
  

   

      

    

  

  

Diterbitkan oleh: 

Drakkerif PEMANDANGAN: 

Dir. R.A. O. DJOENAEDI . 
Kantoori Senen 107 Bat,-Caatrum 

HARGA LANGGANAN, 
Indonesia satoe kwartaal f 4.50 

1. £ 5.50, Loear Indonesia , , 
» 

Boleh dibajar boelanan, tetapi 

brenti 'haroes diachir kwartaal.. 

     

    

  

5. LA Kantoor Administratie Senen 107 Batavia 
& 

  

      

  

      

   
    

2 loe, barangkali | 

tentoe sadja terserah 
a, menoeroet pendapatan 

andangan mereka disini. 

yng disini boleh dikemoekakan, 

LEE. jang hanja bekerdja oentoek 
ntingan Kaoem Indo dan teroetama 

ta-anggautanja. 

an negeri satoe-satoenja, oentoek 

mereka perloe membantingkan 

mereka orang Belanda, | 
pakah mereka sekarang 

Belanda? bi MN 

ahoean dan ,,beschaving” ? 
Ba an | mereka dan kita 

bisa mendapat- 
i dengan moedah 

banjak sekali perkara 
masoek ,,beschaving”, 

ekan dari negeri Belanda 
'erika dsb.    

       

   
     

   
    
    

  

       

   
   

   

    

   
   
   

  

velnja, menoeroet pengalaman 
pendapatan kita, waktoe melihat 

i Belanda, soenggoeh 
a Indo.itoe, tidak bisa | 

gan bangsa Belanda atau 
n sekali kita maoe 

atau merendahkan Kaoem 
jan boekan oleh karena mereka 
kali mempoenjai koelit-hitam, 

kita berpendapatan bahwa mati- 
'Kaoem Indo - tergantoeng 

na sekali dari negeri Indonesia. 
rekatidakbisahidoep 
oedjoed di negeri Be- 

ketjoeali djika mendapat pen- | 
atau oeang be- 

| sebagai student 
Tapi tjobalah mereka di! 

p bekerdja dan bergaoel 
landa atau Europa. Boleh 

  

   
   

   

  

         

    

   

      
   

  

lagi, kita beloem pernah 
Jahkan bangsa Indo dan tidak 

poenjai maksoed centoek berboeat 

   
ri jang demikian dibang akan, dan 
Hg sama SEAMAN Degan In- 

. Keadaan hawa dan hal-ichwal 
span di negeri Belanda dan 

((klimaat dan maatschappelijke 
standigheden) meminta lebih 

ra (stelt meer eischen) 
at (dan tenaga bekerdja 
ngnja. : 

     

       

           

SEN Persediaan perang Italie. 
, ig yaah 

dan tjara bekerdjanja ini | 
baroe, tidak akan dibi- 

“Ip 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie, 3 

Centrum, 'telefoon. 1810 WI. Administrateur S. M. SOEBRATA 
: 
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Barangkali didalam 
. tempb beberapa hari 

: ada perang. 
- Aneta kawatkan dari Rome, Vice- 
Minister oentoek oeroesan peperangan 
Generaal Baistrocchi memberi ketera- 
ngan jang menjedihkan seperti dibawah 
ini : 

»Perkakas2 oentoek perang, mesti 
dibikin dengan segera sekali. Sekarang 

       

   
   
         

   

  

    
   
     

   

     

   
   
       

   
    

    

  

   
   
     

    

    
    
    
    
      

   

    

. Isedang dibikin bom, handgranaten 
(bom jang boleh dilemparkan dengan 
tangan), meriam2 dan senapan-mesin. 
Dengan  moelainja moesim panas, 
perkakas2 perang ini, akan diberikan 
kepada bala-tentara. 

Perkakas2 oentoek meriam dibikin 
lebih banjak, soepaja mempoenjai 

sekali", 
Generaal, Baistrocchi kata, bahwa 

tidak ada orang jang jang bisa menen 
toekan kapan datangnja perang. Ini 
bisaterdjadi didalam tempo 

  

..Soenggoeh boekan sekali oleh karena 
“soal warna koelit atau oleh karena 

mereka dipandang ,katjang”, ,hali- 

bloed" atau dimikian matjam. Soal2 

ini banja ada di Amerika dengan toe- 

roenan bangsa Negro, tapi di Europa 

hanja dalam doenia dongeng. Malahan 

satoe tjampoeran darah atau koelit 

sawo-matang, dihargakan «di Europa 

sebagai sato€ ,atrractie” atau »Sensa- 

tie“ tocar biasa. (jang menarik atau 

menggemparkan hati). 
Tapi oleh karena keadaannja per- 

gaoelan hidoep di sana, di waktoe 

sekarang seedah satoe kali berlainan 

dengan disini. Djangan2 orang Indo- 

nesia jang biasanja. sedikit atau lebih 

mempoenjai hati lemah, biarpoen bang- 

sa Europanja sendiri di waktoe seka- 

sengsaraan -tidak mempoenjai peker- 

djaan. LINEAR abei 

- Pendeknja menoeroet oekoeran in- 

ternationaal, kita pandang kaoem Indo 

itoe tidak bisa masoek gololongan 

»Europeaan” seperti tertoelis didalam 

Oleh karena mereka tergantoeng 

dari negeri Indonesia dan tidak oesah 

mempoenjai salah satoe pengharapan 

dari negeri Europa. Ni 

Apakah jang sekarang lebih baik 

haroes dipekerdjakan. Membela na- 

mana mereka di waktoe sekarang 

tidak bisa mendapatkan salah satoe 

keoentoengan lagi ? 

Atau apakah lebih baik memperhati- 

kan kepentingan negeri tanah air jang 
demikian indahnja seperti Indonesia 

Jini, dari negeri mana madjoe moendoer 
Inja, hidoep-matinja mereka lagipoen 
tergantoeng. 

perti djoega akan dipekerdjakan oleh 
Nationaal Indische Beweging. Oleh 

n|karena mana kita ikoet menghargakan 
di|pergerakan atas initiatief bangsa Indo 

ini, oentoek memadjoekan negeri dan 
'Rakjat Indonesia seoemoemnja. Oen- 
toek negeri dan pendoedoek Indonesia 

Soenggoeh, teman senegeri, masih 
ada pekerdjaan jang moelja (grootsch) 
sekali di dalam tanah air Indonesia, 
. Wij rekenen op U!   S.D. 

simpanan oentoek bergerak tjepat| 

beberapahari sesoedahnja| 

rang, banjak jang hidoep dalam ke- 

wet, tapi masoek golongan ,.Inlander" 

ma orang Belanda, tapi dari negeri 

“Kita rasa, jang paling balakang. Se- 

satoe waktoe'dari kegenti- 
ngan politiek sekarang ini. 

    

    Roepa2 persediaan. 
Aneta-Reuter kawatkan lagi dari 

Rome, Generaal Baistrocchi mengoe- 
tjapkan perkataan2 jang mengandoeng 
maksoed akan berdirinja satoe bagian 
bala-tentara baroe didalam tempo jang 
akan datang. Bagian baroe ini akan 
diberikan nama ,La Sabauda". 

sekali bahwa militaire diensttijd tidak 
bisa dikoerangi didalam waktoe seka- 
rang. Reorganisatie ada perloe sekali. 

Masing2” pendoedoek mesti menda 
pat peladjaran Cultuur militair dari 
kebangsaan ltalie. : 

Diterangkan, bahwa djalan2 dalam 
djoerang2 dari pegoenoengan (Alpen) 
jang sedari djaman poerbakala soedah 
dipakai oleh moesoeh oentoek masoek 
kenegeri Italie mesti didjaga dan di| 
perkoeatkan dengan loeas sekali, 

Kekoeatan bala- 
tentara-ltalie. 

Dengan moelainja moesim panas, 
negeri ' Italie bisa mempoenjai 600 
riboe soldadoe jang semoea mendapat 
peladjaran militair dan bersendjata 
dengan lengkap sekali. ' 

Ketjoeali djoemblah ini, masih ada 
lichting 1912 di dalam persediaan, apa 
jang berarti masih ada 300.000. sol 
dadoe' lagi, aa 

Sekarang sedang dipeladjari satoe 
perniatan oentoek panggil “berkoem- 
poel dan dengan segera, semoea of 
ficier2 soepaja mereka mendapat pe 
ladjaran perang lagi. 
.Menoeroet angka2 jang dioemoem 

kan di dalam soerat2 kabar, Italie 
bisa mempoenjai 7.938.000, soldadoe 
jang semoea bersendjara lengkap. 

Lagi poela semoea orang laki2 jang 
beroesia diantara 21 dan 55 tahoen, 
bisa dipanggil  oentoek “ bersedia 
perang. 

Mendjadi soenggoeh2: 
Aneta kawatkan dari Rome, dikabar 

kan bahwa isteri2 dan anak2nja uffi 
cier2 dari bala tentara Italie soedah 
disoeroeh pergi meninggalkan tanah 
djadjahan. Erythrea dan Somali di 

Afrika. See 

Semoea pembitjaraan 
dipoetoeskan. 

Aneta Reuter kawatkan dari Rome, 

dengan officieel diwartakan tadi pagi 

tgi. 30 Maart bahwa Pemerintah Ethi- 
opie ambil poetoesan oentoek memoe 
toeskan semoea pembitjaraan dengan 
Italie. | 

Terdengar kabar bahwa Pemerintah 

Ethiopie minta soepaja diperiksa oleh 
salah satoe Hakim pemisah (arbritage), 
akan tetapi Pemerintah Italie tidak 

maoe djika tidak terpaksa sama sekali, 

—09— 

Nederland tidak akan merobah 
politiek oeang. 

Aneta kawatkan "dari Amsterdam, 
berhoeboeng dengan keterangan Pe- 

merintah Belgie, Mr. Trip President 
dari Nederlandsch Bank dari B.I.B. 

di Bazel, menerangkan bahwa Neder- 

jandsche bank tidak akan merobah 
politiek oeroesan oeangnja. 

Nederland haroeste- 
nanghati. 

Aneta kawatkan dari Den Haag, atas 
pertanjaannja soerat kabar ,,Maasbo- 
de” Minister oeroesan oeang negeri 
belanda Mr. P. Oud menerangkan 
berhoeboeng dengan keterangan Peme 
rintah Belgie, bahwa ia ,,hanja masa 
berkata begini Nederland haroes te- 
nang hati'", 

— Y— 

Menoeroenkan harga oeang Belgie. 
Aneta-Reuter kawatkan dari Brussel 

negeri2 jang bersekoetoe oentoek me- 

netapkan standaard emas (goudblok-   

Saptoe 30 Maart 1935 

Vice-Minister itoe, mengoetamakan | 

toek pertama kali waktoe Premier baroe 

Van Zeeland dari negeri Belgie minta 

koeasa dari Parlement : 

1. oentoek menoeroenkan harga oe- 
ang Belgie dengan paling banjak 30pCt. 

2. oentoek memberhentikan oentoek 

sementara waktoe semoeapembajaran2 
ocang emas, dengan menoenggoe Ssa- 
lah satoe perdjandjian internationaal 

lagi tentang politiek harga oeang. 
. Oentoek sementara waktoe, Premier 
Van Zeeland memvoorstelkan oentoek 
menoeroenkan 'harga oeang Belga (5 
Franc Belgie) dengan 25pCt, 

Standaard emas akan ditetapkan. 

Parlement bersetoedjoe. 
Lebih landjoet Aneta-Havas kawat- 

kan dari Brussel, sesoedahnja kete- 
rangan Pemerintah itoe didebat maka 
Parlement mengoetjapkan kepertjajaan 
nja kepada Pemerintah didalam roepa 
satoe motie van vertrouwen, jang di 
terima baik dengan 133 melawan 11 
soeara, 

sie dari Parlement oentoek oeroesan 
oecang, terima baik dengan 16 mela- 
wan 8 Soeara, poetoesan2 Pemerintah 
didalam oeroesan oeang, jang mengan 
doeng rentjana itoe wet. 

Parlement loeloeskan dengan 135 
melawan 11 soeara, permintaan oeang 
-0entoek sementara waktoe dari Peme- 
rintah. 

—O— 

Menggelapkan oeang. 
Aneta kawatkan dari Djokja, bahwa 

pengoeroes roemah gadai di Gondo- 
manan Djokja, telah menjerahkan di 
rinja pada Politie, dengan menerangkan 
bahwa ia telah menggelapkan oeang 
'koerang lebih f 8000,— 

Ma) Ka 

Pengganti Mr. Sartono. 

Voorzitter H.B. Partindo 

Sebagaimana kita telah kabarkan 
Pengoeroes Besar dari Partindo telah 
oendoerkan diri dan diganti jang baroe. 

  

Soediro, 

Djoega kedoedoekannja telah di pin 
dahkan dari Djakarta. 

Sekarang voorzitier Hoofd bestuur 
ada ditangannja toean Soediro, jang 
portretnja kita perkenalkan pada pem 
batja disini. 

—0— 

Memperselisihkan seorang 
anak-isteri. 

Aneta-Reuter kawatkan dari Singa- 
pore, seorang bangsa Inggeris jang ter 
kemoeka dari Betawi, datang di Si- 
ngapore dengan seorang anak isteri 
beroemoer 7 tahoen, dengan menoem 
pang kapal. | 

Anak isteri ini, diperselisihkan de 
ngan tjara jang menjedihkan (drama- 
tisch| oleh sepasang laki rabi bangsa 
Belanda jang datang dengan mesin 
terbang speciaal dari Betawi,   anden) mengalami perpetjahan oen- 

Sesoedahnja perselisihan moeloet, 

Aneta-Reuter kawatkan lagi, Commis- 

INirom akan ditambah Io 

Yr, 

  

Seperti pohon jang 
koewat dan tedoe 

begitoelah berdiri 

dari 1859 

kongsi assuransie djiwa 

NTELLMIJ 
sul negeri Belanda, di mana perkara 
ini diatoer. 

Dikabarkan bahwa anak-isteri ini, 
sedang ada di dalam perdjalanan oen 
toek bertemoe dengan iboendanja, jang 
waktoe doe!oe mendjadi isterinja orang 
Inggeris jang terkemorgka itoe, 

En Yama 

Kalau harga rubber naik. 
Boleh djadibea penge- 

  

loearan rubber anak 
negeri djoega dinaik- 
kan. 

B.N. mengabarkan bahwa naiknja 
restrictiepercentage jang disoesoel oleh 
naiknja harga rubber, akan menambah 
banjaknja poela pengeloearan rubber 
anak negeri dalam kwartaal'jang akan 
datang, sehingga Pemerintah menda- 
pat perhatian hendak menaikkan lagi 

“litoe bea pengeloearan rubber jang se- 
dari beberapa boelan soedah mendja- 
di 16 cent tiap2 Kg. . 

Doeloean soedah dikabarkan bahwa 
toean Van Brakel, Hoofd dari Kantoor 
oeroesan Rubber anak negeri soedah 
pergi ke Palembang. soepaja selan- 
djoetnja meneroeskan perdjalanannja 
ke Borneo Barat. 

Sekarang toean Luytjes, dienstdiend 
hoofd dari Landbouwcrisiszaken tidak 
lama lagi akan berangkat poela ke Pa 
lembang oentoek mempeladjari keada- 
an rubber anak negeri di itoe tempat. 

Daerah Palembang memang boleh 
dikata mendjadi barometernja dari 
pengaroeh' itoe bea pengeloearan (uit- 
voerrecht) atas export rubber anak 
negeri. 

Berhoeboeng dengan perkoendjoe- 
ngannja kedoea toean terseboet di 
Palembang, B. N. dapat poela me- 
noendjioekkan bahwa pengeloearan 
rubber anak negeri jang mempoenjai Guotum boeat kwartaal pertama ialah 
ditetapkan 31.500 ton, akan mendjadi 
lebih 4000 ton meliwati batas, sehin 

(Iga inilah hal jang mendjadi perhatian 
nja pemerintah. 

Bersamaan dengan naiknja harga 
rubber, sebagaimana Orang makloem 
akan ada harapan poela bahwa bea 

an rubber akan dinaikkan 
agi. £ 

—9— 

Meloeaskan daerah Nirom, 
Moelai 31 Maart 1935 daerah 

akan casnja de- 
ya Bl Benkoelen, residentie 
jambi, residentie Palemban 

ngan kota Cheriben, Tn 
Sekalian soerat izin oentoek mende 

ngar dengan radio jang sampai tang- 
gal itoe soedah diberikan kepada jang 
memegang Soerat izin itoe dan tinggal 
dalam residentie2 itoe serta dalam da 
erah pengiriman kantor-pos Cheribon, 
berhoeboeng dengan itoe tidak akan 
sah lagi, " 
Mempergoenakan pesawat pendengar 

sesoedah tanggal itoe hanja diizinkan, 
djika telah diminta soerat izin jang 
baroe dari post, bij atau hulppost- 
Tn Boeat permintaan itoe akan 
iberi tempo sampai pada tan : 

April 1935, Pa pake 
Mereka jang diwadjibkan itoe dan 

sesoedah tanggal 29 April 1935 beloem 
djoega meminta soerat izin jang baroe 
itoe, boleh ditoentoet k€hadapan penga 
dilam, " 

Keterangan jang lebih loeas boleh 
diminta pada post, bij dan hulppost-   doea2 fihak pergi ke roemahnja Con- kantoor,     
 



   

      oe soeka| Bahwa kaoem Fascist it 
| itoelah sekali oendjoek tangan besi, La Wa sedih” taho 

Ta 
      

      

    

  

lihat sikap g da 
Duce Muss atu 

dari ini pe | 

dan ban tetapi dalam 
.waktoe s ea Dak bisa 
mendapat kejakinan jg pasti, ke dioe- 
roesan 1 an itoe ditoedjoe- 

ada satoe negeri jang le- 

ding de alialte sekarang. 
Ethiopie 

. mah, dibanding dengan Italie e 
- Meskipoen seantero rakjatnja berani 

an akan madjoe perang dengan    kai mati 
: 3 

wa akan tetapi semoea keberanian 

dan kenekatan itoe partioema sadja 

boeat melawan penjerangan dari 

e oedara dan dari pasoekan tanks didarat. 

| Ethiopie tidak akan menarik tentara 

| Maliaan banjak2. Akan tetapi, djikalau 

sebagaimana ditoetoerkan oleh 

0000 pers poetih, di Ethiopie itoe ada. ter 

000 selip kepentingah2 Japan. Katanja be 

berapa ingenieurs dan. achli tanah 

“bangsa Japan soedah bisa dapatkan 
oember2 minjak tanah dalam negeri 

itoe, teroetama sekali didekat 

jang letaknja disatoe daerah, 

| jang dibereboetkan sekarang ini. Maka 

ya 

     

   

  

   

  

kepelan tangan besi itoe dipertoendjoek 

kan kepada Japan, soepaja ia djangan 

lama2 mengantjam kepentingan Italie 

di Afrika Timoer itoe. Italie djoega 

perloe minjak tanah sebanjak banjak- 

nja, dan doeloe sesoedahnja “pepera- 
ngan berhenti, Italie tidak toeroet da 

"0 pat bagian dari minjak tanah Mosul 

SE Tato opotamie). 3 

0000 Begitoe djoega orang banjak mengira, 

0. bahwa “angan besi itoe ditoendjoekkan 

kepada Duitschland, jang dengan ber 
sendiri, merobek verdrag dari 

3 mendjadi koeat seperti doeloe 

loemnja peperangan. Akan tetapi 

lihat kabar-kabar dari Europa jang 

| mengenai soal ini, kenjataan sekali, 

| toepanja hendak menoenggoe meni- 

oepnja angin. AB 

Bagi kita sendiri, kita lebih per 

|. Ajaja, jang Italie itoe mengepel-ngepel 

| yangannja sesoedahnja 

    

     

    

     

    

  

   
   

    
   
   

    

   
     

    

   
    

      

   

    

   
   

       

   
     
     

   

     
   
     
    

        

      

   
   

   

     

     

   
   

    
    

      
    

  

| dengan Soviet 
“oleh Frankrijk 
ipatan boeat 
pasoekan 

. njerang Duits 
lebih gampang T SA 
terbangnja ke atas kota Berlijn. 

