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PERATOERAN PER. 

DAGANGAN 
    

Sampai sexarang kita beloem per- 
“tjaja bahwa” barang2 moerah akan 
membahajakan  handeisbalans “atau 

“ kedoedoekan negeri Indonesia, malahan 
ada satoe hadiah jang menjenangkan 
kita semoeca didalam djaman kekoe- 

« rarigan oeang ini, Tapi seperti waktoe 
“ doeloe atjapkali telah dibitjarakan oleh 

banjak soerat kabar kita, maka atoeran2 
pembatasan itoe mempoenjai alasan 
jang lebih djaoeh dari pada oentoek 
memperbaiki handelsbalans jang sela- 

5 manja masih actief atfu baik sekali. 

Bahwa kita soenggoel' memperloei 
2 itoe barang2 moerah, diboektikan oleh 

“ itoe rentjana Handelsordonnantie jang 
.sekarang sedang ramai dibitjarakan 
di .dalam Volksraad dengan mana 

Pemerentah minta kekoeasaan oentoek 
mentjegah kenaikan harga barang2, 
terseboet dari lain2 negeri djikalau 
diberhentikan pendjoealannja oleh .ne 

“ geri jang sekarang biasanja mendjogal 
“ pada kita, 

Dimana di semoea lain2” negeri, 

harganja semoea barang2 soedah toe 
roen. dengan banjak sekali, maka di 
negeri kita ada pengharapan bahwa 
harga itoe akan naik denga meliwat 

- batas. 

Oleh karera mana kita hanja bisa 
menghargakan itoe maksoed oentoek 
mentjegah kenaikan harga, teroetama 
berhoeboeng dengan keadaan kekoe- 
rangan oeang di negeri ini. Di pinggir2 
djalan di daerah Priangan jang terke 
nal sebagai daerah jang paling ber-| 
warna pakaiannja, kita soedah melihat 

bagaimana banjak sekali orang2 jang 
alangkah kotor (haveloes) pakaiannja. 
Beloem pernah kelihatan di waktoe 
doeloe meskipoen harganja sekarang 

Oemoem soedah lama mengetahoei 
bahwa atoeran pembatasan itoe diada 

kannja oentoek menoiong peroesahaan 
di Nederland. Dengan terang ordon- 
nanties jang paling belakang tentang 
perkara ini, mengoemoemkan bahwa 
sekian procent dari barang2- handdoek, 
selimoet, dsb. mestidibestel dari Ne- 
derland. Baiklah Nederland sebagai 
iboe-negeri mempoenjai hak atas per- 
tolongan tanah djadjahannja atau Iain 
bagian daerahnja, Ini ada' satoe soal 
jang boekan ada di dalam pertanjaan 

lagi, tapi semoea kita soedah mengerti. 

Akan tetapi sekarang njata poela 
bahwa sedemikian banjaknja atoeran2 
itoe, soedah mempekerdjakan Pemeren 
tah dan meroegikan Indonesia. Boekti- 
nja sadja, terbatja didalam keterangan 
jang dioetjapkan di dalam Volksraad: 
Tapi karena apakah hanja bagian Indo- 
nesia jang mesti, membatas .pema- 
soekan itoe barang barang 'moerah. 

''Karena apakah  Nederiand sendiri 
tidak ikoet atau telah moelai dengan 

' berboeat demikian. . Sebab - sebagian 
dari crisis 'pereconomian di Nederland 
disebabkannja oleh karena dibandjiri 
barang2 'moerah, oempamanja gerst, 
mais, haver, rogge (roepa2 matjam 
padi, koren) kajoe, minjak tanah, telor, 
roepa chemikalien,- barang2 pakaian, 

dsb. Semoeanja ada lebih dari 200 
roepa matjam2 barang jang semoea 
datang dari Rusland dengan harga me- 

njedihkan kaoem Producenten di Ne- 
derland, Artinja harga ' jang rendah 
sekali. Harganja seboetir telor ajam 

ocempamanja, toeroen- dari 10 cent 
sampai 1 1/2 4 2 cent. Satoe stel -pa- 
kaian confectie, toeroen harganja daril 
kl. F. 50,— sampai kl. F. 15, 

  

  

Japan diserang ketjelakaan lagi 

Bandjirjang hebat, 
Aneta kawatkan dari Tokio bahwa 

sebagai kesoedahannja toeroen hoedjan 
lebat sampai 24 djam' lamanja maka 
negeri Japan kemoedian diserang oleh 
bandjir jang hebat sekali, 

Ditaksir oentoek sementara waktoe 
ada 60 orang mati. 

. Jang paling banjak mendapat keroe 
gian, jalah Kijoto, itoe kota 'jang in- 
dah sekali. | 1 

Keroegiannja ditaksir ada 20 millioen 
en. 

# 44844 boeah roemah masih terren- 
dam oleh air. 

Koerang lebih 100.000 orang men- 
djadi korbannja ini keroegian, dari 
mana ada 20.000 jang tidak mempoenjai 
roemah lagi. as 

62 boeah djembatan telah dibinasa- 
ikan oleh air bandjir, dari mana ada 
banjak jang terkenal didalam riwajat 
negeri dan terkenal diseloeroeh doenia. 

