidak menjoerigai, 

Meskipoen disitoe tidak sedikit pu 
bliek oleh karena ambilnja ini barang 
ada tenang dan tidak ketakoetan maka 
orang sangka barang itoe adalah ke 
poenjaannja sendiri. 

Poen seorang Tionghoa jang tinggal 

di Matramanweg 198 Ba telah 
beri rapport pada politie bahwa speda 
nja jang disenderkan ditembok pasar 
Mesteer-Cornelis disambar alap-alap, 

Ketika ia hendak belandja disitoeia 
senderkan barangnja berdekatan de 
ngan kendaraan2 lain. Dari djaoeh ia 
lihat seorang Indonesier berpakaian ne 
netjis mendekatkan barang2 tadi. Oleh 
karena ia tidak sangka bahwa orang ini 
adalah mendjadi alap2 speda makaia 
tidak maoe ambil perdoeli. 

Setelah ia balik kembali dengan be 
landjaannja maka baroelah ia mengeta 
hoei bahwa orang tadi telah sambar 
spedanja, ” : 

Bila kita mentjatat pentjoerian2 se 
roepa ini dari sekeliling kota Betawi 
tiap2 hari -maka kita berani pastikan 
bahwa sedikitnja 10 speda mesti ada 
jang lenjap. 

Kita harap sadja moedah-moedahan 
pekerdjaan politie jang berat ini dike 
moedian hari kelak memberi hasil jg 
menjenangkan. 

—0 — 

Berasal dari pentjoerian? 
Boleh ambil disectie 
Senen. 

Kemaren sore politie Sectie Senen 
telah dapatkan ditengah djalan Water 
looplein seboeah velk auto dengan 
bandnja jang masih baroe, jang mana 
tidak diketahoei dari mana asalnja. 

Politie ini djoega diberi tahoekan 

ini barang. 

lantas djoega barang ini ditoendjoekan 

Sampai sebegitoe berlainan sama sekali. 

dja di sectie 6 Batavia-Centrum. 
—0O— 

Pentjoerian di Droogdok 
Maatschappij. 

berhasil. 

dok - Maatschappij . soedah 

kesampaian masoek didalamnja. 

Dengan lantas djoega mereka mela 

koekan pembongkaran dan achirnja 

beberapa potong, 10 Kg. koperdraad 

dan lain2 barang lagi jang perloe 

dipakai didalam itoe peroesahaan dan 
djoemblahnja boekan sedikit, soedah 

mendjadi korbannja itoe pentjoeri. 

Poen setelah mereka berboeat demi 

kian, mereka dapat meloloskan dirinja   

: Ng dengan pentjoerian2 speda jang boe-|# 

oleh orang2 jang djoestroe ada disitoe 
jang melihat bahwa seboeah auto jang 

larinja ada tjepat sekali djatoehkan (?) 

sectie Senen telah terima kabar bahwa 

seboeah autolette telah kehilangan velk |jang meninggal doenia itoe boekan 

dan bandnja jang masih baroe. Dengan 

pada jang bersangkoetan, akan tetapi 

Sekarang politie beri tahoekan bah- 
wa siapa2 jang merasa (kehilangan 

barang seroepa itoe boleh datang sa- 

Politie beloemdjoega 

Kemaren malam politie Tg.-Priok 

soedah terima rapport bahwa di droog 
terdjadi 

pentjoerian jang boekan sedikit. Mes- 

kipoen pendjagaan disitoe ada tjoe- 

koep dan boleh dikatakan segala ke- 

sempatan oentoek ke loear dan ma- 

soek ada lengkap dan tertib dibikin- 

nja soepaja tiap2 orang jang berniat 

djahat disitoe tidak bisa mengjalan- 

kan rolnja, toch dengan djalan mem- 

bongkar beberapa pendjahat soedah 

Disitoe setelah mereka berada di- 

dalam tentoe sadja orang loear tidak 

dapat mengetahoeinja hingga mereka 

dapatkan kesempatan jang loeas sekali. 

        
    
PERINGATAN 
Diminta dengan hormat tetapi sangat, 
kepada sekalian abonne's, djika ber- 
hoeboengan dengan Administratie #e1- 
tang soerat menjoerat, soepaja nuim- 
mer ahonne ta'ketinggalan, poen ke- 
terangan didalam strook-2ostwissel 

harap dengan setjoekoepnja, lantaran . 
sering kali menjoesahkan di oeroesan 

administrati. SE 

Administrateur 

SeRegasae ena 

  

entah dari mana hingga politie amat 
soekar sekali mertjarinja. 

Menoeroet  penjelidikan lebih dja- 
oeh lagi didoega mereka jang men- 
djalankan demikian tidak ada lain 
orang dari pada mereka jang menge- 
tahoei betoel2 selak-beloeknja keadaan 
disitoe, 

—O — 

Tertimpa peti sampai gepeng. 
3 oranglainloeka berat, 

Tadi siang kira2 djam setengah 12 
didepan Roomsch Katholieke "Kerk 
Waterlooplein soedah terdjadi ketjela- 
kaan jang sangat ngeri dimana seorang 
koelie Indonesier S.S. gepeng badannja 
dan mati pada ketika itoe djoega lan- 
taran tertimpa peti. 2 

Doedoeknja perkara itoe adalah se-' 
bagai berikoet : | 

Dari emplacement S.S. Senen ada 
dibawa natuursteen jang dipekerdjakan 
sampai mendjadi lijstermkepoenjaannja 
aannemersbureau Fermont & Kuipers. 
Ini barang jang boekan main beratnja 
hendak ' dibawa ke gredja Room tadi 
dan oentoek keperlosan itoe ada di 
goenakan 6 koeli Indonesier, 

Auto sampai disitoe dan dengan 
segera djoega mereka melakoekan ke- 
wadjibannja. Tiga orang tetap tinggal 
diatas vrachtauto itoe dan jang tiga 
lagi toenggoe dibawah oentoek men- 
djaga althans menoeroenkan peti itoe 
kebawah, 

| Entah lantaran apa baroe sadja me 
reka berboeat demikian, maka itoe pe 
ti djatozsh dari atas ketanah dan sebe 
loem mereka mengetahoei apa jang 
terdjadi salah satoe diantara mereka 
soedah tertimpa toeboehnja hingga 
mendjadi gepeng sama se- 
kali, Jang doea lagi djoega tertimpa 
barang tadi akan tetapi tidak bigitoe 
keras mendapat loeka2 pajah. 

Keadaan disitoe mendjadi katjau dan 
ramai. Dari segala pendjoeroe menda 
tangi orang jang ingin melihat itoe ke 
djadian. Ada jang baroe datang teroes 
berlaloe sadja oleh karena tidak bisa 
melihat itoe keadaan. 

Beberapa orang millitair teroetama 
dokter dari Gezonheidsdienst memberi 
pertolongan jang sedapat-dapatnja. Po 
litie dan C.B.Z. jang diberi tahoekan 
dengan segera datang diitoe tempat. 

Sementara orang jang tertindih peti 
tadi dengan bantoeannja orang banjak 
dapat diangkoet dan ternjata tidak ber 
njawa lagi. 

Chef Loods Pasar Senen berhoe- 
boeng dengan itoe kedjadian dengan 

Boeat mengambilnja mereka tidak |lantas djoega pergi keitoe tempat oerr 

berani dan laloe mereka beri tahoe|toek menjelidikinja. 

hal ini pada jang berwadjib, ' Menoeroet kabar lebih djaoeh chef 

Berhoeboeng dengan itoe, politie | dari Loods Pasar Senen jang pergike 

itoe tempat dapat kenjataan. bahwa 

orangnja althans boekan koeli S,S. 
melainkan koeli dari aannemersbureau 
Fermont & Kuipers belak:. 

— O— 

“Dimana anak-anak kita ?“ 

DiRex Theater.s 
Satoe film jang boekan sesari, satoe 

film locar biasa dengan isi baroe, 
moelai tadi malam dipertoendjoekkan 
di-Rex Theater. P 

»Wild. Boys of the Road“ adalah . 
tjerita tentang anak2 moeda jang 
tidak bisa dapat pekerdja'an pada ini 
waktoe, bagaimana mereka nekat- 
nekatan dan sampai melawan politie 
jang akan oesir mereka beberapa kali. 

Ini. film ada satoe sesambat (aan- 
klacht) kepada kemanoesia'an, ditoe- 
toerkan dengan setjara jang tidak 
banjak dilebih-lebihkan. Tiap2 orang 
toea jang poenja anak haroes menon 
ton “ini film, poen pemoeda2 sendiri 
ada goenanja berhati - hati djangan 
sampai mentjontoh kedjadian di Ame- 
rika itoe. 

Exra dari itoe hoofdfilm sangat ber 
harga, Pertama dioendjoekkan tempat2 
jang sangat indah - dalam ini! doenia, 
Dalam seprapat djam kita lihat Athene 

pendek ,Het Thedter", ei 
djoekam sebetoelnja boeat kaoem “ 
lelaki, sebab boleh dibilang parade 

paha2 montok dan molek serta dansa2 

jang endah, Ta 

Ternjata Rex-Theater sekarang telah 

djadi theater klas 1 di antero kota   
  

(Griekenland), India, Japan, Shanghai, 
dan Zuid-Amerika. Sesoedah itoe film 

satoe pertoen



    
       

    
   

Tn ar | oemi dari 

elsvereeniging di Batavia dan 
'ereeniging boeat Rubberhandel san 

| kemaren djam 12 tengahhar 
Na Sin Po a14 sebaga 

    

  

    
   

   
    

   

  

   
    
    

    

  

laart : 
intaan 16'/z, tawaran Na 

Makan Crep pe Maart: 31 
ermintaan 16'/,, tawaran 17, 
Koffie "un -P 

D. picol). KG 
K. EN Fest 
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ada Poetin A Muntok. 

E K Batavia, Taha An ae 

Pa Sa otie A. 
Ja Tana, 

5 minta 71 
) PENA 3, ditoetoep: 7 172. 

permintaan 77. E7 y: 
5 Tuti/Dec £ | 

2... permintaan 76, ditoetoep-75,. 
maan £: 

hati 2 

Aan 

permintaan 69. 
' Mrt./April: 

permintaan 69. 
3-3 —0— 

. Menoeroet Kantoor voor de Statistiek 

giriman karet dari Indonesia dida 
tahoen 1934 ada 385.382 ton 

9,367 ton. product da 
Ib ton product pendoedoek), Di 

.terdjadi dibawah 

trictie (99.077 product onderneming 
108 product pendoedoek). 
itvoer karet onderneming ada di 

       

     
    
        
    

      

    
   

      

   
    

   
   

      

   

   
   
   

    
    

    

   
    

      
   
    
   

    

     

    
    

   

      

    

   
     

   
   

   
   

      

an, Ma ponatisa karet anak 

  

NEDERLAND 
“ Ketjelakaan kereta api, 

Tadi pagi seboeah kereta api angkoe| 
|tan passagiers telah menoebroek se-| 
“bocah kereta api angkoetan barang2, 

g menjebabkan banjak keroegian 
kakas2 dan ganggoean 'perhoeboe- 

igan lama sekali. 
“Dikatakan bahwa itoe kereta api 

| pan Sandar db djalan Ha 

Haa 

| Ratoe dan Poeteri yha 
Kembali ke Bean 
n Haag, 21 Maart (Ane 
22 Maart, Sri Ratoe dan 

Juliana akan balik kem 

Den Haag. 
MAAN aa 

SA “Meninggal doenia. 
“Al melo, 21 Maart (Aneta) telah | 

ninggal doenia Mr. A. F, Tai dang 
Rechteren bekas Sam 

lingin di Provincie Li i    

, 7 g, 21 Mtih cet 
ang soedah selesai satoe rentjana|     

    

Ta Den Haag, 21 Maart (Aneta). 
Min oentoek oeroesan Onderwiis |: 

        

   
    

  

3 Haag bahwa moelai pada tanggal 12 

20 Amsterdam dan : 
"3 askan sampai doea kali didalam satoe 

61
 

Re
 vekdang, 

4 mesin terbang merk ,,Douglas“ dan 
ka SN ini penerbangan ada 5 sete- 

il koetan 'passagiers. 
tg - Hari berangkatnja dari Amsterdam 

£ hari Rebo dan Sabtoe. sedang datang 
5 nga. naa hari Senen dan Kemis. 

  

IBurgemeester dari Delft tidak maoe 

|Socialistische Beweging di Nederland, 

Ierooting oentoek oeroes. 
IKunsten en Wetens 

sg awan dengan tiaak di-stem lagi. 

. ngeloearan karet dari Indonesia. : 

ton dari djoemblah jang| 

| Commandant dari kapal silam K-18 
Jiang sedang ada di dalam tengah2 

:Hamanja, 

“baik, dan kapal silam itoe dipandang 
5 harap oentoek berlajar di laoetan. 

Panen 21 Maart Nai 

    
   
    

  

ea PP 
 Loo ke istana a tan ten sch 

Makan ada dikabarkan bahwa di Le 

1 Semoea mereka ini diboeang ke Si- 

Ha Wa 

— Jepionnage boeat goenanja negeri2 

pensioennja. 

LA didalam Ferste 
a tidak selang berapa la- 

gi toe” Voorstel oentoek mem- 
Ikan pensioenen dari Kaoem 

oe2 di negeri Belanda, boleh di 
oe akan dipekerdjakan didalam 
entjana wet. . 

Barangkali jang diimaksoed kan de- 
an rentjana wet itoe, jalah itoe mak 
ed dari Pemerintah oentoek menga- | 

SAYA peehamatn oemoem. 

Malin Baliivia diatas oedara' 
| 2 kali didalam 1 minggoe. 

| Aneta menerima kawat dari Den 

Juni perhoeboengan oedara diantara 
atavia akan diperloe 

    

akan dipakai hanja semata mata 

ah hari. Semoea ini oentoek meme 
noehi banjaknja permintaan pengang 

dan sama djoega dari Betawi, pada 

Pa Ona 

NSB. dan hari peringatan Iboe 
Soeri. 

Aneta kawatkan dari Delft bahwa 

memberi idzin soepaja partij Nationaal 

menaroeh karang kembang diatastem 

Emma, 

—0— 

Minister Marchant selamat. 

Den Haag, 21 Maart (Aneta) Be 
l Onderwijs, 

diterima 
Isch: 

chap 

Neon 
Ne aim 

| Kaoem PeniMiahkioep Gatra” 
. Douane. 

7 Hburg 21 Maart |Aneta) Dekat 
(kota Tilburg, serombongan orang Ka- 
oem: Penjetoendoep telah bertempoer 
dengan commiezen dari Douane, 
“Seorang dari Kaoem Penjeloendoep 

'(memasoekkan barang2 gelap) itoe ber- 
nama Schwagten kena tertembak di 
'sebelah matanja sehingga teroes me- 
ninggal doenia, 

—O— 

Kapal silam K-18. 
Didalam laoetan 
riboet. 

Den Haag, 21 Maart (Aneta). 

laoetan Atlantic, kirim kawat bahwa 
kapal silam itoe telah mengalami laoe 
tan dan angin riboet oentoek 2 malam 

Akan tetapi semoea keadaan adal 

: —9— 

Maskapai pem » White Star” | 
failliet. 

Kocta Reuter kawatkan dari London, 
bahwa persidangan dari Kaoem Aan- 
deelhouders jang loear biasa, dari 
"maskapai perlajaran ,, White Star Line”, 
'teiah ambil poetoesan oentoek meng- 
hapoeskan itoe kapal. 
'Voorzitter menaksir bahwa masing2 

aandeel, dari 1 pond Sterling (f 7,—) 
hanja 

“IL 0.18 ) dengan 
| ag Royal Mail. 

Bagan 

' EUROPA 
danjak orang Rus diboeang Negeri, 

“Sebab toedoehan spi- 
ss Ofnage. 

' Menoeroet Aneta Siang- Po dari 

telah ditangkap 1074 orang .ningrad 
Ta di Moskou ada kira2 300 orang    

"|beria: KS 
. Keter angan . setengah officieel me 

in orang2 itoe termasoek da- 
golo - bourgeoisie dan keda 

Kon" Tgn versalah dalam perkara | 

@ ging. TA 

MAptai mereka ada terdapat sedjoem 
blah bekas ministers dan ambtenaren 
'dari pemerintahan czaar dan off:cieren 

eroe2 di negeri Belanda. | 
“Dipertjepatkan| 

Tidakboleh ikat : 

pat pekoeboerannja Iboe Soeri ratoej 

|: Pertama oleh karena N.S.B. tidakl 
minta terlebih doeloe dan kedoeaoleh 

'Ikarena Burgemeester pandang tidak. 
| Ipantas oentoek menjangkoet gedoeng| 

eta didalam pergjoanyan, politiek. 

bisa dikembalikan 6 pence f 
tanggoengan Ken 1 

   

dibanding dengan 
Ost stroom paling 

    
  

jang: 5, 15, 25, 40, 65, 100, 

  

      
      

   

“Bola Ma 1g” paling hemat 
makannja stroom 

Sekarang bisa dibeli dimaha-mana 
“Dengan bola Osram IP) BiToean bisa 

menghematkan stro 

150 Dlm — Dekalumen. 

Oom sampai 50”. 
lampoe matjam jang koerang baik. Toean pakailah selamanja 

hemat, tjahaja paling teragga 

  

  

Azis A 
Monopolie minjak tanah di 

Manchukao. 
Koeasa pemerintah boeat oeroesan 

loear negeri menerangkan bahwa be- 
loem tentoe ministerie oeroesan loear 
negeri Japan akan memberi djawaban 
atas nota's paling belakang dari Ame- 
rika Sarikat dan Engeland sebeloemnja 
monopolie minjak tanah moelai didja 
lankan' di s,,/Manchukuo" (Sin Po) 

—G— 

Penerangan “Goodw.li, 
Tokio,22 Maart fAneta-Iwaki| Itoe 

mesin-terbang dari »Asahi- Shimbun" 
jang akan melakoekan ” penerbangan- 
persahabatan“ ke Tiongkok, kemaren 
soedah berangkat dari Tokio dan sam 
pai di Nanking. 

Di dalam penerbangan kembalinja 
akan singgah di Osaka dan Shanghai, 

—0— 

Shanghai pindjam oeang. 
Shanhai, 22 Maart (Aneta) Pe- 

merintah Tiongkok dan pemimpin2 Ka 
|oem Oeang di Tiongkok, telah menda 
patkan persetoedjoean oentoek membe 
ri pindjam oeang dari 100 millicen dol 
lar Tionghoa banjaknja, oentoek mem 
beri pertolongan oeang kepada Shang- 
hai, dan kepada Pemerintah oentoek 
ongkos2 bala-tentara. 

Pendapatan dari Douane jang didja 
dikan borg dari ini pindjaman. 

  

   
nari! 5 meat 
    

   

    

ag 

Dikeloearkan dari Partai Sarekat 

   

  

  

20. Selebes. 

Pengoeroes Besar Partai Sarekat 
Selebes di Makassar. mengabarkan 
pada kita sebagai berikoet : 

Menoeroet kepoetoesan 'Pengoeroes 
Besar Partai Sarekat Selebes di Ma- 
kasser tertanggal 8 Maart 1935, maka 
moelai tanggal 3 Maart terseboet, ang- 
gauta Parsas tjabang Djakarta nama 

(dikeloearkan) dari kalangan ' Partai 
Sarekat Selebes, sebab toeani itoe te- 
lah melanggar boenjinja fatsal 5 A, D. 
dan Tangan sub a P.R.T. dari Parsas. 