 Pasoekan oe 
Siowakije tidak 
tjaman terhadap 

.doeroe Ka 
- Europa, termasoek djoega 

iboe kota Rome. 

Tidak seorangpoen, jang tahoe sifat 

dan tabeatnja kaoem Bolshevist, per 

tjaja atas kedjoedjoerannja Moskou 

'itoe, Duitschland soedah menerangkan 

berkali-kali bahwa tentaranja itoe 

'boekan oentoek membalas sakit hati, 

melainkan meloeloe oentoek memban 

td toe mendjaga perdamaian dan meno 

0 lak bahaja... merah dari Timoer ! 

shwa baik di Frankrijk, maoepoen 
ho Slowakije, masih djoega 

25 HA rang-orang ternama dan ber 

| 'pengaroeh tidak maoe lihat bahaja 
“merah itoe, inilah mesti diherankan. 

i Pata Oka »koeda Troje”, maka 

bahaja merah itoe didekatkan kedalam 

enia Barat dan besar tanggoengan- 
inkrijk dikemoedian hari, djika 

dai itoe ketika, dimana saha 
s itoe oendjoek dirinja jang 

h bagian Barat dari benoea 
Italie dan 

   

  
  

    

    

  

  

ta rasa, boekan Hitler sadja| 
  

kabarkan bahwa didalam so'al permo 
'Ihonan soepaja diterima sebagai can 

'sekedjap mata sadja soedah diterima 

ilsadja menerima soerat soerat demiki 
rlan, dan menoeroet statistiek soedah 

is | naik dari 100 sampai 1000 ! 

nlma hanja ada 30 sadja, dan soedah 

sikap Italie itoe tidak tertentoe, 

tersiar itoe 

| kabar tentang satoe verdrag militair| 

| Rusland dan Sovjet ini: 

akan diberikan kesem | 

'berdirikan pangkalan 

oedaranja, ssepaja bisa me-| 

chland dari samping dan|. 

— mengirimkan mesin2 

oedara Rus di Tsecho 
sadja berarti satoe an 

Duitschland dan kota 

akan tetapi djoega terhadap 

ka dari sebab Itoclah Nae) 
Iditoetoep dengan selamat. 

  

. Lebih djaoeh kita 
aja pembatja mem- 

LOH & 

Socdah naik sampai 1.000. 

Akan ditoetoep pada 
boelan Aprilj.a.d, 

Beberapa hari jang laloe kita telah 

didaat dari golongan In en Uitvoer 
accijnzen pendeknja -Douane dalam 

tidak koerang dari 190 soerat (sollici 
taties) hampir semoea dari pemoeda2 
keloearan sekolah Mulo. 

Sampai sekarang Douane itoe masih 

Sebagaimana telah diketahoei djoem 
blahnja orang orang jang akan di teri 

tentoe disini kans oentoek dipilih ada 

tipis sekali. de Haa 
Menoeroet kabar jang lebih djaoeh 

lagi sesoedahnja tanggal 1 April ja.d. 

maka soerat soerat permohonan itoe 
tidak akan diterima lagi. 

—0)— 

Pentjoerian dari Etalage. 

Dengan djalan meng 

getokkatja. 

Soedah seringkali disini kita telah 

dari etalage dengan djalan menggetok 

katja. Disini politie soedah berhada 

|pan dengan satoe complotan pentjoeri2 

jang speciaal mendjalankan rol demi 

kian. Meskipoen pada waktoe jang 

belakangan ini beberapa orang telah 

ditangkap dan mengakoe telah djalan 

kan demikian sepertinja di ,,Au Palais 
des Modes” ,,Van Kempen Begeer 

Vos” dan lain lainnja, toch pada kema 

ren pagi kira2 djam 4 seboeah toko di 

sebelah Van Kempen itoe soedah di 

datangi pentjoeri dan katas etalage-nja 

soedah diketok poela. 
Dari tempat padjangan itoe.si pen 

tjoeri soedah kesampaian mengambil 

2 vulpenhouders jang berharga djoega. 

“ CE 

Main tembak-tembakan di Tg. Priok 

Oleh artillerie disini. 

Pada tanggal 24 dan 25 April jad. 

artillerie Betawi akan mengadakan 

main. tembak-tembakan di Tg.-Priok, 

dengan memakai 4 batterij dari masing2 

7!) cm veldgeschut. Sebagai ,,Mangsa" 

ada dipergoenakan sleepschrijven jang 

ditaroeh ditengah-tengah laoetan. Pim 

pinan dari ini oefening ada ditangannja 

commandant le regiment artillerie 

disini jalah kolonel F.J.T.C. Siegmund. 

Selainnja dilakoekan penembakan2 di 

waktoe tengah hari poen pada malam 

tanggal 24 April itoe pendoedoek2 

disekitarnja Tg. Priok akan mendengar 

'soeara letoesan meriam dan sebagainja. 

# 

Hans Martin ke Indonesia. 

Hans Martin, Secretaris dari K,L.M. 

akan sainpai di Indonesia, pada tang- 

gal 31 Mei jang akan datang dengan 

pakai mesin terbang Douglas. 

Ja akan mengadakan beberapa lezing 

di bawah pimpinannja Kon, Ned. Ind 

Vereeniging voor pe Luchivaart, 
—9— 

Leden vergadering ,,Arrabitah 

Al Allawijah. 

LL. Djoegaakan meraja- 

- kanboelan Moeharam. 

Kemaren perkoempoelan ,,Arrabitah 

Al Allawijah” di Tanahabang telah 

mengadakan rapat anggautanja bertem 

at dirocangan sekolah Djamiat Geer 

disitoe. Setelah djoemblahnja anggota 

pada djam 10 ada tjoekoep banjak 

laloe S. Hasjim voorzitter perkoempoe 

lan .terseboet memboeka vergadering 

dengan tjara jang biasa. 

' Didalam pemilihan bestuu rbaroe la- 

loe telah terpilih 'toean2 terseboet di 

bawah ini : 
le voorz. Said Hasjim Habsjie, 

2e voorz. S. Jahja bin Oesman bin 

Jahja, 1e Secretaris S. Idroes bin Oe- 

mar Sahab, 2e secretaris Abdoellah 

bin Ali Sahab. Ie penningmeester S, 

Abdoerrahman Shahar, 2e penning- 

meester Abdoellah dan sebelas com- 

missarissen. 

Dan diambil poetoesan boeat adakan 

perajaan tahoen baroe 1354 pada 5 

April. 
Sebeloem djam 12 itoe vergadering 

»
 

Mase!ai tadi malam di Csnena Pala- 
ce soedah dipoetarfilm jang terseboet 
diatas dengan d 

neur sangat ditjinta oleh seorang ipe- 

kabarkan tentang pentjoerian2 barang2 | 

BIOSCOPIANA, 

»Caravan“ di Cinema — 
Palace. 

apat perhatian jang 

Seorang toekang viool bangsa Zige- 

rempoean bangsanja, tetapi tiba2 dapat 

ganggoean jang soesah ditolaknja, se 
bab violist itoe ketika ia mengesek 
biolanja dipanggil oleh seorang poeteri 

jang sangat manis keatas loteng ista 

nanja dan setibanja disana violist itoe 

ditanja: ,Suekakah toean kawin kepa 

da saja?” 
Violist Zigeneur i 

tetapi kemoedan ia te 
mintaan toean poeteri itoe mena 

soerat kawin. 

Paman toecan poeteri itoe sangat 

menjesal, sebab ia hendak mengawin 

kan toean poeteri itoe dengan anaknja. 

Matjam2 ichtiar oentoek menolak per 

kawinan itoe, sia2 sadja, Tetapi iste- 

rinja dari violist (jang toea) teroes 

berichtiar soepaja perkawinan itoe 

ta" dapat langsoeng. Centoeng . Ia 

ketemoe dengan seorang luitenant 

moeda” jang sebetoelnja ialah jang 

akan dikawinkan dengan toean poeteri 

itoe Tetapi: luitenant djoega ta' dapat 

menghindarkan perkawinan itoe sehing 

ga ia poetoes harapan. 

Darah Zigeneur memang koeat, Pe 

rempoean itoe, ta” djemoe-djemoenja 

sebeloem hasil permaksoedannja oen 

toek mengambil lagi kekasihnja So€- 

paja djangan dapat kawin dengan 

toean poeteri itoe. 

Setelah menanggoeng beberapa ke 

pedihan dan maijam2 kesengsaraan, 

baroeiah ia hasil permaksoedannja..... 

Sebeloem film itoe dimainkan, di 

poetar doeloe cartonfIm jang sangat 

neriangkan. 31 

Kemoedian, soenggoeh menjesal dji 

ka film itoe ta' disaksikan. 

toe bengong sadja 

rima djoega per 
nda 

Stamboul Duest. Di 

Globe-bioscope. 

Soedah doea malam bertoeroet2, 

Globe-bioscope di Pasar Baroe penoeh 

sesak dikoendjoengi publiek jang ingin 

mempersaksikan itoe film ,Stamboul- 

Ouesi“ satoe tjerita seorang Spion 

perempoean bangsa Dui:sch dizaman 

peperangan doenia jang laloe, waktoe 

'mana itoe perempoean mendjalankan 

rolnja di Constantinopel. 
Biasanja orang perang menggoena 

kan peloeroe oentoek menembak, tetapi 

dalam ini film nampak orang meng 

goenakan perempoean sebagai satoe 

alat jang lebih berbahaja daripada 

millioenan serdadoe. 

Oentoek membela tanah air dan 
bangsa seorang perempoean Duitsch 

bekerdja sebagai spion, tidak mengin- 

dahkan bahaja djiwanja sendiri, tetapi 

meskipoen perdjalanannja setiap wak- 

toe menoenggoe maoet, ia bekerdja de- 

ngan hati jg ditetapkan, achirnja ia bisa 

memboeka roesianja Ali Bey seorang 

Opperbevelhebber tentara Turkeye di 
Dardanellen jang ditoedoeh mendoer 
haka ....! Ta' dapat kita menggam 
barkan dengan toelisan bagaimana 
seorang perempoean bekerdja didalam 
bahaja setiap masa goena membela 
tanah air dan bangsanja. Kita pertjaja 
bahwa film demikian besar faedahnja 

oentoek penambah pemandangan dan 

pengetahoean tentang keadaan-keadaan 

dizaman peperangan doenia jang baroe 

laloe. Z. 

TimMc Coy di Alhambra 

Tadi malam film ini soenggoeh da 
pat memoeaskan hati penonton sebab 
tjeritanja sangat menarik hati. 

Sari ini film tidak lain melainkan 
membajangkan kemaoean seorang moe 
da jangsanggoep mengorbankan tenaga 
dan djiwanja. mengadakan Satoe pem 
belaan jang sangat berbahaja. 

Dapat Mc Coy melepaskan toena- 
ingannja dari. ikatan bandit2 jg. koeat 
dan berani, dan dirinja sendiri djoega 
dapat lepas dari tangkapan dengan 
pertolongan andiingnja jang setia, 

Beberapa kali pertempoeran hebat 
jang achirnja Mc Coy dapat kemena- 
ngan. 

Lihatlah bagaimana pertolongan an 
djingnja jang setia dan mengerti se- 
perti manoesia. Ate 

Extra film mempertoendjoekkan ba 

gaimana monjet2 jg mengerti, seolah- 

olah mengadjak anak2 bersorak rioeh, 

oleh sebab tingkah lakoe monjet jang 

gandjil itoe. 
- Jaan 

Melanggar vergader-verbod. 

Pemeriksaan dimoen- 

doerkan. A 

Pada tanggal 28 Februari jang baroe 

laloe disekolah Rrobi Gang Sekip 

Meester- Cornelis telah diadakan ver- 

Berhoeboeng dengan itoe kedjadian 
laloe politie ambil tindakan -dan: 
mereka jang mendjadi kepala althans 
jang mempoenjai kedoedoekan jang 
paling penting disitoe soedah dipanggil 
oleh politie jalah toean2 Tasimin dan 
Affandi jang terseboet belakangan 
seorang Partindo dan voorzitter dari 
P(andoe) A(nak) M(arhaen) (ndonesia). 

Sebagaimana barang kali masih di 
ingat dalam penggerakan P.I. jang 
belakangan ini poen Pami itoe tertjo- 
rong oleh politie. 

Oleh karena itoe doea terseboet di 
atas terang melanggar vergader verbod 
dan mereka poen mengakoe teroes te 
rang, laloe kemaren Landgerecht Mees 
ter periksa ini hal akan tetapi lanta- 
ran mesti didengar saksi2 lain lagi 
maka pemeriksaan ini ditoenda sam- 
pai tanggal 8 April j.a.d. 

4 Ki —0— 

Portretschilder Indoresier. 
Satoe attentiejang 
berharga. 

Doea hari jang laloe, ada seorang 
pemoeda datang di roemah kita, sesoe 
dah ketemoe kita minta satoe portret 
jang mana sadja sebab disoeroeh oleh 
salah seorang pembatja di Kepoeh Ben 
doengan, 

Lantaran kita kenal dengan pemoe- 
da itoe dan kebetoelan memang ada 
Fan keberatan kita berikan satoe por 
ret. 
Kemaren sore datang lagi pemoeda, 

bawa gambar besar, jalah gambaran 
jang kita kasihkan tempo hari. Kebe- 
tcelan pada kita sedang ada beberapa 
tetamoe dan mereka ini menjatakan 
bagoesnja itoe gambar (boekan jang 
digambar !). 

Kita sendiri djoega heran kenapa 
naik beberapa streep 

Itoe toekang gambar jalah toean 
Toetoer, tinggal di Kepoeh Bendoe- 
ngan depan posthuis politie. 

: Ternjata bahwa tentoe menggambar 
tidak asing lagi bagi ia. Beberapa 
gambaran telah nampak dari ia poenja 
pensoen, diantara sarimpi dan kepala- 
longgeng dipasang di salah satoe res- 
taurant di Kramatplein. Djoega Slag 
bij Waterloo di Pasar Gambir jang 
laloe dari ia poenja gambaran, poen 
banjak lagi. 

Siapa ingin menggambarkan portret 
oentoek peringatan jang endah boleh 
tjatat adres tersebuet diatas. 

S. 
2 

—0 — 

Complot kedoea pembikinan 
ocang palsoe. 

Akan diperiksa oleh 
Raad van Justitie. 

Beloem selang berapa lama Raad 
van Justitie disini soedah djatoehkan 

    

    

    
       
    

   
   

   
   

   

      

    

   
   
   

      

   
    

    

      

   

     

    
   

            

   
    

     
   

  

   
   
   
    

   

    
     

   

    

  

   
    

    

    

   
    
   

   

  

   

    

hceekoeman atas dirinja seorang Japan 
bernama S. Oshiso dan lain2 orang 
lagi Iberhoeboeng dengan pembikinan 
oeang palsoe di Gang Madat. 

Politie soedah melakoekan peng 
gerbekan disini oleh karena ia menda 
pat signalement dari -Soerabaja dan 
'ketika diberboeat demikian doegaan 
litoe tidak meleset, St 

Didalam perkara ini jang berwadjib 
melakoekan pemisahan ja'ni membagi 
perkara ini didalam 2 bagian. Bagian 
'pertama sebagaimana kita toetoerkan 

diatas telah diperiksa oleh Raad tsb. 
Nanti pada tanggal 9 April kembali 

Raad akan periksa perkarajang kedoea . 
terdiri dari pesakitan2 Hamamatsjoe, 
|johan Gorz, dan Lauw Teng Po, jal:h 
penangkapan politie di Gedong Pan- 
djang Betawi. 

Sebagai saksi2 akan dihadapkan ter 
dakwa2 jang doeloean dan soedah di 
kenakan hoekoeman plus toean Oey 
Tjoe Jong seorang jang terkeral di 
dalam pergaoelan bangsa Tionghoa 
disini. 

Doedoekrja perkara 
sebagai berikoet : 

n 

  

itoe adalah 

Itoe doea orang Japan di Soerabaja 
pada satoe hari soedah ketemoe de 
ngan seorang Indonesiet specialist di 
dalam pembikinar oecang palsoe jalah 
Bapa Tamim, 

Lambat laoen mereka itoe ketemoe 
poela dengan Johan Gorz dan Lanw 
jig masing2 bermoefakat oentoek men- 
djalankan perboeatan demikian. 

“Oleh karena mereka boeat peroesa- 
haan itoe djoestroe kekoerangan wang 
laloe tosan Oey diketok kantongnja 
dan dari ini toean permoelanja mere- 
ka mendapatkan djoemblah2 jang 
tjoekoep oentoek melangsoergkan pe- 
roesahaannja - $ 

Akan tetapi lama kelamaan njata 

poela bahwa .toean Oey itoe hendak 

diperas oleh itoe doea orang Japan 

dan setelah ia insjaf bahwa ia akan 

kedjeblos laloe pada tiap2 kesempatan 

mereko akan memindjam oeang ia soe 
roeh teeken soerat masing2. : 

.— 5 
“ Begitoelah ketika politie melakoekan 

penggeledahan poen toean Oey ini ti 

dak terloepoet dari toentoetan akan 
tetapi oleh karena ia mengakoe bahwa 
ja tidak tjampoer sama sekali dalam 
ini oeroesan, meskipoen ia hanja pin 
djamkan  oeang sadja ada sedikit 
harapan ia ditoentoet sebagai terdakwa 

Sementara bagaimana achirnja peme 
riksaan ini sama2 kita menantikannja.   