—gm 
# 

Pemogokan di Amerika 

Aneta Reuter kawatkan dari Was- 
hington bahwa moelai dengan tang- 
gal 1 Juli (ini hari) telah dioemoem- 
kan satae pemogokan di dalam daerah 
daerah tambang batoe-arang jang me- 
njangkoet 450.000. orang Kaoem Boe- 
roeh oentoek perkabaran lebih djaoeh, 
lihatlah di dalam roecangan kawat 
Amerika, : 

  

Tentoe sadja kaoem pemeliharaan 

ajam dan lain2 producenten itoe, ham- 
pir semoea malaise dan minta perto- 
longannja Pemerintah (ketjoeali minjak 
tanah jang- masih tegoeh bisa berdiri) 
Tapi .menoeroet pengetahoean kita 

Pemerentah Nederland tidak menga- 

dakan atoeranynembatasan jang sede- 
mikian bajak Depari dinegeri ini, 
melainkan memberi sokongan oecang 
kepada bel-bagai2 kaoem producenten 
itoe dengan sedjoemblah lebih dari 
pada 200 millioen roepiah, Sebab ba- 
rang2 moerah itoe, tentoe sadja sangat 
menjenangkan kaoem Importeurs dan 

nja, 
5 : 

(Di Indonesia, kaoem Pembeli jang 
kekoerangan oeang mesti membajar 

bea. Dan baiknja sadja kita barangkali 
akan tertolong sedikit oleh itoe ordon 
nantie baroe oentoek mentjegah soe- 
paja kita kaoem Pembeli djangan men- 
dapat terlaloe banjak keroegian. Oleh 
karena” mana perniatan seoemoemnja 
itoe ada baik'sekali sebagai compen- 

satie dari atoeran? pembatasan jang 
meroegikan itoe. | 
 Boekan sekali kita mempoenjai pre- 

tentie lain, dari pada hanja oentoek 

land dan Indonesia, meskipoen katanja 
'bersatoe' tegoeh, masih djaoeh dari 
pada. ada satoe 'persatoean didalam 
oeroesan crisis, Oleh karena mana be- 

ngi oentoek-.melandjoetkan sekali lagi 
itoe motie oentoek mendirikan satoe 
Commissie oentoek mempeladjari so- 
al-soal pereconomian diantara Neder- 
land dan Indonesia. Soepaja djangan 
selamanja Indonesia jang mesti beker- 
dja bersama-sama dengan Nederland, 
tapi sebaliknja poela. 

Ss. D,   
Aa gi PN Kh “9 Kn 5 Rea 

BA baka unlan WAN el al 

kaoem pembeli di Nederland semoea- |. 

memperlihatkan bahwa diantara Neder- | 

nar ada alasannja boeat toean Ratula:|. 

        

   
  

    

   

  

Diterbitkan oleh 
Drukkeri ,PBR MANDAN GAN 

Dir. R. H. O,DJOENAEDI 

Kantoori Senen 107 Bat,-Centrum 

HARGA LANGGANAN: 

Indonesia satoe kwartaal f 4,50 

Locar Indonesia | | | , f 5,50, 

Boleh dibajar boelanan, tetapi 

brenti haroes' diachir kwartaal, 
3 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie, 

MAN RENA EA SIS ATAS HI AHA DE ENASSERSNG 

  

  

Senen 1 Juli 1935 

Fabriek mesin terb:ng di 
Tandjoeng Priok 

Tentang itoe pembikinan mesin ter 
bang oleh maskapai perawatan kapal 
“Droogdok maatschappij Tandjong 
Priok“ Aneta masih mendengar kabar 
bahwa. fabriek Kooihoven di Nederland, 
akan mengirimkan beberapa orang ke 
Indonesia, oentoek memberi pendidi 
kan di dalam bengkel2 di Tandjoeng 
Priok kepada satoe staf-pembikin me 
sin terbang. 

— oa 

Gemeente Koeminis. 
Aneta Kawatkan dari Finsterwolde 

bahwa di dalam pemilihan2 oentoek 
Gemeenteraden jang paling belakang, 
maka Kaoem Koeminis di dalam Ge- 
meente. Finsterwolde mendapatkan 6 
koersi dari: 11 tempat kedoedoekan di 
dalam itoe Gemeenteraad. 

yaaa 

Oecang roepiah selamat lagi 

Moelai dengan tanggal: 1 Juli, Java 
sche Bank menoeroenkan discontonja 
dari 4 1/2 pct sampai 4 pct. 

mam pa 

Siapa Indonesische Journalist 
Alasan Perdi. 

Seorang coilega minta toelisannja di 
bawah ini kita moecatkan: 

Soal ,Indonesierschap“ dari seorang 
journalist jang hendak maoe djadi lid 

ada sangat actueel. 
Apakah jang sebenarnja' mendjadi 

pokok perselisihan pikiran ini ? 
Itoelah anggapan bestuur , Perdi", 

jang telah oemoemkan dalam congres, 
bahwa lid Perdi itoe hanjalah journa 
list bangsa Indonesia sedjati. 

Menoeroet pikiran kita, memang itoe 
alasan jang sebenarnja, karena azasnja 
Perdi memang tergantoeng pada soal 
kebangsaan Indonesia. 

Sekarang seorang journalist bangsa 
kita, ialah Sanoesi Pane, memper 
bintjangkan dalam .,Soeara Oemoem'"" 
bahwa seorang bangsa Indo'jang 
tjinta kepada bangsa dan tanah air ki 
ta ini, boleh djoega diseboet ,,Indone 
sier,” mengingat djasanja jang tersang 
koetan itoe, ialah seorang journalist- 
politicus jang boekan asing lagi pada 
kita semoea, : 

Itoe pemandangan ada satoe ,,baar- 
lijk onzin” semata-mata, karena tjinta 
atau sympathie pada bangsa Indonesia, 
itoe beloe m boleh mendjadi motief 
atau argument, bahwa jang ber- 

  

Ibidalam bagian ini. hari dimoeat vefslag arak-arakan 
'hari Minggoe kemaern,— Disini nampa bagaimana rama 
orang bawa diatas tandoean jang dihiasi kehidjauan.   2 ATT eka 

dari Perdi roepa2nja dalam waktoe inii 

  

Losse nummer 

  

10 Cent 
  

kepentingan itoe (belanghebbende) djoe 
ga mesti dianggap ,Indonesier”, 

Bahwa tosan P. F. Dahler, seorang 
bangsa Indo jang soenggoeh2 berdiri 
dibelakang pihak bangsa Indonesia 
dalam pergaoelan hidoep kita ini, ada 
seorang Indonesische journalist, itoelah, 
menoeroet pikiran kita, tentoe djoega 
tidak akan bisa diterima oleh toean 
Dahler sendiri. 

