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'BOEKAN PENGHEMATAN 

  

bias LAGI. "1 

Berxali-kali dalam pers poetih di 

oelangkan seroean-sefoean, soepaja 

penghematan itoe, jang memang di 

akoei perloenja, djangan meroesak se 

gala apa, teroetama pekerdjaan dan 

pendirian oentoek memadjoekan rakjat 

negeri, jang bertahoen tahoen lamanja 

dipekerdjakan dengan soesah pajah. 

Dari fihak segolongan pendoedoek 

daerah djadjahan ini tidak djarang di 

perdengarkan soeara, bahwa sysieem 

pemberian pengadjaran (onderwijs) 

kepada rakjat negeri oleh pemerentah- 

' pemerentah Indonesia doeloe tidak se 

lajak dengan pergaoelan dan penghi 

doepannja rakjat itoe, dan itoelah se 

babnja djoega, bahwa sesoedahnja 

memboeang beberapa poeloeh millioen 

roepiah, beloem djoega terdapat hasil | 

nja onderwijs itoe. Pendirian-pendirian 

sekolah-sekolah tinggi itoe jang ter 

oetama sekali digoegat-goegat oleh 

mereka itoe, dan beralasan, bahwa 

doenia pergaoelan rakjat negeri disini 

tidak bisa memberi penghidoepanjang 

pantas “kepada pemoeda-pemoeda ke 

locaran sekolah-sekolah . tinggi  itoe. 

Onderwijs itoe sebenarnja ada per- 

kara jang paling haloes dan gampang 

roesaknja,  djikalau dikenakan pisau 

penghematan. Anak-anak bangsa kita 

dan pemoeda2 jang soedah terpeladjar 

diharap soepaja  mendjadi pemoeka2 

ra'jat, jang sampai. dikemoedian hari 

'vbertjap” Belanda, mendjadi orang2, 

pada siapa. cultuur Belanda itoe ter-: 

tantjap dalam sekali, soepaja perikatan 

Nederland — Indonesia mendjadi soe- 

boer sampai hari kiamat. Djalan oen- 

toek mentjapai maksoed itoe tidak lain 

dari pada memadjoekan onderwijs 

tjara Barat, menoeroet -atoeran-atoe- 

ran jang doeloe soedah ditjiptakan 

“dan bertahoen-tahoen lamanja didja- 

'lankan serta berpengaroeh atas peu- 

'berian onderwiis sampai sekarang, 

baik dalam sekolah-sekolah Belanda 

. (Openbaar dan Bijzonder), maoepoen 

“(dalam sekolah2 particulier Boemipoe- 

3 | tera. Tidak seorangpoen djoega jang 

| | didak mengakoei, bahwa atoeran Isy- 

"3 steem| onderwijs itoe ada tjatjatnja, | 

— terlaloe mementingkan kepandaian pada 

| moerid2 itoe oentoek dikemoedian hari 

bekerdja dalam tedoehnja Bureaucratie, 

sebagai pegawai negeri atau kantoor 

dibawah pimpinan orang lain. Tjatjat2 

" itoe sekarang djoega banjak koerangnja 

—- dan selaloe diperbaiki oleh "mereka 

| orang, jang dengan soenggoeh-soeng- 
| 

. goeh mengoeroes pemberian onderwijs 

“kepada anak-anak Indonesia, baik 

dalam"sekolah gouvernement maoepoen 

dalam sekolah-sekolah nationaal dari. . 

' segala" aliran, Initiatief particulierj 

itoe tidak mendapat kelonggaran dan 

“ kemerdekaan jang sempoerna, djoega 

- beloem mendapat sokongan jang se- 

pantasnja dari bangsa kita sendiri. Be- 

gitoepoen ada diharap, soepaja lambat- 

laoen, dengan bertambah baiknja dan 

banjaknja boekti jang menjenangkan, 

“pemerentah sendiri akan meloeaskan 

| kelonggaran dan kemerdekaan pembe- 

'rian onderwijs national itoe, akan 

“tetapi dari fihak bangsa kita sendiri, 

' kita orang haroes berdaja oepaja on- 

| derwijs nationaal . itoe madjoe dan 

      

    

u sempoerna. 
(“Lebih perloe lagi, djikatau kita batja, 

''oempamanja dalam /ava Bode, bagai- 

“mana pisau penghematan negeri, se-. 

mangkin hebat bekerdjanja dan me- 

roesak kalangan onderwijs oentoek 

  

  

Hoekoeman oentoek -Kaoem 
Peroesoeh Griekenland. 

Tidak ada hoekoem mati. 

Aneta kawatkan dari Athene, Badan 
Pengadilan Militair melakoekan peme- 
riksaan didalam perkaranja beberapa 
banjak: officier officier dan lairi lain, 
jang ikoet di dalam peroesoehan pa- 
ling belakang. 

' Pengadilan itoe mendjatoehkan hoe- 
koeman pendjara oentoek seoemoer 
hidoep atas dirinja 10 orang officier, 
diantaranja mana ada Kolonel Saraphis, 
pemimpin. dari Kaoem Peroesoeh di 
iboe-kota Athene. 

IO officier lagi didjatoehkan hoekoe 
man pendjara.oentoek 20th. lamanja. 

—0O— 

“Lagi kabar tentang hal kematian 
: di Bandoeng. 

. NV. ,IMPLA". sebagai importeur 
»Bayer” menoelis kepada kita : 

Pada waktoe membikin Novocaine- 
Adrenaline ampulles tidak dipakai No 
vocaine jang toelen jang didapat oleh 
fabriek2: ,,Bayer”, tetapi satoe obat 
jang pengganti Novocaine. Oleh se- 
bab itoe ada djoega diseboetkan da- 
lam perkabaran jang baroe2 ini D.V.G, 
Progaine 

Soentik2 jang toelen dari ,,Bayer” 

oentoek menghilangkan sakit ada di 

pakai oleh tabib2 dan dokter2 gigi. 

Pada tiap2 etiket ada diterangkan de- 

ngan sedjelas djelasnja tentang per- 

tjampoeran obat itoe.—- 

  

Dalam soerat kabar itoe kita batja 

antara tain2: - 

»Sebagian besar dari penghapoe- 
san onderwijs gouvernement bagian 

rendah oentoek.anak-anak Indonesia 

“akan berdjalan, djikalau nanti pada 

"tanggal 1 Augustus j.a.d., sekolah- 

sekolah, jang pada tanggal 1 Januari 

1935 beloem dirobah mendjadi volks- 

school atau vervolgschool, jangmana 

kebanjakan diserahkan kepada regent 

schap atau gemeente, biarpoen oen- 

toek sementara waktoe dengan subsi- 

die, akan dirobah semoeanja. Lebih 

dari 100 sekolah demikian jang 

masih berharga penoeh (volledig) 

akan dirobah, dan kembali beratoes- 

ratoes goeroe Indonesia akan di 

wachtgeld,- Sebagian dari mereka 

itoe bisa djoega diterima kembali 

sebagai goeroe volksschool. 

Malahan kota-kota besar. djoega 

tidak akan mempoenjai lagi sekolah- 

sekolah volledig itoe. Berhoeboeng 

dengan itoe, maka sekolah-sekolah 

particulier dengan mendapat subsi- 

“die dari gouvernement oentoek anak- 

anak ' Indonesia, pada tanggal 1 

Augustus itoe mesti toeroet djalankan 

perobahan demikian itoe. Sebagai 

hasil dari perentah itoe maka sedari 

itoe waktoe ada koerang lebih 300 

sekolah demikian mesti dirobah atau 

dihapoeskan”. 

» “Lihatlah bagaimana pisau penghema 

tan -itoe mengenakan onderwijs oen- 

toek anak bangsa kita, jang tadinja ter 

'masoek dalam pengoeroesan dan djoe 

ga dalam koeadjiban batin dari gou- 

|vernement. Gouvernement tidak maoe 

lagi mengoeroes onderwijs rendah oen 

toek anak2 kita, maka sebaiknjalah 
kita orang sendiri mengoeroesnja de- 

ngan penoeh kejakinan dan ichlas hati, 

soepaja keroesakan jang mengantjam 

onderwijs oentoek anak-anak kita da- 

pat tertjegah. Sebenarnja amat menje- 

dihkan, bahwa Crisis jang disebabkan 

oleh orang2 jang dewasa, djoega mesti 

menghantam anak2 jang sama sekali 

tidak berdosa ! v   anak-anak bangsa kita itoe. 

  

K. N. 

Senen 1 April 1935 

”Soecara Oemoem" — , Aneta'". 
Laatstebedrijf, pe- 
noeto A 

Membitjarakan pertanja'an t. Tha- 
mrin jang meleset tentang ,, Aneta", tem 
po hari, kita kasih pertimbangan pada 
sobat kita ,, Soeara Oemoem"” soepaja 
djikalau tidak bisa memadjoekan boekti 
kesalahan tindakan ,,Aneta“, ia haroes 
minta ma'af. ' £ 

Collega Win dari ,,Oetoesan Indo- 
nesia“ seboet oetjapan diatas itoe se 
bagai ,,satoe sommatie jang enorm", 
dan, pernjata'an kita "pada , Sdeara 
Oemoem" dikoeatirkan sebagai boeah 
pekerdja'an dari tergopoh-gopoh. 

Maar, . . . . apa boektinja ? 

»Aneta“ jang doeloean, sebab diakoei 
kesalahannja sebagai dibawah ini : 

Dari itoe kita memberikan a men- 
de honorable, pengakoean ke- 
salahan dimoeka oemoem, ditempat 
ini djoega pada persbureau terse- 
boet, jang kita poekoel, sedang ia 
tidak bersalah. Semoea jang 
kitatoelistempohari kita 
tjaboet. kembali dengan 
pernjataan menjesal ka- 
rena kechilafan itoe. 

Spatie dari ,Soeara Oemoem” sen- 
Gie bus see ak oean 

Djadi, kita tidak tergopoh-gopoh 
(in haast). Atau, sebagaimana djoega 
Sommatie kita soepaja wartawan 
Soerabaja itoe minta ma'af pada 
»Aneta“ ditoeroet 100 pCt. : 

Ini gentlemanlike, saudara! 

Tinggal lain kali kalau maoe poe 
koel orang moesti hati-hati, djangan 
main toebroek sadja, soepaja tidak 
habis: poekoel, moendoek-moendoek 
mintak ma'af dan ampoen,,..! 

Tentang main toebroek pada ,,Pe- 
mandangan“ oeroesan accauntants- 
onderzoek, meskipoen kita telah kasih 
keterangan djelas, tidak nampak rec- 
tificatienja sebagai terhadap ,,Aneta”, 
tetapi .ini tidak apa, sebab dengan 
.Aneta” terhadap peroesaha'an Belan- 
da, sedang terhadap ,,Pemandangan” 
tjoema peroesahaan awak dewek, 
boleh dibikin gampang....! 

Diatas kita toelis ,laatste bedrijf '. 
ini kita maksoedkan, tidak akan ada 
lagi ini Pemandangan” oesikan ter- 
hadap ,,Soeara Oemoem“ djikalau ini 
koran tidak moelai oetak-oetik penanja 
menjerang , Pemandangan”, meskipoen 
sebenarnja ta” ada alasan boeat orang 
Boeboetan main-kitik (kietelen| orang 
Senen ! 

Orang lain boleh ditampar pipi kiri 
kasih pipi kanan, tetapi journalistiek 
»Pemandangan“ tidak pakai itoe tjara, 

djikalau kita tidak ganggoe apa-apa, 
orang maoe tendang, awas....djaga 
djangan sampai rontok giginja....! 

S, 
£ Kian, ey 

Perdjandjian Engeland — Sovjet 
Rusland. , 

Persahabatan Bourga- 
risie dengan Kaoem 
Bolsjewick. 

Aneta kawatkan “dari Moskou, se 

soedahnja pembitjaraan dan perkoen 

djoengan Kapitein Anthony Eden sam 

pai di achirnja, disiarkan satoe soerat 

makloemat, an 

Toedjoean oemoemnja dari ini mak 

loemat mewartakan bahwa England 

dan  Sovjet Rusland akan bekerdja 

bersama sama didalam tempo jang 

akan datang oentoek mengorganiseer 

dengan seloeas loeasnja perdamaian 

dan keselamatan di Europa. 
Makloemat itoe menerangkan bahwa 

Anthony Eden, Stalin, Molotoff dan 

Litwinoff soedah berpendapatan bahwa 

beloem pernah terasa pentingnja ke 

perloean seperti waktoe sekarang, oen 

toek meneroeskan itoe pekerdjaan me 

netapkan perdamaian di Europa dengan   bersama sama, pakai collectief systeem. 

»Soeara Oemoem” jang kita terima: 
berbareug dengan ,,Oetoesan Indone- |“ 
sia“ itoe, memoeat satoe hoofdartikel | :, 
oentoek mentjaboet toelisannja terhadap |: 
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Loemongga. Haroen:jang pakai rok 
di belakang sebelafisgelleganja jang 

    

EPA 

Dengan teroetaima sekali dikemoe- 
kakan itoe organisatie oentoek mene- 
tapkan perdamaian di Europa-Timoer. 
Dan itoe Pact (Oost-Europeesch- 
Locarno-Pact) jang akan “didirikan 
dengan sokongannja doea2 negeri, ti- 
dak sekali didirikan oentoek mengasing 
kan atau memoesoehi salah satoe negeri 
akan tetapi oentoek mengadakan ke- 
sentausaan jg sama tegoehnja oentoek 
masing2 negeri jang ikoet. 

Oleh karena itoe Duitschland dan 
Polen akan diterima dengan gembira 
hati, djika maoe 'ikoet didalam itoe 
pact. 

Japankoeatirsekali. 

“Aneta Transocean kawatkan dari To 

kio, seperti boleh diketahoei terlebih 

doeloe, itoe perkabaran baliwa Antho- 

ny. Eden dan Litwinoff mengadakan   pembitjaraan tentang keadaan politiek 

di Timoer-Djaoeh, dan bahwa Soviet- 

Rusland mentjoba oentoek mendirikan 

satoe perdjandjian perdamaian jang 

baroe lagi di sekitarnja laoetan Paci- 

fic dengan tidak mengadjak Japan, soe 

dah menggemparkan negeri ini. 

Pemerentah Japan akan menoenggoe 

rapport jang memberi keterangan loeas 

sekali dari Oetoesannja di Moskou, se 

beloemnja madjoekan pertanjaan2 ke- 

pada Londen dan Moskou. 
Minister oentoek oeroesan loear 

negeri Japan membantah itoe per 

kabaran bahwa Japan akan memberi 

roepa2 kelonggaran djika balatentera 

Sovjet-Rusland di batas2 Timoer-Dja- 

oeh, akan dipindahkan kebatas2 sebe 

lah Baratnja, 
—O— 

Wakil Madoera didalam Volksraad. 
Siapajangakan 

dibenoemd? 

Karena toean' Tjakraningrat wakil 

Madoera jang soedah terpilih mendjadi 

anggauta Volksraad jbl. menjatakan 

tidak maoe menerima itoe djabatan, 

maka sekarang oentoek perwakilan 

boeat Madoera ini mendjadi satoe so'al 

dan pertimbangan boeat anggauta be- 

noeman dari leden Indonesier, demi- 

kian Aneta mengabarkan. . 

Disini orang banjak mendoega 

bahwa ada kans besar boeat toean 

Tabrani, seorang poetera Madoera, lid 

Provinciale- Raad Djawa Timoer dan 

terkenal dalam pergerakan, Dan di 

sampingnja ada kans djoega toean 

Rooslan ' Wongsokoesoemo litoe pe- 

moeka P.B.I. jang terkenal). 
k aa) Bali 

Belgie menghapoeskan standaard 

lemas, Ef 

Aneta Reuter kawatkari dari Brussel,   
An mn 

sesoedahnja bersidang seantero malam 

Saptoe, pada esoknja hari Saptoe itoe 

, & 

v » 

Losse nummer 10 Cent 

(F1 Pemboeka an polikliniek di Mr. Cornelis. 

  
Kemaren telah diboeka: polikliniek di Mr. Cornelis dalam ,, Gedong 
Balai Rakjat” Djatinegara. Di atas gambarnja beberapa pengoeroes dan 
doktoren jang akan diserahi pekerdja'an dalam 'itoe kliniek. Dr. Ida 

berdiri di depan. Dokter Soetopo 
pakai katja mata dasi pandjang. 

pagi2, Parlement terima baik dengan 
107 melawan 53 soeara itoe rentjana 
soepaja standaard emas di Beigie di 
hapoeskan oentoek sementara waktoe 
dan Soepaja harga oeang Belga ditoe- 
roenkan. 5 

Lagi poela Pemerintah diberikan ke 
koeasaan jang loear biasa oentoek 1 
tahoen lamanja. 

12 orang dari anggauta2 Parlement 
itoe tidak maoe ixoet memberi soeara- 
'nja. 

Setengahnja dari anggauta2 Kaoem 
Katholiek dan setengahnja dari Kaoem 
Liberalen memberi soearanja melawan 
Pemerintah. 
Oentoek keterangan dan perkabaran 

jang lebih djaoeh, lihat dibagian kawat. 

Oecang Belga. 
Brussel, 1 April (Aneta-Reuter) 

moelai ini hari masnja oeang Belga 
ditetapkan pada 0,150632 gram. 

ce Yasa 

Persediaan perang Italie: 

Pengharapanjg. tidak 
disoekai, & 

Aneta kawatkan dari Rome, kala- 
ngan2 officieel menerangkan bahwa 
mereka . selamanja masih mengharap 
soepaja itoe pembitjaraan dengan Ethio 
pie, teroes dilandjoetkan, 

Mereka bilang bahwa itoe perka- 
baran bahwa pembitjaraan ini soedah 
dipoetoeskan sama sekali, ada tidak 
benar. 

Tapiteroes bersedia. 

Pemerintah Italie terima baik itoe 
voorstel tentang mendirikan satoe Ge 
nerale Staf oentoek mengorganiseer 
oeroesan penerbangan Militair di 
Afrika-Timoer. 5 

Aneta Havas dari Rome kawatkan 
lagi, bahwa Italie akan mengirimkan 

tentaranja, ke Afrika Timoer. 

. Beloemadaperang. 
Pembitjaraan diantara Rome dan 

Adis Abeba, teroes dilandjoetkan. Akan 
tetapi Ethiopie beloem memberi pen 
djawabannja atas satoe voorstel baroe 
dari Italie oentoek mengadakan pembi 
tjaraan dengan langsoeng antara Italie 
dan Ethiopie. tidak dengan penganta 
rannja negeri2 lain. 

Dengan officieel soedah: dibantah 
bahwa Italie makloemkan kepada 
Ethiopie. t 

4000 Kaoem Boeroeh dari tanak Mesir, 

akan dikirimkan ke Erythrea oentoek 
mengerdjakan djalan-raja dari Mas- 
Sous ke Ethiopie.   
divisie (bagian) jang ketiga dari bala 

| Tidak selang berapa lama lagi, ada 

  

A



    

   —. Salah satoe persoi gi 

   
lam, siang-siang 

Italie itoe : 

Duce Mussolini, sendiri soe- 
h berkata, bahwa pengoem- | 

itoe boleh dilihat | 
jang kiranja 

      

   
   
     

   

  

    

    
     

dah perna 'k 
. poelan balatentara it 

ole: 'sesoecatoe negeri, jang ARA 

an oentoek melanggar perdamaian di 
| Europa. Ada pers jang kata, bahwa 

— pengoempoetan balatentara itoe sebe- 
narnja tidak begitoe perloe oentoek 

“terhadap Ethiopie, akan| 

  

  

   

  

   

ke Ethiopie dan | 
sgali minjak tanah, 

ada doega, bahwa per- 
: an lengkap itoe 

. perniatan jang soedah 
an, teroetama sekali tentang 
rsendjataan oedara, adalah 

. Sovjet Rusland, apalagi se- 
| ersiar kabar, bahwa djika- 
ampai kedjadian terbikin satoe 

gg militair Frankrijk - Rasland, 
cho Slowakije akan dipakai sebagai 

alan pasoekan oedara Rus oen 
jerang Duitschland dari sam 

S3 Italie ada negeri 

doeloe jang mengakoe sah 
' Rusland” itoe dan jang paling 

— adakan perhoeboengan diplo- 
matiek dengan kacem merah itoe, akan 
tetapi Italie tidak maoe, jg pasoekan 
merah  itoe datang terlaloe dekat ke 

' bahaja hoedjan bom 
merah dari atas beloem tentoe tjoema 
-djatoeh diatas kota Berlijn. 

e baroe ini dikabarkan, bahwa 
ie itoe poetoeskan pembitjaraan 

'langsoeng dengan Italie, akan tetapi 

kabar belakangan menerangkan, bahwa 
pemerentah Italie beloem hilang peng- 
harapan dari bisanja didapat permoe- 

5 al dengan djalan pembitjaraan 
0 dan damai. 

—. Orang 
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aa ai 

#3 - 
“ OS K3 

.- Rome, apalagi 

' jaroes perhatikan sikapnja 

-Rome itoe. Dimana Adis Abeba keli- 
an berkeras, Rome menjatakan sa-| 

ar, meskipoen persediaan militair 

|... soedah lebih dari tjoekoep. Ini dise- 

0... babkan, karena Rome merasa tidak 

00. enak hati berhoeboeng dengan kegen- 
|. tingan politiek di Europa itoe dan 

|. djoega dengan radjinnja Frankrijk dan 
Engeland menarik2 tangannja Moskou 
oentoek mempertegoehkan perdamaian 

ang besar roepanja 
mendjadi satoe factor 

sangat penting dalam soeatoe per 
bentrokan baroe di Europa dan begi- 

| toe satoe-satoenja mereka itoe akan 
| pikir2 doeloe doea-tiga kali sebeloem- 

nja berboeat apa jang pasti akan me- 
ngandoeng  banjak risico. Perasaan 
tidak saling pertjaja (wantrouwen) 

— masih keras sekali dan satoe sama lain 
Sih “ tidak ichlas memberi pengaroehter- 

D0 aloe besar atas edaran politiek di 

y lebih doeloe tidak di 
kabarkan oleh Reuter, akan tetapi ka- 

— bar, bahwa Japan menjangkal keras, 
— bahwa ia soedah memberi perdjandjian | 

memoeaskan kepada Rusland, 
djikalau Rusland tarik poelang seantero 
balatentaranja dari Timoer Djaoeh, ada 
penting sekali. 