—O0— 

  

  

Failliss 
No. 220 

DIHAPOESKAN dengan vonnis 25 Met. '35 (RCs. Mr. FE. Wilmink): 

MU MN 2 MAN ANN EN 

  

ementen 

" 

L.F. H.B. Duwaer, pedagang, Palembang. 
dengan vonnis 29 Mrt. '35 (RCs. Mr, E. Wilmink) : 
Kwat Njoet Sian, toekang waroeng, Batavia-C., 
J.J. Thepen, voorman K.P.M. Tandjong-Priok, Batavia-C., 
Warisan Thio Kim Seng, Soemedang (RCs. Mr. E. A. Zorab), 
Tan Gwan Soen, pedagang, desa Tjlantjang, Cheribon idem, AI 
Tjiong Tjin Sion merk Tjin Fa Bros, kampong Sebangkau, Singkawang idem, 8 

    

MENGOEROES RECLAME dan PREFERENTIE pada hari Kemis 4 Apr. 
1) Tjen A Lie merk Joe Kie Hoo (Swatow) Bandoeng, poekoel 9—12 papi, 
2! Firma Lay Lan Sim, Betawi, poekeel 9—12 pagi Pasar Baroe 2, Pn 

2— 5 sore Post-Noord '35. 
ebo, 3 Apr. '35 ke 
kantor Weeskamer, 

MEMASOEKKAN SOERAT2 PENAGIHAN selambat-lambatnia : 
8 Juni '35 fa. Lay Lan Sim dan sekoetoenja Lay Soen Hie & Lay Ie Kiam 

Batavia-C., 

La 

Soerat-soerat bewijs haroes dikirim sampai hari R 

- 

8 , '35 Loa Tian Seng merk Eng Ho Tjiang, Betawi, 
8 », '35 Tjen A Lie merk Joe Kie Hoo (Swatow), Bandoeng, - 35 

15 "35 L:F.H.B. Duwaer (Maison Ansel), Palembang, " 
5 Mei '35 (djadi tidak 7 Mrt '35) Djong Min Seng, Soengeiliat., 

VERGADERING oentoek VERIFICATIE pada hari Rebo i st 

dalam 'gedong R.v.J. Betawi tg. : re Pagi pekan 

26 Juni '35 fa. Lay Lan Sim dan sekoetoenja Lay Sen Hie & Lay le 
Kiam tsb., 

SI 

26 Juni '35 Loa Tian Seng merk Eng Ho Tjiang tsb., ' 

26 Juni '35 Tien A Lie merkJoe Kie Hoe (Swatow| tsb., 

3 Juli '35 L.F,H.B. Duwaer (Maison Ansel) 'tsb., 

22 Mei35 (djadi tidak 27 Mrt. '35) Djong Min Seng tsb., 

29 Mei “35 (djadi tidak 27 Mrt. “35) L. van Haften. 

DIHAPOESKAN dengan arres 28 Maart ”35 T. Dodo, Batavia—C. 
Sech Salim bin Moesalam Aldjaidi, Tjimahi. 

  

BERACHIR sebab dihapoeskan karena tidak ada milik apaZ2, boeroebiki : 
R.v. J. tg.: 29 Maart '35 K.H. Tan. Batavia—C     

  

BERACHIR karena telah mendjadi tetap daftar pembagian pengh. tg. : 

  

  gadering jang tidak mendapat idzin     aa RP by Hebih doeloe oleh jang berwadjib. 

29 Mrt. '35 Bong Njan Tjoe merk Nam Kie, Pontianak. 

29 , 35 Yeo Khiam Ngie merk Yeo Thian Tjoa, Pontianak. 

26 , '85 Warisan Lauw Sie Tjong, Tjimahi. . 

26 , '35 J.G. Platje, Tjimahi. Sih 

26 , 35 C.M, de Geer Boers, Batavia-C, ,
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Gowverneur dari Solo, 
eliwat menjolok mata. 

fibak Belanda, golo- 

h diselesaikan, 
ngan dipakaikan 

barangkali bisa menja- 
segolongan — bangsa 

| pendirian seni bangsa 
. boleh pan ara 
ketjewa, pada fihak 

'.. » Gali PP dp 2 

kabarkan, Wali Nege- 
  

memikirkan satoe | 
jang pantas, tapi 

tidak menimboelkan senti- 
jang ketjiwa.itoe.” 

i barang soedah liwat be- 
'goe, sesoedahnja permin- 

e oleh Grootvader dioelangkan 

an itoe meminta adviesnja 

    

tahoe, Siapa antar 
Soenan itoe jang mem- 

iran itoe, akan tetapi kita 

akan dioekir dalam toegoe nationaal 
toe, jang menoeroet pertimbangan Ki 

sifat sangat bidjaksana, dipikir- 
Sri Soenan jang bidjaksana 

    

      

      
   

    
     
   
    

  

toe bsenjinja : 

12 1908—1935 
bih bidjaksana memikirkan satoe in 

| scriptie oentoek satoe toegoenationaal 
| terbikin dalam waktoe meloeapnja pe 

|. rasaan kebangsaan seloeroeh doenia, 
|. barangkali soekar ditjarinja lagi 

SN Ko aa na 

  

     

      

  

— Gowverneur jang sekarang, 

a Vorstelijke Kleizoon. Nistjaja|” 

bahwa inscriptie jang |. 

mengoetjapkan perkataan banjak 
la kasih, atas nama Bestuur dari 

     

      Kabag 
ten oecang jang dioeroes oleh 

ET Weesk.mer 

wa rentennja dari oeang jang 
'oes oleh Weeskamer, ditetapkan 
oek tahoen 1934 atas 4 pCt. 

, Ken —0O— 

Penghematan doenia goeroe 
B Indonesier. 
ari M 

yabarkan 
agelang pembantoe kita me- 

enghematan dalam sekolah Indo- 
1 nesier rendah, sebagaimana telah tersiar 

kabar, dan djoega termoeat dalam 
»Pemandangan", bahwa penghematan 
idalam Dep. van O. en E. sebagian 
ibesar akan diambil dari kalangan In- 
landsch-lager-Onderwijs, Maka dikota 
Magelang telah direntjanakan : 5 boeah 
volledige schoolen, akan ditinggalkan 

(1 volledigschool boeat anak2 militair, 
dan 2 vervolgschool sadja, lainnja di 

pada Soenan Solo, 'djadikan sekolah desa. Berhoeboeng 
dengan itoe tentoe akan banjak kele 
bihan goeroe, sehingga Uitimo Juli 35 
didaerah Magelang ada 12 orang goe 
jroe jang haroes diwachtgeld» jang pa 
ida waktoe sekarang mereka telah me 
nerima waarschuwing. 

  

   

  

  

NEDERLAND 
.Minister Colijn di-operatie 

'Den Haag, 29 Maart |Aneta) Ope 
Ma Colijn di roemah sakit 

Brondvo di Den Haag, berhasil baik. 
|Semoea dokter2 Senang hati. 
| Minister masih beloem bisa mene 
rima tetamoe. 

. 150 
|. Melakoekan pemeriksaan di 

: Indonesia. 

Marseille, 29 Maart fAneta) 
Toean J.W. de Stombes, Directeur dari 
(barangkali) fabriek goela di Tjomal, 

. |tadi pagi berangkat dengan kapal ,,Siba 
jak” dari Marseille, oentoek melakoe 

SAI (Ikan pemeriksaan di Indonesia. 

     

     

       
   

    

     

        

    
     

   
     
   

   

    

     

   

    

    

   

  

   

    
   

   

    

  

   

    

   

    
   

   
   
    

    
   
   

    

ah di Sadjira. 
ag aandeel dibeli 
pan. 
kabar tentang mende 

apan dalam daerah Ban 
bisa mengabarkan le- 

An 

oedkan itoe adalah doea 

srdjalan pembitja- 
in de ngsi2 Japan, boekan 
ntoek mengover contract itoe karena 
engoveran itoe perloe persetoedjoean 
ja pemerentah akan tetapi oentoek 
embeli semoea aandeel. Dan dalam 

pembelian aandeel dari maatschappij 
.minjak itoe pemerentah tidak bisa ber- 

eat soeatoe apa. Semoea tjabang 
merentahan, djoega departement van 
or tidak berkeberatan, apalagi 

ing disitoe djaoeh kelaoet 

iberian concessie, soepaja lain kali 

rintah bisa djoega mengambil 
eran dalam oeroesan pembelian 

5 12 ye 

Na 

  

vinciale Raad, '., 

Djawa-Tengah, tadi pagi Mr, 
n menerimakan kepada .Provin- 

atas nama uan dengan dihadiri 
njak sekali orang2 jang terna- 
“kalangan perdagangan, satoe 

ri bekas-Gouverneur De Neys 

ah dapatkan 

ti sekarang ini. Karena, (nani 5 
prt sekarang k| Molotoff, Voorzitter dari Defensieraad. 

   

Ag nu aka 

rtret dari bekas-Gouverneur : 
"aa De Neys. 

aktoe- “persidangan Provinciale| 

h. .aehlicgansbar Jati 

sapna 

EUROPA 
. Pemerintah Spanje goeloeng tikar. 

Madrid. 29 Maart (Aneta). Premier 
ILerroux dari negeri Spanje dengan 
segenapnja Badan Pemerintahan, me- 
letakkan djabatannja. 

Sebabnja. 
Madrid, 29 Maart (Aneta). Pem- 

berhentian Badan Pemerintah di Spa- 
nje, dipertjepatkan oleh karena 3 mi- 
nister dari kaoem Roomsch-Katholie- 
ken, masing masing “dari ministerie 
oeroesan Justitie, Arbeid dan Land- 
bouw, meletakkan djabatannja sebagai 
satoe protest terhadap pemberian gratie 

Ikepada Gonzales Pena dan 20 lain 
orang. 5 

Gonzales Pena itoe, ada seorang 
pimpinan dari Kaoem Socialist dan 
anggauta parlement jg. didjatoehkan 
hoekoeman mati oleh karena ikoet di 
dalam pemberontakan di Asturie. 

—Oo— 

'Pembitjaraan Engeland — 
Sovjet-Rusland. 
Soal perdagangan. 

Moskou, 29 Maart fAneta). Pe- 
robahan didalam programma perkoen- 
djoengannja Kapitein Anthony Eden, 
imengoendjoekkan bahwa hari ini, ada 
satoe-hari jang paling penting dari itoe 
pembitjaraan diantara Engeland dan 
Sovjet- Rusland. 
. Tadi pagi Anthony Eden soedah ber- 

  

Tbertemoenja dengan Stalin itoe. Dan 
nanti sore ia akan bertemoe dengan 

. Anthony Eden meninggalkan kantor 
Oetoesan Engeland, poekoet setengah 
9 pagi oentoek meneroeskan pembi- 
tjaraannja dengan Litwinoff. 
' Didoega bahwa jang akan diteroe- 
tamakan sekali didalam pembitjaraan 

lini, jalah perhoeboengan2 diantara 
|Engeland dan Sovjet-Rusland dan 

: 2 -  Ibarangkali tenta 
Diberikan kepadaPro-| 

ng soal2 perdagangan. 
setan Oj semat 

te 

|... Siam ke Japan. 
| Singapore, 30 Maart (Aneta). 
Pada tanggal 12 April akan sampai di 
Singapore, 16 orang pegawai negeri ist. MI 

3 Mereka sedang ada didalam perdja 
an ke Japan oentoek menghadliri 

1” 

ari Bogor dikawatkan kepada Ane-| 

Itemoe dengan Stalin, sesoedahnja ber-| 
temoe dengan Litwinoff. Menoeroet | 
Iprogramma ia baroe nanti sore, akan 

Swan : 

   

  

    

  

   
    

   
      

        

    
   
     
     

    

     

  

   

   
   

      

   
   

   
    

    

   

     
    
    
    

  

   
   

        

   

  

  

Toecan ,Liplap” Batoera- 
dja: 

Sajang kabaran jang toean kirim 
soedah telaloe lama sehingga ta” dapat 
dimoeatkan. Tambahan dalam kedja- 
dian demikian kita hanja sebaiknja 
kasih kabaran jg. zakelijk dan objectief, 

Kehakiman 

Toean Wirosoemarto, Ke- 
boemen. 

a. Pertanjaan No.a. saja tidak me- 
ngerti. Menoeroet pendapatan saja, 
pertanjaan ini tidak bersangkoe- 
tan sekali dengan keterangan No. 
H 

Harap toean terangkan satoe kali lagi. 
b. B dan D djadi meninggal doenia 

terlebih doeloe dari: A. sehingga ba- 
giannja B dan D mesti poelang kem- 
bali kepada A. 

Meskipoen anaknja sendiri, tapi 
C.,E. F., dan G, tidak mempoenjai hak 
lagi pada: itoe bagian, (Djika A. se 
soedahnja, tidak berboeat apa? lagi, 

oempamanja memberi lagi itoe bagian 

dengan soerat C.,E.,F., dan G.) 

Bagian ini, djatoehnja kepada achli 

F., dan G. masoek djoega achli-waris 
B, dan D., dengan tentoe mereka bisa 
mendapatkan bagiannja dari ini bagian). 

c. Betoel melanggar boenjinja soe- 
rat Notaricele Acte. Ini lebih koeat da 
ri pada poetoesan Raad Agama. 

C.,E,F., dan G. berhak oentoek 
minta bagiannja semendjak dikokohi 
oleh isterinja A. 

d. Jang terseboet didalam 4. dan b. 
tidak berhak oentoek menerima 
waris menoeroet peratoeran Raad Iga- 

ma. 

S.S. AbN oo. 8192.Batavia, 

A. ada hak oentoek minta ganti ke 

roegian pada B., djikalau dibelakang 

hari terdjadi soeatoe hal tentang pohon 
kelapa itoe. 
  

  

  

V.LJ. 

Tentang |.LV.V. 
Kemaren kita telah kabarkan bahwa 

J-LV.V. dari Kemajoran soedah diteri 

Isebenarnja beloem diterima, meskipoen 

waris dari B. dan D, (Djika C., E.,| 

- 

soeroet - soeroet permohonannja itoe 
telah masoek. 1 

aa Oa 

V.B.O. 

Sabtoe, 30 Maart 1935. 

Klas Ill A. 
V.V.M, 3 — T.N.H, 2 

Klas IV C. 
LANV.V. 3 — Vios 5 

Minggoe, 31 Maart 1935. 

Klas II B. 
2. NNM. 4 — Oliveo 4 
Promotie dan degradatie. 

Klas II. dan Kias I. 

Vios — T.N.H. 1, 
puki 

DI NEDERLAND. 
Holland — Belgie. 

Hari Minggoe malam Senen di Sta- 
dion Amsterdam, akan diadakan per- 

tandingan antara si toean roemah de- 
ngan Belgie. 

  
na 93 

2. CA 

toelang 
Doktor! jang kesohor pandai di se. 
lberoeh doenia memerintah me- 
ngobati penjakit sengal toelang 
dengan obat ,,Atophan”. Obat itoe 
menghilangkan segala sakit dan 

3 barah. mengeloearkan asam ken- 
tiing (urine zuur) dan sebab itoe 
menegahkan penjakit itoe ber- j 
bangkit poela. Patoet makan pada 

| waktoe jang baik “ 

penjakit sengal 

  
  

  

—— SOEDAH 

    
    

    

     

te 
Tanggoeng Wa 

TERIMA — 

     

  

    G Yu ITL A1 

e kaan Ka / 

terproofs 

Kleur: GROEN, CHOCOLADE, 
DONKER BLAUW, 

Pake topi 

Zonder ,, 

Kou au OP 

Oekoeran: 36-38 —40, 

  

BOEKAN wang 
HARGA 

kos kirim.     Pesanan, minta disertakan 
')2 dari djoemlah. 

Harga belon masoek ong- 

DEPARTMENT-IMPORT: 

KELIWAT » 
MOERAH   

  

  
  

E AO 

23 
1 

Z, 

3 

1 Hoofdprijs     : Pe Mananta Matahari terbit. 

  

LK Pn 
“4 

  

ad f 75.000.— 1 Hoofdprij 
1 prijs ad h ». 10.000.— I prijs ad 

1 ” ” ” 5.000. — 10 riizen 

10 prijzen ” f 1.000. — . 10.000. — 20 prij 1 

50 Pn 000——A , 25:000.— » . 

250.0 an en 00-an aa. 251000. — TN et 
313 prijzen £ 150.000.— 782 prijzen 

2 loterij wang, masing2 besar F 300.0CO, Terbagi dalam 30.0C0 

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

Boeat kegoenaannja: 

  

   

ma oleh V.LJ. sebagai anggautanja, 5 15 .c 

akan tetapi kabar jang lebih djaoeh Hs. Vrg. DJOHAN - DJOHOR BATAVIA - C 

mengatakan bahwa perkoempoelan itoe | '-4 

: Bs 

  
  

s8 ad f 50.000.— 

an Aa 50005 

1. KOOO— "5 Se IO.O00— 

ai 10001. er FOL000.—- 

ae R00 5 0 YO000— 

f 150.000, — 
“ 

loten a f 10,— pakai nummer dari 

Het Comite tot Hulpverleening aan noodlijdende Nederlar dsch Indische Pelgrims in den Hidjazz, te Batavia-C, c.s ' 

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

ESAR: 
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R P3 Xx. Ini | Uh Na wara 

THEATER brikoetnja 
  

  

  

Here Comes the Navy 
dengan 

       

   

   

  

   

« 

  

   

  

Ben dramatische  Openbaring der 

Pa Dengriikg gevoelens van een 

' VROUW, naar het bekende werk van 
   
   

  

   

  

JAMES CAYNEY — PATH O'BRIEN 

GLORIA STUART—FRANK Mc HUGH          

  

   
    

      

- 

  

     

   
    

     

FANNIE HURST. 
Soeatoe tilm perang besar diatas laoet — Menarik hati —kedjam 

    
    

  

: 'Deze film werpt tevens een hel licht tida ada sifat kemanoesiaan terhadap sesama manoesia, 

| op donker Het Neger- “Djangan liwaikan ini tempo nanti menjesal di belakang kali kalau 

tidak lihat ini film. 

Amerika : 

A 
- P , Vtaagstuk” 

VOORAF: Een alleraardigste gekleurde 

teekenfilm ,,Premi@re in Speelgoed-     
        
       

   
   
    

  

       

     

       
    
    

  

Ia 
  

land” In verband” met de lengte der 

heofdfilm. 

om 7 uur en 945 uur preces aan 

zullen de voorstellingen GLOBE THEATER 
Ini malem dan malem brikoetnja 

  

  

vangen ! 

MYRNA LOY AAA GEORGE BRENT 

dalam film 

.STAMBOUL OUEST" 
LIONEL ATWILL dibantoe oleh: 

  

Soeatoe hikajat dari seorang Duitsche spionne, jang terdjadi 

diwaktoe perang doenia jang telah laloe, dimana spion-spion 

bekerdia dengan diam2 dan sabar, tetapi pada batinnja mereka 

mendjadi  terharoe sebab perasaan hati mereka boleh 

djadi djoega bahaja maoet akan mengantjam 

  

K 

"CINEMA PALACE 
: Ini malem dan malem berikoetnja 

»Matahari“ tak loepoet dari diboenoeh mati. 
Film besar jang amat tersohor | 

15 Disebabkan ia soedah terdjeroemoes kedalam gelombang per- 

tjintaan .... maka ia tak dapat dipertjaja lagi melandjoetkan 

pekerdjaan jang diserah padanja.       