— 9 — 

-Lima,o orang disambar Petir. 
'Pembantoe Sin Po mengabarkan 

bahwa hari Rebo jl. di Kresek district 
Blaradja, waroengnja hadji Doelrasid 
soedah disambar petir (geledek) Dalam     oentoek mengatoer segala p@rmin 

Pan SNN 

    
(1 RA, tenjara. BN ang doeloe. .... ini. waroeng ada 4 orang semoeanja 

At P 

D. Th. Lengkong Sr. telah diroyeerd | 

dapat loeka, jaitoe orang2 desa nama 
Hasan, Djawa, Achmad dan Noer. 

Tiga (antaranja dapat loeka heibat, 
sedang jang 2 dapat loeka sedikit en 
tengan. 

Hadji Abdoel rasid sebelah tangan 
nja djadi semper dan dapat loeka2 
hangoes. Hasan dapat loeka besar 
dibagian djidatnja,. sedang Achmad 
sampai sekarang djadi seperti gagoe. 

Tapi Noer dan Djawa loekanja tidak 
begitoe heibat. Dengan lekas ini orang2 
dikirim ke roemah sakit Tangerang, 
sampai sekarang masih di rawat. 

Pala Ye 

Banjak baji jang mati di 
Priangan. 

Karena doekoen? 
Aneta kawatkan dari Bandoeng bah- 

wa toean Soewandi anggauta Regent- 
schapsraad Bandoeng telah mengoen- 
djoekkan didalam persidangan itoe 
Dewan. bahwa disekitarnja Tjitjalengka 
dan Rantjaekek, ada banjak sekali baji2 
jang meninggal doenia, jalah 33 pCi, 
atau Satoe per tiga dari semoea kela- 
hiran, jaitoe sebagai kesoedahannja 
perboeatan jang tidak benar dari 
doekoen2. 

—0— 

Soesahnja hendak kawin didesa. 
Pembantoe kita dari Bogor menga- 

barkan: 

Seorang Loerah didesa Parakan on 
derdistrict Tjiomas Bogor, dikabarkan 
orang soedah mengadakan atau mem 
biasakan barangsiapa orang jang hen- 
dak kawin, tidak akan diberi soerat 

h keterangan, kalau beloem membajar 
loenas doeloe oeang oedoenan desa 
banjaknja f 2'— 

Telah kedjadian seorang nama Kai- 
lin, ia hendak kawin, diroemahnja soe 
dah bersedia roepa-roepa makanan dan 
lain2 masakan seadanja, makloemlah 
hendak kawin, tetapi achirnja kawin- 
nja tidak djadi, sebab oleh loerah ta- 
di tidak dikasih soerat keterangan. Ba 
gaimanakah penanggoengan rakjat di 
desa "demikian dapat orang menebak 
sendirinja. 

Iu 

Djika benar tindakan itoe Loerah, 
soedah tentoe sadja beloem boleh di 
katakan atoeran jang ia sendiri tetap- 
kan, dan hal sematjam begini oemoem 
nja ditanggoeng oleh pimpinan itoe 
desa sendiri. Tetapi dalam oeroesan 
kawin jang menjangkoet igama biasa 
nja memang tidak dapat masoek akal 
bagaimana biasanja terhalang, 

Perzinahan atau perbocatan2 ma'siat 
pantas orang halangi. tetapi orang 
maoe kawin dengan baik, bisa men- 
dapat halangan, soenggoeh menjedih-   
kan. Begitoe djoega menjedihkan djika 

bendak:si Loerah tadi. 

  

Lelang di Bandoeng: 
25 Maart 1935: Diroemah toean 

O.A. Martins, Ambonstraat 15. oleh 
N.V, Wiis, 
Dirdeakh t. C.W. Becking, Biliton- 

straat 2, oleh H. Th. v. Beem 
26 Maart ”35: Diroemah toean C.W, 

Becking, Bilitonstraat 2, oleh H. Th. 
v. Beem. 

Diroemah Mr. P.A. Ursone gg K, 
Dedela, Wenchebachstraat 50, oleh 
N.V. Wijs. 

27 Maart '35: Diroemah toean 
CW.R. Deutekom, Nijlandwe 
N.V. Wiis. :” Ui 

Diroemah toean F.C. Pietersz Kl, 
Lengkong 58. oleh N.V. Wijs. 
Diroemah t. H. Halkema Gedong 8 

E 7 Tjimahi, oleh N.V, Wijs. 

28 Maart '35: Diroemah toean Th. 
|. Heitink, Halmaherastraat 1, oleh 
H. Th. van Beem, 

Diroemah toean M. Koenders, Dje- 
roeklaan 3, oleh N. V. Wijs, 

Diroemah njonja Ch. C. de Koek, 
Gang Br. Thijssen 2, oleh N.V. Wiis. 

29 Maart 35: Diroemah toean M. 
J- de Koning, Firiastr. 3, oleh NV. Wiis. 

Diroemah toean L. Engel, Lembang- 
weg 9—62 achter 85 oleb NV. Wijs, 

Diroemah Njonja E.A.B. Drescher- 
Wismann, Vondelstr, It oleh idem, 

30 Maar '35: Diroemah toean J, 
Montenij. Cantineweg 9 Tjimahi, oleh 
N.V, Wiis, 
Diroemah F, H, Kooistra, Soemba- 

wasir. 2 2-0oleh N.V. Wiis . 
Diroemah toecan Pv-d Kleijn, Hali- 

moenlaan 10 oleh N.V. Wiis, 
  

  

  

Toean A. Hamid Gg. Kali 
pasir Batavia-C: 

Kami rasa tidak perloe toean ber- 
Kenalan persoonlijk pada itoe verslag- 
pever, lebih baik toecan boeat soerat   kiriman dan pembelaan dengan zakelijk, 
nanti kita moeatkan. 

seorang jang hendak kawin bisa oe- 
roeng (tidak djadi) sebab berhalangan 
oeang tidak ada boeat memenoehi ke 
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2 Gio 

Fail 3. 

    

         

   

Pan nnaemnnsanamnemmmvenrereeme 

Meat uran mau 
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1 B 

Ini malem dan malem brikoetnja 

   

! Robert Montgomery 
Dalam flm 

»SHIDE-OU 
(DE DON JUAN VAN BROADWAY) 

! 1 66 

: Dibantoe oleh 

MAURBEN O' SULLIVAN 
EDWARD ARNOLD 

ELISABETH PATTERSON 

Soeatoe fjerita pertjintaan dari seorang bandiet kota dengan 
seorang gadis biasa dari desa. Ia sangka apa sadja jang hatinja 
ingin bisa kedapatan, selamanja hidoep gembira sampai seorang 
gadis dari desa kasih adiar padanja, bahwa ada lagi soeatoe 

. penghidoepan jang lebih soetji dan penting, jang ia 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. 

9 

2 

  

  

Sedia tembako oentoek pipa kaloearan bangsa kita sendiri. 

. 

THEATER 

Aa AA Pan PN Pe AN ANA UPN TN ME aa aa Tan 2 Bean 5 Ra Dia Ya rak To Besa Teh z $ 
N ana hah 

Mg 

  

Peaa 

Tap SEN Lee TER PAN SAS 3 PORN GA PEN Naa TANI UIN ATA 

1 KN 4 SERAR 3 BA ar $ " : HP NO & 3 $ 

  

ih 

  
Tidak ada lagi jang paling enak dan moerah 

AA “selain daripada 

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

Hanja 6 cent satoe pak. 
Oentoek pertjobaan (monster) boleh dapat Gratis. Soerat-soerat per- 
mintaan boleh diadreskan kepada 

HCESSAIN MAHMOED 
Tjilimoes — Cheribon. 

Y mean | Ih 
  

   

  

     

              

    

    

1 - Kesehatan 

  

  

TINGGAL MALAISE 
badan ada lebih berharga dari pada wang 

MALAISE 

    

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

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 
sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau 
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 

- tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas: atau 
dibawah djari-djari kaki. - 
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
ngobati dalam seminggoe boeat 
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 per flesch 
20 gram f 2,— 

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

Indonesier f 0,50, orang asing 

    

    

k CINEM 

Bagimana satoe Familie berpisai 

A PALACE 
STHE WOR 

  

  

Film Besar en loear Biasa indahnja. 

KD MOVE ON aa ati 

  

Dokter SOETOPO 
1 speciaal oentoek penjakit koelit 

Djam bitjara: 6—7 sore 

Hari Saptoe dan hari besar toetoep 

Salemba 71 Telf. WI. 23 Mc. 
3 140 

  

  

Bertempat : | 

| Dr. F.O.K. BORMANN 
Arts oentoek penjakit oemoem 
dan anak-anak, 

Telefoon Weltevreden 282 

van Heutzplein No, 11, 
Sebelah Halte Gondangdia. 
Djam bitjara 7-9 pagi 5 - 7 sore 

431 

KENARI TEA RM EK KU DINI 

J.E. VAN DER KAADEN 
HUIDARTS 

Kramatlaan 14 Telf. WL. 3738 
Specialist oentoek: penjakit koelit, pe- 
njakit djalanan kentjings pekakas- 
pekakas boeat obatin penjakit penjakit 
koelit jang bikin roesak kefjantikan dan 
boeat bikin ilang bekas-bekas loeka 
habis penjakit dan habis fjilaka. 

IlDjam bifjara: hari bekerdja 7 — 9 dan 

— 

Hari Saptoe sore hanja setelah bitjara lebih 
doeloe. 78 

  

AWAS dan PERHATIKEN benar2 
sebab soedah di boeka - Curcus Ma- 

'lchine Schrijven dengan sepoeloeh 
djari dan Leidernja di tanggoeng Ge- 

Idiplomeerd, Demikian Curcus Siang 
dan malem bahasa: Inggris-Melajoe 
dan Inggris-Belanda,-Belanda-Meiajoe 

dan Duitsch-Belanda.  Goeroenja se- 
orang ex. Student dari R.H.S. Bata- 
via. Keterangan boleh dapat pada : 

Vendu-Comm. &, Adm. kantoor 

SALAM 
19 Ilir (Kapoeran I) 
PALEMBANG   

  

  

Pemberitahoean 
      

DRUKKERIJ PENGHAREPAN 

BANDOENG. 

Memberitahoekan dengan hormat ke- 
pada sekalian langganan kita, bahwa 
telah terdjadi beberapa orang jang 
mengakoe sebagi AGENT kita poenja 
Drukkerij PENGHAREPAN, sedang 
diantaranja banjak jang boekan 
agent, sehingga dengan begitoe banjak 
pesanan - pesanan jang salah, 
baik tentang harganja, maoepoen 
peratoerannja. 

Berhoeboeng dengan ini, diharap 
kepada sekalian toean - toean jang 
berlangganan kepada Drukkerij kita, 
djoega jang baroe akan pesan per- 
tietakan, soepaja soeka berhati-hati 
dalam hal oeroesannja harga dan per- 
atoeran jang dikehendaki oleh toean 
itoe, 

Eigenaar-Chef 

Drukkerij PENGHAREPAN 

Bandoeng. 

  

An aan DG) 

    
Ini malem dan 

malem brikoetnja 

| dengen Madeleine Carrol — Franchot Tone 

lantaran Perang. . 
bikin. . ...Manoesia sengsara dalam kelaparan. . 

  

“ 

— Ini satoe film beloem pernah dipertoendjoekan dalam Doenia Film, Rerang besar waktoe Perang 
“Doeni aantara DUITSCHLAND-FRANKRIJK, jang meroesakan sekalian Nianoesia dalam penghidoepan 

. . Sehingga mereka bermoesoeh. Perang poenja 
ai , dalam ketjilakaan, , | ,en meroesakan harta benda. 

.Ani film menerangkan apa jang telah djadi en apa jang akan datang, Datang saksiken sendiri ! 
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“RIALTO BIOSCOOP 
Bat-C. 
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Sawah Besar 

BLEE 

  

& : Dengan VARIA—PARK malam Minggoe Goeletan Besa r " | ! 3 DONDER (Soaib) — RINDOMANAH JANEI GAYNOR dan CHARLES FARRELL 

| MEENRE MEMEK Lai Aan 5...) | MMA MINI DIDI NI Ubi 

£ dpl | 3 2 5 P Ka 
ANU BEAN car Baen SA Be 3 5 : DUR Sela Does Puasa 

Saptoe 23 dan Minggoe 24 Maart 1935 sore djam 4.30 

CHANGE OF HEART 

   

MEN enam memaNgmaa 

R Fx. 
  PN 

T H EATER brikoetnya 

Satoe film keloearan dari Warner Bros 

Waar Zija Onze Kinderen? 
(WILD BOYS OF THE ROAD) 

  

dengan Frank Darro — Dorothy Coonan th 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 SCHOONSTEPLEKKEN DER AARDE" 

A 

S3 “Ga 

Senen 
    

Ini malem dan malem brikoetnja 
PROGRAMA BESAR Jang soeda lama ditoenggoe - toenggoe 

Terdiri dari 2 Super Western pilihan 

FILM KA-SATOE 

bBUCK JONES 
Dalem itoe radja naik koeda moentjoel lagi, sekarang dalem 

film jang paling bagoes dan memoeaskan. 

THE DAWN TRAIL 
FILM KA-DOEA 1 

Western Super Speciaal jang paling baroe sekali dari 
JOHN WAYNE dan DUKE dalem: 

THE LUCKY TEXAN 
9 

Ini malem dan 

malem berikoetnja 

Bat.-C. TC 

Ini dia. Menjenangken hati, rame, loetjoe, kotjak, tjeritanja rapi. 
Kaloe penonton telah saksiken film Belanda, djangan loepa liat 
»Bleeke Bet“ Poedjian2 lebi djaoe tida perloe sebab barang jang 

mendapet bintang tida oesah dipoedji lagi. 

Poesat pertoendjoekan di bilangan Jordaan.— Itoe nama tempat 

ada berarti sebagi ,magneet“ bagi sekalian orang jang per- 
nah batja soerat kabar. 

Belon lama berselang di Jordaan ada djadi tempat perselisihan 

antara pendoedoeknja dan politie. Siapa ingin liat bagaimana 

keada'an Jordaan silahken saksiken film ,, BLEEKE BET“ 
Awas! djangan loepa tjatet tanggal maennja, dateng liat ini film 

jang djempolan , BLEEKE BET“ 

Anak-anak boleh nonton 

CENTRALE BIOSCOPE 
Mr, Cornelis 
  

ND 

Ini malem dan malem brikoetnja 
Paramount memperserrbahken pada sekalian penonton satoe 

film jang loear biasa bagoesnja, adjaib betoel. jaitoe : 

,Death Takes A Holiday” 
(HARI RAJAH MALAIKAL MAUT) 

dengen FREDERIC MARCH 
Apakah itoe HARI RAJAH MALAIKAL MAUT ?? 

Satoe orang jang soeda meninggat dateng kombali ke doenia 
boeat tilik penghidoepan manoesia. 
  

. Speciaal pertoepndjoekan boeat ANAK2 dan ORANG TOEA 

  

  

   

  

      

   

  

   

malem dan malem: 
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 Olen pedaeteur kita 

«soednja oentoek dimakan ini, ada 
'doca matjam, jaitoe pertama di 

pelihara di sawah,” dan kedoea di 

ne, Nanah, ini kita eat pertama kali ini, marilah 
kengoeraikan sedikit pemandangan ser 

2 peratoerannja atau tjaranja memeli 
ara ikan disawa'h. 

— Ra'jat jang banjak mengadakan pe-    

    2 t ma Peta 
0 “Soekaboemi, Tjiandjoer, Ban- 
TN doeng Garoet, NE NA Nan, 

5 Naa ai dan Tjiamis, se- 
(0. dang “dilocar tempat2 ini, di Djawa 

an-hoeloe, ialah 

      

    

    

   

        
    

   
    

     

          

“Ba i Pandeglang dibawa 
—.han Mr. Cornelis, seperti di Pasar 

ar £ seperti di Pe Pharangi- dan 

“Di ' Djawa-Wetan. ada dee jang 
.memperoesahakan menanam ikan, teta 

| pi ditjampoer dengan' menanam padi 
Na “mana disini seperti di Afd. Ban- 

. doeng lagi dibikinnja pertjobaan. proef 
"ear di beberapa desa di afd, Tji- 
'andjoer seperti di Waroengkondang 
.dan di afd. Tjiamis seperti di Pamar- 
“ifjan dan Bandiar soedah. mendjadi ke 

1 Nkangna. 2 

g mempoenjai peroesaha 
PN an kami ikan disawah boeat di 

—djoealnja dah oentoek dimakan sgh: 
“Hari itoe, di Priangan ialah teroetama 
— “di afd. Bandoeng jaitoe di: Tjipa- 
1 raj, Soreang, Tjitjalengka, 
“Tjililin, Tjimahi dan Tjika- 
“longwetan. 

“Soedah tentoe, begitoelah menoe- 
.roet pengetahocan dan practijknja Vis 

. scherij-consulen“ dan toekang menter) 
— nakkan' ikan, tidak semoeanja sawah 

baik oentoek pemeliharaan ikan, se- 

   

eat didjc Matana 
ara atau 'menternakkan boeat didjoeal jang 
““maksoednja oentoek dibikin bibit, 

ak bom ikan bont didjoeal j jangy 

ti Pe-|iah kalau bisa terpoengoet 50 pCt itoe. 
e .roesahaan. dari ternak ikan ini, teroe-| pa 

'sekali bisa ditjegah, tetapi djika me- 

oe, dipegoenoengan Poerwa-| 

maan -0entoek dimakan.—     

  

   
    

   
    

    

M. 5. di Bgndopng! 

Biasanja kalau memang tidak begi- 
toe radjin mengoeroesnja sawah tempat 
memelihara ikan itoe, jalah seperti ada 
dio a jang kalau ikan Roe soedah di 

as dimana itoe sawah, laloe dibiar 
Pen eng dan nanti kalau oemoernja 
soedah kira2 doea boelan, lantas di 
ambilnja itoe ikan, soedah tentoe hi- 
langnja itoe banjak, sehingga oentoeng 

  

     

n hilangnja ini karena roepa2 gang 
goean seperti : terbawa bandjir, dima- 
kan oelar, dimakan boeroeng, ditjolong 
orang dan lain2nja, ganggoean2 mana 
sesoenggoehnja sekalipoen tidak sama 

mang radjin mengoeroesnja itoe, mesti 
hilangnja itoe tidak sampai 50 pCt. 

Maka dalam memperoesahakan ter- 
nak ikan itoe soedah tentoe ada jang 
besar dan ada jang ketjil, artinja ada 
jang mempoenjai loeas sawahnja jang 
|ditanaminja .itoe karena mempoenjai 
kapitaal besar, dan ada poela jang se 
dikit atau sederhana sadja. | 

Dan kalau orang oempamanja tjoe- 
ma mempoenjai satoe baoe sadja, maka 
biasanja pekerkjaan atau mengoeroes- 
nja tanaman ikan itoe hanja dikerdja 
kan oleh sendiri sadja, artinja 
tidak speciaal memakai orang boeroeh. 
sedang. biasanja djika orang mempoe- 
njai lebih dari satoe baoe, dan memang 

| maoe bagoes peliharaannja, maka di 
adakannja orang boeroeh  oentoek 
memelihara dan mengamat-amati itoe 
peroesahaan. 