Roepanja sa 

| Negeri-negeri — sekarang masing 

(0 Europa. 

ja Rusland itoe kembali 
maoe tjoba ,,dapatkan” doenia Barat, 
sesoedahnja ia ditarik masoek dalam 

pergaoelan Barat itoe oleh Frankrijk. 
Maka dari sebab itoe, so'al-so'al djalan 

kereta api Tiongkok Timoer, penangka 
an ikan, peroesahaah tambang2 dipoe 

au Sachalin, d,l.l. soal soal mana doe 
loe selaloe menggentingkan keadaan | 
di Timoer Djaoeh itoe, dalam sedikit 

' tempo dibelakang ini bisa dioeroes 
| dengan damai dan oentoek keoen- 

. toengannja Japan. Rusland roepanja 
|. maoe soepaja Japan itoe djadi sabar 

. dan manis, djikalau segala kemaoeannja 
. diloeloeskan dengan maksoed ia sen 

— diri di Barat bisa koem 
' kekoeatannja. ! 

egitoe djoega orang t 
can, perkataannja Hitler waktoe 
ma kedatangannja oetoesz 

pan baroe, Graaf Mushakoji, bah 
,djikalau perselisihan antara Berlijn | ngc 

kou mendjadi besar, Duitsch-ytaan akan liwat sadja tertioep angin 

ebagi serikat”. 

poelkan seantero 

idak boleh 

Perserikatan Dui Japan ini betoel oleh Japan 

    

| LotenL.C.P. 

n|moestinja f 100.— ternjata dipotong 
g-Isebab pendjoealan loten tidak habis. 

|Begitoelah hanja diterima f 95.84 

da ongkos soerat menjoerat, transport 
dan sebagainja. 

Nomer2 itoe lIoten akan dioemoem- 
kan sekalian dengan loten baroe. 

Ijoeran boeat loten jang baroe akan 
kita toetoep tanggal 10 ini boelan. 

Pengiriman oeang liwat dari itoe 
hari akan ditjatat boeat loterij jang di 
boeka boelan Juni depan, 

Djadi siapa jang maoe toeroet djoe 
ga ambil bagian pada loterij Hidjau 

-|dan Violet djangan kirim oeangnja te 
Taat dari tanggal 10 ini boelan. Dita- 

an, |riknja tanggal 15 April (ini boelan|. 
Semoea nummers loten akan dioe- 

moemkan tanggal 1! hari Kemis: jang 
akan datang. 

"3 

Pemboekaan polikliniek di Mr. 
Cornelis. 

Oesahajang haroes di 
poedji. 

Kemaren dengan dihadliri oleh Re- 
gent Mr. Cornelis, R.A, Abdoerrachman 
Dr. Preverelli, Dr. Soesilo, toean Soe 
tardjo, Dr. Soeratmo dan beberapa 
orang jang terkenal lagi serta pendoe- 
doek Mr. 'Cornelis telah diboeka sa- 
toe polikliniek bertempat di gedong 
Balai Rajat Djatinegara. 

Djam setengah 11 toean Soekotjo 
Katim, sebagai ketoea dari itoe pen- 
dirian angkat bitjara toetoerkan Riwa 
jatnja pendirian kliniek terseboet. Ter 
njata bahwa tadinja soedah beberapa 
kali dioesahakan gagal, kemoedian de 
ngan bantoeannja Dr. Soeratmo seba- 
gai ketoea PBI, dioesahakan iagi. Se- 
mentara itoe datang dipindah dari Soe 
rabaia teean Sostopo, seorang dok 
ter moeda jang actief, jang namanja 
terkenal haroem di Oost Java. 

Dengan kegiatannja ini dokter maka 
terdjadilah tjita2 mendirikan itoe po- 
likliniek terbantoe oleh banjak dokter2 
lainnja. : 

Dokter Soetopo angkat bitjara mene 

rangkan keperloeannja ada polikliniek 
dan peringatan djasa teman2nja jang 

lantas menjatakan setoedjoe oentoek 

bantoe korbankan tenaganja zonder 
bajaran soeatoe apa2. Speciaal diperi 

ngatkan nona Dr. Ida Loemongga Ha- 
roen jang meskipoen telah lama me- 

ninggalkan tanah airnja, sepoelangnja 
tidak segan lantas tjeboerkan diri oen 

toek membantoe pada oesaha terseboet. 
Dokter Soetopo lantas bitjara atas 

nama Indische Artsenbond dimana me- 
njetoedjoei itoe pendirian dan hadiah 

satoe baby-weegschaal boekan hanja 
lantaran polikliniek perloe memakai 
itoe, tetapi mengandoeng symbool soe- 
paja orang soeka menimbang, soeka 

pada apa jang adil dan mengetahoei 
kemadjoean djaman. 

Pembitjara'an ini 
dengan tepok tangan rioeh. 

Voorzitter lantas mempersilahkan 
njonja R.A, Abdoerrachman menggoen 
ting tali pintoe polikliniek sebagai tanda 

pemboeka'annja. Ini disertai do'a oleh 
salah seorang kijaji dari Mohamadijah, 
dan lagoe kebo giro dari gamelan La- 

ngen Mardi Tama. 
Perloe diterangkan bahwa itoe poli 

kliniek terboeka saban hari moelai 

djam 4 sampai djam 5 sore. “ 

Hari Senen dengan waktoe paginja- 

jalah djam setengah 9 sampai setengah 

10 oentoek penjakit anakanak jang 

dikerdjakan olehjnona Dr. Ida Loemong 

ga Haroen, Lantas siangnja diatoer 

begini: Hari Senen dokter Slamet, 

Selasa dokter Soetopo, Rebo dokter 
Nisar, Kemis dokter Hendarmin, Djoe- 

  

disangkal, akan tetapi persangkalan 

diplomatiek itoe ada lain harganja. 

Maka dari sebab itoelah kita pertjaja 

bahwa Japan itoe tidak berdjandji 

apa2 kepada Rusland perkara pena- 

rikan tentara merah dari Timoer ke 

Barat. Kenapakah tidak bisa djadi, dji 
kalau pasoekan oedara Rus berpeng- 

kal di Tsehcho Slowakije, pasoekan 

darat dan oedara dari Italie berpang 

Ikal di Oostenrijk dan Hongarije, dan 

begitoe kilat2 peperangan jang keliha- 

tan soenggoeh mengoeatirkan, kenja- 

besar. Angin dari tidak pertjaja dan 

Ima'at dokter Ito, dan Saptoe dokter 
Bader Djohan, 

ema Telah dibelikan lot-banjaknja 9 '/, 
.  Isisanja jang 84 cent. dimasoekkan pa- 

dokter disamboet 

  

Selain itoe sebagai adviseur Dr. 
Asikin, Zainal dan Dr.R. Salim, 

Sesoedah diambil photonja, kira2 
djam 12 orang boebaran. 

Pendoedoek Djatinegara (Mr. Cor- 
nelis) beroentoeng dapat litoe poli- 
kliniek oleh specialisten.:P. f. ditempat- 

PERAN LI : .nja ktta oetjapkan. 
| Kapan ditoetoepnja| V Ne 

il Oecang pendapatan jang doeloean,| 
2 Oa 

Pendjagaan kesehatan oleh 
Dokter Moewardi. 

Membenarkan 
“kesalahan. 

“Ini hari dalam lembaran kedoea kita 
moeatkan lagi toelisannja Dokter Moe- 
wardi tentang penjakit kentjing nanah 
sekarang ... pada orang perempoean. 
| Toelisan ini tidak kalah pentingnja 
dari jang doeloean, bahkan menoeroet 
pemandangan kita ada lebih penting. 

Tetapi dalam kolom ke III jalah di 
tengah-tengah ' sesoedahnja nampak 
perkataan jang dispathie, perkataan 
»perkoempoelan“ jangmana  soedah 
tentoe sadja'mesti perempoean. 

— 9O— 

Speda zorider penning moelai 
ditangkap. 

Banjak jang djalan kaki. 

Temponja oentoek membeli penning 
zonder dikenakan denda ini hari. soe 

dah sampai. Doeloean kita pernah ka 

& 

barkan bahwa gemeente Betawi ini 
mendjadi kekroepoekan oleh karena 
djoemblahnja speda jang rata2 ada 
80000. pada boelan jang laloe ini 

hanja ada 10.000 jang barce membeli 
nja. 

Berhoeboeng dengan keadaan demi 
kian maka ini hari di beberap tempat 
jang ramai berdiri satoe atau lebih 
banjak politie-agenten jang speciaal 

dipekerdjakan oentoek  mengintip- 
ngintip tiap2 speda2 kalau-kalau sadja 
kendaraan ini tidak mempoenjai pen- 
ning jang berdjoemblah f 2.—. 
Bahwa politie moelai ini hari men- 

dapat pekerdjaan jang lebih banjak 
lagi kita bisa bajangkan sendiri. 
Tempo2 menggelikan hati kita, 

bila nampak dari djaoeh seorang jang 

sedang ditahan oleh politie maka pe- 

noenggang jang lainnja jang djoestroe 

melihat ini kedjadian dan .. . .tidak 
mempoenjai penning tidak djadi me- 
noedjoe kedjoeroesan itoe, 

Tetapi apa ini kali orang jang di 

tangkap itoe teroes dikenakan verbaal 

gedoeng Gemeente Kobon Sirih. 
Man 

(P,AP.) Djakarta. 

Pada hari Saptoe jbl. dilembaran 
kedoea telah kita mueatkan berita ten 
tang ini perkoempoelan jang boleh 
dikatakan satoe-satoenja organisatie 

berada di ini kota. 
Tentang adres secretarisnja ini per- 

koempoelan, seperti dioemoemkan hari 

Saptoe jbl. ialah di Kampoeng Baroe 

No. 15, ini ada kekeliroean. 
Jang betoelnja adres ini secretaris, 

jalah di Gang Kampoeng Baroe No. 51 

(Wijk. Kebon Djeroek) Batavia—C. 

—0— 

Hampir djadi laoetan api. 

Gg. Lijnhart, 
Pada Sore Sabtoe menghadap ma- 

lam Mirggoe jbl, kira djam setengah 7, 
hampir terdjadi kebakaran hebat diroe 
miahnja Idi. 

Asal moelanja sebagai berikoet : 
Dalam itoe roemah ada Peran 

moeloet sesama perempoean dengan te 
tangganja. Sebab asijknja mengeloe- 
arkan perkataan2, tidak diketahoei 
bahwa didapoer api dengan leloeasa 
memakan dinding. 

Oentoeng api itoe dapat dipadam 

roemah 
terbikin dari atap daoen, dan rapat le 
taknja satoe pada lain, 

z 

Satoe peringatan bagi pengoerOes 
roemah tangga, djangan lalai dan le- 
ngah dengan api itoe. 

Api itoe ketjil djadi sahabat, tapi bila 

nja. 
— 9 — 

Kapal pelesir ,Rozara", 
Tamoe Agoeng 
dari Emrgland. 

Menoeroet kawat Aneta dari Sema- 
rang, kapal lajar ,Rozara” dari Lord 
Moyne, anggauta dari Royal Yacht 
Sgueadron”, perkoempoelan mana ada 
dibawah pimpinannja Radja George 
dari England sendiri, telah berangkat     takoet satoe pada lain. 

K.N, 

    

tanggal 31 Maart ke Tandjoeng Priok, 

“ 

kita tidak tahoe dan lagi apa mereka 

jang baroe. hendak - beli plombe tadi 

disoeroeh panggoel kendaraannja ke 

Persekoetoean Anak Palembang 

orang-orang dari Sumatra Selatan jang 

Di Kebon djeroek 

oleh tetangga jg tinggal dibagian bela 
kang, sehingga api itoe tidak dapat me 
lakoekan actienja lebih djaoeh. Sedang 

itoe dan sekitarnja, semoea 

besar, djadi moesoeh jg sangat hehat 

  

    

   

dipelaboehan mana tadi pagi soedah 
datang. 

Kapal lajar ini mempoenjai hak oen- 
toek memakai bendera perang dari 
Marine England jg poetih (dari waktoe 
ada perdamaian). PI 

Pada tanggal 3 April, Lord Moyne 
akan berangkat ke England dengan 
Ipakai mesin terbang dari K.L.M. oen- 
toek menghadliri persidangan Hooger 
huis (parlement). 5 

—0— 

Pestatahoenan J(eugd) Ofrganisatie) 
P(asoendan). 

Satoe malam dengan 
penoeh kegembiraan. 

Malam Minggoe jbl, di gedoengnja 
KJB Waterlooplein JOP telah menga- 
dakan pesta tahoenannja dengan men 
dapat perhatian jang tjoekoep. 
(Dari djam 7 roeangan gedoeng ta- 

di soedah moelai berdjedjal dengan 
pengoendjoeng2, laki laki perempoean 
dan gadis gadis. i 

Pemboekaan jang dalam soerat oen 
dangan ditetapkan pada djam setengah 
8 baroe dapat dilangsoengkan pada 
kira kira djam 8 koerang (lndone- 
sische tijd !) oleh pengoeroes itoe per 
koempoelan jalah toean Idik. 

Sebagcimana biasa toean ini terlebih 
doeloe mengoetjap diperbanjak terima 
kasih pada jang hadlir dan meminta 
soepaja segala apa jang koerang sem- 
poerna didalam perpestaan ini harap 
dima'afkan. 

Setelah pengoeroes ini selesai de- 
ngan pidatonja, laloe dimoelai pro- 
gramma jang telah ditetapkan. 
Nummer Ngibing telah banjak sekali 

mendapat applaus, soeatoe tanda jang 
permainan itoe diatoer rapih sekali. Di 
dalam itoe nummer diperlihatkan 4 
bocah dansa, dan semoeanja ini tidak 
ada bedanja menerima tepoek tangan 
jang rioeh rendah boenjinja. 
BEN ini diadakan tooneel da 

lam 3 bedrijf, jang telah mengembira 
kan hatinja publiek seoemoemnja. Re- 
gienja ada bagoes sekali dan disini bi 
sa orang menjangka bahwa acteurs jg 
toeroet bermain itoe adalah orang2 
jang tidak asing lagi didalam itoe hal. 
Bedrijf pertama kan kedoea telah di- 
permainkan dengan tidak tertjela.   

   
   

   
   

    
        

      

    

      

  

Aa 

Setelah bedrijf jang kedoea iNi sele 
sai laloe nampak beberapa orang Soen 
da jang terkenal dengan ketjapinja. De 
ngan pelahan2 terdengar soearanja itoe 
tali disertai dengan tioepan soeling 
bamboe jang merdoe., Lambat faoen 
setelah itoe soeara mendjadi santer 
laloe terdengar soeara 2 orang laki2 
jang membikin itoe pertoendjoekan 
lebih menarik. w 

, Sesoedahnja ini maka hati dan fi- 
kiran kita teroes dibawa ke Honolulu 
terkenal dari Hawaian-dance-nja. Di. 
sini telinga kita seedah dibadjiri ma- 
soek poelau jang terkenal itoe oleh 
nona. D. Barnas jang pandai sekali 
menggaroek guitaar serta mengeloear- - 

kan njanjian2 itoe. Meskipoen publiek 2 
sama berteriak ,,Bis, bis!“ toch itoe 
Hawaian-players tidak moentjoel kem 
bali. Poen toean Semarma jalah seo- 
rang jang terkenal sebagai ,,De Jo- Ke 

tidak-sedikit menerima ap- 7 delman“ 
plaus. 5 
Nummer 5 jalah kluchtspel ada jang “ 

paling menggembirakan. Hampir se- 
moea Orang jang ada disitoe keloear - 
air matanja lantaran kotjaknja perma- 
inan itoe. 

Setelah ini nummer laloe diadakan 
pauze dan banjak sekali orang jang . 
keloear menggoenakan minoeman dan 
lain2nja lagi sedangkan didalam roe- 
angan sendiri hawanja ada panas. 

Bedrijf ketiga dari tooneel tadi di- 
landjoetkan dan djoega tidak kalah 
menerima -applous dari jang doeleean. 
Pertoendjoekan pentjak djoega soedah 
menarik hati dan membangoenkan boe 
loe badan sebagian besar kaoem lemah, 
oleh karena disitoe nampak sendjata 
jang berkilau-kilauan jang seakan-akan 
memboenoeh partij lain. 

Pada djam 12 malam pertoendjoekan 
itoe selesai semoea dar: setelah kembali 
pengoeroes mengoetjapkan terima 
kasih maka publiek sama boebaran 
dengan meeka penoeh kegembiraan. 

HL — 

Pemoeka Moehammadijah 
meninggal doenia. 

Padu malam Minggoe jbl, diroemah 
sakit C.B.Z. soedah meninggal doenia 
toean A. Pranakoesoema, Ketoea dan 
oprichternja 'Moehammadijah groep 

  

Doeloe F 2.90 

Sekarang F 2,50 

Sepatoe pantoffel jang 

Gampang dan ringan 

  

HARGA TOEROEN 
  

   

  

Doeloe F 290 

Sekarang F 250 

Sepatoe kain poetih fjampoer 

koelt kofning amat ringan 

dan" fjantik 

    

  

  

belas roepiah. 

masoek dalamnja. - | 

dikenakan padjak itoe b 

district lain. 

  

mana   
    

ada terseboet dalam Kiezerslijst 1935/1936, memasoekkan permi 
ngan toelisan kepada Padoeka Toean Burgmsester, soepaja- namanja tidak Tu 

dimasoekkan dalam district pemilihan, dimata ia beroemah, tetapi dalam 

LEAN LAN NN NPK . 

  

  

KIEZERLIJST 1935/1936 
Burgemeester Betawi memberi tahoe, bahwa Daftar-Pemilih (Kiezers- 

lijst) boeat tahoen 1935-1936 moelai dari hari ini sampai dengan tanggal 
15 boelan ini dapat diperiksa oleh tiap2 orang di Gemeentesecretarie (Gam- 
bir Kidoel No. 9) dan salinannja disana dapat dibeli dengan harga doea 

Sampai dengan tanggal 15 April j.a.d. tiap2 orang berhak boeat me- 
masoekkan permintaan dengan toelisan kepada Commissie jang diwadjib- 
kan memboeat Kiezerslijst itoe, soepaja daftar itoe diperbaiki dengan di: 
sebabkan oleh karena ia sendiri atau orang lain dalam daftar itoe tidak 
terseboet namanja atau tidak sempoerna ditoeliskannja atau kesalahan ter- 

Orang2 jang pada 1 Januari 1935 ada tinggal beroemah dalam Gemeente 
ini dan memenoehi sjarat2 boeat mempoenjai hak memilih, akan tetapi mereka 
itoe ada dikenakan padjak penghasilan negeri boeat tahoen 1934 dilain tem- 

.pat, maka mereka.itoe — dengan memperlihatkan soerat padjaknja— sebe- 
loem tanggal 16 April j.a.d, boleh memasoekkan permintaan, soepaja na- 
manja dimasoekkan dalam kiezerslijst itoe. 

Orang2 jang tidak dengan kemaoeannja sendiri, melainkan oleh karena hal2 
jang lain, tidak dikenakan padjak penghasilan negeri selama tahoen 1934, 
akan tetapi mereka itoe ada memenoehi sjarat2 jang lainnja oertoek mem- 

poenjai hak memilih, maka orang2 itoe sebeloem tanggal 10 Mei j.a.d. boleh 
memasoekkan permintaannja dengan toelisan kepada Commissie terseboet, 

soepaja namanja dimasoekkan dalam kiezerslijst itoe. - 

Jang akan menimba dan memoetoeskan, betoel-tidaknja maka ia tida an 
“an disebabkan ia sendiri sengadja mentjari akal 

soepaja tidak dikenakan padjak itoe, ialah Commissie terseboet itoe. 

Aotara tanggal 2 dari 16 April j.a.d. dapat tiap2 orang, jang namanja 
ntaan de- 

SA “gi 

  

               



     

       
       

  

   

   

    

    

    

      Sat Tjikan 

at sidar an dari Commissie2 oeroesan 

di |sama, menerima baik dengan 12 me- 

a mereka berlima 
gambil kepoetoesan mengoempoel 

| ocang sedjoemblah jang soedah 

ar g terdjadi ? 
mere 1 

  

   
    

   
          

      
   

   
   

   

   
     

    
    
      

    

     

   

      

    
   

    

    

   

   

     

  

   

MA 3 " Pan 

mblah soedah diterima oleh 

2 orang jang tidak dikenal, dan oen 
k mendapat lebit banjax kepertja- 

in maka itoe orang diangkoet oleh- 
| ke Betawi dan menginap di hotel 

te yailah kiranja waktoe 
elarikan dirinia ke 

i man sebab ne 5 

nja ditinggalkan olehnja 
"apa2 Tagi dan hatinja 

: kita kira bergirang 

a” jang bagoes itoe. 

”5 orang jang kita 
e tinggal terlantar dan hal 

oedah diberi tahoekan pada politie, 

skan si penipoe itoe sampai 
karang beloem tertangkap, ap 
Menoeroet keterangan mereka itoe 

sentjoeri ini di tangan kirinja se- 
dalam nampak perkataan ,Amat" 

h dibikin dari tinta seperti matroos 

satoe nona. 
3 

 sadja ini pendjahat tidak 
dibekoek dan dikasih 

sesoeai dengan perboea 

  

  

  

r bahwa ada le 
jang ikoet meng 

   

  

   

   

  

      

    

   

   

Amsterdam. 
1 persediaan Polit 
dah diambil “den 

  

2gemparkan. 

