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tocan S. kemaren doeloe. mem- 

1 bahwa pemoeda waktoe 

  

      

   
    

   

  

   g baroe keloear dari bangkoe 
poen merasakan so'al ini 

an pedas sekali. Tidak koerang 
eda jang bersangkoetan, d.w,z, pe 

oeda jang baroe melangkah didalam 
| kalangan pergaoelan, sebab" mereka 

jang masih doedoek di sekolahan 
. beloem mempoenjai ,, Ahnung”, beloem 

: mengetahoei dari apa jang mereka 
| masih menantikan. Bagaimana sekarang 
Ten 

    

   

    

  

   
   

   

:mpo jang akan datang, mereka 
kan merasakan doea kali dobbel. 

iarlah: soepaja " mereka djangan 
Pr engetahoei terlebih doel

oe. ”- e 

| Poen tidak ada perlocnja oentoek 
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ran itoe jang soedah terkenal. Tapi 
oleh karena . Pemandangan“ sekarang 

— dibatja didalam kalangan2 jang soeka 

“membitjarakan pemoeda waktoe seka 

Soenggoeh boekan omongan kosong | 

soedah keloeh-kesahnja poela, di'da-|. 

membitjarakan lagi segala kesoeka-| 
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  pa sega 
Antjaman pemogokan di Negeri 

—.. Belanda. 

Dari Kaoem Boeroeh 
t  pembikinan roemah. 

 Aneta kawatkan -dari Mastricht, iboe 
kota daerah Limburg diserang oleh 
antjaman bahaja perlawan dari fihak 
Kaoem Boeroeh pembikin roemah, jg. 
akan mengenai koerang lebih200 orang. 

Kaoem Boeroeh terseboet telah me 
ngirimkan satoe soerat permintaan 
(ultimatum) kepada Annemersbond, 
djika soerat permintaan itoe tidak akan 
diterima, mereka akan mogok, moelai 

'ini hari, 
5 spa 

. Orang dimoestikan beristeri. . 

"Tidak boleh boedja- 
ngansadja., : 

| 'Soerat kabar Deutsche Allgemeine 
eitung ada mengoemoemkan satoe te 

legram dari negeri Irak, dimana ada 

  

ga d.kl. Itoe semoea tidak benar, jang   

  

| rang, disini kita hanja mempoenjai 
  

| dang makin lambat makin mendjadioe- 
em, jalah bahwa ,,pemoeda itoe 

jai terlaloe banjak moeloet 
“sendiri, liar ,ontworteld“ 

adat kesopanan, mesti 

akang weloekoe dan la- 
matjam, sehingga tidak 
sti mendengarkan sedi 

atau lebih tjatjian didalam beberapa 
artikel jang berkepala ,Jeugdpro- 

|. bleem 

   

   

  

    
   

    

     

     

  

   

   

      

   

    

  

    

      

   

   

        

   

    

   
   
    

        

“beret, verpolitiekt enz, | 
, Ssebetoelnja boekan demikian 

' Tapi sebabnja lebih dalam, 
bahwa orang toea Indonesia soe 
da ,hopeloos uit den tijd” atau 

a ali. Dengan segala 
nat terhadap orang toea, kita me- 

loei dan jakin bahwa masing2 
Toea kita mentjintai poetera 
|lebihan, demikian poela “se- 

nja, tapi... orang toea kita 
poenjai banjak kealpaan, ,,zijn te 
'geschoten“, meskipoen barangkali 

oeh boekan salahnja, Didalam 
oean, mereka itoe kealpaan. 

| hanja tahoe dan memperha- 
jang terdjadi dengan keloe- 

“didesa sadja. Di dalam semangat 
akan dan pekerdjaan, masih ber- 
dalam ,Zuiderzee-eilanden-sfeer 

an-lahan, 
& 

an: akal Barat, Negeri jang 
- -enaknja mesti “diserang 

cita tidak bisa menjim 
i semoea tergantoeng dari 

“Lagi poela, 
S..soedahi concordeerend 

sti seroepa dengan systeem 
and, Ka Ot Tn Pan 

'e sadja, pemoeda sekarang: 
— berlainans.semangat dengan 

mempoenjai banjik kebe 
“dikatakan bahwa pemoeda 

dari adat kesopanan, 

beratan terhadap itoe pemandangan |: 

“, pemoeda liar, mentereng ke| 

jang ' mentjelakakan, jalah | 
karang bahwa segenapnja| 
nesia tidak bisa ngemoe-| 
terhadap kepintaran dan | 

berapa kesoekaran jang | 

emoeda, kita sedikit atau 
oleh. mereka"'menoeroet |, 

Verjaardag van | 

Mana TAG Tan 
Pemoeda sekarang 

kita maoe tanggoeng dengan sepenoeh 

tidak bangga atau 
"besar kepala. Ini roepanja sadja,-tapi 
sebetoelnja hanja ,,critisch“, soeka 
mempeladjari segala keboetoehan, Dan 
kita mempoenjai hak oentoek melihat 
apa jang orang toea di djaman seka 

rang ini sampai kalang kaboet keal 
paan, di dalam semangat dan di dalam 
|pergaoelan. |djoega selamanja dengan 
segala hormat). 

Kita tidak maoe pintar sendiri tapi 
'kita mempoenjai pendapatan sendiri, 
"berdasar atas pengetahoean jang ter- 
dapat di sekolahan Barat. Sedang orang 
toea, waktoe doeloe, tidak boleh mem 
'poenjai pendapatan sendiri, tapi mesti 

menoeroet orang tocanja lagi atau goe 
roe mengadji model koeno. 

Kita tidak ,ontworteld” dan keloear 
dari adat kesopanan atau keadaban, 
hadja mempoenjai pemandangan sen-| 

diri. tentang apa jang mesti, bisa dan 
itidak bisa dilakoekan, terdapat didalam 
pergaoelan bersangkaetan bangsa dan 
Oieh karena mendapat peladjaran lain 
di sekolahan. 

. Pemoeda jang: ,, verpolitiekt“ boekan 
sekali berarti ,,banjak moeloet" atau 
',brutaal“, melainkan mereka melihat 

atau jang tidak begitoe enak terdengar 
nja, jalah oleh karena mereka lebih 

"merdeka dan berani sedikit, oentoek me 
ngoetjapkan segala pemandangannja. 
"Jang teroetama sekali, perkataan2 
orang toea jg moesti ditoeroet, dan ke- 
koeasaannja berdasar atas hanja oesia 
lebih tinggi, soedah tidak tjotjok dengan 
djaman sekarang. , Pemali“ atau ,tidak 
'boleh”" sadja, mesti mempoenjai alasan, 
'Tapi ini boekan artinja bahwa kita 
tidak maoe menoeroet sekali, melain- 
kan kita masih angat menghargkaan 
itoe “»wijsheid”, pengetahoean dan 
epintaran, jang terkenal dari negeri2 

'Timoer. Kita 'menghormat ketjakapan- 
nja (kundigheden) masing2 ketoea kita 
|dan akan mendengarkan perkataannja 
dengan teliti. Tapi dengan mengobrol 
sadja, tidak. bisa menarik perhatian 
kitas wu. Ge 
|. Dan djika semoea ini dilakoekan 
dengan berkelebihan, jah makloem 
sadja oleh karena nafsoe masih koeat. 
dan satoe tanda bahwa semangat masih 

       
    

€e pintar sendiri, bang : S.D, 

keadaan jang benar. Perkataan tadjam 

  

    
   

diterangkan bahwa Pemerentah Irak 
soedah mengambil kepoetoesan oen 
toek bertindak dengan keras soepaja 
semoea lelaki jang soedah dewasa, di 
moestikan beristeri, Dan oentoek ini 
soedah diadakan satoe wet, dimana 
paksaan dan kewadjiban itoe tsb. bah 
wa tiap2 lelaki jang soedah sampai 
oemoer (dewasa) dimestikan beristeri. 

Pemoeda2 dan orang orang jang 
boedjangan, soedah mengadakan pro 
test atas ini atoeran dan tindakan pe 
merentah. 33 & 

1 A » 
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Persediaan perang Italie. 

1 millioen Soldadoe 
bersedia. 

“. Aneta-Reuter kawatkan dari Rome, 
sisanja dari Dienstplichtigen (mereka 
jang mesti masoek soldadoe) dari ta 
hoen 1911, soedah dipanggil koem 
poel oentoek sedia bersendjata, 

Sekarang djoemblahnja dari mereka 
jang dipanggil -0entoek- bersendjata, 
soedah ada 650,000 soldadoe ditambah 
dengan koerang lebih 400,000 solda 
doe dari partii Kaoem Fascist (Fascis 
tische Militie) jang semoea bersendja 
ta senapan, dan senapan mesin, 

Dengan. demikian, Italie sekarang 
mempoenjai lebih dari 1 millioen 
soldadoe jg. soedah sedia bersendjata. 

Pembitjaraan Engeland— Frankrijk- 
| Italie. Tea 

Mendapatkan persetoe 
djoean sepenoehnja. 

Pariis, 24 Maart Aneta itoe pembi- 
tjaraan diantara Engeland, dan Italie 
loentoek membitjarakan pendirian Mili- 
tieplicht di Duitschland jang melang- 
gar verdrag dari'Versailles) telah dimoe 
lai pada tanggal 23 Maart poekoel 11,20 
pagi2 di kantor ministerie oentoek oe 
roesan loear negeri Frankrijk. 

Waktoe pembitjaraan itoe diberhen 
tikan oentoek ambil makanan tengah 
hari, wakil dari Italie, Suvich, mene 
rangkan kepada Pers: ,,Semoea ber 
lakoe dengan baik sekali” Isoedah 
biasa! tapi hasilnja, bagaimana? Red). 

Parijs, 24 Maart (Aneta) Pembi- 
tjaraan ini berachir poekoel 5,10 sore 
sepoetjoek soerat makloemat jang di 
oemoemkan kemoediannja, kata bahwa 
Anthony Eden (Engeland), (Frankrijk) 
dan. Suvich (Italie), toekar menoekar 
pemandangannja tentang keadaan di 
Europa seoemoemnja. 

Makloemat itoe memperingatkan bah 
wa perkoendjoengan minister2 Inggris 
ke Duitschland, mempoenjai maksoed 
oentoek melakoekan pemeriksaan. 

Toedjoean dan maksoednja pembitja 
raan ini, jalah mesti seperti apa jang 
soedah didjandjikan didalam pembitja 
raan pada tanggal 2 Februari jbl. di 
Londen, di dalam pembitjaraan mana 
England, Frankrijk dan Italie soedah 
mendapatkan sersetoedjoean pendapa 
tan. 

Diambil poetoesan bahwa minister2 
oeroesan loear negeri England, Frank- 
rijk dan Italie ini, akan berkoempeel 
lagi pada tanggal 11 April di Stresa, 
sesoedahnja perkoendjoengan Sir J, 
Simon ke Berlijin, Moskou dan War- 
schauw jang samoea oleh dari Peme- 
rintah2 Frankrijk dan Italie diharap 
akan berhasil maksoednja. 

Anthony Eden, Laval dan Suviech, 
berpendapatan dengan gembira hati 
sekali, bahwa ' maksoednja masing2 
perintahannja tjotjok dengan sepe- 
noehnja. 

Voorzitter H.B. Pasoendan dan pim- 
pinan Dagblad , Sipatahoenan”. 

Tadi malam diroemahnja toecan 
'Atik Soeardi,. Tjidengweg West 82 
Batavia-C., telah diadakan pertemoean 
oleh segenap anggauta Pasoendan, 
ialah berhoeboeng dengan Voorzitter 
Hoofdbestuur Pasoendan, toean Otto 
Iskandar Dinata hendak: pindah ke 
Bandoeng oentoek mengemoedikan 
soerat kabar ,,Sipatahoenan” sebab   seperti soedah dioemoemkan toean 

“ 
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Raden Pandji 

|koerang lebih 10 kali dengan perkoem 

Bakri Soeraatmadja moesti mendjalani 
hoekoeman pendjara di Soekamiskin, 
berhoeboeng dengan persdelictnja 
tempo hari. 

—9— 

Memperkoeatkan benteng Si- 
ngapore, 

| Mesti dipertjepatkan. 
Singapore, 25 Maart (Aneta- 

Beberapa kalangan tidak senang hati 
bahwa itoe pembikinan benteng? dari 
kota Singapore, berlakoe terlaloe per- 
lahan, mereka berseroe soepaja pambi: 
kinan benteng2 itoe dengan segera di 
pekerdjakan dengan sekoeat tenaga. 

Didoega bahwa banjak pembesar2 
dari Singapore, poen berpendapatan 
demikian menoeroet Generaal-Majoor 
Barron, Inspecteur dari oeroesan ben- 
teng benteng, jang tidak selang bera 
pa lama telah mengoendjoengi Singa- 
pore, diachirnja tahoen belasting 1935/ 
1936 akan disediakan 4 millioen pond 
sterling oentoek marine basis lucht-ba 
sis dan pekerdjaan benteng benteng 
di Singapore. 

Pemimpin jang terkenal dalam 
zaman afdeeling B. dari S.I. 
Raden Pandji Sosrokar-l 
dono meninggal doenia 
di Soerabaja. 

Pada hari Djoemahat jang laloe di 
Soerabaja telah meninggal doenia tocan 

Sosrokardono. dalam 
besia 42 tahoen dan sorenja' hari itoe 
djoega djenazahnja dikoeboerkan di 
Sidhoardjo, 
Almarhoem ini adalah pcetra dari 

R.P.A. Tjondronegoro IV, regent Sid- 
hoardjo almarhoem. Dalam tahoen 
1912 beliau ini soedah doedoek men- 
djadi anggauta bestuur Sarekat Islam 
Soerabaia, kemoedian djoega voor- 
zitter P.P,P.H,B. (Perserikatan Pegawai 
Pegadaian Hindia Belanda), kemoedian 
diangkat poela mendjadi Algemeene 
Secretaris Centraal Sarekat Islam. Ren 
deknja dimana itoe nama R.P, Sosro 
kardono mendjadi boeah toetoer dan 
terkenal dalam doenia pergerakan, 
tidak obahnja seperti pengadjoer2 
almarhoem Tjokroaminoto dan lain 
tainnja, 

Afdeeling B. dari Sarekat Islam jang 
terkenal itoelah poela-jang mendjadi- 
kan sebab almarhoem ini dipendjara 
kan. e 

—0— 

Organisatie Kita dan United 
— Republiek Indonesia ? 

Penggerebekan baroe di 
“Semarang. 

Pembantoe kita dari Semarang me 
ngabarkan bahwa di Semarang ada 
kedapatan organisatie baroe seperti 
terseboet diatas dengan disampingnja 
ada lagi , United Republiek Indonesia”, 
jang antara lainnja katanja hendak 
menentang adanja loonbelasting atau 
Soepaja ini belasting ditoeroenkan. 

Lebih landjoet tentang ini kita moeat- 
kan dalam lembaran kedoea. 

—0— 

Team Voetbal dari Manila, 
Akan mengoendjoengi 

Indonesia. 
Aneta kawatkan dari Soerabaja, elf- 

tal nationaal dari Phillipina jang di da 
lam Far-Eastern Olympic Games me 
nang dengan 2—1 dari efftal tanah Dja 

di bawah pimpinan N.I.V.B, 
Di negeri kita elftal itoe akan main 

poelan2 voetbal dari N.I.V.B. 
Datangnja kiranja dengan hari-raja 

Paschen. 
—.O— 

Dapat gratie 

Aneta kawatkan dari Semarang, poe 
toesan Raad van Justitie Semarang ter 

wa, akan mengoendjoengi tanah Djawa | 
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Ui Minters Var 
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PLAAT - PLAAT 
HIS  MASTER'S VOICE 

FL. 2,20 PER STUK 
Dengerlah opname2 jang paling 
baroe dari Miss Jacoba, Abdullah, 
Sapulity dan lagoe Djawa dan 

Soendsa. 
Tea 

Mintalah prijscourant dari 
Importeurs. 

N. V. Handel Mij v/h C.M. Layks 
Batavia- Centrum. - Noordwijk 27 
Bandoeng.  — - Bragaweg 40. 
Ditjari Agent2 di mana2 tempat. -     
  

  

Gempa boemi di Benkoelen. 
Aneta kawatkan dari Benkoelen, ta- 

di pagi tanggal 25 Maart.poekoel 5,45 
di kota ini terasa gempa boemi jang 
pendek tapi keras. , 

— 9 Am 

Balatentara Amerika diper- 
koeatkan, 

Washington, 24 Maart (Aneta- 
Reuter). Waktoe anggauta2 dari Senaat 
bersidang, mereka mendapatkan per- 
setoedjoean dengan sepenoehnja ten- 
tang itoe rentjana wet dari Departe- 
ment oentoek oercesan Peperangan, 
oentoek memperkoeatkan balatentara 
jang sekarang ada dengan 40 pCt. 

s0 9 —. 

Crisis politiek di Belgie. 
Badjingan dan Boeaja 

( dari pasar, & 
'Brussel, 24 Maart (Aneta) Cri- 

sis di dalam pemerintahan negeri Bel- 
gie teroes berlakoe. : 

Atas permintaannja Radja Leopoid, 
bekas-Premier Theunis mengadakan 
pembitjaraan jang lama sekali dengan 
pemimpin2 partij politiek, oentoek 
mendapatkan penerangan di dalam 
keadaan sekarang. 

Brussel, 24 Maart fAneta lebih 
djaoeh) Belgie selamanja masih beloem 
mempoenjai Badan Pemerintahan, 

Tapi Van Zeeland, Vice-Gouverneur 
dari Bank Nasional, jang menerima ke 
wadjiban oentoek mendirikan Badan 
Pemerintahan jang baroe, menerangkan 
bahwa ia mendapatkan kemadjoean 
jang baik, Ia mengoemkan bahwa be- 
sok hari barangkali bisa dioemoemkan 
salah satoe perkabaran baroe, 

Van Zeeland tidak mabe memberi 
keterangan tentang politiek oeroesan 
oeangnja. 

Di dalam satoe pedati didepannja' 
persidangan dari Kaoem  Sociaal 
Democraten negeri Belgie, bekas 
minister Van der Velde menerangkan 
bahwa ia sanggoep oentoek bekerdja 
bersama2 dengan Pemerintah jg. maoe 
melawan itoe ,serombongan badjingan 
dan boeaja dari Kaoem Speculanten 
dan Penipoe di pasar perdagangan 
(Beurs).” 

m0 Y — 

Politiek tinggi toeroen di 
2d Amsterdam 

Amsterdam, 24 Maart (Aneta). 
Sir John Simon sampai poekoel 12,20 
di lapangan terbang Schiphol dari 
Londen, . 

10 menit kemoedian, 'Kapitein An- 
thony Eden datang dari Pariis, 

Mereka menarik banjak sekali per-   hadap salah satoe anak nakal di dalam 
perkara penganiajaan di Semarang, di 
dalam mana anak Prommenschenkel 
djdjatoehkan hoekoeman pendjara 1'/: 
tahoen, soedah dirobah olen Wali Ne   hatian tapi tidak maoe memberi inter 

view tentang politiek di Europa. Me- 
reka membitjarakan penerbangan Be- 
Janda dengan pembesar2 Belanda, 

Pemerentah Belanda kirim kawat   geri dengan hanja 1 tahoen pendjara. 

  HA ANbin Jis 

oentoek mengoetjapkan selamat djalan, 

ae asa Sab   
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'an di Barat, persediaan 
diTimoer 

'Beloem berapa lama dibelakang ini, 
| Aneta Iwaki mengabarkan, bahwa pe- 
merintah di Tokyo menjangkal keras, 

'adanja itoe perserikatan militair antara) 
' Duitschland dan Japan, sebagaimana 
tersiar dalam pers di Europa. 
.. Kabar demikian itoe memang soedah | 
mioelai tersiar, sesoedahnja Duitschland | 
itoe keloear dari, lingkoengan Volken- 
bond dan sebagainja, dan katanja itoe 

' doga negeri, Duitschland dan Japan, 
jang doea-doeanja meninggalkan bond 
itoe, kemoedian berserikat oentoek 
'bekerdja bersania-sama, menentang 
kepentingan negeri-negeri lain. Akan 
tetapi, meskipoen satoe perserekatan 
demikian akan ada oentoengnja bagi 

doea2 negeri itoe, baik Berlijn, maoe 
|. poen Tokyo tidak ada itoe kesempa 
tan, ketjoeali, djikalau mereka itoe di 

- am2 berhoeboengan. Diplomatie resia 
'sebenarnja mendjadi ratjoen doenia, 
ialah jang menerbitkan api peperangan 
meskipoen rakjat masing2 negeri tidak | 

' Soeka mengadoe tenaga dimedan pe- 

perangan. Dan orang boleh jakin. di 
dalam negeri mana djoega rakjatnja 
bagian terbanjak, diloear'itoe golongan 
jang berkepentingan dalam satoe pe- 
perangan, sama sekali tidak maoe di 

djeroemoeskan lagi dalam peperangan 
| seperti doeloe, peperangan jang barang 

kali 10 kali lebih kedjam dan meroe- 

sak lagi dari pada doeloe, berhoeboeng 
dengan madjoenja pembikinannja sen 

" djata” api jang modern. 
." Boleh diharap bahwa itoe bala- 

tentara perempocan, - djanda dan 
isteri berlaki atau gadis2 jang setia, 

| akan berpengaroeh besar atas djalan- 

| nja satoe politie.ke arah peperangan, 
jang 'mengantjam ini. Meskipoen itoe 

perserikatan kaoem isteri sedoenia ber 

kali2 dengan sia2 berseroe kepada 

Conferentie perloetjoetan sendjata, Soe- 

paja dengan soenggoeh2 mentjapai 

perdamaian dan perloetjoetan sendjata 

- “itoe, akan tetapi perserikatan itoe 

makin tahoen makin bertambah ke- 

kosatannja... biarpoen ada 10 Mus- 

solini, 10 Hitler dan Stalin, kaoem 

iboe akan berkoeasa mentjegah poe- 
teranja dan lakinja pergi ke medan 
.peper angan. : 

. Begitoe djoega, kabar2 mewartakan 

— ramainja perlombaan persendjataan di 

“Barat. Tidak satoe negeri jang asing- 
kan diri dari perlombaan itoe. 
Dan di Timoer ada satoe negeri, jang 
mengamat-amati itoe koetika, dimana 

doenia Barat korrbali kaloet dalam per 

tjobaan memboenoeh diri sendiri, Japan 

  

— bersedia, bersedia soedah lama djoega. 