Taalkundig dan historisch, 
alasan Sanoesi Pane itoe tidak dapat 
dibelakan. 

Toean Dahler itoe atau seoemoem- 
nja seorang bangsa Sana atau bangsa 
Asing lain jang bekerdja dalam jour- 
nalistiek Indonesia, bolehlah kita se- 
boetkan journalist dalam journalis 
tiek Indonesia, tapi mereka itoe boe 
kan Indonesische journalist. 

Perkataan atau ma'nanja ,,Indone- 
sisch” itoe mengenai kebangsaan 
dan boekan tergantoeng dari sympathie 
atau tjintanja pada bangsa Indonesia. 

Lagi poela, haroeslah diselidiki de 
ngan baik, bahwa Bintang Timoer 
memang: boekan koran kepoenjaan 
bangsa Indonesir, tapi Bintang Timoer 
itoe adalah koran,.. : ,. . dari Wees- 

  

   

  

  

  

  
HIS MASTER'S VOICE 

Platen GRAMOPHONE 
TJAP ANDJING 

Opname tahoen 1935 jang ternjanji 
oleh artisten seperti terseboet di 
bawah ini sekarang soedah sampe: 

Mr. S. Abdullah 
Mr. Gadjali 
Miss. Eulis 
Miss. Jacoba 
Miss. Soepia 

Lekaslah pesen djangan sampe 
keabisan 

Importeur. 
N. V. Handel Mij v/h C.M. Luyks 
Batavia-C.' — Telefoon 3575   kamer Betawi, jang sekarang dipim 

pin oleh toean Laoh dan Dahler jang 
kedoeanja boekan bangsa Indonesia. 

Toean Laoh ada , gelijkgesteld“ dus 
—Nederlander ! 

JOURNALIST 

Kita sebenarnja telah merasa bosen, 
pandang tidak ada goenanja bitjarakan 
ini hal, poen kepentingannja .goena 
oemoem tidak ada, 

Djikalau toean Dahler mentjintai 
pada apa jang bersifat Indonesisch, 
meskipoen ia tidak diterima mendjadi 
anggota, bisa djoega bekerdja memban 
toe dari belakang dimana pikirannja 
jang benar bergeena oentoek Perdi 
tentoe akan dipakai. Tak oesah dioeloer 
pandjang-pandjang hanja disebabkan 
satoe orang. Publiek bisa djemoe! 

Kita soedah' njatakan pendirian dan 
... basta! Jang setoedjoe tinggal se 
toedjoe, jang tidak, tinggal tidak. Ka- 
lau orang tidak oetak-oetik menjelentik 
» Pemandangan“ Itjamboek Senen tidak 
akan bikin poenggoeng orang babak 
sampai berwarna merah-biroe. 

Ss, 
an jaan 

Perarakan menjamboet 1 Regent Wiranatakoesoema 

ha maka nat 3 

Bandoeng ” — Telefoon 268     
  

  

Tamoe dari Japan di Menado. 

Aneta kawatkan dari Menado, dengan 
menarik banjak sekali perhatian, hari 
Minggoe pagi2 telah sampai di Manado 
itoe serombongan toean2 dari Japan 
jang akan mengoendjoengi Indonesia 
dan terdiri dari anggauta2 Parlement 
dan lain2, 

Mereka disamboet datangnja olen 
dd. Resident, Burgemeester dan Haveh 
meester, kemoedian maka semoea 
pendoedoek Japan ikoet naik. 

Poekoel 11 tamoe2 terseboet meng- 
adakan contra-bezoek kepada roemah- 
nja dd. Resident, kemoedian maka 
mereka memoetar-moetar kota dan lan- 
tas berkoempoet diroemah bola. 

Anggauta2 Parlement telah berangka 
lagi poekoel 4 sore dengan kapa 
» Palao Maru", 

Toean Yamaji, Secretaris dari De- 
partement oentoek ocroesan loear fie- 
geri, tidak ikoet lagi, tapi tinggal di 
Manado. Di dalam minggoe depan, ia 
akan berangkat ke tanah Djawa. 

9   

  penjamboetan Regent Wiranatakoesoemah di Bandoeng . 
i orang seperti semoet,. sementara Boepati jang ditjinta 
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| nja tocan roemah 

. moerid berlari, . .. 

   
     

|. Anak djaman sekarang | 
. Oemoer Stahoen ter- 

|. bang Batavia-Bandoeng. 
Bahwa perboeatan | | ring ditiroe oleh anak, ini memang benar, Maka orang Belanda poenja 

peribahasa ,Zooals de ouden zingen, 

    

  

    

Poetera tosan Saeroen, moerid se- 
kolahan Noordwijkschool klas 3 baroe 

. cemoer 8 tahoen lebih beberap boelan, 
pada vacantie akan tinggal di Ban- 
doeng, Ditanja  perginja kesana di- 
papak familie . dari. Bandoeng, atau 
diantarkan dengan auto oleh bang 
Doel. Djawabnja: 

“Och lebih baik terbang sadja, ke- 
maren ini toch bapak djoega terbang 
ke Soerabaja". Na Ta 

Ajahnja pikir2 memang kalau anak 
ketjil pergi sendirian dengan kapal 
oedara KNILM. tebih sentausa, Tidak 
melintas rail, tidak berdesak desak" 

dan itoe kendara'an tidak banjak be- 
renfi diantaranja. Bedanja dengan kaar 

tjis klas 2 serba pengantar tidak sebe 

rapa, dibanding dengan wang benzine, 

lebih moerah banjak. Tan 
Ini pagi toean Saeroen antarkan ke 

Tjililitan. Beloem sampai ia kembali 
kekantoor, dari Bandoeng ada telefoon 
interlocaal dari toean Moh. Sanoesi, 
redacteur ,,Pemandangan” di Ban- 
doeng, minta pada kita (redactie) soe- 
paja bilang pada toean S. bahwa 
poeteranja dengan selamat soedah 
sampai di Andir, dipapak. poen lantas 
dihantarkan oleh toean Moh. Sanoesi 
keroemah jang ditoedjoe, 

Perdjalanan Batavia-Bandoeng de- 
ngan kapal-oedara ada lebih tjepat 
dari perdjalanan station kapal-oedara 
Tjililitan-Batavia Centrum dengan auto! 