Marilah kita menjelidiki keadaan 
ongkos2nja dan oentoeng-roeginja ka- 
lau itoe tanaman ikan dikerdjakan sen 
diri, artinja disawah sendiri, 

Bibit (benih) harganja rata2 saban2 
reratoes, 20 cent. 

Ambillah kita dalam satoe baoe 2500 
benih benih ikan, djadi harganja f 5.   perti ikan mas dan lainnja, tetapi djoe! 

“ga 'haroes terpilih, dan kebiasaannja| 
“sawah jang memang baik ditana- 

—  minja padi, .djoega baik oen- 
 »toek dipakai memelihara 

3 x dea, uu 
- Orang-orang petani mengerti, bahwa 
“dimana sawah2 mempoenjai tjoekoep 
x — air, disitoe mereka tidak begitoe soeka 
- menanam palawidja, tetapi lebih gemar 
menanam ikan, karena memang terboek 
'ti bahwa pendapatannja ada lebih ber 
'hatsil dan Ka pa dari pada 

- pe awah itoe ditanami 

        

Marilah kita sedikit Sal nbagika 
aimana peratoerannja atau kjaranja 

ang memelihara ikan jang seolah- 
mendjadi peroesahaann'ja, djadi 

ekan oentoek persediaan roemah 
. tangga sendiri. | 

—. Ikan, jaitoe benihnja atau bibit j jang) 
|. ditanam itoe adalah koerang-lebih 
aa “sebesar dj ari, sedang rata2. lamanja 
"4 SI ara ifoe biasanjad oea boelan 
(dan “dalam tempo itoe besarnja bisa 

endjadi sebesar tiga atau ampat 
ari, se lang besarnja atau ketjilnja 

aa selainnja seperti tadi telah dite- 
ja Saat dari kebaikkannja 

A era djoega menoeroet banjak- 

          

jang ditanamnji: | dalam 
aa aja itoe. Artinja se- 
“sedikit menanamnja,. soedah 
ak. Kkatan dalm doea 

h besar lagi 3g pada: 
a . pada terapat itoe 

da kebilasaannja 
PGRI, MEA akta 

                                

   

    

oe- doeng ada jang mempoenjai sampai 

dipe-|30 baoe, dan teroes meneroes dita- 

agi| namnja ikan, karena sawah itoe adalah 

    

  

          
    

    
       

       

     

     
      

       

   
    

   
    

        
        
      

        

        
       
     
          
       

  

     

  

Jdjika tidak didjaga benar-benar. 

tangga sadja dan boeat makannja se- 

'rini, bocat pendoedoek di Tjiparaj dan 

be. (haitan dari sawahnja itoe. 

jak Injak poepoek (gemoek) sehingga kalau 
'Iditanami padi itoe, dimana soedah be 

Ongkos lainnja tidak ada, sedang ong 
kos pekeadjaan sendiri poen biasa ti- 
dak dihitoeng, 

Setelah doea boelan lamanja, laloe 
dipoengoet itoe ikan, dan marilah ki 

ta ambil royaal jaitoe dengan 50pCt. 
hilang, sehingga hanja bisa dapat ikan 

1250 sadja, ikan mana ditempatnja itoe 

bisa didjoeal kepada pedagang ikan 

bisa djoeal 1250 kali satoe cent atau 

f 12,50— Djadi oentoeng kotor (bru- 

to winst) dalam boelan itoe ada f 7.50 

'Menoeroet kebiasaan, sawah itoe bi 

sa ditanami ikan doea kali, sedang ke 
tiga kalinja kalau memang maoe dita 
nami hanja kita boleh anggap sebagai 
soeatoe keradjinan sadja, jang mana 
maksoednja boeat keperloean roemah 

dikit2 orang jang toeroet membantoe 
menggarap sawahnja itoe. 

Tetapi sekarang djika orang mem- 
poenjai do ea,sampai ampat ba- 
0 e oempamanja, dan dioeroesnja ma- 
|oe dengan soenggoeh2, dipelihara me 
noeroet peratoeran dan kemestiannja 
jang diberitahoekannja oleh visscherij- 
consulent, soedah tentoe tidak bisa 
'sampai itoe ikan hilang 50pCt., sedang 
karena loeasnja itoe terpaksa selainnja 

ongkos beli bibit, djoega ada ongkos 
boeat memelinara itoe jaitoe seperti 
membikin tambakan dan lain2nja saban 

'satoe baoe kl. #3—, djadi dengan 
begitoe ongkos dalam satoe baoe men 
djadi f8.— Dengan pemeliharaan ba 
ik, ikan jang ditanam itoe rata2 hanja 
bisa hilang 30pCt. 
Berhoeboeng dengan menanam ikan 

|di Rantjaekek- bersama-sama dengan 

| menjawah, adalah satoe peroesahaan 

jang tidak koerang2 menambah peng 

“Tetapi disebelah Kidoel kota Ban- 

terlaloe bagoes, tanahnja terlaloe ba- 

  

   
ai 

sar lalee rebah, dan boeahnja men- 

h 3 

1 cent satoe ikan. Dengan begitoel: 

: Sawah ini laloe oleh orang disewa 
nja satoe baoe dalam satoe tahoen, 
menoeroet Kelananga dari f 70 sampai 
f 120. 

Soedah tentaci karena peroesahaan 
ini adalah peroesahaan jang memang 

Itidak ketjil, dioeroesnja dan diatoernja 
djoega -dengan baik, dalam tanaman 

“likan jang 30 baoe itoe, orang bisa me- 
| moengoet ikannja berganti-ganti dalam | 
doea atau tiga hari sekali oentoek di- 
djoealnja. Dan karena sawahnja tadi 

4000 benih ikan, sedang oemoernja 
atau  lamanja menanam itoe djoega 
bisa dipoengoet setelah satoe boe 

Ian karena Gisini biasa ditanam bibit 
ikan jang lebih besar dari pada 

Iditempat jang djaoeh, jaitoe kira kira 
sebesar iboe djari jang harganja 
25 cent per seratoes, harga mana ten 
toe lebih moerah dari pada tempat 
jang djaoeh tadi itoe, karena disini 
dekat pada tempat orang mendjoeal 
itoe bibit, ialah di: pasar Tjidjerah 
dan Tegaliega, 

Maka karena dipeliharanja baik dan 
teratoer itoe, soedah tentoe dari ikan 
jang ditanam itoe hanja bisa hilang 
kira-kira paling bajak 30pCt. sadja, 
sedang dalam satoe tahoen itoe saban2 
satoe baoe bisa ditanam ikan sampai 
sepoeloeh kali. Dari dipoengoet itoe 
ikan sampai itoe sawah ditanami lagi, 
begitoelah kira-kira setelah lima hari, 
ialah waktoe mana dipakai kesempa- 
tan membikin tambakan jang roesak 
dan mebereskannja lagi itoe sawah, 
dan lain-lainnja. 

Dalam tanaman ikan besar begini, 
jaitoe selain ongkos jang biasa, seka 
rang haroes membajar djoega sewata 
nah (sawah), maka kita bisa hitoeng 
ongkos dan pendapatan seperti beri- 
koet: 

Saban satoe baoe, kalau kita ambil 
sewaan f 120 setahoen, dan karena 
hanja bisa ditanam sepoeloeh kali ba 
jar sewaan seperpoeloehnja darif 120 
atau 1 12—, 

Benih ikan 4000 harganja 40 kali 
25 cent,, atau f 10—, koeli f 3. djoem 
blah dalam satoe baoe ongkos f 25-, 

Dari 4000 ikan itoe karena oempa- 
manja hilang 3pCt. djadi hanja terpoe 
ngoet 70pCt. atau 2800 ikan bisa di 
djoeal ditemdat itoe kepada pedagang 
jang satoe harga I setengah cent, atau 
sedjoemblah pendjoealan f 42—  De- 
ngan begitoe saban satoe baoe dalam 
satoe boelan masih bisa dapat oentoeng 
f17—.- Begitoe poela kalau tidak ter 
djadi ketjelakaan jang loear biasa se 
perti bandjir atau ditjoeri orang. Seka 
rang orang bisa menghitoeng sendiri 
beberapa pendapatan peroesahaan jang 
mempoenjai 30 baoe itoe, jang mana sa 
ban doea atautigahari sekali 
kita bisa menarik keoentoengan f17 —, 
itoe. 

Maka selainnja jang mempoenjai 30 
baoe ini, banjak poela jang memperoe 
sahakan ternak ikan dalamli masam 
pai sepoeloeh baoe, sedang keba 
njakan atau rata rata penanam ketjtl 
itoe hanja mempoenjai satoe atau 
doea baoe sadja, dan sawah demikian 
tidak ditanam ikan teroes meneroes, 
tetapi dalam satoe moesim itoe hanja 
ditanami. ikan paling sering sampai 
ampat kali sadja. 

Seperti telah diketahoei, maka peme 
rintah sengadja mengadakan speciaal 
visscherij-consulent, jaitoe maksoednja 
oentoek memadjoekan pertanaman atau 
pemeliharaan ikan, ialah seperti di Ban 
doeng toean O dj oh sedang oentoek 
bagian landbouw toean Sadikin, 
.Penerang atau pertolongan jang di- 

berikannja oleh visscherij-consulent 
ini kepada orang jang OR ikan 
itoe ialah : 

1. berapa haroes dipetihara bibit 
ikan pada sawah itoe. 

2. roepa2 akal "soepaja ikan bisa 
lekas besar. 

3. mengichtiarkan membeli bibit jang 
baik dan soepaja bisa moerah, (Bibit 
jang dipelihara di kweekerij Gouver- 
nement, boekan bibit oentoek dipeli- 
hara dan didjoeal boeat makan, tetapi 
bibit oentoek dipelihara dan dibikin 
bibit lagi). 

4, cursus didesa desa. 
5. memberi pertolongan mengadakan 

kapitaal ialah, mendjadi perantaraan 
orang oentoek memindjam oeang dari 
volkscredietbank, oecang mana mak- 
soednja hanja goena memelihara ikan 
itoe. 

Boeat sementara waktoe pertolongan 
ini hanja boeat di Bandoeng sadja, se 
dang orang jang ingin dapat pindjam 
itoe tidak oesah mempoenjai borg, asal 
sadja menoeroet pertimbangan dan pe 
ngetahoean Consulent dan Bank, bah- 
wa itoe orang boleh dipertjaja. 

Selainnja dari pertolongan ini, Re- 
genschapsraad Bandoeng soedah mem 
beri subsidie oentoek keperloean me- 
nanam ikan itoe sebesar F, 250,— 
dengan maksoed soepaja peroesahaan 
ra'jat dalam memelihara ikan bisa tam- 
bah besar dan tambah madjoenja. 

Barang siapa jang soenggoeh2 ma- 
oe beroesaha menanam ikan dan meng   | an Ne, isi. harap dapat pertolongan kapitaal dari 

itoe adalah lendo (vruchtbaar), orang) 
bisa tanam dalam satoe baoe sampai | 
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Bank, maka setelah dapat advies baik 
dari Consilent.dan Bank, orang itoe 
bise dapat pindjaman dalam saban2 
satoe baoe f 10.—, dibajar dalam 40 
hari sakali sedjoemblah f2,75.— jai- 
toe pokof 2,50 dan rentenja f 0,25., te 
tapi sekarang berhoeboeng dengan pem 
'bajarannja orang orang.itoe baik, di- 
toeroenkanlah rentenja itoe, sehingga 
orang jang dapat pindjaman itoe me 
lainkan membajar 4 kali f 2,675., dja 
di djoemblah rentenja itoe hanja f 0,70 
sadja, 

Menilik bahwa di Bandoeng hanja 
diadakan satoe visscherij-consulent 
sadja boeat ressort Bandoeng, Garoet 
dan Soemedang, sedang . tidak ada 
pembantoe jang sekiranja bisa meno- 
long betoel pekerdjaannja itoe,. maka 
adalah satoe pertimbangan oentoek 
Pemerentah soepaja bisa ditambah 
atau diperbantoekan kepadanja tenaga 
lainnja. 

Memelihara ikan boeat didjoeal oen 
toek keperloean makan, adalah tang- 
goengannja (risiconja) lebih enteng 
dari pada memelihara ikan boeat bi- 
bit, hal mana lain hari kita akan oe- 
raikan disini. , 

Naik pangkat, 

Diangkat sebagai Kolonel dari Ge- 
nie, Overste G,J.F. Statius Muller. 

Sebagai Majoor dari Infanterie, A.L. 
Gortmans. 
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Kapal , Tjikembang”. 

Kapal api .Tjikembang” dari Java- 
China-Japan-Lijin kemaren telah be 
rangkat ke Soerabaja oentoek di-dok 
dan dirawat bagian depannja, berhoe- 
boeng dengan keroesakannja jang pa 
ling. belakang terdapat di pelaboehan 
di Dairan. 

— 0 — 

',Oeang palsoe” dari Malang. 

“€
 

Tidak palsoetapi benar 

Itoe ,,oeang palsoe” jang tidak selang 
berapa lama terdapat di Selatan kota 
Malang, banjaknja 15.000, bidji pitjisan, 
sesoedahnja diperiksa kenjataan bahwa 
tidak palsoe sekali, akan tetapi oeang 
benar. 

Roepanja ini oeang disimpan di ba- 
wah tanah, soedah lama sekali. 

Sehingga pendoegaan bahwa disini 
ada terdjadi pembikinan oeang palsoe, 
tidak beratasan sekali,   

Indonesia jang kaja, tetapi miskin. 
Industrialisatie dari 
ini negeri. 

Overzicht I.M.ILW. soedah dipetik 
oleh Loc, dimana ia menoendjoekkan 
tentang beberapa barang jang akan bisa 
dibikin sendiri di Indonesia dengan 
gampang, tapi jang toch selaloe dika- 
sih masoek dari loear negeri. Antara 
lain-lain dioendjoek seperti berikoet : 

Indonesia ada salah satoe prodou- 
cent sisal jang paling besar didoenia, 
Tapi disini toch dikasih masoekstali 
sisal dan rami, seharga f 84.000.— 
tiap tahoennja, '(Semoea angka-angka 
jang dipakai itoe ada angka tahoenan 
dan berdasar atas tahoen 1933). 

Di Indonesia ada tjoekoep barang 
bahan poen kaoem boeroeh boeat bi- 
kin pajoeng. Di beberapa daerah 
orang djoega ada bikin pajoeng sendiri. 
Tapi Indonesia toch. selaloe kasih ma 
soek pajoeng kertas dari loear negeri2 
4 millioen bidji, soeatoe seharga 
f 169,184 boeat Soerabaja dan f 128. 
916 di Semarang dan f 688.000 di 
seloeroeh Indonesia. Indonesia ada 
mempoenjai koelit2 dan leerlooierijen 
dar toekang2. Tapi Indonesia jang 
manis toch kasih masoek'ikat pinggang 
dari koelit tiap setahoennja harga 
f 407.000.— 

Di seloeroeh Indonesia ada banjak 
Gi (poehoen asam, tinggi dan bagoes, se- 

pandjang djalanan. Di antero Indone- 
sia anak2 ketjil pada meatjari bocah 
asam, mereka soeka makan koewe 
terbikin dari asam dan minoem Siroop 
dari asam. Tapi Japan toch kasih'ma 
soek di Indonesia 2500 kg. asam jang 
kering dengan harga f 171.000:— 

Indonesia ada mempoenjai fabriek2 
blik. Indonesia ada mempoenjai bilang 
riboe pendoedoek kampoeng, jg bisa 
membikin segala apa dengan blik dari 
benzine. Mereka bikin ketel dan lam- 
poe2 dan tempat minoem koffie dan 
lebih djaoeh djoega sendok. Tapi 'In- 
donesia toch kasih "masoek barang 
mainan dari blik sampai seharga 1 '/, 
millioen satoe tahoennja. Di Indonesia 
ada banjak kajoe jang paling bagoes. 
Indonesia ada mempoenjaj roepa2 ba- 
toe jang empoek ada banjak tanah lem 
poeng boeat barang tanah, Tapi Indo- 
nesia telah kasih masoek tempat aboe 
dan segala barang tetek-bengek, tempat 
meroko dari asbest, dari batoe, dari 

eterniet sampai seharga f 125. 000— 
satoe tahoennja. 

Apa tjonto2 itoe tidak Yoekoep te- 
rang?, begitoelah koran di Semarang 
itoe ada toelis. Apa dari itoe tidak 
ternjata bagaimana Indonesia ada manis 
boeat selaloe beli apa2 dari loear ne- 
geri sedang seloeroeh doenia dengan 
kaloet bekerdja dengan radjin boeat 
bikin sendiri segala barang keperloean . 
hidoepnja dan menentang pemasoekan 
barang dari loear-negeri dengan tarik 
bea pemasoekan setinggi-tingginja ? 

Irilada satoe tjonto dari barang2 jg 

k   —.O-— akan bisa dibikin di Indonesia sendiri 

c



  

| slioen djiwa, jang saban 
| barang bikinan sendirinja 
| moendoer dengan keras, tid 

|. dan Ti Na 

xi 

| sementara mereka | 
Tt 

H5 

ega ada baik bo : 
dari pendoedoek anak negeri 

'api “dak, Indonesja selaloe beli 
n bajar dari lain negeri, sedang 
akin lama pendoedoek anak negeri 

mangkin “berada dalam kesoekaran, 

banrag dari 
g imi barang2 

       

   
negeri loearan, se: 

  

oeat sebagianfnegeri serta bisa menolak serangan 
cat peroesahaan| moesoeh, karena soedah  mendjadi 

boekti, bahwa semoea kedjadian jang | 
|beroelang oelang ada mengoendjoek 
bahwa tiap Pemerintah jang tidak 
|harapkan kekoeatan tentoelah nistjaja 
|ia akan moesnah. 
. Dan ternjata poela sekarang, bahwa 
aga Radja Gazi jang moeda akan 
erboeat menoeroet toedjoean Ajahnja 

almarhoem dalam politiek negeri jg. loe 
|. tetek bengek sesoenggoehnja bisa dilar dan djoega jang dalam, dan lagi 

|. bikin oleh mereka .... Sendiri, 

    

Ini pasti. Satoe bangsa dari 60 mi- 
taoen lihat        

   

  

   
“peloek Isetoet dan 
sibnja dengan 

  

boeat dekatkan negerinja dengan negrti2 
|Arab jang berdampingan padanja, boe 
at mana soedah tentoe ia akan goena- 
kan tenaganja boeat sampaikan itoe 

bisa|tjita2 persatocan Arab, jang mendjadi 
satoe kenangan jang ditoedjoekan oleh 

boeatjajahnja sedari hidoep sampai akan 
sri loea-|matinja, sebagaimana djoega ia akan 

beroesaha dari lain djoeroesan boeat 
rada |perbaiki keadaan negeri 'dan mema- 

djoekan dengan goenakan sikap jang 
isalkalm, dan berfikiran jarg loeas. Fiki- 

  

  

' Politiek keradjaan Irag di tangan- 
nja Radja Gazi jang sekarang. 