  

Ibokter SOETOPO 
speciaal oentoek penjakit koelit 

Djam bitjara : 6—7 sore 

Hari Saptoe dan hari besar toetogp 
Salemba 71 Tlk WI. 23 Mc. 

s 40 
A 

  

Bertempat : 

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

Telefoon Weltevreden 282 

van Heutzplein No. 11, 

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

@ 43 
  

R. Soetrisno 
IND. ARTS. 

ALG, PRACTYK 

Lin PAGI 

Ss 

DJAM BITYARA 
, 5 — 7 SORE 

Oude Tamarindelaan 131 Telf. No. 
Wit. 1696 . 44 
  

  

J.E. VAN DER KAADEN, 
HUIDARTS 

Kramatiaan 14 Telf. WL. 3738 
pecialisi oentoek: penjahit koelit, pe- 
njakit  djalanan kentjings pekakas- 
pekakas boeat obatin penjakit penjakil 
koelit jang bikin roesak kefjantikan dan 
boeat bikin ilang bekas-bekas loeka 
habis penjakit dan habis fjilaka. 
Djam bifjara: hari bekerdja 7 — 9 dan 

SG 

Hari Saptoe sore hanja setelah bitjara lebih 

  

  

doeloe, 78 

Keunan ra 

dodi il bl 5 

MAOE BELI   
    

  

    

  

    
   

   
        

     

      
      

  

   

     

6 

P 3 Ini malem 
sDIRECTED BY ERIK CHARELL 

ih CHARLES BOYER 
" LORETTA YOUNG 
JEAN PARKER 
PHILLIPS HOLMES « LOUISE FATENDA 
EUGENE PALLETTE « C, AUBREY SMITH 
GHARLEY GRAPEWIN - NOAH BEERY 

    

dan malem 

   

  

brikoetnja 

  

Sawah Besar Bat.-C. 

Columbia Super Western Bitjara jang belonperna main dimana2 

Tim Mc Coy: 
Radja Cowboy moentjoel lagi dalem film baroe 

RUSTY RIDES ALONE 
(SENDIRIAN) 

EXECUTIVE PRODUCER: ROBERT T KAN 
From a story by Melchior Lengyel 
Music by Werner Richard Heymant 

  

    

    
      

   
   

  

Reclame lebi djaoe tida seo Tanja pada jang soeda liat. 

Pang lebi siang soepaja Ta tempat. Satoe film dimana Tim kasi actienja lebih djempol, dimana pe- 
nonton pegang dada lantaran ketakoetan, teroes-teroesan penon- 

ton mengzoeum kaloe liat ia poenja actie dan pengalaman jang 
begitoe berbahaja serta menakoetken. Dengen SENDIRIAN ia 

lawan Moesoe jang Rame dari Permoela sampe Pengabisan. 

  — 

»VSA.R LA" INI MALEM Goeletan Besar    
       

       

   

   

  

DONDER (Soaib| ( contra RINDOMANAH ' 8 

BLOEMBANGSEGARA —— contra KAJOEN Anak-anak boleh nonton: z 

- DJADJA | contra ASNAN     

  

      
    

      
            

        

      
          
    

  

  RIALTO BIOSCOOP ARA TTNOTTTI LIP TP IE TTTI NITKTTNCTTERIR AaR2|N Senen Bat.C 

CENTRALE BIOSCOPE 
“Mr, Cornelis 

. Ini malem dan malem brikoetnja 
Oriental Distributing 'Corporation di Batavia-Centrum kasi 

Tatang satoe film: 

Affair of Cellini' 
dengen 

— KREDRIC MARCH dan CONSTANCE BENNETT 

“SAPTOE 30 dan MINGGOE 31 Maart 1935 sore djam 4.30 
. Pettoendjoekikan Ha boeat ANAK2 « dan ORANG TOEA 

    

Boeat hari SAPTOE 30 dan MINGGOE 31 Maart 35 

2 FILM SUPER PILIHAN 

FILM KA-SATOE 

CHARLES FARRELL 

4 
  

JANET GAYNOR dan 

dalem 

"CHANGE OF HEART" 

HONOR OF THE RANGE 
(Sheriff jang Gagah Brani) 

  

      

  

Tu
 
uu
 
uu
 
u
u
 

uu
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ta
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di dalem ini film 

KEN MAYNARD 
  

  
BA dash   Buk La Sa LM Hi 

Satoe TELMASCHINE merk DAYI- 
TON 2e. handsch jang masih bagoes. 

Soerat2 lamaran diadreskan pada 
No. 1112 ini soerat kabar. 

AMAN TENUN TANI 
  

  

Nieuw en Wonder Systeem 

Sistem baroe jang mengherankan 
Lekas-pintar, Practisch, ongkos- -moe- 
rah. “ 0. 

—.. —j 
» 
» 

Ya SURSUS MACWINESCURYYEN 
Ty ANN Ahn 

PANAI 

    
BEWEERDER 

BEN 

Berdiri Mei 1924 
Peladjaran memakai Garantie 

peladjaran kita selamanja sedjalan The- 
orie dengen praktijk dan pembajaran 
ada djoega f 2,50 seboelan boeat 
Batavia-Centrum sadja. 

Bandoeng Pangeran Soemedangweg 97. 
Batavia-Centrum Sawah Besar 21. 

Semarang Karang Toeri 73G. 

  

  

HOTEL PAUZE 
V, H. NAIMIN 

Moekanja Station Bandoeng . 

poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 
Pemandangan loeas, rawatannja ba- 

goes dan bersih, djongos-djongos 
radjin dan tjepat mengoeroes tetamoe 
tentoe menjenangkan dan kita tida 
aken poedji Hotel sendiri harap di 
saksikan sadja. 

Terletaknja HOTEL di Centrumnj a 
KOTA Bandoeng: 5 

menoeroet zaman, 
N.B. Sedia Kamar boeat tinggal la- 

harga dengan menjenangken. 

Memoedjikan dengan hormat, 

A. WACHIT   
  

Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 

Tarief kamar paling rendah dan 

ma atau boelanan, abonnement dapat ' 
£ 

De Eigenaar ” Wu 

  

d 

“ 

  

      

  



       

     
   

        

Ka PK 

—.— 

  

  

    
K r 

“ 

  

Persoeratan 

  

NAFSOE BEROESAHA BANGSA 
D0 kita agak berkobar. Malaise boekannja 
. melemaskan, sebaliknja bahkan men- 

djadi tjamboekan bagi orang sebangsa 
jang mempoenjai modal oentoek me- 
ngembangkan modalnja. Baik jang 

bermodal oeang, inabepoen jang ber- 
modal kepandaian dan kemaoean. 

Sedio Tomo mengabarkan hal- 
nja seorang bangsa "kita jang dari ha- 

sil kekerasan hatinja melawan malaise, 

soedah dapat fnemboeat tangkai pena 
daripada bamboe. Penanja poen dari 

pada bamboe itoe poela, djadi tang- 

“kai dengan pena. Telah “dipergoena- 

ikan, baik sekali. 

... Di Soerakarta ada seorang pemoeda 

— terpeladjar jang mengoesahakan koe- 

“ Ioek (songkok) daripada gaplek, se 

hingga tahan kena panas dan hoedjan. 

- Pemoeda ini yalah t. Soemarno Singo 

diwirjo, jang. tadjam -kekoeatan: .pemi 

kirnja dan keras hatinja, 

Jalah seorang” Indonesier pertama 

jang berhasil mengoesahakan muziek- 

jang kwaliteitnja tidak 

kalah dari boeatan Europa. Soenggoeh 

poen peroesahaan 'ini tidak djatoeh 
tetapi begitoe kelihatan. moendoer ka- 

rena malaise, ia segera ihengoesaha- 
kan lain, menggoenakan ketadjaman 

alat pemikirnja. Ia' telah beroesaha 

memboeat. perkakas tenoen oentoek 

roemah tangga. Sajang tidak bisa ber 

djalan, sebab disini boekan negerinja 

- Gandhi. Kadhar tidak ada. Orang be- 

loem merasa perloe roepanja oentoek 

menenoen pakaiannja sendiri, Beli-da- 

instrumenten, 

pat moerah,... 3 

|. Perkakas tenoentidak bisa berdjalan 

ia mengoesahakan lain barang, jaitoe 

meubels (perhiasan roemah tangga) 

Bantoean jang diharap tidak datang 

Toean Svemarno- tidak poetoes asa. 

Sekarang ia mengoesahakan koeloek. 

: “Djatoeh satoe, soesahakan lainnja. 

IIak  Djatoeh poela, bangoen kembali. Ke- 

| maoean masih ada. Kekerasan hati ini 

0 5 hendaklah mendjadi tjermin bagi .pe- 

1 moeda kita. Djangan hendaknja poe- 

“ toes asa, menggantoengkan hidoepnja 

“pada kelocarga. Perasaan ryaloe, takoet 

.dan ragoe2 haroes dikoeboer. 
£ D1 Perasaan2 demikian hanja meloem- 

  

   

tama dalam .moesim 
' 'gadji besar. Terimalah gadji 

  

N 

2 “menganggoer n 1 
sebagai toean Soemarno itoe. 

    

   1 ia, 
a kita. - 

"3 “saja, : 
3 sampai di Singosaren, 

'nja diatoer radjin dan nfenjenangkan 

D djatoehnja, 
2 3 kekoeatan dan kemaoeannja, 
   
   
     

    

   

  

dapat berhasil, Ti 

  

   in 'bahwa bangsa kita tidak mati 
2 ih Be Na B 

K . tikan, 4 

x 
“ kemaoeannja. Bangsa kita mempoenjai 

' 'kemaoean beroesaha. Bangsa kita tidak 
“kasih dirinja ditelan oleh malaise. Sa 

toe boekti, bahwa bangsa kita insjaf, 
“ .malaise tidak dapat dilawan dengan 

'' keloeh-kesah dan bertekoek-loetoet. 
|! Malaise haroes dilawan dengan ke- 

« maoean beroesaha. Pembeli bangsa 

. kita. jang berkewadjiban menjokong. 

'“Betoel, banjak barang baik harga. 
tetapi kalau oeang oentoek beli 

itoe tinggal disini, tentoe. me- 

  

   

  

    
   

        

Akan 
jarang 

o entoengkan masjarakat kita,. 

.kepe 

“' “djoelah kita setindak. : 
“““Kemaoean beroesaha bangsa kita, 

haroes disertai dengan kemaoean mem 
dan di- 

ngaroehi oleh kemaoean menjokong 
oemoem bangsanja. Dengan 

beli dari bangsa kita djoega, 
e 

DT NR AN 

Lembaran. Kedoea 

Djawa - Tengah. 

  

Oleh M. J. Redacteur kita S. Ti:S. 

4. poeh-lemaskan awak: Djangan, teroe- |. 
Br soekar ini, meng 

sefjoekoepnja sekedar bantoean: :de- 

n .bekerdja. pada bangsa sendiri. 

Saja katakan demikian, sebab tentoe 
idak semoea pemoeda kita jang kini 

ngg mempoenjai kepandaian 
Akan 

kekerasan hati dan djalan teroes 
patoet ditjontoh oleh pemoe- 

| 3 Jang mempoenjai modal oeang, tidak 

| poetoes harapan. Ditempat kediaman 
disepandjang djalan Kemlajan 

$ e pak terdapat 

toko baroe dari bangsa kita. Tempat- 

| Ketjil tidak djadi apa. Paling perloe 
- “beroesaha. Djangan berpikir .kalau 

.djatoeh bagaimana”. Berpikir akan 

f adalah tanda tidak pertjaja 
Dari: 

berpikir, ,,kalau djatoeh”, lebih 
manfa'at berpikir, tjara bagaimana 

a menoelis ini, sekedar memboek 

baliknja pedagang bangsa (kita 
es mengerti kewadjibannja terha- 

srloean osmoem bangsa kita 

an tolong menolong begini, ma- 

    angan 
“ 

# 

begini, keadaan “akan beroebah oen- 
toek 'kebaikan kita bersama. : 

“ PERDAGANGAN BANGSA KITA 
tidak semestinja berpoesat pada satoe 
iapangan, Di Vorstenlanden oempama- 
nja, oemoemnja jang diseboet pedagang 
atau Saudagar, tidak lain dar”pedagang 
batik. Segala apa ada waktoenja.ramai, 
ada poela waktoe soenji. Diwaktoe 
ramai, perdagangan batik memang 
»Soember  keoentoengan". Beberapa 
tahoen jang laloe beberapa orang per- 
nah. memboeat propaganda, soepaja 
pedagang atau bangsa kita jang mem 
poenjai modal oeang, djangan hanja 
meniroe apa jang telah -ada. ingin 
menarik keoentoengan. jang didapat 
dari perdagangan seroepa itoe. Jang 
satoe berhasil berdagang 'batik, oen- 
toeng besar, jang lain mengikoet. 

Djatoeh satoe, djatoeh semoea, 
| Propaganda sedikit ada hasilnja djoe 
ga. Berdiri pabrik limonade bangsa 
kita. Berdiri pabrik tenoen. 

Pedagang batik banjak jang djatoeh , 
djatoeh dalam batik, tidak semestinja 
lantas - tekoek-loetoet, .menoenggoe 
waktoe jang baik“ lagi, Oesahakanlah 
lainnja.. 2253 

Perekonomian tidak hanja dilapa- 
ngan batik sadja. Propaganda waktoe 
itoe ada begitoe roepa, sampai menim 
boelkan salah mengerti. Dari kerasnja 
kemaoean oentoek meoebah keadaan, 
orang bangsa kitajang karena ,djaja" 
Idapat redjeki banjak) "lantas" loepa 
pada kewadjiban menjediakan reserve- 
kapitaal, tetapi- laloe berlomba mendiri 
kan roemah gedong, bereboet bagoes, 
tidak maoe kalah besar dan kalah 
permai, ditoendjoekkan akan kekaliroe 
annja. Roemah gedong jg menghabis 
kan oecang beriboeroepiah itoe adalah 
kapitaal mati, atau -kapitaal jang tidak 
didjalankan. Kalau ia mendirikan roe- 
mah jg ditempati sendiri sampai beriboe 
roepiah itoe diambil jg separo digoena 
kan keperlocan lain, tentoe achirnja 
tidak akan mengolom djari. Apa lagi 
kalau hasilnja roemah jang bagoes 
itoe hanja djatoeh ditangannja impor- 
teurs kain poetih atau saudagar lilin 
boekan bangsa kita..., 

Karena salah mengerti itoe, tempat 
propaganda, soerat kabar jg. diterbit 
kan, tidak mendapat sokongan! 

“ Boeat kedoea fihak ada satoe pela- 
djaran. Oentoek jang berpropaganda, 
jalah propagandanja itoe ada terlaloe 
bernafsoe, loepa pada sifat koeno jg, 
masih inelekat pada oemoemnja peda 
gang kita pada beberapa tahoen jang 
laloe- itoe.. Bagi pedagang kita, tidak 
maoce mentjari maksoed jang baik dari 
propaganda itoe, tetapi hanja mengang 
gap sebagai critiek jang tersesat sadja. 

Apakah jang haroes dikerdjakan se 
karang? 

Perkara ketjil, dan dus oleh karena 

nja poen tidak penting. Akan tetapi 

perloe dipikir oleh kaoem jg beroeang 

bangsa kita, jaitoe paberik air-bekoe 
(ijsfabriek). Boleh djadi ada orang bang 
sa kita jang hanja mendjadi aandeelhou 
der sadja. Apa Sebabnja tidak beroe. 
Saha sendiri? Es diperhadjad diboe- 

toehkan-oleh orang banjak , soedah se 

bagian besar poen bangsa kita. Boe- 
kankah soedah patoet, apabila bangsa 

kita mendapat keoentoengan dari pa- 

berik es itoe ? 
Siapa tjoba ambil tindakan'? 

& 

  
ANGKA KAOEM WERKLOOS bang 

sa kita kini tentoe naik. 
“Soal penganggoeran ini ada aneh 

nja. Waktoe moelai terdjadi perlosan 

(lepasan), djadi djoemlah penganggoer 

beloem banjak seperti sekarang, ter 

dengar dibeberapa tempat ada Werk 

loozen-front,  perhimpoenan  kaoem 
penganggoeran. Ada poela soerat ka 

bar pernganggoeran. Roepanja menga 

toer perkoempoelan dianggap gam 

pang. Mengisi soeratkabar poen diang 

gap ,perkara sipil” (lebih dari gam 

pang). Apa kesoedahannja ? Adakah 

kacem penganggoer tertolong ? Tidak! 

Poen perkoempoelan penganggoeran 

jang terdengar tidak bekerdja mentjari 

"hasil, akan tetapi lebih doeloe menga 

dakan rapat oemoem. Dan soeratkabar 

penganggoeran' tidak isi pendidikan 

atau penoendjoek djalan tjara bagai 

A   
    

mana bisa mentjari sesoeap nasi, akan 
tetapi isi karangan jang serba tadjam 
dan keras. Hasilnja ? Soerat-kabar ba- 
roe keloear satoe doea nomor berenti 
terbit, sebab ..... jang djadi redaktoer 
ditangkap, karena moeat toelisan kena 
persedelict. 

Pada kongres Indonesia Raja jang 
pertama di Soerabaja, 1, 2 dan 3 Ja- 
nuari 1933, toean Soeroso berbitjara 
melahirkan kemenesalan hatinja, sebab 
ditempat kongres menampak banjak 
karangan boenga (bouguet). Ia bilang, 
daripada oeang diboeang pertjoema 
dibelikan karangan boenga, lebih ber- 
menfa'at oeang itoe diboeat modal: 
menolong kaoemspenganggoeran, 

Saja boleh tambah: daripada tenaga 
dan oeang diboeang oentoek menga- 
dakan madjallah dan rapat kaoem 
nganggoer seperti diatas, lebih baik 
ogang itoe digoenakan oentoek meno- 
long kaoem pengaggoeran. Djalannja 
tidak memberi derma, atau memberi 
oegang Sokongan boelanan. Akan 'te- 
tapi bekerdja. Komite penolong beker 
dja, kaoem nganggoer poen disoeroeh 
bekerdja. 

Bekerdja mentjari osang oentoek di 
koempoelkan, Kalau moengkin mem- 
boeka peroesahaan besar goena dapat 
memberi pekerdjaan kaoem p€@ngang- 
goer, atau memberi modal pada pe- 
nganggoer, disoeroeh boeka waroeng, 
toekang penatoe atau lainnja. Tentoe 
dipilih mana jang sekiranja dapat be- 
kerdja demikian, . 