Orang2 K,NI,L.M. dari hoofdbureau 
sampai stationschef dan personeelnja 
serta piloten tjoekoep manis boedi dan 
entengan oentoek tolong pada tiap2 
penoempang, apa lagi anak2, dilajani 
dengan baik sekali. 

Waktoe jang sangat baik 

Keoentoenganbagi 
pembeli. Tn 

Bagi pembeli, tentoe tidak asing lagi 
Toko Batik M,I. Ma'asoem Senen No. 
135» Eta jang menjediakan berma- 

tjam-matjam batik jang bagoes, harga 
.menfjotjoki zaman dil., satoe kegem- 
biraan bagi pembeli... 

Lebih Iandjoet kita persilahkan pem 

batja jang ingin berbelandja, menjeli- 
diki dan memperhatikan isi advertentie 

& 

jang dimoeat ini hari. 

Djoega kita beri tahoekan pada . Adverteerders, advertentie jang tidak 
| dimoeat hari Sabtoe, disebabkan ke 
koerangan 
moeatkan. 

tempat, — ini hari kita 

Lantaran anak ketfjil bisa timboel 
—.. lacetan api bi 

Kemaren tengah hari diroemahnja 
seorang Indonesier di Menteng Poelo 
hampir sadja terbit kebakaran. Asal 
nja seperti berikoe saat itoe anak 

ra beroesia 
   

   

    5 tahoen, zonder diket: 
bermain-main dengan s 

    

gretan, dan berbetoelan dekat dengan | 
randjang dikamar, begitoelah dengan| 
lantas ajah boendanja anak soedah:| 

3 Be 

djaoeh, rt 
Jatau kotor atau bagaimana sadja asal 

. Imasih rada kentara, boleh dibikin besar 
dan baroe kembali, djoega dengan 
potongan 20 pCt, : $ 

  

Pembatja ,, Pemandangan” djangan 
loepa,- djikalau maoe bikin portret, 

Iharoes ke Andalas Studio”, Pasar 
(Baroe 99. AN 

— Satoe-satoenja fotoatelier disebelah 
lain bangsa poenja jang banjak djoem 
blahnja. "1 ai 

Serat Weda Tama 
P, Mangkoenegoro memberi koeasa 

kepada perkoempoelan “Java-Instituut“ 

an, tentang salinan didalam bahasa Be 
landa dari itoe boekoe “Serat Weda 
Tama" dari R. M. Ng. Wirjokoesoemo, 

Pengiriman2 mesti dilandjostkan ge- 
beloemnja tanggal 1 Januari 1936. 

Pa 

Pembongkaran dan pentjoerian 
Satoe toko Tionghoa 
djadi korban, 

Kemaren pagi kira djam 7 telah da 
pat diketahoeci bahwa seboeah waroeng 
kepoenjaan orang Tionghoa di Karet 
Tanah abang soedah kebongkaran ke 
dainja itoe, dengan djalan menggasir 
dari bagian samping roemah, dalam 
mana pentjoeri terseboet telah beroen 
toeng sekali bisa menggondol beberapa 
pak Sigaretten dan geretan serta se 
djoemblah oecang f 9.— lebih. Menoe 
roet keterangan bahwa ketika pegawai 
dan eigenaar waroeng terseboet akan 
poelang diwaktoe sorenja djam 8, ter 
lebih dahoeloe oleh mereka sebagai 
biasa dikoentji dahoeloe waroeng itoe 
dengan rapat2 dan di slot poela dari 
loear. 

Akan tetapi setelah pagi harinja me 
reka dibikin terkedjoet, karena kenja 
taan bahwa ia poenja waroeng tadi ma 
lam soedahdi bongkar oleh pentjoeri. 

Diwaktoe itoe djoega dilakoekan 
peperiksaan, kembali kemoedian ternja 
ta poela poela satoe kofer berisi 
beberapa helai barang2 pakaian telah 
digondol. Politie jang diberi tahoe 
lantas mendjalankan pemeriksaannja, 

3 iga 

Anak ketjil djatoeh disoemoer. : 

. Kemaren kira djam setengah 6 sore 
di Tandjoeng Grogol soedah kedja- 
dian seorang anak ketjil djatoeh dalam 
soemoer, tetapi beroentoeng ketahoean 
orang banjak sehingga boeroe-boeroe 
di angkat keloear, dan teroes toeboeh 
itoe anak ditoenggangkan kepala keba 
wah dil. ichtiar boeat menoeloeng 
djiwanja. " 
Achirnja, zonder pertoeloengan dokter 
maka anak itoe dapatlah mengeloear- 
kan soeara tangisannja. 

Lagi soeatoe tjontoh bagi kaoem 
iboe-bapa jang lalai. 

2 , 

Handelscontrole-Ordonnantie 
| Didalam pembitjaraan oentoek ke 

doea kalinja tentang itoe rentjana 

Handelscontrole-ordonnantie, t. Weyer 

(dari Ondernemersbond mengoendjoe- 
kan bahwa ia tidak mempoenjai kebe 

ratan terhadap kekoeasaan jang besar 

itoe jang dipintah oleh Pemerentah. 