Aliran politiek dari Radja Gazi di 
Irag sekarang, ternjata sangat di se- 

' toedjoei oleh ra'jat dan seantero Doe- 
. nia Islam, di mana ia sangat keras 

sekali oentoek berdaja boeat . meng- 
- hidoepkan kembali bangsa Arab" poe- 

. nja kedoedoekah dan boeat bentang 
kan apa jang telah silam pada zaman 
jang telah lampau. Agar bisa dapat di 

 ketahoei lebih djaoeh bagaimana Irag 
. poenja aliran politiek diwaktoenja jang 
- baroe ini, dan toedjoean jang hendak 
“da djalankan dan djoega apa disana 
| ada itoe niatan bogat adakan peroba- 
. han azas politiek jang lama, jang azas 
inja soedah diatoer oleh baginda Ra- 
dja Faisal al-marhoem, jang soedah di 
djalankan oleh. beberapa kekoeasaan 
bertoeroet toeroet dibawah pengawa- 
san baginda sendiri, boleh dikata jang 

. sebagaimana ternjata, bahwa semoea 
staatsman2, pemimpin politiek mem- 
poenjai satoe fikiran jang sama boeat 
teroeskan itoe politiek jang soedah. 
diatoer oleh al-marhoem dan di pe- 
gang tegoeh selamanja. 

Pendirian politiek itoe poenja toe- 
djoean boeat bagian dalam, ada berda 

sar atas dirikan keradjaan jang teratoer 
rapi, koeat serta bekerdja keras goena 
kepeatingan negeri dan djaga padanja 
ganggoean dari loear, tambah poela 
beroesaha oentoek adakan berbagai2 

. djalan boeat dapatkin kemadjoean ser 
.ta bekerdja boeat ambil hasil negeri 
dan h annja jang tersimpan didalam 
nja. Djoega ambil ketetapan atas poe- 
sat2 jang mendjadi soember economie, 
dan oemoemkan peladjaran serta siar- 
kan pada ra'jat, dan djoega boeat mem 
perbanjakan pengiriman oetoe$an boeat 
studie keloear negeri sekedar jg. koeat 
dikeloearkan onkosnja oleh begrooting 
negeri, dengan demikian bisalah ber- 

  

tambah banjaknja orang jang terpela- 
. djar di sana. 

. Sementara toedjoean politiek loear, 
berdiri atas azas mengadakan perhoe- 
boengan persahabatan dengan semoea 
ae Nag ara ai di Europa, teroe- 

. tama dengan keradjaan2 di Timoer jg. 
antaranja seperti keradjaan Perzie 
(irani) dan Turkye, serta poela tegoeh 
kan tali persaudaraan dengan keradjaan 
(Arab jang lain, seperti keradjaan Ye- 
men, Egypte dan Ibn Saoved, dan djoe 
ga goenakan itoe politiek jg. berdasar 

atas perasaan kebangsaan dengan se- 
terang2nja terhadap negeri2 Arab, 
Marak bekerdja boeat adakan perse- 
diaan balatentara jang koeat dan lagi 
teratoer, jang bisa dipergoenakan da- 
lam sesoeatoe kedjadian jang penting 
kelak, mendjadi sebagai satoe perse- 
diaan dan penoeloeng bagi negerike 
moedian. Sekianlah adanja azas poli- 
tiek jang soedah diatoer lebih dahoe 
loe oleh baginda Radja Irani almar- 

.. hoem jaitoe Radja Feizal, diwaktoe 

3 

jang paling achir ia soedah goenakan 
semoea tenaganja boeat djalankan itoe 
tjita2 jang djoega ditoendjang oleh 

segenap ra'jat Irag dan dibantoe de- 
ngan mereka poenja tenaga, hingga 
sampai ia meninggalkan ini doenia 
jang fana. « | 
Dalam ini kita djangan loepakan 

. ifoe. pergerakan ra'jat jang soedah 
ternjata dan jang disiarkan oleh soe 
rat2 . kabar Baghdad dipenghabisan 
'beelan Augustus berselang, boeat 
mana banjak soerat jang sampai dari 
seloeroeh daerah Irag dan dari kepala 
nja dan pembesarnja mendesak pada 
Pemerintah boeat minta ditetapkan 
itoe wet kerdja paksa Militie dan. 

— djalankan itoe dengan lantas, djangan 
sampai moendoer madjoe atau terlalai, 
jaitoe boeat boeka djalan  9entoek 
adakan satoe balatentara dari anak 
negeri jang koeat dan jang bisa djaga 

  

    

Iran jang tadjam lagi loeas itoelah me 
« Imang ada mendjadi ia poenja kebia- 

saan dalam tiap-tiap perboeatan jang 
«lia lakoekan dalam tiap satoe tindakan 

jang ia langkahkan. 
Kita pertjaja bahwa soedah tidak 

Masing lagi ia akan dapat toendjangan 
g |dan bantoean dari fihak pemimpin2 

rakjat Irag sebagaimana jang soedah 
Ididapat oleh ajahnja al-marhoem tem 
po hari. Sekianlah adanja politiek Irag 
itoe jang diteroeskan oleh poeteranja 
al-marhoem, ialah Al-malik Al-Gazi. 
  

  

  

Keadaan crisis lada. 

Keterangan dari seo- 
rang “Radja Lada" 

Crisis lada jang terdjadi dalam boe 
lan jg. laloe menjebabkan banjak orang 
kehilangan oeang. Kongsi2 makelaar jg. 
tersangkoet dalam ini crisis telah di- 

Itoeloeng oleh bank2. Berhoeboeng de 
ngan itoe, satoe journalist telah inter- 
view ,Radja Lada“ Mr. Carabed Bi- 
shirgian. Dibawah ini via Matahari ki 
ta moeat itoe interview : 

Waktoe saja ketemoe dengan ia, sa 
ja poenja pendapatan adalah itoe cri- 
sis lada tidak banjak mempengaroehi 
ia poenja keadaan badan, meskipoen 
ia kelihatan lelah sekali. 

»Mr. Bishirgian“, kata saja, ,, Apakah 
kau maoe tjeritakan apa jang sebe- 
Naa teiah terdjadi dalam itoe crisis 
ada. 

Saja tahoe, kau telah menolak boeat 
kasih interview dan seantero minggoe 
kau singkirkan diri dari reporters dan 
'toekang2 portret. Tetapi kau ada orang 
jang paling teroetama dalam itoe crisis 
dan publiek ada hak boeat mengeta- 
hoei selak beloeknja itoe perkara, Se- 
karang masih ada tersiar banjak kabar 
kabaran jang tidak betoel, sebab kau 
beloem oemoemkan hal2 jang sebenar- 
nja terdjadi". 

»Saja tidak soeka di interview”, 
mendjawab Mr. Bishirgian, ,,tetapi saja 
batja kau poenja soerat kabar dan saja 
hargakan sangat kau poenja .pertjoba- 
?an boeat menjadjikan pada kau poenja 
pembatja2 kabar-kabaran jang benar 
tentang ini perkara jang menjedihkan. 

»Lebih djaoeh dalam tahoen jg laloe 
kau telah nasehatkan pada kaupoe 
nja pembatja2 boeat djangan lakoekan 
speculatie dengan lada dan schellak. 
Kedjadian2 diwaktoe belakangan telah 
membenarkan kau. Saja tjoema ingin, 
bahwa saja perhatikan lebih banjak kau 
poenja nasehat. Apakah jang kau maoe 
tahoe sekarang ?” 

»Kesatoe, berapa djoemblah oeang 
telah tersangkoet dalam itoe crisis ?“ 

»Itoe ada satoe pertanjaan jg. tidak 
gambang didjawab. Saja poenja rom 
bongan telah beli lebih dari 20.000 
ton lada poetih. Sebagian dari itoete 
lah dibajar. tetapi masih ada 2.500.000 
pond sterling jang beloem dibajar. Se 
lainnja dari itoe barangkali ada bebe: 
rapa speculant ketjil jang beli lebih 
banjak lada dari pada mereka bisa 
bajar. 

»Keroegian2 jang dialami sama sekali 
berdjoemblah 2.500.000 pondsterling. |. 
Itoe keroegian2 akan dirasakan oleh 
penanam2 lada, pengangkoet2 lada, 
makelaar2 lada dan James & Shaks- 
peare dan mereka poenja aandeelhouder 
aandeelhouder”, 

»Kau telah bitjara tentang kaoe poe 
nja rombongan. Kau poenja nama telah 
diseboet sebagai ,,Radja lada”, tetapi 
satoe orang boekan ada satoe rombo- 
ngan, siapa lagi terhitoeng dalam itoe 
rombongan ?” | 

vItoe kau lebih baik djangan tanja, 
Meskipoen saja dinamakan Radja 
lada“, saja sebetoelnja tjoema berlakoe 
sebagai makelaar dalam itoe perkara.” 

»Mr. Bishirgian, apakah kau maoe 
tjeritakan bagaimana moelanja itoe 
perkara ?“ « 

»Pada satoe tahoen berselang bebe- 
rapa makelaar besar. di Mincing-lane 

    
    

telah toedjoekan kita poenja perhatian 

dalam harga etjeran oempamanja de- 

sampai 8 pence dan itoe berarti satoe 

|tentang lada jang paling pandai. 

beli 

  

pada lada poetih. Kita dapat dengar, | 
bahwa harga lada ada sangat rendah 
dan kita dapat nasehat boeat beli lada 
dan djoeal lagi dengan harga jang 
tinggi. Tiap-tiap roemah-tangga pakai 
begitoe sedikit lada, hingga kenaikan 

ngan '/2 pence per ons akan tidak te- 
rasa Oleh pembeli. Harga akan naik 

keoentoengan besar bagi kita dan kita 
akan bantoe jang tanam. 

. Kesoekaran jang telah terdjadi di 
sebabkan oleh nasehatjang kita dapat 
dari mereka jang kita doega ada achli2 

»Mereka bilang apa jang kita bisa 
adalah 4.000 ton. Sebetoelnja 

kita mesti beli lima kali lebih banjak". 
«Saja dapat dengar, bahwa kau tidak 

perhatikan pasar lada hitam. Perbedaan 
dalam harga antara lada poetih dan 
lada hitam mendjadi begitoe besar, 
hingga orang bikin lada poetih djadi 
hitam dan dengan begitoe tambahkan 
persediaan lada poetih. 

»!toe kabaran ada sedikit betoel”. 
»Sekarang saja maoe tanja tentang 

pewatasan, Apakah itoe bisa toeloeng 
keada'an mendjadi baik?“ | 

»Saja koeatir, bahwa lantaran adanja 
itoe crisis harganja lada akan toeroen 
banjak dan persedia'an akan djatoeh 
dalam banjak tangan. Dalam keada'an 
begitoe pertjoba'an boeat adakan per- 
watasan akan mendjadi soekar dan 
akan memakan tempo lebih lama". 
“Sekarang saja akan tanja boeat pe 
ngabisan kali. Apakah kau rasa itoe 
persedia'an lada jang sangat besar bisa 
didjoeal ?“ 

»Tentoe bisa. Apa jang perloe ada 
lah, bahwa persediaan lada poetih di 
ini negeri akan ditaroeh di bawah peni 
likan dan harga2 pendjoealan akan di 
tetapkan dan dioemoemkan saban 
minggoe. Tetapi pemerintah Hindia 
Belanda mesti larang penanaman ba- 
roe dan wataskan pengiriman2 keloear 
negeri sampai 28,000 ton saban tahoen. 
Itoe djoemblah ada rata2 jang dikirim 
keloear negeri dalam 10 tahoen jang 
paling belakang. Pemerintah Serawak 
djoega mesti toendjang Hindia-Belanda 
dengan atoeran demikian.“ 
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menjenangkan, kalau mengingat pasa- 
ngan terseboet, sebab kedoeanja ada 
berkedoedoekan baik di kalangan 
PS ba 

Hari Minggoe sabagai pertandingan 
persahabatan, itoe kedoea elftal ma- 
sing2 tetamoe dari loear, kita ramalkan 
tentoe kita akan menjaksikan pertan- 
dingan jang agak hebat, sebab masing2 
terdiri dari spelers jang soedah ter-| 
kenal permainannja. 

Tinggal siapa jang akan lebih be- 
roentoeng. 
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: 3 ea 

(Diloear tanggoengan Redactie) : 

Tentang oeroesan ,,straatbelasting” 

Kehadapan 

Hoofdredacteur s. k. ,, Pemandangan" 
Jang terhormat 

Dengan mendahoeloekan terima ka 
Sih, kami mohon menggoenakan kesem 
patan jang dikaroeniakan .sekali“ lagi, 
menoeroet keterangan noot dibawah 
soerat kiriman dalam Pemandangan 
hari Senen tgl. 18 Maart jbl. lembar 
ketiga. 

Terima kasih poela kami oetjapkan 
atas kepoetoesan bahwa polemiek atau 
perbantahan dengan pena ini hendak 
ditcetoep. Sebab njata sekali goe- 
nanja sedikit, baianja banjak. 

Goenarja sedikit, sebab : 

a. Soerat permohonan ,, Kerapatan- 
Comite Kampoeng" jang mendjadi po 
kok pangkal critiek penoelis ,Eresde' 
dari asal (moela)nja tidak dimoeat 
oleh Redactie Pemandangan, pada hal 
kami tidak loepa mengirimkan salinan- 
nja. 

b. soerat permohonan itoe, malah 
tidakpoen ajat2 jang mendjadi critiek 
pertama kali, tidak djoega dimoeat, 
ketika s.k. Pemandangan memberi 
tempat kepada sangkalan penoelis 
»Eresde“ itoe. 

Maka njatalah pembatja soerat-kabar 
»Pemandangan” tidak dapat menge 
tahoei dengan djelas akan pokok jang 
dibantah, atau disangkal atau dikritiek 
oleh penoelis ,,Eresde” itoe, sehingga 
tidak poela dapat mereka menimbang. 

Balanja banjak, sebab : 

a. Penoelis ,,Eresde“ memadjoekan 
keterangan jang tidak benar, onjuist, 
malah berlawan dengan kenjataan (in 
striid met de waarheid), jang boleh 
menimboelkan sangka jang salah boe- 
kan sadja tentang isi soerat Kerapatan 
C.P.K. (jang tidak diketahoei oleh pem 
batja Pemandangan), malah djoega 
tentang keichlasan “amal orang2 jang 
mengandjoer pergerakan permohonan 
itoe, 

: b. Penoelis ,Eresde“ mengemoeka- 
kan pemandangan seperti beralasan 
dengan peratoeran jang sah dan pen- 
dirian pihak pemerentahan gemeente 
jang berdjabatans pada hal Madjelis 
Gemeente beloem sampai membitjara 
kan permohonan itoe. : 

Oleh sebab itoe soearanja mener- 
bitkan kekatjauan pikiran dan was2 
didalam hati sebagian orang jang telah 
mengoeatkan soerat permohonan itoe, 
sehingga terantjam keamanan perhoe- 
boengan persatoean oesaha jang soe- 
dah terdapat dengan berkat oesaha 
K, C, Kampoeng. 

Oesaha dan pekerdjaan kami njata- 
lah tidak akan tertolong oleh perban- 
tahan jang sematjam ini djika diteroes- 
kan. Kami mohon menggoenakan tem- 
pat jang sekali lagi hanjalah akan 
membentangkan dihadapan sidang pem 
batja keterangan jang benar tentang: 
oeroesan straatbelasting Moe) 5 

Pertama: Didalam kalangan pe   5. V. J. Bi— Setiaki 2 — 5, ngandjoer pergerakan, permohonan itoe 

    

tidak ada seorang djoeapoen jang 
mempoenjai roemah didjalan kelas I, 
H atau III. Diantara mereka jang me- 
ngikoet pergerakan kami, ada sato 
orang jang mempoenjai roemah didja lan Ki. IV koerang dari sepoeloeh 
orang jang didjalan KI. V, tapi jang 
terbanjak didjalan KI. IV dan ada 
poela didjalan KI. VII, | 
Kedoea: Peratoeran 

tan straatbelasting berdasar kergas oekoeran pekarangan ditepi djalan : maka sekali-kali tidak boleh 4 poengoet lebih dari pada jang dite Pan Leran Pa itoe menoe- roet oekoeran pe tepi dj 
On 1 p Tg ditepi dja- 

Hanjalah djika perhitoengan menoe roet oekoeran itoe lebih dari pa da 5pCt. dari hasil pekarangan itoe dalam setahoen, dipakailah atoeran me ringankan, jang menetapkan pe- 
moengoetan tidak boleh lebih 
dari 5pCt. itoe. 

: Sebab itoe sekali-kali tidak benar, onjuist, dan perlawanan dengan kenja- taan, in strijd met de waarheid pikiran jang dilahirkan oleh ,Eresde”, kalau2 
permohonan tidak lebih dari 5pCt. itoe 
akan boleh ditafsierkan orang dengan 
»ntidak koerang dari 5pCt.” sehingga 
mendjadikan keroegian orang kam- poeng jang mempoenjai ro idja- gg Pe poenj emah didja 

Tapi didjalan Ri. VII poen, jang 
memakai oekoeran. setalen semeter 
boleh djadi ada pekarangan jang dike- nakan pemoengoetan lebih dari 5pCt., 
sehingga termasoeklah : 
jang sematjam itoe dalam 
kami. 1 Sebaliknja didjalan KI. 1, 11, 1 du: boekan sedikit pekarangan (roemah) jang kena Straatbelasting menoeroet 
oekoeran lebarnja, jang koera ng dari pada 5pCt, hasilnja setahoen. Tetapi 
mengingat peratoeran 
jang terseboet djoega dalam permoho 
nan itoe, disitoe sekali-kali tidak boleh dinaikkan straatsbelastingnja dengari 
automatisch karena permohonan kami 
itoe, 5 t 

pekaranga 
permohonan 

Ketiga: Menoeroet ga'idah ig see 

sekali-kali tidaklah sesoeatoe permoho nan keringanan boleh mendjadi alasan akan memberatkan badan orang lebih 
Gan Bapa jang soedah mendjadi pikoe 
annja, #3 

tjoekoep terang alasannja, (hanjalah sajang tidak dapat Ska Ka 
pembatja s.k. Pemandangan) sekali-kali tidak boleh menerbitkan ragoe-ragoe tentang ,orang kampoeng jang mem- poenjai roemah dan berdiam di straat KI. P' dan ,toean tanah jang mem- poenjai goeboeg di Gang Betjek” se. bab permohonan diperalaskan kepada. 

a. pekarangan orang kampoeng ia 
kosong atau: ditempati Tn Sana e 
kampoeng jang “didatangi” oleh djalan asphalt: 1 

b. hasil pekarangan jang dikenakan 
straatbelasting itoe, TN : aa 

melainkan boleh tjoekoep dengan satoe 
peratoeran sadja. “ 13 
Kelima: Permohonan kami itoe 

memang berkenaan dengan satoe 
kepentingan dan dengan sengadja dan   

  

jang berlakoe) 

pakai didalam tiap2 kalangan djabatan, - 

Maka sekali kali tidaklah menghen 
daki bermatjam matjam peratoeran,    
bersoenggoeh soenggoeh kamimenjoe. 
Soen orang2 jang poenja kepenti 

Ld 

Keempat: Permohonan kami j $ 3



   

    

   

   
     

    

ela kepentingan oemoem 
ndoedoek kampoeng dalam 

e Betawi dan Mr, Cornelis. 
000 djiwa, akan : , 

akan perhoeboengan ra- 

     

  

ri itoe atoeran, memang 
entoe sadja ada dje 

    

  

   

    

  

sa datangkan keoentoengan men 
Tetapi. orang lain lantas 

Sean 
i 

    

  

“dan at k an Aa - Djohan 
“Djohar, lain2nja boeka djoega toko 

ar agi sadja, tidak ada de 

    

   
   
    

    
    

    

“karang Djohan Djohor boeka lagi ba 
g klontong, dan nanti djikalau ke- 

1 baik, bangsa kita boekannja 

incien en dranken jang beloem 
tau toko hasil boemi ,... 

eloe boeka autoverhuurdery ada      
kan jang menjewakan taxi sampai sa- 

. ma kompal-kampil, transport-onderne 
ming timboel sebagi djamoer, sampai 
sama pajah keada'annja .. . 

| teering boeat di Bandoeng kenapa-sih 
. fjoema hal soesoe jang dibatasi, pada 

— hal disana ada'bedrijf jang hampir ada 
Ha nga kampoeng dan hotel2, dar 

oe bedrijf djoega sama bersaing sam-: 
ai sekarang tariefnja moerah sekali. 