Begitoe lekas Europa kaloet, begitoe 
lekas kekoeasaan Japan diperloeaskan 
'diseloeroeh benoea Timoer. Apa jang 

“Japan sekarang djoega soedah berboeat 

entoek berdjabatan tangan dengan 

Tiongkok, boleh dikata satoe persedi- 

| aan djoega oentoek meloeaskan ke- 

koeasaannja. Generaal von Seeckt dan 

lain2 officier-instructeur soedah diber- 
“hentikan dari dienst Tiongkok, penawa 

ran oeang“oentoek membereskan finan- 
cien semangkin mendesak. Japan akan 

pegang tetap, apa jang doeloe soedah 

diseroehkan terhadap doenia Barat : 

.Hands-ofi China !", djangan tjampoer 

dengar oeroesan Tiongkok. Dan betoel- 
betoel, Japan itoe tidak akan tinggal 

peloek tangan sadja, kalau oempama- 

nja negeri2 Europa tosmpahkan isi 

peti oewangnja di Tiongkok. 
Siam soedah tidak berhoeboengan 

lagi dengan Europa. Keperloean sen- 
djata, mesin terbang, instructeur mili- 
tair dan pendidikan militair, soedah 
dapat dipenoehi oleh Japan. 
'Sovjet Rusland jang ditarik-tarik 

tangannja oleh Frankrijk oentoek me- 

ngoeroeng Duitschland, tidak akan 
. mempoenjai kekoeatan tjoekoep oen- 
toek mengoeroes perkaranja di Timoer 
Djaoeh. Dengan didjoealnja djalan ke 
reta “api Tiongkok Oetara dan diba- 

- roenja permoefakatan peroesahaan ikan 

di Sachalin, Moskou mengharap Japan 
tidak akan ganggoe2 lagi padanja, soe 
paja bisa goenakan kekoeatannja di 
sebelah Barat. NA EN 

Maka dari sebab itoe, hanja Ameri- 
ka Serikat jang mesti diawaskan oleh 
Japan. Amerika soedah dapat ocang 

oentoek memperkoeatkan balatentara 
nja, di darat, di laoet dan dioedara, seka 
lian.centoek memberdirikan pangkalan2 
pasoekan oedara dipoelaw-poelau sebe- 
lah Oetara Pacific. B4. 
- Loesa, tanggal 27 Maart, Japan betoel 
betoel herhenti mendjadi anggauta Vol 

' kenbond. Itoe waktoe ia bisa berboeat f 

sesoekanja, tidak terikat oleh soeatoo|tan, djikalau lebih lama merewelkan 
| : internationaal. Tapi itoe wak- ver Ir. | ' : 

oe djoega baiknjalah Duitschland da 
| nd 

   
t ega 

liboedjoek masoek dalam Volker- bond, soepaja doenia Barat berserikat 
“13 
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. Hihat advertentienja jang telah dimoeat 

satoe negeri di benoea Timoer berkoe 

-lasa sendiri. 

  

    
Lampiran Radja Batik. 

Dalam ftoe circulair diterangkan, bah-| 
wa pembeli2 antara 28 Maart sampai 
18 April akan dapat keoentoengan, ja 
lah seolah-olah membeli z onder ba- 
jar, poen lebih landjoet kita silahkan 

inj soerat kabar. 
BU Se 

Perajaan hari tahoen baroe 

7 kita 1866? 

Hatoes dihari 
jang tjotjok. 

Toean Redacteur jang terhormat. 

Dalam ,Pemandangan” jang terbit 
hari Saptoe ddo. 23 Maart 1935, lem- 
baran kesatoe pag, kedoea, nampaklah 
seboeah pekabaran dari penoelis 
»Kernengpatty", pekabaran mana mak- 
soednja akan merajakan tahoen baroe 
kita jalah 1 Soera 1866, jang mana 
toean R. Isinangoen Poesposendjojo 
djadi pemimpinnja. 

Atas initiatieinja tocan pemimpin 
terseboet memang haroes kita harga- 
kan, karena tidak (djarang) bangsa 
kita jang merajakan tahoen baroe itoe. 
Akan tetapi sajang itoe perajaan tidak 
tjotjok apa jang dirajakan, karena 
menoeroet kita poenja pendapatan 
bahwa tahoen baroe bangsa kita dja' 
toeh pada malam Djoem'at ddo. 5 
April 1935, sedang dirajakan pada 
malam Minggoe ddo. 6 —7 April 1935. 

Mendjadi menoeroet pendapatan kita 
bahwa itoe perajaan tidak tetap mera 
jakan tahoen baroe, karena soedah 
liwat pada mestinja. Alasan dari pe 
mimpin katanja, bahwa 1 Soera itoe 
kantoor tidak toetoep, dari itoe pera- 
jaan lantas didjatoehkan malam Ming 
goe. Disini barangkali banjak rada) 
diantara pembatja jang senjoem, kare 
na tidak tjotjok sama apa jang dirajakan 

Boeat pendapatan kita meskipoen 
kantoor apapoen tidak toetoep, kita: 
tidak oesah ambil poesing soeatoe apa, 
oleh karena hari tahoen baroe kita 
jalah 1 Soera djatoeh malam Djoem'at, 
dan itoe malam djoega kita haroes 
rajakan. Sebab, kita tidak merajakan 
toetoepnja kantoor, akan tetapi mera- 
jakan tahoen baroe kita. 

— Terketjoeali djikalau kita merajakan 
Wajang koelit Roerwa dan Micrufoon, 
kita haroes tjari malam jang pandjang 
jaitoe malam Minggoe. Kita poen ma 
sih- ingat ingat tempo hari tahoen 
baroe Tionghoa, semoga kantoorpoen 
sama boeka dan kerdja poen teroes 
djoega, akan tetapi itoe hari (tahoen 
baroe) toch diramaikan djoega dan ti 
dak toenggoe malamnja Minggoe. 
Memang dasar malam Minggoe di 

tambah penglihatan wajang enz. dan 
tjagak lek (biasanja ala koetjing ta 
roeng diatas medja| banjak jang setoe 
djoe, akan tetapi apakah itoe akan 
tetap nama ,,Perajaan tahoen baroc”? 
Kita koeatir barangkali ada jang ber- 
kata ,Perajaan tahoen BAROE“.., . 
kita “mengharap moedah2an itoe pera 
jaan ditetapkan sebagaimana mestinja 
jaitoe ddo. 1 Sjoera 1866. Perloe kita 
kasih hormat pada nootnja toean ,S“ 
kita 100pCt tjotjok bahwa 1 Sjoera 
»Pemandangan” tidak terbit. Djikalaw 
kita poenja toelisan ini bisa mendapat 
tempat dihalaman ,, Pemandangan", 
maka kita hatoerkan terima kasih pa| 
da toean Redactie. 

ak 

Soerat diatas kita terima dari seo- 
rang pembatja jang ingin seboet diri- 

nja Oriental”, dan, apa oeraiannja 
memang benar. 

: Jang itoe hari haroes ke kantoor ja 

ke kantoor, tetapi tetap anggap dan 

sebisa2 sedikit rajakan malam Djoe- 

mahatnja. Djangan ada hari tahoen 
baroe dioendoerkan atau dimadjoekan, 

dan djikalau nanti lain tahoen djatoeh 
oempama hari Rebo tanggal Senen 

tanggal Masehi 26, djangan lantas di 

moendoerkan sampai 6 hari lagi sebab 

djatoeh tanggoeng boelan, ditjarikan 

sampai ada malam Minggoe tanggal 

moeda. : : 

“ Toko2 toetoep satoe hari pada tang 

gal 5 seperti ini hari tahoen baroe 
depan, djoega tidak sedikit mengor- 

bankan keoentoengan, tetapi tidak bo- 

leh digeser didjadikan Maart tanggal 

  

dan bersatoe oertoek mempertahankan 

kepentingannja terhadap Japan itoe. 

Boleh dikata, Barat akan loepa dara 

persendjataan Duitsch dan membiarkan 

hari 

Oentoek pembatja didalam kota ini| 
(hari, kita lampirkan circulair dari Ra- 
dja Batik Senen No 143 Bat-Centrum. | 

3 

'sitoe dar 

    K. N. 

    

      

   

  

Pa Ne Aa ae gap Ampenan 

29 dimana biasanja sepi pembeli. 
Tjoema, sebagaimana sadja, ada 

niatan merajakan itoe soedah baik, 
boeat pertama memang tidak bisa di 
harap lekas sempoerna. Tetapi asal 
itoe soemangat ada oemoem, kita be- 
rani tentoekan pemerentah dikemoedian 

akan akoei itoe hari sebagai 
Dati, besar ea mat 

"3. 

KUR 
H.E. J. Margadant meninggal 

doenia. 
Sampaiazalnja beloem 
mendapat keadilan. 

ku Toean H. E.J. Margadant, jang ter 
enal dan didalam 4empo terbelaka- 

ngan seringkali diseboet didalam ini 
“Isoerat kakar, kemaren telah meninggal 

doenia dengan mendadak (fhartverlam- 
ming) di Paroengkoeda. 

Bataviasche Cooperatieve Begrafe- 
nisfonds menerima perintah dari Assis 
tent Resident Soekaboemi oentoek me 
ngoeboer majitnja dengan ongkos2 
negeri. £ 

Majitnja soedah diangkoet ke roe- 
mah saudaranja jang tinggal di kota 
Betawi. 

Nanti sore poekoel 4 majitnja akan 
di koeboer di Laanhof, 

Aneta mendapat kabar officieel dari 
Bogor, bahwa tentang itoe perkoeboe 
ran soedah ditetapkan, bahwa perkoe 
boeran ini akan dilakoekan djika per 
loe dengan ongkos2 negeri berhoe- 
boeng dengan keadaannja keloearga- 
nja jang soekar sekali. 

Keloearganja minta soepaja djangan 
diriboetkan. : 

Tentang riwajat penghidoepannja, 
Aneta mengabarkan bahwa toean Mar- 
gadant pada tahoen 1911 diangkat se- 
bagai ambtenaar dipekerdjakan di In- 
donesia dan didalam tahoen itoe poela 
ia diangkat sebagai Adspirant Civiel- 
Gezaghebber di Tapanoeli. : 

Didalam tahoen 1913 ia diangkat 
sebagai tijdeliik Gezaghebber di Cele- 
bes dan pada tahoen 1918 diangkat 
Gezaghebber dan didalam tahoen 1920 
sebagai Gediplomeerd Gezaghebber, 

Sesoedahnja berangkat dengan verlof 
ke Europa, ia dibenoemd sebagai fun- 
geerend Controleur di Celebes (jaitoe 
di Boeloekomba) dan pada tanggal 13 
April tahoen 1925 di-schorst oleh 

Gouverneur dari Celebes, karena di 
toedoeh soedah menggelapkan oeang 
negeri jang ada didalam kasnja. De- 
ngan Besluit dari tanggal 27 Mei “25 
ia diberhentikan tidak dengan hormat, 
sesoedahnja dihoekoem 4 tahuen oleh 
Raad van Justitie di Makassar. 

Pada tanggal 1 December 1932 ia 
diberikan- onderstand dari f 109.— 
satoe boelan dengan Besluit dari Di 
recteur Financien, besluit mana onder 
stand itoe ditinggikan pada tanggal 
9 Maart 1935 jbl. sampai f 186,75 
Satoe BA 

Lg 3 

Pemboenoehan gelap. 

Sikorban adaseorang 
toea. Ka 

Malam minggoe kira2 djam setengah 

8 di bawah lontjeng Petjenongan jalah 

dekat Drossaersweg politie dapatkan 

seorang toea jang sedang merintih di 
badannja mengoendjoekkan 

tanda2 loeka bekas pembantjokan. 

Ia tidak bisa bitjara lagi dan kea-|' 

daannja poen ada sangat pajah. De- 

ngan segera ia dikirim ke CBZ. oen- 
toek dirawat lebih djaoeh dan meski- 

poen ia dioperatie djiwanja ternjata 

tidak bisa tertolong lagi dan pada 

djam 9 nja ia lepaskan napasnja jang 

penghabisan. 
Politie soedah tentoe sadja tidak 

maoe tinggal diam didalam ini hal dan 

teroes lakoekan pengoesoetan 

Dari lontjeng tadi kedapatan tanda2 
darah jang teroes meneroes sampai 

di seboeah perceel jang terletak di 
dalam itoe perceel. 
Memang ini orang toea jang telah 

meninggal doenia ada seorang pen- 
djaga itoe perceel dan bernama Pa' 
Sitti tinggal di Gang Station Krekot. 
Politie menaroeh persangkaan bahwa 
boleh djadi Pa” Sitti ini mempoenjai 
moesoeh atau paling sedikitnja seorang 
jang tidak ingin melihat ini mendjaga 
itoe perceel. " " 

—O— 

Kabar ,Penolong Bahaja Kebakaran“ 
Batavia, 

Algemeene — vergadering tahoenan 
dari Lid-lid PBBK. jang bersidang pa 
da tg 23 Maart 1935 telah: 

| Terima perbaik Notulen P BK. No 
30 dari Algemeene— vergadering ddo, 
12 Juni 1934 dan 

2 Terima perbaik Verslag dan Re- 
kening &  Verantwoording PBK. dari 

tahoen 1934, hingga bestuur PBK. te 

lah dapat aguit & de chargo boeat 
pekerdjaannja. dalam tahoen jang ba- 

roe berselang. 
Itoe: Rekening & Verantwoording 

dan Verslag, dalam seboelan tempo 

Keamanan 

   

Isiapa 

    

    

lamanja ada Sheran gan dalam gedong 
nja P B K., boeat dilihat oleh siapa2 
jang ada keperloean, 

—0— 

Bajaha kabakaran di Tg-Priok. 
Dapat dipadamkan 
oleh publiek. 

Tadi pagi kira2 djam setengah 3 
di Tg.-Priok jalah dibagian Veemweg 
soedah terbit bahaja kebakaran jang 
oentoeng sadja tidak meradjalela ke 
lain tempat jang lebih berbahaja. 
“Djoestroe disitoe seorang agent po 

litie melihat asap jang meloeap dari 
'oedangnja ,Indische Veem“ Keadaan 
demikian mentjoerigakan si agent tadi 

dengan lantas  beritahoekan 
pada wachtcommandant sectie. Toean 
ini lantas djoega bongkar kontji goe- 
dang itoe dan setelah ia bersama2 
orang lain lagi masoek didalamnja 
ternyata apa soedah besar djoega. 

Akan tetapi meskipoen begitoe de- 
ngan tenaga jang sepenoehnja mereka 
dapat padamkan itoe api jang beroen 
toeng sadja beloem meradjalela kelain 
tempat. 

Api itoe asal moelanja dari satoe 
toempoekan kertas jang tidak sedikit. 
Disini masih diselidiki apa hal ini 
perboeatan orang djahat apa dengan 
tidak sengadja. 

Keroegian . ditaksir berdjoemblah 
f 200.— sedangkan politie masih sa- 
dja oesoet ini perkara. 

—9— 

Lantaran pertjektjokan 
Achirnja golok dikasih 
bermain 

Semalam kira2 djam 7 di Klenteng 
Toapekong soedah terbit perkelahian 
hebat antara doea orang Tionghoa da 

lam pertempoeran mana telah digoe- 
nakan sendjata golok 

” Doedoeknja perkara itoe adalah seba 
gai berikoet. 

Oey Koen Sam begitoelah namanja 
itoe orang Tionghoa jg dibatjok oleh 
Liem Bek Keh permoelanja tjektjok 

dengan jang terseboet belakangan en- 

tah lantaran apa. 
' Pertjektjokan ini tidak ada Seorang 

poendjoea jang sangka membawa aki- 
bat jang begitoe keras. Roepanja lanta 
ran jang terseboet doeloean selaloe ma 
ki2 pada Liemitoe maka ini mendjadi 
naik darah hingga ia tjaboet goloknja 
jang memang ada dipinggangnja, 

Dengan tidak pikir apa2 lagi laloe 
ia hantam kepalanja barangkali dengan 
maksoed pisahkan dari toeboehnja itoe. 
Akan .tetapi . beroentoeng. Oey. dapat 
singkirkan sebagian dari batjokan itoe 
hingga hanja mengenai belakangnja 
sadja. : 

Meskipoen begitoe ia dapat loeka 
jang 10 cm. pandjangnja dan menge- 
loearkan banjak darah. 

Si pembatjok sesoedahnja itoe me- 
larikan dirinja. Politie jang kebetoelan 
ronda dapat melihat ini kedjadian dan 
lantas kedjar padanja. Golok jang ia 
masih pegang dan darahnja poen 
beloem hilang ia lemparkan ditengah 
djalan. 

Dengan bantoeannja orang2 lain lagi 
maka ia dapat ditangkap dan teroes 
dikirim ke sectie Pendjaringan. 

Sementara Liem lantaran loeka2-nja 
toe dikirim ke roemah sakit. 

—0— 

Pengepoengan pentjoeri kain. 

Sampai setengah mati 
teroes dikirim ke C.B.Z 

Kemaren lohor di Gang Buddingh 5 
Sawah Besar soedah terdjadi penge- 
poengan pendjahat jang hebat hingga 
ia ini mendjadi korbannja orang banjak. 

Jang mendjadikan sebab pengepoe- 
ngan itoe adalah sebagai berikoet : 

Pada ketika itoe seorang perempoean 
Indonesier poelang keroemahnja seha- 
bis mentjoetji pakaian. 
“Seperti biasa barang2 jang basah 

itoe ia djemoer ditiang djemoeran jang 
terletak disamping roemahnja. Salah 
satoe diantara barang2” itoe adalah 
sepotong kain Samarinda jang 

ada harganja djoega. 
Roepanja dan kali itoe pendjahat 

intip pada ini perempoean dan baroe 
sadja jang terseboet belakangan ini 

didalam roemahnja, maka itoe pendja 
hat masoek dalam pekawingannja dan 
sambar itoe kain Samarinda. 

Sesoedah- itoe selakoe orang bodo 
ia keloear dan tidak melarikan dirinja, 

bahkan ia lihatkan barang tadi dileher 
nja seperti selendang. Bag 

Seliwatnja 5 roemah disitoe, itoe 
perempoean keloear lagi dari roemahnja 
boleh djadi ia mendapat perasaan 
jang tidak enak. 

Disitoe ia mengetahoei bahwa kain 
Samarinda soeaminja telah ditjoeri, 
Ia keloear dengan lekas, dan tengok 
sana sini barangkali sadja ada orang 
jang membawanja. 

Tidak djaoeh dari roemahnja itoe ia 
lihat itoe pendjahat dan xonder pikir 
apa2 lagi laloe ia berteriak maling, 
maling ! 

Mendengar teriakan ini laloe pendoe 

doek2 kampoeng tadi jang djoestroe   
Te Sg $ 1 2 gi Aan , : sa 

PDA ek 3 OP SAMA JA DR sa ok das 

Pa aa Dane aware anpraa 

:No, 1112 ini soerat, kabar. 

      

Maman a en aayenme2onmmamuwnglkenke 

. 

  kaan - aa 

MAOE BELI: 
satoe TELMACHIEN. merk DAYL- 
TON 2e. handsch jang masih bagaes. 

Soerat2 lamaran. diadreskan pada 

ME 

ma Tenan   

itoe pendjahat siapa dalam sekedjap 
mata sadja soedah tertangkap, 

'Soedah mendjadi kebiasaan itoe pen 
djahat laloe dipoekoeli zonder pardon 
lagi, hingga ia kelihatan lebih mati da” 

3 
ri hidoep. : ne 

Politie jang “diberi tahoekan. dan 
datang ketika si pendjahat menang- 
goeng “azabnja“, laloe dapat menahan 
kemarahannja orang2 disitoe, . 

. Lantaran keadaannjaada pajah. djoe 
ga maka ia seteiah diangkoet: ke sec 
tie laloe dikirim .ke CBZ. oentoek di 
rawat. 2 

—O0o— 

Penipoean pakai nama ,Hoofdtand- 
bouw-Consulent”. 

Seorang bekas politie 
,tjampoer tangan. 

Dimoeka Landraad Betawi dibawah 
pimpinannja Mr. Dutry Ivan Haeften 
tadi pagi hari dihadapkan seorang Indo 
nesier Ambon jang ditoedoeh bernama 
Thomas Lapulisa siapa ditoedoen pa 
da tanggal 1 Sept. '34 datang di roe 
mahnja Njonja Groeneweg tinggal di 
Goenoeng Sahari, Batavia C, dari di 
sitoe ia soedah dapat bawa seboeah - 
mesin djait. merk .,Singer“ diloear 
tahoenja njonja roemah. 

Doedoeknja penipoean itoe adalah 
sebagai berikoet.: 2 

Pada tanggal terseboet diatas da- 
tanglah Thomas Lopulisa di G, Sahari 
itoe pakai seboeah deeleman. 
a la lantas masoek kedalam roemah- 
nja Groeneweg, jang djoestroe tidak 
ada diroemah, melainkan baboenja 
sadja. 

Disitoe pesakitan menanja apa nona 
Kalilola jang bajar makan pada njo- 
nja Groeneweg ada diroemah, djawab 
nja itoe baboe tidak. Dan ketika pe- 
sakitan mengetahoei bahwa djoeganjo 
nja roemah tidak ada dirdemah laloe 
ia berikan soerat jang beradres : ',Aan 
den Heer Wattimena Landbouw con- 
sulent Menteng .... 