    

   

sedang | cempar pada tanggal 30 Maart jbl. se 

ila|koe dan barang2 koelit, tidak didjalan 
Ikan tapi ditahan. 

ilgah naik dengan 25pCt. 

-|dan 19 blanco. 

'dan tangan kanannja portret| 

5 5 Hoofdredacteur ,Oetoesan Indo- 

h Ka wo hoofdredacteur dari dagblad .Oe- 
Ikoet menphadiiri CongreS k9esan Indonesia” di Djokja, telah di 

politie jang aa 'noto dalam soerat kabar terseboet dan 

kedjadian2 jang Aa ting toean terseboet sedang dalam roemah 

... Bekas Radja Siam. 

|Akam berdiam tetap di 
geland. : 

en, 3I Maart (Aneta) Bekas 
Siam, Prajadhipok, | 
toek berdiam tetap | 

ibeli tanah ,,Hang- 
irginia-water. 

ea” 

Kabinetsformateur. 

131 Maart (Aneta) Pre- 
la Zamora dari negeri 
nta pada bekas-Premier 

aja ia mendirikan satoe 
tahan jang mempoenjai 

as sekali dan mengandoeng 
oedjoean2 politiek (coalitie- 

ka S NN 

Penghapoesan “standaard emas di 
2 yi Melgie. 

'Bersetoedjoe dengan 
Pemerintah baroe. 

russel, 31 Maart (Aneta) Per- 

    

dan “oentoek oeroesan. Justitie 
arlement, jang bersidang bersama 

lawan 2 soeara itoe perniatan Peme 

rentah didalam oeroesan oeang jang 
soedah diterima baik oleh Parlement 
dengan 107 terhadap 53 soeara. 

t (Ezrste Kamer) poen soedah 
baik dengan 13 melawan 2 soe 

blanco, itoe permintaan Pemerin- 
eni diberikan kekoeasaan jang 

lamanja 1 tahoen. 

gemparan di Belgie, 
'Brussel. 31 Maart (Aneta-Trans 

ocean) Orang2 di Belgie soedah djad! 

  

'bagai kesoedahannja itoe penoeroenan 

mena negeri Belgie. 
Mereka mentjoba membeli barang2 

dengan sebanjak-banjaknja oentoek di 

simpan, dan masoek beramai-ramai 
dalam toko2. 
' Kaoem Pembikin barang2tenoen di 

daerah peroesahaan Gent, membatal- 
kan" semoea contract2 perdagangan. 

    

Djoega contract dari peroesahaan sepa 

Harga barang2 jang sekarang, soe- 

Pertjaja kepada Peme- 
rintah. 

“ Brussel, 31 Maart (Aneta-Reuter) 
Sesoedahnja mengadakan perdebatan 
jang lama sekali, Senaat mengoetjap 

Ikan kepertjajaannja kepada Pemerin- 
tah dengan 110 melawan 20 soeara, 

Ditoeroenkan dengan 
28pCt. Aa 

Brussel, 31 Maart (Aneta-Reuter) 

Pemerintah menetapkan bahwa Belgia 
(5 Franc Belgie jang sampai sekarang 

berharga FO,35| akan ditoeroenkan har 

ganja dengan 28pCt. 
—0— 

Pembitjaraan Engeland — Sovjet 
Rusland, 

7 Pat skou, 31 Maart (Aneta-Reuter). 

djoengan Anthony Eden ke Moskou, 

dengan tentoe mendapat hasil. 
Meskipoen maksoednja hanja oen- 

toek toekar menoekar keterangan, akan 

tetapi roepanja soedah mendapatkan 
hasil jang soedah tentoe. 

Dikabarkan bahwa so'al2 jang soedah 
dimoeatkan didalam soerat ma'loemat 
'di Landen pada tanggal 3 Februari 

jang baroe laloe, jang didjawab oleh 
Duitschland dengan perkataan ,,tidak“ 
atau ,barangkali“, di Moskou seante- 

ronja didjawab dengan perkataan ,ja”. 

| Didoega bahwa Polen sampai seka- 
rang beloem memilih fihak kepada 

tetangganja disebelah Barat dan dise- 

belah Timoer, tentang itoe so'al-so'al 

jang dibitjarakan. f 

' Poetoesannja sekarang sedang di 

pertimbangkan. 

    

  

   

snomta 

    

    basa “3 5 
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RA      

| nesia“ d tangkap. 

00 Sedang sakit dalam 
hospitaal. 

Menoeroel Adil, tocan Brotokese- 

lict toelisannja tocan Ismangoen Wi- 

,Sogara pers”, dari toean B. sendiri. 
Waktoe dilakoekan penangkapan, 

Idjoega bangsa Belanda disini 

idoega oleh oemoem bahwa perkoen-| 

Ba EUROP A 1 - Berhoeboeng ini maka ia hanja di 
Ipreventief dalam roemah sakit P.K.O.| 
Moehammadijah, jaitoe dipelihara disi 
toe dengan didjaga oleh politie. 

Nirom Semarang disamber gledek, 
'Aneta kawatkan dari Semarang, 

waktoe kemaren malam ada banjak 
kilat dan petir, penjiar radio Nirom di' 
Semarang soedah disamber oleh salah 
satoe dariitoe petir, sehingga penjiaran 
radio sampai tadi pagi poekoel |1 tidak 
bisa dilandjoetkan. 

—0— 

Pergerakan fascist Belanda masoek 
di daerah Palembang. 
Soedah bervergadering 
di Lahat. 

Dari Palembang pembantoe kita ine 
ngabarkan : 

Ini pergerakan kaoem fascisten Mus 
sert (N.S,B.) djoega tidak .oeroeng 
berkembang biak sampai ke Lahat, 
meskipoen di ini kota djoemblah ang 
gautanja tidak begitoe banjak, sebab 

tidak 
poela seberapa orang. 
Baroe ini telah datang ke Palembang 

toean Ir, van der Laaken, leider per 
gerakan terseboet dari kring West Java. 
Leider ini teroes ke Lahat, dan pada 
malam Senen jang laloe (tanggal 17/18 
Maart) olehnya soedah diadaxan lezing 
bertempat di sociteit disana. dengan 
dikoendjoengi oleh beberapa orang 
jang menaroeh perhatian. £ 

Dalam ini lezing dioeraikan dengan 
pandjang lebar pokok dan dasarnja 
pergerakan fascist, dimana spr. me 
ngambil pemandangan ke Europa, te- 
roetama ke Djerman dan Italie, 

Lezing ini, pada penoetoepnja soe- 
dah disamboet dengan tepok tangan 
ramai, 

—O— 

Ada apa lagi di Poerwokerto? 

Pembantoe kita dari poerwokerto 
| mengabarkan : 

Orang bekas dari Di- 
goel ditangkaplagi. 

Tiga hari jang laloe seorang pen- 
doedoek dari Soekaradja jang ketika 
tahoen 1933 dipoelangkan dari Boven 
Digoel bernama Slamet, ditangkap 
lagi oleh politie dan kemaren mereka 
dengan diantar oleh 2 rechercheurs te- 
lah ditransport ke Magelang oentoek 
diperiksa. 

recteur dari soeatoe badan jang dina 

makan naturalisatie tabib. 
Apa sebabnja mereka ditangkap be- 

loem ketahoean akan tetapi djika perloe 
akan kita kabarkan lagi. 

  

  

  

Lelang di Batavia. 

Selasa 2 April '35. 

Lelafig diroemahnja tocan G.J. Oxse- 
ner di Manggaraikade G5, oleh Hoeper. 

Lelang barang2 gou. di Kasteelpl : 
Bat. C,, oleh Pakhuismeester, 

Rebo, 3 April '35. 
Lelang Toko di Theewaterstraat 

Batavia, oleh John Pryce: 

Lelang diroemahnja toean F, F. de 
Witt di 1e S.S. laan 4, oleh Hooper , 

Lelang Faill, boedel boekwerken 
avondvendutie di Molenvliet Oost 7, 
oleh Weeskamer. 

  MPitronella Hospitaal”, berobat       pada
 “dokter Yap karena :sakit mata, 

Sesoedahnja poelang dari Boven Di- : 
goel mereka di Soekaradja mendjadi Di| 

di L 

Na 

NAN aepangRANe 

“Kemis, 4 April 35 
Lelang di roemahnja Mr. J.W.H. 

Bude Museumlaan II, oleh Welt. : 
| Lelang Faill. boedel di Molenvliet | 
Oost 7 oleh Weeskamer, 

Djoemahat, 5 April '35. 
Lelang barang-barang Comm. dila , 

Bodjonegoroweg, oleh John Pryce. 
Lelang diroemahnja toean P. Boorsma 

aan Trivelli 74, oleh Welt. 

Saptoe. 6 April "35. 
Lelang Perceel-perceel di Kantoor 

lelang, oleh Mr. Borgman Brouwer.|5 
Lelang barang-barang Comm- di 

Laan Raden Saleh, oleh John Rryce , 
| Lelang Faill. boedel di Msleavii 
Oost 7, oleh Weeskamer, 

  ——— 

Lelang di Bandoeng. 
2 April”35 Diroemahnj toean 

ning, Bengawanlaan 52 oleh 
MOV asa 

'35 Diroemahnja t. H.E.E. Cha- 
vannes, de Longstr. 7 oleh 

| idem. 
'35 Diroemahnja t. R-G.F. Sau- 

ter, Julianalaan 23, oleh 
idem. 
idem nona R. G. Kandou, 
Tjihapitwzg I, oleh idem. 

35 Diroemah toean K. A. Da- 
van, Padalarang, oleh idem. 

'35 Diroemah t, GE. M.I. de 
Witte, Javastr. 42 oleh idem, 

Pan 

  et Schepe, di Togoapoe, oleh 
Weeskamer. 

  

P 

    

  

  

KRAMAT-APOTHEEK 
UW RECEPTEN GEREEDMAKEN 

a—, KRAMAT No.2 
BEA HOEK KWITANG 
(E1 HI TEL. WELT. No. 641 
SAI 

  

    

        

a 

Voorhanden - 

Verbandstoffen 

Patent medicijn 

Recepten worden 

gratis gehaald 

S, Ko- 

'35 Lelang barang boedel faill. . 
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Orang bilang : 

Wang bisa difjari dengan 
ilmoe 

Boleh djadi dizaman doeloe beto 
mesti ditjari dengan ...... 

kampoeng-kampoeng biasanja teh 
sebab itoe orang tidak soeka m 
minoem teh jang soedah apak baoenja? Ma'loem teh dikampoeng 
biasanja disimpan dalam kaleng atau stoppl&s jang dibiarkan sadja 
terboeka, atau ditaroeh dikertas sembarangan, sebab itoe basah, 
boeloekan (bertjendawan) dan kotor. 
Tetapi tjobalah toean djoeal t€h 
baik dan &nak rasanja. Tentoe | 

keras dan besar centoengnja, 

toean tahoe djalannja jang d 

Tanjalah kepada Thee Expert Bureau, 

djoega bagaimana djalan membel 

jang paling baik dengan harga 
paling moerah: toean tentoe dapat 

sedjelas-djalasnja. keterangan jang 

Toelislah soerat kepada 

Thee Exper 
Bureau 

AFDEELING PROPAGANDA, KAMPONG MOEKA, BATAVIA 

Postbus No. 145, Telefoon Bt, 1 toestel 20-21-33 

et 

       
1 Anak toean 

berdagang! Djika tocan maoe tjari 
wang, djoeallah barang jang paling keras lakoenja. Adapoen 
sekarang jang lakoe paling keras ialah teh: tetapi teh jang baik,- 
djangan teh jang soedah boeroek. Jang didjoeal orang di- 

2. Anak toean tidax moedah kena penjakit. 

Inilah kekoeatan Soeso» "Tjap Nonna" itoe tadi. 

Pa 2 oi 

sihir! 
el begitoe, tetapi sekarang wang 8 

jang soedah terlaloe lama, oleh 
embelinja. Adakah orang soeka 

jang 
akoe 

asal 

jitoe. 

  
i teh 

jang 

t 

SOESOE 
"TJAP 
NONNA” 
Soesoe “Ijap Nonna" 

makanan anak-anak jang 
terbaik diseloeroeh doenia. 
Toean poenja anak jang 
masih baji ataupoen jang 
telah dapat moelai berdjalan, 

sampai oemoer lima tacenan, 

“berilah minoeman Soesoe 
"Tjap Nonna”. 

Sebab: ada doea kekoeatan 

dari itoe Soesoe "Tjap Nonna", 

jaitoe: 

tinggal gemoek dan sehat. 

  

Kekek 

BEAN mem apakan en bijak KALA ASN 

    
      

   

  

       
      

          

    

        

  

     

      
      
       

      
    

   

   

  

   

  

   

    

   
    
     

  

   
    

    

   
   

      

   

   

  

   

            

   

  

   

    

         

  

    

  

   
        

j 
AA 

: 5 

| 

    



   
  

  

  

  

   

   
        

— bekerdia 
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15 Soritoa” Yaa dari seorang Duitsche spionne, jang terdjadi 
| diwaktoe perang doenia jang telah laloe. dimana spion-spion 

dengan diam2 dan sabar, tetapi pada batinnja mereka 
sebab perasaan 

 djadi djoega Dahaa maoet akan mengantjam 

: ana tak Tn dari diboenoeh mati, 

terharoe 

  

  

  

Ta OUL OVEST" | 
:” LIONEL ATWILL 

: “ia Ba aa dipertjaja lagi melandjoetkan 

“pekerjaan jang diserah parang 
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hati mereka boleh   s kedalam gelombang per-   
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KR 

DECA PARK 
Heden en volgende avonden 

1 1 MITATION OF LIFE 
Ganas HET LEVEN) 

'VROUW, naar het bekende werk van 

“op doriker. 

        

  

          
£ 

Li 

  

    
| Een dramatische     openbaring der 

        
     

meest innerliike gevoelens van cen 

     

  

FANNIE HURST. 

        Deze film werpt tevens :een hel' licht 

1 Her Neger-       Amerika Ea     

          

    

vraagstuk ' 

VOORAF: Een afteta rdigsie sakiburaa 
teekenfilm »Premitre in Speelgoed- 

  

land” In verband met de lengte der 

" hoofdfilm. 

ba Tuur en 9.45 uur Dee es aan 

vangen ! NA Rea 

zullen de voorstellingen 

  

    

   
    

  

    

   
   
   

& Es 

'CENTRALE BIOSCOPE 
Mr, Cornelis 

Lisan hari SENEN. k “aan SELASA 2 April | 1935 

FILM - KESATOE 

| #ROGRAMMA BESAR 
KEN MAYNARD 

. Didalem film cowboy. jang paling heibat, rame, penoe perklaian 
'setjara mati-matian toelen : 

an 5 en JANG GAGA Pang 

WI | FILM-KEDOEA: 
ani DIA  serie-film jang soeda lama di toenggoe: 

/hispering Shadow” 
. BAJANGAN JANG: BERBISIK 

Nan engen 

BE LA LUGOS.I. 

MOaOaaMaSannasna 

  

    
aagun 

&   

  

  

    
      

           

  

- PALACE 

- 

  

Ini malem dan malem R EX 
THBATER brikoetnja 
  

  

Here Comes the Navy: 

JAMES CAYNEY — PATH O'BRIEN 
GLORIA STUART—FRANK Mc HUGH 

Soeatoe tilm perang besar diatas lsoet — Menarik hati —kedjam 

tida ada sifat kemanoesiaan terhadap sesama manoesia, 

Djangan liwatkan ini tempo nanti menjesal di belakang kali kalau 

tidak lihat ini film. 

   
   

Boeat hari Senen 

"1 dan Selasa 2 

April 1935     

       

  

Sawah Besar 2 Bat.C. 

Mempertoendjotken Radjanja dari segala film cowboy 

Djempolan western jang paling baroe dan paling berkelaian 
seroe dan heibat. 

»Phantom »fthe Desert” 
(HANTOF OETAN) 

Film jang soeda lama aa dengen kesoekaannja sekalian 

penonton 

Jack Perrin 

Moelai hari RFBO 3 April 1935 

FILM HINDUSTAN 

.KA RM As 

  

O 
Oo 

  

    

Ini malem dan malem berikoetnja 

Film besar iang amat tersohor 

DIRECTED BY ERIK CHARELL 

with CHARLES BOYEL, 

LORETTA YOUNG 
JEAN PARKER 
PHILLIPS HOLMES. « LOUISE FAZENDA 
EUGENE PALLETTE  C, AUBNEY- SMIT:) 
CHARLEY GRAPEWIN » NOAH BEERY: 

& EXFCUTIVE PRODUCER: ROBERT T KAN 

From & story by Melchio? Lengyel 
Music by Werner Richard Heymani     

Reclame lebi djaoe tida perloe, Tanja pada jang soeda liat. 
Dateng lebi siang soepaja, dapet tempat, 
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Ad Oentoek pertjobaan (monster) boleh dapat Gratis. Soerat-soerat per- TAN “boleh diadreskan kepada 

jang paling enak dan moerah 

selain daripada 
na aan ARE MEN AATR 

Tidak ada lagi 

  

Sedia tembako oentoek pipa Babosnin bangsa kita sendiri. 
Rasanja enak, harganjapoen moerah. Kalau boesoek boleh kasih kembali, 

Hanja 6 cent satoe pak, 

HOESSAIN MAHMOED 
Tjilimoes — Cheribon.   

II Dr. FO.K. BORMANN 

——i|R. Soetrisno 

  

  

Dokter SOETOPO 
speciaal oentoek penjakit koelit 

   

Djam bitjara : 6—7 sore 

Hari Saptoe dan hari besar togtoep: 
Salemba 71 Telf. WI, 23 Mx 

140 
  

  

Bertempat : 

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 

    

  

INTI ARA 

ALG, PRACTYK 

7—8 PAGI & 3 

DJAM BITJARA 
5 5 — 7 SORE 

Oude Tamarindelaan 131 Telf. No. 
Wit. 1696 1.44 
  

DANA RSA PERASAAN AK 

J.E. VAN DER KAADEN 
HUIDARTS 

Kramatlaan 14 — “Telf. WL. 3738 
pecialist oentoek: penjakit koelit, pe- Le 
njakit djalanah kentjings pekakas- 
pekakas boeat obatin penjakit penjakit 
koelit jang bikin roesak ketjantikan dan 
boeat bikinilang bekas-bekas loeka f 
habis penjakit dan habis tjilaka. : 
Djam bitjara: hari bekerdja 3 dan 

Hari Saptoe sore hanja setelah bitjara lebih 
doeloe. 5 8 

  
3 9 

GA L U A0 O5uU 

MAOE BELI 
Al | Satoe TELMSACHINE merk  DAYL- 39 

al | Ton 2e. handsch jang masih bagoes. N 
Soerat2 lamaran diadreskan pada 3 

No. 1112 ini soerat kabar. 

AAU PTTTTITITP 
  

Nieuw en Wonder Systeem xi 

Sistem baroe jang mengherankan 3 

Lekas-pintar, Prattisch, ongkos-moe- 1 
rah. 

——. —- 

nu alih 
aa AN EL ARUAN &. 

Ta Hala PI.        

  

     

Berdiri Mei 1924 3 4 
Peladjaran memakai Garantie ' 

peladjaran kita selamanja sedjalan The- :3 
orie dengen  praktijk dan pembajaran : 
ada djoega f 2,50 seboelan boeat 
Batavia-Centrum sadja. 

Bandoeng Pangeran Soemedangweg o7. 
Batavia-Centrum Sawah Besar 21. 

Semarang Karang Toeri 73G. 

  

  

HOTEL PAUZE 4 
V. H. NMIN 

Moekanja Station Bandoeng    
   

   
    

    
     

     

  

    

    

      

   

Soeatoe HOTEL j jang terkenal banjak 
poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 

Pemandangan loeas, rawatannja ba- 
goes dan bersih, djongos-djongos 
radjin dan tjepat mengoeroes tetam 
tentoe menjenangkan dan kita : 
aken poedji Hotel sendiri Kata 
saksikan sadja. 

Terletaknja HOTEL di Centri 
KOT Bandoeng: 

Tarief kamar 
menoeroet zaman, 

N,B. Sedia Kamar boeat ting 
ma atau boelanzn, abonnement: 
harga dengan” menjenangken, 

paling rendah 

Memoedjikan dengan hori 
De Eigenaar 

69 A. WACHIT 2A 

anu IJ: 

aa
 

AIA an 

TA
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het vat is verzuurt niet”” 
      

  

    
   
   
    

    
   

  

    
    

      

   

   
   

   

         

   

    

   

    

   

    

   
   
     

  

   

   

    

   

  

   

      

  

    
   
   

  

     
    

    

   
   

  

     
   
   

     
   

   
   

  

   

    

   

   
   

   
    

   
   

    
   
    
    

      

   
     
   

    

   

    

    

    
   

  

     

ikan ka | digoenia kedokteran baroe dari tahoen 
« “11872 pertama di Amerika diketahoeinja 

mengradapkan boeah pena 
pan njonja2 dan toean2 pem 
toek difikir, di artikan dan 
eh siapa jang soeka. 

ja meneroeskan oeraian 

gatkan pembatja kepada 
# an 

NN abu 

oeat seorang 
Mm au bagaimana 

iangi harapan.saja di penda 
| terseboet maka disini saja 

perempoean. 

00. Penjakit kentjing 
“ss Rahah: boeati -pe-| 
0 rempoean. (Gonorir 

200 hoe..v, davrouw). 

'ini terdjadinja djoega oleh 
jasoeknja bibit penjakit sema 

1g menimboelkan penja 
orang lelaki jaitoe 

Ih diseboetkan gono| 
   Neisser. ' 

api keroesakan jang terdja- 
di dalam badan orang boeat: 

npoean lebih banjak dari 
orang lelaki, 2g 3 

ea g lelakijang sakit 
ja hanja lobang 

jin, hra) sehingga sa- 

kit kentjing pada tempatnja, 

orang perempoean nama penja- 

ini tidak sesoeai dengan keadaan- 

enjakit. 