Zonder perkoempoelan, zonder soe 
rat kabar, keroekoenan antara beberapa 
orang atau pemoeda penganggoer sen 
diri seperti jang didapati di Soerabaja, 
Semarang dan - Djakarta, oempama 
boeka peroesahaan penatoe, kedai 
(waroeng), berdjalan keliling mendjoe 
al barang keperloean roemah-tangga, 
inilah jg lebih bermanfa'at. 
Omong .memang perloe, Tetapi le- 

bi perloe bertindak, Kalau tempo oen 
toek berbitjara satoe djam, bertindak 
delapan djam, tentoe tidak akan me- 
ngeloeh sadja. Omong meloeloe, segan 
bertindak, adalah seperti orang jang 
mengharap ,,kena loterij“, padahal ti- 
dak membeli lotnja. 

Lebih tersesat poela orang jg kare- 

na menganggoer lantas ,ngelakoni", 
jaitoe tidoer dikoeboeran, semalam 

tidak tidoer, dan atau tidak makan, 
mengharap pertolongan ,dewa”. 

Bekerdja, bertenaga, dengan meng- 

goenakan akal-pikiran, inilah jang di 

tempoeh. Joehan memberi tiga alat 
kepada manoesia—kekoeatan, akal dan 
pikiran tidak oentoeks@i-sia2kan ! 

  

  

  

Persekoetoecan anak Palembang 
(P.A.P.) Djakarta, 

Seperti doeloean pernah dikabarkan 
djoega. maka sekarang dikota Betawi 
dengan officicel soedah berdiri itoe 
perkoempoelan teroentoek bagi orang2 
jang berasal dari residentie Palembang 
jang berada di kota Betawi. Statuten 
dan Huishoudelik reglementnja soedah 
disjahkan dan sebagai Bestuurnja see 
dah terpilih toean2 voorzitter M A. 
Noengtjik, secretaris Zailani, dan Pen 
ningmeester A. Zainoedin, Pemimpin 
ini “diberi 
mentjari anggauta pemimpin lainnja 
oentoek temannja bekerdja. 

poelan bermaksoed : 

pertjintaan 
lainnja, 

terhadap pada . bangsa 

dan diantara bangsa Palembang oe- 
moemnja. 

3. Memberi toendjangan dan per 

toeloengan oesaha dan wang kepada 

anggauta2nja jang ada didalam kesoe 
sahan dan kesakitan. 

4, Memberi ichtiar dan sokongan 

oeang djikalau perloe kepada orang2 

Palembang jg baharoe datang atau jg 

lama tinggal di Betawi akan tetapi 

beloem  tahoe adanja ,,Persekoe- 

toeananak Palembang”, jig. 

terlantar atau mendapat kesoesahan. 

5, Memperbaiki penglridoepan, pe- 

roesahaan dar pentjaharian anggauta 

anggautanja, 
Soerat-soerat oentoek P.A.P. ini da- 

pat orang adreskan kepada Secretaris 

nja di Kampong Baroe no. 15 (Wiik 

Kebon Djeroek) Batavia—C. 

Inilah salah satoe organisatie orang2 

Sumatra Selatan jang berada di Betawi 

ini dan dikira akan membawa manfa'at 

serta berfaedah boeat kepentingan ber-   sama. 
». 

koeasa oleh rapat boeat 

Menoeroet Statutennja, ini perkoem 

1. Memperdalam dan melakoekan 
pertjintaan terhadap pada bangsa Pa- 
lembang choesoesnja dan bangsa In- 
donesia oemoemnja, serta menerbitkan 

. 2, Mempertegoehkan silatoe'rrahim 

diantara.anggauta ,P ersekoetoean 

anak Palembang” choesoesnja 

Pasar Senen 123 

Sekarang soedah 

ke Palembang. : 

Toko Padang 

TOKOJA 

  

Batava- Centrum 

ditoetoep pindah 

16 Ike Ma 01. 

Kesempatan baik boeat publiek 

Sumatra Selatan. 

Dioeal engross 

Kerjil No. 35. 

tetap di Pintoe 

Menoenggoe dengan hormat 

RACHMAN TAMIN 

  

  

Mengoeboer isterinja dengan 
setjara gelap. 

Achirnja didenda f 10—. 

Kemaren doeloe didepan Landgerecht 
Betawi soedah dihadapkan seorang In- 
donesier Moehadi bin H. Saimin tinggal 
di Kampoeng Bendoengan Oedik Paal 
Merah jang ditoedoeh pada tanggal 
6. Maart jbl. telah mengoeboer isterinja 
sendiri ditanah kepoenjaannja Gemeen 
te jang terlarang, 

Doedoeknja perkara adalah sebagai 
berikoet : 

P3 

Pada tanggal tsb. diatas isterinja jg 
soedah menanggoeng penjakit lama 
meninggal doenia. Ia tidak mempoenjai 
ogang sepeser poendjoea, oleh karena 
apa jang ada djoega ia soedah djoeal 
sama sekali oentoek keperloean istrinja. 

Begitoelah ketika istrinja toetoep 
mata - maka -ia- .mendjadi- bingoeng, 
ogang tidak poenja, sanak saudarapoen 
begitoe djoega. Dengan diam2 laloeia 
soeroeh mandikan isterinja itoe dan 
zonder toenggoe dokter lagi laloeitoe 
majat dikoeboer ditanah jg. terlarang. 

Beberapa hari soedah liwat zonder 
terdjadi apa2. Akan tetapi achirnja 
oleh karena asap itoe tidak bisa di 
toetoep laloe politie mengetahoei ini 
hal dan Moehadi ditoentoet didepan 
pengadilan. 

Dimoeka hakim ia menjatakan bah 

wa jang mendjadi sebab ia berboeat 

demikian jalah pertama ia sedang bi- 

ngoeng dan kedoea oleh karena ia 

tidak mempoenjai oeang sedikitpoen 

djoea -oentoek membajar segala per- 

ongkosan koeboer jang tidak sedikit. 

Achirnja Mr. Swaab.djatoehkan hoe 

koeman denda f 10 subsidair 10 hari 

pendjara berhoeboeng dengan pelang- 

garan dari artikel 4 sub I jo. artikel 9 

dari Provinciale Verordening. 
x 2 

Memang diwaktoe jang soekar ini 

kita seringkali mendengar keloeh ke 
sahnja orang2 kampoeng jang tidak 

perongkosannja jang terlaloe tinggi 

bila tidak ditolong sana dan sini. 

oeang sembajangkan, oecang mandi, 

dan membeli tanah koeboer. Itoe 3 

perkara-sadja soedah memakan ongkos 
tidak koerang dari f5.—. beloem lain 
lainnja lagi. 

apa perongkosan koeboer itoe tidak 

bisa dikoerangkan, dan kita hanja di 

berasa keberatan boeat membeli tanah 

koeboer itoe datang sadja pada wijk- 

meester 
miskin dan nantinja ia akan dapat tem 

sman) kia 

Ditangkap didalam pekerdjaannja. 

Korban perhoetangan 
Kemaren doeloe sore, kira2 djam 5 

seorang pegawai dari station Meerster 
Cornelis jalah toean Martadisastra soe 
dah ditangkap oleh politie ketika ia 
sedang mendjalankan dienstnja dan 
teroes dibawa ke boei Tjipinang, 

Adapoen lantarannja ia dimasoek 
kan dalam pendjara itoe adalah seba 
gai berikoet : 

Toean ini doeloenja ada berkenalan 

dengan seorang perempoean Tiong 

hoa Lauw Toen Nio tinggal di Tanah 

Abang. Dalam tahoen 1934 toean ter 

seboet diatas oleh karena soeka seka   li dengan opera telah. memindjam 

bisa tanam majit lagi oleh karena 

Dalam perongkosan itoe terhitoeng 

Pada kita dimadjoekan pertanjaan |. 

sini bisa katakan bahwa sekiranja orang 

oentoek mendapat soerat 

pat dalam tanah Gemeente boeat me 

ngoeboerkan majit itoe dengan gratis. 

ocang f195 pada njonja ini dengan 
perdjandjian2 jang memoeaskan. 

. Oeang ini ia goenakan oentoek meri 
dirikan seboeah Opera di Smeroe Park 
dan lantaran roeginja barangkali ia ti- 
dak bisa stort itoe perhoetangan pada 
njonja tadi. 

Boleh djadi toean Martadisastra itoe 
ada orang jang dipertjaja maka kesam 
paianlah iapindjam oeang kembali da 
ri itoe njonjasedjoemblah f 240— dar 
poen ini djoemblah sampai kemaren 
ia tidak bisa loenaskan 

Lantaran djengkel barangkali laloe 
njonja itoe mengadoe sama politie dan 
achirnja toean M. ditangkap dan dima 
soekkan dalam. boei sebagaimana kita 
toetoerkan diatas. 

—O9 — 

-.Poetoesannja Djoenaedi CS. 

. Dibebaskan dari segala 
toentoetan. 

Kemaren doeloe dengan singkat kita 
telah kabarkan bahwa Landraad Betawi 
dibawah pimpinannja Mr. Dr, Koesoe 
maatmadja periksa doea pesakitan bang 
sa Indonesia jalah Djoenaedi dan Marda 
ni jang tidak asing dagi namanja pada 
waktoe belakangan ini berhoeboeng 
dengan pendjoealan zegel2 dagarig 
jang soedah dipakai, 

Djoenaedi ditoedoeh soedah mendjoe 
alnja dan dapat itoe barang2 dari Mar 
dani. Didalam pemeriksaan hakim ix 
moengkir keras bahwa ia telah toeroet 
didalam itoe complot,. dengan me- 
ngoendjoekkan, boekti2, 

Poen toean Broekman Inspecteur 
van politie telah dihadapkan sebagai 
saksi dan 2 orang Indonesiers lain lagi. 

" Djoemblahnja penonton ini kali poen 
tidak kalah banjak dari jang doeloe 
doeloean, teroetama sanak saudara ke 
doea (pesakitan. 

Boleh dikatakan beroentoeng dida- 
lam pemeriksaan ini kali, mereka di 
bebaskan dari segala toentoetan, se- 
bab orang doega. paling sedikitnja 
seperti jang doeloean mereka akan di 
djatoehkan hoekoeman 5 boelan pen- 
djara. Sebagaimana telah diketahoei 
Mardani didalam 3 perkara sadja soe 
dah dikenakan 18 boelan, dan tambah 
dengan ini perkara tidak koerang dari 
2 tahoen. 

Anebnja itoe doea saksi bangsa Indo 
nesia memberi keterangang jang ber- 
lainan sekali satoe sama lain hingga 

nentoekan ini perkara. 
Kedoea pesakitan iioe ada di bela 

oleh t, Sjofjan, dari kantor Mr. Muhd. 
Yamin, dan didalam pembelaannja ia 
menerangkan bahwa kedoea orang tadi 
tidak bisa ditoentoet oleh karena ke- 
terangang saksi bilang bahwa mereka 
tidak berdosa. 

Setelah dibikin raadkamer laloe ha- 
kim keloearkan poetoesannja bahwa 
lantaran “koerang terang perkara ini 
dan Mardani dibebaskan. 

Bg 

Djawa-Tengah pindjam oeang. 

Provinciale Raad dari Djawa Tengah 
ini hari kebetoelan membitjarakan itoe 
voorstel jang dilandjoetkan oentogk 
pindjam oeang conversie banjaknja 
f, 3 620,000.— 

Sebagian besar dari ini oeang”akan 
dipergoenakan oentoek pindjantan2 
oe:ng Regentschappen, demikian Aneta 
dari Ssmarang mengabarkan,   

set () esa 

boeat hakim ada soekar sekali ia me- ui 
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Kwartaal pertama dari tahoen 1935 
mpir liwat, dan kalau melihat kebe- 

ing, pemandangan kita ti nan 

D0 Crisis mengamoek teroes dan kegen- 
|. #ingan politiek tidak ada habisnja. 
0.1 Manakah boekti dari itoe kejakinai 

. bahwa pada penoetoep tahoen 1934 
crisis economie ito€ soedah sampai 
Nda poentjaknja dimana oedara 

g gelap kelinatan sinar penerangan 
dari djaman baroe. 
— Dalam tiga boelan 

| ini, keadaan economie oemoem beloem 
menjenangkan, meskipoen tidak seo- 

'rangpoen jang berani mengharap Per: 

'baikan seperti doeloe, Apa jang di 
inginkan oleh oemoem soenggoeh tidak 

seberapa banjaknja, asal sadja kesoe- 
— karan jang diderita itoe sekarang men- 

@djadi enteng sedikit dan tidak lebih 

“lama mengoeatirkan masjarakat seka- 
(rang ini. : 

| Bahwa doenia perdagangan gampang 
' — sekali loepa ketjerdasan dan koerang 

“akan sampainja djaman baro€ | 

'Tantinja tahoen, bisa dinjatakan dari 
'hebatnja kekaloetan sebagai achirnja 

'itoe speculatie lada di Londen. Mes- 

     2 

  

   

    

       

    

   

Londen, 'orang tidak bisa terlepas dari 

| at pan donesia akan toeroe 

“donesia. 

dan thee, ti 
| restrictie dan 

' tetapi baroe2 ini, 

Ke ternationaal di 

| sebe 

- baikan, maka orang 
.maksoed 

nasehat 
     

  

    

    
    

  

   

    
        

  

     

    

   

    

     

      

   
   

   

  

    

    

   

    

   

  

    
      

     

          

   
   

          

       

   
   

  

   

      

dari minister 

di Indonesia diperloeaskan. 

0040 Nederland akan 
000. goela teboe dari 

pembalasan dari | 
rang-barang textiel, 1 

—. itoe ada penting djoega. 

  

— pembelian hasil boemi. Indonesia itoe 

(00 Tidak tjoekoep Nederland itoe hapoes 

| ..kan bea masoek dari beras dan thee 
... Indonesia, akan tetapi perloe djoega 

hasil boemi dari Indonesia 

-itoe diperbanjak, soepaja benar-benar 

Nederland dan Indonesia itoe tolong 

pembelian 

. "menolong satoe dengan Jain, ha 

£ H0. amdhna ada satoe 

derland dan Indonesia itoe mesti d 

jatoeh harga, 

Pa 
an menjeba 

itoe mest | l 
pada kabinet-van Zeeland orang Belgie 

t baroe ini bisa menahan harga 
Igie, dan begitoe, seedah doea 

s di Belgie ditoetoep dan 
issel asing tidak dioemoemkan 

jaan Belgie soedah koe- 
ljard ocang mas, lantaran 

t akan djatoehnja harga 
. dan menoeroet kabar. 
bil dari bank2 itoe di 
ng2. Djikalau benar 
i tidak bisa tahan se- 

riling itoe, maka se 
mas akan tergontjang, 

oepiah Belanda dan 

In harga Oeang di 
ini, ditpeboengkar 

Ku Mt      

dalam dan logar negeri. 

n : r t, dimoeka microfoom Voro tadi malam, 

  

nan, | 

ik keterangan tentang mak- 
oe pendirian ,pool“ lada di 

perasaan tjemboeroe, bahwa »pool” 

ISP ata Ba badan speculatie be- 

laka. Lebih Gari 20,000 picol lada dari 
' Indonesia mesti ditarik kembali dari 
pasar oemoem, dan tidak bisa tidak, 

kaoem kebon lada anak negeri di In- 

ynesi , t merasakan keras 

nja poekoelan, jang katanja sekarang 

| ini diterima oleh beberapa Kaoem ma- 

'kelaars expofteurs di Malaya dan In- 

» Doeloe dikabarkan, bahwa hasil lada) 
itoe tidak bisa diatoer seperti rubber). a 

tidak bisa dioeroes dengan |rangan jang pasti tentang pembitjaraan 

n licentie keloear, Akanj 
kembali kita orang Ipastian, bahwa Duitschland itoe tetap 

lihat, bagaimana doenia perdagangan : "ia! aa 
ena Mer tangannja pemerintah, kalau | mesti memikirkan sendiri 

: kepentingannja soedah terantjam hebat 

Selain dari lada, maka djoega dalam) Makin lama, makin tegas kelihatan- 

perdagangan Bg AN dah Inja “Sikap masing2 negeri di Europa. 

di keraskan, dari sebab| 4 ejoe : 1 
Amerika katanja koerang akan mema- doeloe, sekarang djoega tinggal neu 

| kainja. Kenaikan harga Copra dan klapa 
—. djoega seperti impian sadja, jang liwat 

EN emnja orang merasakan oentoeng | s | 

000. mja. Pendek, disegala djoeroesan dari | poenjai banjak keberatan, jang Duitsch- 

|. pasar hasil boemi tidak didapat per- 

an e bersangsi keras, 
apakah terkandoeng dalam 

djadjahan 

ja, soepaja daerah tanaman teboe 

"5 ae sn Djikalau 

» soedah ada kenjataan, fingah 29 

“kepastian jang soenggoeh, bahwa 
: Na mendjadi afnemer 

Indonesia, sebagai 
'itoe levering ba- 

maka nasehat 
Akar 

tetapi Nederland beloem 'menjatakan 

| Sikapnja jang tentoe dalam oeroesan 

kewadjiban batin dari 

. masing2 daerah keradjaan Belandaitoe. 

' Djoega dalam oeroesan oecang per 

kara tolong menolong antara Ne- 

“. teroetamzkan, djoestroe dalam waktoe 

.. ini, dimana dollar dan pound sterling 
' kombali menjerang garisan standaard 

: mas. Lantaran gerakannja kaoem oeang 
“di Londen, maka pound sterling itoe 

g sedang dollar kembali 
harganja, Gerakan itoe 

garoeh atas oeang Belgit 
bkan Kabinet-Cauwelaert 
menjerahkan portefeuille 

sendiri tidak ada banjak harapan, jang 

dengan crisis dalam perdagangan dan 
peroesahaan, maka standaard2 itoe men 
|djadi perkara kedoea, perkara pertama 
jang haroes dipertimbangkan dan di 
oetamakan, jaitoe kekoeatan menahan 
merosotnja ocang negeri sendiri. 
Sebagaimana diketahoei, oeang itoe 

terbagi dalam bloc perak dan bloc mas, 
jang masing2 melepaskan diri dari per 
hoeboengan satoe sama lain, dan begi- 
toe menimboelkan persaingan jang 
sengit dan menjoekarkan oeroesan pin- 
djaman. Bahwa Nederland sekarang ini 
'menawarkan pindjaman baroe dari 50 
'millioen dengan renten 9'/, pCt. dengan 
koers dari 98'/, pCt. oentoek Indonesia 
dengan maksoed mengganti hoetang2 
Indonesia jang lama, adalah satoe per 
boeatan jang boleh dikata tabah betoel. 
Apakah memang besar kepertjajaannja 
pemerentah kepada ketegoehan oeang 
roepiah itoe terhadap kekaloetan dalam 
pasar ocang internationaal sekarang 
ini? Djika memang begitoe, maka 
oentoeng djoega bagi Indonesia, jang 
|akan mendapat kejakinan bahwa oeang 
'nja itoe tetap harganja dan tidak akan 
Idipengaroehi oleh oeang asing. Dalam 

begini hebatnja. maka ada dirasakan 
enteng djoega, djika ada itoe kejakinan 
tentang tegoehnja oeang roepiah jang 
lakoe di Indonesia ini. 