Akan tetapi kekoeasaan ini mesti ter- 

batas sampai satoe perkara sadja. 

| Toean Thamrin mendapatkan ba- 
njak keterangan di dalam djawabannja 
'Pemerentah, dan ia tidak akan mem- 

voorstelkan perobahan oentoek mem- 

batas lamanja bekerdja dari ini ordon- 

nanties, 

Diterimabaik. 

Mr. Hart Regeeringsgemachtigde 

jang memperlindoengi “ini rentjana, 

di bikin kaget bahwa dikamarnja telah| mengoendjoekan bahwa Pemerentah 
terbit kebakaran. 
Roepanja sewaktoe anak itoe main 

geretan terseboet apinja soedah me 
njambar ke sprij dan teroes berkobar2, | 

lakan memperhatika dengan teliti sekali 

bagaimana itoe atoeran2 akan dipeker 

djakan dan d'lakoekannja. 

Kemoedian rentjana Handelscontrole- 

' Oentoeng sebeloemnja api itoe bisaordonnantie itoe diterima baik dengan 
menjambar kemana2, keboeroe orang 
banjak datang menolong padamkan, | 

| akan tetapi tempat tidoer itoe berikoet 

 boelan, diadakan 

kelamboe dan sprijnja soedah ta' dapat 
| dipakai lagi. . Pat Lap 

- Mena 

»Andalas Studio“ Pasar Baroe 99 
| Inihari diboeka. 

Sebagaimana tempo hari telah dil 
kabarkan, di Pasar Baroe 99 moelai 
ini hari diboeka peroesaha'an memor- 
tret segala matjam dan perkakas2 
portret, sebagai foto-toestel jang moe- 
rah, listen jang endah, films dan 
se bagainja: 

»Andatas Studio“ bagian buiten- | 
'opnamer dibawah pimpinan toean A. 

Mendur dan bagian atelierswerk di 
pimpin oleh tocan Baheran. 

Oentoek abonnes ,Pemandangan" 
moelai Ini harissampai tanggal 15 ini 

an atoeran begini : 
Siapa sadja abonne jang datang bawa 

negaticf portret dikasih persen satoe 
vergrooting gratis. Jang tidak mem- 
poenjai negatief, boleh portret dengan 
potongan harga 20 pCt, 

Portret ajah, atau iboe atau siapa |: 
sadja janz soedah meninggal atau 

  

   

  

. 
P3 

tidak di-stem lagi. 
Ne Kah 13 map 

Malam Periemoean P,P.T.S, Djakarta 

Pada hari Saptoe malam Minggoe 
“libl. P,P,T.S. (Persatoean Pemoeda Ta 
'man Siswa) tjabang Djakarta telah 
mengadakan malam pertemoean diha- 
'laman T.S. Kemajoran.. 

Sebagai djoega telah diketahoei P. 
(P.T.8. berpoesat di Mataram dan tiap2 
boelan mengeloearkan madjiallah jang 
|bernama Sotya. Ta Dean, 

Doeloean soedah dikabarkan bahwa 

pda boelan Juliini P.P.T.S. akan me- 

ngadakan kerapatan Besar jang ketiga 
di Mataram. Oetoesan dari P.P.T.S. 
tj. Djakarta jang akan dikirim adalah 
t. AL Wahab dan Mej. Salimah. : 
Malam Pertemoean itoe bermaksoed 

memberi selamat berpisah  kepaca 
moerid2 jang akan meninggalkan Per 
goeroean terseboet pada tahoen ini, 

teroetama pada moerid2 Tamin De- 
wasa 3 (Muto) dan Taman Goeroe 2 
jang sekarang sedang memboeat oe-| 
djian jang pengabisan 

Kira2 poekoel 8.30 pertemoean di- 
boeka oleh t. Goenawan, ketoea dafi 

Soedah 
  
comile pertamogan tersebost, 

dan iboe portret soedah lama2 litoe dipersilahkan wakil ketoea P.P.T,S. 

oentoek mengoemoemkan satoe bade-| 

Djakarta oentoek membitjarakan riwa- 
jat P.P.T.S, sedjak berdirinja sampai 
pada malam itoe. Djoega tampil ke- 
|moeka t. Roespandji Atmowirogo dan 
t. Mangoensarkoro oentoek memberi 

penerangan. Sis j 
: Setelah diberi kesempatan kepada 

(wakil2 perkdempoelan pemoeda2 lain- 
Inja oentoek berbitjara, maka diadakan 
pauze dan makanan serta minoeman 
laloe diedarkan. Begitoelah, sesoedah 
dipertoendjoekkan beberapa permainan 
dari anak2, kira2 poekoel 12.30 perte- 
mosan ditoetoep oleh ketoea dengan 
selamat. 1 Ng 

4 2 yenaparg 4 

Derma ,Pelita Hati” 

Tooneelgezelschap , Pelita Hati“ jang 
mengadakan pertoendjoekan2nja di 
kampoeag Boengoer, dengan moerah 
hati moelai dari malam Minggoe jbl. 
telah mengidarkan bus boeat publiek 
menderma, sedang hasil dari pada 
itoe bus jang sediakan berhasil f 2.52 
setengah, semoeanja didermakan pada 
Roemah Piatoe Moeslimin di. Prapattan, 

Setiap boelan tooneelgezelschap itoe 
akan beroesaha boecat derma pada 
Stichting terseboet. 

aa 

Film Hindoestan besar akan datang 
sKismet-Ka-Shekar" 

diAlhambra. 

Dari koran-koran India dan Malaya 
kita batja disana sedang dipoetar film 
Hindoestan jang bagoes. Modern dan 
semoeanja tidak kalah dengan boeatan 
Amerika atau Enropa. Begitoelah me- 
noeroet recensies jang kita batja. 