  

« 

Sedangkan boeat orang lelaki moe-Isakit lebih2 jang tidak atau koerang' 

ah diketahoeinja apa ia di hinggapil nampoe lagi oentoek menetapi kewa- 

iakit ini dengan melihat sesoedah 

impai lima hari dari perhoeboe 

dengan perempoean jang ta' 

a kentjingnja keroeh nampak 
| hening koening seperti 

nja) dan atau pagi2 nanah ke- 

eriksaan begini ini sama 
joekoep. Er 

ena itoe banjak orang
2 

tahoe sama sekali 

ba 

gai : 

menmmannnan mn F 
“ada lebih hebat bagi perempoean. 

ii haroes membilang teroes terang, kalau sajang 

istri dan toeroenannja. ''— 

  

| Oleh: DOKTER MOEWARDI. 

“s8 Dilarang koetib. 

(| wegen jang ada mempoenjai rasa ba- 

   
   

-|harinja jang sangat menjangkoetnja 
(keadaan dipergaoelan oemoem kita 

: pengharapan beberapa perempoean 

dari perhoeboengannja perempoean jg 

s pada si lelaki itoe. 

obang kentjingnja dan men kalau| ia mendjaoehi isterinja diwaktoe 

Na, PO san SNN pe-|baroe ketoelaran penjaktt ini dengan 

idak mengira kalau |teroes terang perloe oentoek mendjaga 

penjakit ini, sedang 

ini soedah membikin ke-| dal ja oe 

n jang hebat di dalam isi pe-|toek mendjalankan ichtiar pendjagaan 

: —  Ipenoelaran lagi akal dapat memberi 

-Jalasan lain itoe perboeatan pertama 

'Ihatnja badan doea2nja, sedan gkan si 

ni 

Xx 

   jintainja. 

e 

kan 'perempoean kemaloean geslachts- 

'gian moeka jang dekat koelit, tidak ba 

gian dalam. 
“ Penjakit ini boeat orang perempoe- 
an begitoelah adanja semboenji sampai 

djelas kalau orang perempoean lebih 

'banjak menderita bahaja dari penjakit 

ini dari seorang lelaki. Sebeloem itoe 

dokter djoega mengira kalau crang pe 

rempocanimmuun boeat penjakit ini, 

| Didalam semboenjinja keadaan pe- 
Injakit ini pada seorang perempoean 

letaknja begitoe banjak nahas ketjela- 

'kaan boeat perempoean di kemoedian 

hari-hari. Ae 

Oleh penjakit inilah tersia-sianja 

moeda oentoek mendapat anak sebagai 

bocah kesoetjian perkawinan dengan 

tidak sekali sekali tahoe apa sebabnja. 

Oleh semboenjinja keadaan penjakit 

ini bagi perempoean maka begitoemoe- 

dah tersiarnja penjakit ini oleh karena 

sakit ini dengan lelaki jang sehat tida 

dikiranja oleh perempoean itoe sendiri 

kalau ia menoelarkan penjakit ini ke 

Maka dengan tidak melebihi keadaan 

dapat dikatakan jg penjakit ini satoe 

dari bahaja2 jg besar2 jg mengganggoe 

keadaan pergaoelan hidoep kita sehari2. 

teristimewa mengganggoe keamanan 

dan kesoetjian beriboe2 banjak perdjoj 

doan lelaki-isteri dan mendjadikan N. 

nasanja penghidoepan bertoempoe 

riboean orang isteri didoenia ini. Isteri 

jang tidak berdosa itoe kebanjakan 

djoega mendjadi korbannja si lelaki jg 

menolarkan penjakit itoe kepadanja. 

.Djikalau seorang isteri soedah ter- 

hinggap penjakit ini lama sekali dapat 

nja semboeh dari penjakit ini dan dji- 

kalau semboeh kebanjakan soedah 
ketinggalan keroesakan tetap diperabot 

peranakan sedang si lelakinja dengan 

terlebih tjepat soedah semboeh dari 
'penjakitnja. Apa kedjadian biasanja. 
Ini diserahkan kepada pembatja sen- 
(diri jang dapat menentvekan boeat 
sendiri2 apa jg diperboeat oleh bebe- 

rapa banjak lelaki jg ta senang tentoe 

'nja hidoep bersama2 dengan isteri ig 

  
djibarn perdjodoan : 

Sedangkan segala hal keadaan ini 

dapat ditjegah oleh si lelaki. 

Si lelaki moedah dapat tahoe apaia 

'sakit gonorrhoe ini apa tidak. Dan dji 
4 

berani menanggoeng kemarahan isteri 

'mengapa ia mendjaoehi, jg toch orang 

lelaki haroes dapat mendjawabnja de 

ngan poeas, kalau memakai akalnja, 

biarpoen” tidak membilang alasannja 

    

  

tegoehnja perkawinan atau djikalau soe 

dah kedesak menjoeroeh isterinja oen 

menjatakan ketinggian kita sebagai ma 

oesia jang tidak maoe mengganggoe 

listeri jang soedah tjinta, kedoea kita 

idak mendjadikan isteri jang sehat 

mendjadi sakit seteroesnja (kalau koe 

Irang pemeliharaan), ketiga kita tidak | 

menghilangkan kemampoean isteri kita 

oentoek meanoegerahkan anak kepada 

kita. | V 
Maka didalam hal ini si lelaki jang 

mempoenjai hak koeasa. Memang jang 

lebih sempoerna jaitoe sogpaja laki is 

lelaki seteroesnja meninggalkan kena- 
kalannja sesoedah berdjandji didepan | kannja, 
Penghoeloe. Aknn tetapi oleh karena| Djikalau soedah kelambatan tidak kepada moerid2nja jang tinggal me 

dapatlagi ditolong jang baik dan tidak/nginap di itoe sekolah masing2 1 kini- 

dokter dapat mengembalikan kemam-|netablet, ternjata sekali tidak ada 

poean si perempoean oentoek menda |soeatoe moerid -jang dihinggapi-olkh — . « 

.. Ikesempoernaan 'itoe kebanjakan tidak 
. Idiizinkan oleh Toehan, maka lebih baik 
“Jichtiar jang pertama saja seboetkan 
Idjangan sekali2 diloepakar. | 2 
|. Bagaimana adanja penjakit iniboeat| Boeat perempoean jang masih roeng|tidak menginap- di itoe sekolah mere - 2 

| goe-rangga, maloe oentoek diperiksa|ka tida memakan kinine banjak jang 
dokter, saja ingatkan kepada oetjapanjterserang oleh: penjakit itoe. R 

saja jang doeloe soedahsaja katakan,| Kedoea, Padaseboeah sekolah pe 

bahwa maloe boeat dokter tentang halfrempoean djoega setiap pagi semoga a- 

sakit itoe sama sekali tidak pada tem jnax sekolah dan goeroe2nja terima ma 

patnja karena tiap2 dokter soedah ke-| sing2 I kininetablet, hanja boedjang2 se - 

banjakan mempoenjai pengalaman ten|kolah jg loepakan tidak diberi kinine, 

tang hal penjakit ini boeat lelaki atsuflachirnja tiada sesoeatoe moerid dan 

perempoean sehingga ia tidak akan |goeroenja jang dihinggapi oleh penjakit 

heran lagi mendengarkan keterangan2|influenza, tetapi semoea boedjang se- 

Iperempoean? 
Seperti boeat orang 

Inja penjakit ini boeat orang perempoe 
|Jan djoega lantaran perhoeboengan de 
:Ingan lelaki jang sakit. | 

Lain alasanttdak ada. Ke- 
toelaran dari handoek (toeala), spons 
atau lain barang dari Seorang jg sakit 
gonorrhoe itoe hanja dapat terdjadi 
boeat anak2 ketjiljang soeka meme- 
gang kemaloeannja, jang koelitnja ma 

sih soekar nahan bitit penjakit dari 
loear. Boeat anak gadis dan seteroes 
nja noelaran 'ini hampir sama sekali 

tidak ada, kebanjakan hanja dari tidak 
maoenja mengakoe alasan jang njata. 

Djalan kentjing perempoean djarang 
sakit oleh karena gonorrhoe ini, maka: 
djikalau kita maoe menetapkan adanja 

penjakit ini dengan melihat keroeh kej 

ningnja kentjing kita,hanja salah sadja. 

Sebab djikalau djalan kentjing sakit 
djoega tidak begitoe lama kembali ti 
dak terasa sakit. 

Jang penting boeat penoelarar jaitoe 

perabot peranakan jang bagian dalam 

Ibaarmoedermondj. Prabot peranakan 
kemaloean-bagian depan biasanja da- 

pat nahan bangkitnja penjakit ini pada 

nja, hanja kelendjer2 jang didepan se 

kali jang letaknja kanan-kiri dari lo- 

bang kemaloean (Allah ampoenkan ba 
rang siapa jang mentjari lain arti dari 
keterangari saja ini dari jang njata) jang 
kebanjakan djoega keloear nanahnja 
sedikit atau nampak merah jang soe- 

kar dapat diketahoeinja, djikalau tidak 

diawaskan jang betoel2. Jang dapat di 

njatakan jang terang boeat kita, bah- 

wa si perempoean itoe sakit gonorrhoe 

jaitoe kalau ia mengeloearkan darah 

poetih, sedangkandidalamda 
rah poetihitoe dapat terli 

hatdenganpertolonganmic 
roscoop adanja gonococcen. 

Sebab banjak perkoempoelan jang me 

ngelocarkan darah poetih, jang terdja 

di oleh lain alasan atau lain sebab. 

Maka tidak semoea perempoean jang 

mengeloearkan darah poetih 'perloe 

takoet adanja kesakitan ini, hanja le- 

bih baik boeat ketentoean jang djelas 

meminta diperiksanja jana teliti. Boeat 

perempoean jang terlebih moedah ke 

toelaran penjakit ini jalah 

mendapat kotoran boelanan (Menstrua 
tie), habis beranak dan selagi boen- 

ting djikalau soedah mendekati lahirnja 

anak. Maka boeat kesehatan perem- 

poean lebih baik menjingkiri perboe- 

atan2 jang menimboelkan hawa di 
waktoe2 terseboet itoe. 

Djikalau gonorrhoe ini baroe me- 

njakitkan lobang peranakan (baarmoe- 
dermond) dapat disemboehkan dengan 

dapat dikata tjepat kalau teroes minta 

pengobatan jang|sempoerna. Djikalau ti 

dak lama2 bibit penjakit ini masoek di 

dalam peranakan, lebih2 kalau si pe- 

rempoean tidak mengoerangi atau ke 

banjakan berhoeboengan dengan lela- 

ki, Di dalam kantong peranakan sen- 

diri bibit gonorrhoe itoe tidak men- 

djadikan sakit, akan tetapi teroes ma 

soek kedalam sampai dilobang lobang 
djalan jang mengatoer hal ada atau 

tidaknja benih pertoeroenan (eicel) 

didalam peranakan jang dapat mendjadi 

kan dan menghidoepkan anak. 

Djikalau penjakit gonorrhoe soedah 

sampai disini soesah disemboehkannja 

dan memberi banjak kesoesahan pe 

njakit boeat si perempoean dibagian 

peroet jang bawah, oleh karena adanja 

sakit ditempat itoe mendjadikan sakit 

nja bagian2 “dikelilingnja didalam pe 
roet jang memberi rasa sakit. Kalau —0 — 

tidak oentoeng bagian2 itoe sampai| . 

bengkak, jang nanahnja tidak keloear 

jang memerloekan operatie. Kalau di 

biarkan lama semboehnja atau meroe 

sak betoel betoel kesehatan sisakit. 

lelaki mendapat 

diwaktoe 

itoe 

akan tetapi lebih baik setjepat-tjepatnja 

minta nasehat dokter di roemah. sakit 

atau diroemah.     teri berdjodoan sesoedah dinjatakan se   
  

pat anak. 

atau sangkaan2 inl itoe. 

dari diperiksa oleh dokter. 

sangat salah tempatnja. 

dari permanganaat. 

tersia-sia menoelis karangan ini. 

obat makin moedah dapat 'disemboeh' 

Lagipoen tidak ada satoe dokter 

Kalau dengan karangan ini saja 
dapat menambah atzu menimboelkan| , D“ 

keinsafan njonja2 jang doedoek dalam| Kaioe Agoeng atau Komering Ilir oe- 

perkoempoelan2 isteri tentang hal apa| moemnja tjoema terdapat satoe perhoe 

perloenja pemeriksaan lelaki isteri boengan djalan raja, jaitoe jang meli 

sebeloem berkawin dan sesoedah ber- wati djalan Tandjoeng Radja. Djalan 

kawin pada segala waktoe dimintanja|raia ini moestilah lebih doeloe menje 

oleh si isteri, saja soedah merasa tidak | berangi kali Moesi, ja-toe antara Tang- 

   penginapan jg. besar di negeri Inggris, 
'setiap pagi Directeurnja membagikan 

penjakit influenza, tetapi moerid2 jg. , 

kolah terserang oleh penjakit 'itoe. 
2255 

jang membilangkan keterangan dari se Na 

orang sakit tentang hal sakitnja kepada Membikin lapangan baroe. 

seorangpoen, (beroepseed). Saja sering Letaknja di Soenter 

kali madjoekan hal ini oentoek meng- atau di Kemajoran 

hilangkan kamafoean banjak, orang ke | Oest. : 

'maloean banjak orang kepada dokter| Beberapa hari jang laloe di 
dengan dianggap lebih enteng mendej versiag (aa ega 
rita penjakit seoemoer hidoep, dengan | ka yarkan bahwa Gem : a , cente B 
tidak lagi mendapat kesenangan hidoep telah beremboek oentoek Neon 

lapangan penerbangan jang baroe lagi 
Boeat penjakit2 lain tidak begitoe li. 5i- jar PETA : ' 

apa, akan tetapi tentang hal penjakit ja'ni jang terletaknja tidak djaoeh dari 

jang sebegitoe hebat pentingnja, jang|l Doel kit 

mengenai hal ikesenangan kita sendiri Pa oleh jadi Pn pia 

dan hal toeroenan kita, itoe memang terletak di Soenter, akan tetapi menoe- 

Tg. Priok. 

roet penjelidikan lebih djaoeh bisa 
Ichtiar pendjagaan ini kali maeel disc lali Pt Nan ' 

saja menerangkan, karena ini perloe Gjnaga | Japgngga: itoe.. dibikinnja di 

mendjaga isteri2 jang tidak berdosa| Kemaren doeloe kita mendapat k 
ta ba abar 

jaitoe Pan MO RaNNaan Ta dari Aneta bahwa soedah stan sam 
ngan «memakai irrigator saban habis| rermoesj Nb 
Aa nan denagn laki NINA permoesjawaratan oentoek membikin 

djangan menoenggoe kelamaan. Dapat ia : : 

dipakainja boeat irrigeeren air angat Gengain: Bipian pena Deli nana 

| biasa, oplossing permanganaat (1/2000)| Bila harga tanah disitoe ada terlaloe 

albargine 1/2000, Oentoek djangan (tinggi, maka boleh djadi Soenter akan 

sampai menjoekarkan pemilihan obat| dipergoenakan oentoek itoe keperloean. 
mana haroes dipakainja sadja tjoema| jebih djaoeh lagi Aneta mendapat 

menjeboetkan matjam doea itoe, ata kabar bahwa Gemeenteraad akan me- 
lebih baik orang memakai permanga- | ngadakan persidangan kembali berhoe- 
naat sadja jang moedah dibeli disem-|gengin itoe soal. Perongkosan boeat 
barang apotheek dengan tidak pakaijitse pembikinan ditaksir berdjoemblah 
recept, Jang ingin tahoe lain ichtiar|s 150,000. £ 
tanja kepada dokternja, karena ada Bp 

obat-obat djoega jang goena mentje-| . Phi ” 
gah sebeloemnja, hanja lebih mahal|Djalan baroe didaerah Palembang, 9 

Kemajoran -Oost. 

lapangan penerbangan di Betawi ja'ni 

Kemajora:-Oost, 

Pembantoe kita mengabarkan : » 

Sebegitoe djaoeh Palembang dengan 

du
h 

ga Boentoeng ke Kertapati, sehingga 
kalau auto dari kota mase moedik ter 

  

  

paksa lebih doeloe menjeberangi Se- 
meente veerpont Tangga Boentoeng . 
itoe jang tentoe sadja dengan bajaran 
jang dimoesim soekar ini banjak djoe 

Iga djoemblahnja. 
Lebih tagi Palembang bagian oeloe- 

zijde sama sekali tidak poenja perhoe “ 
boengan ketanah oeloean, dari sebab 

  

Sekolahan Klas » 

wachtgeld. 

Persidangan di Istana. 

Pemimpin Volks'ectuur. 
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Griep dan Kinine. 

geri Inggris, nemikian !   
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Hari Sabtoe jb!, telah diadakan per 

sidangan di istana jang ikoet dihadliri 

oleh Kepala dari Afdeeling .0eroesan 

Akan tetapi biarpoen tidak sampai Politiek dari Algemeene Secretarie, : : Hi i 2 

memberi Mes sabit dari bagian jar dan anaknja Wali Negeri. Pelmuiae Nang, Jerakja onnamnan 

bawah kebanjakan 
soedah mengganggoe keadaan perana 

kan sehingga, meskipoen penjakitnja 

soedah semboeh, bagian itoe' tetap 
ketinggalan tanda oleh karenatidak da 
pat mengadakannja benih ketoeroenan 
diperanakan, sehingga si 

itoe boeat seoemoer hidoepnja tidak 
dapat beranak lagi. | 

Kalaw-ada seorang perempoean jang 

sehabis beranak satoe tidak mendapat 

anak lagi itoe selainnja dari beberapa 
lain matjam alasan oleh karena ia ke 

toelaran penjakit ini sehabis bersalin 

diwaktoe ia moedah sekali ketoelaran. 

Hal mengobatnja dan ich-|penjakit itoe. 

tiar pendjagaan. 

Karena gonorrhoe itoe boeat seorang a $ 

perempoean sangat pentingnja maka sebagi obat jang teroetama. 

boeat pengobatannja djangan tjoba2 

mana kalau auto dari bagian oeloezij- 
de maoe moedik moesti lebih doeloe 
menjeberang dari 10 oeloe ke 16 Ilir 

Habis sama sekali.|dengan motor Gemeente Marie, kemoe 

Menoeroet soerat kabar Locomotief|dian menjeberang lagi di Tangga Boen” 

dari Semarang, moelai dengan tanggal|tOeng jang terseboet diatas, djadi doea 

1 Augustus, semoea sisanja sekolahan kali kena bajaran boeat satoe kali dja 
klas doea (standaard scholen) akan di 
ganti dengan sekolahan desa dan Ver- : 
volgscholen, oleh karena mana lagi| va dirasa keperloean oentoek menga 

akan ada 100 goeroe2 akan diberikan 

lan. 9 

Berhoeboeng dengan ini soedah Ia 

'dakan djalan raja keoeloean dari pi- 

hak oeloezijde. Doeloe2 sekali hal ini 

Kebanjakannja dari mereka akan di| 08 lah ditjoba, tetapi berhoeboeng de 

berikan tempat didalam sekolahan desa. | "87 rintisan terletak disepandjang ka 

Djoega pergoeroean particulier akan li Ogan, maka maksoed ini soedah ga 

dirobah pada tanggal 1 Augustus, di gal, sehingga sekarang orang tjoema 

dalam perobahan mana akan ada 360 lihat bekas-bekasnja sadja lagi dar 

sekolahan klas 2, dirobah di dalamj9jalan itoe. 
sekolahan desa dan Vervolgscholen. Kegagalan ini adalah lantaran air kali 

Ogan diwaktoe moesim hoedjan dan 
moesim air besar soedah naik begitoe 
tinggi sehingga djalan2 itoe habis di- 
hanjoetkannja. 

Dengan kepoetoesan Locale Raad 
Komering Ilir achirnja diambil kepoe- 
tocsan oentoek membikin djalan”dari 

ke Kajoe Agoeng dan Komering Ilir 
coemoemnja. 

Sedjak lama djalan ini soedah diker 

djakan dengan giat, dan sekarang soe 

Dipekerdjakan sebagai Hoofdambte-|dah boleh diharap jang djalan itoe da- 

naar dari Volkslectuur, toean J.F. Vos,|iam sedikit hari lagi akan klaar. Ini 

sekarang pemimpin dari administratie| djalan ada dibikin moelai. dari darat 

perempoean | dari itoe kantoor. Ladang Peladjoe jang tentoe sadja lan 

tas bisa bcerhoeboeng dengan djalan 

Gemeente didekat Bagoes Koening, 

sampai kedoesoen Soengai Doewa. sa- 

Pada moesimnja bertjaboel penjakit|t0e desa jang terletak didalam marga 

influenza, dimana2 tempat seloeroeh | Ramboetan. Dari desa ini. kemoedian 

doenia dihinggapi oleh itoe penjakit, bisa bersamboengan dengan djalan jang 

orang2 telah goenakan roepa2 obat soedah ada jang menoedjoe ke Kajoe 

oentoek menjemboehkan dan menolak | Ag0eng. 
Dengan adanja djalan itoe, maka Si 

Terlebih doeloe tempo 50 tahoen terboekalah perhoeboengan Palembang 

kebelakang, kenine telah digoenakan|bagian oeloezijde dengan tanah oedi- 

kan, teroetama lial ini mendjadikan 

Doea boekti jang telah kedjadian|lebih moedah maatschappy N.K.P.M, 

doeloe dengan pakai obat2 jang kita njata, soepaja orang mendjadi tahoe|dan B,P.M. oentoek berlaloe lintas 

dengar dari kawan2atau pakai djamoe2 kemoestadjabannja kinine, telah dite- ketanah oeloean. Djoega pendoedoek 

Na. 5 4 rangkan oleh Arthu r Mac Dosldari desa-desa bisa poela mendjoeal 

nal d, jaitoe soeatoe dokter dari nelhasil taninja dengan gampang kekota, 

teroetama kepasar2 dari kedoea maat-   
Sebab makin tjepat penjakit ini di Pertama. Pada seboeah sekolahIsehappy itoe, 

      

3 

 



              
k 

Nu Reak $ 

Sai yag road KAEEN 

     

   

  

     

      
      

2 NG P3 Taha Fi 
2 Ani 5 , 

2 IL AK IL LI 
AO Ben Wan th tata, 

Vios jtoe lenjap boeat pertama kali ! 
Baroe sadja T.N, H. dapat bezoek, 

ada letihnja laloe melakoekan contra- 
bezoek dan satoe" groundshot dari 

  

' Porn 

| Vo.gid.o — Boenga Java 2 — 2 

S.1.O.S. — v.v,O.P. 4—2 

Vogido dengan Boenga Java dibawah 

Djelani, 

Soerja dengan tidak bergerak lagi. 

kan pasangannja sama2 pilihan, terle | sekali. 

bih di fihak Boenga Java, roepanja t. 
Djainin ini kali pimpin kawannja de 
ngan gembira, @ 

Djalannja pertandingan tjoekoep me 

ia poenja bendera. 