Peroesahaan apa jang Tjodot maksoed 
ikan, Kampret tidak tahoe, Poen ia 

— kata, memang pantas di pelaboehan2 
ada peroesahaan dibatasi. sebab me- 
nilik di Tandjong Priok dan Tandjong 

     
    
   
    
    

  

   

    

   

   

   
    
       

    

  

    

      

     

    
    

    

   
    

Barangkali jang dimaksoedkan si 
. Tjodot peroesahaan , , . didjoeal kopi. 

| Djikalau ini bedrijfsreglementeering 
(sampai pada pedagang, N8 tjil2, boleh 
djadi djikalau nanti Kampret bosen: 
toelis isi podjok maoe dagang laksa 
atau tjendol boleh djadi soedah ter- 

S, tinggal satoe perdagangan jang 
tentoenja tidak bisa terbatas, jalah 

oeal lagak...! 

0 KAMPRET. 

  

  Tg S Ona Na 

an belaka (belanghebbenden|, sebab 
aha kami berazas dan bermaksoed 

perkara praktijk dan djoeh sekali dari 
pada niat ,bertoeroe-toeroe“ membang 
kitkan ra'jat jang tidak poenja kepen 

Keenam: Kami pertjaja, ,sebaik2 
oeda boleh tersalah langkahnja”, te- 

.. tapi kami tidak pertjaja kepadake- 
— .cetamaan boedi dan keichlasan niat 
0. SEOF2 g -pentjinta” jang seboleh boleh 
00. ja hendak menjoeroeh djatoeh terdje 

roemoes koeda jang salah Lean 
djika betoel soenggoeh salah langkah | 

ja, tetapi tidaklah ia menolong 
1 menjiar-njiarkan alasan pe- 
| atau penolak, seolah-olah: 
   

          

   

      

   
   
    
   

   

   

  

    

: ngan ,Eresde” ini sebagai perkara jg. 

          

x Ka Be Me ,1 

Ke 33 Dg kentga 

“0 Noot: 

dapatkan| Dengan ini kita toetoep ini perseli- 
jakan|sihan. Re d.. 

ARTA ADM Aeturen | — 

a barang kelontong lagi, boekan| 

ega oentoengnja, sekarang kebanja 

“Si Tjodot bilang, bedrijisreglemen-| 

Perak, tjoema sadja lain soal goedang2. | 

“lisinja mengerti. Kiriman toean Febru- 

-IProefnummer telah kita kirim terim 

    
5 1 pn Abonne No. 8083 toean Rasjid— 

Kalianda» Toean ada menoenggak dari 
'|October '34 sampai Maart '35 f 9.— 

    

   

  

   

    

k|Harap toean perloekan, 

:|Noerdin Basrie—Moeara Enim: Kiri- 
Amilman wang oentoek L.C.P.no. 3 10.75 

.I merasai. 

ima, dan masoek pembajaran Nov.— 

' Nationale Fractie, sehing- 
moedahan terbit persatoe- 
itnja berkenaan dengan 

mM anak negeri, 

  

orang kampoeng dengan Fractie 

ikkan deradjat (moreel pres 
jang kalah bilangan dida 

idangan itoe, dengan mem- 
rnja kepentingan jang 

m kami harap moedah- 
fdredactie soeka poela 

erhatikan contact“ jang perloe 
in ,orang kampoeng“ dan tidak 

teroes meneroes mengasingkan diri de 
Ingan menganggap pertikaian kami de 

lengenai diri beberapa orang sadja. 

| Terima kasih dan hormat kami. 
»Kerapatan Comite2-Kampoeng" 

DJOHAN, Ketoea. 
ABDOEL AGER, Penocelis I. 

—L-—— 

« 3 

PE NI Pata 3 

  

— Pembantoe kita dari Djokja. 

Kiriman postzegels tidak datang di 
administratie mangkanja boekoe Krisis 
Ekonomie tidak dikirim. Ongkos franco 
boleh diganti, asal kasih kabar. 

Abonne no. 3908 tocan E. Kambey 
Tjiawi. Accoord dengan soerat toean 
harap dimaafkan, 

Abonne no. 6157 tocan Soeseno— 
(Parakan, Kiriman toean f 1.— oentoek 
'LCP. keterima, Toenggakan toean sam 
'pai ult. Maart 35 ada f 4,50 harap 
toean perloekan kirim. LCP. No 2 
toean ikoet f 1.— 

Abonne no. 2531 toean R.A. Sabki- 
Bengkalis. Kiriman toean f 5.— ma- 
soek abonnement Maart t/m April '35 
dan. LCP. No. 3 f2,— no. 2 toean 
ikoet f 1.— kalau menang tentoe dapat 
bagian. Keterangan toean acc. Alm. 
dari adm. telah lama dikirim. 

Abonne No. 7359 toean Kaharoedin 
Toboli—Banka. Accoord dengan kete- 
rangan toean harap dimaafkan. 

Abonne No. 10738 toean Abd. Ra- 
izak—Soengei Liat. Kiriman toean 
f 1.50 oentoek abonnement Maart '35 
keterima. 

| sAbonne No. 10568 toean M. Har- 
djosoewarno — Djokjakarta. Kiriman 
Lae f 1.75 keterima f 0.25 masoek 
La 

| Abonne No. 1838 toean Hoedari— 
'Bandjar. Soerat keterima. Baik kita 
toenggoe apa jang toean djandjikan, 

Abonne No. 10728 tocan A. Prawi- | 
ra— Bandoeng. Soerat toean keterima, 

'ari jl, f 0.25 masoek L.C.P. no. 3 dan 
perantaraan agent f 0,25 djadi f 0.50 

“ Abonne No. 8319 toean S. Rekso- 
hoesodho-Rembang : Kiriman toean f 
6.— oentoek L.C,P. no 3 keterima. 

kasih, 

Abonne No. 1635 toean Safiroedin- 
Pemalang : Toenggakan toean ada dari 
Juli '34 sampai Maart '35. Baik kita 
toeroet toean poenja soerat. Harap 
toean perloekan kirim. 

Abonne No, 2624 toean A. Radjab- 
'Soengei Gerong : Soerat toean keteri- 
Ima dengan mengerti. Toean tidak poe | 
nja toenggakan selain dari boelan Maart 
”35, harap toean mendjadi tahoe. 

|Sajang kita tidak bisa kaboelkan toean 
Ipoenja permintaan habis boelan distop, 
sebeloem kewadjiban toean diloenasi, 

| Abonne No. 7724 toean R, Soemo-| 
dir djo—Gemoeh : Soerat toean keteri- 
ma, kita toenggoe toean poenja kiriman. 

| Abonne No. 8258 Toean Marah 

Iketerima. tentang toenggakan harap 
|diperloekan sebab lebih dari misti jang 
imana menoeroet soerat toean telah   

& Abppae No. 6861 toean M. Soewar- 
dja—Tandjoeng Karang : Soerat toean 
an kiriman wang f 4,50 telah keteri- 

Contact jang perloe 

| 

  

M. Bongsoe Pekalongan: Kiriman 
'toean f 7.- masoek abonnement Sept 

No. 3. Harap sekoerangnja perloekan 
kirim. 

Abonne No. 6069 tocan Moh. 
Basrie — Tandjoeng karang. Kiriman 
toean f 1.50 masoek abonnement Sep 
tember 1934. Harap mendjadi tahoe 
|dan sekoerangnja kita toenggoe toean 
poenja kiriman.: 

Abonne No. 6932 toean Soenardio- 
Serang. Kiriman toean f 4.50 masoek 
|abonnement Nov. '34 sampai Januari 
1935. Terima kasih sekoerangnja kita 
toenggoe toean poenja kiriman. 

| Katimah—Poerworedjo, Kiriman toean 
f 3,—  masoek abonnement seperti t. 
telah toelis. Baik habis boelan distop 
sampai loenas. Moedah2an selamat. 

Abonne No. 7678 toean Saari Bloem 
— Tandjoeng Karang. Kiriman toean 
f 3,25 masoek abonnement Sept./Oct. 

ran dikirim teroes asal toean perloe- 
kan kirim nafkahnja. 

Abonne No, 7415 toean D. Soemo- 
mahardjo—Bangli-Bali. Kiriman toean 
f 1,— oentoek L.C.P. No. 3 keterima. 

Abonne No, 8065 toean M. Saripin 
Karang Kobar. Kiriman toean f2. — 
masoek abonnement Januari 1935 dah 
CP NG. 9. “POS E.C:P, No: & 
betoel ikoetf 0.50. 

Abonne No. 10121 toean Rd.. Karta 
nadipoera-Tangerang. Toean sampai 
Maart '35 tidak adatoenggakan L.C.P, 
No, 2 toean ikoet f2.50 dan No. 3 
f7.50 harap mendjadi tahoe. 

” Abonne No, 8197 toean Achmad- 
Sindanglaja-Bandoeng. Soerat toean 
keterima dan mengerti. Kita menoeng 
goe toean poenja kiriman, harap soe- 

. Abonne No, 7280 toean M. Joesoef| 

November '34 f 4.50 dan f2.50L.C.P. 

Abonne No. 6166 toean Koesnoel| 

  
"34 dan f 0,25 L.C,P. No 3. Baik ko-, 

  paja diperloekan. | 

  

   

   

  

   

    
   

   

      

   

      

Bakal terima 

Per »,SEMARANG-MARU“ 

   

        

      
    

    

   

  

      
   
   

   

  

    

   
   

    

   
     

  

   
    

    

   

              

   

  

DINEIN Te 
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Gampang bawa pergi 

Bisa distel dikraan biasa 

Per stuk 
0 

DEPARTMENTI:MPORT 
Hs. Vrg. DJOHAN-DJOHOR — BATAVIA-C. | 

  

  

ag unaswte 

tinta soedah berisi, 

Djoega ini pena tjakap dipakai me- 
noelis tjara apa sadja, orang senang 

memakainja. 

boeat saja: 

zwart 

“ PEMBAJARAN : 

Rembours 

Pekerdjaan : 

Adres : 

"Jang tak perloe diisi tjoretlah !     
  

| Januari '35 soepaja toean mendjaditaoe. 

   

  

Mengisinja sangat moedah, sebentar sadja toean 

mengarti. Tidak pakai pompa tak ada pengoem- 

pil —tak ada rintangan karet— tjoema poetar 

Sadja bagian tampoek oedjoeng batang, tempat 

ex VACUMATIC dengan « 

zwart-goud-gemarmerd 
zwart-wit-gemarmerd 
blauw-goud-gemarmerd 

2 contant dengan postwissel besarnja f 3,60 

  

” 

Oo Pemberian oentoek pembatja ,, Pemandangan” f 360 3 
Moelai Sekarang orang bisa beli satoe » Vulpenhouder" jang 

bagoes-, VACUMATIEs—-bikinan Duitschland jang paling bela- 
kang, tidak gampang roesak jalah Vacamatic dengan         

      

    

     

     

   

   
   

    

Tjoema satoe ,, Vacumatic" dengan “," 
dapat orang tjepat menoelis, sedang harga 
tjoema f3.60 contant. 

Tempat tinta jang nampak diini gambar, dapat o 3 
terisi dengan tinta 3 cc, tahan lama boeat me- 
neelis tjara apa sadja. 
Inilah dia model baroe jang soenggoeh menje- 
nangkan orang jang perloe bekerdja dengan 
toelisan. 

dini 'pengisap tinta, sebentar bekerdja zon- 
der dipikir lagi, boleh dipertjaja. € 

  

  

BESTLELKAARTI , 

Jang bertanda dibawah ini berharap pada Administratie »PEMANDANGAN” soepaja dikirim 

f 3,85 - 

Handteekening
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| 'Selamanja sedia: 

  

  

3 4 eka Sulfuricum". (Awas ini doea obat keras, tida boleh 

' Saja SELAMANJA 
Se TIDA" LOEPAKEN 

38 1 flesch Eau De Cologne Russe, kerna 
| enak 'haroemnja, seger rasanja badan, 

| indah botolnja, 

    

   

  

        
       

   

  

  

    

ri Parlemoer 

  

terboengkoes 

    
Jj .a Ci. : 6 bidjil F. 2.— 

“Dowpoee garet dari lapisperakp.st.,.,, 1.75 

Dompet sigaret dari pe t4k dalen: Sfbi, moelai 
3 dari Pia 23 Ml — 

Sendok thee aka Tapis perak, per dozijn dalem 
| etui F 675 per '/, dozijn etui 350 

Horlo ge tanga n boeat Njonja dari CHROMIUM dengen 
| pita item. Perkakas Anker. i 3. 

Honloge tangan boeat Njonja dari MAS 14 krt. 
A F. 15— F. 25.— F. 30,— 

H orloge tangan boeat T ocean dari CHROMIUM moelai 
dari, . F 850 

La BUAS dari MAS 14 ket, F160.- 

Aa 

    

KoOLUw & LIE 
. Toro MAS — INTEN 

Telf. WI. 1535. Batavia-C.     

  

EAU DE CGNE 

       

  

EL OA UNI Naa NE 
BAIK BOEAT -PILEK, MABOK 

DAN SAKIT KAPALA: 
Kapan saja papergtan bocat bekel 

“semoea Sakit kepala dan mabok men- 
“djadi ilang. Eau De Cologne Russe 

amat tjantik boeat 
| dipandang, amat seger boeat pake 

Ig palem Tn 

   
— Double terlebi 1 2 

Uarnte 100pCt boeat TA 
. gualiteit. Botor 's harga F 0.90 botol CI Midastas 
3 F 1.75, Se F 2.25. 

Obat-obat patent Europa, krom hneetar, Djamoe, Minjak 
- Wangi, Bahan-bahan obat-obatan Europa, Saboen saboen, d,l.I. 

Obat-obat recept dokter bisa diambil dan dianter diroema 
zonder cbajar ongkos lagi, 

HARGA DITANGGOENG MOERAH 

Patent Mantab ide '»JUP I TT E R” 

Batavia-Centrum 
  

— Pasar Baroe PA LE 3 

  

  

          

  

  

             
            

. The Metropolitan English 
Night School : 

10, Schoolweg Noord, Batavia-C. 
Phone 3835 WI. 

2 
i 

Terima  moerid baroe boeat 
beladjar bahasa Inggeris. 

Ditanggoeng bisa bitjara da- 
lam tiga boelan. 

Peladjaran lain: Shorthand, 
Typewriting, Correspondence. 

Director, 

B. SAWARANDASS 

(Registered teacher)     

  

  
  

  

I 
periksa Bedak apa ada ratjoen tima. 

s 

Sebeloemnja memake 
bedak, Njonja dan Nona 
periksa lebih doeloe de- 
ngan obat ini: Tarok 
bedak lebih doeloe di 
dalam tjangkir thee, lan- 
tas toeang obat ,Acidum 
Nitricum". Soedah. dia- 
doek saring sama kertas. 
Airpja jang tinggal tam- 
bah lagi sama obat 

  

kena koelit), Soedah itoe tocang didalam glas jang bersih. 
Kalau airnja toeroen kebawah poetih, itoe fandanja ada ratjoen 
tima. Kalau airnja seperti biasa Hee tandanja tidak mengan- 
doeng ratjoen tima. 

  

BEDAK-MUGUET 

1 — Ini obat boleh dapat beli diroemah obat, 

"0 Fabriek Bedak , MUGUET”         

199 

  

  

MEUBELHANDEL 

HADJI DJAMALOEDIN 
16 Ilir-Passarstraat- dekat Hotel 

» CENTRUM“ — Palembang. 

dan djoeal “sedia roepa2 barang 
perkakas perhiasan roemah tangga 
seperti : 

Lemari - Zittje-Medja Toelis - Media 
Makan - Koersi - Randjang - Bultzak, | 
tk k 1, 

Pendjoealan dengan 
dan ,Huurkoop”. 

Djoega terima segala pesanan roe- 
pa2 barang menoeroet keinginan. 

. 178 

,Contant” 

  

  

  

    
KELOEARAN 

5OEBR.     
Njonja tjari Ketjap jang enak? 

Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani" 

Monster, djika diminta, dikasi pertjoe- 

ma, mintalah sekarang. Habis boelar 

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 pertjaya merk dan toko sadja. Pa 

Tjari lebih doeloe Senen No. 135. 

BATIK HANDEL 

TOKO ,M.I. MAASOEM" : 
SENEN 135. PADANG PEKALONGAN SOLO — — 

  

Memboeat ketiak dan actie 
agar toean2 dan njonja2 lebih 

kenali       
PERSEDIAN BESAR 

HARGA MENGGEMPARKAN 
— MOESTI MOERAH 

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

Batikteelis haloes jang modern kelocaran Negeri2 jang terkenal 
tjoekoep sedia sarong lenuenan dan palikat banjak sedia. 

Harga semoea dibanting 

Lekas koendjoengi ini Toko !! 

Hormat Kita 

TOKO M.I: MAASOFEM 
PASAR SENEN No. 135     11

36
 

jang 4 (empat) boelan baroe terdiri di Senen, Meh 

    BATAVIA-C' | 
  

£ 8. 

  

2 

TIDAK PERDOELI MALAIS E 
DAN 

TIDAK PERDOELI SOESAH OEANG 
(HARGA TETAP TOEROEN 

Persediaan tjoekoep dari tenoenan Indonesia asli 

SETUKTI » 

Tenoenan Samarinda 
F Donggala 
” Garoet aa o 

» Soemedang 
y Cheribon 

» Palembang 

. Semoea tjoekoep warna dan kleurnja. & - 

& Batik keloearan seantero Tanah Djawa.. 

2 Banjoemas » 
Pekalongan 
Solo 
Djokdja 
Tasik Malaja 

Tjoekoep semoea kain pandjang kain saroeng selendang dan 
ikat kepalanja. 

Semoea harga menoeroet tahoen sekarang, 

Adres jang terkenal 

Batikhandel 

Toko ,MOEDA" 
Pasar Senen No. 159 Bafavia Centrum.     
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Inilah boektinja .. 

Soerakarta, 351 December 1934. - 

Aan 

De Firma Chun Lin & Co. 

te Batavia. 

MelEdele Heeren. 

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

betuigen voor de door Uwe Firma betoonde attentie om Ni Ta 

Vorstelijke Hoogheld nogmaala 5 doozen Vergin bedak ala 

proef aan te bieden. : $ 

In het dezerzijdach antwoord van 20 November 1933 heb 

Dik de gualiteit van Uwe bedak recde geroemd en deze bevin- 

Ging 1s nu nog ateeda van kracht. 