Baroe sadja kita pikir-pikir apa itoe 
film akan sampai di Betawi, directie 
dari ,Alhambra“ di Sawah Besar kasih 
tahoe pada kita bahwa'ia soedah beli 
hak pertoendjoekan itoe film boeat 
theaternja. Ongkos besar, tetapi ini ti- 
dak apa katanja, oentoek kesenangan 
publiek, oentoek kasih lihat film jang 
benar2 ada harganja boeat ditonton. 

Itoe film terseboet akan moelai di 
ertoendjoekkan tanggal 3 ini boelan. 
an directie theater terseboet minta 

soepaja kita sendiri toeroet menjaksi 
kan. Boecat Kismet-Ka-Shekar“ memang 
zonder dipersilahkan kita akan koen 
djoengi. ketarik dengan soeara pers 

Tentoe sadja kita sekarang beloem 
bisa kata apa2, beloem intjipi sendiri, 
tjoema baroe lihat lampirannja jang 
di ikoetkan ini koran bagian kota ini 
hari. 2 Ali 1 

1 Pe Sae Ss. 

: —— 
Pentjoerian di hotel Sonnevanck 

Dalam pemeriksaan perkaranja H. 
Soeleiman, siapa telah terdakwa de- 
ngan keras melakoekan pentjoerian di 
hotel Sonnevancs. meskipven barang2 
boekti mengoendjoekkan dengan njata 
atas keterangan mertoea perempoean 
nja, tetapi ia tetap poengkir. 

Mertoeanja H, Soeleiman jalah njonja 
Hamdi siapa telah mengakoe menjoe 
roeh tanam bararig2 tjoerian dan wang 
pada Hasan, mengoendjoekkan ketera 
ngan jang penting dalam ini perkara 

Isehingga hadji Soelaiman tidak bisa 
toetoep lagi kesalahannja, siapa tidak 
antara lama lagi akan diperiksa oleh 
Hoofddjaksa jang kemoedian akan di 

toeanja perempoean kita mendapat ka 
bar bahwanj, R, Hamdi akan ditoentoet 
terdakwa sebagai toekang tadah, jang 
telah terima barang dan wang jang 
didapatkan dari tjoerian, dalam hal 
mana sebetoelnja ia sendiri telah me- 
ngetahoei. : 

telah di pindahkan ke pendjara Struis 
wijkstraat. 

Lap 

Pembongkaran di Loods Tg. Priok: 
Ampat revolver lenjap. 

Dari Tandjoeng Priok pembatja kita 
mengabarkan bahwa Loods 8 soedah 
dibongkar pentjoeri, dan 1 peti jang 
berisi 4 revolver kepoenjaan Abc Ban- 
doeng soedah lenjap dihantam pem 
bongkar2, 

Politie sedang melakoekan penjeli- 
dikannja. 

mayan 

Goedangnja Cari Schlieper 
Djoegakebongkaran, 

Lebih Jandjoet pembatja kita me- 
ngabarkan bahwa tadi pagi djoega ba 
roe ketahocan bahwa goedang Carl 
Schlieper di Tandjoeng Priok soedah 
dibongkar pentjoeri, sehingga brand- 
kast (peti besi) djoega diboekanja dan 
isinja  digondol sama sekali. Be 

|loem ketahoean berapa banjak oeang- 
nja soedah linjap, sementara politie 
lantas mendjalankan kewadjibannja, 

5 an yana 2 

Toebroekan auto dengan tram listrik 
Penoempangnja menda- 
pat loeka, 

Kemaren pagi kira2 djam 630 telah 
terdjadi toeberoekan hebat antara se-   Ibocah auto dengan tram listrik dibetoe 
Ian djembatan Gang Ketapang, Djem- 

arts 

loear Indonesia jang begitoe moeloek. | 

Serahkan pada Landraad, sedang mer-| 

. Sedjak beberapa hari H. Soelaiman 

batan Boesoek, dimana auto tersebot 
telah mendapat banjak keroesakan2, 
lebih djaoehssebagai berikoet: 

Pada itoe djam tram listrik no 3 
jang mendatang dari djoeroesan Sw, 
Besar menoedjoe ke Betawi, dibetoelan 
pelintasan djalan besar terseboet, ke- 
loear darirailnja dibetoelan djembatan. 
dengan mendadak telah diserobot oleh 
seboeah auto dengan penoenggangnja 
4 orang Tionghoa jang datang dari 
bilangan Betawi kota, 

Oleh toebroekan itoe salah seorang 
penoempang auto itoe telah mendapat 
loeka2 jang agak hebat sedang lain2 
nja tidak berbahaja atau loeka2 jang 
tidak berarti, V 
Pencempang jang mendapat loeka 

itoe, jalah seorang pemoeda Tionghoa 
bernama Ong Tjoen Tjwan, siapa jang 
datang ke Betawi sini oentoek mengam 
bil oedjian aphoteker, tapi karena tak 
loeloes, itoe hari ia akan -kembali ke 
Semarang dengan spoor dari siation 
Weltevreden, dengan diantar oleh 3 
orang kawannja jang lain itoe, berang 
kat dari Hotel Republiek, Molenvliet, 

Menoeroet. pengakoeannja si sopir 
hwa iawaktoe itoe sekonjoag2 telah 

mpndjadi gelap sehingga ia tidak tahoe 
lagi memegang stuurnja jang berachir 
seperti diatas. Ta | 

ena Paras 

Pentjoerian kelapa 
Dipoelau Pari Posthou- 
derschap poelau Seri- 
boe. 

Toean Asnawi sebagai Wijkmeest.r 
dari Poelo Tidoeng telah mendapat 
pengadoeannja - dari seorang nami 
Sarippendoedoek di ressortnja bahwa 
iapoenja kebon kelapa telah dioendoeh 
oleh seorang nama Kasim sehingga 
koerang lebih 40 boeah boeat harga 
f 0.40, dan ini perkara kemeedian dja- 
toch ditangan politie. 