S.io.s.—v.v, O. P. 4—2. 

Di hari Minggoenja soedah bertemoe 

Sios contra O.P,. dibawah pimpinan 

selakoe scheidsrechter, toean Lihi r 

sebeloemnja pertandingan dimoelai 

publiek soedah sama meramalkan se- 

dikitnja Sios moesti di tjoekoeri 3 goal 

tetapi orang loepa Sios dahoeloe dan 

Sios sekarang, dengan ia poenja tena- 
ga baroe. 

Begitoelah di loear doegaan, kesoe 

dahan 'itoe pertandingan v.v. O.P, ha 

roes menjerah di bendjoli dengan angka 

4—2 boeat kemeriangannjasSios. 

Berhoeboeng dengan inikemenangan, 

Sios ada mempoenjai pengharapan be- 

sar, boeat mendjadi kampioen dalam 

itoe competitie ,, Tjahja Kwitang Beker. 
BA an 

: V. B. O. 

Promotie dan degradatie 
klas! dan II 

Wios —T.N.H. 2—3. 

Kemaren dilapangan-Javaweg soedah 

dilangsoengkan p€rtandingan promotie 

dan degradatie wedstriid antara Si 
toean roemah dengan tetamoe dari 

Taman Sari jang mana telah berachir| 

dengan kemenangannja jang terseboet 
belakangan. 
Meskipoen supporters bangsa kita 

dari kedoea perkoempoelan itoe tida 

banjak, toch roepanja orang henda 

melihat siapa jang akan tarik bende- 

ranja ! 
Tribune jang loeas pada djam 4,30 

soedah penoeh begitoe djoega staan- 

|» plaatsen penoeh dengan publiek teroe 

tama bangsa Tionghoa. 

Kita mendapat kabar bahwa njaring 

sekali antara publiek jang berani pe 

gang T.N.H 

hoen lamanja doedoek dalam klas 

sebab itoe maka orang takoet pegan 

T:N,H. bila tidak diberikan veor satoe 

“atau doea. 

Pada djam 4.45 hakim pemisah me 

nioep fluitnja oentoek pertama kali ta 

da bersiap dan setelah diambil tot 

“dan lainnja Taloe terdengar fluit jan 

kedoea dan begitoe masing2 perkoemz 

poelan mengelocarkan pasangannja | Liam Hian dan Tjiam Song, bila itoe 
sebagai dibawah ini : 3 orang memboeka djalan goena penje 

V,LO.S Soerjo rangan. $ 5 
Lay Moehono Sementara oedara jang begitoe ba- 

Juch De Hamer Tarbin goes terangnja semakin lama semakin 

Sahupala Braun Luhach |mendoeng. Soeara geloedoeg soedah 

Delmaur 5 Zaterdelterdengar dari djaoeh dan berbareng 

o dengan itoe Sorakan publiek teroetama 

' Han Goan Sin Tjoan| bangsa Belanda oleh karena T.N.H. be 

Giok Seng Liam Hin Thian Song |loem mampoe membikin tegenpunt. 

Sien Hoat Njiam Kong Kon Hoa Didalam beberapa menit sesoedahnja 

Liong Ho Hiang Gin pauze itoe roepanja dengan djalan sa 

T.N.H, Kiem Hoat menspel jang didepan doel tidak,akan 

Bagian pertama. 

T.N,H.-menang toss dan Vios bole 

menggelindingkan bola lebih doelo 

Braun mengatoer dengan kawan2nja 

satoe penjerangan di doelnja T.N.H 

akan tetapi kandas dikakinja Liong 
pada Kong Hoa. 

Setelah ini speler meliwati beberapa 
Ho, siapa laloe over 

lawannja, laloe kirim poela itoe koeli 
r Goan. Roepanja | . boendar pada Han P 2 Permainan semakin lama semakin 

Hawa oedara jang ini kiri loear jang doeloean dapa 

menjitak 2 goal dengan kaki kanan 

roepanja ini kali tidak begitoe 

productief hingga kans jang baroe 

sadja ia “dapat tadi soedah liwat de 

nja, 

ngan sia-sia sadja. 
Dalam menit2 jang pertama ini itoe 

bola ditendang kian kemari zonder 

toedjoean dan dibaginja poen tidak 

tetap, sebab njata kedoea belah fihak 

itoe sama zenuwachtig, ditambah poe 

la oleh teriakan publiek. Dari kakinja 

Han Gcan tadi. itoe koelit boendar 

sampai dikakinja Lay dan ia ini kirim 
overan jang bagoes pada Lubach. 

Sebaliknja Lubach djalan samenspel 
jang rapih soedah berikan kans jang 

bagoes pada Braun. Tetapi saj-rig 
Hiang Gin berdiri ditempatiya dan 

djaoehkan itoe bahaja. Disini kans 

Ec
 

  

, oleh karena masa'kah 

satoe perkoempoelan jang sekian ta- 

diharapkan. 

Hoat . sampai 
Sien Hoat | 
teroes over pada “Thiam Song. In 

Sarim njata masih sadja ,,de oude“ 

tetapi roepanja Moehono mengetahoe 

bisa berdaja.lagi, sementara bola te 
roes mendjadi out, 

, 

N.H, membikin corner dan ini corne 

schotnja jang bagoes. . 
depan kakinja Lay. 

Dari Lay dapat 

kakinja dan ... 
mesti tangkap angin. 

1 — 0 oentoek Vios. 

megang itoe leiding, toch T.N.H.-er 
tidak maoe kalah dengan menta2, ja 

itoe oentoek membela namanja per 
koempoelan. 

dah kelihatan letih kembali 

strachten” tidak tahoe, kembali ia kel 

k|hatan segar. 
k 

Soerjo jang mana menjebabkan 

melajang keoedara. 

1 — 0 oentoek Vios. 

g Bagian jang kedoea 

: dengan perkoempoelan toea itoe (paka 

Oo 

£|doea backs Vios itoe hampir sadjat 

hltetapi selaloe dapat ditjoeri bolanja ! 

e 

dari tenaga koeat, Njiam Kong lepa 
"9 

masoek dalam djaringnja Vios. 
t| Stand berhoeboeng dengan ini dja 

dinja 1—1, 

menarik hati. 
panas dan ' mendoeng 
perdoelikan oleh publiek, 

Sajang dimoeka doel T,N.H. djoes 

tidak . di 

Vios 

Tere jang ke ampat, 

terdengar soeara teriakan diatas tribune 

al jang kedoea. 

Stand 2 — 2.   
  

maka Giok Seng jang terkenal tidak 

tjitakannja soedah sampai ditangannja 

Bola jang dikirim ke tempat jang 
lebih aman lagi oleh Soerja ternjata 
sampai dikakinja Njiam Keong dan ia 

Pertandingan hari Saptoe antara/speler teroeskan tendangannja pada 

Bo: Giok Seng. Dengan melilit seperti oelar 

pimpinan hakim pemisah toean Moh. jini speler tjoba dobolkan djalanja 

kedoea belah fihak toeroen-| Vios, akan tetapi keeper Vios ada actief 

Setelah masing2 speler insjaf tentang 
zenuwachtigheid-nja laloe di kedoea 
belah fihak nampak serangan jg seroeh. 

Permainan semangkin lama semang- 

moeaskan, baik-permainannja poen ma |kin berimbang dan corner pertama dari 

sing2 setjara sportief, djikalau toch|T.N. H. tidak memberikan hasil jang 

itoe pertandingan berachir satoe draw, | 
memang soedah pada tempatnja, hanja 

haroes kita “tjatat bagi Vogido memang 

soedah terkenal kekoeatannja, Ini kali 

Boenga Java soedah bisa doedoek 
berdjadjar padanja, bisa diharapkan 

kalau sadja B. J. makin bergiat strai- 
ning, dikemoedian hari boleh kibarkan 

Baroe sadja bola itoe djatoeh dide- 
pan doel T,N, H. dan keeper Kiem 

kekercepoekan, maka 
dapat itoe siapa dengan 

speler jang doeloenja dihantam oleh 

Dengan shot passing ia membikin,Laim 

Hin mendapat kans jg bagoes. Akan 

maksoednja Liam Hir ini dan teroes 
sadja bendoeng kakinja hingga tidak 

Tidak lama kemoedian kembali T. 

diambil oleh Zaterde. Ia kirim boog- 
. djatoeh di 

direboet oleh 
Braun, dan achirnja Braun ini dengan 
perlahan overkan pada Lubach jang 
djoestroe toenggoe kesempatan jang. 
baik. Betoersadja ketika ia berdiri vrij 
maka itoe bola djatoeh didepan kaki- 
nja dan denganmoedah sekali ia ajoen 

keeper Kiem Hoat 

Meskipoen perkoempoelan ini me- 

lah terboekti dari keradjinan mereka 

Thiam Song jang permoelanja soe- 
dari 

»kroom“ dan dengan beberapa “paarde 

Satoe voorzet dari Sin Tjoan dapat 
ditangkap dengan koerang baik oieh 

itoe 
koelit boendar ada ditempat jang ber- 
bahaja. Soerjo lantaran bingoeng ting 
galkan tempainja dan djoestroe Kong 
Hoa dapat itoe bola. Akan tetapi roe- 
panja moedjoernja T.N.H. itoe boekan 
disitoe sebab meskipoen doelnja on- 
bewaakt toch itoe tendangan soedah 

Il Sampai pauze stand masih sadja 
hendak toeroenkan deradjatnja dengan na l 

begitoe sadja ? Tentoe tidak. dan dari 

Dalam babakan jang kedoea ini njata 
techniek permainan T,N.H. tidak kalah 

darah moeda !) dan tempo2 ada lebih 
tjepat dan berbahaja serangannja, Ke- 

memberi hasil. Tjiam Song seringkali 
ajoen kakinja oentoek menendang, akan 

Didalam satoe scrimmaga dimoeka 
ctoel Vios maka tiba2 dari belakang 

kan peloeroenja jang menjerempet dan 
diloear doegaan Orangi toe bola soedah 

troe sedikit loear lijn, maka seorang 
telah ditoebroek dan 

disitoe T.N.H, mendapat algodjo Bapa 

Berhoeboeng dengan itoe maka stand 

mendjadi 2 — 1 oentoek Vios. Kembali 

Tidak lama kemoedian kembali Tji- 

am Song dapat itoe peppermunt jang 

bagoes oentoek melenjapkan dahaga- 

nja, Ia kembali melakoekan penjera- 

ngan dan dalam seboeah scriminage 

maka Tjiam Song dapat mentjitak go- 

   

maha lebat dan publiek sama naik di 
tribune. Permainan sedikit sadja di- 
toendanja sebab satoe dan lain hal 
dan begitoe lagi2 Tjiam Song mem- 
besarkan itoe stand jang 2 — 2 men- 
djadi 3— 2 oentoek T,N.H. Permai- 
nan diwaktoe hoedjan sampai sebegi 

Djam 6 liwat permainan itoe selesai 
dan selamat zonder terdjadi inciden- 
ten sedikit poendjoea. 

—SP— 

Voetbal di Holland, 

Holland-Belgie 4—2. 

Kemaren dilapangan Stadion Ams- 

kan soedah diadakan pertandingan 

antara si toean roemah dengan ,,De 
Elf Duivels“ dari Belgis. 

Sampai pauze stand ada 1—2 oen- 

toek Holland, Dari permoela sampai 

penghabisan Belgie mengoendjoekkan 

permainan jang bagoes sekali. Samen- 

spelnja 
middenlinienja ada loear biasa, se- 

dangkan kedoea backs melakoekan 

kewadjibannja dengan actief, 
Didalam 10 menit jang pertama 

i 

"lada berimbang dan peilnja ada tinggi. 

rangan2, dan Belgie ada difihak jang 

r 

productief itoe, 
Setelah bermain 

boeat perkoempoelannja. 
1—0 oentoek Belgie. 

kemenangannja. : 
2—0 oentoek Belgie. 

Ss 

dapat mengetjilkan itoe kekalahan. 

ini diadakan pauze.' 

:Iboebaran stand mendjadi 4—2 oenio 

Holland. 
—0— 

Worstelen, 

8 ronden. 
Pada malam Minggoe jbl., 30 Maart, 

di. Varia-park (Krekot) telah di lang- 

soengkan soeatoe pertandingan goela- 

tan, diantaranja, jaitoe : Rindomanah 

— Donder, ini pertandingan sebetoelnja 

mesti dibikin pada malam Minggoe 

ji, 23 Maart, oleh karena diwaktoe itoe 

ada hoedjan lebat, maka pertandingan 

di oendoerkan sampai tg. 30 Maart, 

dus malam Minggoe igl., publiek ig. 

menjaksikan 

oleh karena Young Zonder lagi ber 

doeka hati, maka pertandingan dise- 

Djeroek sebagai referee, 

partij, jaitoe : 

Djadja (Petodjo) — 

4 ronden. 

ingin sekali 

s 
itoe 2 worstelaars, 

menandakan pauze. | 3 

Ronde II. Baroe sadja permainan di 

tetapi Asnan 
theorie poen 

Ronde III. 
ta' koerang padanja, pauze 

Sing dan 

jah, lantaran Asnan ada porejeng, 

dengan 
Asnan jang masang 
hingga referee beri tegoran lagi,   

Ai naa 

Sesoedahnja ini teroen hoedjan jang 

toe djaoeh tidak memberi hasil apa2, 

terdam sebagaimana kita telah kabar 

voorhoede, begitoe djoega 

permainan dari kedoea belah fihak 

Dari &kedoea belah fihak nampak se- 

lebih berbahaja, Semakin lama per- 

mainan Belgie itoe semakin bagoes 

dan serangan2 Holland soedah sama 

tandas dikakinja kedoea backs jang 

17 menit lamanja 

maka Van Beeckdari satoe scrimmage 

telah dapat mentjitak goal jang pertama 

Dan 9 menit kemoedian dari ini 

maka satoe voorzet jang manis dari 

Van Beeck soedah sampai dikakinja 

Voorhoof ja'ni disebabkan Halle bim- 

bang dan dengan moedah Voorhoof 

itoe (kanan dalam) dapat membesarkan 

Setelah bermain 40 menit lamanja 

Lagendaal dari voorzetnja Van Gelder 

2—1 oentoek Belgie. Sesoedahnja 

Didalam babakan jang kedoea ini 

Bakhuys bertoeroet-toeroet dapat men- 

tjitak 3 goal hingga sampai pepek 

Rindomanah (Bat.| cont. 

Donder (Bogor), main 

ada sedikit sekali, dan 

ilrahkan pada toean Kasimoen dari Kb. 

sebeloemnja 

itoe 2 djago diatas berhadapan, ter- 

i 
i i lue diadoe sebagai extra- 

dak bisa Oenkoelkan trio Ciok Seng, lebih doelue diado g 

Asnan (Mr C.), main 

Djalannja ini pertandingan ada tjoe 

koep memoeaskan sekalipoen ini ada 

extra-partij sadja, oleh karena Asnan 

mendjatoehkan Djadja kam 

pioen kelas III dari W.B.L, dari itoe 

Djadja mendengar ini perkataan2 hen 

dak didjatoehkan. maka ia (Djadja) 

main lebih hati2 dan bernapsoe sekali, 

dari moelai bel berboenji (tanda main) 

Djadja moelai menjerang, sebaliknja 

Asnan kirim kontjian pada Djadja, ini 

partij betoel2 ada spannend dan djalan 

nja pertandingan dalam ronde kalada 

sama hebatnja, dan tjoekoep menga- 

goemkan pada publiek, lantaran pada 

oleh karena bebe- 

rapa kali masing2 hampir djatoeh ke 

loear, tidak lama bel berboenji lagi 

moelai lagi, Djadja soedah kena kesen 

doel tempat jang terlarang oleh Asnan, 

oleh karena itoe maka Djadja terpak 

sa minta pauze doeloe, setelah 2 mi- 

nuut lamanja maka Djadja sedar kem- 

bali dan fluit baroe sadja diboenjikan, 

ada tjoekoep koeat dan 

Baroe sadja Asnan pa- 

sang, Djadja tidak kasih tempo lagi, 

lantas pegang pinggangnja teroes ban 

,Itingkan, dengan tjepat Asnan bangoen, 

tetapi kelihatan dalam keadain poe- 

teroes dikotjok oleh Djadja 

hingga kelihatan Asnan ada lebih - 
n 

permainan worstelen, hampir tertoekar 

permainan pentjak, oleh karena 
lebih doeloe, 

  

Ronde ke IV. Sebeloemnja ini ronde 
berdjalan, Djadja ada minta sama re- 
free, jaitoe: ,, Apabila ini serie dalam 4 
ronden, maka Djadja minta tambah 
lagi rondenja“ dus main sampai kalah 
tapi ini permintaan beloem di djawab 
bel soedah berboenji, tanda permai- 
nan soedah dimoelai lagi, dan dengan 
disini kelihatan Djadja ada dipihak 
penjerang, dan dengan sekelebat sadja 
Asman soedah kena di koentji hingga 
keadaan pajah sampai kedengaran fluit 
berboenji pandjang menandakan Djadja 
mendapat kemenangan, | 
Disini Asman memprotest, akan te- 

tapi jury2 memberi keterangan, bahwa 
Asman poenja kekalahan ada sjah se- 
kali, dengan ramai sekali tampik so- 
raknja publiek menjamboet kemena- 
ngannja Djadja. 

Partij ke 2. 

Kajeoen (Kemajoran)— 
BI. Segara (Batavia) 
main 6ronden. 

Disini pertandingan lagi2 Kajoen di 
pihak jang sial, oleh karena dalam ron 
de jg ke I baroe sadja djalan beberapa 
minuut, Kajoen seedah kena di dub 
belnelzon oleh Bi. Segara hingga tidak 
bergerak lagi, djadi ini “kekalahan 
Kajoen dalam tempo 3 minuut ! Disini 
haroes Giterangkan, bahwa soedah 2 
kali Kajoen kalah sama Bloembang 
Segara dengan kontjiannja dubbelnel 
zon jang terkenal. 

Hoofdpartii: 

Rindomanah (Batavia 
— Donder (Bogor), main 
8ronden. 

Ini 2 hoofdpartij kalau di lihat dari 
ronde pertama ada tjoekoep spannend, 
oleh karena doea2nja ada tjoekoep 
berani, tapi apa latjoer, setelah ronde 
jang ke Il telah selesai, dan di ronde 
ke Ill Donder tidak bisa teroeskan 
permainannja lagi oleh karena. .. .. 
bisoelnja petjah!! Djadih dengan ini 
halangan, maka Rindomanah dianggap 
jang menang. 

Disini haroes djoega diterangkan 

bagaimana worstelaars bangsa kita 
(Indonesia), hendak bertanding, waktoe 
di periksa oleh Dokter, ia sering2 

sanggoep boeat main, akan tetapi 

tengah2 main pertandingan minta teri 

ma kalah sadja, lain ini... . . atau 

itoe. Lain kali diharap worstelaars 
bangsa kita djangan sampai begitoe, 

sebab tidak memoeaskan bagai publiek 
jang datang saksikan ! 
  

Penjiaran Radio 
K: NIROM. 

(Programma boeat Djawa Barat). 

Archipelzender 99m. 

  

Batavia! 126 m. 
Bataviall 190 m, 
Bandoeng 49 m. 
Bandoeng II 184 m. 
Buitenzorg 182 m. 
Soekaboemi 193 m. 

Senen. 1 April. 
6—6.30 sore ,Lady-crooners”, 
6.30—7 boeat anak-anak. 
7—7.30 sore kabaran pers dan mu 

ziek gramofoon atas Batavia II dan 
Bandoeng II. 

7.30—8 malam Speciaal jubileum- 
concert oleh Orkest Nirom d. b. p. 
C.v.d, Biji, 
8—9 malam Liederen conceert Ba- 

taviaasche Oratorium Vereeniging. 

9 - 9.10 malam Gramofoon intermezzo 
0,10—10 malam Radio-hoorspel ,, De 

droom van een Omroeper”. 
10—1t malam Penjiaran Timoer. 

Krontjong dari Solo. 

Penjiaran Timoer. 
Batavia 11 (190 m.) 

Senen, 1 April 
Djam 5 sore Krontjong dengan soli 

dari Djawa Koelon. 
5.30 sore Muziek dansa Soenda. 
6 sore Lagoe2 Djawa boeat anak2. 
6.30 sore Muziek Tionghua, 

7 sore Intermezzo dari muziek Barat 

7.30 sore Pendjawaban rapport2 

pendengar. , 

8 malam Programma krontjong dari 

Solo, Miss Moor, Semarang dan Miss 

Herlaoet, Solo, sebagai solisten. 