Dimoeka itoe baboeia menerangkan 
bahwa nona Kaliloia itoe, adalah ia 
poenja saudara .dan mesin djait itoe 
Len diambil lantaran maoe dibetoel 
an. 
Itoe baboe lantaran ketakoetan ber 

rikan itoe mesin dan teroes pesakitan 
berlaloe dari itoe tempat. : 

Pada hari itoe djoega ia terots ang 
koet itoe barang “dengan autobus ke 
Soekaboemi diroemahnja pesakitan ke 
doea jang soedah tjoekoep oemoer 
ialah De @ueljoe. Sebab2nja ia diteri- 
ma disitoe oleh karena pesakitan me 
ngakoe bernama De Oueljoe.” 

Mesin: tadi ia.titipkan disitoe dan 
dengan 'tipoe moeslihatnja ia berachir 
memindjam ocang sedjoemblah f 9,— 
dan seboeah arlodji tangan kepoenjaan 
intjoe-nja. 2 

Oleh karena njonja Groeneweg itoe 
mengtahoei bahwa soerat jg terseboet 
diatas itoe adalah berasal dari peni- 
poean laloe ia beri rapport pada po- 
litie sectie Pasar Baroe. 5 etik PMN 

Atas-pengoendjoekannja spion laloe 
roemahnja 4 pesakitan kedoea dige- 
ledah sampai 4 kali dan tidak berha- 
sil oleh karena ini mesin djahitia sim 
pan dibawah tanah dan tidak akan di 
kembalikan bila barang2nja dan oeang 
nja itoe tidak dikembalikan oleh pe- 
sakitan pertama. 

Penoetoerannja pesakitan pertama 
jang mengatakan bahwa sedikitnja pe 
sakitan kedoea mengetahoei tentang, 
itoe penipoean, membikin marah pesa. 
kitan De O, itoe sehingga sampdi ke- 
loear angin .... dari bawahnja. 

Publiek sama tertawa! - 
Dan ketika pesakitan pertama lan- 

djoetkan penoetoerannja ia hendak 
poekoel, akan tetapi dapat ditjegah. 

Ketika ia ditanja apa betoel ketera- 
ngan pesakitan pertama itoe ia bilang 
bahwa betoel'ia soedah bekerdja 28 
tahoen lamanja sebagai politie iatidak- 
mengetahoeinja bahwa keadaan begini 
matjam dilarang. 

Poen dalam pengoendjoekan pesa . 
kitan pertama diroemahnja sendiri dan 
diketahoei bahwa ia benar2 simpan 
itee barang boleh djadi oentoek di 
djoeal. 
Setelah di dengar keterangannja bebe. 
rapa saksi laloe Landraad bikin raad 
kamer dan achirnja pesakitan dihoe: 
koem 1 tahoen 3 boelan sedangkan 

De @. 6 boelan pendjara voorwaarde. 
lijk dibawah perdjandjian dari 2 ta' 
hoen 'amanja. Ta 
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Pasar copra. 5 

Aneta dari Londen mengabarkan. 

“   bahwa harga copra disana jaitoe: 
12/10/— penawaran, aa 

  



    

  

     

  

     

   
      

      
       

  

   
   

        

   

  

|. Koffie ready exportkw n-|dari soldadoe pendjaga2 dirinja Hit- 
—.35Niyas ada .mendjoeal boeat export| Bendera Inggeris berkibar ditengah2 

js 2000 tons browns ke Japan. Jang: an an dara bendera Bana sai dari 
near ada 200 ton browns dan Duitschland. € 

Sans superieur UAnetal — J Serombongan — orang” penonton 
a Sape aa jang — loear biasa  banjaknja, 

Ontra moto melihat datangnja pembesar? politiek 
Penoenggang jang England ini,” 3 
nganloeka hebat. | Dari lapangan terbang, dengan sege 

am Minggoe jbl, di Goenoengira berangkat ke Hotel Adlon. 
i di Gang Klintji soedah terdja- | oooooooooomooo 

penoebroekan hebat antara seboeah| .“. 
axi jang  dikandarkan 
ndonesier bernama Rikas b gan sebocah motorfiets 

nggang oleh toean 
NAK Ap 

| araannja hingga mendap ————— —— 
D0 Politie lantas-datang diitoe tempat | 86 anda kesasar di pegoenoengan, 

Vo dan periksa doed eknja kedjadian ini| Aneta kawatkan dari Soerabaja, t. t. 
Im. sedangkan toean Ten Cate diangkoet| Zoetmulder dan Hermans, doean2nja 
P4 ke toemah sakit... 'goeroe di H,B.S. Soerabaja, hari |Sap 
Ngpo SNN ar kbntak ngan - toe sore telah berangkat kedjoeroesan 
IP Loemadjang. Mereka mempoenjai mak 
| soed oentoek mentjapai Klakah dengan 
? melihat salah soeatoe Goenoeng. 

  

     

    

         

   
   
   

    

   

  

'. 
- 

—. NEDERLNAD 

Toeroenan Pieter Groen. 
en Haag, 24 Maart (Aneta) 

| tangga 22 Maart jbl., kapal si 
K-18 soedah berangkat lagi dari 
au tanah djadjahan Inggeris, Tir 

$ @' Acunha, sesoedahnja melakoe 

    

         bernama Pieter 
“jang pada tahoen 1808 kandas 

- poelau dan kemoedian mendjadi Go 
verneur. ena Lan 

anda 

  

   

     
   
     

     

   

     
    

  

   

   

2 

  

. Teloer kieviet jang pertama. 
Tn Dikirimkan oentoek 
sms SekRatoe 
Heerenveen, 24 Maart (Aneta). 

'ada. tanggal 23 Maart soedah terdapat 
— teloer boeroeng kieviet jang pertama, 

— Orang Belanda mempoenjai adat 
oentoek mengirimkan teloer boeroeng | 

1g terc ng pertama sekali | 

aoen mesti mem- 
     

     
         

      

   
   

   
    
    
     

  

0000 Belanda. 
1ag, 24 Maart 
soedah 'tentoe bahwa di 

ii Belanda akan dibikin satoe 
besar sematjam dengan kapal 

atendam”, oleh karena maskapai 
nbikinan kapal soedah mendapatkan 

andjian Pemerintah akan diberi- 
an 8 millioen roepiah dari werkfonds. 
Ka Mena 2 

“Meninggal doenia. 

n Haag, 24 Maart (Aneta). 
| meninggal doenia Overste C.A. 
J. Romswinckel bekas officier 

bala-tentara di Indonesia, : 
.. Congres Liberale Staatspartij. 
Amsterdam, 24 Maart (Aneta) 

Kemaren perkoempoelan politiek Libe 

  

     
   
   

   

   

1 Van Lidth de Jeude jang djoega 

  

Ba 
: D 

ate 
          

          

  

pilek dengan de- 

  

   
      

doe 1 
1 korban2 sampai sekaran 

    
   

   

    
   

cengan minister Inggeris 
0000 ke Berlijn, Tt 

 Datangnja menarik ba 
njak p ian lan. 
Ta : neta-Reuter) Sir 

on Pa t hari Minggoe 
Londen. dax K 

ri Parijs. Mereka bertemoe 
I-Amsterdam dan terbang 

ama ke Berliin, dimana mel 
oel 5.34 sore sampai di lal 

    

   
     

     

     

    

    

sepi, |land di Bertijn, 

       
     

  

   

' Ibeloem datang di Klakah dantidak ada 

o|tetapi sempai sekarang beloem ada 

g|kin atas permintaannja salah satoe roe 
Imah sakit di Bandoeng. Tapi sesoedah 

Iperdagangan diloear. 

ri |Anggauta 
oentoek perlajaran 1: 

(Aneta). | 

em (seolah-olah mereka didjadikan toekang 
eti| Kebonnja ass. R 

Jaterstaat jang baroe, 

| Ta diterima dengan gem-| 

SAN div. Bale Agoeng Soerakarta soedah 
2... Idiboeka dengan officieel, 

jakit griep (Pan 
Transocean) Lv, 

roes diserang |" 
    
     

soerat kabar ,,Papulaire" | 
agi dari beberapa 
gal doenia, hingga |: ai 

TP Bale Agoeng. 
| Kira2 djam 9 datanglah toean Gou 

Idian nampak poela H. Z. Prins Mang 

apitein Anthony |Legioen MN, dan seteroesnja Tocan 

bang Tempelhof dari kota|R. I. jg diomroep oleh toean Moeljadi 

  

    

    

— INeurath oeroesan locar negeri Duitsch- 
d, Sir Eric Phipps, Oetoesan Enge 

dan satoe eeregarde 

  

  
     

    

  

     

| Akan tetapi mereka sampai sekarang 

orang jang tahoe dimana adanja. 
— Politie soedah diberitahoekan, akan 

tanda2nja. 
— Paling belakang Aneta kawatkan dari 
Soerabaja, itoe doea goeroe dari HBS. 
Soerabaja, soedah terdapat kembali di 
dalam keadaan soesah pajah. 

Perkara kesasar sedang waktoe ma 
am dan tidoer dibawah langit. 

ja 

Obat jang tidak baik. 
Tentang itoe obat soentikan jang 

mentjelakan doea orang, Aneta men- 
'dapat kabar oficieel, bahwa itoe obat 
"Procain-adrenaline“ seringkali dibi- 

nja kelihatan bahwa obat itoe koerang 
baik, selamanja dibinasakan di bawah 
penilikan achli, oleh karena mana se- 
karang tidak ada obat itoe lagi didalam 

Tentang siapa jang mempoenjai salah 
Justitie jang akan ambil poetoesan 

ai ag -4 5 Oo. 

Bea teh di tanah Mesir. 
.. .Menoeroet keterangan Oetoesan Be- 
Tanda di Cairo, moelai tanggal 20 Maart 
1935, bea teh di tanah Mesir diting- 
ae sampai 5 pond Mesir per 1000 
ilogram netto, | 

—05— 

bestuur Indonesia Moeda. 
Mendjalani hoekoe- 
man tjaboet roem- 
poet dipekarangan 

—. roemah Ass. resident. 
Pembantoe kita dari Poerworedjo 

mengabarkan : $ 
Orang beloem loepa tentang itoe 8 

langgota bestuur I.M. tjabang Bagelen | 
jang mendjalani hoekoeman diroemah 
pendjara Poerworedjo, karena dihoe- 
koem oleh Landrechter disana, diper 
salahkan telah mengadakan cursus po 
litiek pada anggota anggotanja. 

Sekarang itoe pemoeda2 semoeanja 
telah dimerdekakan kembali, karena 

telah habis mendjalani hoekoemannja. 

'diwaktoe mereka didalam hoekoeman 
boekannja bekerdja seperti pesakitan 
pesakitan lainnja akan tetapi mereka 
diberi pekerdjaan speciaal, disoeroeh 
mentjaboeti roempoet di erfnja Ass. 
Resident dan didjaga oleh politie agent, 

esident. 
20 mma Aa 

Pemboekaan Bale Agoeng di 
Soerakarta. 3 

Dari Solo pembantoe kita mengabar 
kan, bahwa padahari Sabtoe 23 Maart 

'Moelai petanghari di gedoeng Pase 
an ,Kapatihan di aloon-aloon Lor 

ordplein) soedah kelihatan ramai 
a0em Bangsawan Kraton 

beberapa Regenten, Pange- 
idalem dengan pakaian 

   

  

an Abdida 
poetih pakai kris, 

Barisan militair Kraton di djadjar 
|moelai dimoeka Sasono Soemewo, sam 

| di gedoeng oentoek pemboekaan 

  

'atela 

verneur di Soerakarta dengan disam- 
boet lagoe Wilhelmus dan dipapakan 
oleh Z. H. Prins Hadiwidjojo. Kemoe- 

'koenegoro dengan pengikoetnja jalah | 
sementara Pangeran dan officieren dari 

Resident, Plaatselijk Militair dan semen 
tara autoriteiten Belanda, Pembesar 
Arab dan Tiong Hwa. 
- Ini kedjadian di broadkast oleh S: 

Apa jang kita lihat sehari hari, | 

. Precies djam 9 terdengarlah soeara 
inja reveille jang menandakan djika 
Z.N.H. Soesoehoenan sampai. Oepatjara 
(kraton jg compleet kelihatan dimoeka. 
Ramailah sekali soeara gamelan jang 
ditaboeh berbareng dengan muziek 
lagoe Wilhelmus. 

— ZN.H. de Soesoehoenan ini waktoe 
berpakaian militair. Dan setoeroennja 
dari kereta Keradjaan disamboet oleh 
toean Gouverneur dan Z.H. Prins 
Hadiwidjojo, dan teroes menoedjoe ke 
podium jang telah disediakan terletak 
ditengah2nja gedong jang dihias de- 
'ngan kelamboe Oranje. 

Oetjapannja Z.V.H. 
Soesoghoenan, 4 

Sesoedahnja doedoek sementara 
waktoe, dan sesoedahnja fotografen 
mengambil potretnja, berdirilah Seri 
Soesoehoenan dan bersahda jang mak 
soednja koerang lebih seperti berikoet : 

de 

Pangeran Hadiwidjojo, dengan ini 
'maka kami perloe memboeka Bale- 
Agoeng. Dengan adanja Bale Agoeng 
ini, moedah-moedahanlah kesedjahte- 
raannja Prodjo dan rakjatnja bisa ber 
tambah. Begitoelah Allah dan K. Nabi 
Moehammad s.a.w. senantiasa memberi 
berkah pada kita oentoek melakoekan 
Bale Agoeng ini, dengan ta'ada hala- 
ngan Soeatoe apa. 
.Dengan ini pimpinan Bale Agoeng 

kami serahkan pada Pangeran Hadi- 
widjojo dan dengan pengharapan ba- 
njak moga2lah Bale Agoeng akan dapat 
menjebabkan tambahrja ,kesedjahte, 
raan Prodjo danra'jat Soerakarta ata, 
pimpinanmoe”. : 

Setelah pembitjaraan tadi di soedahi 
berdirilah Prins Hadiwidjojo oentoek 
menjamboet serahan tadi jang koerang 
lebih maksoednja : 

Atas penjerahan pimpinan Bale 
Agoeng ini pada hamba, maka dengan 
sangat hamba mengatoerkan banjak 
terima kasih kehadapan Z,V.H, de Soe 
soehoenan jang telah menaroeh keper- 
tjajaan sepenoeh-penoehnja pada diri 
hamba. Moedah-moedahanlah atas ke 
hadlirannja ZVH, de Svesoehoenan ini 
memberi berkah kelangsoengannja Bale 
Agoeng, jang akan menambah kema'- 
moerannja Negeri Soerakarta dan me- 
nambah Pn Oa Ni ra'jat pada 
Ratoe hamba ZVH. de Soesoehoenan, 

Oleh Allah moedah-moedahan B.A. 
akan mendapat rachmat dan ta'ada 
halangan soeatoe apa.. 
Kemoedian toean Gouverneur di 

silahkan bitjara jang maksoednja koe 
rang lebih begini... ... 3 

Pidato Gouverneur 
Soerakata.: 

Dengan adanja Bale Agoeng, maka 
adalah soeatoe kedjadianjang penting 
jang pantas di masoekkan dalam 

  

dengan adanja Bale Agoeng ini bebe- 
rapa kepentingan Negeri akan di bi 
tjarakannja . oentoek  mentiari 
djoean Negeri. Dan seteroesnja me 
ugoeraikan Rijksraad jang soedah di 
boebarkan. 

Ikoei adanja B. A. ini jang akan 
soenggoeh2 bekerdja oentoek keper- 
loean ra'jat. 

Dan beliau memoedji Soepaja B.A. 

ngan Negeri dan ra'jal soerakarta. 
Pangeran Hadi Widjojo berpidato 

bahasa Djawa jang bermaksoed dan 
ditoedjoekan pada sekalian anggauta 

| Bale Agoeng jang mengarap kerdja ber 
sama-sama. 

Dan kira2 djam 9.40 Bale Agoeng 
diboeka dengan officieel, dan setelah 
selesai maka ini oepatjara ditoetoep, 
D:am 10 sama boebaran. 

ae ana. 

Perkawinan Bangsawan, 
Bangsawan Ujawa dan 
intellectueel Soenda.. 

Ini hari Senen 25 Maart diadakan 
perkawinan antara salah satoe poetri 
Prins Koesoemojoedo dengan Raden 
King Soeiaiman, kemenakan dari.regent 
Wiranatakoesoemah jang terkenal. Nan 
ti sore diadakan receptie, dimana toean 

Gouverneur poen dioendang, sedang 
besok hari Selasa sore Sri Soesoehoe 
nan bersama Ratoe Emas akan datang 
menengok penganten, diharian mana 
Gouverneur d.I.I. tetamoe poen dioen 
dang kembali. Sebagai perdjamoean 
hanja diadakan wireng. Demikian di 
kabarkan dari Soerakarta. 

Pendoedoek desa contra kaoem 
pensioen militair. 

Dari Poerworedjo pembantoe kita 
mengabarkan : 

Sedari doeloe kaoem pensioenan 
jang bertempat tinggal di desa, mes 
kipoen mempoenjai sawah dan peka 
rangan jang tjoekoep, beloem pernah 
dikenakan pekerdjaan desa, seperti 
pendoedoek desa jang terdiri boekan 
dari “kaoem pensioenan, jang hidoep 
dengan sebenggol sehari. 

Berhoeboengan dengan banjaknja 
kaoem pensioen militair jang bertempat 
tinggal di desa-desa dan mempoenjai 
sawah dan pekarangan jang tjoekoep 
lebarnja jang asalnja membeli dari 
pendoedoek esa, maka dari fihak 
pendoedoek jang boekan kaoem pen- 
Sioenan. tentoe sadja semoeanja pe 
kerdjaan desa lantas bertambah berat, 
karena mereka sendiri jang memikoel 
nja. 

Maka baroe2 ini, dari pendoedoek 
desa Djonarlor, district Poerwodadi,   riwajat keradjaan Soerakarta. Karena di rapat desa telah memadjoekan ke- 

kema 

Kemoedian atas namanja Gouverne- | 
ment, beliau menghargai dan menga 

mendapat berboeah oentoek kepenti- | 

f 

| 

  

     

beratan apabila itoe kaoem pensioenan 
militair jang mempoenjai pekarangan 
dan sawah jang bertempat tinggal di 
itoe desa tidak dikenakan pekerdjaan 
desa. $ 1 

Djoega oleh bestuur, waktoe diada- 
kan pemilihan loerah, telah di sjahkan 
bahwa semoeanja pendoedoek desa 
ig memponejai roemah sawah dan per 
karangan, dimoestikan mengerdjakan 
pekerdjaan- desa. Tetapi roepa-roepa- 
nja itoe kaoem pensioenan militair, 
maoe enaknja sendiri sadja, althans 

itidak maoe toeroet atoeran didesa, 
sampai sekarang tolak keras itoe ke- 
beratan dari pendoedoek desa jang " 
lainnja. : 

Di lain desa telah diadakan paksa- 
an pada kaoem perisioenan oentoek 
pekerdjaan desa, poen mereka tidak 
soeka djoega. Kabarnja mereka telah 
minta keadilan pada pembesar jang 

btinggi, soepaja tindakannja loerah de- 
Sa dihapoeskan, tetapi apakah itoe 
permintaan dikabozlkan atau tidak 
orang belaem mengetahoteinja. 

Apakah doedoek isilo dan djong- 
kok bisa dihapoeskan? 

Meskipoen dilain lain tempat lelah 
ada kemadjoean boeat linjapkan silo 
dan djongkok djikalau loerah2 desa 
menghadap di kawedanan, tetapi di.re 
gentschap Poerworedjo masih tinggal 
terbelakang boeat ini hal. Di lain re- 
gentschap, apabila loerah2 desa menga 
dap di kawedanan telah bisa doedoek 
dikoersi. akan tetapi, di regentschap 
Poerwordedjo, .itoe loerah2 desa ma- 
sih doedoek setjara koeno, jalah nge- 
lekor di oebin meskipoen hanja berha 
dapan dengan seorang djoeroetoelis 
wedana atau djoeroetoelis tjamat sadja 

Antaranja loerah2 -desa ada terda- 
pat bekas commies dan klerk, jang 
minta ontslag dengan hormat poelang 
ke desanja, karena dipilih mendjadi 
loerah, jang tadinja kalau berbitjara 
dengan (chefnja berbitjara Belanda 
dengan lantjar dang tidak pernah 
doekoek sila di depan chefnja, akan 
tetapi sekarang “setelah mendjadi 
loerah desa, djangankan berbitjara 
Belanda, berhadapan dengan djoe- 
roetoelis sadja soedah tidak leloeasa, 
jang tadinja nota bene pangkatnja 
sama tingginja dengan menteri politie 
atau wedana. 

Apakah ini atoeran jang soedah 
koeno bisa dihapoeskan? Tanja se- 
tengah orang. Tentoe sadja bisa,. asal 
ada permintaan dari loerah2 desa dan 
memadjoekan alasan2 jang tjoekoep, 
boeat minta doedvek dikoersi, kalau 
nanti dislangka akan menjamai mere- 
ka jang berkedoedoekan lebih tinggi, 
minta sadjalan 1 
doek di bangkoe, oempamanja. 

diperkenankan doe- 

Demikian toelis pembantoe” kita   dari Poerwordjo. 
  

  

      Djojomartono. 
  

  

  

Boeat kegoenaannja: 

  

  
Het Comite tot Hulpverleening aan noodlijdende Nederlandsch Indische Pelgrims in den Hidjaaz, te 

Penarikan di Betawi pada tanggal 15 April j.a.d. terketjoeali ada perobahan dari Directeur van Justitie. 