U Inmiddels een verder succes gaarne Loewenschend, 

“ $ Hoogachtend, 

Het Hoora “ Kanan Ten Nah S         

  

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

memang BEDAK VIRGIN kita dari doeloe sampe sekarang ada . 

sanget termashoer. “ - 

Solo-Agent: 

N,V. Handel. Mij. «KIAN GWAN» . 

diantero tempat.       

— Malakastraat Telefoon 1456-—- BA TAVIA 

  

             

Referte Uw aangenaam sechrijven ddo.27 dezer heb ik 2 

   

Sa
da

 
Sa

h 
Oy
a 

se
 ee

 
e
e
 

J
a
a
n
 

- 
d
n
 

mn
ta
 
a
k
 

AA
 

a
r
u
s
 

1 
A
e
 

PAN 

 



  

La 1 » 
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— Dari -hal pen 

tmandangan 
Lembaran Ketiga 

Pe 

286 Djoemat 22 Maart 1935 tahoen ke 3 

  

jakit malaria, 
  

Sedikit keterangan tentang sebab sebabnja, djalan2nja 
dan mengobatnja penjakit ini. 

  

- 

Dalam waktoe jang achir ini bertam 
bah-tambah perhatian orang dalam hal 
penjakit ini. Soerat-soerat kabar pe- 

?" noeh dengan berita tentang pelbagai2 

" d 2 

| pedjangkitan penjakit ini di Poelau 
. Djawa dan berapa poela rame perka- 

baran tentang penjakit sampar jang 
hebat dipoelau Ceylon penjakit mana 
telah meniwaskan kira2” 50.000 djiwa 
“manoesia dari pendoedoek poelau ini 
Djoega ada kabar tentang atoerare jg. 

' dilakoekan oentoek menjerang bahaja 
“ini, Berapa banjak tempat2 air jang 

| tergenang jang ditimboen, jang ditoe- 
ang dengan minjak-tanah jaitoe tempat 
njamoek bersarang dan berteloer, agar 

. soepaja banjaknja djangan bertambah. 
Ada poela diterangkan nama-nama 

| Obat jang banjak dipergoenakan oen- 
itoek melawan penjakit ini, Ditanah 
Djawa sering dipakai orang dengan 
mendapat hasil jang baik, tablet ma- 
laria dari dienst der Volksgezonheid 
IPendjabatan kesehatan) Tablet ini di 
berikan dari pertjampoeran kinine de- 
ngan Plasmochin. Di Straits kebanja- 
kan balatentera. armada dan onderne- 
ming-ondernemiag memakai Atebrin. 
Ke Ceylon banjak dikirimkan orang 
Kinine oentoek dibagi2 kepada orang2 
jang kena penjakit itoe. Sekarang kita 
batja dalam segala soerat kabar, ka- 
bar kawat Aneta-Tranocean dan Aneta 
Reuter, mengabarkan bahwa di Ceylon 
telah dapat hasil jang loear biasa oleh 
karena memakai Aterbrin-Musonat, 
Doea toesoekan Jinjectie dengan berisi 
obat jang baroe ini tjoekoeplah oen- 
toek mengobat. orang2 jang sakit mala 
ria. Dari sebab itoe Pemerentah di 
Ceylon akan. membeli obat Atebrin 
itoe dengan lekas oentoek seharga 
150.000 Rs. 

Tentang kehidoepan 
koetoe penjakit ini. 

Orang2 jang beioem pdfham dalam 
hal ini jang tjoema tahoe, bahwa ma- 
laria adalah satoe penjakit jang dida 
pat oleh gigit njamoek lantaran mana 
timboel penjakit demam dengan ber 
oelang2, datangnja berselang hari jang 
tetap, tida dapat .meloekiskan bagai 
mana pekerdjaan atau perdjalanan ma 
tjam-matjam obat jang dipakai oen- 
toek menjemboehkan  penjakit itoe. 
Begitoe poela dia tidak tahoe, bahwa 
godaan malaria aslinja adalah soeatoe 
kedjadian jang tertjampoer dengan pe 
njakit jang lain. 

LS. Binatang jang mendjangkitkan mala 

tg
 

ria hidoepnja jaitoe bermatjam-matjam 
dan keloearnja poen dalam keadaan 
jang beroepa2 djoega. Apabila seekor 
njamoek telah mengisap darah seseo- 
rang jang sakit malaria maka binatang- 
binatang jang mendjangkitkan malaria 
masoek kedalam peroet njamoek itoe. 
Sesampai ditempat ini dia mendjadi 
banjak, banjaknja tidak terkira, Kalau 
njamoek itoe sekarang menggigit poe- 
la seorang jang lain, maka keloear 

- poela binatang2 jang terseboet itoe 
dari peroet njamoek itoe, teroes ma- 
soek kedalam darah orang jang digi- 
gitnja tadi. Keadaan jang seperti ini 

“bilamana binatang2 jang dimaksoed- 
kan itoe berpindah kepada orang lain, 
diseboet orang ,,Sporozoit". 

Kebiasaan dalam 5-12 hari lamanja 
baroe orang itoe merasa demam, soe 
atoe 'tanda, bahwa binatang2 itoe te- 
lah berkoempoel-koempoel dalam ba- 
dan orang itee, Orang itoe telah kena 
ratjoennja, Dalam badan kita bibit pe 
njakit ini, diseboet orang ,,Schizont", 
berbagi-bagi dalam. soeatoe tempo 
dan merajap kian kemari dalam darah 
kita. Tak dapat dikatakan beberapa 
banjaknja. Tiap2 toempoekan jang ba 
njak, baroelah terasa penjakit itoe da 
tang. Bibit ini (Schizonten) hidoepnja 

4 dari darah merah dalam badan. Sela- 
ma penjakit ini melandjoetkan perdja 
Janannja terdjadi poela koetoe2 malaria, 
,gameet“ namanja. : 
Gameet ini tidak memberi bahaja 

kepada sisakit sendiri. Tetapi oentoek 
Orang jang berdexat dengan si sakit 
ada bahajanja jang besar, karena koe 
toe2 'itoelah jang maSoek poela keda 
lam peroet njamoek waktoe dia mcng 
gigit orang lain dan ditemupat itoe 

|. poela koetoe2 itoe bertambah-tambah 

banjaknja. Gameet inilah ,jang men- 
djangkitkan malaria dan memindahkan 
penjakit ini pada orang lain. 

Melihat keadaan demam jang ber- 
pelang datangnja itoe malaria terbagi 
atas 3 matjam, jaitoe: 

p I. tropica, kalau panas tinggi se 
kali, tetapi beroelang oelang datang- 
nja sesoedah dapat sakit iri. 

2. tertiana, paling banjak sekali 
beroelang oelang sakitnja. 

3. guartana, tidak banjak dida 
pat dalam Hindia Belanda ini dan pe 
njakit ini hampir tak berarti. 
Mengobat orang sakit atau 

menjehatkan tempat nja- 
moek bersarang. 

Waktoe menolak penjakit malaria 
ini Dokter membikin perbedaan anta 
ra doea hal jang amat berarti dan ber 
lainan keadaannja. Atau dia merawati 
jang sakit sadja sampai semboeh atau 
dia membikin bersih tempat jang di 
hinggapi oleh koetoe jang dinamakan 
gemeet itoe dengan membvuenoehnja 
jang telah berada didalam badan o- 
rang itoe serta memoetoeskan segala 
perhoeboengan antara koetoe malaria 
dan njamoek. Menoeroet keadaan ma 
sing2 itoe tentoe sekali Dokter mem 
pergoenakan matjam2 obat. 

  

Lain2 matjam obat 
dan obat baroe 

Obat jang paling toea soepah ba- 
njak dikenal oentoek penjakit malarja 

,jalah kinine. Obat ini menoeroenkan 
'panas dan mematikan segala bibit ma 
.laria, akan tetati kinine tidak ada pe- 
ngaroehnja atas gemeet, jaitoe koetoe 
jang membawa penjakit malaria, Dja 
di orang jang sakit itoe tidak demam 
lagi, tetapi ia masih berbahaja oentoek 
orang2 sekelilingnja selama ia dalam 
berobat, karena dia masih boleh poe 
la dihinggapi oleh njamoek jg lain2 
jang mergandoeng penjakit ini, 

Dengan memakai obat kinine dapat 
lah koetoe2 malaria menjemboenjikan 
dirinja dalam badan si sakit, dalam 
hal jang kebanjakan. Dengan tjara 
begitoe koetoe2 itoe dapat menghin- 
darkan pengobatan itoe. Orang jang 
sakit sendiri sedik'tpoen tidak tahoe 
perkara koetoe2 jang masih ketingga 
lan ini dan menjangka ia telah sehat. 

Akan tetapi kalan si sakit itoe ba- 
njak bekerdja dan perasaan badannja 
lain, oempanja oleh diserang penjakit 
lain, pertoekaran oedara, maka penja- 
kit malaria jang lama itoe timboel 
poela kembali dan datangnja tentoe 
beroelang oelang poela. Dengan me- 
makai obat kinine djoemblah penjakit 
jang datangnja beroelang oelang ada 
banjak sekali, ada 40-50pCt pada ma 
tjam matjam malaria. 

Lain sekali pekerdjaan obat jg baroe 
dapat ini, namanjanja Plasmochin, se- 
soedah bertahoen2 diperiksa dan di- 
tjoba di Laboratorium. Berlawanan 
dengan kinine obat ini soenggoeh me 
matikan koetoe2 (gameet) sedangkan 
obat ini hasilnja koesang dari kinine 
terhadap kepada schizonten. 

Djikalau seseorang sakit malaria di 
obati dengan Plasmochin, betoel baha 
akan penjakit ini akan menoelar, boleh 
djadi hilang lenjap, tapi jang sakit 
itoe ta, akan semboeh dri godaannja. 

Djadi kinine dan Plasmochin itoe 
bantoe membantoe dalam pekerdjaan- 
nja masing2 menjerang penjakit. De- 
nyan menggaboengkan doea mafjam 
Obat itre berhasillah doea perkara: 
Pertama demam lekas terhindar dan 
kedoea tertjegahlah dengan lekas 
penoelaran penjakit itoe. Tetapi boe- 
kan itoe sadja hasilnja. Bahaja jang 
penjakit itoe akan datang kembali 
sesoedah semboeh berkoeranglah de- 
ngan pergaboengan obat itoe sampai 
sepertiga, djika dibandingkan dengan 
memakai kinine sadja. Pertjampoeran 
kinine dengan Plasmochin dalam 
takaran terlazim dipakai dinamakan 
Chino Plasmin. Baroelah dengan Plas- 
mochin bisa terdapat pembasmian 
penjakit jang lebih tegas, karena dalam 
daerah-daerah jang kena berdjangkit 
oleh malaria, atau kalau tiba tiba 
datang moesim malaria, jang terpenting 
sekali ialah mendjaga dengan lekas 
soepaja penjakit itoe djangan menoe- 
lar Plasmochin memboenoeh koetoe2 

  

  

    

  

njamoek jang sangat berbahaja dalam 
penoelaran malaria itoe'dan oleh sebab 
itoe bisa lagi njamoek jang lain me- 
noelarkan penjakit Boemipoetera- ini. 
Oentoek memoetoeskan djalan penoe- 
laran malaria itoe itoe, jaitoe mentjegah 
perpindahan dari orang kepada nja- 
moek, tjoekoeplah dengan memakai 
Plasmochin sedikit sadja. Pendjabatan 
Kesehatan di Indonesia (Dienst der 
Volksgezondheid in Ned. indisg) me- 
ngambil berkat dari keadaan itoe boeat 
medgadakan pembasmian jang loeas 
disoeroeh bikinlah Tablet kinine dari 
Plasmochin, iatah jang diseboet Tablet 
malaria D. V. G., jang kerap kali orang 
dapat batja dalam soerat2 kabar di 
bagi-bagikan pada anak negeri di 
daerah2 jang tefantjam. 

Doeloe soedah didapat djaian jang 
baroe boeat menjerang, ialah dengan 
Atebrin. Atebrin itoe ada lain sekali 
zatnja dari kinine atau Plasmochin. 
Atebrin berpengaroeh atas bibit malaria 
jang boekan beroepa koetoe. dinama 
kan orang bibit itoe Schizon, lebih 
koeat dari kinine dan dia djoega ber 
pengaroeh atas koetoe koetoe malaria 
jang dinamai gamoet. 

Dengan Atebrin orang bisa melawan 
malaria dengan tjepat dan bahaja jang 
penjakit itoe akan datang lagi ada 
amat ketjil. Lain dari pada itoe ada 
lagi kebaikan Atebrin: Dia bisa dipa 
kai dalam segala hal jang kinine tidak 
boleh dipakai, misalnja bagi orang2 
jang tidak tahan memakai kinine, kalau 
orang dapat penjakit demam air hitam 
(zwartwaterkoorts) dan kalau orang 
boenting, 

Perkabaran jang pin- 
tjang danmonjetjang 
sehat. 

Keterangan jang pendek ini, jang 
mengatakan hal penoelaran dan pem 
basmian malaria jang amat soekar itoe 
dengan segampang-gampangnja, menja 
takan dada kita djalan2 apa Dokter 
bisa pakai boeat menjerang penjakit 
itoe dan lagi menjatakan bahwa bagi 
orang kebanjakan jang boekan ahli, 
sangat soekar boegat inemikirka se 
moea soal2 itoe, Hal ini terboekti, 
waktoe pada permoelaan 41934, ber 
hoeboeng dengan permoesjawaratan 
tentan pengoerangan (Kinine-restrictie) 
dalam | Volksraad, dalam debat2 ter 
dengar berbagai pembitjaraan jang 
bertentangan satoe sama lain dan jang 
keliroe tentang bermatjam2 obat mala- 
ria. Hal demikian djoega sekarang kita 
dapat lihat, kalau kita batja dalam 
soerat kabar ,,Locomotief“ 5 Maart 
1935 di Semarang satoe artikel ten 
tang bermatjam2 pengobatan malaria 
dari tangannja seorang Correspondent 
di Amsterdam. Dia memberitakan be 
berapa pemeriksaan jang diboeat Prof. 
Dr. de Langen disekolah tinggi Tabib 

shdi Batavia tentang bermatjam2 obat 
malaria dan Correspondent itoe toelis 
kata2 ini, jang Toean toean itoe telah 
memeriksa kekoeatannja kinine, Plas- 
mochin dan Atebrin dengan atoeran 
clinisch dan experimenteel, dan toean 
toean itoe telah mendapat tahoe.dari 
pertjobaan atas monjet, jang kinine 
bagoes chasiatnja boeat perdjalanan 
darah, dan raboe, sedangkan obat 
doea jang lain itoe tidak begitoe cha 
siatnja. melainkan mendatangkan pe 
ngaroeh jang koerang baik, Selandjoet 
nja dia toelis,. jang kinine dengan 
atoeran pakai jang soedah lazim itoe 
berpengaroeh “baik bogat djantoeng, 
sedangkan doeca obat jang lain itoe 
selaloe mendatangkan pengaroeh jang 
djahat, tetapi pengaroeh ini akan men 
djadi katjil kalau obat obat itoe di 
tjampoer dengan kinine. 

Djoega kami mengctahoei perihal 
pemeriksaan itoe, jang dioemoemkan 
»leh Prof. Dr, de Langen dan Dr. 
Storm sendiri dalam  Geneeskundig 
Tidschrift voor Ned. Indie (Atl. No. 
25, 1934), akan tetapi boenjinja ada 
lain sekaii dari omong2an dari Pem- 
berita Locomotief,orang Amsterdam 
itoe. 

Dalam Indisch Geneeskundig Tijd- 
schrift itoe dibitjarakan, bagaimana 

orang sebagai pertjobaan soedah me- 

masoekkan bermatjam2 obat malaria 
kedalam darah monjet jang soedah di 
kasih obat tidoer. Tetapi monjet2 itoe 
semoeanja sehat sehat sadja tidak se 
kali kali sakit malaria, djadi njatalah 
bahwa oedjoednja itoe pemeriksaan 
boekanlah akan menentoekan chasiat- 
nja beberapa obat obat itoe bagi 
penjakit malaria. Sebab itoe 
kami koendjoengi toean Dr. Storm di 
sekolah tinggi Tabib dan kami dengar 
dari dia, bahwa oedjoednja pemeriksa 
an pada monjet monjet jang sekali2 
tidak kena penjakit malaria itoe, hanja 
oentoek mengetahoei boeat keperloean 
pengobatan, apa apakah djoega boleg 
djadi, timboe! kalau tiga matjam ebat 
obat itoe dimasoekkan kedalam darah 
dan djoega oentoek memeriksa apakah 
ada obatnja bocat apa apa jg. timboel 
itoe, djika sesoeatoe obat malaria di 
masoekkan teroes kedalam darah. Obat 
nja itoe terdapat, jalah Supraranin. 
Memasoekkan obat malaria kedalam 
aliran darah d@jarang sekali kedjadian 
dalam praktiik pengobatan, Pemerik- 
saan dengan bermatjam matjam obat 
malaria itoe, dengan menjoeroeh ma- 
kan sadja obat2 itoe dengan takaran 
jang soedah biasa dipakai sekali-2 ti- 
dak disekolah tinggi Tabib itoe. 

Bisakah Indonesia me 
ngambil manfaat dari 
pengalaman jg. orang 
dapat di Ceylon? 

Tentang perkabaran pekaberan jang 
baroe2 ini datang dari Ceylon berhoe 
boeng dengan Atebrin, pekabaran2 ma 
na banjak mengandoeng pengharapan 
jang baik, kami di Indonesia ini be 
loem bisa memberi timbangan dari 
pengalaman sendiri, sebab obat baroe 
ini disini beloem lagi diperiksa. 

Tetapi bolehlah dikatakan, bahwa 
tidak lama lagi, djoega di Indonesia 
akan diboeat pemeriksaan sebagai di 
Ceylon itoe. Dalam menoenggoe2 pe 
ngalaman sendiri tentang hal itoe, me 
njoekoepilah bagi kita keterangan dari 
dokter-dokter di Ceylon jg. ta' lama 
lagi akan datang menjoesoel pekaba 
ran2 telegram jang pertama itoe. 

  

  

  

Journalistiek. 

Pembantoe Sin Po dari Semarang 
mengabarkan bahwa toean The Boen 
Liang 1e. redacteur dagblad .Matahari 
jang doeloenja menggantikan toean 
Soedarjo Tjokrosiswo, pada achir boe 
lan ini djoega akan meletakkan djaba 
tannja dari koran terseboet, 

2 @imas 

Vaderlandsche Club. 
Ganti Voorzitter. 

Pada tanggal 23 Maart Vaderland- 
sche. Club akan mengadakan persida 
ngan oemoem oentoek memilih Voor 
zitter jang baroe berhoeboeng dengan 
perginja Mr: Fruin. 

Satoe-satoenja candidaat jang dima 
djoekan jalah toecan Van Holst Pelle- 
kaan. 

Mr. Fruin jang pada tanggal itoe 
akan meletakkan djabatannja, akan 
diangkat sebagai eerelid. Sea 

—I— 3 

Decentralisatie congres di 
Bandoeng. 

Decentralisatie-congre. jang akan 
datang, akan diadakan di Bandoeng 
pada tanggal 30 dan 31 Mei dan 1 
Juni 1935. 