10 malam zenders oemoem) Sam- 

boengan programma krontjong dari 

Solo. 
“11 malam Penoetoep. 

(Programma boeat Djawa Tengah 

dan Wetan) & 

Soerabaja 1 67 m, 
Soerabaja Il 124 m. 

Semarang 122 m. 

Malang 191 m. 

Solo 188 m. 

Tjepoe 186 m. 

Senen, 1 April. 

Djam 1 6.306,45 pagi Peladjaran 

gymnastiek : 

6.45—7 pagi Muziek gramofoon. 

11—11.30 siang Het Kegal Cinema 

Orkest d.b.p. Emanuel Starkey main- 

kan beberapa potpourri.   
  

A . 

11.30—12 tengah hari bocat kaoem 
perempoean : Tentang masak. 

12—130 lehor Lunchmuziek. 
1.30—2 lohor Filmsclagers. 
Djam 1.30 lohor kabaran pers 
6—7 sore (Soerabaja II) Maziek 
6.30—7 sore boeat anak2. 
7—1,15 kagoe-lagoe goembira. 
7.15—7.40 sere Muziek geschie- 

denis en ontwikkeling van de Kla- 
Velerliteratuur, oleh mevr. C.M. Vad- 
lener-Vrins. 
7,40—8 malam Cramofoon-intermez 

z0, 
8—9 malam  Lideren concert. 

Bataviasche Oratorium Vereeniging. 
9—9.10 malam  Radio-hoorspel 

.De droom van een omroeper", 
10—10.30 malam Muziek goembirah. 

se 2 April. 
jam 6.30 — 6.45 i j EA pagi Peladjaran 

6.45—7 pagi-Muziek gramofoon 
11—11.30 siang Programma enteng 

oleh Ferdy Kauffman dengan iapoenja 
orkest. x 

11.30—11.45 siang Radio geredja, da 
ri Semarang, spreker dari V. G, R. O, 

11.45—12.30 tengahari roepa-roepa 
programma. 
1230—2 lohor Lunchmuziek oleh 

Omroeper-Orkest d.b p. Phil de Boers. 
5—6 sore (Soerabaja I. Ma'ang, Tje- 

poe) Penjiarar Timoer. Muziek Djawa, 
6—7 sore (Soerabaja II) Muziek- 

gramofoon. 5 
6—6,20 sore Causerie kesehatan 

oleh Dr. W.F.R: Essed, kepala dari 
D.V.G. Onderwerp : De gevaren van 
niezen en hoesten. Ne 

6,20—6,30 sore Gramofoon-inter- 
mezzo. 

6.30—7 sore Kabaran pers. 
7—1.30 sore Concert oleh Omroep- 

Orkest jang diperkoeafkan d.b.p. Phil 
de Boers. 

7.30—7.50 sore Tentang sport. 
7.50— 9.30 malam Samboengan conc: 
9.30—10 malam Muziek dansa. 

Penjiaran Timoer. 
9 Soerabaja!ll 

Senen, 1 April. 

Djam 5 sore Muziek Djawa, 
8 malam Kabaran pers. 
8.15 malam Krontjong. 
10 malam Renoetoep. “ 

Selasa, 2April. 
Djam 5 sore (Soerabaj 

Tjepoe) Muziek Djawa. Dg Mal 
6 sore Penoetoep. 
7 sore Muziek Tionghoa. 
8 malam Kabaran pers. 
9.15 malam Rrontjong. 
10 malam Penoetoep. 

(124m) 

Phohi 
Golflengte 25.57 M. 

Senen, 1 April. 
Djam 9.10 malam Tentang sport ole 

C.J. Groothoff. 1 " 
9.30 malam Muziek gramofoon. 
9.45 Malam Kabaran paling belakang 

dari Holland. .- 
10 malam Gramofoon-intermezzo, 
10.10 malam Vergadering dari Phohi 

Club. x, 
10.40 malam Muziek gramofoon. « “7 
11 malam Penoetoep. T3 

Omroep-Vereeniging In. Ned. Indie, 

B.R.V, (Batavia), 

. Batavia | 157.89 M. 
Batavia II 86.46 M, 
Buitenzorg 156.25 M. 
Soekaboemi 142.18 M. 
en Cheribon 163.04 M, 

Senen, 1 April. 
4.01 sore Programma Krontjong (O- 

deon). 
5, Sore Muziek gramofoon. 
5.15.sore Kabaran pers. 
6.01 sore Peladjaran gymnastiek. . 
6.30 sore Cinema-Orgel-Concert 

oleh @uantin Maclean. 1 
7.05 sore Pertoendjoekan dari Lay 

ton and Johnstone. 
7.40 sore Muziek gramofoon. 
8 malam Tentang technisch, oleh 

P.W. Von Dongen. 
8.15 malam Muziek gramofoon. 
9 malam Menjamboeng dengan B. 

R.C,, penjiaran televisie besar meloeloe 
boeat pendengar2 B.R.V. di pekarangan 
belakang dari B.R.V. Verslag dari Hans 
Hollander, Djoega dikirim concert. 

9.45 malam Muziek gramofoon. 
11 malam Penoetoep. 
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Sg 2 Lagi soal voetbal. 

Pikiran orang roepa2, dan itoe piki- 
ran djikalau mengenai eemoem sering 
dipertimbangkan dalam soerat-kabar. 

. Kampret jang titis-toelisannja didoenia 
haroes djaga podjok koran, djadi di 

| 'kirimi itoe pikiran2, mengenai roepa2 
'hal, dan ini hari mengenai oeroesan 
'voetbal lagi, dari : »Penonton“ sebagai 
dibawah ini: . 5 

“ “Toean Kampret. Toean tentoe me- 

njaksikan pertandingan T,N.H. varsus 
Vios kemaren, dan djo2ga T.N.H. la- 
wan J.A.V.V. minggoe jang laloe be- 
riboe2 penonton bangsa kita Indone- 

siers, rajat djelata dan intellectueelen. 

Waktoe permainan J.A.V.V. banjak 
sekali toean2 bangsa Arab nampak, 
bangga djikalau J,A.V.V, dalam ke- 
oenggoelan, meskipoen spelersnja boe- 
kan orang Arab, tetapi mereka jang 
poenjai itoe club. Pertandingan ke- 

— maren di tribune penoeh bangsa Euro- 
pa dengan Tionghoa. dan mereka ini 
setata adanja, Apa lagi sesoedah boekti 
T.N.H. menang orang2 Tiorighoa se- 
olah2 naik deradjat,. bergirang hati. 
Dan.... bangsa kita ? Hanja menonton 
sadja ! 

Banjak bangsa kita ingin bisa ber- 
treak-treak kasi-hati spelersnja dalam 
pertandingan internationaal begitoe. 
Tetapi, voetbal Indonesiers kita lanta- 
ran kebangsa'an tidak maoe toeroet 
tjampoer pada V.B.O. Selama itoe, 
tidak akan bangsa kita jang gemar 
voetbal menjaksikan pertandingan jang 
menggoembirakan betoel, pertandingan 
dengan lain bangsa, dilapangan diton- 
ton oleh lain bangsa djoega, kasi oen- 
djoek bahwa pada bangsa kita dioega, 
ada elftal jang boleh dimadjoekan 
brani lawan elftal lain orang dan bisa 
menang. 

Orang banjak ingin ini, Kenapa pe- 
moeka2 pergerakan voetbal bangsa kita 

tidak maoe meloeloeskan'“ini ? Kenapa 
ini oeroesan sport kebangsa'an djadi 

-terbatas sehingga voetballers bangsa 

kita hanja terkoeroeng boeat main jg 

tidak begitoe dihargakan orang banjak, 

: main dengan sesama bangsa dan teman 
sendiri jang tentoe sadja koerang goem- 

bira? Djikalau 'toean Kagipret maoe 

andjoerkan soepaja ada ciub jang pen 

ting bangsa kita masoek ke V.B.O. akan 

“banjak orang berterima kasih. Tidak 

tjoema .soraki lain orang, poen akan 
goembirakan spelernja sendiri. Tjoba 
toean kasih sentilan sidikit dipodjok 

toean jang moestadjab. Terimakasih !“ 

Dipandang dari satoe djoeroesan 
pertimbangan diatas ada sebetoelnja. 

' Soedah banjak speltrs kita jang pan- 
dai, ada di V.I.J,-dan di P.P.V,I.M,, 
tetapi orang lain tidak mengetahoei ini 

sebab kita membatas diri dalam ling- 
“| koengan nationaal (djoega sportnja) 
“sehingga main hanja di Laan Trivelli 

£- 

“dan Kebon Pala jang tidak ditonton 
oleh segala golongan. Pertandingan 
heibat meskipuen sering ada, koerang 
menggoembirakan sebab toch ses a- 
ma saudara selamanja. Kedjadian 
hasilnja, meskipoen entree sangat 

.moerah, publiek tidak begitoe hargakan, 

sampai meskipoen V.I. J. dan P. P. 
V.I.M,, masing2 soedah oemoer 5 

tahoen lebih, beloem satoe poenja 

tribune betoel-betoel. 

Ach, tetapi boeat andjoerkan ini 

dan itoe boekan pekerdjaan toekang 

-podjok, Kampret sih bisanja tjoema 
ngobrol ....! 

: KAMPRET. 

  

  

: Loear tanggoengan Redactie. 

. Antara Pergoeroean Kebangsaan (?) 

Didalam ,,Pemandangan” dari hari 
Saptoe lembaran kedoea ada termoeat 
soerat kiriman dari seorang pe- 

S1 'noelis S. Kartaman, (?) Gg, Rawama- 
ngoen jang berkepala seperti diatas. 
“Kami... dan djoega mereka, baik 
orang toea moerid atau pengetoea kita, 

g mengetahoei serta mengenal Per- 
eroean Rakjat tidak sadja dari loear 
uu dari lapangga Badminton, 

lapi jang memperloekan menanjakan 
n menjelidiki sesogatoenja — hanja 

ag jang soerat kiriman itoe di 

Lain tidak! 

   

Soerat kiriman itoe menandakan 
bahwa Pergoeroean Ra'jat Kramat 
mendapat perhatian dan tiada bebas 
dari pemeriksaan oemoem. 
Bolehlah sebab itoe kita bergirang dan 
mengoetjap sjoekoer, Harga, maksoed, 
faedah dan sebab2nja dari toelisan 
Soerat Kiriman itoe kami serahkan 
kepada pertimbangan pembatja dan 
ra'jat Indonesia seoemoemnja. Senan- 
tiasa kita bersedia menerima segala 
keberatan2 di Pergoeroean Ra'jat Kra- 
mat.174 dan barangkali penoelis Soe- 
rat Kiriman soeka djoega memberikan 
alamat jang lengkap dan terang, soe- 
paja dapat kita djoempa mendjoempai 
satoe sama lain. Sebeloemnja kami 
menjampaikan terima kasih, djika 
permintaan ini dikaboelkan. 

Meskipoen begitoe baik djoega di 
terangkan dengan singkat sadja bebe- 
rapa soal disini. 

Dari hal perbandingan Taman Siswa 
dengan Pergoeroean Rakjat boleh di 
kemoekakan, bahwa masing2 mendja- 
lankan azas dan sendi2 jang tertentoe. 
Pergoeroean Rakjat dan Taman Siswa 
masing2 mempoenjai pendirian sendiri. 
Perbandingan jang mengemoekakan 
serta berpendirian atas persetoedjoean 
kepada salah satoe, tentoe selaloe 
pintjang adanja. 4 

Penoelis Soerat Kiriman menjetoe- 
djoei Tjara Pendidikan jg. di 
kemoekakannja serta Berkebera- 
tan terhadap apa jang dilihatnja dari 
Pergoeroean Rakjat. 

Alangkah baiknja, sebeloem toean 
S. Kartaman dari Gang Rawa- 
mang oen itoe mengirim soerat kiri- 
man, memperdalam penglihatannja 
serta menjelidiki dengan soenggoeh2, 
agar soepaja dapat boekti2 jang njata. 

Poen kita djoega girang jang penoe- 
lis itoe membela Pergoeroean Kebang- 
saan, teroetama Taman Siswa. Sebagai 
orang jang tidak asing dengan doenia 
Taman Siswa, teroetama dari Bogor 
dan Djakarta, sebagai bekas-goeroe di 
Taman Dewasa, Taman Dewasa Raja 
dan Taman Goeroe, saja mendjoen- 
djoeng dan - menghargai “Taman 
Siswa dengan tidak mengoerangkan 
Pergoeroean Rakjat. 

Hanja perbedaan azas dan sendi jang 
dapat mempertahankan adanja berdje- 
nis-djenis Pergoeroean Kebangsaan, 
Mengartilah hendaknja sekarang, sebab- 
nja P.R. dapat hidoep bersama-sama 
dengan T,S,, Mohamadiah, Pawijatan 
Boedi Oetama .d,l,l. dengan tidak di 
hinggapi oleh semangat bersaingan, 

Lantaran itoe didalam P,R, ada 
doedoek orang2 jg. djoega memberikan 
tenaganja kepada Taman Siswa atau 
sebaliknja. Oemoemnja penjinta Per- 
goeroean Kebangsaan bersama-sama 
menjokong -. P,R, dan T,S. Dengan 
begini persatoeantoedjoean, 
rasaharga menghargai ser- 
ta pemandangan jangloeas 
dapat terpelihara. 

Kemoedian tentang pendjagaan gadis 
gadis, soal mana mengenai apa jang 
dinamakan ,vrije omgang“ dan jang 
»paedagogisch“ bersangkoetan lagi 
dengan ,co-education“ dan sebagainja. 

Satoe soal jang tidak dapat dipe- 
tjahkan dengan sepatah doea kata, jang 
moedah mengenai perasaan, moedah 
poela menentang adat kebiasaan atau 
traditie dan jang lantaran itoe men- 
djadi soember perselisihan antara toea 
dan moeda. Didalam doenia pendidikan 
sendiri soal ini masih sering menim- 
boelkan perselisihan, 

Satoe soal poela jang terikat benar 
dengan tjita-tjita baroe dan semangat 
moeda, dengan pengaroeh Pergerakan 
kaoem iboe serta faham atau pengli- 
hatan tentang hak-hak kemerdekaan 
kaoem iboe. 

Lantaran semoea itoe maka moedah 
sekali didalam hal ini oentoek berse- 
lisih atau mentjela. Tetapi dengan men 
tjela sadja keadaan beloem dapat di 
perbaiki. Adat kesopanan 
jang baikrjalah mengemoekakan 
penglihatannja atau pendiriannja de 
ngan tidak merendahkan atau meloe- 
kai fihak lain, " 

Didalam hal ini pertama kita menga 
koei dan tidak boeta akan bahaja ser 
ta keboeroekan ,,vrije omgang”. Seba 
liknja lain dari pada itoe djoega kita 
berkejakinan, bahwa pemoeda sekarang 
tidak dapat dihindarkan dari pergaoe 
lan seperti jang dimaksoedkan dengan 
perkataan ,vrije omgang”, Lagi pera- 
saan dan pertimbangan djoega memak 
sa kita akan mengakoei hak gadis ter 
peladjar akan pergaoelan jang agak 
loeas, Sebab itoe maka disekolahan 
dibawah pengawasan dan dengan pim 
pinan, moerid2 itoe didalam bergaoel 
haroes diadjar mengetahoei batas2nja. 

Terhadap moerid2 jang soedah be- 
sar, pimpinan haroes diberikan dengan 
tidak terasa atau diketahoei. Maka 
lambat laoen pemoeda2 kita akan 
beladjar mendjaga diri sendiri. Pen- 
djagaan diri sendiri djaoeh dari pada 
semoea pengawasan itoe, sangat perloe. 
Bahaja vr ije omgang oemoemnja di 
dapati diloear sekolahan,   
  

  diloearroemah tangga, dida- 

dari pengawasan. 

Didalam penglihatan kita pergaoe- 
lan di P. R. itoe soedah mendjadi hak 
gadis kita, tidak dapat lagi dilarang- 
nja oentoek zaman ini. Apa jang seka 
rang haroes diperboeat jaitoe mendja 

ga) djangan sampai timboel hal2 jang 
tidak diingin. Tjara pendjagaan kita 
tidak terdapat didalam larangan begi- 
toe sadja, tetapi didalam penga- 
djaran mendjaga diri sen- 
diri, mengikat serta membatasi ke- 
loeasan jang diberikannja didalam per 
gaoelan. Pendjagaan dan pimpinan ki 
ta boleh djadi berlainan daripada jang 
dimaksoedkan oleh toean S. Kar- 
taman dari Gang Rawama- 
ngoen itve! 

Teroetama penanggoerng atau orang 
toea gadis2 sendiri serta orang2 jang 
tidak asing dengan bergaoelan P, R., 
seperti Dr. Soebroto, Njonja Soepomo 
njonja Hardjono, njonja Soeparto serta 
Badan2 kita, tentoe dapat menjatakan 
apa jang benar. Pada waktoe pemboe 
kaan Pergoeroean Roemah Tangga 
(Huishoudschool) djoemblah moerid2 
gadis bertambah banjak, dan merasa 
kita betapa besarnja beban tanggoe- 
ngan terhadap orang2 toea moerid. Te 
tapi orang2 toea moerid sendiri dan 
pengetoea kita dari Badan2 P. Ra siap 
toeroet memikoel tanggoengan itoe de 
ngan hasil pemboekaan terseboet diatas 

3 

Dari hal pekerdjaan pemoeda2 di 

rasailah mereka itoe jang mengalami- 
nja. Selidikilah keadaan" pergoeroean 
kebangsaan. dari bagian rendah sampai 
pertengahan dikota Djakarta ini. Boe- 
kan maksoed kita merendahkan djasa 
orang2 jang soedah dewasa, tetapi 
jakin kita, bahwa pergoeroean kebang- 
saan akan hantjoer, bila ditinggalkan 
oleh pemoeda2 jang ditjela itoe. 

Merasakah penoelis soerat kiriman 
(S. Kartaman ?) , de diepe tragiek“ atau 
kesedihan jang tersimpoel didalam 
semoeanja itoe ? 

Bangsa kita seharoesnja akan ber- 
girang bahwa pemoeda2nja sanggoep 
memikoel beban tanggoengan jang 
begitoe berat. Dapatlah bangsa kita 
jang bersifat ,moedah mentjela dan 
pandai bitjara” itoe mengoesahakan 
soepaja pemoeda2 jang ditjela itoe di 

gantinja dengan orang2 jang dewasa 
dan bezadigd ? t 

Kita berkewadjiban mengganti sdr 
Mr. Amir Sjarifoedin, bertanja: ,,Ada- 
kah diantara kaoem terpeladjar kita 
jang dewasa, kaoem 'academicie kita 
jang soeka meneroeskan pimpinan P. 
R. Kramat 174 ? Siapa diantara bangsa 
kita ? 

Sekarang tentang moerid2 P. R. jang 
katanja tjakap2 dan aksi2, tidak kalah 

dengan student. Djika ini benar, ada- 
lah hal jang demikian menggirangkan 

sekali. Sekalipoen miskin dan hidoep 
kekoerangan, alangkah girang kita. bi 
la moerid2 selaloe dapat berpakaian 
jang “sederhana” tetapi bersih dan so 
pan. Serta berboeat dan berlakoe 
frank en vrij seperti jang selaloe 
kita inginkan dari pemoeda2 kita. Soea- 
toe tanda, bahwa pemoeda2 kita ma- 
sih bertoelang-poenggoeng, berdiri te 
gak, mempertahankan tempat kedoe- 
doekannja terhadap pemoeda2 lain 
bangsa. Dan oentoek dapat berboeat 
jang demikian, maka perloelah bagi 
pemoeda2 kita itoe didikan jang tahoe 
menghargai dirinja, serta pertjaja ke- 
pada kekoeatan dan ketjakapan diri 
sendiri. 1 

Boleh djadi tidak atau beloem biasa 

melihat soeatoe pergoeroean kebang- 

saan jang diatoer agak rapih dan me- 

ngintai zamannja. Perpindahan P. R. 
dari Gang Kenari ke Kramat 174 boleh 
djoega membikin setengah orang ber- 

teriak, bahwa P. R, mendjadi soeatoe 

pergoeroean ningrat dan meninggalkan 
rakjat. Maksoed kita jalah tidak lain, 
soepaja Pergoeroean, tempat berlin- 

doeng pemoeda2 kita, dapat didjadikan 
djembatan antara berbagai-bagai golo 
ngan dari seloeroeh rakjat kita, Mak- 
soed itoe hanja akan tertjapai, bila diper 
hatikan keboetoehan golongan2 tadi. 

Hal ini dapat diboektikan dengan 
penoehnja perhatian dari bangsa kita, 
moelai dari jang rendah sampai jang 
tinggi, dari jang miskin sampai jg. kaja. 

Terboektilah poela akan tjita2 kita 
itoe, djika kita soeka menjelidiki adanja 
berdjenis2 golongan dan tingkatan jang 
mempertjajakan anak-anaknja oentoek 
bersekolah di Pergoeroean Rakjat. 

Poen penghidoepan moerid2 kita di 
internaat Kramat 174 dapat didjadikan 
boekti, bahwa boekan maksoed kita 

oentoek mendidik moerid-moerid kita 
kedjoeroesan seperti apa jang dikata 
kan (ditoedoehkan) oleh Toean 5. Kar 
taman itoe. 

Tentang lain-lainnja dapat kita sing 
katkan sadja. Djika permainan Bad - 
minton sampai: racket dan .sport- 
hemdnja didjadikan sebab oentock 
mentjela, maka tidaklah kita dapat   

HAN anta Ka SN URUNA 
20 ka Ka 

beroending setjara zakeliik dan op- 

“ 

dalam pergoeroean kebangsaan, me-|' 

m
a
m
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lam doenia pergaoelan jang djaoeh!bouwend dengan tocanS. Kartaman 
itoe, Semoeanja tentoe sadja dapat di 
lihat dari keboeroekannja. 