Kasim mengakoei betoel ia telah am 
bil 30 bidji boeah kelapa jang kemoe 
dian ia soedah djoeal di Ketapang oleh 
karena ia ambil miliknja sendiri jalah 
dari pekirangannja jang menoempang 
dipekebonannja Sarip, 
Tetapi menoeroet keterangan saksi 

Wijkmeester bahwa itoe pekebonan 
boekan mendjadi miliknja karena wak 

mantri oekoer Kasim tidak akoei. 
Dalam ini perkara kemoedian akan 

diperiksa dimoeka Landgerecht Betawi 
pada tanggal 13 Jult j.a.d, 

mna 

Tabligh oemoem 
Groep Moehammadijah 
Tanahtinggi. 

Groep terseboet pada malam Ming- 
goe tanggal 29/30 Juni 1935 telah 
dapat melangsoengkan tabligh oemoem 
bertempat di Madrasah Moehammadijah 
dengan mendapat koendjoengan koe- 
rang lebih 250 orang terhiteeng Ai- 
sjijahnja, Tabligh mendapat perhatian 
agak loear biasa karena terbantoe 

Moehammadijah di 
(Matraman). — 
INI WAKTOE 

Kebonmanggis 

“Toko 

   

    

    
» Marilah 

        
  

toe dilakoekan pengoekoeran oleh | 

dengan loudspeaker dari Sectie Tabligh |   
  

Roepa2 barang jang berharga oentoek dikasi GRATIS 

h pada segala pembeli : 

Jaitoe, belandja dari F 6.— sampai F 10,— dapat GRATIS 

satoe pajoeng Tjiamis, jang bergoena selamanja. Belandja dari 

F 10,— lebih: dikasi pertjoema entellegteulen TAS bikinan 

Prianger jang moenggil, atawa dapat Tap'ak Wajang jang bagoes. 

Koendjoengilah lekas ini toko di Pasar Senen 

No. 

M.I. MAASOEM & Co. 
Persediaan Batik paling tjoekoep 

harga paling moerah. 

Ini peratosran berlakoe mbelai dari sekarang sampai sehabisnja 

PASAR GAMBIR, dan boeat orang beli kodian bakal djoeal lagi 

TJOEMA dikasih harga speciaal jang lebih moerah sadja. 

Inilah satoe keoentoengan jang berarti. 

Bagi semoea pembeli ditoko Kami. 

Setelah ketoea dari groep itoe me- 
ngatoerkan beberapa samboetan terima 
kasih terhadap hadlirin, maka menje- 
rahkan pimpinannja kepada pengoe- 
roes dari bg. Tabligh, selandjoetnja 
sidang dimoelai 
pembatjaan alfatehah bersama2. Ke- 
moedian dipersilahkan moeballig 
Ibad Amin oentoek menerangkan agen- 
da tentang ",masjrakat dalam Islam". 
Keterargan ini pandjang lebar, 

' Kemoedian dipersilahkan moebal 
light. Ismail Djamil tentang apa 
loenja manoesia beragama, Dengan 
pandjang lebar poela. Diantaranja jang 
harces tertjatat disini, jalah bahu 

     
manoesia itpe dipengarcehi oleh naf- 
soe kesoetjian dan nafsoe kedjahatan, 
Pekerdjaan kehendak sjaithan itoe ma 
nis dan haloes sekali pemboedjoeknja 
Sebaliknja pekerdjaan jang soetjiataw 
kehendak malaikat itoe pahit dan soe- 
lit didapatnja. 

Maka barang jang manis itoe djang- 
an terb seroe2 ditelam sebeloem dise 
lidiki dengan teliti dan barang jang 
pahit itoe djangan terboeroe2 dimoen - 
tahkan, karena kebaikan dan kesoetjian 
itoe haroes di tjapai hanja dengan 
kepajahan dan kesoesahan. Chewan 
hidoep telah menogroet railnja, seka 
lipoen lahir tak pernah doedoek di 
bangkoe sekolah, mereka ini telah da 
pat memisahkan nama jang mendatang 
kan bahaja bagi dirinja. Tetapi manoe 
sia hidoep hanja sebagai sampan kc 
mana angin menioep, kesana mereka 
menoedjoe. 

Maka hanja dengan akal jang” telah 
diberi oleh Toehan, mereka dapat 
sekedar meajelamatkan diri kemana 
haroes dikemoedikan. Tetapi akal ini 
poen bagi manoesia beloem sempoerna. 
Manoesia hidoep haroes dengan pim 
pinan, dan pemimpin jang sempoerna 
hanja jang didatangkan oleh Toehan 
Allah. Toehan ta' membiarkan mach- 
loeknja hidoep menoeroet kehendaknja 
sendiri. Boekti berapa banjak kaoem 
jang ditjoba dengan neraka doenia, 
mitsalnja Nabi Loeth, karena kaoem 
itoe telah loepa kepada Toehan jang 
mendjadikan.- Tiap-tiap bangsa jang 
telah roesak, dikirim pemimpin jang 
baroe oentoek memperbaiki dan me- 
ngingatkan kembali. 

Maka pemimpin jang terkebelakang 
sendiri oentoek kita pada zaman se- 
karang ini, jalah djoendjoengan kita 
Nabi Besar Moehammad (s.a.w.) Toe- 
han tak akan roegi sekalipoen se-isi 
doenia ini loepa kepada Toehannja, 
dan tak akan menambah kebesaran 
atau keoentoengan sekalipoen se-isi 
doenia ini menjembah kepadanja. Hanja 
inilah satoe tanda bahwa Toehan tetap 
memelihara kepada hambanja. Soeka 
dan tidaknja menerima pimpinan itoe 
terserah masing2 tetapi awasiah di 
acherat tempat perhitoengannja. 