Di waktoe hari pertama akan dibi 
tjarakan teroetama sekali, itoe hal 
tentang mempertinggikan kemakmoeran 
daerah2, oentoek so'al mana t.t. H.J. 
van Mook, Bissevarin, Burgemeester 
dari Cheribon dan Margono Djojoha- 
dikoesoemo akan “memberi prae- 
adviezen. 

Hari ke-doea akan dipergoenakan 
oentoek membitjarakan so'al2 jang   

    
“Obi gosok gigi. jang betoel 

boeat KAU poenja gigi! 

  

menjangkoet ,,techniek-soziaal", artinja 
katanja so'al bagaimana mesti mendi 

akan memberi prae-advies di dalam 
oeroesan ini. 

Di waktoe hari ke-tiga congres ini 
akan dibagai di dalami doea tjabang, 
jalah pertama bagian sociaal-econo 
misch dan ke-doea bagian sociaal- 
technisch. Jang pertama akan membi 
tjarakan pemindahannja Volksonderwijs 
dari tangan Pemerintah ke tangan 
Gemeenten, oentoek so'al mana t. G. 
de Raad akan mendjadi prae-adviseur, 

Tjabang ke-doea akan membitjara 

hara djalan2 raja, prae-adviseur t. Jhr. 
Ira C3 Ot 

Kepada ini Congres akan digaboeng 
kan satoe tentoonstelling. 

—0 — 

Kaoem boeroch perempoean “diker 

djakan waktoe malam, 

Diperoesahaan2 goela 

Menoeroet enguete jang diadakan 
baroe-baroe ini tentang pekerdjaan di 
waktoe malam oleh 'perempoean2 di 
fabriek2 goela, antara lain2 soe- 
dah ternjata bahwa di 66 dari 97 
fabriek goela jang bekerdja di 
tahoen 1933 di waktoe malam, perem 
poean2 pada disoeroeh kerdja, ini 
djadinja oleh 69 pCt. dari fabriek2 
gogela. Oleh satoe fabriek soedah tidak 
dikasihkan tjatetan2.jDjoemblah rata2 
ada 62 jalah 17 pOr, begitoelah Ind. 
Crt. ada toelis, 

Djoemblahnja bari bekerdja (koeli 
lelaki dan perempoean) .sama-sekali 
ada 2.591.853 atawa rata-rata per fa- 
briek 32.274, “sedang djoemblahnja 
hari bekerdja dari koeli2 perempoean 
ada 437.620atau 6631 rata2 per fabriek. 

Menoeroet Sitoe enguele moesim 
giling “di. itoe fabriek rafa-rata ada 
107 hari. : 

Selainnja. dari.itoe soedah. ternjata 
bahwa djoemblah waktoe malam dji- 
ka koeli perempoean ada bekerdjaada: 
331.844 atau rata-rata 5028 per fabriek 
hingga rafa-rata perfabriek sada dila- 
koekan 47 hari pekerdjaan malam oleh 
kaoem perempoean. - 2 

Di 34 fabriek orang2 soedah kerdja 
dengan 2 rombongan, jang saban2 
bekerdja 6 djam dan di 22 fabriek 
dengan 2 rombongan, jang selaloe 
bekerdja 12 djam. Oleh karena beker 
dja malam mefhoeroet atoeran haroes 
dilakoekan antara djam 10 matam dan 
djam 5 pagi, pekerdjaan malam pada 
itoe rombongan masing2 ada 2 atau 
5 dan 7 djam. 

pahannja ditetapkan beroepa djoem 
blah jang tertentve per hari, di bebe 
rapa fabriek orang dapat oepahan hi 
toeng djam atau boeat pekerdjaan jg 
ditentoekan. 

Oemoemnja oepah boeat bekerdja 
malam sama dengan boeat pekerdjaan 
di siang hari. bi 32 fabriek oepah 
boeat. koeli lelaki, jang lakoekan pe- 
kerdjaan jang sama seperti koeli pe- 
rempoean ada lebih tinggi, di 2 fa- 
briek oepah itos ada sama, dan di 9 
fabriek ada berbedaan, 

Menoeroet overzicht dari perbandi- 
ngan “tentang pekerdjaan oleh koeli 
perempoean di waktoe malam lebih dja 
oeh masih bisa dibilang bahwa oepah 
rata2 per hari hitoeng cent dalam 
tahoen2 1930 sampai 1933 masing2 
kira2 ada 37, 36, 30 dan 25. 

SN) bia   

rikan kampoeng di kota dan di desa. 
Ir. ALL.H.R. Gelra dan Ir. Soetoto jang 

kan atoeran2 crisis oentoek memeli ' 

Disebagian besar dari fabriek2 oe 
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2   GB 'mat lagu! 

   



    

    

  

  

    
   
           

  

  

       

    

    

   

  

    
  

Oi Ea An Tg Kenapa tocan toenggoe lama lagi ? 
TA 'Roepa-roepa Maizan dan batoe | Toean datang sadja di 

£: toenggoel dibikin sama ' Coiffeur Preanger 
pp ne (SA-LE) 

: “NN Kramatplein 2 M. Bt. C. 

a | | Tentoe toean dapat potongan ram- 
“5. Iboet Rapih, Bersih, dan Moerah 
Era f 0.25. 

MN ba | KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
2 8 3 K A N TO R BU N ITN Gr Sawah Besar 2—0 Batavia-Centrum 

TN BRERIBON .3.....— TJANGKOL 28 Telegram-adres : BAKRI 
G
M
 

  

  

    wol tropical. 

Berkenalanlah pada kita. Selamanja 
kita ada sedia dari matjem? kain djas 
seperti: Wol, Palmbeach, lenen, dril, 
len djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian. segenap bangsa rapi 
dan netjis. Potongan setjara modern, 
pekerdjaan rapi—tjepat. Djoega dasi 
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lE.M, MorcHTAR 
. Noord Passarstraat BANDOENG         

Ramodhan. 

Risalah Pertimbangan boeat 
melakoekan poeasa 

  

   

        

    

    

   
     

    

   
   

   

                                  

    
    

       

  

    
   
   
       

   

  

   
   
   

   

    

   

     

   

  

   

| dari itoe tidak oesah heran. isoedah mendjadi langganan besar 
dari achli2 pemakai ketoe-oedeng. jang berpangkat tinggi dan Jaitoe 

rendah— Ra : 

Djoega berdagang BATIK—POLENG—SLOFFEN, dan lain2, jang 
warnanja, 

38
 

tjoraknja, maoepoen Oualiteitnja menoeroet Zaman.— mentjari 

Baba 1 Png boel Arab boeat IE HARGA —— PASTI — MOERAH —  MENJENANGKAN Pena nan 
8 Pertjajakah? Djangan ragoe2! Boektikanlah! Dan atoer 

i 7 

pesanan 

dari sekarang. 

| N.B. 

Pesanan loear Java haroes kirim wang lebih doeloe “s nja dari   
| Satoe-satoenja tockang Ketoe Oedeng jang mendapat «2 Diploma, 

S   
Obat kepoetian obat paling sampoerna boeat 

ketentreman jang beroemah-tangga 

. “ah PIL BIDADARI ada soeatoe obat jang paling baik oen- 
2 Ng 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 kekoeztannja jang teroetama jaitue bisa me- 
njemboehkan segala matjem penjakit jang dari djalannja 
darah dan penjakit-penjakit diperanakan seperti: jang 
mengelogarken darah poetih (kepoetian), bengkak dikoelit 
dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan, datang boe- 
lan, 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- 

isalin dan siainnja dari itoe oentoek mengekelken per- 
7 hoeboengan SOEAMI-ISTRI. Pendekrja inilah obat 

. jang boleh dibilang SOEMBER JANG INDAH OENTOEK 

BEA OLS BNN TEA PERTJINTAAN. 

HARGA SEKARANG: jang boeat terpakai 10 Minggoe per doos F 4.25 
» » 5 »” ” »” ” 2.35 

“8. 2, » : 3 ” » ” , 1:50 

2 Pa & : 3.5 1 77 2 . ” .. 55 1.10 dan F 0.55 
  

Pakeinja ini PIL BIDADARI tida diminoem, 1 bidji boeat 1 minggoc, Diantara obat-obat penjakit oreng prampoean, PIL BIDADARI jang bediri paling atas. "3 Kan 
» TEROETAMANJA: ' ! 

PIL BIDADARI sesoedahnja Gipakei, teroes dibiarken sadja hingga 1 minggoe. Sediki:poen tida berabe meskipoen dipakei bikin perdjalanar, diwaktoe lakoeken segala pe- 
kerdjahan, atawa diwaktoe datang boelan djoega. 
Pakeinja tida ketahoean oleh orang-orang lain. Selaloe ini PIL BIDADARI ditjintai betcel oleh 
sekalian orang prampoean. Handa 
Boeat orang jang sebentar-bentar kepingin kentjing jaitoe jang sda ketoelaran penjakit kotor, 

V dipoedjiken sekali bocat goenaken djoega obat penjakit kentjing jang bernama TRIOS. 
5 0. HARGANJA TRIOS: jang isi 200 Pil. . F 5.50 

| asi 100 Pil . F3— isi 50 Pil, .175 
Beloem tereken ongkos kirimnja, dan bisa beli dimana-mana toko Japan jang mendjoeal obst. 

D0 Kapan tida ada boleh teroes pesan dikami poenja toko. 

Neta DITJARI 
Ditjari orang orang prampoean dari segala bangsa jang pandai berbitjara dengan sesamanja 
istri, boeat mendjoeal keliling ini obat PIL BIDADARI ke kampong-kampong. 
Hi ditjari Agent Agent jang actief radjin dimana-mana tempat, boeat djoeal lagi, kami kasi 
rabat bag oes. PN EN : 
Lebih djaoeh tanjalah keterangannja tentang mendjadi Agent di kami poenja Toko 

  

si Importeurs 

TN TKATO 6 Co. 
bal Molenvliet West No, 205 Batavia Telf, No. 295 Batavia 

seboeah kitab hseroef 
Arab bahasa Melajce jang me- 
nerangkan kapan moelai poeasa 

? tiap-tiap boelan Ramodhan dan 
Awal tiap-tiap 

boelan serta berisi almanak 
seoemoer 

Pesanlah lekas harga tjoemah 

f 0.25 sama ongkos kirim. 

“Terkarang dan didjoeal oleh : 

Kemas Hadji Abdullah 

5 Oeloe Palembang 

   

Prapatan 

    

       

    

ema ama OR 
Ce 

Soedah datang Asli Tabib soedah datang |) 

  

  

  

  

s : E 8 TABIB Dr. ABDULKARIEM 2 
i VAN HINDUSTAN 3 ak - 

5 aa | — aa : 5 

it lai Tabib jang asli soedah 40 tahoen lamanja tersohor dan bekend E 
di Kota Batavia-Cenirum, baroe datang lagi dan tinggal di tempat $j 

jEl lama djoega jang terseboet di bawah. El 
Dan sekalian toecan2, njonja2 dan soedara2 soedah terkenal jang Ig 

Bel saja soedah mengobati segala roepa2 penjakit seperti ambeien en Fr 
Fi hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm zonder operatie. sz 
KE) Baroe boeka lagi di Molenvliet Oost 15 sebelah Ilir Weeskamer sj 
FI Batavia-Centrum, El 

Menoenggoe dengan hormat, - 
kg TABIB Dr. ABDULKAREM '” H 
F Molenvliet Oost No. 15 sebelah Weeskamer Bt.-C. sg 

: loop) | 9 
AO0LAO0A5 LADA Ion aib 
  

Paling moestadjab diatas doenia 
— CRYPTAL?” 

  197 
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OBAT SAKIT RADJA 

JANG PALING DJEMPOL     
  

O, keljintaankoe, “inilah obat jang paling mandjoer boeat penjakit 
kenfjing, bergosna dan sangat moedjarab dari lain obat, 

per flesch isi 100 bidji F 3.25 

Ne a5 

2 SN Pa 25 

Terdjoeal oleh: 

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

Bisa dapat beli dimana mana toko Japan. 

” ” 37       

    

Kwaliteit Concurrent 
Siapa jang tida kenal 

Ijan Foeng's | 
SCHOENEN . 

Koeat enak di pakenja 

Bagoes modelnja 

pantes harganja 

  

  

  

  

      
Lain-lain keperloean boleh dateng banjak di kita 

poenja toko. 

2engenemtabriek , JAN FOENG: 
Senen 75 Telf. 3313 WI. Batavia-Centrum   1   
 



" Menolong Pereconomian daerah 

et PR” DEMAr TA aU g 

e .. Ntthans, djika kembali 
ke Duitschland. 

“Berlijn, 11 Jan. (Aneta) Badan2 

2 Staatoyergpker dari negeri Duitsch- 

land, ikoet ambi bagian didalam pihoe 

is akan diberikan kepada daerah 

Sa anjaknja 3 millioen Mark. 

(00 Daerah Saar, perloe sekali oeang 

ini, oleh karena didalam tempo terbe- 

| lakangan seperti soedah dikabarkan, 

''banjak ocang dari bank2 di daerah 

itoe, dipindahkan ke bank2 di negeri 

Frankrijk. Sebab jang mempoenjai 

ka 

S
a
i
 

mereka poenja ocang 

n dibeslag oleh kaoem Nazi djika kot bahwa Haa 
San 

  

2 Ya AN erah Saar akan batik kembali ke 

(0 Dwitschland. | 

| Lagi oeroesan Volkenbond 
: jang soelit. 

Bian ira Tentang nasibnja 

mandaat2Japan.. 

10 Jan. (Aneta). Persida 

Volkenbond oentoek ke 

diboeka pada tanggal 
“Geneve, 

n Dewan 

84 kalinja, akan 

| Januari. | 

Pan 5 Pan ada ini, jalah barangkali 

persidangan jang paling belakang se- 

| beloemnja Japan keloear dengan sah 

dari itoe Volkenbond, sehingga perloe 

sekali oentoek membitjarakan apa jang 

akan terdjadi dengan itoe poelau2 di 

laoetan Pacific jang dipoenjai oleh 

Votkengond dan sekarang ada dibawah 

pemerintahannja Japan, 
—0— 

AZIA 
. Penjakit Dysenterie di Japan. 

Tokio, 12Jan. (Aneta-Iwaki) Moe- 

— lai pada tanggal 3 Januari jbl. Kawa- 

saki soedah diserang oleh penjakit 

peroet dengan heibat sekali. 

Sampai sekarang penjakit ini soe- 

dah mengorbankan 95. anak2, sedang 

masih teroes mendjalar sadja. 
1 ne 

Pemboekaan perhoeboengan post. 

Diantara Tiongkok 

3 “can Manghwokuo. 

“Ghanhaikwan, 
12. Jan. (Aneta) 

Perhoeboengan Post diantara Tiong- 

kok dan Manchnokuo, kemaren soe- 

dah diboeka Na 

Oeroesan penggantian Radja Kedah 

Penang, 12 Jan. (Aneta-Reuter), 

Jang barangkali akan mengganti tachta 

keradjaan Kedah, salah satoe keradjaan 

negeri2 sarikat ditanah Melajoe, jalah 

Tengkoe Ozair. 

: e ini bernikah. dengan Nona 

Ha kelahiran Denemarken, 

Keman beladjar waktoe ia sekolah di 

London. 
: 

Tn 
. 

Perkelahian dipelaboean Tionghoa 

Nanking, 12 Jan. (Aneta-Havasj). 

Anak-kapal dari seboeah kapal apan, 

. “jang sedang ada di. Woehoe, tidak 

———naoe diperiksa oleh Douane Tiongkok 

£ sehingga menimboeikan satoe perke- 

lahian didalam mana salah seorang 

Tionghoa mendapat loeka. 

Perhoeboengan oedara baroe. 

Shanghai, Il Jan. (Aneta-Havas). 

Sekarang sedang dipertimbangkan oen 

toek mendirikan satoe perhoeboengan 

oedara barce dari Chengtu ke Lhasa, 

oentoek meneroeskan perhoeboengan 

$ oedara jang sekarang soedah ada di 

g antara Shanghai dan Chentu. 

  

  

  

Kesoekaran dalam hal 
loonbelasting.: 

dianggap sjah? 

Toean Wiranata Koessema telah 

memasoekkan pertanjaan' ja 

Pemerintah sebagai berikoet : 

Ppernehaeng,- lengan 
datang pada jan emadjoekan ini 
'pertanjaan, jaitse tentang memberi 

Men al loonbelasting dengan 
tidak tjotjok (tidak benar), maka jang 

aa 

    

  

abar2 jang 

bertanda dibawah ini ingin mengetahoei | 
dari Pemerintah, apakah potongan2 
jang dilakoekan oleh kaoem madjikan 
(werkgevers) atas gadji2 jang akan di 
bajarnja menoeroet seperti terseboet| 
dibawah ini, ada sjah. 

a. loon (gadji) boeat pekerdjaan |. 

. sekaliannja dan oepah boeat pekerdjaanj 
satoe persatoenja (taak-ea stukwerk). 
'.b. Harga2 dari perkakas2 jang di 
keloearkan (diberikan). 

c. Oepah memetik atau menjadap 
“dari oepah jang koerang dari f 2,50 

. seminggoe. 
d. Oepah jang tetap dan jang koerang 

dari f 2,50 seminggoe, 

    

   

Potongan? janymana| 

2 # 

   
jang bertanda dibawah ini ingin men 
dapat penerangan, apakah Pemerintah 
bersedia dan sanggoep dengan peran- 
taraannja Binnenlandseh Bestuur, mem 
berikan ia poenja pendapatan2 jang 
perloe dioemoemkan, soepaja men 
djaga djangan sampai terdjadi kaoem 
madjikan-madjikan itoe diroegikan. 

—0O— 

. Oeang Peseran tidak lakoe. 
“Beberapa tanda mengoendjoekkan 
bahwa penjiarannja oeang peseran di 
oedik2 soedah berhenti, sampai djarang 
kelihatan lagi. 3 

Sebabnja barangkali oleh karena 
mata oeang ini tidak. disoekai oleh 
saudagar2 di, desa2 sebab membikin 
rendah harganja semoea barang2. 

Soesoehoenan Solo akan 
ke Bogor. 

Kabarnja tanggal 26 Januari nanti, 

Soesoehoenan Solo akan pergi ke 

Bogor, bermoela berangkat naik kereta 

api dari Solo ke Cheribon, kemoedian 

teroes. ke Manggarai, dan dari sini 

teroes naik. auto melandjoetkan per- 

djalanannja ke Bogor, dimana Soenan 

akan tinggal menoempang dihotel 

Dibbetz.-“Oleh sebab itoe ada 32 ka- 

mar2 hotel terseboet disediakan oentoek 

tetamoe Agoeng ini beserta sekalian 

pengiringnja. Kemoedian Soesoehoe- 

nan akan diterima menghadap pada 

Wali Negeri. 
AO — 

Algemeene Volkscredietbank 

dan rakjat. 

Tanggoengan diberat 

| kandalamini djaman 

soekar? 

Semoea orang mengira bahwa ber- 

dirinja Algemeene Volkscredietbank 

itoe, sebagai poesat dari bank-bank 

afdeeling sepoelau Djawa dan Madoera, 

akan memberikan lebih banjak berkah 

kepada mereka orang jang perloe me 

mindjam oecang oentoek keperloeannja, 

dan selain dari pada itoe, semoea orang 

djoega mengharap, bahwa dalam dja 

man jang keliwat soekar ini renten dan 

penitjilan hoetang dada A.V, B, itoe 

diringankan. 