LOTERIJ OEANG BESAR 

1 Hoofdprijs ad f 75.000.— 1 Hoofdprijs ad f 50.000.— 
: prijs: ad 15 Tn 1 priis ad —Sy 5:000.— 

1 Ja 1 Aa oo p 10.000. 3 prijzen ,, f1.000.— — ,, 10.000.— B0 an An son On Ga an MOM Ga Aa 1 MMO 
| 250 1 Tn 100.— 5 ,, 25.000. — 150 ” nana 100.— — ” 75.000.— 

313 prijzen f 150.000.— 782 prijzen f 150.000.— 
2 

2 loterii wang, masing2 besar F 300.000, Terbagi. dalam 30.000 loten a f 10,— pakai nummer dari 

10001 sampai 40.000 dan terbagi lagi dalam lot per empat a f 2.50. 

3 
Batavia-C, c.s 
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GLOBE THEATER dee ekina penjakit koelit " 
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Pn ta. E Ga HN I AN ANT senmngas ya .. Djam bitjara : 6—7" sore $ 
Bs Abas Me k , t $ Ik . Ka : : i Hari Saptoe dan hari besar toetoep i ) A Ini malem dan malem Ih Ini malem dan malem brikoetnja Salemba 71 Tel WI 23 Me 

7 H E A ar E R "1 brikoetnya Ill paur miuNI dan” GLENDA FARRELL Pe aan 
1 Sasa k | Do Idoea bintang film jang soedah terkenal dalam Bertempat: SA 

Hera TN film kelocaran dari Warner Bros Ta cc 1 e ) lAM KFUGITIVE" | Dr. F.O.K. BORMANN Hn 
War Zija Onze Kinderen P ih sekarang “MROnOni Ta Nat Sd mi teen bone | Arts denah penjakit oemoem | 3 

. (WILD BOYS OF THE ROAD) MIL | 6 : Na Te 
Telefoon Weltevreden 282 

dengan | Prank Dam tr Dorothy Coonan — Rochelle Hudson 
" 'dan beriboe-riboe pemain lagi. 

2 : 4 2 # : van Heutzplein No. 11, 
, Sebelah Halte Gondangdia, ne 

“Dikarang menoeroet tjerita Daniel Ahearn | 9 k @ Maa lg pagi 2 en 431 

Segala kedjahatan2 dari anak-anak terserah kepada brang2 toea - Hanana 

    
  

  

            
  

  

    
  

  
  

  

    

  

  

  

dan pengoeroesnja. 5 | Satoe tierita jang menarik hati dari penghidoepan Journalisten |. an e 

Sebagi voorfilms : dipertoendjoekkan film carton ,,BOSCO THE di Amerika. » | R S | 2 
MUSKETIEERS" dan , DE SCHOONSTEPLEKKE Es de | . JOetrisno 

Ke Bs TT Hi : "DER AARP Extra film: »MIJNHEER HEEFF VERGADERING“ dan 
, VISSCHERSVACANTIE : IND. ARIS. 

mm mmm ALG, P : | 
An “4 5 : $ 3 Anak-anak boleh noaton Pi RACTYK Ha OOT OT TOPI TITI IT OTNI TT e Na Man 

L FE N WIDJAM BITJARA 
2 3 I Cc P - | : | 5 —7 SORE ENTRA E B OS OI 

Oude Tamarindelaan 131 Telf. “No. 
Mr, Cornelis 4 Na lang : 44. 

'Bocat hari SENEN 25 dan SELASA 26 Maart 1935 2 RI 2110 BIOSCOOP Mana 
0 PROGRAMMA BESAR E Bari Bat-C. J.E. VAN DER KAADEN 

» FILM KESATOE e ES : IPA ra Da | 3 | Kramatlaan 14 — Telf. WL. 3738 mr , S I MN ,399 Sg Film jang paling Serem dan Menakoetkan! Apem Sapa skema koelit, pe- '? r I 1 I l | : | A ' 1 ' R I HF : | j njaki jalanan  kentjing, pekakas- 79 | EF Ini. malem dan malem brikoetnja pekakas: boat obatin penjakit penjakit 
Gi dengen El Se jang bikin ane kefjantikandan 2 

: i: Kati dndam oeat bikinilang bekas-bekasIoeka BB cHARIES MORTON dan DOROIHY RIVIFR 8 Na Mn BEN DARA penat dan hee GABAREN 
2. (Terkenal dari F FOUR DEVILS) - perkiaran antara arisan O1ltie an endjanat terdjadi ertem Djam Bina hari Dak SEN uk 

i 2S : poeran-pertempoeran hebat dan keras sekali, siapa achirnja dapetkan ki io es 

4 FILM KEDOEA BE keren angan berklai penonton dateng saksiken sendiri ini malem! “ Hari Saptor Hore kahja detetib Tilas lebih 

Ooegioe. 

INI DIA serie-film jang soeda lama ditoenggoe : 2 SINGA dan DOMBA: Mena ee SA ERaNa MEA 
Ej » 

: 2 

3 THE LION AND THE LAMB sa »The Whispering Shadow” E Sae ma 
(BaJ -P JANG 2 dengen Carmel M :yers-Walter Byron-Miriam Seegar- KLEERMAKER VAN P EKALONGAN 

Montagu Love-Raymond Hatton-Chas Gerrard dell." YG |”wah Besar 2—0 Mendata tu 
dengen a Telegram-adres : BAKRI 

PEN Fl Jang orang paling Pa adalah satoe fjerita atau karangan jang | 
) .modern, menarik dan hebat, satoe fjerita bandiet atau pendjahat kota Berkenalanlah pada kita. Selamanja 

BELA LUGOSI London, dan jang bikin Scotland Yard poesing, dan bekerdja keras kita ada sedia dari matjem? kain djas 
& boeat moesnahkan itoe pendjahat jang pengabisannja memakan be- seperti : Wol, Palmbeach, lenen, dril, 

berapa korban kedoea pihaknja. en djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian segenap bangsa rapi   

  

dan netjis. Potongan setjara modern, 
pekerdjaan rapi—tjepat. Dio rea dasi 
wol tropical. 

  

  

  

  

  

  

Pa mama 134 
Boeat hariSENEN " j 

SELASA 25—26 40 Jaar Voetbal PAW YAVASUKUTAN VAS 
Maart 1955 | in Ned, Indie : HOTEL PAUZE 

Sawah Besar V. HL NAIMIN «01 
Petikan selama 40 tahoen perdjalanan voetbal jang Yara Na Kan Bandorin 

— E Tr A N N ' nampak di Hindia-Nederland E 
: : Ba Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 

(1894-1934) STAN poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 
Pemandangan 'loeas, rawatannja ba- 

goes . dan bersih, djongos-djongos 
Dihiasi dengan beberapa gambaran jang cilok dan njata Sekalian radjin. dan tjepat. mengoeroes tetamoe 

kampioen2 toea jang soedah terkenal permainannja. tentoe .menjenangkan aan kita -tida 
Bila membatja dan melihat gambaran2, jang tertjetak diini Duaksa aken poedji Hotel sendiri harap di 

petikan, soenggoeh pesat benar sport itoe soeboer di Hindia-Nederland saksikan sadja. 
Djika toean ingin memperhatikan pesat djalannja. sport, dan hendak Terletaknja HOTEL di Centrumnja 2 

mengetahoei djago2 toea dimasa beberapa tahoen jang lampau, silah- KOTA Bandoeng, 4 
kan beli itoe boekoe terbikin dari kertas jang haloes (lux) dan tebal 'Tarief kamar paling rendah dan 1 
dengan harga jang sangat moerah. menoeroet zaman. 5 

Ini boekoe dalam bahasa Belanda, Satoe 'bosikoe 1 2,75 kirim N.B. Sedia Kamar. boeat tinggal la- 4 
oewang doeloe. Lain onkos kirim f0.40 ma atau boelanan, abonnement .dapat ) 

: Hn harga dengan menjenangken, ah & 
Boleh pesan pada : an 

#... » : Memoedjikan dengan orak : 
Administratie Pemandangan De Eigenaar 
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Ini 2 Komiek mengoendangkan PENONTON boeat Ketawa soepaja. menghilangkah' pikiran Soe: 
sah dalam djaman Malaise ini. s0 
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Dari abad -ketoedjoeh belas soedah. 
azim “dipakai orang Maa apa 

ada mengoeraikan peman- 

tentang pimpinan tan:    
   
   

      

    

    

  

    
   

   

      

   

  

   

  

    
   
   
   
     

              

     

  

   

   

  

   

       

   

  

   
   
   

  

   
   
   

    

  

    

    

    

  

   

   
   

  

   

   

' poela mengenai Indo- 
“ katanja : TU OA 
Djaoeh itoe sekarang ini 

jangkit beberapa keadaan) 
: iran Japan jang hendak me- 

megang pimpinan diatas sekalian 
angsa di Azia, aliran economienja di 

enghindarkan  peroesaha- 
an tanah bangsa Europa 
ai poko'  kema'moeran 

ran anak negeri 
kaan politiek. dan economie 

ih loeas dan lain2 banjak lagi. 
ntah soedah tentoe mengeta- 

ini keadaan semoea, tetapi ia 
agaknja lebih soeka menoetoep matanja 
“oentoek melihat tentang apa jang akan 

ang, ini rebih baik dari pada mero- 
atau memperbaiki pimpinannja. 

litiek dj dari Nederland 
a ini zaman crisis, ada kenjataan 
da hilangnja keberanian dan ke 
nnja ketjakapan. Orang berkata 
oeraian-oeraian jang sedap di 

  

      

toeannja daerah2 Nederland), tentang 
megang tetap kekoeasaan dan ten 

memegang djadjahan Indonesia 
waktoe jang lebih lama, tetapi 

ng masanja oentoek mem 

ng laoetan, maka moelailah 
doek mereeken seperti se 
joeal hasil boemi, meng- 
"kos dan,orang moelai ber 

eorang tamoe jang mis 
menghindarkan pemba- 
perloe. Tentang meme 
skoeasaan, orang tidak 

oei lain djalan jg hendak 
pada mendjalankan pim- 

po jang tidak batasnja sekali 

ja mbangoenkan kegetiran 
ntjian) djoega dikalangan anak 

mana orang ingin dan ber- 
dak bekerdja bersama-sama 

Pemerintah Nederland goena 
ekan rakjat Indonesia. Achir 
loepakan atau sengadja me 
kesempatan oentoek menoen 
kepada anak negeri Indone 

engan berhoeboengan pa- 
- maka bagi Indonesia 
“akan bisa didapat ke 
pada lain-lain negeri. 

mandang pada be- 
3 tahoe 1935 dan 
- sementara dari 
a menoendjoekkan 
jang kita seboct- 

      
    

    

      
    

  

   

  

      

    

  

   
   
    

  

    

    

    
    

   
   
    

    

     

  

   

  

    

   

  

1omisch dan financieel: 
ang sebeloemnja 

1 NT ea 
jang tjakap ada perloe 
Ak einpetbarki ini k pa ». Pengeloera 

   

  

   

    

    

   dan ini djoega 
dibatasnja. ..!      

   

      

   
      

    

Hei 

“dari pengeloearan — kira-kira 

elepaskan hoetang, Disini 

itoe- pada beberapa diens 

  

   
   Iterkenal. ..! 

| pengoerangan hoetang dan memikirkan 

| memikirkan perhitoengan oentoek diri 

    

dari Nederland. jang yan Ga 

kepada | 

kan matanja kedjoeroesan gadji2 jang 
soedah banjak ditoeroenkan. Inilah 
ecept pentjotjokan Nederland jang 

  

| Tapi, akan moengkin djoega kedja 
dian lain roepa Dalam hal ini kita le 
bih doeloe memikirkan itoesrente dan tR 

  

litiek oeang terhadap Indonesia, de 
an mana Nederland ada koerang 

nja sendiri, Disamping itoe ada djalan 
agi jalah dengan reorganisatie dari 
staatsdienst masih bisa didapat peng- 
ematan dengan tidak langsoeng me- 

        

  

nimboelkan keroegian 

“ Kita mendapat indruk, begitoe kata 
»Het Volk” selandjoetnja, bahwa bu 
reaucratie masih sadja ada mempoenjai 
Ihal2 jang tidak bermanfaat dan bisa 
dihilangkan. Mendjalankan tindakan 
lebih lekas boeat menempatkan anak2 
negeri, mendoedoeki djabatan dja- 
batan oemoem verinheemsing, djoega 
bisa memberikan penghematan2 boe 
kan sedikit. sedang djika orang hen 
dak mengenakan bea pengeloearan 
atas tembako Deli, seperti jang dari 
doeloe2 soedah dimadjoekan, dan me 
ngenakan bea pengeloearan atas rub- 
ber2 ondernemingen, sekalian ini bisa 
menambah penghasilan dan bisa mem 
bikin koeat kas Negeri. Disamping 
itoe kami memikirkan politiek jang 
lebih loeas terhadap anak negeri jang 

'moedian akan meroepakan. bangsa 

  

Kongres perempoean Indonesia 
jang kedoea. 

Seroeannja. 
Sebagaimana doeloean pernah di 

kabarkan, kongres terseboet akan di- 
adakan dikota Djakarta. Dibawah ini 
kita moeatkan seroean dan makloemat 
P.P.LI, “jang” berteeken Penitera Nj. 
Badingoedjaman “dan  Ketoea. Sri 
Mangoensarkoro: » 

' Kemoedian tanah air dan bangsa 
Indonesia hanja bisa lekas tertjapai, 
djika Kaoem Iboe toeroet mengoesaha 
kannja. Kaoem Iboe dan Kaoem Bapsk 
berdjadjar, sama32 “bekerdja dengan 
sedar, masing2 dengan tjara dan pada 
lapangan jang selaras dengan chodrat 
nja. Kaoem,Iboe dan Bapak bekerdja 
bersama2, masing2 de igan melaloei 
garis2 perdjalanannja sendiri, tetapi 
menoedjoe maksoed jang satoe, kema 
djoean tanah air dan bangsa! . 

Kaoem. Iboe Indonesia, insjafkah 
akan kewadjiban kita itoe ? 

Tahoekah kamoe, betapa pentingnja 
tempat Kaoem Iboe dalam perdjalanan 
kemadjoean bangsa ? 5 
“Tiap2 hari kita menghadapi peker- 

dja'an kita didalam roemah tangga 
Saban - hari “kita berhoeboengar de- 

ggan anak2 kita, pengharapan kita. 
Sewaktoe2 kita bertjampoer-gacel de- 
ngan perempoean2 “jang sebangsa. 
Dengan tiada berhentinja kita toeroet 
mengalami, bagaimana koerangnja ke- 
madjoean dan betapa soesahnja peng 
hidoepan bangsa kita, 

Tentoe kita ingin dalam tiap2 hal 
jang terseboet diatas mempoenjai pen 
dirian jang sehat, jang baik, jang 
moelja. Pendirian,jang moelja itoe akan 
kita dapat, djika kita masing2 telah 
mendapat Keinsjafan sebagai Iboe 
Bangsa Indonesia. 
Karena ,,Keinsjafan Iboe Bangsa" 

itoelah pekerdjaan kita dalam roemah 
tangga akan mendjadi pekerdjaan jang 
berderadjat tinggi, anak anak kita ke- 

MakloematP.P:Li dani. 

  

  

Dia kasi beberapa bidji stopples, gela 

apak baoenja. Tetapi sekarang! orang 

Oleh kami sengadja dibikin propaganda 

jang berkeliling ' diseloeroeh 

ini!: toean berdagang tehlah! Toean 

djelas-djelasnja, djoega tentang! bagai- 
mana djalan membeli t&h jang” paling 
baik dengan harga jang paling rendah: 
toean toelislah soerat pada: 

Thee Expert 
Bureau |   

'Dia poeas dan senang, : 
karena tahoe djalan jang 

“. djitoe, 

tiap waroeng dalam dia poenja kampoeng." Sama waroeng itoe 
lantas dia djoeal teh. Tehnja baroe dan baik, jang dia dapat beli 
dari Thee Expert Bureau dengan harga jang speciaal rendahnja. 
Teh itoe dia simpan dalam kaleng jang bisa tertoetoep rapat. 
Doeloenja jang didjoeal orang dikampoeng ialah teh boeroek, 
soedah toea, disimpan . dalam peti atau kaleng jang dibiarkan 
terboeka sadja, oleh. sebab .itoe boeloekan (bertjendawan) dan 

rasanja: sebab itoe makin lama orang minoem teh makin banjak. 

jang besar dan loeas sekali dengan . 
kami poenja auto reclame besar-besar, : 

tanah “1: 
Hindia. Petiklah boeah dari propaganda Ri 

bisa dapat segala keterangan /jang se- 5 

S 

s dan mangkok sama tiap- 

djoeal teh baroe dan €nak   

  

o 
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tentang rijkseenheid (persa-| 
bertindak segera djika memandang 

Njjang akan datang. Dan achirnja, apa 
T|jang lebih penting dan mendjadi per- 
a | hatian oemoer rakjat anak negeri jang 

Itah dengan pikiran pendek begitoe 

n hendak ditoeroen-| | 
sampai 260 atau 270 millioen. 

ni boekannja satoe pekerdjaan| 
gampang. Boekankah sebagian| 

       
    

     

  

it — mesti lenjap oentoek| 

ak maoe oesik ganggoe.| - 

anjak didjalankan peng- 

dengan djoedjeer dan terbatas dalam 
lingkoengan aman sedjahtera, bekerdja 
goena kemadjoean negerinja baik eco 
nomisch maoepoen geestelijik. 

Pimpinan jang boekan hanja bisa 
kita, 

segala apa jang ada didepan hidoeng 
nja, tetapi djoega pimpinan jang 
membikin perhitoengan tentang apa 

ditimpa kesoekaran itoe, ialah beban 
'belasting jang berat dan jang dinaik- 
kan juist dizamannja rakjat sedang 
sengsara, inilah jang agaknja koerang 
mendapat pemeliharaan kewadjiban 
dari jang berkoeasa. 

Tetapi boeah fikiran kita ini, sama 
djoega seperti orang mengetok pintoe 
tocan roemah jang toeli. Indonesia 
letaknja ada djaoeh sekali. 

. Dalam tahoen2 jang masih moedjoer 
(kaja) waktoe  bermillioen-mi!lioen 
ogang dari Indonesia mengalir ke 
Nederland, perhatian oentoek berboeat 
|sesoeatoe maksoed bagi rakjat Indone 
sia, memang soedah sedikit sekali. 
Apalagi sekarang zaman begini, orang 
ingin melepaskan itoe perhatian hen- 
dak berboeat sesoeatoenja. Dan boeat 
selandjoetnja orang hendak menoeng- 
goe sadja apa jang akan kedjadian. 

' Dari satoe Pemerentah jang didalam 
negerinja sendiri soedah tidak ber- 
koeasa dan tidak sanggoep oentoek 
mendjalankan politiek kemakmoeran, 
soekar orang mengharap lain djalan 
jang akan terdjadi. | 

Tetapi ini tjara memegang pemeren 

kedoea 

  
    
akan mendjadi 

roepa, boeat di Azia lambat laoen hegoro, 

'akan menimboelkan bentjana lebih he 
bat dari pada di Nederland. 

Sekian toelis »Het Volk” jang ta" 

“ Joesah ditambah commentar lagi. 

Maksoed Komite 

ngadakan persiapan akan adanja kong- 
Sekarang komite itoe 

soedah berdiri sebagai Hoofdkantoor 
Kongres Perempoecan Indonesia xe II, 
karena pada tempat2 jang lain baiknja 
diadakan komite2 djoega oentoek mem 
bantoe pekerdjaan hoofdkomite, Seka- 
rang hoofdkomite soedah moelai be- 
kerdja, Kami pertjaja dengan sepe- 
noeh-penoeh kepertjajaan, bahwa tiap 
tiap perempoean Indonesia akan mem- 
bantoe maksoed itoe baik dengan oe 
ang, maoepoen dengan tenaga. Dari 
kaoem bapak poen kami harap per- 
bantoean dan kedermawanannja. 

res  terseboet. 

Indonesia jang baroe, jang lebih koeat 
dan moelja dari Dada 
karang ini: pergaoelan kita sekaoem 
akan mendjadi soember kemadjoean 

kaoem perempoean Indonesia: 
pengalaman kita atas keadaan bangsa 

pendorong. soepaja 
mentjepatkan kemadjoean. dan mem- 
perbaiki penghidoepan bangsa. 

Karena ,,Keinsjafan Iboe Bangsa” 
itoelah hidoep kita, perempoean Indo- 
nesia, akan tambah artinja, tambah 
pentingnja, baik dalam roemah-tangga 
maoepoen dalam masjarakat, 

Kesempatan jang sebaik baiknja oen- 
toek membangoen ,Keinsjafan 
Bangsa” itoe adalah soeatoe kongres 
perempoean Indonesia, 

2 

Persiapan kongres. 
Berhoeboeng dengan itoe, maka atas 

initiatief P.P.LI (Persatoean Perkoem- 
poelan Isteri Indonesia) sekarang di 
Djakarta telah berdiri soeatoe Komite 
Kongres Perempoean Indonesia jang ke 
doea. Komite itoe terdiri .atas : 

1, Nj. Margono ketoea, 2 Nj. Parma 
Iskandar wakil ketoea, 3 Nj. Soekamto 
penitera (secretaresse)p/a Taman Siswa 
'Kemajoran Batavia-C., 4 Nj. Koesno 
bendahari 1," 5 Nj. Wiriaatmadja ben- 
dahari Il, 6 Nj. Dahlan Abdullah pem- 
bantoe, 7 Nj. Sardjono pembantoe, 8 
Nj. Sindhito pembantoe, 9 Nj. Kayadoe 
pembantoe, 10 Nj. Rahman Tamin 
pembantoe, 11 Nj. S. Soewandi pem- 
bantoe, 12 Nj. Abdoelrachman pem- 
bantoe, 

Disertai badan pengawasan dalam 
oeroesan oeang jang terdiri atas : 

1 Nj, Koesoemo Oetojo, 2 Nj, Tham- 
rin, 3 Nj. Mochtar Peraboe Mangkoe- 

Tempat, waktoe, sifat 
dan pimpinan Kongreis 

Kongres Perempoean Indonesia jang|toeroet berkongres itoe hanja mendjadi 
ini akan dilangsoengkan di 

Djakarta (Batavia Centrum) pada boe- 
lan pertengahan tahoen 1935 ini. Pem- 
bitjaraan2 jang akan dibitjarakan ada- 
lah ditoedjoekan kepada perbaikan 
keadaan roemah tangga dan masjarakat 
Indonesia. Dengan djalan demikian 
akan-timboellah pada kita ,,Keinsjafan 

gsa kita se- 

itoe oentoek me 

Iboe Bangsa“ jang membawa arti, bah- 
wa Kaoem Iboe Indonesia sekarang ini 
toeroet menanggoeng djawab atas baik 
dan boesoeknja bangsa Indonesia jang 
akan datang. Agar soepaja Sifat Kongres | 
bisa sebaik-baiknja dan bersifat oe- 
moem se-Indonesia, maka pimpinan 
Kongres diserahkan kepada suveatoe 
badan pengoeroes kongres peremipoean 
Indonesia jang ke II, terdiri atas bebe 
rapa orang jang tinggal di Djakarta 
dan ditoendjoek cleh perkoempyoelan2 
jang toeroet berkongres. 