Kegemparan dalam pasar oeang se- 
karang ini, roepanja tidak begitoe me 
narik perhatian oemoem dari pada 
kegentingan politiek di Europa, lantaran 
Duitschland itoe dengan berkoeasa 
sendiri, melanggar artikel V dari ver- 

drag dari Versailles, 
Dalam waktoe 7 hari jang baroe 

laloe ini keadaan di benoea Europa 
beloem ada berobah. Djoega tidak ada 

balik poelang dari Berlijn. 
Sebegitoe djaoeh beloem ada kete- 

di Berlijn itoe, dan tjoema ada ke 

'atas pendiriannja dan lain2 negeri 
apa jang 

mereka itoe hendak berboeat, soepaja 
perdamaian di Europa tidak terlanggar 
kembali. 

Negeri jang neutraal dalam peperangan 

traal tidak maoe rewelkan perboeatan 

Duitschland itoe. 

Engeland soedah njata tidak mem- 

land itoe mempersendjatakan diri, tapi 

perloe mendapat keterangan jang pasti, 

kenapa Duitschland itoe tidak ber- 

moefakatan lebih doeloe dengan negeri2 

lain. Kabarnja, hasil pembitjaraan di 

Berlijn itoe ,,memoeaskan", djadi kita 

orang boleh anggap, bahwa pemerin- 

tah di Londen itoe menjetoedjoei 

perboeatan Duitschland itoe. 

— 'Tentoe sekali Frankrijk tidak 

senang dengan hasil jang .memoeas- 

kan“ Engeland dan Duitschland dengan 

soeroeh semoea persendjataan darat 

dan oedara itoe diboeang atau diroe- 
sak sikap Frankrijk terhadap Engeland 

.Ikelihatan koerang manis dalam hari2 

jang laloe ini, apalagi ada kabar ter- 
siar, bahwa Engeland itoe tidak me- 

njoekai satoe perserikatan Engeland— 

Frankrijk—Sovjet Rusland, djadi satoe 

Entente baroe seperti doeloe dalam 

tahoen 1914. Sedang Frankrijk roepanja 
Ilmaoepoen perserikatan demikian itoe 

oentoek mengepoeng Duitschland. 

“ Kabar tentang perselisihan dalam 

kabinet di Parijs boleh disangsikan. 

Sesoeatoe pemerintah Fransch dari 

ildoeloe sampai sekarang tidak mele- 

paskan itoe tjita2 mengepoeng Duitsch 
land disegala djoeroesan, dengan 

tidak perdoelikan tingginja pembajaran 

Frankrijk tidak pertjoema mendjadi 

pembelaannja Sovjet Rusland dalam 

Volkenbond, soepaja negeri Bolsjewist 

ini mendjadi anggauta. 

Dan sekarang katanja, premier Flan- 

din dan kaoem militair tinggi maoekan 

satoe verdrag militair. dengan Sovjet 

Rusland, soepaja Duitschland terantjam 

dari oedara dan dari djoervesan ping 

gir. Apakah Tsecho Slowakije soeka di 

boeat pangkalannja balateniara merah, 

sebagaimana soedah ditjita2kan oleh 

Generale Staf Franscn, itoelah boleh 

disangsikan. Dan boleh disangsikan, 

apakah dengan adanja satoe militair 

verdrag antara Frankrijk dan Soviet 

Rusland contra Duitschiand, perdamai- 

'an Europa betoel dapat dipertegoehkan 

sebagaimana ditjitakan oleh pemerentah 

Fransch itoe. BA 

Menoeroet saja poenja timbangan, 

'djoestroe lantaran ditariknja Sovjet 

'Rusland dalam kalangan pergaoelan 

Barat, maka oedara politiek di Europa 

tidak akan terlepas dari kegentingan. 

kesoekaran economie jang diderita) 

berobah, sesoedahnja minister Simon 

    

  

4 TOEKAND 

KER 

oDEDAK 

LENJAP ... 
   

  

     

    

kepada Sir John Simon itoe, bahwa 
Duitschland tidak bisa tetap lemah, 
dimana , bahaja merah dari Timoer 
selaloe mengantjam. Orang selaloe 
rewelkan persendjataan Duitsch, akan 
tetapi tidak menaroeh perhatian pada 
persendjataan dari negeri Rusland, 
negeri mana sekarang mempoenjai 
balatentara darat, laoet dan oedara 
jang boleh dikata paling besar dan 
koeat dari seloeroeh doenia. 

Tidak ada satoe Generale Staf, jang 
tahoe betoel kekoeatannja balatentara 
Sovjet Rusland itoe, dan apa jang 
dapat diketahoei oleh achli militair 
dari Duitschland, soedah tjoekoep 
oentoek pemerentah Duitsch itoe ber- 
boeat apa jang dikata melanggar per- 
moefakatan dari Versailles. 

Saja tidak pertjaja, jang Engeland, 
Italie, Polen Entente Ketjil dan Balkan 
Unie akan tinggal diam 'sadja, kalau 
Sovjet Rusland di berikan kesempatan 
o€entoek mentang sajapnja ke sebelah 
Barat dari benoea Europa. Dan saja 
tidak pertjaja, jang Duitschland itoe 
akan kembali dalam kalangan Volken 
bond, kalau dirinja selaloe terantjam 
dan padanja tidak diberikan kedoedoe 
kan jang sama tingginja dengan Enge 
land dan Frankrijk. 

Doenia Barat ada lebih terantjam 
oleh bahaja merah dari djoeroesan 
Moskou dari pada oleh bahaja mili- 
tairis dari Berlijn. Bagi saja sendiri, 
saja bisa bajangkan itoe kedjadian, 
dimana negeri2 Europa Barat dan 
tengah berdiri berendeng bersama2 
berhadapari dengan Sovjet Rusland, 
jang tadinja oleh Frankrijk dibawa2 
terlaloe dekat. 

Dalam kegentingan di Europa seka- 
rang ini, maka orang hampir loepakan, 
bahwa pada tanggal 27 Maart jang 
baroe laloe Japan dcfinitief keloear 
dari Volkenbond dan begitoe djoega 
melepaskan diri dari senoea perikatan 
internationaa! dengan banjak negeri, 
Pemerintah di Tokyo tidak maoe per- 
ingatkan hari dan kedjadian itoe, karena     | Fiihrer Hitler sendiri menerangkan 

Ye 
ip 

soedah hilang pentingnja. Soedah lama 

    

  

LEAN 

Di Indis ada banjak sekali lain-lain paker: f 
djahan zaman kono lenjap, selainnja dar 
toekang aer. Pa 
Kasoesahan? dengan knop radiozamankoeno 
oentoek mengambil soeara dari dalam aether, 
cempama djoega soedah lenjap. Soeara pes 
ngiriman Phohi jang hanja terdengar seperti 
berbisik djoega soedah lenjap... Philips 334a 
jang baroe merampas Indisg dengan tjepat 
sekali! 
Satoe' toestel jang menjegah penggodahan 
soeara dengan sangat koeat, — satoe per- 
kakas PHOHI toelen — , jang Hilversum taroeh 
di Indie. . 1 
Satoe perkakas jang tida meninggalkan 
soeara jang masih bisa terdengar didalam 
aether! Satoe ,superheterodyne” jang 
sesoeatoe orang inginkan dan tida seorang 
dapatkan! 

Pandjangnja ombak tertjapei 15-600 Meter. Fading-compensatie. Saringan soeara jang bisa 
di tjaboet. Lampoe? Gouden ..Miniwatt”. Transformator boeat 12 roepa" netspanningen. 

Ini premie boeat pendjaga toean poenja radio berharga hanja F. 4.50. 

ad tt 

Japan itoe berlakoe seperti djoega dari 
doeloe2 ikatan pada Volkenbond itoe 
poetoes. Dari sekarang katanja Japan 
itoe tidak maoe toeroet dalam permoe- 
fakatan dengan banjak negeri, hanja 
Hmnaoe bikin permoefakatan dengan 
satoe-satoe negeri sadja dalam oeroe- 
san jang mengenai kepentingannja 
doea-doea negeri itoe. Adapoen dalam 
oeroesan sociaal dan cultureel, serta 
dalam oeroesan mandaat, Japan tetap 
toeroet bekerdja oentoek kepentingan 
dan keselamatan oemoem. 

Orang boleh sangsikan atau tidak 
kedjoedjoerannja Japan itoe, tapi di 
mana ia sekarang terlepas dari sesoea 
toe perikatan internationaal politiek 
dan. militair, orang boleh harapkan se- 
soeatoe apa jang doeloe2 tidak ter- 
doega. Keadaan di Timoer Djaoeh dan 
daerah Pacific sekarang ,tergantoeng 
dari sikap dan perboeatannja Japan 
sendiri, dan dari sebab Europa selaloe 
repot mengoeroeskan kekaloetan sen- 
diri, maka Amerika Serikat djadi negeri 
satoe2nja jang moesti mengamat-amati 
Japan itoe. 

Dalam oeroesan pereconomian, maka 
Japan .itoe dalam waktoe jang baroe 
laloe banjak dibitjarakan. Teroetama 
berhoeboeng dengan tidak djadinja itoe 
Conferentie perlajaran di Kobe, lanta- 
ran soal bahasa dan terbitnja persai- 
ngan dalam oeroesan perlajaran dari 
maskapai2 Japan dan Belanda. Doeloe 
soedatr dikabarkan, bahwa, meskipoen 
pemerentah di Tokyo sangat menjesal 
dengan tidak didapatnja keakoeran di 
Kobe itoe, akan tetapi ia tidak bisa 
tinggal neutraal dan memberi toendja- 
ngan oeang pada maskapai2 kapal jang 
mengangkoet barang dari Japan ke 
Indonesia vice-versa, | 

Bagaimana sikapnja pemerintah Be- 
landa, sekarang beloem ada keten- 
toean. Bisa djadi, pemerintah akan 
kasih toendjangan oeang djoega kepada 
maskapai J.C.J.L., atau setidak2nja 
mengadakan atoeran2 pelarangan atau 
perbatasan masoeknja barang2 jang 
diangkoet oleh kapal2 Japan dari ne-     

    

Djagalah toean poenja perkakas radio dengan Philips poenja Antenne keamanan. 
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geri mana djoega. Djikalau persaingan 
mendjadi begitoe hebat, boleh djadi 
Doenia dagang Belanda di Indonesia 

toehannja pendoedoek Indonesia -ini. 
Kaoem Consument, jaitoe bagian ter- 
banjak sekali dari pendoedoek Indone- 
sia dan teroetama sekali ra'jat aseli, 
memang perloe itoe barang2 Japan jg, 
moerah, akan tetapi apa moesti di 
boeat kalau Iangganan itoe tidak akoer 
dengan jang berkoeasa. Kepentingan 
Consument tidak berharga soeatoe 
apa disini. S 

Soal minjak tanah tampil lagi ke- 
moeka, Menoeroet pers poetih maka 
pertjidraan Italie-Ethiopie itee, disebab 
kan oleh seal itoe, Kabarnja beberapa 
ingenieurs Japan soedah dapatkan 
minjak tanah didekat Oeal-oeal di- 
mana doeloe kedjadian pertempoeran 
pertama antara tentara Italie dan 
bangsa Ethioppie. Ke B 

Tentoe sekali Italie, jang sendiri 
perloe minjak tanah, tidak bisa mem- 
biarkan bangsa Japan itoe mendapat : 
minjak tanah dari Ethiopie, jang begi 
toe dekat pada Itali& sendiri. Akan 
tetapi, apakah selajaknja Ethiopit itoe 
jang disoeroeh pikeel risico dari per- 
saingan Itali& dan Japan ? : 

Adalagi oeroesan minjak tanah, ja- « 
itoe di Banten. Kabarnja kongsi Mitsin 
jang berpengaroeh besar di Japan, 
soedah beli semoea aandeel darikong — 

sinja toean Plagge, jang mempoenjai 
concessie di Sadjira. Ini ada soember 
minjak tanah baroe dari bangsaJapan 
di-Indonesia, jang pertama ada dide- 
kat Tarakan, Borneo Timoer- Oetara. 
Peroesahaan minjak tanah di Sadj 
ada djaoeh dari laoet dan bisa 
trol betoel oleh pemerintah djik: F. 
nja ada kegentingan di Pacific, Orang 
maoe tahoe, apakah dengan madjoenja 
industrie asing di Banten itoe, rakjat 
senditi toeroet beroentoeng atau tjoe- 
ma dapat kesempatan oentoek men- 
djadi kaoem boeroeh sadja, berhenti 
djadi kaoem tani jang soenggoeh ma- 
lang nasibnja dalam waktoe sekarang ini, 

lebih radjin mentjari pasar di lain. “0 
negeri, oentoek mentjoekoepi keboe- 
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sihnja pertama didjoeal 

p ikoe lima talen. Tetapi 

beloem tentoe, mati sadja 

jikalau kedapatan oleh ma” 

carang, bisa malah haroes 
yg oentoek beli verband 

  

    

  

   

        

   
   

    

      

   

     

     

  

    

   
   
     
     

   

  

| Kalau jang 

n voetbal tidak ada 

ang. boleh " digadaikan,| 
“perak didjosal 3 pitjis ! 

'Djangan jang sat bo 
cs, djikalau sekarang ada orang: 

beli dengan harga tjeptag 

r) tiga tanda-tangan jaitoe Kam- 
odo' Kal    

    

. diben- 

i tang- 
   

   

    
   

        

   

   

  

    

   

    

   
    
      

essias ' : 3 
oncert dalam es-dur va 

  

   

  

    

  

e ” |Ta' perloe mengambil lain2 pergoe- : 

al | roean, dapat dibandingkan sadja antara| : 

disini Taman Siswa dan Pergoeroean 

sm | Pergaoelan jang begitoe  vrij seperti 

'Inoni2, orang ta? nampak dalam doenis 
        

     

   
    

        

    

   
    
   

   

  

   

sn Itennis, pikir mereka, lebih baik beker- 

“sIhana masoek 'kekampoeng2 memberi 

bapak atau iboe", djika menjeboet 

maka nampaklah 

A3 n — Selain dari AG da 

  

en op aarde. 
ra programma. 
o gramofoon.. 

engerdjaan dari Samson et 

    

j ) Schrammel-kwartiertje. 
o gramofoon. 

a menjenangkan. 

  

Tr an lagoe2 Timoer. 

  

ri Victor Ido. 

ng populair.. 

epleider. .: 
.gramofoon. . 

ari pertandingan bola 

   

at vrooliik voetbal vooraf's, 
'i g menggembirakan. 

Pertandingan Halland-Bel- 

    

'Injak bapak moerid berkoeatir akan 
Janak2 perempoeannja, karena sering2 
mengadakan plesir-plesiran (ekoersi),| 
Pendjagaan dalam tangannja goeroe|M 

Igoeroe kaoem moeda, dan omgang(M | 
o Inja roepanja seperti made in barat.|f 
te.(Boelan jl. baroe sadja plesi plesir kej 

. IPoelau Seriboe, sekarang orang men-| 

Irena semoeanja dalam pimpinan pe| 
moeda, sedangkan dalam hati pemoeda: 

| Gg. Rawamangoen Bat. C. 29/3-35. 

| : x , i re acara 

| ' : “1 k 

  

'Ketjoeali hidoep setjara royal, aa 

dengar besok atau noesa maoe plesir|B 

naar boven!) Kekoeatiran ini oleh ka- | 

meskipoen ' bagaimanapoen djoea te 
goehnja, tidak boleh tidak mesti ke| 
doedoekan ,,rasa b7/ ahi“. 

Sesoenggoehnja semoeanja itoe mem 
beratkan bapak2 moerid, karena ong- 
kos2 plesir, ongkos2 main-main enz | 
berarti menambah bebannja sang ba- 
pak, Djika anak soedah terdidik de- 
mikian, terdidik setjara royaal, tentoe 
ta' dapat hidoep dalam keadaan setja 
ra sederhana. Lebih lebih mereka ten 
toe ta' sanggoep hidoep didesa tempat 
kelahirannja, bilamana keadaan me 
maksanja, 

: Apakah ini boeah opvoedingnja, de || 
mikian orang bertanja. Djika soengoeh 
demikian, hendaklah diambil soeatoe 
ketetapan dalam pendidikan ,, Wes- 
tersch of Osstersch“. a 

&. 8, KARTAMAN.   
Mean ah 

  

  

— MALAISE 

-l- TABIB S.S. MOHAMMED ALI mx 
plesir lagi ke Poentjak (ada jg. bilang |$ 

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

  

  

    

    
   

  

TINGGAL | MALAISE 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

    

Matraman weg No. 39 pinggir djalan tram — telefoon 536 Meester-Cornelis 

   
    

   

  

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau i 
dan bakar baek dalam atau Aan badan, Has Ng Nae anna 
poen jang soedah lama, baik anak-anak: atau orang toea, seperti: 
sakit Bawasir,. sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen 
sakit Gigi, sakit Mata, sakit bocah pinggang, Batoek basah atau 
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang “soedah ilang 
tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan” 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain:lain pe- 
nat Pan snga sn diseboetkan disini. 
Djoega dikeloearkan BOEBOE j ia Pon Hat Pre Mg Ab pa LAN (Mata Ikan) jang diatas atau. 

          

     

         

  

ngobati dalam seminggoe boeat.Indonesi 1 i 
t 0,75 dan anak ketjil F 0,25.— Pe 
oemah Oba: diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 

8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, Ea man kit La 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. | 
ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 
20 gram f 2,— | 

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

  

  

  

Toeroen lagi 
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Antara pergoeroean kebangsaan 

dasarnja atau dalam pendidikannja. 

Ra'jat Djakarta. 
Di Taman 

kan anak2 perempoean jang soedah 

han (Mulo atau Taman Goeroe). 

Taman Siswa. Semangat moerid2nja 

selaloe menoendjoekkan kegembiraan 

dan autoactiviteit, Hidoepnja sederhana 

sekali. Di Mataram banjak moerid2 

Taman Goeroe atau Mulo T.S. selaloe 

membantoe pekerdjaan memerangi 

apalphabetisme. Dari pada bermain 

dja oentoek rakjat. 