Akan tetapi, sebagaimana Z. menoe- 

lis dalam Javabode, tanggoengannja 

orang-orang jang berhoetang oeang 

dari Alg. Volkscredietbank itoe boekan 

diringankan, malahan ditambah berat- 

nja. Dibawah ini kita koetip dari toe- 

lisan toean Z. itoe: Tk 

»Kira2 seboelan jang laloe, directie 

dari ANV.B. telah mengirim soerat 

edaran, dalam mana kenjataan sekali, 

bahwa ia berani soeroeh orang2 jang 

ambil hoetang lebih . 

loe, dan itoe dalam ini djaman jang 

4 ,Dibawah ini ada dikirim satoe ta- 

rief rente dan provisie, jang telah di 

tetapkan oleh kita dan djoega telah di 

setoedjoei oleh persidangan tjampoe- 
ran dari afdeeling2 Centrale Commis- 
sievan Toezicht dan van Bijstand ddo. 

14 November 1934 oentoek memin 

djamkan oeang A.V.B. atoeran mana 

sekoetika djoega mesti didjalankan 

oentoek pindjaman2 baroe dan djoega 

sekoetika oentoek pindjaman2 jang 
beloem loenas (akan tetapi tidak de 
ngan menghitoeng provisie), djikalau 

pindjaman2: itoe masih menoenggak 

f 500 atau lebih serta atoeran itoe 

membikin koerangnja rente. Oentoek 
pindjaman2 jang lama djangan didja 
lankan kebelakang,” 

Kemoedian diterangkan tarief2 baroe 
itoe, jang kita ambil sadja tarief pin- 
djaman biasa, jaitoe : 

2 
- 

Sa naa Besa aa 

3 
» 
3 

wu 
8 DI roket 8. 

: | 
2) 

mag aa LK KO mn 
pauk peak 

SN K 
28584 
S88S 

A0) 

o 
K3 ana BNN 5 

2, 

ora aa 1 Ke an Nota 

Me Ie SI La 
f9 022 

2g An 
3 
2 
re 

2 
Len 

£ 
Sana aa 

3 
da — : & 

Yeah pad mak Peak perah 
NN v »y»N NN 

Id us su. u.u 
Ce aa Og 

pena MUA SAT LD yaga 

“ Demikianlah trief baroe itoe. Seka- 
rang satoe tjontoh - 

»Djadi djikalau orang pindjam oe- 
g f 300, bajar menjitjil dalam 10 

boelan darif 30 seboelan, maka ia 
mesti bajar rente djoemblah f 16,50   

banjak dari doer|. 

keliwat soekar, Sagrat edaran 'itoe 
antarania Semikian boenjinja : 

me MT 35 

tidak hitoeng provisie. Akan tetapi 
sekarang ia mesti bajar enam roe- 
piah lebih boeat provicie, oewang 
mana dipotong sekali goes diwaktoe 
nja terima oeang pindjaman itoej 
»Malahan jikalau: rente dinaikkan 
mendjadi 15 pCt oempamanja, maka 
Sipemindjam oeang itoe bakal lebih 
oentoeng dari pada sekarang. Karena 
ia akan bajar rente hanja f 20,65, se- 
dang dengan atoeran provisie ia mesti 
bajar f 22,50.“ 

Demikianlah, dalam djaman jang 

keliwat soekar ini, itoe badan pembe 

rian crediet dari pemerintah masih 

berani dan poenja hati boeat membe 

ratkan tanggoengannja orang jang per 

loe dapat pertolongan oeang ! 

Maka dengan penoeh persetoedjaecan 
kita ambil perkataannja Z. itoe dalam 
toelisan penoetoepnja itoe : 

“Tjontoh jang singkat itoe soenggoeh 
menarik. Boekan satoe kehormatan oen 

toek pemerentah, bahwa dalam ini dja 

man jang soekar dan beloem pernah 
dialamkan oleh Indonesia, pemerentah 

maog soeroeh orang2 jang boetoeh 

ocang bajar lebih banjak dari doeloe. 

Malahan oentoek pindjaman jang pa- 

ling rendah, dari f10— orang tahoe, 

bahwa bank itoe tidak kasih pindjam 

ocang djikalau tidak ada borg dan 

bahwa ia berhadapan dengan orang ke 

tjil itoe dibantoe oleh B. B.-- mestita 

rik bajaran f0,50 provisie dan satoe 
rente dari 12 pCt. 

» Apakah beloem djoega datang wak- 

toenja, dimana kita orang berhentikan 

penghinaan terhadap toekang2 renten 

(woekeraars)? Apakah pemerentah ma 

oe jalankan teroes atoeran itoe ? 

Orang tidak akan berkah memberdiri- 

kan satoe centrale credietbank jang 

terlaloe besar dengan directie dari 

ampat orang”. (K,N.). 
mn) — 

Menggelapkan oeang pengadilan, 

Itoe klerk dari Raad van Justitie 

Semarang jang selang beberapa ming 

goe jang soedah laloe, melarikan diri 

dengan membawa ocang negeri f 300.— 

banjaknja, soedah ditangkap di Soera 

baja, demikianlah Aneta kawatkan dari 

Semarang. " 

  

  

    Mengoerangi Gedelegeerden | 
ee AP Manan MAN - 

“ 

  

Akan dibitjarakan di 
dalam Tweede Kamer. 

Den Haag, li Jan (Aneta) Ren- 
tjana wet oentoek merobah Indische 
Staatsregeling dengan mana djoemblah 
banjaknja anggauta2 College van Ge- 
delegeerden dari Volksraad akan di 
koerangi, soedah dilandjoetkan ke 
Tweede Kamer, 

Dalam memorie van Toelichting di 
kata, bahwa "meskipoen segala daja- 
oepaja soedah dilakoekan -oentoek 
mendapat penghimatan . jang paling 
perloe, dengan mengoerangi penghasi- 
lannja anggauta2nja, akan tetapi djalan 
ini poen beloem bisa memberi hasil 

dengan baik. 
Dari itoelah sekarang akan di-voor: 

steikan oentoek mengoerangi djoem 
blah banjaknja anggauta2 ini dari 20 
sampai.15, perobahan mana terpaksa 
oleh keadaannja oeang negeri. 

Pengoerangan anggauta2 ini, tidak 

akar membawa banjak keberatan, oleh 

karena selamanja masih ada kesem- 
patan oentoek berhoeboengan dengan 

Volksraad itoe segenapnja. 
Perobahan isi akan membawa peng- 

| hematan dari 80.000 roepiah.setahoen. 
—9— 

Partindo dan perkoempoelan2 
pemoeda. 

Pemerintah akan 

ngambil tindakan i 

m,e 
ang 

Penggerebekan lebih djaoeh lagi 

atas anggauta2 Partindo seoemoemnja 
soedah didjalankan kembali berhoe 

boeng dengan penjelidikan sampai 

dimana djalannja itoe pergerakan pe 
moeda2 Indonesiers jang tergaboeng 

didalam itoe perkoempoelan. : 

Baik disini maocepoen dtiempat2 
lain berhoeboeng dengan itoe pengge 

rebekan telah njata bahwa beberapa 

perkoempoelan pemoeda nantinja tidak 
loepoet dari larangannja pemerintah. 

  

  

  

Toean Hermanicus Sirait, 
Siraitoeroek Porsea-Tapanoeli:   

ba 233 2 

3 
R7 

  

Bogor: 

ngan di Betawi, dirasa tidak berhala- 

  

  

      | Djika djawab atas pertanjaan ini 
13 oempamanja tidak membenarkan, maka 

  
atau saban boelan rata2 f 1,65, dengan | Sajang oentpek Tapanoeli soedah 

| Tsa Mean e. Pp Bepe sa, 2 3 « 

ada, sehingga permintaan toean tak | ngan boeat dipakai di. Gemeente Be- 

dapat dikaboelkan, tawi, 

Pembantoe Garoet: 
Sajang toelisan2 tentang hal Leba- 

ran Poeasa, sebab soedah hampir se- 
minggoe liwatnja, tak dapat kita moe 
atkan lagi. : 

  Toean B. Atmodjodihardjo 

Sebab . harga penningnja sama de- 

  

  

  

     

  

ES 

. 3 | 

KRAMAr Ini malem dan malem 

Naa! HEATER brikoetnja 

Satoe Nederlandsche Film jang memoekoel record Doenia 
  

  

Ini dia: ,,Obat Malaise" Loetjoe ! 

Ini dia: Kotjak! Menghiboerkan hati Loear biasa! 
Siapa telah liat ,,De Jantjes“ tentoe moesti saksikan ,,Bleeke 

Bet" djoega, 

      

  

  

LELANG: COMBINATIE 
Pada 1516,dan 17 Januari 1935 djam 9,30 pagi bertempat di magazijn S.S. di 
BANDOENG (Tjikoedapateuh) dari barang2 jang tidakter na Kah 

la 8 i olehS. Sedan lain dienst negeri, begitoedjoega barang2 Ming 
ketinggalan dalam kereta2 api, station-station dan halte-halts di sebelah 
Barat DJOJAKARTA dan roepa-roepa barang jang terdapat oleh politie.— 

Jang akan didjoeal seperti : | 

saung 6 ton badja toea k,l. 2,5 ton barang-barang badja-besar 1,5 ton 
Haa toea, sebagian ketjil, besi-koeningan dan aluminium dan barang-barang 
tjampoeran, sebagian besar barang kajoe-peti2 thee, sebagian barang- 
barang electrisch, roepa-roepa lentera-lentera dan lampoe-lampoe, rodpa- 
roepa perkakas-perkakas. dan pekerdjaan. besi, satoe kosmos boekdruk- 
snelpers (compleet), Sebagian pen A.G,S., sebagian besar pekerdjaan koelit 
seperti bagian-bagian.dari koeda-koeda. kendaraan, zadel:: penoempang 
dan BSI Tadel, Ini, ba NN moeka dari wagon-wagon. 
Se: Groesnjin 7 SABlan-bagian—. 'n CHEVROLET, sevagian 

4 ut 2 dari bagian-bagis O merk FORD, DODGE aa.. seetpakket jang 
AA n m 2h 

tidak diambil, Senen Ngppen dan. auto's postpakket-ju.. : 
: “ank / diantara merk FONGERS, mesin-toelis TAN 

  

Peratoeran dari Lelangnja : 
15 Januari 1935. Barang2 j i i 3 g2 jang tidak terpakailagi oleh S.S ai 

“rang dienst2 negeri. Ma 

16 Januari 1935. Barang2 jang ketinggalan dan jang tidak bisa Mah 
b gi begitoe djoega roepa2 bararg jang didapatkan. 

17 Januari 1935, 

poenja'an negeri — 

Kepala dari Magazijndienst S.S, 

STAATSSPOORWEGEN 

  

  

        

Faillissementen 
“ Na Ts 

PW ROE TORAKAN Gegand#Gibis 9 jan. "36 RC. Mr.P. G. Bijdegitijk Me NA NN , Or. uver Gev, wezen Struiswijk Batavia- C : T al Olanga marh, Lauw Tio, saudagar, Batavia-C "Gg 
JG, Menick, Infanterist 1e klasse, Meester-Cornelis, 
aan On, schoenmaker merk Berlin, Batavia-C,, “ 
NT C.G. Kanaar geb. van Gent var Schmidhamer, tiada berpekerdisin d as . Kanaar, portier Opiumfabriek, Batavia-C., . "3 

J. Benjamins, Magazijnmeester Huis van Bewaring Struiswijk, Batavia-C 
dengan vonnis 11 Jan. 

pedagang, Rangkasbitoeng. 

MEMASOEKKAN SOERAT2 a 
10 Mrt. '35 Tjioe Kim Hay, Kanan Ma 
10 , '35K.W.L.Bezemer, Batavia-C, 
10 , '35 Oey Tjoe Seng, Betawi, 
10 , '35 Sie Kian Soey, Madjalengka, Cheribon 
17 , '35 Harris Soemaamidjaja, Bandoeng. : 

VERGADERING oentoek VERIFICATI i i 
didalam gedong R.v.J. Betawi tg. : Ma Wan alis 
3 Aor. '35 Tjioe Kim Hay. tsb., 

    

“No. 993 

DIPOETOESKAN d 

    

mbatnja pada tg.: 

poekoel 9 

3: p 30K. Wl. Bezemer. isb., 
3... '» 35 Oey Tipe, Serie tsb, : 
3, 35 Sie Kian Soey tsb,, $ 
10, '35 Harris Scemaamidjaja tsb., 
Ba (djadi tidak 9 Jan. “35) N,V. Bintang Hindia, Batavia-C., 

» “35 (diadi tidak 9 Jan. "35) C, A: Rebeira (The Angto Australian Sto- 
res). ' 

    

sLEEKRt-BETjI 

Meneroeskan dari lelang barang2 jang tidak terpakai ke-— 

'35 RCSs. Mr, P,G. Bijdendijk Lim Yie Pogan, | 

Ang 
- 

Pa Aa x



  

  

  

  

  

  

DO Ke     GLOBE THEATER 
  

  

    

  

Ini malem da intai brikoetnja 

| 20: Maka diknbseie kek 
1 ne TUK 1 TN 

ON 1 dan TONY 
EP Pain baroe, paling rame dan pling 

AL, THEKING 
Ha poenja sobat, Sri Baginda Radja) 

| Na Nan, 2 Nek a 
TOM TYLER : 

Hi Acteur jang terkenal, dalem dia poenja film Western jang paling 
". baroe dan penoeh keramean. 

ACY RIDES' 

     
     
   

  

      

  

   

  

    

     

  

  

    

      

    
       
  

  

      

pANTJORAN j3 — 5 2 BATANIA    

  

“Aa pertoendjoeken: Ma dari ini malem sampe danberikoet 

-hari Minggoe 13 Januari - e         « 

' Satoe Revue film jang paling indah jang pemah terliat atas 

lajar poetih, 
      Film jang loear biasa Pemboenoehan2 jang sangat ngeri. 

Satoe tjerita detective jang soenggoeh menarik, baroe ini kali 
.bisa diliat dalam film. Lihatlah bagaimana William Powell 

pegang rol sebagai detective jang oeloeng ! 

         
     

       

  

        

  

FLYING DOWNTO RIO 

DOLOR Es: DEL RIO 
dalem tilel rol, terbantoe oleh 

   

    

  

NOTA POSE ENTER NIEien 

CENTRALE BIOSCOPE 
Mr, Cornelis 

  

      

  

Lakanyar Rogers — Gene Raymond — Fred Astaire 
Dan 200 nona-nona jang tjantik. Dansa2 jang mentereng dan 
(pemandangan-pemandangan j jang mop | Aap iekj 

. mor wahid! Sedep didengar di un 

      

          

         Ini malem dan malem brikoetnja 
Akan disoegoehken pada sekalian penonton film jang soeda 

lama ditoenggoe-toenggoe, jaitoe: 

KD HIS MATE 5 anal ae Kah maan 

  

   
   

   
   

DENGEN 

Johnny W eissmuller 
DAN 

" Maureen O' Sullivan 
  

       

  

CINEMA PALACcE 
INI MALEM DAN BESOK 

Fox's Schlager jang locar biasa menjenangkan 

  

  

     
   

     
   

E
u
 

AKAN AAA AU0 AAA bba bb 
BER ETA 

ALHAMBRA BIOSCOPE 
Sawah Besar —n Batavia-Centrum 
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  SHE LEARNED ABOUT SAILORS 

Dengen LEW AYRES — ALICE FAYE 
FRANK MITCHELL — JACK DURANT 

    

  

   
      Ini malem dan malem berikoetnja 

2 -. : i . a a S 1 e ne NA 2, 

  
8 good news to swtertataeni : seckers “Tante 
irned £ Lboul Sailors.” 2PA-    

Satoe in sinuhaikakan&lortjose-rirne- Kodak njanjian mer- 
: 'doe en tjintahan jang tiada kepoetoesan, 

ANAK2 BOLEH NONTON 
wa 

san BELA LUGOSI IN - 

IE WHISPERING SHADOW 
BA Tan PN 

       

     

  

    

  

       

     

      

      

  

me
mm
as
a 

4 

N
e
e
 

: 
Mn
 

Be
ra
k 

  

   

  

  

Dokter R. Mi, Salim 
: (0... Chlrurg 

an algemeene praktijk NE 
djam bitjara 5 — 6 n.m. Kang 

Kramat 160 Tel. 6024: W. 
  

  

  

| Bertempat : 

Dr. F.O.K. BORMANN | 
Arts oentoek penjakit cemoem 
dan anak-anak, 
Telefoon Weltevreden 282 

: van Heutzplein No. 11, 
Sebelah Halte Gondangdia, 
Djam bitjara 7-9 pagi 5-7 sore 

  

  

  

Dokter en 

Rd. Soetijono 
algemeene practijk 

djam bitjara 5 — 6 sore 
| dan sesoedah damai 

Wedanaweg No. 6 Mr. Telf. Mr.C. 541 

  

Moelai bertempat 

Dr. Ida Loemongga Haroen 
Kinder Arts (Dokter oentoek anak2) 

Koningsplein Noord no. 9 TN 
Teletoon WIf. no. 625 

Djam bitjara 7—8 pagi 
—6 sore 

  

  

R. Soetrisno 
IND. ARTIS. ) 

ALG, PRACTYK 
aa 7 —8 PAGI 
DJAM BITJARA 

5 — 7 SORE 
Oude Tamarindelaan 131 Telf Wit. 1696 No 

  

  

HOTEL PAUZE 
V. H. NAIMIN 

3 Moekanja Station Bandoeng 

Sogatoe HOTEL jang terkenal banjak : 
poedjian-dari tetamoe segala Bangsa. 8 Pemandartgan loeas, rawatannja ba- BO 
goes dan bersih, djongos-djongos 
radjin dan tjepat mengoeroes tetamoe 
tentoe menjenangkan dan kita tida BH 
aken poedji Hotel sendiri harap di 
saksikan sadja. 

# 

Terletaknja HOTEL di. Centrumuja ng 
KOTA Bandoeng: 

Tarief kamar paling rendah dan 
menoerovet zaman. 

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

ea
 

e
a
 

Memoedjikan dengan hormat, 

De Eigenaar 

A. WACHIT 
  

  

  

SEX PRESSE : 
Reparatie-Atelier ni 

| Kedjaksan 153 2 Cheribou 
  maan E- na 

Adalah 29res oentoek toean2, njo 2 
dan nona2 akan mom er P1 P 
en seperti terseboet dibawah ini : Ba 
Speda 2. Bedil 5. Mesin bitjara 

Bebek 4. Mesin mendjait (naai- 
machine) 5. Mesin toelis (schrijfma- 
chine) 6. Lontjeng 7. Erlodji 8. Per- 

Ikakas muziek 9. Lampoe-limpoe d Li. 

Djoega bisa membikin betoel dan 
membikin baroe p-rkakas roemah 
meubel-meubel d.I.I. 
Tjobalah, tentoe akan menjenangkan, 
sedang harga Lean kita reken 3 
dengan pantas, S ng 
Menoenggoe kedatangan tosan2, njo- 
nja2 dan nonakx 

    

Hormat kami, 

sEXPRESSE“ Reparatie-Atelier, 

N.B. Specialist oentoek overspannen 
dan besnaren van Rackets dari Tak 
f 350 sampai f 7.50.   

: 
B
a
 

     (AN US di HM Udi 

 