Tentang itoe excursie kita tida 
perloe diterangkan maksoed dan hoe- 
boengannja dengan sesocatoe pergoe- 
roean dan pendidikan. Tjoekoep dike- 
tahoei, bahwa pengawasan pada 
excursie kepoelau Seriboe itoe telah 
diserahkan kepada goeroe2 dan mereka 
jang boleh dipertjaja, antara mana 
toean Dokter Soegiri dengan istri, Nj. 
Winoto, toean Sanoesi Pane dengan 
isteri, beberapa goeroe2 isteri dan 
lelaki serta beberapa saudara dari 
moerid2 sendiri. 9 

Sekianlah oentoek menerangkan apa 
jang kami pandang perloe, Dengan 
kejakinan serta kepertjajaan bahwa 
Pergoeroean Rakjat seloeroehnja masih 
dapat dan berani memperbaiki apa 
jang salah, maka kita tidak akan 
merasa bimbang lantaran kritiek atau 
tjelaan sematjam ini. 

Hendaklah Pergoeroean Rakjat kita 
tetap mendjadi boekti pekerdjaan ber 
sama-sama dari orang toea moerid 
dan goeroe2nja dengan rakjat jang 
menjinta serta menjetoedjoeinja. 

Wakil Pemimpin P. R, Kramat 
SOEMANANG. 

Djakarta, 1 Apri? '35, | 
3 La ENSA 

3 

(Loear tanggoengan redactie). 

Toean Redacteur jang terhormat, 

Berhoeboeng dengan soerat kiriman 
toean S. Kartaman dalam soerat kabar 
toean bari Saptoe 30 Maart '35 jang 
berkepala: ,,Antara pergoeroean ke- 
bangsaan“ perkenankanlah kiranja saja 
menerangkan satoe doea hal jang per- 
loe diketahoei oleh oemoem. 
| Sedjak berdirinja pergoeroean ke- 
bangsaan di Indonesia ini, hingga se- 
karang, maka ternjatalah, bahwa pada 
pergoeroean2 kebangsaan itoe soedah 
tampak garis kemadjoeannja dengan 
terang. Sebagai djoega dalam tiap2 
pekerdjaan lainnja, kemadjoean 
dalam pergoeroean kebang 
saan itoe membawa soeatoe 
perchoesoesan pekerdjaan 

  

  (differentiatie| bagi masing ma-' 

Sing2 organisatie, meskipoen da- 
lam  toedjoeannja sebagai 
pergoeroean kebangsaan te- 
tap sama. Perchoesoesan peker- . 
djaan itoe adalah soeatoe keharoesan 
oentoek mengerdjakan barang soeatoe' 
dengan sebaik-baiknja. Adapoen ma- 
tjam perchoesoesan itoe adalah ber- 
gantoeng pada faham hidoep “levens- 
visie) orang jang bekerdja. 

Berhoeboeng dengan oeraian diatas 
itoe, maka djika misalnja orang meli- 
hat, bahwa antara 2 pergoeroean ke 
bangsaan tampak beberapa hal jang . 
berbeda, hendaklah orang mengetahocei, 
bahwa itoe ta” lain ta“ boekan, hanja- 
lah karena perchoesoesan pekerdjaan 
sebagai jang terseboet diatas, Maka 
tentoe tidak dapat orang mengatakan, 
bahwa jang satoe lebih” baik dari pada 
jang lain. Jang bisa ditetapkan bagi 
tiap2 orang, ialah hanja, mana jang 
lebih tjotjok dengan pahamnja. 
Kemoedian jang selaloe njata dan be- 
nar dalam soal itoe ialah bahwa dji- 
ka masing2 bekerdja menoe 
roetfahamhidoepnja (diffe 
rentiatie)tentoeakan men- 
tjapai boeah jang sebaik 
baiknja. 

Sekianlah keterangan saja berhoe- 
boeng dengan soerat kiriman terseboet. 
Keterangan ini tidak bermaksoed mem- 
bela atau menjerang, tidak oentoek 
menjatakan boeroek atau baiknja salah 
satoe golongan, melainkan sekedar 

oentoek menggambarkan kepada oe- 
moemgaris kemadjoean per- 
goeroeankebangsaankita, 
ig. menoedjoe kearah diffe- 
rentiatie, jg soedah djadi 
soeatoe ,feit.” 

Moedah-mogdahan- dapatlah tiap2 
orang mengarti akan hal itoe, dan ti- 
ap2 kali memandang soeatoe perbe- 
daan dalam pergoeroean2 kebangsaan 
selaloe ingat kepada perchoesoesan 
pekerdjaan jang soedah semestinja 
timboel dalam kemadjoeannja itoe, 

Maa sanubari, 

Ketoea Oemoem T.-Siswa Djakarta. 

MANGOENSARKORO. 

1 April 1935, 
    

  

Wasir (AMBEIEN) 
Ditanggoeng dalem 14 hari semboeh baek zonder potong dan zonder 

mengganggoe kasehatan badan. : 

Djoega penjakit-penjakift seperti: Impotende, Syphilis, Gonorrhoea 
(Sakit prampoean dan kentjing nana of kotor), Rheumatiek (Toelang- 

toelang|, Nierziekte (Poea pinggang) Kentjing Manis, Asihma (Bengek), 

Batoek kering atawa basa, Medjan, Sakit Boesoeng (Aer), Verlamming 

: IMafi oerat-oerat), Zenuwen, etc. etc. - 

Penjakit-penjakit prampoean seperti Sakit Kapoetian (Pekthay), Sakit 

kotorar, Miskraam (Djato peroetl, Sterility dan laen-laen, 

Dikasi obat dengen perdjandjian sampe baek zonder operatie, 

  

Segala waktoe boleh panggil atawa dateng sendiri 

Obat-obat boleh minta onder rembours 

Harep menjaksiken sendiri, menoenggoe dengen hormat, 

TABIB A.S. KARADIN 
Molenvliet Oost 41 “ — Batavia- Cenfrum 

  

  

— SOEDAH 

  

    
     
    

    

Lipa 

beta 9 

Tanggoeng Waterproo 

TERIMA 

            
£ lapisan karst 

@ 

Kleur: GROEN, CHOCOLADE, 

DONKER BLAUW, 

s0... 4.25 
, 3.85 

Pake topi... 
DOnder aa Eu ora 

Oekoeran: 36—38 —40, 

  

Pesanan, Minta disertakan 
BOEKAN wang '/2 dari djoemlah. | KELIWAT s 

HARGA Ta belon masoek ong- MOERAH 
OS kirim, , 
  

Hs, Vrg. DJOHAN - DJOHOR     , 

DEPARTMENT-IMPORT 
#. BATAVIA -C.   

“ 

PAS ALARAIN IL LAN TU ANUS AMI 5 SANAK see”    



   
  

Taka. Hekewani 1935     
    
   
    

        

   

                

   

    

 Persaiaan toekoep dari roepa-roepa 

| spatoe-sloffen Sandalen enz. 

Ag paling bagoes-harga ber- 
sangan- -kwaliteit paling djempol. 

   

“NEW YORK COMPANY 

Molenvliet Oost 61 — Batavia-C. 

  

  

  

AN Verlamming (loempoeh), 

dan gindjell, (Kinghoest, Batoek kering), 

  

| Oude Kerkhofweg 36 

sampai besar. 

(berarti kunst. 

| pswwsungupan wawasan | | 

HADJI 

perkakas perhiasan roemah tangga 

seperti : 

Makan - Koersi - Randjang - Bultzak, 

  (Radja Singa) Uitbfijvenden maand (Tidak    

   
   

        

   

   
   

  

    

   

   
   

  

    

  

   

  

    

   
    

  

    

  

    

'penjakit ambeien (Wasir) Rhumatiek, Atsma 

“baik alam 12 hari 
(Zonder Oneratia) 

H | SANUKSI (JOCEE) MEDICAL HALL 
TABIB Z A. FACHROEDIN 

- 

Na Hotel Cramer paviljoen No. “70 

ang Sawah Besar 14. Batavia - Centrum 

  

— 

   NB, Orang sakit kentjing bisa baik zonder pompa. Djoega bisa 

| dapat obat mata VRIJ dari djam 8 sampai djam 9 pagi dan dari 
te ». djam 3.30 sampai 430 sore 

me — 

Boeka mata djangan terpedaja 

— Pakelah ketelitian selamat roemah tangga 

  

. Moerah “jang sabah tentoe perlembar saroeng batik 

dari harga £007— i 0,09— f0,12— f 0,23— f 025— f 0,38— 

Semoea batik2 baroe terima, berikoet batik haloes djoeal moerah 

' CENTRAAL BATIK ,ISMAIL DJALIL 
Senen No, 121 en 123 

Electrische - Drukkerij 
,PENGHAREPAN” 

| — Bandoeng 

Mentjitak dari pekerdjaan ketjil 

Pertjitakan kita ada 
641 

  

   
MEUBELHANDEL 

DJAMALOEDIN 

  
  

  
16 Lir- Passarstraat- dekat Hotel 

. CENTRUM" -- Palembang. 

Sedia dan “djocal roepa2 barang 

Lemari - Zittje-Medja Toelis - Media | 

Olah 
Pendjoealan dengan 

dan ,Huurkoop”, 

Djoega terima segala pesanan roe- 
pa2 barang menoeroet keinginan. 

,Contant” | 

178 
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Risalah Pertimbangan boeat 

melakoekan poeasa 
Ramodhan. 
  

  

Oo 

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

Pesanlah lekas harga tjoemah 
f 0.25 sama ongkos kirim. 

Terkarang dan didjoeal oleh : 

. Kemas Hadji Abdullah 

5 Oeloe Palembang 

197 

  

INFORMATIE-ADMINISTRATIE 

& INCASSO BUREAU 

SUMATRA 
PALEMBANG 

Diatas toko Meubel H. Djama- 

loedin — 16 Ilir Pasarbaroesiraat 

Sanggoep mengoeroeskan: 

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: 

Menoenggoe dengan hormat,   
      

Directie, 

179 R.M. NOERDIN 

  

  

              

   

Onderlinge Lavensverzskerihg Mastschappy 

»BOEM I- -POETERA": 
DJOKJAKARTA 

lalah satoe assurantie tanggoeng djiwa kepoenja'an bangsa awak 

jang telah terkenal oleh oemoem, terboekti dari dimana mana 

terdapat verzekerde atau Agent dari Maatschappy kita ini. 

Poedjian tidak perloe lagi. Mintalah dengan gratis prospectus " 

pada Directie atau Agent2 diseloeroeh Indonesia. 
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Boleh ambil dan @anterken ) 

diroemah | 

Haha Franco | 

HANDEL IN 

TOEAN PERLOE KOENDJOENGI 

TOKO TIO TEK HONG 

dalem roemah baroe sebla roemah toea soepaja bisa saksiken 

iapoenja barang2 jang kwaliteit paling baroe dan 

MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 

KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

MN van Vuurwapens enz., enz. 

ToKo TIO TEK HONG 
PASAR PASAR BAROE pe BATAVIA- CENTRUM — TELF, 361 WI. 
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Awas dan Ati Ati 
Publiek djangan pidikajh merk den toko sadja, 

Tjari lebih doeloe Senen No. 135. 

BATIK HANDEL 

TOKO , M.. MAASOEM' 
SENEN 135. PADANG — PEKALONGAN SOLO 

: r A (empat) boelan: baroe terdiri di Senen, 
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—. Memboeat tactiek dan actie 

. agar toean2 dan njonja2 lebih 

2 kenali 

IAAN BESAR 
HARGA: 'MENGGEMPARKAN 

ah MOES I MOERAH 

£ Pendinalan per lembar sareng d 12c. 15 c. 24c. 27c, 30c. enz. 

. Batiktoelis haloes jang modern keloearan Negeri? jang lerkenal 

Merana, sedia sarong lenueran den pehkat barjak sedia. 

. semoea dibanting 

NN | ini Toko !! 

Sen Pk Hormat Kita 

ba 

sat 
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IINjonja tjari Ketjap jang enak? 
Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani" 

||Monster, djika diminta, dikasi pertjoe- 
ma, mintalah sekarang. Habis boelan 
atoer pesenan, 
Bisa didapat di : 
Waroeng Doso Setijo— Tanah Tinggi. 

Toean Tarmat Coop. Gang Melati 
Rawa Mangoen. 

Toean Djajanoerhenda— Poelo Pioen 
Petodjo. 

Buffet Krakatau—Meester Cornelis. 
Toean Partawinata—Gang Sentiong 

dan Bisa beli pada 

S M. SOEBRATA       Kp. Sawah.   
  

Batavia — Ce ntrum 

mendapat Diploma seperti kita poenja keloearan. 

Kita pvenja Dodol selain soedah banjak dapet poedjian di mana- mana ' 
1933. 

v 

Drukkerijweg Samping Boei Gang Tengah 

“ 

smpn 

Harganja moerah 

SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN 

3 

djoega telah mendapat Diploma dari Pasar- Gambir tahoen 

  
Tjobalah ambil Kasam pktan aantoek . menjaksikan. 

' Menoenggoe dengan hormat 

Hoofd Agent Batavia - Centrum 

Kemajoraa Gang Sampi No. 22 « 

  

2 

Toean-:toean dan Njonja 

Apa soedah kenal atau soedah pernah dahar ini Dodol ?. 

Kalau beloem, baik mengenalkan pada kita poenja adres. 

Kita akan sediakan oentoek dahar dengan gratis, 1 

Kalau tocan2 soedah menjaksikan baroe dapat menoendjoekan bahwa ini 

Dodol ada satoe-satoenja koeweh jang boleh di poedji, 

arna dari rasa maoe poen kwalite tnja tidak bisa berobah selamaslama- 

a. Banjak matjem Dodol jang seroepa kita poenja pembikinan tapi beloein- £ 
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.. Soerat dari Mesir. 
Keadaan studenten di Al-Azhar, — Sedari 22 Februari 1935 pergerakan 

mereka Studenten mendapat tindasan. — Banjak antaranja 
dikenakan hoekoeman pendjara, 

Oleh pembantoe ,,Pemandangan”. di Cairo. 

|. Barang siapa jang toeroet memper- 
| hatikan, akan actie, studenten Azhar, 

| dalam pergerakan .0entoek mentjapai 
maksoed2 mereka itoe, sedjak boelan 
November 1934 sampai boelan Fe- 
bruari ditahoen ini, nistatjaja tidak se 
dikit orang meramalkan, jang perdjoe 
angan mereka itoe sedikit kans akan 

“tertjapai. Tetapi sebaliknja. Perdjo- 
angan mereka itoe jakan madjoe 
teroes dengan sepesat-pesatnja, sampai 
maksoed mereka berhasil. Teristimewa 
poela, tidak sedikit oelama2 dan goe 
roe2 dari Al Azhar Universiteit mem 

berikan sorongan dan toendjangan, 
terhadap gerakan kaoem “student itoe, 

baik dengan djalan terang-terangan 

atau dengan tjara semboenji2 alias 
Iempar batoe semboenji tangan. Per- 

gerakan mereka tambah berkobar dan 
bersemangat kesombongan kaoem stu 
dent naik keotak, seolah-olah tidak 

ada jang sanggoep membasmi perge- 

rakan mereka 'itoe. Tetapi setelah 

Azhar bertindak melakoekan sikap, 

membelakan mata dan memperlihat 

kan giginja dimana pemerintah djadi 

tangan |kanannja, kita seboet sadja 

sedjak tanggal 22 Febuari 1935, me 

noempas gerakan kaoem student itoe, 

jang mana .tidak sedikit dari mereka 
| pemoeda student Mesir. jang diper 

kenalkan dengan pendjara mendapat 

hoekoeman €nteng beberapa boelan 

lamanja. Dan terhadap mereka jang 

lain pendjagaan politie oentoek mentje 
gah, mereka bersidang dan berkoem 

poel sangat kerasnja, djoestroe menga 

dakan propaganda dan agitatie tidak 

tidak diberi tempo sekali-kali. Disega 
la pergoeroean Azhar, baik dipoesat 

maoepoen ditjabang-tjabangnja, sam 
pai sekarang masih didjaga oleh poe 

loehan orang politie, Pendjagaan ini. 

jalah dieentoekan, membasmi, djikalau 

ada kaoem stutlent metakoekan propa 

ganda terhadap. teman2nja saja jang 
sedang mengambil peladjaran diseko 
lah itoe. Pendeknja oentoek mendjaga 

ketenteraman mereka jang berhadir 

dalam pergoeroean itoe agar soepaja 

mereka djangan dapat ganggoean. 

Semendjak Azhar “terlaloe streng, 

semendjak pemerentah ia tarik djadi 

temannja, semendjak itoelah poela per 
gerakan studenten Azhar mendjadikan 

kendor melangkahkan kaki soeroet ke 

belakang, seolah-olah tidak bergajala' 

gi. Dan karena pengikoet2 mereka da 
ram pendjara, sipengikoetnja bertaboe 

ran, djadi bertjerai-berai tidak tahoe 

apa jang akan mereka perboeat. 

Karena ini, machine pergerakan ma 

kin lama makin lambat djalannja, jang 

mendjadikan tidak sedikit, djioemblah 

Udari kaoem student itoe, dimana tadi 

. nja, sangat sympathie kepada perge- 

rakan mereka, kemoedian berbalik da 
ri kejakinannja, bertaubat, dan pergi 

“berkoendjoeng kesekolah mengambil 
' peladjaran. Perdjoangan kaoem student 

'ini, djika ditilik gelagatnja sesoedah 
ia mendapat: poekoelan jang hebat 

'itoe, banjak tanda2.jang. memboekti- 
“kan, jang pergerakan mereka itoe akan 
patah ditengah djalan, dengan tidak 
“mendapat atau memetik boeah jang 
@ditjita, tetapi mendapat nama boeroek 

dan tjemar, karena doerhaka terhadap 
oendang2 Azhar, dimana Madjelis Ting 
gi jang menetapkannja, meskipoen apa 
jang ditoentoet mereka itoe tidak me 
leset dari rel keadilan dan sifat kema 
noesiaan. Salah satoe dari tanda2 jg. 
menjatakan, jang bahasa pergerakan 
mereka itoe akan mendjadi gagal, ja- 
itoe patah ditengah djalan, karena se 
mendjak tanggal 23 Februari 1935 
sampai dimasa kita memandjat pena, 
meloekiskan ini toelisan djoemblah 
dari bilangan mereka jang pergi berha 
dir, dipergoenakan di kota Azhar, se 
laloe bertambah tambah setiap hari, 
lebih2 dibahagian oemoem, soedah 
boleh dikatakan telah teratoer, dan 
moerid2 sebahagian besar telah berha 
dir, serta mengambil peladjaran dengan 
sesama. Dibahagian rendah, per- 
tengahan,. tinggi, sefta  college- 
collegenja demikian djoega, seperti ke 
adaan mereka jang beladjar dibahagian 

oemoem, artinja banjak djoega bila- 
ngan mereka jang berhadir dan se- 
nantiasa bertambah setiap hari, meski 
poen beloem bisa diseboetkan telah 
teratoer. Djoega lagi ditjabang2nja 
jang lain »poen, precies seperti ke- 
adaan apa jang ternjata pergoeroean 
itoe. Karena tjabang2 Azhar jang lain 
itoe, dimana letaknja djaoeh dari kota 
Cairo, jang tak” dapat kita persaksi 
kan dengan mata kepala kita sendiri, 
tetapi menoeroet berita2 jg. tersiar 
dan tertera diroeangan pers, maka 
oleh sebab itoe soepaja lebih orang 
bagi pembatja kita akan soentingkan 
disini djoembtah bilangan mereka jang 
pergi mengoendjoengi sekolah pada 
tanggal 5 Maart 1935 menoeroet apa 
jang kita djoempai tertjantoem diha- 
laman pers, dari berita jang opisil 
jaitoe, 1185 orang jang berhadir di 
bahagian Am, dibahagian Tinggi 20 
orang, Koelliah Sjariah 20 orang, Koel 
liah Loegatoel Arabiah 26 orang, Koel 
liah Oesoel oedlin 18 orang bahagian 
rendah 415 orang. dan dibahagian per- 
tengah 174 orang. Adapoen dibahagian 
tjabang2nja, djoemblah mereka jang 
itoe seperti jang berikoet : 

Dalam pergoeroean di Alexandaria 
321 orang pergoeroean Tanta 650 
orang pergoeroean Zagazig 950 orang, 
pergoeroean Arioet 235 orang pergoe- 
roean Desoeki 221 orang dan pergoe 
roean Demiad 280 orang, Demikian 
djoemblah meteka jang mengoendjoengi 
sekolah pada tg. 5 Maart itoe. Dengan 
angka2 jang terseboet, dapatlah pem 
batja memperbandingkan dan mengoe 
koer berapa djoemblah -tambahnja 
merekah jang mengeendjoengi bangkoe 
peladjaran dengan bilangan mereka 
jang beladjar pada achir boelan Febr. 
jang lampaw jang tersehoet dalam 
toelisan kita tempo hari. Satoe tanda, 
pergerakan kaoem student itoe melang 
kah soeroet. Meskipoen demikian, mes 
kipoen machine pergerakan mereka 
telah longgar ' beransoer2 tidak koeat 
lagi djalannja, tetapi toch setengah 
dari mereka beloem djoega berpoetoes 
asa, jang pergerakan mereka itoe tidak 

akan memberi. natidjah jang menje 
nangkan, 

R. S. 
Cairo 6 Maart 1934. 
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“3 Pembantoe kita dari sana menga- 
| barkan : TAN 

(ML .Bhbentoetnja pemili- 
TN han loerah. 