'gembira dengan ' pakaian jang seder 

peladjaran kepada bapak2 Marhaen 

dengan pertjoema. Ta' nampak dian- 

tara mereka soeatoe semangat jang 

»berkebaratbaratan”. Pemimpin2 dari 

bagian sekolah pertengahan dipegang 

oleh orang jang soedah dewasa dan 

bezadigd, djadi boekan anak moeda, 

sehingga menganggapnja moerid2 itoe 

sebagai anaknja sendiri. Segenap moe 

rid Taman Siswa ta mengenal perka- 

taan ,,meneer, juffrouw atau mevrouw: 

mereka hanja kenal akan perkataan 

“'goeroenja. -Djika perloe mengadakan 
ekoersi, maka antara moerid-Moerid 

perempoean dan lelaki mempoenjai 

.Ipemimpin2 sendiri jang teratoer, se- 

hingga ta' dikoeatirkan soeatoe bahaja| 

& liang ta” patoet. Peratoeran jang keras| | 

| Titoe boleh djadi oleh karena -pengala- 

lam Iman jang telah laloe atau memang S9e 

« Idah demikian organisasi-dan dasarnja 

: Sekarang menengok ke Pergoe- 

“Iroean Ra'jat di Djakarta. 

Kalay orang melaloei Kramat 174,| 
moerid2 P. R. jang 

tjakap2, orang Dj 

moerid,. 

berapa moerid bagian 

baik: lelaki 

engan meme 
      

   
       
      

    

   

  

    
     

    

ibocang 

“lebih, 

dja, karer 
tentang itoe,   

     
» 

' ILoear tanggoengan Redactie). 

Di Indonesia ini terdapat beberapa| 

pergoeroean jang bertjap »kebangsaan”. 

Diantara pergoeroean2 tadi, meskipoen 2 

tjapnja sama, akan tetapi ada berlain2 | - 

Siswa anak2 perempoean | 

didjaga keras sekali. Disini dimaksoed-| 

besar dari bagian sekolahan perterga- | 

» Kelihatan pemoeda2 itoe merasa | 

3 f akarta mengatakan 

. D,aksi-aksi”. Ta? mengira jang sekola-. 

han itoe adalah pergoeroean bertjap| 

karena melihat aksi2nja 

tentoe jang soedah besar2 

(bagian Mulo enz.) ta” kalah dengan 

. Istudent2. Kalau waktoe sore, nampak 

dipekarangan (erfj sekolahan itoe be- 
Mulo atau 

Huishoudschoolnja (djoega jang soe- 

Idah besar), bz maoepoen 

poean sedang bermain sbadmin- 

c megang soeatoe raket 

. Jiang agaknja. mahal hargatija. Sport- 

Ihemd enz. zaman sekarang ta' keting 

kesenangan itoe, kadang 

dakan tooneel2 jang ta 

ongkos, seperti 

baroe laloe katanja 

. Ma'loem djaman| 

- Banjak bapa'2 moerid jang 

kesah, tetapi hanja disimpan 

(ja, karena kalau berkata 
maka sela- 

Ah bapa' itoe kaoem 

aa Tu 

  

Per. Codi 

| Saroeng Samarenda Asli. 
of Idjo F 31: woengoe 

an “Per Codi 

Saroeng Samarenda Soetra 
Poelat F 45. Per. Codi 

Saroeng Samarenda poe- 
—..tih F 53 Per. Codi 

'Saroeng Tenoenan tiap 

Kawat tanah poetih F 32 
Ba et ega “Per, Codi 

: » kleur F 40 , 

tanah merah Priangan 

Sig F 40, 

'Saroeng  Tenoenan Ma- 
djalaja tanah poetih F 31 

Se ...Per: Codi 

Keur 375, 

Klamboe Soedah “ djait 
No.1 F 1,60. No.2 F 1,40 

No. 3 F t,20.       

Saroeng Samarenda F 27. 3 

  

TENOEN AN TJEREME 

Per: 
Codi 

,, Gari soetra oelat tjo- 
rak tikar F 69 Per- Codi 
Saroeng Samarenda dari 
Soetra Oelat F 70 Per. 

| Codi 

Saroeng Tenoenan tjap 
Goeloengan 
Warna "poetih F 32 Per. 

: Codi 
»« kleur. F- 42. 5 

|. Tenoenan Siloengkang 

Saroeng tjorak malang 2 

: ombak. o 2 

F 38 Per. Codi san 

Saroeng soetra Donggala 

Sarceng poet'h F 31 

N
s
 

  

ka 5 F 60 .F 70 Per. Codi 

Saroeng polos soetra, | F 

BATIKMANDELTMA dea idjo, merah, poetih F 29 on 

PAYAR SENEN159 " ! Per. Codi |. S Ta 
BATAWIA-CENTRUM 
  

Tussor F 0,65. Per, El, 3 

Gabardine F 1— 2       

  

      Sedia batik dali: Saroeng besar harga 

| | - kain pandjang 

Pesenan F 100 dan kirim wang lebih dahoeloe ongkos Vrij. 

F 5.- F 6.50 Per Codi 5 

F'7.« F 10.- 
37 

” G “«     
  

   

   

  

»P1LO Ts   
AN 

tahoe 'kemadjoean dja-     
  

aa | 
POEDJIAN »" BOEKTI!! 

.JANG PALING TEROETAMA ! 
Kaloe Toean maoe mendapat VULPENHOUDERS jang sampoer- 

na dan jang menjenangkan boeat dipakai menoelis sehari-hari 

PAKAILAH 

H pesenan loear Kota dikirim dengan 

      

PULPENHOUDERS (10 Tahoen Garantic) 

(| BOEAT SEBAGI RECLAME — 
St ' Moelai dari tanggal 25. Maart Sampai 10. Mei. 1935 

Sat Semoca ,BILOT” VULENHOUDERS dapat 

120975 KORTING 
Moelai harga f 1,75 t/m f 12,50. (&1,75 — 10,35 £f 1,40)    

  
   

  

Rembours i 

Djoega kita terima REPARATIE roepa-r oepa VULPNHOUDERS 
£ 

. TOKO OISHI & (Co. 
SENEN No. 79-81. — TELF: No, 1623 WL. 

BATAVIA - CENTRUM e 
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ar arga Hootalk 2 : 

. Kordfoenalah | toko Ka Er Pn 

  

    

Maha aa enz. 

Model paling 'bagoes- harga ber- 
Neta AAA paling djempol. 

  

“NEW: vTokk “COMPANY 

Mer DU 

  

(1 Ba tagata aja! 

PN Gibataehib bata 1 Ka Ba dupa 

“ Tg Nierziekten, (Sakil | 
—T.B.C. Impi 

Welknkan "Nee 
ju dan gindiell, (Kin jhoest, Batoek: kering), 

is (Re Sa Nanga Uut ijvenden ba     

  

   

  

       

   
   

    

          

    

     

  

“ Ka poem 

    

   . pagi dan dari 

Ra Ar. Pk — ia Sa 

  

  

| “Eladirisohii - Pakar 

Oude Kerkhotweg 36 — 

pekerdjaan .ketjil | II 
sampai besar. MPartjitikan kita ada "| 

Ia kunst. 

Bandoeng 

Mentjitak dari 
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3oek dj ygan terpedaja na 
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Segala Belastingzaken, 

| Perkara2 Civiel di moeka Hakim, 

“Rekesi2. — Doekoe2 dagang — 
'Penagihan2 d.l.I, 
Toean2 jang berkepentingan di- 

persilahkan ambil 'perhoeboengan, 

ongkos2 ditanggoeng mengimbangi 

keadaan,- kalau perloe kita vrijkan., 
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. jang. 4 (empat) boelan big terdiri di Senen, 
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' Memboeat tattiek dan setia na 
agar toean2 “dan ' njonja2 lebih sa 

LN kenali 22       
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KELOEARAN 
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Njonja tjari Ketjap jang enak ? 
etani" 

Monster, djika diminta, dikasi pertjoe- 
'ma, mintalah sekarang. Habis aa 
atoer pesenan, 

(Bisa didapat di : 
Waroeng. 'Doso Setijo— Tanah Tinggi. 

Toean 
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Djoega terima segala pesanan roe- 
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Ih mentjari Awal tiap-tiap. : Ma | boelan serta berisi almanak : , 
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N.V. FAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan 
tjara kerdja jang paling modern dan jang   

    paling sehat, jang selaloe ada dibawah Wing 
likannja dokter, : '10 
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perkara Tarmidi dimoe 
Bandoeng telah lama 

telah djatoeh, dan 
ihoekoem gantoeng 

rmidi 
mo: 
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kalnja perkara Ta    
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    ti memberatkan. Pertama tama orang 
diboenoeh adalah bangsa perem- 

   
tiga boelan. Ke 

lain memang banjak lagi. Se- 

— jang » kedjadian, menimboelkan 

saan sajang kepada - djiwa jang 
ang karena kekerasan, toeroet 

ska dengan kaoem keloearganja 
ggalkan. 1 

| jang terseboet diatas 

nja. Kemoedian datang 

pemeriksaan politie dan bes 

. 

ar pemandangan orang banjak dan 

ear seorang pembela. Semoeanja 

lah karena atoeran oendang2 soe 

| 'begitoe. Dari pemeriksaan itoe 

kita mondengar hasilnja jang be- 

loearkan dimoeka pengadilan. 

|... Dari gelap sampai poela kepada 

|. jang terang. Pemeriksaan dimoeka 

| hakim "dilakoekan dengan teliti dan 

  

   
   

   

    

      

  

    
   
    

   
   

   

   
   
     

  

   

    

   
   

   
   
   

    

   
   
    

    
   
   

  

   
   
    
      

   

    

    
   

     
   
     

   

pandjangnja. Kepada pesakitan diper 

| bantoekan seorang pembela, seorang 

amtenar . dan hakim: Mr. Dr. Knot 

ksaan seoiah2 men 
mbaran jg berwarna2 

hatan soeatoe kerangka kehidoe- 

g 'bertjabang2: dalam kehidoe 

terbajang peroentoengan Asep 

jang meninggalkan beberapa 

araan menoedjoe kedepan : dalam- 

 boedel : Lp 

dan sederhana sekali 'jaitoe : 
- Yarmid 

1 ba 

gantoeng sampai mati. 

“ Menoeroet “soecatoe Ssoerat 

ini 

   

    
    

oentoek s. k. .,Pemandangan”. 

ja-seorang jang | menjangka, bahwa boleh djadi 

pemeriksaan ini berlakoe di- 

epa »roces verbalen, seperti di jinggis, 
“dan betoe!kah sesoedah itoe keloear 

sabar: sampai dalamnja dan tjoekoep| 

dengan djelas, tetapi) 

a terbajang perkara warisan atau 

ada tersimpan dalamnja ke- 

“dan tjinta, tjoekoeplah banjaknja 

enga rampai, dan diantaranja banjak 

ng soedah laloe dan tidak wangi Ia 
gi. Oleh pemeriksaan politie dan pe- 

ngadilan itoe, bersama2 poela dengan 

pendapatan pembela, dapatlah kedja- 

ian2 jang terbelit2 itoe dipoelangkan 

ida soeatoe kedjadian jang moedah 

memboenoeh manoesia dengan 

sengadja, didorongkan oleh- kedenda- 

nan karena seorang djanda tidak maoe 

'kawin dengan dia, walaupoen soedah 
pernah ada perdjandjian. Dengan keja- jdjaksa, 

kinan dan menoeroet keboektian setjara 

wet, maka didjatoehkan hcekoeman 

kabar 

alah poetoesan itoe diambil dengan| meriksaan bermoela d'hadapan polisi 
mendjadi socatoe tempat jang Sangat 

Igenting. Genting, karena jang tertoe- 

doeh dalam hal jang seperti itoe men 

|dapat kedoedoekan jang longgar dan 

perlindoengan jang tipis: Selaloe ke- 
'dengaran lagoe lama dilaguekan: me 

Ingakoe dihadapan djaksa d n polisi, 
dan moengkir dihadapan hakim. Se- 

babnja, misalnja karena hendak me- 
ngatjo, karena hendak lekas lepas, atau | | Rijwielhandel en Meubelhandel 

aa TJONG & Co. 

soeara boelat, dan soerat kabar 

'itoe- djoega mengabarkan: Publiek 

“jang hadir semoeanja diam, dan tidak 

angka bahwa hoekoeman gantoeng 
oema soeatoe 
yan dari loear. 
ilan Djoestisi 
toesan Land- 

lajang poela- 
n djikalau 

i ui itoe 5 

ang Ke 
n pada pengha-|pat 

| an kejakinan pe- 
ehnja soedah poela 

i ni tentoelah 
boekti jang dite- 

  

- 
& 

takan, bahwa Tarmidilah jang berlakoe 
'djahat. Seteroesnja memang banjak 
'saksi jang didengar. Tetapi seperti 
oemoemnja tidaklah banjak 
'saksi jang mesti dipergoenakan, me- 

lainkan harga keterangan jang dibe 
'rikannja. Tidak seorang,saksi djoega, 
tidak seorang djoega jang mengatakan 
dan memboektikan perboeatan pem- 
'boenoehan, Djoega keterangan politie 
an keterangan seorang reserse itoe 

Iboekanlah keterangan'saksi atau penjak 
jan seperti kemaoean wet: mereka 

tidak memberi pemboektian melihat 

dan mendengar dengan telinga 
sendiri, melainkan mengira dan 

Tarmidi naik lot€ng dengan memasoeki 
lobang, dan kemoedian boleh djadi 

masoek kamar, dan boleh djadi mela- 

koekan perboeatan jang ditoedoehkan. 
Keterangan mereka boekanlah pe- 

njaksian melainkan hanja fikiran 
saksi tentang kedjadian, dan fi- 

|kiran dan perasaan seperti itoe dila- 

frang oleh Inlandsch Reglement artikel 
301 ajat II, dianggap seperti keboek- 
tian-saksi. Oleh sebab itoe perasaan 

memang beloem poeas oleh keterangan 

mereka itoe, dan selaloe masih dapat 

dikeloearkan pertanjaan: betoelkah 

Tarmidi seperti jang diterangkan itoe 

naik loteng, betoelkah dia memegang 
betoelkah dia memboenoeh 

seperti jang digambarkan ? Keterangan 

saksi tidak memboektikan, melainkan 
mengoeatkan penoedoehan.  . 

la pemboektian poelang kepada per 

sangkaan. Persangkaan jang di 

poengoet dari keterangan saksi2 tadi 

boleh dikatakan lemah sekali, karena 

harganja sebagai saksipoen memang 
soedah rapoeh. 

Dan persangkaan setjara wet dalam 
hal ini hanja dapat dipoengoet dari 

keterangan saksi dan dari pemeriksaan 

hakim sendiri atau dari pengakoean 

pesakitan dimoeka polisi. Itoelah se- 

g djanda, kemoedian “disekeliling 'babnja maka keterangan saksi satoe- 
persatoe mesti ditimbang didalam da- 

oen neratja, sebeloem dihargakan oen 

telah kita katakan bahwa keterangan   
polisi dan reserse tadi itoe. 

dapat sangkoetan jang sangat berart 

ngadilan. Ini memang boleh. 
Dalam seloeroeh procesrecht oen 

Itoek anak Indonesia, memanglah pe 

   
   

  

   
   
   
   
   
   

  

    
   
   

    

  

Ikarena disiksa. Memang lagoe in 

   

   

datan oenitoek membantah, dan disin 
mesti berlakoe perdjoeangan keha- 
kiman -oentoek membesar dan mem- 
batalkan soerat2 jang ditoelis dengan 
mengangkat soempa. ' Orang tidak 
'moedah dengan a priori mesti mene- 
rima keterangan pracesverbalen, jalah 
sebenarnja sedjadjar dengan keadaan 
jang sebetoel2nja, apalagi kalau pesa 
'kitan dihadapan hakim moengkir, se- 

| |perti kelakoeaf Tarmidi, 
KIT ha ka da ag 3 
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| Ja, Tarmidi tidak mengakoe. Itoe 

     
   

    

bela diri. Orang jang tertoedoeh mes- 
ti membela diri, dan masakan mesti 
ikoet poela memboektikan kesalahan- 
nja ? Memang boekan dia jang mesti- 
mengeloearkan boekti, melainkan jang 
menoedoeh mesti berdjerih pajah me- 
ngoempoelkan boekti oentoek penoe- 

kir? 
Berhoeboeng dengan ini patoetlah ki- 

'Saja tidak ingat, saja loepa, d.I.I. Boeat 
orang jang mengetahoei kehaloesan ba| dan 

'hasa Soenda, dan jang mengetahoei 
adat istiadat tanah Pasoendan. adalah 
perkataan jg. seperti itoe tidak lain dan 

tidak boekan hanjalah salinan atau ke- 

lahiran dari pada kalimat dan makoed 
kalimat kehormatan,, Do eka, Gam- 
paran!” atau dengan bahasa Indo- 
nesia” Entahlah gerangan, ,,toean !” 
Tidakkah boleh djadi Tarmidi dengan 
sesoenggoeh-soenggoehnja tidak me- 
ngetahoei akan pemboenoehan, tidak 
berasa salah, hendak membela diri 
melawan penoedoehan dengan kalimat 
jang sederhana itoe? Begitoelah rah- 
sia perboeatan jang. berlakoe di Kebon 
Kelapa seolah-olah terboengkam dalam 
kalimat ,,Doeka, gamparan!”. Boeat 
orang berperasaan dalam kalimat itoe 
tidak ada tersimpan kekedjian atau ke 
tjoerangan, melainkan didalamnja ter- 
simpan perasaan-sjair, tarikan ilmoe 
djiwa, perasaan-pengadilan, angin ta- 
nah Pasoendan. Daiam perkara ini 
kalimat itoe barangkali mendjadi soe 

pembelaan 

  

loearkan pendapatan, bahwa ketera- 
ngan ,Doeka, gamparan!“ boleh dja 
di hanja soeatoe adjaran jang didapat 
dalam boei, d.l.I. 

Kesimpoelan pembelaannja, jaitoe 

Tarmidi dengan sengadja memboenoeh 

Komariah, dan memboenoeh jang lain- 

doehan. Dan benarkah Tarmidi Moeng|lain. Dengan ringkas dapatlah kita 
hargakan pembelaan Mr. dr. Knotten- 

1 belt itoe sebagai soeatoe pemandangan 

ta memperingatkan. bahwa dalam peme|tentang reconstructie kedjadian jang 
riksaan selaloe Tarmidi mendjawab : |berlakoe, dan pemandangan ini sama, 

hampir sama dengan isi penoedoehan 

pendapatan pengadilan. Dalam 

itoe pesakitan tidaklah 

|mendapat perlindoengan jang tangkas, 

dan pada beberapa tempat bertambah 

lagi penosdoehan jang beralasan. 
Dan seteroesnja pembela sendiri pa-' 

da moela2nja menjangka, bahwa da- 

lam perkara Tarmidi boleh djadi ter 

selip beberapa perkara jang lain2, te- 

tapi persangkaan itoe dengan segera 

dilepaskan, seperti tidak berisi atau 

tidak terboekti. 
Tarmidi seolah olah diboeroe oleh 

nasib sendiri, Sampai kepada pembe- 

laannja tidak ada soeatoe pegangan 

tempat djiwanja tergantoeng. 

x 

Perkara djiwa Tarmidi memindah- 

kan pemandangan pembatja kebenoea 

Amerika. Beberapa boelan jang 

telah diperiksa perkara Hauptmann, 

jang didakwa mentjoeri dan memboe- 

noeh anak Lindbergh. Perkara ini meng 

gemparkan doenia, kemoedian hakim 

atoe goetji wasiat berisi rahsia” jang 
menoetoep perkara, goetji wasiat itoe 
dipetjahkan oleh pengakoean Tarmidi 
dimoeka politie, sehingga kalimat gaib 
itoe mesti diartikan seperti penoedoe- 
han. Satoe drama jang hebat ! 