Samboetan terhadap 
Kongres. 

Setelah soerat2 seroean diin adjakan 
dari P.R |I. disiarkan pad: perkoem- 
poelan2 perempoean selor:roeh Indo- 
nesia, maka ternjatalah ysada soerat2 
jang 'masoek, bahwa mijksoed Kong- 
res itoe disamboet derigan gembira,, 
hingga sekararig soedah tertjatat 21 
perkoempoelan perempoean jg akari 
toeroet mendjadi anggota, 5 
1. Kaoem iboe Toeban, 2. Mardi Poe- 
teri. Pemalang. 3. Pasoendan Isteri 
Bandoeng. 4. Sarekat Poeteri Islam. 
Makasser. 5. Perkoempoelan Roekoeni 

Iboe 

segala permihtaan2 oentoek toeroet 
mendjadi anggota kongres jang datang 
kemoedian, x 

Tiap-tiap permintaan oentoek men- 
djadi anggota kongres hendaklan di 
sertai Statuten dan Huishoudelijk Re- 
glement perkoempoelannja atau beloem 
dapat, werkprogramnja. 2 

Pengoeroes congres 
jang soedah disoe- 
Sen 

Pengoeroes Kongres jang soedah di 
Isoesoen ialah sebagai berikoet : 

1 Nj. Sri Mangoensarkoro Ketoea, 
2 Nj. Soewarni Pringgodigdo Wakil 
ketoea, 3. Nj, Moehamad Roem Pani- 
teral. 4 N. Soehariah Panitera I!./5 Nj. 
Soeparto Bendahari, 6 Nj. Sardjono 
pembantoe, 7 Nj. Njenewar pembantoe, 
8 Nj. Kasman pembantoe, 9 N. Idalia 
Salim pembantoe. 10 N, Sediah pemban 
toe, 11 N, Soerjati pembantoe, 12 N. 
Soegiarti pembantoe, 13 N. Soehara 
pembantoe, 14 Nj. Hardjono pemban- 
toe, 15 Nj. Wiariaatmadja pembantoe, 
16 Nj, Winoto pembantoe. 

Penosetoep. 

Maka makloemat ini kami soedahi   Isteri. “Tanggerang. 6. Permi bagian 
poeteri Padang, 7. Persatoean Isteri ' 
Andalas. Bandoeng. 8. Isteri Sedar. 
Mataram. 9. Wanita-Taman-Siswa Ma- | 
taram 10. Persaudaraan-isteri Ban-' 
doeng. 11. Kemadjoean-lsteri Djakarta, 
12. Isteri-Indonesia. Djakarta. 13. Wa- 
nito.-Oetomo. Mataram. | 14, Poeteri- 
Boedi-Sedjati. Soerabaja. 15, Sentjojo 

dengan permintaan, dengan seroean 
kepada tiap-tiap poetera dan poetri 
Indonesia, soedi apalah kiranja mem- 
perhatikan kongres itoe, menolong 
menjiar-nyiarkan maksoed kongres itoe, 
dan menjokong sekedarnja oentoek ke 
perloean perongkosan kongres itoe, 

Selamat “dan Bahagialah Kongres 
itoe! Berhasillah Kongres itoe pada   Rini. Solo. 16. Persatoean Poeteri' 

taram. 18 Dharmo Laksmi. Salatiga, | 
19. Kaoetamaan Isteri. Medan. 20.. 
Wanito-Kenfjono, Bandjarnegara. 21, 
Seri-Derma, Solo. 

Tentoe sadja PPI. tidak bisa me 
ngetahoei alamat segala perkoempoe 
lan perempoean di Indonesia. 
djika ada perkoempoelan perempoean 
jang beloem dapat soerat seroean dan 
adjakan dari P2Il., hendaklah memaaf 
kan kekoerangan itoe, dan selandjoet 
nja memandang makloemat ini sebagai 
seroean dan adjakan oentoek toeroet 
berkongres. P2II. pertjaja dengan se 
penoeh penoehnja kepertjajaan, bahwa 
perkoempoelan2 itoe setelah membatja 
ini Jaloe- memadjoekan diri oentoek 
toeroet mendjadi Anggota K-ongres 
itoe. Berhoeboeng dengan banjiak jang 
salah tampa, maka perloe disirii kami 
terangkan, bahwa perkoempoellan jg. 

anggota Kongres sadja, tidak dengan 
djoega mendjadi anggota P2II, 

Perkoempoelan jang toerovst akan 
berkongres diminta soepaja m' smberi- 
tahoekari maksoednja itoe kepsada Pe 
niteran Pengoeroes Kongres Gang 
Sawo No.13 Bat. Centrum, jaing dise   Indonesia. Soerabaja. 17. Aisfah. Ma-j: 

Djadi | 

Noesa dan Bangsa, 
—0— 

Diroendaeng malang ....! 
Goena mentjari rezeki 
tidoer didjalanan di 
toebroekvrachtauto. 

Dari Krawang pembantoe kita me- 
ngabarkan : 

Djikalau orang maoe memboeang 
waktoe .bargoen djam 2 malam, da- 
pat menjaksikan betapa banjaknja 
orang lelaki dan perempoean jg hen- 
dak pergi menoeai padi disawah da- 
lam daerah onderdistrict Djatisari dan 
Paboearan. Waktoe itoelah boekan ratoe 
san lagi tetapi riboean banjaknja orang 
menoedjoe kesawah jang akan diketam 
padinja. Banjak diantara mereka itoe 
berangkat dari roemahnja masih ma- 
lam merasa. mengantoek dan tidoer 
ditepi djalanan menanti waktoe siang. 
Empat orang! diantara orang2 jang 
tidoer itoe paila malam kemis j.b,l. di 

betoelan kamipoeng Perapatan (Djati- 
sari), telah mendapat tjelaka karena di 
tbebroek vraclitauto. 6 

Tiga orang dapat loeka parah dan 
mengoeatirkan djiwanja sedang jang 
seorang mendapat loeka ringan. Ke- 
ampat mereka ini lantas dikirim keroe 
mah sarit di Poerwakarla, sementara     rahi pimpinan kongres dan mienerima politie mendjajankan kewadjibannja,      
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isatie Kita 
"am 

“ 

"g 

dari Semarang me- 

« 

Pembantoe kita 
.ngabarkan : Tag Bi 

Pada hari Djoemaat malam Saptoe | 
tanggal 22/23 Maart 1935 kira-kira 
djam 9,30 P, I. D. di- Semarang telah 
mengadakan — massa-penggerebekan 
atas dirinja anggauta2 dan pengoerbes| 
partai-baroe jang dinamakan ,Organi- 

satie Kita” CO J1 00n INA 
Sepandjang penjelidikan dan pen-j 

dengaran kita jang dapat diperijaja, 

bahwa pada waktoe itoe ada 6 orang 

jang ditangkap dan teroes di bawa 

ke politie-bureai. Di antara jang 

tertangkap dan jang baharoe kita 

ketahoei adalah seperti berikoet : 

“1. Sarpinoedji, bekas Digoelist. 

“ 2. Soepardi, anggauta P,N.I. 
3. Moehamad, tidak mendjadi ang- 

gauta partai kebangsaan jang telah ada. 

Lain2nja beloem kita ketahoei lebih 

 djelas. : : : 

Penangkapan atas dirinja 

Sarpinoedji, 
Pada kira2 djam 9 30 politie afd, 

P.I.D. dengan dikepalai oleh Toean 

A.W. (Soemarsono| jang semoea tidak 
koerang dari 6 pegawai pemerintah dan 

| diloear masih banjak reserse telah da- 
tang di Pergoeroean »Timoer“ Per- 

goeroean itoe baroe sadja didirikan, 
bertempat di Baterman besar, Depok, 
dalam mana Toean Sarpinoedji poen 

djadi goeroe, 
omte Nu serta baik sikap Toean 

Soemarsono, atas nama Pemerintah 

menjoeroeh memberhentikan peladjara 

ran waktoe itoe. 
—Bertindaknja Toean Soemarsono jang 
begitoe tenang sdan sabar, patoetlah, 
mendjadi tjontohnja lain2 pegawai 
'pemerentah. Satoe-persatoe dengan 
“penggeledahan atas dirinja moerid2 di 
lakoekan jang sebagian banjak terdiri 
dari orang2 dewasa. Setelah ini selesai 
disoeroehnja mereka meninggalkan 
roemah pergoeroean itoe. 
Kemoedian Toean Sarpinoedji jang 

kebetoelan- ada disitoe dan baharoe 
memberi peladjaran, teroes diminta 
poelang keroemahnja dahoeloe di Kp. 
Kelengen—Besar djoega bilangan De 
pok, Sehabis dan roemahnja Toean 
Sarpinoedji, maka toecan ia teroes di 
bawak ke politie-bureau. Mi 

. Perlot di peringatkan disini, bahwa 
Togan Sarpinoedji dahoeloe pernah 
doedoek dalam Stafredactie , Kerabat” 
jang mengeloearkan .Kitab Ilmoe Penge 
tahoean“ bernama ,Doenias ber- 
tempat di Semarang djoega. 

»Doenia“ baroe terbit satoe kali, 
tetapi lantas tidak keloear lagi, entah 
karena apa, 

Penangkapan atas di 
rinja Soepardi 

Pada kira2 Djam 10 malam hari 
Djoem'at malam Saptoe, politie telah 

lama bersiap menoenggoe disekitarnja 
roemah Toean Soepardi, Karangbidara 
Semarang. Kira2 djam 11 karena roe 
mahnja toean Soepardi soedah ditoe 
toep, maka salah satoe reserse telah 
ketok pintoe minta soepaja diboekanja 
Seorang istri boedjangnja jang soe- 

dah tidoer mendengar soeara ketokan 
ia laloe keloear oentoek memboeka pin 
toe, Ia merasa terkedjoet setelah ada 
orang lelaki berdiri didepannja, tetapi 

.. 

   

5 

io Kita dan United Fopuliok 
sia ? 

. 

  

Penggrebekan perkoempoelan barce di Semarang. — Orga- Ta PN nisatie anti Loonbelasting ? 

  

dengan pelahan itoe pegawai negeri 
bilang: ,,Djangan takoet, saja ada po- 
litie”, kemoedian laloe permisi boeat 

maksoedkan oleh politie. Setelah di 
beri izin, pemeriksaan pada soerat2 
dilakoekan. Diantara jang diperiksa 
ada doea boekoe ketjil jang dibawak. 
Pemeriksaan ini dilakoekan ada makan 
tempo satoe djam lamanja. Pada wak 
toe penggerebekan itoe, kebetoelan 
toean Soepardi tidak berada diroemah. 

Selagi politie jang tidak koerang 
dari 6 orang akan meninggalkan, roe 
mah, tiba-tiba toean Soepardi datang 
dengan membawak acten-tasch, toean 
Soepardi dikasih tahoe atas maksoed 
politie tjari dan tangkap padanja. 
Mendengar ini Toean Soepardi ting- 
gal senjoem dan tenang sambil 
membaiki pitji berdiri ditengah2 po- 
litie, ia kipas2 dengan pitjinja. Me- 
ngingat kepentingan politie, toean 
Soepardi di'larangnja masoek roemah: 
dan taschnja jang olehnja dibawak 
dimintak oleh politie. 

Iboe dan Isterinja (baroe hamill 
melihat dan mendengar ini, roepa2nja 
tidak merasa terkedjoet, karenatoean 

mentjari Soepardi dan soerat2 jang di| 

    

demikian, njata dipoelau ini, kita de- 
ingar dari pihak jang boleh dipertjaja, 

'Jakan diadakan poela beberapa sekolah 
di- kota ini oleh orang toea2 sebab 
sekolah Mandrasah di Kampoeng Parit 
pimpin pemoeda-pemoeda itoe me- 
mandang pihak toea2 karena bersalahan 
tempatnja Madrasah ini tidak di te- 
ngah2 Kota benar, sehingga inilah tim 
boel lagi fikiran beberapa pendoedoek 
ini mendirikan Madrasah baroe, djadi 
njata roepanja disini berlomba lomba 
akan mentjari kemadjoean zaman 
crisis ini dalam doenia Onderwys, 

  

  

  

wb. 

Bondstraining 

A—B4—1 

Hn Sah 

“PIRSN LM, 

sv. Oedaja-sv. Malabar 2-0 

Pertandingan terseboet diatas jang 
dilangsoengkan pada hari Saptoe jbl. 
berkesoedahan dengan stand terseboet 
diatas. Ternjata Oedaja ada difihak jg. 
lebih oenggoel dan ada pada tempatnja 
djika perkoempoelan jang terseboet 

'Soepardi memang sering ditjari po- wa 
litie, seperti 2 kita ingat pada| Pelakangan dapat ditjoekoernja. 
waktoe ia ditjari politie, berhoeboeng ati 
ia toeroet mendjoealkan boekoe ,,Indo- 
nesia Merdeka” karangannja toean 3 PS.LT.T. 
Ismoe, Solo" dan ketika ia ditangkap 
karena vergader-verbod. Toean Soe- Sv. Lego — wv. O.P. 1I—1., 
pardi bergeraknja beloem lama, ialah B.P.M. — K.O.P 2—3 
sedjak P.B.I. moela2 lahir di Se- 
marang. Bisa djoega karena tidak 
tjotjok dengan azas dan teedjoeannja 
P.B.I., ia laloe minta berhenti pada 
waktoe P.N.I. berdiri di Semarang, 
'Dahoeloe dalam P.N.I. ia mendjadi 
| Bendahari. 

Penangkapanatas diri- 
nja Moehamad. 

Kabar ini mengatakan, bahwa toean 
Moehamad, beroemah di Boeloe telah 
ditangkap djoega, jang djamnja dan 
harinja poen sama2 dengan lainnja, 
(Sedang lainnja lebih Iandjoet akan 
kita selidiki, 

Itoe partai baroe. 

“Penangkapan2 terseboet, karena po 
Titie di Semarang jang actief mendja- 
lankan penjelidikannja dapat mende- 
ngar, bahwa di Semarang atas initiatief 
nja toean Sarpinoedji telah didirikan 
soeatoe partai-baroe jang dinamakan 
»Organisatie Kita”. Sepandjang lahir 
nja ,O.K.“ sedikit sekali orang men: 
dengarnja. Malah ada kabar poela, 
bahwa disampingnja . Organisatie Kita“ 
ada lagi satoe organisatie jang diberi 
nama ,,United Republiek Indonesia" 
(UR) 

»Organisatie-Kita” dan ,U, R, 1.” 
hekerdja sendiri tidak berhoeboengan 
atau mengadakan contact dengan par 
tai2 kebangsaan. -— 

Kabar poelz sampai pada kita kalau 
kedoeanja hanja mementingkan so'al 
(pergerakan kaoem-boeroeh. Dan actie 
jang pertama akan dirantjang dengan 
'djalan via atau compromis dengan 
'madjikan akan minta soepaja madjikan 
memintakan toeroennia Loon-belasting 
pada pemerintah. Kabaran lebih lan- 
djoet akan kita selidiki. 

  

Tandjoeng Pandan (Billiton). 

An Pemandangan. 
Di Poelau Belitoeng ini sebetoelnja 

tidak permai dan ramai seperti lain2 
- negeri, tetapi boleh diseboet madjoe 
djuega, Kalau kita ingat dan perhati 
kan 10 tahoen'jl, disini ada sangat 
boeroek tetapi sekarang jang paling 

'Soedah berasphalt, roemah jg, indah 
indah terdiri dengan teratoer, kebanja 
kan ini persorieel dari G.M.B. 
Keamanan ada sangat . baiknja, per 

serikatan politiek maoepoen tidak, sa- 
ma sekali boleh dikata tidak ada. Se- 
kolah2 kebangsaan baik jang berdasar 
agama selain dari sekolah PLS. (Ini, 
school 2e kl. sekarang diganti vervolg 
dan Volksschool), beberapa sekolah 

  

nandakan soedah moelai insjaf djoega. 
Dalam kalangan sport pendoedoeknja 
tidak soeka djoega ketinggalan, seperti 
voetbal, Badminton dan «Tennis jang 
dioesahakan orang pada hampir tiap2 
kampoeng. Baik tentang bersoerat ka- 
bar wmaoepoen pergerakan sangat 
beloem berarti, boleh dikata masih 
djaoeh kebelakang. Inilah kita ta'oesah 
herankan lagi karena roepanja mereka | 
beloem lagi insjaf. Ha 

' Perloe nasi alias hidoep orang Bu 
litoeng tergantoenglah hanja jang diba   permai dan indah keadaannja, djalan2 | 

Arab baroe diboeka lagi, inilah me | 

| rapkan copra dan getah karet tetapi 
kedoea djenis inipoen harganja sangat 
merosot dan .... njawa economie 
Belitoeng terantjam djoega, hingga 
ra'jat kebanjakan terpaksa mentjari 
penghidoepan dengan djalan meraih 
sedikit2. (Ketjoeali pegawai2 Gouver 
nement dan G.M.B.). Ta? oesahkan 
membajar sangkoetan Negeri, sekedar 
isi peroetnja tidak lebih daripada men 
'tjoekoepi boeat sehari2, tidak lain di 
sebabkan zaman Crisis (malaise) ini 
djoega tidak soeka ketinggalan. Ada 
|poen achirnja hal ini memoekoel amat 
keras pada Pendoedoek di Djambi 
dan Palembang, 
|Harga karet merosot, zaman emas di 

negeri karet itoe. 

negeri karet akan berbalik djadi zaman 
PF... batoe! 

Kehaoesan Onderwijs. 
Kita ketahoei keadaan poelau ini 

pendoedoeknja sangat benar kehaoesan 
Onderwijs dari dahoeloe sampai se 
karang, biarpoen kita sama tilik kea 
daan Onderwijs pada waktoe ini njata 
terbagi doea, jang kesatoe didirikan 
oleh Pemerintah, kedoea oleh particu 
lier, tiada asing djoega kedoeanja da 
pat Crisis pada waktoe ini, seperti 
bagian jang satoe jaitoe disoesoeti, di 
koerangi goeroe2nja ada dipensioenkan 
di wachtgeldkan dan djoega diberhenti 
kan dengan hormat, Soenggoelipoen   

  

Hari Sabtoe jbl. soedahi dilangsoeng- 
kan pertandingan diantara kedoea 
djago, sv. Lego — vv. O.P. dibawah 
pimpinan toean Saoemin : dengan men 

dapat perhatian jang tidak seperti bi- 
asanja bila ini kedoea elftal bertempoer, 
disebabkan oedara ada mendoeng, 

Kekoeatan berimbang, sehingga per 
tandingan berdjalan sangat menarik, 
masing2 fihak dapat pekerdjaan keras 
goena menahan atas kehormatan nama 
perkoempoelannja. Moment2 jang span 
nend ada nampak pada kita, sajang 
dalam ini pertandingan jang soeng- 
goeh sengit, berobah mendjadi sebalik 
nja, berhoeboeng dengan hoedjan de- 
ras jang menjiram veld, menjebabkan 
lapangan mendjadi litjin dan tak loe- 
poet spelers tergoeling2 dan pertan- 
dingan berachir dengan draw, masing2 
dapat mentjetak 1 goal. 

B.P.M. — K.O.P. 2 — 3. 

Dibawah oedara mendoeng, kemaren 
sore telah dilangsoengkan pertandingan 
antara v.v. B. P. M. dari Priok 
dengan K.O.P. jang terseboet belaka- 
ngan ada combinatie elftal jang terdiri 
dari beberapa tenaga v.v. Lego dan 
O. P. dibawah pimpinan Soemo. 

Kalau sadja oedara ada seperti biasa, 
kiranja lapangan akan dapat dibandjiri 
oleh penonton, dan ternjata pentandi- 
ngan ada harganja boeat dilihat dan 
full spirit. Pada  waktoe jang 
soedah ditetapkan, selakoe hakim pe- 
misah tocan Wagimoen menioep fiuit- 
nja dan kedoea belah fihak menoe- 
roenkan barisannja seperti berikoet : 

Ke OB. Bandjir 
Toempoek — Endjang 

N.N, — Moh. Nasar — Memed 
Koekoeng— Djaelani- Ermawi— Soemo- 

Abd. Rachman. 
Oo 

Oemees — Rosiman—Simon —Marcus— 
Soerja 

Daoed — Rohajat — Soewojo 
Mochtar — — Marsan 

B.P,M, Rasimin. 