& Boedi di-desa2 daerah Bagelen telah | 
“banjak terdjadi djikalau diadakan pi- 
“lihan foerah desa candidaadt2 loerah 

  

3 Idesa banjak jang melepaskan oeangnja 

If |jang tidak sedikit kepada pendoedoek 
desa jang .mempoenjai hak memilih 

boecat mempengaroehi, teroetama ke 
pada pendoedoek desa jg berpenga- 

roeh tetapi tidak (lakoe) mendjadi 
candidaat, ini diberi ocang tidak se- 

dikit dan didjadikan botoh (pemban- 
toe) dengan disertai perdjandjian apa 
bila si icandidaat bisa djadi loerah, 

akan diberi sebagian dari sawah 
bengkok selama si candidaat mendja- 

bat pekerdjaan loerah. 

Tjara sebagai diatas telah terdjadi   di desa Bodoeg, district Roerwodadi 

dan membawa boentoet jang sampai 

ar y Ina, 

di tangan Politie, doedoeknja perkara 
sebagai berikoet: 

Pada tahoen 1928 S, dipilih mendja 
di loerah oleh orang didesanja dengan 
mengeloearkan banjak oeang, dan di 
bantoe oleh W dan' R., jang nanti 
apabila S. djadiloerah W. dan R. diberi 
sawah dari bongkoknja 1 bouw selama 
S. djadi loerah. Sedari 1928 W dan 
R. mendapat itoe bagian di kerdjakan 
dan dipoengoet hasilnja dengan baik. 
Djoega di moesim panen ini W. dan 
R. mengerdjakan sawahnja sebagai 
biasa. Tetapi setahoe lantaran apa kita 
beloem dapat keterangan, pada Ming- 
goe jang laloe loerah desa terseboet 
telah datang “ke jSawah jang diker- 
djakan oleh W dan R, membawa 
politie2 desa dan orang2 lainnja boeat 
mengetam padi jang beloem begitoe 
toea. W. dan R. jang menanam padi 
dengan soesah pajah tentoe sadja 
melarang perboeatannja itoe loerah, 
akan tetapi loerah tidak maoe menga- 
lah dan timboel pertjektjokan, achirnja 
W. pergi kepolitie memberi tahrekan 
itoe hal. Seorang politie agent bersama 
beberapa politie desa datang kesawah 
boeat membereskan itoe perkara, tetapi 
dari fihak loerah desa tidak maoe 
damai, teroes sadja soeroeh memo- 
tong padi jang beloem toea, dan ia 
bilang : Perkara boleh dioeroes dibe- 
lakang. 

“Perkoempoelan 
Roekoen Tani. 

Atas initiatiefnja beberapa kaotm 
Marhaen di Poerworedjo dan didesa- 
desa sebelah Selatan sekarang sedang 
hiboek?dioesahakan berdirinja perkoem 
poelan Roekoen Tani, Toedjoeannja 
itoe Roekoen Tani, jalah akan mem- 
perbaiki pereconomiannja dengan dja- 
lan cooperatief mengoempoelkan padi 
dan oecang goena membeli sawah 
oentoek dikerdjakan oleh  anggauta- 
anggautanja, itoe perkoempoelan sela- 
ma beloem koeat meloeloe mementing- 
kan  keboetoehannja  anggauta2nja 
sadja, 

—0 — 

Politie-agent bangsa Belanda-Indo 

Pembantoe kita dari Palembang me- 
ngabarkan : 

Didalam soerat-soerat kabar bebera 
pa hari berselangada dikabarkan bah 
wa sedjoemblah politie-politie agent 
dari bangsa Indo jang soedah keloear 
dari Politie Politieschool Soekaboemi 
akan ditempatkan didaerah Palembang. 
- Tentang ini kita mendapat berita 
bahwa pada hari Kemis jang laloe soe 
dah diadakan satoe pertemoean di La 
hat, dimana ada hadir' ambtenaren BB. 
tocan Assisten Resident der Palembang 
sche Bovenlanden. Kepala dari Alge- 
meene- Politie jang sengadja datang 
ke Palembang boeat ke Palembang 
boeat itoe keperloean, Technischc Lei- 
der dari Veldpolitie Palembang dan 

lain2 B.B. dan Politie ambtenaren 
lainnja lagi. 

Didalam pertemoean ini seedah di 
ambil ketetapan bahwa itoe politie2 
bangsa Indo akan dibagi2 boeat bebe 
rapa tempat, tiap2 detachement veld- 
politie akan dikasih 8 orang, jaitoe 
detachament veldpolitie di Tebing 
Tinggi, Batoeradja, Lahat dan Moeara 
Enim. 

Apa ada djoega jang akan ditempat- 

kan dikota Palembang, itoelah kita be 

loem dengar, 
Kabarnja ada mendjadi pikiran poela 

jang mereka itoe akan mendapat tem- 

pat lain dari tangsi politie biasa, poen 

boekan tidak mendjadi pikiran agaknja 
mereka itoe ada dipekerdjakan diba- 

wah commandant politie koelit sawo 

mateng. 5 K3 
Jang kedatangan politie2 Indo ini 

ada mendjadi pembitjaraan dikalangan 

politie2 agent Indonesier, itoelah soe 

dah barang tentoe. 

Si Mika 

Aubade anak2 sekolah atas keda- 
tangan Wali Negeri. 

Dari Magelang pembantoe kita me- 

ngabarkan : 
Regenten Conferentie Midden-Java 

akan didjatoehkan pada tg. 4 April jg 

a.d. bertempat di Magelang, jang akan 
dihadliri djoega oleh tosan Besar G.G. 
Atas initatiefnja schoolcommissie, akan 
diadakan aubade dari anak2 sekolah, 
menjamboet kedatangan GG. tadi, se 
hingga adalah 20 boeah sekolahan da 
ri Inlandsch dan Westersch Lager On 
derwijs jang toeroet ambil bagian. 

Sekarang mereka sedang hiboek mem 
peladjarinja dan  memboeat vaandel 

bagi masing2 sekolahan. 

Poen telah diadakan repetitie leng 

kap (Generaal repetitie) bertempat di 
moeka Residentievorming dengan di 

hadliri oleh Resident, Burgemeester 
dan pembesar2 jang lain, Dari sebab 

dalam receptie itoe masih ada koeiang 

menjenangkan dari bagian anak2 Wes 
ter Dager Onderwijs, maka terpaksalah 

besok tg. 2 April “35 ini akan diada 
kan repetitie lagi. soepaja djangan ketje 

wa kelak djika sampai pada waktoenja.   AI ga 

    

  

Kekoerangan beras di daerah 
Lebak. i 

Oleh pembantoe kita di Rangkasbe- 
toeng. ' 

Tempo hari. dalam ,,Pemandangan” 
kita telah menghabarkan tentang baha 
ja kelaparan dibilangan Lebak, dima- 
na diterangkan poela pertolongan fihak 
Bestuur dengan mengirimkan roepa2 
bibit padi, dander, mantang dan dja 
goeng setjoekoepnja oentoek pa' tani 
jang tanaman padinja tidak djadi. 

Pertolongan ini oleh pa' tani amat 
dihargakannja, dan mereka merzsa soe 
ka sekali karena mendapat bibit se- 
tjoekoepnja, malah lebih dari tjoekoep, 
oentoek mengganti tanamannja jang 
mati lantaran tidak mendapat air hoe 
djan, 

Atas oesahanja Bestuur maka pada 
boelan November-December 1934 di- 
soeroehnja pa' tani memoelai menanam 
polowidjo jang bibitnja dapat diberi 
dari Negeri. 

Oleh karena toeroennja hoedjan da- 
lam itoe boelan ada baik sekali, maka 
tanaman itoe djadinja amat menjenang 
kan, tapi diantaranja jang tidak dapat 
menjenangkan hati pa' tani, jaitoe ten 
tang tanaman djagoeng. Moela2 tana- 

man djagoeng itoe toemboeh dengan 
baiknja, tapi sesoedah pohonnja tjoe- 
koep besarnja, daoennja djadi koening 
dan disana sini banjak jg lantas djadi 
mati, sebagian bisa hidoepteroes tapi 
tidaklah berboeah, hanja djadi boegah 
jang ketjil2 sadja, ig dinamakan orang 
di itoe tempat .djagong seleng”. 

Sajang sekali.akan tanaman djagoeng 
itoe, 1600 Kg. bibit djagoeng potjelan 
jang dapat dipesan oleh Bestuur dari 
Cheribon sama sekali tidak mentjoe- 
koepi hasilnja. Adapoen lain2 tanaman 
seperti dander dan mantang toemboeh/ 
dengan bagoesnja. 

oleh Bestuur diatoer lagi penggarapan 

sawah dan hoema oentoek menanam 

bibit padi, karena itoe waktoe toeroen 

nja hoedjan ada baik. Permoelaan pe- 

kerdjaan ini ada menjenangkan sekali, 

dan padi moelai ditanam pa' tanipada 

boelan Februari dan hasilnja menanam 
ini menjenangkan poela. 

Tapi, tidak didoega doega, pada'ini 
boelan Maart toeroennja hoedjan moe- 
lai koerang dan pada pertengahan boe 
lan sampai sekarang hawa oedara amat 
panasnja dan toeroennja hoedjan djadi 
tidak ada lagi. Bestuur merasa repot, 
karena takoet kalau2 pertolongannja 
itoe mendjadi moebadir, laloe periksa 
kesana sini. : 

Pertolongan dari Bestuur didapat 
dengan setjoekoepnja, tapi dasar pa" 
tani lagi sial, maka tanaman jang se- 
dang ripoeh tidak dapat air, ditambah 
poela dihantam “hama hileud", tana- 
man jang sedang bagoes toemboehnja 
habis dimakan oelat2 jang ketjil dan 
agak hidjau roepanja. 

Hal ini oleh Bestuur telah diberi- 
tahoekan pada Landbouwconsulent 
dan hingga sekarang beloem diketahoei 
ichtiar-apa jang akan dilakoekan boeat 
mentjegah ,hama hileud” itoe, Kita 
sesalkan djika padi itoe tidak kelihatan 
hasilnja, karena sajang pertolongan koe 
rang lebih 1000 potjong padi dari 
Negeri dihantam panas. dan hama 
hileud. 

Pendapatan pemeriksaan Bestuur 

sampai sekarang djoemblah tanaruan 

padi jang dimakan oelat ada kira2 

200 bouw, barangkali keterangan lebih 

djaoeh ada hal-hal jang tidak dapat 
didoega dari sekarang, 

Keloeh kesahnja 
Pa' Tani. 

Tempe hari kita telah terangkan, 
bahwa Bestuur telah mengadakan voed 
selopname, dan .menoeroet pendapa- 
tannja orang2 desa hanja dapat me 
masak nasi lamanja 2 a 3 boelan lagi, 
dan sampai sekarang tempo itoe soe- 
dah liwat waktoenja. Oleh karena ke- 

Pada permoelaan boelar Januari 1935 | 

    
tempat2 jang sedang terantjam itoe, 
barangkali ada keterangan2 jang me- 
ngedjoetkan. ! 

Disatoe- kampoeng kita dengar.anak 

iboenja. Kita dengar anak itoe sajoep 
sajoep' sambatnja : ,,Ema, djangan akoe 
dipoekoel, akoe tadi menangis boekan 
karena nakal, tapi kepingin makan 
nasi”, Kita samperkan orang itoe dan 
dapat keterangan bahwa dalam roemah 
itoe soedah 3 hari lamanja makan 
sewpan dander dan koeloeb matang. 

Djoeroetoelis. Wedana Leuwidamar 
dapat pergoki orang masoek didapoer 
nja mentjoeri beras jang disimpan di 

Fpendaringan. Tapi itoe waktoe tidak 
dibikin apa apa, ia poera poera tidak 
dilihatnja. 2 

Kemoedian di initainja oleh Djoeroe- 
toelis orang itoe keroemahnja, dari 
omong2 dalam roemah tangga orang 

sjang tjelaka itoe dapat keterangan bah- 
wa dalam roemahnja soedah 4 hari 
tidak memasak nasi. Djoeroetoelis tadi 
laloe perentahkan pada isterinja soepa- 
ja orang 'itoe dikirim 3 kobokan beras, 
dan saban2 waktoe orang itoe soepaja 
ambil air dan kajoe bakar dan sebagai 
oepahnja diberi beras. 

Pada waktoenja bajaran koeli di 
Onderneming orang paling moedjoer 
terima. wang koelian bersihnja satoe 
doea Ppitjis sadja, karena dipotong 
harga beras jang diambil tiap2 “hari, 
malahan tempo2 ada koeli jang sama 
sekali tidak menerima sisa oeang koeli 
dan ada poela tekor. 

Dalam itoe daerah penarikan padjak 
Landrente tahoen 1934 sampai seka- 
rang baroe separohnja jang masoek. 
Dwarsschrift ta dapatdidjalankan oleh 
Bestuur, karena meskipoen 1 hari di 
datangkan orang 10 dwangschriften 
toch pa tani tidak sanggoep membajar 
nja. 

Di lain tempat dwangschrift soedah 
lama berlakoe dan banjak kedengaran 
orang memoekoel tjanang diroemahnja 
orang jang noenggak padjak. Tapi ba 
gi daerah Lebak poekoelan tjanang 
itoe roepanja ta'akan menakoetkan 
orang. Na 

Menoeroet kabar jang boleh diper- 
tjaja, Wedana Leuwidamar soedah me 
madjoekan voorstel pada College van 
Gecommitteerden R.R, Lebak, soepaja 
Regentschaps Werken mengadakan 
roepa2 pekerdjaan ocrtoek-orang2 jg. 
menoenggak padjak. Pembajarannja 
sebagian goena penitjilan padjak dan 
sebagian lagi dibajar dengan beras. 
Djika kedjadian itoe akan mengoen- 
toengkan pada doea pihak, jaitoe pa-. 

sak nasi diroemahnja. 

Kita soedahi toelisan sampzi disini, 
tapi djika ada kedjadian jang lebih 
penting, akan kita terangkan lagi. 

—O— 

  

Mevr. A. Scheltema Joustra 

Oogarts 
Raden Salehlaan 45 Tel, 6167 WI. 

7.30 — 8.30 pagi 
5 —7 sore 

Djam bitjara 

41 3 
  

  

  

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 

Sawah Besar —0 Batavia-Centrum 

Telegram-adres : BAKRI 

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

    
  

Bisa dapet beli di mana 

pada kita. 

219-3   terangan ini kita sengadja pergi ke- 134 

Pe mm 

  

Gedeponeerd No, 25057 
SABOEN ,CITRONELLA" 

9 Terbikin dari Minjak Sereh haroem baoenja, banjak boesa awet dipakenja boeat 

tjoetji segala matjem Toean dan Njonja poenja pakean jang paling haloes, dan 

taro dalem Toean dan Njonja poenja Waschtafel. 
v 

Toko-toko dengen harga 

1 potong dari 1 kati lebi f0.12'/, per potong 
I potong ketjil tjoema | 

T'joba satoe kali, Toean dan Njonja nanti selaloe goenaken ini Saboen ,/Citronella 

Djikaloe Tocan dan Njonja pcenja langganan belon ada sedia: bolea minta teroes 

f003 per potong 

Bocat djoeal lagi bisa dapet ketrangan dan tjonto pada. 5 

ZEEPYFABRIEK .PRINSENLAAN 
Prinsenlaan »'2 — 

Sa BA Ge aa Mapan DD De 

Telefoon Bat. 719 

anak sedang” menangis dipoekoeloleh. - 

djak dibajar dan orang2 dapat mema 

  

( 
“ja 

s
n



   
        

    

     

  

   

       

  

  

       'roepa PSI TAKAN-TJITAKAN dan 
ekerdjaan CLICHE'S, ONT WERPEN 

186 

  

   | . Mogsim Soggah T 
— Perloe moesti ichtiar aken tambah penghasilan ! 

"Maka! itoe sewalah Toko di Kramatplein No. 3(Pasar Merah) tjotjok 
—— sekali boeat 'Tocan boeka peroesahaan disitoe. Oewang sewah 

. moelai dari F 30.— dan lebih djaoe 

E 1 Boleh berdami pada —. 

. KHONG TIN 
. Kantor Tongtangan 12, Telefoon 400 Batavia. 225 
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| HARGA SEKARANG! 

Kain pandjang Banjoe- 
mas pinggir f 1,75 f2,50 

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 

5 Kain pandjang Solo tre- 
lis 11,85 f2,55 

Kain pandjang Solo Bi- 
2 asa f 1,00 f 1.50 

Kain pandjang Tasikme- | 
laja 11,25 £ 1.60 
  

  
Prijscorant Gratis 

    

Tenoenan Indonesia 
asli. 

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

it Saroeng Garoet f),75 
2 4 Nan : f2 — f245 
SA Bea ae aa RE aa Donggala f2,25 f 2,75 f 3,50. 

da ES 5 Saroeng Gheribon f 1,80 f2,20 f 2,70, 

  
ia . : Menoenggee 

Batik en Palekat handel 

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

  

  

HERAN 

  

! 

Coiffteur Awang. 
Kramatplein (Pasar Merah) leter W. 

| Tempatnja bagoes. Potongannja Netjis 

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

HERAN ! 

  

HERAN !| 

   

Saksikan !! 
  

  

  

Te 
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The Metropolitan English 
Night School 

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

Ir ima 

beladjar bahasa Inggeris. 
Ditanggoeng bisa bitjara da- 

lam tiga boelan. 
Peladjaran lain: Shorthand, 

Typewriting, Correspondence. 

a 

  

moerid baroe boeat 

N
a
n
a
 

na
 

| 

E 

: 

MEN Ad ob 5 0OAL OA 100555 

    
   

    

Soedah datang Asli Tabib Badan dalang” 

TABIB Dr. ABDULKARIEM 
NAN HINDUSTAN 

Ban 
  

  

  

Ini Tabib jang asli Smluh 40 tahoen lamanja tersohor dan bekend 3 
di Kota Batavia-Centrum, baroe datang lagi dan tinggal di mna 3 
lama djoega jang terseboet di bawah. 
Dan sekalian toean2, njonja2 dan soedara2 soedah terkenal Ya 

“saja soedah mengobati segala roepa2 penjakit seperti ambeien en Il 

hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm zZonder operatie. - 

Baroe boeka lagi di Molenvliet Oost 15 sebelah Ilir Weeskamer “. 

Batavia-Centrum, 

Menoenggoe dengan hormat, 

TABB Dr, ABDULKARIEM 

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

  

  

Director, 

B. SAWARANDASS 

Registered teacher     

  

  

AWAS 

Chine 

dan 

sebab soedah di boeka Curcus Ma- 
Schrijven dengan sepoeloeh 

djari dan Leidernja di tanggoeng Ge- 
diplomeerd, Demikian Curcus Siang 

dan malem bahasa: Inggris-Melajoe 

dan Inggris-Belanda,-Belanda-Metajoe 

dan Duitsch-Belanda. Goeroenja se- 
orang ex. Student dari R: H. S. Bata- 

via. Keterangan boleh dapat pada: 

Vendu-Comm. &. Adm. kantoor 

SALAM: 
19 Il 

PALEMBAN G— 

PERHATIKAN benar2 

ir (Kapoeran I) 

221 

  

    

  

“ 

Model MiHitos 

  

1 

1 

  
930—1935 

DELYANA 
MEUBELS & RJWIELHANDEL 

KRAMATPLEIN 37 
  

  

  

   
    
   

   
   
   
    

   
    
   

   

  

, TO KO SLAM ET 
FILIAAL PASAR OOST No. 19 — TELEFOON No. 40 M.C. 
  

' HANDEL IN MANUFACTUREN —» 
voor Dames en . Reeren-Modeartikelen 

ix Speciaal menjediakan keperloean poetera dan poeteri barang 

“late dan kargo ditanggoeng menjenangkan, dengan harga jang 

menfjotjokin keadaan zaman, 
"is « 

: ' Pembeli oentoeng dan kitapoen oentoeng 

— Bila pembeli befoel soedah kenal dengan toko kita, kita jakin se- 
£ # 

Tam anja meadiadi kita ppenja lengganan. 

7 2 Nak Inilah jang Ke HikndTah di pikibed pembeli barang ba- 

cow. k dengan Lam da moerah, inilah dia. 

  

    

Y 

UL. 

IV. 

Di 

126     
V. 

SOEDAH TERBIT 

»Kris 
dan Kapitalisme” 

MOHAMMAD HATTA 

tebainja XII -I- 90 moeka 

formaat 16 X 24c. 

ISI KITAB: 

Indonesia dalam krisis. 
II. Dari hal pengertian ,,krisis“. 

Tingkat-tingkat zaman per- 
ekono 
Soeso 
dan k 

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

R EMCURS TIDAK DIKIRIM, 

Betawi 

Toean Soemanang, Kramat 174. |. 

Administarie Pemandangan 

Keterangan kunjuktur dan 
cyklus. - 

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

PENERBIT t. LEMBAO TOEAH 

Gg. Kebon Djeroek 37 
Batavia-Centrum. 

is Ekonomi 

OLEH 

mian, 
enan” perekonomian 
risis. 

lekas, ditjetak tidak. 

boleh dapat pada:   
Senen 107   

      

  

  

  

      

       

mi 
Paling moestadjab diatas doenia | - 

.CRYPTAL”- | e 

  

      
    

€CRY PTAL 
OBAT SAKIT RADJA 

JANG PALING DJEMPOL 

  

L
g
 

N
T
 
M
p
 

NP | 
Basmikanlah penjakit kentjirg denganmemakai obat ,CRYPTAL' '! 
Satoe satoenja obat jang paling mandjoer dan berboekti serta berfaedah 

p. flesch isi 100 boetir f. 3.25 

p. flesch isi 50 boetir f. 1.85 

p. flesch isi 30 boetir f. 1.25 p 

TERDJOEAL OLEH: : 

2 KL ANNOSHITAS& Co. | 
No. 9 Sawah Besar Batavia-C. Telefoon 3328 Weltevreden 

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

  

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 FOEN Gs 

Senen 75 Telf. 3313 WI. Batavia-Centrum 3 H.     

 