Tarmidi memang beroentoeng sekali 

mendapat seorang pembela jang ber- 
titel Mr, Dr., djadi soenggoeh menge- 
tahoei oendang2. Selainnja dari pada 

itoe pembela ialah seorang amtenar- 

hakim jang diperbantoekan kepada pe 

sakitan dengan pro deo. Tentoelah 

pembela itoe telah mendjalankan oesa 

hanja dengan sebaik-baiknja, sampai 

kepada poetoesan hakim djatoeh. Kita 

tidak mengetahoei sampai berapa dja- 

oeh persediaannja dalam perkara Tarmi 
di, begitoe djoega sampai berapa dalam 
perbantoeannja 
pengadilan, soerat kabar tidak memoeat 
kan soeatoe apa tentang itoe, Dalam 

mendjatoehkan poetoesan, bahwa Ha- 

uptmann bersalah “first degree”, kesa 

lahan jang paling tinggi: Hauptmann 

dihoekoem mati. Isterinja menangis daa 

mejakinkan, bahwa soeaminja tidak 

bersalah. Advokat naik appel, Keloear 

lah sembojan: Lepaskan Hauptmann dari 

x Koersi listrik! Semoeanja menolong: 

pembela memoetar roda perkara: soerat 

kabar menoentoen: keradjaan mentji- 

tak segala berita dengan gratis dan 

terdirilah ,fonds Hauptmann” oentoek 

menolong djiwanja. Masjrakat jang 

moela2nja marah dan bentji kepada 

Hauptmann, sekarang mengadakan ak- 

si soepaja dia dilepaskan dari hoekoe- 

man mati. Kalau pengadilan ,Errors 

and appeal“ (Kechilafan dan pemban- 

tahan) tiada melepaskannja, maka am- 

poenan akan dimintakan kepada pe 

ngadilan ,, Pardons“. Pendeknja dima 

na mana toemboehlah kejakinan :pem 

boenoehan anaknja Lindberg memang 

disajangkan, dan Hauptmann mesti di 

lepaskanfdari korsi listik! Begitoelah 

ketika pemeriksaan 

Itoelah sebabnja maka hampir sega (penting. Pertama apa jang adaterse- 

toek mendjatoehkan poetoesan. Diatas 

saksi boleh dikatakan lemah sekali, 

karena harganja poen sebagai saksi 

memang rapoeh sekali-kali tidak pasti. 

|Lain sekali tentang persangkaan, jang 

berasal dari pemeriksaan hakim ditem- 

pat kedjahatan, walaupoen keterangan 

jang didapat, sebenarnja tidak lebih 
dan tidak koerang dari pada ketera- 
ngan jang soedah diberikan oleh saksi 

Oleh sebab itoe persangkaan men- 

kepada pengakoean dihadapan Hoofd- 
walaupoen pengakoean itoe 

soedah ditarik kembali dihadapan pe- 

dilagoekan-oleh Tarmidi. Oleh sebab 
disinilah pemeriksaan tidak a 

i dapat menerima, bahwa proces 
erbalen benar semoeanja. Disini mesti 

ba 'berlakoe kebidjaksanaan hakim dan 

ke an| ketangkasan pembela. Disini kesem- 

pembelaannja memang terselip bebe- 
rapa pemandangan Gan kejakinan jang 

boet dalamnja, kedoeaapajangtid ak 

didapat dalam pemtelaannja, 

— Jang tidak ternjata, atau jang koe- 
rang ternjata jaitoe perlawanan ke- 
boektian. Oleh sebab pesakitan diha- 
dapan pengadilan moengkir, maka hal 
itoe mendjadi sangat terpenting, jang 
sepenting2nja. Dari pada segala tanda 
boekti jang terseboet dalam Inlandsch 
Reglement, hanjalah keterangan saksi 

dan persangkaan hakim jang dapat di 

pakai sebagai tanda boekti. Dengan 
oemoemnja dapat dikatakan, bahwa 

timbangan dan pembantahan dari se- 

gala keterangan saksi dan salah be- 

narnja segala persangkaan, adalah sa- 

ngat berharga sekali. Jang sedemixian 
tidak dapat dalam pembelaan. Tentoe 
sadja pekerdjaan itoe mesti memakan 

perhatian jang soenggoeh dan dimana 

perloenja moesti menoeroetkan pendi- 

rian pesakitan, dan dalam perkara Tar 

midi kemestian jang seperti itoe ber- 

lipat ganda lagi. Tidak didapat dalam 

pembelaan soeatoe pemandangan ten- 

tang kesakitan hati, kepanasan hati, | 

mata gelap, dan benar atau tidak be- 
narnja kedesakan djiwa seorang boe- 
djang jang hilang pengharapannja, 
karena madjikan Komariah akan kawin 

dengan seorang2 lain, 
Jang betoel2 ternjata dalam pembe- 

Jaannja, jaitoes ' 
pertama-tama pembela dengan oemc er 

nja tidak tjotjak, dpkalau hoekoem 

mati didjatoehkan, karena hendak me 
nolak kechilafan. 

Memang pendirian ini telah ber- 

oelang-oelang dipertahankan oentoek 

menolak alasan hoekoeman mati. Dan 

dengan teroes terang pembela menge 

nja. 

i   
oesaha publiek ditanah Amerika. 

pa 

Dari benvea Amerika kembalilah kita 

ketanah Indonesia. Dari kaki goenoeng 

Rocky-mountain kedataran tanah Pa- 

soendan. Sampai sekarang memanglah 

soerat kabar soedah berdjasa menjiar 

kan djalan dan hasil pemeriksaan ke 

hakiman di Bandoeng. Semoeanja da 

patlah ditelan oleh pembatja dengan 

mentah2, dan bolehlah pembatja me 

ngambil kesimpoelan dengan semoea- 

Maa MENANAM. LA 
aa 

OEKA, BERACHIR 

    SA 

Tidaklah ada jang mengeloearkan pe- 
mandangan, baiklah jang membetoelkan 
alasan hoekoem, ataupoen jang menim 
bang perkara itoe dengan setjara ke- 
manoesiaan, diloear kehakiman. Me- 
mang poetoesan jang didjatoehkan itoe 
tjaranja moesti dipoedji dan tidak me 
Injingkirkan kemaoean oendang2. Dan 
kalau kita djalankan perasaan manve- 
sia jang bersifat moerah, djikalau kita 
djalankan fikiran jang mentjari kebe- 
naran seperti jang sebenar-benarnja ber 
lakoe, maka fikiran dan perasaan itoe 
memang mendapat soeatce kekoeatan 
dari pemeriksaan kehakiman dan ber- 
sama-sama dengan poetoesannja , Wa- 
laupoen demikian,- mestilah masoek 
poela kejakinan, bahwa djalan lain oen 
toek mentjari kebenaran dan keadaan 
jang sesoenggoeh-soenggoehnja itoe 
memang adalah berbagai-bagai. Djalan 
politie dan pengadilan jalah satoe dari 
padanja. Ada djalan jang lain, jaitoe de 
ngan fikiran dan perasaan jg lepas dari 
pada pengetahoean kehakiman dan ke 
polisian. Fikiran dan perasaan biasa. 

Dan fikiran dan perasaan ini tentoelah 
tidak dengan sekali goes dapat mene- 
rima, bahwa dalam perkara Tarmidi 
segala kechilafan soedah terhindar-se 
moganja. Satoe kechilafan sadja, walau 
poen ketjilnja sebesar ramboet dibelah 
seriboe, soedahlah tjoekoep oentoek 
menjangkal mentjaboet djiwa satoe ma 
noesias soedahlah tjoekoep mendjadi 

alasan jang koeat oentoek menolak 
hoekoeman gantoeng dari pada azas 

jang koeat. Tentoe sadja kechilafan 
akan bertambah ketjil, setelah Raad 
van Justitie memeriksa dan memban- 
ding poetoesan Landraad Bandoeng. 
Dan djalan jang mesti ditempoeh se 
soedah itoe terserah kedalam tangan 
Jang.berwadjib, jang boleh menetap- 
kan, merobah atau menoekar hoekoe- 
man gantoeng. 

Mentjari atau menetapkan kebenaran 
dengan perantaraan polisi dan hakim 
hampir selesai. Kebenaran setjara ilmoe 
kepolisian dan kehakiman. Sekiranja 

“kebenaran itoe dapat didekati lagi atas 
beriboe-riboe djalan lain, marilah 
masing2 mengeloearkan perasaan dan 
jan jang beralasan oentoek mem- 
boektikan salah-benarnja perbozatan 

badan dan djiwanja tidak meninggalkan 
kebenaran, jang sama2 dilajani dan 
didjoendjoeng tinggi. 

Djoega oemoem akan berdosa, dji- 
Ikalau djiwa Tarmidi melajang, sekira 
nja oemoem itoe sendiri mengandoeng 
kejakinan, bahwa oleh penggantoengan 
djiwanja kebenaran be loem dapat dija- 
kinkan sebagai soeatoe kebenaran. 
Jang sesempoerna-sempoernanja tjoe 

tinggi djoea adanja. Siapa tahoe, kalau2 
dalam kalimat wasiat , Doeka. gam- 

lang gemilang. kebenaran bagi djiwa 
Tarmidi, 5   

O)DENGAN 

  

— 90— 

Lu, 
Yi             

        

Mereka sedang 

socsah.' Mereka sidak 

poenja wang : tetapi ketika 

baroe-baroc ini mengawiakan 

anaknja, diadakannja djocga pesta — 

dengan wang . . . pindjaman. Habis 

pesta, harta bendanja loedas, oetangnje 

banjak. 

Hal jang sasgat menjedihkan hati ini sering 

sekali terdjadi dikalangan Bp. Apakah akan dibiar- 

kan begitoe sadja? Hal itoe bisa beroebah, kalau 

-orang soeka menjimpan wangnja. Ocntock sesocatee 

keperlocan harocslah tersedia wang sendiri! 

Bagaimana djalannja ? 

Moelai sekarang tocan simpanlah wang di 

POSTSPAARBANK 

  

      hhaknja, barangkali djalan oentoek mem   
: Sawah Besar No. 13-15 Telf. WI. 390) : 

Batavia- 
Kramat 16 — Telefoon WI. 1632) 

Berdjocal: Kereta angin RALEIGH, HERCULES, STER, MARAS, d.Ll, merk. 
Perkakas roemah dari kajoe, TEMPAT TIDOER, DJAM2 GRAMOFOON d.LI, 

Semoeanja boeat di Betawi dengan pembajaran jang gampang. 

Djoega agent dari Bedak Muguet. "3 

Lantaran ada lebi maoe di djoeal 
Boleh bajar menjitjil. 
1 auto sedan Willys 6 cyrinder. Keadaan seperti baroe., 

— v 

Z1 

Centrum 

  
  

dan hoekoeman jang didjatoekan kepa 
da Tarmidi, sehingga penggantoengan . 

materserah kepada Toehan Jang Maha 

paran” terselip kebenaran berseri gi- : 
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' Pertagi moest au aken tambah penghasilan ! 

: Ma a itae sewalah ' Toko di Kramatplein No. 3(Pasar Merah) Waton” 
Ra! TN 'Toean boeka peroesahaan disitoe. Oewang sewah 

| moelai dari F 30.— dan lebih djaoe 

"3 Boleh amin pada — 

    

  

o 
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   Kato” pandjang Pamoe. 
mas pinggir f1,75 f 2,50 

Kain pandjang Banjoe- 
mas polos, f 1,60 f 2,25 

Kain pandjang Tjiamis 
pinggir f 1,80 f2,45 

Kain pandjang Tjiamis 
polos f1,50 f2,00 
Kain pandjang Solo toe- 
lis f1,85 f2,55 

|... Kain pandjang Solo Bi- 
asa f 1,00 f 1.50 

Kain pandjang Tasikme- 
Jaja f 1,25 f 1.60 
  

Prijscorant Gratis 
      

'Tenoenan Indonesia 
asli. 

Saroeng Samarinda f 1,85 
g f2,25 f2,75 
Saroeng Garoet f 1,75 

f2.— f2.45 
Aa oi 5 'Siroeng Donggala f2,25 f 2,75 f 3,50. 

Se Ke ha  Sarokng Gheribon F1,80 £2:20 #3270.   
aa : ga Menoenggoe 

Batik en Palekat handel 

| Toko »MOEDA" 
Pasar Senen No. 159 “Batavia Centrum.   

    
    

      

   
   
   
    

      

       

     

                

        
           

   
   

     

  

TOKO SLAMET 
PASAR NOORD Nol BA ra 1 esa No. 128 MC. 

FILIAAL PASAR OOST No. 19 — TELEFOON No: 40 MC. 
  

HANDEL IN MANUFACTUREN 
... voor dames en Heeren-Modeartikelen 

Ha Speciaal menjediakan keperloean poetera dan poeteri barang 

| baroe dan bagoes, dilanggoeng menjenangkan, dengan harga jang 

mentjolfokin nela 2 

La Kembar. entoeng bian Firapdah bontang 

Bila: pembeli Wa soedah' kenal dengan toko kila, 'kila jakin s e- 
   

  

lama nj a mendjadi kita poenja lengganan. 

-Hanja toko inilah jang m ngelahoei maksoed pembeli barang b a- 

  

   

  

   

|. c na cat dengan he mo $ rah, inilah dia.    
samunja dengan gembira ta menanti Me TARI tocan2 dan 

         

  

  

  

  

  

N HERAN ! — HERAN ! | HERAN 15 

"Coitfeur Awang. 
h Kramatplein (Pasar Merah) leter W. 

|Tempatnja bagoes. Potongannja Netjis 

|Pembajaranja hanja F 0,25. (Zenge | 
doea poeloeh lima cent). sadja ! 

  

  

  

  199. 

  

  

Registered teacher   
  

  

sebab soedah d 

dan Duitsch-Be 

via. Keterangan 

, & A 

19 Ilir 

Vendu-Comm. 

AWAS dan PERHATIKAN benar? 
i boeka Curcus Ma- 

chine Schrijven dengan sepoeloeh 

djari dan Leidernja di tanggoeng Ge- 
diplomeerd, Demikian Curcus Siang 
dan malem bahasa: Inggris-Melajoe 
dan Inggris-Belanda,-Belanda-Meiajoe 

landa. Gx eroenja se- 
orang ex. Student dari R. H. S. Bata- 

boleh dapat pada: 

& Adm. kantoor 

LAM 

(Kapoeran 1) 

PALEMBANG 
221 

  

EL 

  

Model Billiton 

1930— 1935 

YANA 
MEUBELS & RJWIELHANDEL 

KRAMATPLEIN 37. 

  

Krisis 

ISI 

II. Dari hal 
II. Tingkat- 

Iv. Soesoen 

cyklus. 

VIII. Penoeto 

PENERBIT t. 

Batav 

REMBOURS 

Di Betawi 

Administarie 
126 Se 

  

    
SOEDAH TERBIT 

dan Kapitalisme” 

MOHAMMAD HATTA 

tebalnja XII -I- 90 moeka 

formaat 16 X 24 c: 

Il. Indonesia dalam krisis. 

ekonornian. 

. dan krisis. 
.V. Keterangan kunjuktur dan 

IV, Depressi sekarang. 
VII. Politik kunjuktur. 

Gg. Kebon Djeroek 37 

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

Toean Soemanang, Kramat 174. 

Ekonomi 

OLEH 

KITAB: 

pengertian ,,krisis. 
tingkat zaman per- 

an perekonomian 

, 
ep. 

LEMBAO TOEAH 

ia-Centrum. 

TIDAK DIKIRIM, 

boleh dapat pada: 

Pemandangan 
nen 107 

  

  

DANA NN NNNNNNNNNNANNNNNNN 

Soedah datang Asli Tabib soedah datang 

TABIB Dr. ABDULKARIEM & 
Wa ANA HINDUSTAN 

      
    
        

      
   

      

     
     

  

     

  

Ini Tabib jang tali berduh 40 tahoen lamanja tersohor dan bela 

   

  

  

  

  

   
        
   

    

   

  

   

           

    

  

  

Saksikan!! di Kota Batavia-Centrum, baroe datang lagi dan tinggal di tempat 
lama djoega jang terseboet di bawah. 
Dan sekalian toean2, njonja2 dan soedara2 soedah terkenal jang 

on " saja soedah mengobati segala roepa2 penjakit seperti ambeien en NA 

The Metropolitan English |IE)  hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm Zonder operatie: 3 

Night School Baroe boeka lagi di Molenvliet Oost 15 sebelah Ilir Weeskamer IE : 
10, Schoolweg Noord, Batavia-C. Batavia-Cenfrum, FE 

Phone Dan Neh Menoenggoe dengan hormat, - 

“Teri Bah BI Fr TABIB Dr. ABDULKARIEM BE 
aro ea i 2 

Anna beban Tunaea : Molenvliet Oost No. 15 sebelah Weeskamer.Bt.-C. | 
Ditanggoeng bisa bitjara da- 

lam tiga boelan. AIA d0 2 bl dll lil ibn 
Peladjaran lain: Shorthand, | 

Typewriting, Correspondence. "- Ha 

Director, : - : : #7 »Pineetor & Ill Paling moestadjab diatas doenia |” 
$ CRYPTAL” . 

  

      
CRY PTAL 
OBAT SAKIT RADJA 

JANG PALING DJEMPOL 

  

ba
t 

Basmikanlah penjakit -kentjirg denganmemakai obat ,CRYPTAL" ! 

Satoe satoenja obat jang paling mandjoer dan berboekti serta berfaedah 

Pp. flesch isi 100 boetir f. 3.25 
p. flesch isi 50 boetir f. 1.85 

p. flesch isi 30 boetir f. 1.25 

TERDJOEAL OLEH: 

SE? KLANNOSHITA& Co. |» 
No. 9. Sawah Besar Batavia-C. “Telefoon 3328 Weltevreden 

Bisa dapat beli antero toko obat Japan. 
201—22 e 

  

    
  

  

Kwaliteit Concurrent 
Siapa jang tida kenal 

Ijan Foeng's 
SCHOENEN 

Koeat enak di pakenja 
Bagoes modelnja 

  

pantes harganja 

  

  

  

  

  

      
    

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

Schoenenfa briek . TJAN FOE N G « 

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