BPM, boeka serangan terlebih doe 
loe, dengan perlahan2 dan samenspel jg 
rapi soedah bisa menggerajang di de- 
fensie K OP. tetapi kemoedian soedah 
bisa dibikin boejar oleh kedoea backstel 
KOP. dan bola ditendang ke tempat 
jang lebih aman via kaki Memed, me 
lajang ke djoeroesan Rachman tetapi 
beloem sampai kekakinja, fihak moe- 
soeh sampai terlebih doeloe dan sam 
boet dengan ia poenja head jang ma 
na achirnja oleh Rasiman ini koelit 
boendar dikasihkan pada sajap kiri jg 
sedang berdiri diloear pendjagaan, dan 
ta'aja! lagi dibawanja lari kesepandjang 
lijn, baroe sadja ia maoe kasih voorzet, 
Endjang soedah dapat rampas itoe bola 
dari moesoehnja dan dan diserahkan 
oleh Nasar, sehingga dengan ini ben 
tengan K OP. ada diloear bahaja. Soe- 
mo €. & membikin contra bezoek, Er- 
wani memperlihatkan ketjerdikannja 
doea moesoeh dapat diliwatkan, semen 
tara koelit boendar ada dikaki Rach 
man jang kemoedian dengan i4 poenja   voorzetan jang bagees tertjipta satoe 

  

Ikegiatannja B.P.M., 

Pa 

scrimmage, tetapi Mochtar bisa hin- 
darkan itoe bahaja2 terlebih djaoeh, 

dah ia perdajakan doea tiga lawannja 
diserahkan pada Rachman jg dengan 
lantas kasih tembakan jang moeloek 
Erwani jang mestinja dapat menggoe- 
nakan ia poenja kesempatan boeat 
mentjitak goal tetapi ternjata kedoea 
back BPM. tidak mengizinkannja, 
bola dapat direboet dan dikasihkan 

direboetnja oleh Memed tetapi soedah 
ada dikaki Oemees (links buiten) Ia 
kasihkan voorzet, tetapi melajang ke 
djoeroesan penonton. 

Bola ditendang ke tengah, Simon 

nja jang rapi tetapi Toempoek dan 
Endjang selaloe ta” moedah dapat di 
liwatkan, koelit boendar  selaloe 
kandas dikaki mereka, dan dapat 
diboeang ke tempat jang lebih aman. 
Berganti voorhoede K.O.P., menggera 
jang, Koekoeng dapat bola, dengan 
samenspel rapi di moeka doel nampak 
spannend dan kemoedian dari kaki 
Djaelani ia paksa keeper Rasimin balik 
kebelakang, Stand O—1 boeat K.O.P. 

Ini kekalahan menjebabkan tambah 
pada beberapa 

saat ia ada di fihak oenggoel, sehing 
ga barisan belakang K.O.P. kepaksa 
bekerdja dengan keras, salah satoe 
back berboeat pelanggaran di garis 
jang terkenal sehingga ta' loepoet 
hakim pemisah menoendjoekkan titik 
boendar (penalty).Ini kesem patan boeat 
bikin geliik digoenakan, stand 1—1, 

Pertandingan hampir pauze voor- 
hoede K. O. P. kembali bikin aanval 
Soemo lolos dari pendjagaan, dan 
goal jang kedoea tertjetak olehnja. 
Stand berobah 1—2 boeatkeoentoengan 
K.O.P. dan sampai pauze tidak ada 
perobahan. Dalam babakan kedoea 
sesoedah membasahkan tenggorokan 
masing2, bola dibagikan ketengah, of- 
fensief K.O. P. menggerajang terlebih 
doeloe, Erwani berdiri vrij, tembakan 
ia lepaskan tetapi ia poenja pelor me 
lajang keatas tiang goal. Bola boeang 
ketengah diterima oleh Soemo, kasih- 
kan pada Koekoeng, Soewojo reboet 
itoe koeli boendar overkan pada Si- 
mon, siapa dengan Marcus bikin sa- 
menspel, Oemar dapat poela bagian 
jang ia lantas goenakan, tetapi Bandjir 
dapat menahan meskipoen itoe bola 
meledjit dari tangannja. 

Bola ditendang ketengah jang dite- 
rima oleh Soemo via kaki Erwani, jang 
dengan ini diteroeskan kemoeka doel 
B.P, M., satoe goal boeat K.O.R. 
hampir kita tjatat, jalah waktoe Rach- 
man sedang berhadapan dengan keeper 
maoe ajoen kakinja, fluit berboenji, 
sebab Koekoeng berdiri offside. 

Bola ditendangnja oleh Mochtar, Ra- 
siman terima ini, kasihkan pada Marcus 
jang lantas ngiprit kebenteng lawannja, 
sementara K, O. P. dapat terkoeroeng, 
tetapi sebegitoe djaoeh kedoea back 
bisa hindarkan ini bahaja, dan bola 
menggelinding kekaki Erwani, sesoe- 
dah garis offensief dapat diliwatkan, 
dari djaoeh ia kasih tembakannja jang 
agak keras dan diloear doegaan pen- 
djaga pintoe Rasimin, ia ini kelihatan 
tinggal gojang tanggannja sadja. Stand 
berobah 1—3. 

Kembali B. P, M. menggelindingkan 
bola, dengan lantas Marcus ini speler 
jang litjin bikin doorbraak, tetapi 
tembakan2 semoeanja melajang kesam- 
ping tiang goal. Bentengan K. O.P. 
dapat terkoeroeng sampai beberapa 
menit lamanja, Oemees kasih voorzet 
jang bagoes, tetapi Marcus dan Soerja 
datang laat. Bola sampai pada Marcus, 
sesoedah kedoea back dapat diperda- 
jakan satoe per satoe kasih ia poenja 
tembakan jang djitoe, kembali djala 
K. O. P, tergetar. Stand 2—3. 

Sampai begitoe djaoeh benteng 
K. O. P, dapat terkoeroeng, Toempoek 
dan Endjang haroes bekerdja seperti 
koeda, oleh serang2an Marcus c. s. 

| Koekoeng membantoe kebawah, bola 
dapat dirampasnja, overkan pada Soe- 
mo jang tidak lama kemoedian ada di 
kaki Koekoeng lagi, kasih tembakan, 
bola dapat ketepak melajang keatas 
corner ball diambilnja oleh Rachman. 
Satoe scrimmage di moeka doel B,P.M. 
ig. sangat spannend, tidak membawa 
hasil, sebab kedoea back B. P. M. tjoe 
koep berdjasa bagi perkoempoelannja. 
Balam beberapa menit Soemo mendapat 
mengotjeh2kan dengan bola terhadap 
lawan2nja, satoe schot jg sangat keras 
dapat dikirimkan dengan djitoe tetapi 
ini bola oleh pendjaga pintoe dapat di 
tindjoenja keatas, sehingga cornerbali, 
Contra bezoek dibikinnja oleh Marcus 
bersama-sama dengan Simon,— banjak 
bola melajang dari samping kanan dan 
kiri sehingga beberapa saat ini bente 
ngan K.O.P. dapat terkoeroeng, ternjata 
nampak pada kita dengan ini keadaan 
kedoea baek,bermain dengan kasar, dise 
babkan oleh kotjokan, sehingga tak 
loepoet kedoea back itoe dapat tego- 
ran, dari referee diantaranja back Toem 
poek mesti dikeloearkan dari gelang-   

  

soedah njata melanggar batas. 
kembali Soemo mendapat bola, sesoe | 

pada Rasiman, sementara bola dapat | 

dan Marcus mengadakan samenspel | 

gang permainan karena permainannja , 

Sesoedah saling ganti-berganti me- 
njerang, dengan tidak membawa hasil, 
referee Wagimoen kasih tanda finish 
dan stand tetap seperti diatas. 

—0—, 

V.B,O. 
Algemeene kampioenschap 

Klas Il. 
LAVV—T.N.H.— 2-3. 5 

Pertandingan jang lama ditoenggoe 
oleh publiek kemaren soedah dilang- 
soengkan di lapangan Deca Park diba 
wah pimpinnannja hakim pemisah 
Hagenaar, - 

Didalam satoe minggoe jang tjse- 
koep kedoea perkoempoelan itoe di- 
berikan kesempatan oenteek meritjoba 
tenaganja dan kemaren ternjata bah- 
wa T.N.H. ada difihak jang lebih 
beroentoeng. 

Publiek jang menjaksikan ini bes- 
lissingswedstrijd tidak kalah dengan 
jang doeloean dan djoemblahnja... 
politie begitoe djoega oentoek men- 
djaga djangan sampai ada terbit keri- 
boetan, 

Djam 4.40 spelers J.A,V.V. masih 
sadja beloem nampak sedangkan 
T.N,H, tjoekpoep sama sekali. Baroe 
ketika Hagenaar boenjikan oentoek 
pertama kali, maka dengan terpisah 
dari lawan2-nja si badjoe kaoes 
hitam“ keloear dari pintoe jang se- 
belah kanan. : $ 

Publiek moelai sama berteriak baik 
supporters T. N. H. maoepoen lawan- 
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nja. 
FSetelah beberapa pers-potografen 

melakoekan kewadjibannja masing2: 
dan djam oentoek bermain telah tiba 
dan J.A.V.V. itoe menang toss. 

Pasangan dari kedoea perkoempoe- 
loean itoe adalah sebagai berikoet : 
JAV. V. 

Satjadipoera 
Sarim Darma 

Endoen Hanafiah Koetjid 
Talib Soeharna Moeni Besoes Enoch 

0 n 

Giok Seng Ing Hian 
Biang Hin Tjin Tjo 

Keng Hoa Ngian Kong Chin Hoat 
Lio Ho Hian Gie 

Kiem Hoat 

Heng .Goan 

  

EN. 
. Bagian pertama. 

Baroe sadja Ing Hian' hendak me- 
ngiring kawan2nja kedepan doel Jong 
Arab maka itoe koelit boendar soedah 
kandas di kakinja Darma dan ia ini 
teroes kirim pada Hanafiah jang te- 
ngah berdiri vrij. Selandjoetnja dari 
ini speler itoe koelit boender melajang 
ke depan doel T.N.H. akan tetapi kem 
bali dapat ditendang ketempat jang 
lebih aman oleh Liong Ho. Dalam 
beberapa menit jang pertama bola itoe 
ditendang kian kemari dan beloem 
nampak serangan2 jang djitoe dan 
hebat jalah boleh djadi disebabkan 
dari zenuwachtigheid. 

Biang Hin ternjata dapat bola dan 
teroes ia hendak kirim pada Tjin Tjoan 
akan tetapi itoe koelit boendar soedah 
sampai di kakinja Koetjid jang me- 
mang tahoe gelagatnja ini speler. La- 
loe dengan segera ia kirim pada Moe 
nir dan dengan djalan samenspel jang 
rapih sama Soeharna dan Besoes me- 
reka sampai digarisan defensienja 
T.N.H. Sajang sekali serangan jang j 
berbahaja itoe dapat dibatalkan oleh 
Talib sebab ia berdiri offside. P1 

Liong Ho singkirkan itoe koelit 
boendar ke garisan penjerang dan satoe 
serangan jang agak berbahaja di doel 
nja Jong Arab beroentoeng dapat 
disingkirkan oleh Satjadipoera tidak 
lain oleh karena keeper ini memang 
ada baik sekali. 

Satoe schot jang keras djoega dari 
Soeharna jang berdiri vrij dengan tidak 
tetap telah ditahan oleh Kiem Hwat. 
Keeper ini ternjata ada tidak begitoe 
baik dari Satja dan bila trio Jong Arab- 
itoe. ada lebih productief, tidak ragoe- 
ragoe lagi tentoe Jong Arab tidak akar 
kalah, | 

Tjin Tjoan jang dapat itoe koelit 
boendar dengan lantas sadja setelah 
meliwati Koetjid lari disepandjang lijn 
dan dengan tendangan jang keras ia 
tioba tobloskan djalanja Jong Arab 
itoe, Kembali Satja ada ditempatnja 
dan dengan kalm ia ini menerima 
»Soegoehan” dari itoe kanan loear. 
Maksoed goena boeang bola itoe ke 

tempat jang lebih aman roepanja me- 
leset sebab tidak lama kemeedian 
kembali doel Jong Arab diserang. Ing 
Hian soedah ada dekat sekali dengan 
doelpal, tetapi Darma mengetahoet ini 
hal dan djaga keras ini speler soepaja 
ia tidak bisa mempoenjai kesempatan. 
Tiba2 bola dari Tjin Tjoan melajang 
didepan kakinja. Ia ajoen . ... dan 
mengenai kakinja Darma hingga Koes 
tjid mendapatkannja, siapa laloe der 
ngan segera over sama Besoes,  ' 

Disrni roepanja garisan defensie Jong. | 
Arab ada kaloet sedikit, akan tetapi 
dengan lambat laoen -dapat.dibenars 
kannja. 0 

T.N,H. jang disini setnangkin giat 
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, Naam ea pa HN Hen 

Ke AAN ab hb PA PKN 

melakoekan penjerangan dan atjapkali 

 



    
      

    
    
    

  

   
   

       

        

    
   

  

   

    

   
   
   

   

  

   

    
   

    

    

    
    
   
   
    

    

   

  

    
    

     
   

  

   
   
   

                  

   

  

    

   
   

  

   
   
   

    

    
   
   
   
   
    

  

   

    
    

    

   

    

   
   
   

    
    

    

   
   
   

    

   
    

  

   
   

  

   
   

  

   
   

   
   
   

      

   

1 

ong oleh Koetjid jang senantiasa atjapkali   
FB 

3 tahoen kebelakang itoe 
ah dirobah, jaitoe saja 
terangan dari penghoeloe 

r Senen, dus Ehm 
resort, jaitoe kalau 

jang datang ditempatnja 

ka menoeroet be- 

eng Boepati. Sebagaimana 
apat kabar bahwa Pengoe- 

bilangan Sawah Besar dan - 
1 b , ta- 

| kalau dipanggil diroemah pe- 

F en boeat menikahkan hanja f 5.— 

| dan kalau penganten sendiri datang 

| ditempatnja pengoeloe harja membajar 

ye 50 dus tjoema separohnja dari ta- 

pengosloe P. Senen. 
ka dari pada itoe agar djangan 

—.. mendjadi bingoengnja oemoem, soedi 

|. apalah kiranja tocan Kampret beroesa- 

“ha, dan achirnja memberi keterangan 

berapakah ongkos kawin jang sebenar- | 

nja, jang soedah ditetapkan oleh be- 

sluit Kangdjeng Boepati, Djangan pe- 

oe sini bilang sebegini, dan lain 

ve bilang lebih moerah, itoe 
ak baik boekan?“ Tak lain 
tjapkan banjak terima kasih.” 

toelah itoe soerat.-Boekan tarief 

nement ,Pemandangan” dan ad- 

entie sadja ditanjakan pada Kam- 
et, tetapi djoega tarief kawin dan 

tin ingat hal jarg Kampret soedah 
ada kans lagi! 

ang itoe peratoeran begini: 
oek diloear Gemeente ditetapkan 

Regentschapsraad, dan dalam 
emeente oleh Boepati sendiri. Oentoek 

ero kota Betawi telah Ba 

Vir ) il /'“Penghoeloe 

aling banjak ? 10.— 
1 Penghoeloe paling 

. Djadi maximum (paling 

knja), sedang berapa minimum 
ing rendahnja), tidak dibatasi. Ma- 

ratis djoega boleh asal sadja 

“ oendjoek soerat- miskin dari 

Haa daan eester . Sayo neha 

:"4 Penghoeloe Senen 
aroes f 5.— dan f 10.— 

benar. Boleh tawar) 
ma soeka. Dan jang pasti jalah 
boleh lebih dari itoe djoemblah 

tetapkan di atas, ini Penghoe- 
bisa kena hoekoeman, 

rtj memang lebih 
aa kawin, jalah f 2.50, per- 

djangan orang lelaki main 
9 tjeraikan isterinja, tjoema 

ng 2 sadja 
sar Gambir tjerai 

1,— ke roemah 
ninta dikawinkan, 

kalau ada 
oerah, 

Mereag 

1 moesti 

KAMPRET, 
AA   

n jang berbahaja 

difihaknja Jong Arab ini maka Moenir) 
dan Soeharna mempoenjai kans oen- 
toek membikin doorbraak. Backstelsel 
T.N.H, mendjadi kekroepoekan dan 
achirnja Soeharna ini boeat pertama 

:| Dengan kekalahan T,N.H. tidak ma 
oe menjerah dengan begitoe sadja se 

'Sprong ini tidak akan mendjadi moesna. 

».Jachtig sekarang mendjadi spannend, 
.Isebab kedoea perkoempoelan itoe de 

“| “Moenir dan Soeharna kembali mela 

'koekan penjerangan tetapi ini kalinja 
ia tidak begitoe beroentoeng sebab me 

Ipoetoeskan oleh Hian Gie. 

ialbermain dimana sadja kalaw bisa dan 

ta ap 

wnlo 

no|Ngo Giok Seng 

ito8 dile- 
oe sadja, hampir sadja| 
arkan djalannja Jong Arab | 

angan dari Giok eng | ngabarkan : 

    

kali membikin keeper T.N.H. menang |: 
kap angin! : : 

1—0 oentoek Jong Arab. 

dangkan Jong Arab poen dengan hati 
jang ketak ketik I 

   

Permainan jang permoelaannja zenuw 

ngan loear biasa bermainnja. 

reka poenja maksoed soedah dapat di 

Serangan dari Heng Goan jg djitoe 
itoe dan tjepat sekali dapatJisingkirkan 

.membahajakan bentengnja. 

    

Arab tidak memberi hasil apa2. 
Bola jang didapatkan oleh Hanafiah 

e sampai dikakinja Enoch dan de- 
oe voorzet jang bagoes ini kiri 

 peloeroenja jang manis. 
oenir tidak dapat memper- 
ni kesempatan hingga Hian 

e boeang itoe peloeroenja kedepan. 
. Dari sini tiba2 Heng Goan dapat 
itoe bola dan teroes meliwati Endoen, 
Sarim dan dengan sekonjong-konjong 
kaki . . . kanannja menendang dan ini 
kali ternjata keeper Satja haroes me- 
njera! Bola jang datangnja dengan 
keras masih sadja dapat ditangkap 
oleh ini keeper. 

Stand djadinja 1 — 1. 

Permainan semakin lama semakin 

hebat, dan stand jang begini roepa 
orang doega akan berobah denganlekas. 

Beberapa serangan lagi dari fihak 
nja Ti N. H. tidak memberi hasil, se- 

'dangkan Moenir jang tengah berdiri 

vrij tidak lama kemoedian dapat menji 

tak goal jang kedoea. 
2—1 oentoek Jong Arab. 
Sampai dekat pauze stand jang ter 

seboet diatas dapat dirobah oleh Ing- 

Hian mendjadi 2—2. 3 

“Bagian kedoea 

Setelah masing2 membasahkan teng 

gorokannja Ing Hian jang koerang se 
dikit puze mendapat bahaja diganti- 
kan oleh Tan Poo Tjong. Difihaknja 
Jong Arab penjakitnja Enoch datang 
kembali hingga beberapa kansen jang 
bagoes sering meleset. 

Soenggoeh sajang ! 
Baroe sadja permainan dimoelai kem 

bali Poo Tjong jang meskipoen biasa- 

nja mendjadi keeper giring itoe koelit 
boendar kedepan doel lawannja. Ini 

overrompeling ada membikin bingoeng 

achterhoedenja Jong Arab hingga ham 

pir sadja keeper Satja tangkap angin 

kembali bila boekan Darma jang me- 
-nolongnja. 

Permainan jang permoela ada berim 
bang semakin lama didalam bagian jg. 
kedoea ini mendjadi berlainan. 

Heng Goan jang sajang dilepaskan 

dengan begitoe sadja kembali dapat 
kasempatan ,,menggoeloeng tangan 
badjoenja” dan sebeloem keeper Satja 
mengetahoei kemana perginja itoe koe 

lit boendar, tiba2 djalannja Jong Arab 
soedah menggetar. 
3—2 oentoek T.N.H. 
Stand ini sajang sampai pertandi- 

ngan selesai tidak dapat diketjilkan 

oleh fihak Jong Arab, hingga kembali 

ini tahoen ia- tidak ada kans boeat 
ke klas I. 

. Pertandingan tanggal 
28 Maart, | 

Di lapangan Hercules tanggal 28 

Maart j.a.d. akan diadakan pertandingan 

antara si tocan roemah dengan per 

koempoelan jang. terdiri dari spelers 

beberapa tempat. S3 
Opstellingnja adalah sebagai berikoet: 

Hercules. 
Ouwerkerk . 

Brugman Schallig 
Gaston Zomers —— Pesch | 

Meedjitaba SoemoJahn Pastora v. Ekris 

Oo . 
5 

Soleiman 

HTI N Ng (J-A.V.V.) 

' Laktoero Hiang Goan Kalati 

(Bandoeng| (Soerabaja| (J. Ambon) 

Hanafiah Tetalepta Koetjid 

(LA.V.V.) (J. Ambon) (J-A.V.V) 

H. Dorst . Soekiman 

(Bandoeng) (Bandoeng) 

Tan Poo Tjong 
(T.N.H.) 

Di Bandoeng. 

“U.N.I. Bandoeng versus 
M.O.T. Semarang 6 —3. 

Dari Semarang pembantoe kita me- 

Tidak koerang dari 3000 orang pe 

dingan sepakraga di'stadio" Semarang 
kemaren doeloe, dimana ditandingkan 
U.N.I. dari Bandoeng contra M.O.T. 

ialah toean Guijkens jang memimpin 
itoe pertandingan dengan baik sekali, 
Isedang kedoea elftal itoe sama koea. 
dan oeloengnja, teroetama 'poela fihak| kan muntzuivering. 

Oecang tembaga asing di Atjeh ada- | 
lah ocang Peng ma no 
oeang telah ditjitak oleh Engelsche 
Oost Indische Compagnie boeat Su- 
matra dan ada tertjitak dengan perka- 
taan ,Tanah Melajoe" Jang saja 
isimpan ada dari tahoen 1245, Lebih 
djaoeh oeang cent Serawak, Britsch 

" Noord Borneo Tent, East India Com- 

Kesoedahan pertandingan kemaren| pany cent, Broenei cent, Poeloe Piang 
cent dan bermatjam-matjam oeang cent 
East India Company dengan soerat 
Isoerat Arab. 

Ditahoen 1908 telah dimoelai munt4 
zuivering di Atjeh. Dan pada wet dari 
tahoen 1912 achirnja dilarang akan 

lakoekan atau terima pembajaran de- 
ngan oeang lain dari 
Hindia Belanda. 

Itoe zuivering ada meminta pengor- 
banan dari hampir 20.000 000 roepiah 

boeat ongkos ongkos dan keroegian 

dari penarikan poelang itoe yang 

NAN asing begitoe F.M.L. Baron van Geen 

Hak boeat fjitak oeang doeloz ada toolis Galam »java Bode”. 

DRUKKERIJ | 
tipis sekali, dengan dinamakan ,deu-f- —. 

main soepaja voor jang begitoe spannend, berkesoedahan 
'(6—3 boeat kemenangannja. U.N,I. 

ner bal jang pertama difihaknja- 

'Iboeat maksoed itoe. 

    

  

Semarang. Sebagai hakim pemisahnia 

U.N.I 
Permainan sama bagoesnja dan 

tactieknja sama2 litjin sebagaai beloet. 
'Achir daripada itoe pertandingan 

Korfbal P.K.LD. 

antara. 
Mos — Setiaki 0—4. 

  

TI
na
1 

  

  

Tentang oeang Atijeh. 

pada Sultan dari Atjefi.. 
Sultan2, teroetama jang pegang pe- 

merentahan dari tahoen 1641. sampai 
1690 ada bikin ocang2 dari masyang 

reuham“, dan belakangan lebih terke-|” 
nal dengan nama oeang ,,mas“. Har- 
ganja itoe ocang ada '/, dari satoe 
dollar Sparijol dan besarnja ada sedikit 
lebih ketjilan dari oeang pitjisan. Di 
itoe oeang ada di tjitak soerat2 Arab 
dengan namanja Sultan dan perkataan 
sebagai ,as Sultan al-adil”. ini oeang 
ada berlakoe boeat antero bilangan |: 
Atjeh. 

Di Koloniaal Instituut ada satoe 
koempoelan jang bagoes sekali dari 
ini ocang2 deureunam jang sekarang 
djarang sekali bisa kedapatan lagi 
karena sebagian besar dari itoe soedah 
dileboer boeat dibikinkan barang2 
perhiasan tatkala di waktoe belakangan 
oeang dollar Spanjol dan oeang2 mas 
dan perak dari negeri2 jang beroesaha 
di Atjeh, oemoemnja ada terpakai 

Jang paling toca dari oeang2 deu- 
reuham telah ditjitak dalam pemeren- 
tahannja Sultan Ali Moehajat Sjah 
(1514—1530). Ocang2 deureuham jang 
berada pada saja, telah ditjitak dalam 
pemerentahannja Sultana Dafiathaddin 
Sjah (1641 — 1675). 

Lebih djaoeh dibeberapa bilangan 
dari Atjeh ada dibikin oeang2 perak 
jang ketjilan, jang Engelsche Oost In- 
dische Compagnie soebah soeroeh bi 
kin dalam tahoen 1758—1759 boeat 
Arkat (Madras). 

Itoeciah ada ocang ,,goepang” dan 
ocang “boesoek“ besarnja seperti oe- 
ang pitjisan dan ocang bolongan. Har 
ganja itoe di Atjeh dan Gajolanden ada 
1/16 dan 1/32 dollar, Osang2 goepang 
dan boesoek jang saja simpan semoea 

nja ada pakai tanggal 1172 dalam ang 
ka2 Arabisch djadi kira2th, 1758-59. 

Boeat perhoeboengan dipasar ditji- 
tak ocang dari tembaga, namanja keueh, 
jang ada terdiri dari banjak model. 120 
keueh harganja itoe ada sama dengan 
satoe dollar Spanjol, tapi seringkali 
harga itoe ada berlainan, Oeang2 keueh 
dari tembaga semoea ditjitak dengan 

perkataan2 , Bandar Atjeh da- 

ras — Salam", artinja: ,,Pelaboe- 
an dari Atjeh selaloe berdamping de 
ngan pardamaian“ Disebelahnja ada 
terdapat loekisan dari tiga pedang dan 
dibawanja itoe ada ditjatat tahoennja. 
Jang menarik hati adalah, bahwa keba 
njakan oeang keueh dalam djaman pe 

rang Atjeh soedah digoenakan sebagai 
pelor, 

“.Oecang2 dollar Spanjol, 
Oleh bangsa Portugees telah dima- 

soeki. didalam ini kepoelawan oeang2 
dollar Spanjol, jang diwaktoe doeloe 
ada mendjadi ocang jang paling ba- 
njak terpakai dan djoega ada berlakoe 
di Holland. 

Oeang dollar Spanjol, ocang real 
atawa piaster lekas sekali di Atjeh 
mendjadi ocang jang paling disoekai. 
Boeat sekian lamanja disana tidak ada 
berlakoe lain matjam oeang, 

Oeang Spaansche mat dari Philips 
V, jang djarang bisa didapatkan lagi, 
dinamakan pilaarmat, sebab disitoe ada 
diloekiskan gambar pilaar (1745) lebih 
djaoeh orang soeka seboet djoega ten- 
tang Carolus dollar (Carolus III 1779) 
dan ada djoega satoe piaster dari Fer- 
dinad VII (1821) enz. 

| Di achir peperangan Atjeh ocang2 
dendaan masih dibajar dengan ocang 
Spaansthe matten. Tapi selainnja itoe 
di Atjeh poen ada disiarkan oeang 
yen jang soedali lama ditarik poelang 
oleh Japan, ocang Straitsdollar, Hong- 
kongdollar Amerikaan dan Inggris dan 
teroetama djoega oeang dollar Mexico. 
Artikel jang bagoes dari mr. Vissering 

    

  

kesoekaran2 J 

dalam het Standsardwerk voor Neder- 
landsch Indie dibawah pimpinan Idr. 
Colijn, ada moeat satoe gambar jang 
bagoes dari ini ocang2 dan berikan | . 
satoes pemandangan jang tegas tentang 

ang dialamkan oleh 
Pemerentah waktoe hendak didjalan-| 

z 

   

  

  Bin Ym Li 
Penjakit radang 

di dalam pengenijingan 
menjebabkan perasaan sakit jang 
hampir tida tertahan. Oentoek men- 
jemboehkan penjakit itoe perloe me- 
ngobatinja padawakioe jang baik akan 
memboeangkan zat jang menimboel- 
kan penjakit itoe. Haroes makan obat 
Urotropin, satoe obat jang menoeroet 
pendapatannja orang berilmoe moe- 
djarrab bagi memboeang toelar di da- 
lam djalan pengentiingan. Tida be- 
berapa hari kemoedian obat itoe akan 
melepaskan orang sakit dari kesoesa- 
hannja. Obat Urotropin mengoeaikan 
tenagannja badan akan menangkis 
roepa? penoelaran sakit. Obat itoe 
haroes makan satoe tablet, jang di- 
hanjijoer di dalam aer, masing sesoe- 
dah makan makanan besar seboelan 
satoe minggoe lamannja. Pafoet minta 

Urotropin &ioing 
Taboeng gelas jang ketitl berisi 
8?0 tablet botol berisi 50 table!@ 

lajam). Ini 
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.O ESA HA" 
(Datoek Batoeah nan Poetih) 

Molenvliet Oost No. 66 Telef. 480 Batavia 

1 . 2 & 6 

Moeis? boeka1 Maari 35 
Perkakas seperti MACHIN2 danLETTER2 semoea baroe. 

Menerima segala rogpa TJITAKAN-TJITAKAN dan 
t 

menerima djoega pekerdjaan CLICHE'S, ONTWERPEN 
dan TEEKENINGEN. 
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Hause 

  

         

   

Setelah bola bermain 
: sekali dapat ditahan 

inonton telah mengoendjoengi pertan- 

    

tentang pentjitakan oecang di Indonesia, 
v 

  

Bakal terima 

Per ,SEMARANG-MARU"“ 

PALING 
MAU 

Gampang bawa pergi 

Bisa distel dikraan biasa 
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Per stuk 

DEPARTMENTIMPORTB 
Hs. Vrg. DJOHAN-DJOHOR '—  BATAVIA-C. | 
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KANTOR BUNING 
CHERIBON 1 TJANGKOL 28 
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TIDAK PERDOELI MALAISE 
DAN 

TIDAK PERDOELI SOESAH OEANG 
— HARGA TETAP TOEROEN . 

. $ 

Persediaan tjoekoep dari tenoenan Indonesia asli 
»,   Se neRTIi 

Tenoenan Samarinda X 
KD Donggala rd 
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. Semoca tjoekoep warna dan kleurnja. 

" Batik keloearan seantero "yak Djawa. 

. Banjoemas 
5 Pekalongan 

era Se 21 Sola : k 
2. yu Djokdja h 
3 Tasik Malaja 

emoea kain pandjang kain saroeng selendang dan 
ikat kepalanja. 

, Semoea harga menoeroet tahoen sekarang. 

  

Tjoekoep 

Adres jang terkenal 

Batikhandel 

Toko ,MOEDA" 
Pasar Senen No. 159 
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Batavia Centrum. 

anu pen ban eerenaengpatannnan 

| Roe-toepa Maizan “dan batoe I|' 

kasi 
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- Toean-toean dau Njonja 

Apa badan kenal atau soedah pernah dahar ini Dodol ?. 
Kalau beloem, baik mengenalkan pada kita poenja adres. 
Kita akan sediakan oentoek dahar dengan gratis. 
Kalau toean2 seedah menjaksikan baroe dapat menoendjoekan bahwa ini 
Dodol ada satoe-satoenja koeweh jang boleh di poedji. : 

| Karna dari rasa maoe poen kwaliteitnja tidak bisa berobah'selamaslama- 
.nja. Banjak matjem Dodol jang seroepa kita poenja pembikinan tapi beloem 
ana Diploma seperti kita poenja keloearan. 

| Kita poenja Dodol selain soedah banjak dapet poedjian di mana-mana 
dioega telah mendapat Diploma dari Pasar- Gambir tahoen 1933. 

  
Tiobalah. ambil kesempatan oentoek menjaksikan. 

| Mencenggoe dengan hormat 

Hoofd Agent Batavia - Centrum 

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

| dan Bisa beli pada | | 
s. M. SOEBRATA : 

Drukkerijweg' Samping Boei Gang Tengah 

Batavia — Centrum 

    
ai 

        

  

Eleetiaphk 2 Drokkerij 
»PENGHAREPAN” 

Oude Kerkhofweg 36 — 

Mentjitak dari pekerdjaan ketjil 

sampa: besar. Pertjitakan kita ada 

berarti kunst. 64 

MEUBELHANDEL 

DJAMALOEDIN 
16 Ilir-Passarstraat- dekat Hotel 

»CENTRUMS — Palembang. 

Bandoeng 

  

  

Sedia dan jai roepa2. barang 
perkakas perhiasan roemah tangga 
seperti : 

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

  
  Pendjoealan dengan ,Contant” 

dan , Huurkoop”, 

Djoega terima segala SANAK 
pa2 barang menoeroet Dada 

178 
  

  

Ivana    ae 
  

| Risalah Pertimbangan boeat 
melakoekan poeasa 

Ramodhan. 
  

  

kej 

Jaitoe seboeah kitab h eroef 
Arab bahasa Melajce jang me- 
nerangkan kapan moelai poeasa 
tiap- tiap boelan Ramodhan dan 
mentjari Awal tiap-tiap 
boelan serta berisi almanak 
boelan Arab boeat seoemoer 
hidoep. 

Pesanlah lekas harga tjoemah 
f 0.25 sama ongkos kirim. 

Terkarang dan didjoeal oleh : 

Kemas Hadji Abdullah 

5 Oeloe Palembang 
197 

  

INFORMATIE-ADMINISTRATIF 
& INCASSO BUREAU 

SUMATRA" 
PALEMBANG 

Diatas toko Meubel H. Djama- 

loedin — 16 Ilir Pasarbaroesitraat 

Sanggoep mengoeroeskan: 

Segala Belastingzaken, 

Perkara2 Civiel di moeka Hakim, 

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

Toean2 jang berkepentingan di- 

persilahkan ambil perhoeboengan, 

ongkos2 ditanggoeng mengimbangi 

keadaan, kalau perloe kita vrijkan- 

Menoenggoe dengan hormat, 

Directie, 
179 R. M. NOERDIN       

  

      
Njonja tjari Ke tjap jang enak? ' 
Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani" 
Monster, djika diminta, dikasi pertjoe- 
ma, mintalah sekarang. Habis boelan 
atoer pesenan, 

Bisa didapat di: keran 
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 

Soeka mendapat spatoe voetbal jang djempol? |” 

dan Harga moerah? | 

Koendfoengilah toko kita atau 

mintak prijscourant 1935 

Persediaan tjoekoep dari rospawfoepa 

spatoe-sloffen Sandalen enz. 

Model paling bagoes harga ber- 
saingan-kwaliteit paling djempol. | 

SCHOENMAGAZIJN NEW YORK COMPANY 
 Molenvliet Oosf 61 — Batavia-C. 

  

  

  

    
  

  

  

di 
Ta Na pe AN a , 

Tidak ada lagi jang paling enak dan moerah 

seiain daripada 
  

  

Sedia tembako oentoek pipa kaloearan bangsa kita sendiri. 

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

Hanja 6 cent satoe pak, 
Oentoek pertjobaan (monster) boleh dapat Gratis. Soerat-soerat 'per- 
mintaan boleh diadreskan kepada 1 

HOESSAIN MAHMOED 
151: Tjilimoes — Cheribon.,   
  

  

  

  
mandjoer djarang 

koreng, ramboet djadi gemoek, | 

Awas ! selamanja liat merk se- 

item, lemes, matiken koetoe dan | 

Banjak minjak ramboet tetapi ang 

belah, kepala djadi enteng tida- 

ilangken ketoembe. O 
0 

  

  
    
      

      

  

  

  

  Kp. Sawah.   
  

    

TP 

LEG LN Kloearan 

Ny Roemah obat 

Jo. Tek Toe 
Kwitang —Batavia-Centrum 

ANAK 
11 2 3 1 

» KAravih 
8 

KE & 
DJIKA KAOE INGIN TINGGAL TJANTIK PAKE LEKAS, 

JAITOE ! 

KWALITEITNJA BAIK DAN MOERAH 
Aa Ae LIL Ju 

| maAR oye , Ik 

JANG PALING " IT 
TERKENAL         

Terisi dalem flesch dari 50 gram tjoema kargtbjn F0,30. Pem- 
belian doeat diloear tempat paling. sedikit 1 dozyn djika di 
sertaken oewang terlebi doeloe, ongkos kirim V RY 

        

      

      

Bisa dapet beli diantero tempat.     & x 

Hoofd-Depot Patent-Medic: Handel 

GALENICA" 
23 Tanah Abang 34, Batavia-c, | | 
  

 



         
   

  

  

        

   
   

  

   

  

   

  

    

    

    

          

   

   
     
    

   

  

   

  

   

  

   

  

   

      

   

    

   

        

   

  

   
    

    
   

  

    
     
     
   
   
    

       

  

   

      
     

   

  

   

   
    
   

      
   

            
   

  

     
     
      

  

babnja mendjadi m 
Ba @ 

Se 

   

didapat oleh me- 
ng .menjelam. Selain dari 
poen mereka haroes memk 

an diri. berani mati terdjoen 
air jang berpoeloeh poeloeh 
nja. $ | 

dari itoe, bahaja jang terkan Oemar Toe ufo 

keterangan) dari toekang2 
lam. bahwa dalam pekerdjaannja 

apabila selam 4—6 depa, moesti 
ar darah dari hidoeng dan telinga 

dek atau toeli. 
1 laeet banjak sipoet jang | 

kampak tadjamnja dan apabila 
ekang menjelam mengenai dia. 

a petjahlah kepala itoe, dan apa 
ng oleh tangan poetoeslah ta- 

. Selain dari pada itoe poen 
ri2 jang lain lainnja sangat banjak 

ta” heran djika mereka poenja 
gan seperti bekas di iris2 oleh 
Uu, 3 & 

Aereka terdjoen kedalam laoet 
kepalanja ditaro di bawah, de- 

djalan ini ta” heran djika mereka 
a badan dan roepa ta” begitoe 

at dan ada kalanja sampai 4—7 
soeka mengelogarkan darah dari 

etnja. hee 
idalamnja laoet, tidak berwoedjoed 

batoe, pap uh joe yani dan 
a L 2 

jang dimoekanja, dengan 
tk. menjelam itoe diter- 

n jang boeas itoe, 

ong badan soepaja tetap 
h ait bergerak dengan 

ywas doeri2 memakan dia. 
et2 jang besar amat soesah di 
og menjelam, karena sipoet 
ES: | dilaoetan jang sangat 

, Sehingga mereka terpaksa tjari 
agak tjetek (jav.| dangkal. Alat2 
dipergoenakan oleh mereka sama 

ali tidak ada, hanja tali boeat me 

  

    

       

        

   

  

    

   
    
     

   

     

  

   
   
   
    

        
   

nempoenjai perkakas, 
pada waktoe sekarang 

tjerdasan otak manoesia semang 
hari teroes meneroes bertambah, 

g |pikoel. 

    

mengenal orang | 

(Imenimboelkan moetiara. 
Ipembangoenan2 moetiara itoe tergang 

(dan pada achir2 masa ini banjak ma 

  

dan bagaimana azab toekang silamnja. 
  

#djalannja darah. karena itoe seringkali 
membawa kelemahan badan dan berat 
nja pakaian itoe lebih dari pada 1 

. Peroesahaan . mentjahari  moetiara 
itoe, pada achir2 ini, boekafinja diam 

— Ibil dari Iaoet sadja akan tetapi sipat2 
nja itoe dipelihara dalam satoe bak 
(empangJ seperti bangsa priangan me 
melihara ikan mas. : 

Begitoelah di negeri Japan ada seo 
rang jang berayli, Mikimoto namanja, 
telah memperanakkan beberapa tiram 
moetiara dan ahirnja oleh doenia we 
'tenschap teroes diselidiki dan difikir- 
kan sampai sedalam2nja dari hal2 jg 
bisa mewoedjoedkan moetiara, 

Kalau kita memboeka satoe tiram 
'maka nampaklah didalamnja kadang2 
tjatjing jang sangat ketjilnja, sedang 
koelitnja tiram itoe sangat rapat dan 
soesah kemasoekanbenda jang kasar. 

Dengan adanja benda jang masoek 
ketempat itoe, oleh ahli2 moetiara 
mendjadikan timboel fikirannja, ia me 
ngatakan ,dengan kemasoekannja tja- 
tjing itoe, menimboelkan keloeasannja 
air (barang jg tjair) kemoedian memba 
ngoenkan satoe daja jang disorong 
oleh kekoeatan hewan tadi” dan achir 
nja timboel kern fisi) tiram jg adjaibitoe: 

Sekarang kita kembali menerangkan 
itoe ahli2 jang” sangat tingi pengeta 
hoeannja, mereka melahirkan penda 
patannja, bahwa moetiara itoe terdjadi 
jatau tersoesoen dari benda2 jang ada 
melekat dikoelit tiram jang dinamakan 
.moetoe manikam dalam dongeng2 a- 
tau paarlemoer dalam bahasa Belanda. 

Paarlemoer itoe tersoesoen dari tiga 
benda : 

1, benda dikatakan conchine dan 
doeanja dari koolrene kalk. Djika ke 
tiga benda itoe keloear maka dapatlah 

Dan diika 

goe oleh panas, maka terganggoe djoe 
ga bangoennja moetiara dan masih ba 
njak sekati hal2 jang dapat meroesak 
dan matjamnja moetiara, - 

: Toean Mikimoto menternakkan moe 
tiara jaitoe dengan ditaroeh satoe paarle 
moer dan digosoknja sampai haloes 
serta boendar, kemoedian benda itoe 
ditaroehnja diatas tiap2 koelititiram Se 
telah benda ini dilipoeti olehnja, maka 
dipindahkannja benda tadi didalam ba 
idan tiram itoe. Soepaja dapat bangoen 
nja jang biasa seperti moetiara jg'asli, 
'Peroesahaan T. Mikimoto itoe tiram 

|mendjalar ke negeri2 Europa, dimana 
ilmoe tadi teroes disempoernakan sam 
pai kepada tingkat jang tinggi. dan 
achirnja dapat keoentoengan jg besar2. 1   

    

      

    
     
   

  

   
   

      

    

oesia (tk. ) mempergoenakan   

at tinggal dilaoet 
nanja dan dapat djo 

erkakas silam, sehingga mereka da 
dilaoet beberapa djam la 

Peran badannja meskipoen beloem 

| Keadaan moetiara jang dipelihara 
oleh manoesia, bagi kita tidak bisa 
|memperbedakan jg toelen dan tidaknja 
hal ini bagi doenia perdaganganpoen 
saja kira sangat soesah, ketjoeali apa 

ngan alat2 itoe maka mereka dapat 
Imenaroeh harga jg tinggi dan rendah. 

Ilmoe pengetahoean diatas itoe, kami 
serahkan pada sekalian pembatja, jang 

: ag atau koeranglharap diperbaikan 
nja, Gaun | : 

  

    

   

  

        

           
     
       

     

      
    

   

1 api djatoeh di roemah. 

n sore seboeah r 
45 

.semafj am. 
lampoe2 hantjoer, boedjang2 

adi toeli, akan tetapi tidak 

  

dekat sekali padanja. 
La aa 
aa 

$ | 

FAN (telah 
0. Jrang. 

ta kawatkan dari Bandoeng, ke 
cemah di Riouw | 

“5 PL 

g Ta 
, melihat bola api itoe 

— Vrachtauto terbalik didjoerang. 
Aneta ,kawatkan dari Padang Sidem 

. Ipoecan bahwa kemaren sore dekat kota 
M jiloe,     seboeah vrachtauto jang datang 

| .Sipirok maoe pergi ke Medan, 
djatoeh terbalik kebawah djoe- 

|. 7 orang mendapat loeka enteag dan 
3 loeka heibat, diantaranja mana ada 
satoe jang terantjam djiwanja, 

Vrachtauto itoe hantjoer sama sekali. 
Nakal 

0... Commissie perlajaran, 
| Telah didirikan satoe  Commissie 
entoek menjelidiki soal2 pereconomian 
dari perlajaran di kepoelauan Indone- 
sia dan dari loear negeri, A 

19 t : u ng   

bila memakai obat2 jang tertentoe. De: 

Iberachli dalam hal ini, Kalau terdapat 

Resident Mr. A.P.G. Hens. 
Moelai dengan tanggal 28 April 1935, 

diberikan pangkat dan titel dari Resi 
dent, kepada Mr. A.P.G. Hens, Adjunct 
Adviseur oentoek oeroesan tanah, 

Pembikinan minjak sereh gelap. 
'Aneta kawatkan dari Tjimahi, me- 

noeroet A.I,D, di Tjililin soedah me- 
letoes seboeah ketel dari satoe fabriek: 
pembikinan minjak sereh gelap. 

Pengoeroesnja, seorang loerah desa, 
dan 2 orang lain lagi teroes mati, se- 
dang 2 orang mendapat loeka heibat. 

29 . 

Chauffeur Amko diboenoeh. 
Dari Soerabaja dikawatkan kepada 

Aneta bahwa tadi pagi terdapat seorang 
chauffeur- Amko, mati terboenoeh di 
tempat doedoek soepir didalam Amko. 

Kemaren malam ia diboenoehnja 
dengan beberapa toesoekan pisau 
waktoe ada didalam Kalimas. 

—O— 

Indonesia jang baroe. 

Makloemat P.B.” Par- 
tindo. 

Dari Pengoeroes Besar Partai Indo 
nesia di Bogor tertanggal 22 Maart '35 
kita menerima makloemat jang ditandai 
oleh Mr. Sirtono, ketoea dan toean S 

koet : 

Dengan, ini kami“Pengoeroes Besar 
Partindo memberi tahoekan, bahwa 
sebagai jang telah kami oemoemkan 
jang dipilih dengan djalan refereedum 
oentoek doedoek dalam Pimpinan Ha 
rian P.B. baroa ialah toean2 Sidik Djo 
josoekarto, Selamat dan Soediro, de- 
ngan toean Sidik Djojosoekarto sebagzi 
Ketoeanja. Berhoeboeng dengan hala- 
ngan dipihak t, Sidik Djojosoekarto 
oentoek mendjabai Ketoea P.B. baroe, 
maka sebagai penggantinja telah kami 
tetapkan toean Soediro. 

Adapoen soesoenan pengoerose Besar 
Baroe sekarang terdiri dari : 

Toean Soediro. Ketocat. Darmodi - 
sastro. Wakil Ketoea t. Soetomo. Pe- 
noelis (bekas Penoelis tjb. Semarang) 
t. Selamat. Bendahari t, Sidik Djojosoe- 
karto. Kommissaris. 
Nama lain2 anggauta Pengoero:s 

Besar Baroe akan dioempemkan sedikit 
hari lagi. ag 
- Pimpinan Harian dari Partai terdiri 
dari: 

Toecan Soediro. Ketoea t: Soetomo. 
Penoelist. Selamat Bendahari. 

Adres Pengoeroes Besar Baroe jaitoe 
p/a t, Soediro, Kramat Gan- 
toeng 62, Soerabaja. 

Tentang penjerahan pimpinan Pertai 
dari tangan kami kepada Pengoeroes 
Besar Baroe kami boritahoekan kepada 
segenap tjabang2 Partindo, bahwa Pe 
ngoeroes Besar Baroe mendjalankan 
pekerdjaannja moelai tgl. I April 
1935. Moelai hari itoe maka segala 
oeroesan Partai haroes disampaikan 
kepada Pengoeroes Besar Baroe. 

Tentang diri toean Soediro (Ketoea 
P.B. baroe) kita semoea mengetahoei, 
jang saudara itoe adalah seorang Par- 
tindist jang tjakap dan oeloeng, penoeh 
kegembiraan bekerdja dan jang telah 
mempoenjai pengalaman banjak dalam 
pergerakan, sehingga kaoem Partindo 
dan ra'jat Marhaen dengan hati jang 
aman dan dengan penoeh kepertjajaan 
dapat menjerahkan pimpinan Partai 
kepadanja. 

Toean Soediro adalah tamatan seko 
lah A.M. S. afd. B. dan kemoedian 
'menoentoet ilmoe hoekoem beberapa 
tahoen lamanja. Waktoe ia masih me 
noentoet jlmoe terseboet di Djakarta 
ia soedah mengambil bagian jang ac- 
itief sekali dalam pergerakan Partindo 
Pada waktoe Partindo memboetoehkan 
|tenaga jang tjakap oentoek membantoe 
pekerdjaan sdr, Ir Soekarno di Ban- 
doeng (pekerdjaan Partai danredaksi 
madjallah ,Fikiran Kakjat”), maka sdr 
5oedirolah .jang terpilih oentoek men 
djalankan pekerdjaan itoe. Di Bandaeng 

sebagai organisator Partai dan sebagai 
pengemoedi. Disana ia telah memegang 
djabatan Ketoea tjabang Bandoeng, ke 
toea Madjelis Daerah Djawa Barat A 
dan ketoea dari beberapa perhimpoe 
nan sekerdja. Selain dikalangan po- 
litiek sdr Soediro telah memboektikan 
ketjakapannja dilapangan pergoeroean. 
la adalah salah satoenja iang dan pe 
njoesoen dari ,,Pergoeroean Rakjat” 
di Bandoeng, dimana sdr, itoe djoega 
telah memberikan peladjaran. Pada 
waktoe madjallah ,,Berdjoang” di Soe 
rabaja memboefoehkan pemimpin ma 
djallah itoe berhoeboeng dengan di 
tahannja hoofdredacteur ,,Berdjoang" 
jaitoe sdr. Arnowo, maka sdr Soedi- 
rolah jang diminta oentoek memimpin 
madjallah itoe bersama sama dengan 
sdr Ramoedji, Dibawah pimpinan sdr 
Soediro maka madjallah » Berdjoang” 
bertambah madjoenja. Sebagai djoer- 
nalis sdr Soediro soedah memboekti 
kan poela ketjakapannja. Sebeloem ia 

  

|Marhaen. Indonesia haroes bergirang 

Ikepada segenap kaoem Partindist ka- 

Soesoenan pengoeroes besar Partai | 

Effendie penoelis, ialah sebagai beri-' 

iaf telah memboektikan ketjakapannja | 

Pena pelalia er emeommpemaaneemame apa Anang neeaNgaerena 

menjeboerkan diri dalam kalangan “po 
litiek, sdr Soediro pernah bekerdja ac 
tief oentoek kemadjoean pergerakan 
Pemoeda, 

Mengingat akan semoeanja ini, ma 
ka kita kaoem Rartindo dan rakjat 

dan berbesar hati, jang Pengoeroes 
Besar baroe berada dalam pimpinan 
seorang pemimpin sebagai sdr Soedi- 
ro itoe. : 

Sebeloem kami menoetoep soerat 
ini, kami segenap Pengoeroes Besar 
mengoetjapkan selamat dan bahagia 
kepada Pengoeroes Besar baroe, dan 
kepada segenap tjabang2, madjelis2 
daerah dan lain2 badan Partindo serta 

mi mengoetjapkan diperbanjak terima 
kasih atas kepertjajaan saudara2 seka 
lian kepada kami dan atas segala ban 
toean jang kami terima selama kami 
memegang pimpinan Partai. Kami per 

|tjaja jang sdr2 sekalian akan membe- 
rikan kepertjajaan dan bantoean sepe 
noehnja kepada Pengoeroes Besar ba 
roe, seperti jang sdr2 telah berikan 
kepada kami dalam waktoe jang laloe. 

—0— 

Serba soesah bagi kaoem goeroe 
zaman Sekarangini ...! 

Pembantoe kita dari Krawang me- 
ngabarkan : 

Berhoeboeng dengan keadaan zaman 
kini, jang-lazim dinamakan moesim 
malaise, terdengar dari kanan kiri ba- 
njak sekolah2 jang. mempoenjai ach- 
terstand oeang sekolah. , 

Hoetang itoe kebanjakan boekannja 
makin lama makin soeroet  banjaknja, 
tetapi tambah lama tambah besar bi- 
langannja, Pengaroeh malaise agaknja ! 

Banjaknja achterstand terseboet. MES 

poen nistjaja membawa tjela kepada 

pekerdjaan goeroe, karena hal itoe ter 

masoek djoega sebahagian dari kewa- 
djibannja, , 

Menoeroet soerat dari Inspeetie, ka 
lau ada moerid jang menoenggak ba- 
jaran sekolah lamanja dan banjaknja 3 
hoelan teroes meneroes, haroes dilepas 

dari sekolahnja. 
Perintah ini moedah dikatakan akan 

tetapi soekar didjalankan, karena se- 

pandjang penglihatan kita, moerid jang 

demikian itoe njaris 50 pCt banjaknja 
dus berenti djoega 50 pCt jang haroes 
dilepas sekolahnja. 

Djika begitoe, tentoe keadaan moe- 
rid koerang bilangannja. : 

' Kekoerangan moerid poen mendjadi 
tjela poela kepada goeroe. 

Banjak toenggakan salah, koerang 

moerid salah. 
Katalah pekerdjaan goeroe itoe ri- 

ngan! 
—O— 

Tandak2 Bali ke Jaarbeurs 
Bandoeng. 

Pembantoe kita dari Gianjar (Bali 
Selatan) mengabarkan : 

Dalam keramaian Jaarbeurs jang akan 
terlangsoeng nanti di Bandoeng, maka 
sepandjang berita jang kita dengar, 
bahwa serombongan tandak2 Bali dan 
sekehe gong dari Peliatan (Giandjar| 
jang beberapa tahoen berselang pernah 
memboeka pertoendjoekan didalam 
Koloniale Tentoonstelling di Pariis, 
oleh comite Jaarbeurs itoe ada diminta 
datang goena bermain dalam keramaian 
di Bandoeng itoe. 

Lebih djaoeh kita mendapat kabar, 
bahwa sekehe (perkoempoelan) gong 
serta toekang tandak2 itoe dengan soe 
kahati memenoehi permintaan terseboet 
asal fasal2 permohonan mereka dapat 

kipoen tidak banjak, tetapi sedikitnjaj- 

  

O 

I Minta ongkos perdjalanan dari 
Pelihatan sampai di Bandoeng poelang 
pergi, agar ditanggoeng oleh Comite : 
lagi poela soepaja tiap2 orang dalam 
perdjalanannja itoe mendapat  warg 
makan f 0.50 1 

Il Minta tempat menginap (pondo 
kan) ditanggoeng oleh Comite Jaar 
beurs. 

III Selama memboeka pertoendjoekan 
di Jaarbeurs, minta tentang makanam 
mereka ditanggoeng oleh Comite 

IV Kalau ada diantara mereka di 
timpa sakit agar mendapat rawatan 
tabib dengan gratis (vrij) 

V Minta penghasilan bersih f 2,50 
seorang sehari, 

VI. Mereka minta voorschot kepada 
Comite sebanjak f 500,— oentoek be 
li pakaian atau LI. keperloean berhoe 
boengan itoe, serta oentoek mengemba 
likan voorsehot terseboet comite bo- 
leh potong penghasilan jang. mereka 
terima bersih tiap-tiap hari itoe, 

Demikianlah fasal2 jang mereka po 
honkan kepada Comite Jaarbeurs. 
Djika diantara fasal2 terseboet diatas - 
ada jang Comite berasa keberatan, dan 
bagaimana pertimbangan maoepoen per 
'setoedjoean Comite, mareka menoeng 
goe chabar, serta mereka akan merem 
boekkan sekali lagi pertimbangan itoe 
goena mengambil kepoetoesan diteri- 
ma atau tidaknja permintaan Comite 
diatas. 

Moela-moedahan didapati persetoe 
djoean soepaja sekali ini dapatlah toe 
kang tandak2 maoepoen sekehe gong 
Bali itoe memboeka pertoendjoekan di 
kota “Parijs of Indonesia". 

  

  

  

Akibat crisis lada. 

Doea firma" di Dja wa 
boleh djadi akan le- 
Guidatie. a 

Didapat kabar bahwa berhoeboeng 
dengan keroegian2 besar didalam 
oeroesan perniagaan lada, maka ada 
doea firma export dikota Betawi jang 
terpaksa akan ber-liguidatie. 

Toeroennja harga lada itam dan lada 
poetih, memang menimboelkan banjak 
kesoekaran bagi saudagar2 Nederland 
jang lada2nja boeat Londen ditolak, 
sehingga terpaksa mereka menftjari 
pasar pendjoealan lain. 9 

Sebagian besar dari pada tanggoe- 
gan2 ini tertimpa djoega ditanah 

Djawa. Sebagaimana djoega pernah 
dioemoemkan dalam ini soerat kabar, 
harga2 lada dengan lekas sekali me- 
rosot,. boeat lada Lampong toeroen 
f 9,50 sepikol dan lada Muntok f 28. 

Doea firma export jang dikatakan 
akan liguidatie terseboet, menoeroet' 
Bat. Nwbl. jalah jang berhoeboengan 
banjak dengan makelaarsfirma Adair 
& Co dan Rols and Sons di Londen. 

Berhoeboeng dengan berita diatas 
ini, maka Aneta lebih landjoet dapat 
mengabarkan bahwa makelaarsfirma 
ijang dimaksoedkan oleh Bat Nwbl. 
itoe, jalah Rouwenhorst Mulder, jang 
mendapat kesoekaran dalam perniaga 
an ladaterseboet: oleh sebab itoe ada 
dimaksoedkan oentoek mengadakan 
reorganisatie dengan djalan didjadikan 
satoe Naamlooze Vennootschap. Ada 
lagi doea concern lain jang mendapat 
kesoekaran disebabkan ini kegontja- 

C 

  persetoedjoean Comite, misalnja :   ngan lada, tetapi tidak begitoe hebat. 

  

Cape | 
Lakerol          Iboe-iboe |! Djangan loepa soeroe 
jaorang bawa Lakerol 

4 

indoengken terhadap oedjan. 
terhadap pilek. 

3 s 
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NAN ANN NI 

TOKO DELYANA   

   
   

  

MEUBELS en RIJWIEL HANDEL 

Boeka Toko di Kramatplein 37. 

Filiaal tetap di Menteng Goentoer- 

: 203 

iar Naa jang penting 
kita ena, MAAN 

| Advertenties : 
Diminta selaat-laatnja djam 11 2 

  

  

agi dari dimoeatnja soedah kita 

tanggoeng boeat dimoeatnja pada 
terima, djika liwat kita tidak 

The Metropolitan English 
Night School 

10, Schoolweg Noord, Batavia-C. 

  

Ba pe itoe 1 
“PATJAR bisa diterima tjoema Phone 3835 WI. 
sampai .djam 10.30 pagi dari de 
hari dimoeatkannja. 

Terima moerid baroe boeat 
Administratie : Pemandangan beladjar bahasa Inggeris. 

Ditanggoeng bisa bitjara da- 
lam tiga boelan. 

Peladjaran lain: Shorthand, 
Typewriting, Correspondence. 

  

  

teri lag inai naa 

| Baros trima dari BUROPA: 
Director, 

: B. SAWARANDASS 

Registered teacher 

     
   
    
    
   

    

   

   
   

    
   

    

   

    
   

   

  

  “Kantjing jan ban: Parlemoer terboengkoes 
    

  

  

tap devae 1935/000 per stel (6 bidjil . . , SEP he — 

“ Dompet sigaret dari|lapis perakp. st. ..,, 1.75 

"Dompet sigaret dari perak dalem He moelai 
dari MA d Rak Kleermaker 

: “Sendok thee dari Tabita perak, per dozijn dalem - 
etui F 6.75 per '/, dozijn etui F 3.56 

“Ho r lo ge tan g an boeat Njonja dari CHROMIUM dengen: 
MOEDAHAM 
ex toekang ditoko Oger Freres 

  

0. pita item, Perkakas Anker. 4 Flo ata... Da No MN Oal Ketat 
Ho rlog e Lean boeat Njonja dari MAS 14. krt. Hoss maa Kn Mn 

F. 15.-—F. 25.— F. 30.— mi : 
H orlo ge t an g ar boeat T oean dari-C HROMIUM moelai Djikaloe toean2 ingin potongan jang 

$ dari... .F 8.50 bagoes enak dipake. Boektikenlah saja 
” ” » . dari MAS 14 krt, F 60.- poenja pekerdjaan dikleermaker jang 

terseboet, dan soedah banjak poedjian 

diantero Langganan2 dari saja poenja 
potongan. 

Sedia. .roepa-roepa ma jang paling baroe. 

'FIRMA KOUwW & LIE 
"RO MAS — INTEN : MOEDAHAM 

    

  

  

  

  

  

  

: s Pasar Baroe 88. - Telf, WI. 1535. — Batavia-C. 

je adha Kn KLEERMAKER 

SOEGRI 
Pating 36 D i h t — Paling : & 

Brad eni sdt d aeg moerah Chemische—Wasscherij 

“ .DE ZON'" 4 | Kebondjatiweg 49 — Bandoeng 
  

13 Sarochg harga 7 Cent per lembar. Kita bisa" membikin "pakean 

Toean seroemah tangga, dari 
ketjil sampe besar. Kaen 
(stof) disediaken. 

Maakloon ongkos bikin) di- 
itoeng moerah. 
Harga pakean, baik pakean : 
toea ate anak, bersaingan. 

Toekang potong dan 
djait boleh dipertjaja. 
Selamanja menoeroet ,systeem 
modern, 

Ni: ” 9 ” ,. , 

1 3 ” « »” 12 15 ” ”, 

Tocan- tocar' Njonja - njonja kepingin taoe of—beli lekaslah datang 
Ea: ui selamanja sama adres tersebeet dibawah, 

Persediaan dari Afd. Batik paling besar. 

MENOENGGOE 

CENTRAAL BATIK 1935 
Oeroesan Chemische Wasscherij. 

Bisa. bikin baroe barang .jang 
soedah toea 

155 

TOEAN PERLOE KOENDJOENGI el 

) TOKO TIO TEK HONG 

  
SN Ati & Co,” 

      

    

    
     

     

     
    

     

Aa" SENEN 121—123 BATAVIA-C. 
SOEDAH TERBIT 

»Krisis Ekonomi 

dan Kapitalisme” 

$ jaga Doa -— Solo — Padang — Tasikmalaja Galoenggoengweg 
Ners bagusan 122 

  

  

Raj 

3 Kan dan Ati Ar! 
ebi dai Neni anse Koli ai Pane mag sa sah 

Publiek djangan pertjaya sik dan toko sadja, 

Ta lebih doeloe Senen No. 135. 

BATIK HANDEL 

M 38 MAASOEM' 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 
tebainja XII -f- 90 moeka 

fo rmaat 16 X 24 c. 

ISI KITAB: 

I. Indonesia dalam krisis. 
HI. Dari, hal pengertian ,,krisis. 
HI. Tingkat- tingkat zaman per- 

  

ekonomian. 
“IV. Soesoenan — perekonomian 

dan krisis. 
V, Keterangan kunjuktur dan 

cyklus. 
IV, Depressi sekarang. 

VII, Politik kunjuktur, 
VIII. Penoetoep. 

| PENERBIT t. LEMBAO TOEAH 

Gg. Kebon Djeroek 37 
Batavia-Centrum. 

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

REMBOURS TIDAK DIKIRIM, 

Di Betawi boleh dapat pada: 

Toean Soemanang Kramat 174. 

  
: MENGGEMPARKAN 

ta MOESTI MOERAH 

: Pendjoealan per ui bn Aa Rc Ic. 24c. -27c, 30c. enz. 
- Batiktoelis haloes jang modern keloearan Negeri? jang terkenal 

. Hoekeppusedia,sarong. lenoenan dan 'palikat banjak sedia, 

Harga semoea dibanting 
. Lekas koendioengi ini Toko!!! 

Y Hormat Kita 

'M.I-MAA S9EM   Administarie Pemandangan 
126 Senen 107 

    

  

»'BOEMI-POETERA"I 
DJOKJAKARTA r . 

TT z mama ana ci 2 sasa 

K
i
r
a
,
 

  

2
?
 

lalah satoe assurantie tanggoeng djiwa kepoenja'an bangsa awak 

jang telah terkenal oleh oemoerm, terboekti dari dimana mana 

terdapat verzekerde atau Agent dari Maatschappy kita ini. 

Poedjian tidak perloe lagi. Mintalah 'dengan gratis prospectus | 
pada Directie atau Agent2 diseloeroeti Indonesia. 50 3 

-         
  

  

  

APOTHEEK ,BAN AN“ 
Senen 83 Teli. WI. 314 — Batavia-Centrum. 

Terima Recept: recept Dokter 

| Boleh ' ambil . dan anterken 

ali diroemah , LA 

"1338 | Frarico e 
  

  

  

  

dalem roemah baroe sebla roenah toea soepaja bisa saksiken 

iapoenja barang2 jang kwaliteit paling” baroe dan 

Harganja moerah 

HANDEL IN: 

SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN 

MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 

KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

Reparatie-atelier van Vuurwapens enz., enz. 

  

TOKO TIO TEK HONG 
PASAR BAROE — BATAVIA-CENTRUM — TELF, 361 WI.     
  

  

  

. 

.KELOEARAN PALING BAROE 

DARI 

     

  

   

t 

  

: Tote Coupon) | 

1 pak terisi 20 bidji      

  

   
N.V. FAROKA Malang, jaitoe Fabriek obi 
tjara kerdja jang ' paling modemdan 

TT 
-
         Rs ENan No. 135 ATAVIA-C 

    

—,     
    

paling sehat, jang: selaloe ada dibawalt peni. 
likannja dokter. #8 "10 
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