Rapat ditoetoep djam 12 dengan se- 
lamat dan dengan pembatjaan alfatihah. 

— 
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djam 8,30 dengan 
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N karang. 

gan di negeri2 Frank 

e, Tsecho-Slowakije dan 
| tidak mendapat hasil 

dah dibajar, ditahan di 

2, ar Kao Met pe 
semoea Kaoem Boeroeh| 
kan pekerdjaannja moelai 

an diberikan gadjih, mereka 
okong oleh Perserikatan Ka 

" Mogok atau tidak? 
#Kehoedtan Aneta Reuter kawatkan 

setoedjoean dengan Directie dari tam 
Ibagn2 bahwa Kaoem Boeroehnja akan 
teroes bekerdja sampai tanggal 31 Juli 
dengan perboeroehan yh Waktoe se 

  

     
        

     
— Yy— 

: AZIN 
Oeroesan Tiongkok 

Peiping, 1 Juli (Aneta-Reuter) Pada 
tanggal 29 Juni, balatentera Generaal 
Soong Che Yuan, bekas Gouverneur 

dari Chahar' telah sampai di Peiping 
Nk sa 'dan tinggal didekat istana bersama- 

Isama dengan balatenteranja Generaal | 

penah € dari mana itoe alatjWan Fu Lin dan soldadoe berkoeda 

  

   
    

    

. Pemer h Belgie oempamanja ada 
kepada Pemerentah Ehtio 

e bahwa Belgie tidak maoe dipersalah: 
bahwa ia soedah membantoe oen| Peiping. 

dari Shang Chen, Gouverneur jang 
baroe dari PRrovincie Ho Pei . 

karang ada k,l, 30. 000 di dalam daerah 

2 dari Londen john Lewis menerangkan |. 
“dari bahwa ia telah mendapatkan satoe per 

Djoemblahnja soldadoe jg, loyaal, sej . 

   

   

  

   
   

      

    

   

    

   

    

  

   
   
    

    

   
    

   

              

   

    

   

      

   

  

   
   
   

  

   

          

     

  

   

    

    

. memberi | pekakas persendjataan 

ataan Fa aa Naa oen | 
jang koeat dan hoekoem jg lain 

1 oentoek jang lemah ?” Apakah 

akan oleh jang koeat?” 
— Italie ada satoe negeri dimana ada 

. satoe cultuur jang soedah tinggi sekali 

| jang bekerdja segenapnja hari dan ma 
am, dan bala tentaranja mempoenjai 

: | persendjataan dan pekakas2 perang jg| 
. modern sekali, maka sebaliknja Ethio 

| hoetan dan desa2, didoedoeki oleh) 
3 - | tani belaka, jang tidak bisa ber- 

| lagi ketjoeali hanja mem 
senapan dan meriam 
aan ti- 

    

Me Balatentara Ethiopie. 
'i Parijs dikawatkan oleh Aneta, 

La | Minister oentoek oeroesan pe: 
| perangan negeri Ethiopie telah mem 
beri satoe interview kepada seorangj 
Correspondent dari soerat kabar ,Le| 

''Matin”, di dalam mana di terangkan 

n bersendjata. 

  

impai 400.000, soidadoe, Dan ajika 

lau ada perioenja, maka Etmpre axan 

Jian correspondeut dari soe) 
sepoet mempwenjai sedi 

pemb dengan Kadjanja Sen 

& jang, enerangkan : sajisalau |, 
mendapatkan 

opie, Iralie 

: perintan olen orang tai, 
.€ntoe boekan Ne 

£ y 

Tea ket Pi. 

han apa aa di Spanje 7 

3 | Mad rid, 30 Juni (Aneta-Transo- 

Hn) 'Menvervet puetoesan kabinei 

“uan nari Saotoe, Inakd Uu BaiCeiona 

Dg 1 
“kan ,keadaan peperangan”. 

| Kererangan jang ofticieet .mewarta- 

(kau bahwa atueran Ini, dramolinja ha 

nja OentoeK melawan toe gelumoang 

aya jang Tea ma    

       

    

      

   

  

   
   

  

     
    

    

oem Boeroet 

.. Was ui (Aneta- Reuter) 

1s abi ai gn. Pai tambang 

batoe-arang telah dioemoemkan Satuc 

pemogokan jang menjangk 

bang2 batoe- arang. 
remogokan ini dioemoemkannja se- 

g lemah itoe Psk ditetapkan dida| 
kelemahannja, soepaja bisa dibina 

pie ada satoe negeri jang terdiri dari - 

Tuan €hun 
Idari itoe soldadoe2 jang pada tanggal 

 Dahwa negeri Eshiopie mempoenjai ki 
350.000 suidagdoe jang soedah Oggna Ps 

| Akan tetapi, di dalam tempo 14 4 

hari atau satve boelan, dengan mocdan| || 
s Erhiopie bisa mengoempoeikan| | 

huopie mesu 
inilah | 

1e Cataionic telah divemoem : 

gai 1 Juli (ini ha-| 

Ber Rui 

DUO Kaoem boeroeh @ dalam 1am| ' 

Pembesar? Peiping sedang mene- 
roeskan menfjari ,,plainclothes” itoe sol 

io- |dadoe2 jang kemaren dahoeloe mela- 
koekan penjerangan atas kota Peiping: 

djata dengan Jengkap, bisa ditangkap 
lagi. 

Peiping, I Juli (Aneta) Dikaharkat 
pembesar2 Japan memberi izin soepaj 
ja balatentara Soong Che Yuan ma- 
soek didalam kota Peiping, meskipoen 
pergerakan mereka berhoeboeng dengan 

kat batas Chachar, sangat ditjela., 

| Menangkap pemberontak 

Shanghai, 1 Juli (Aneta ReuterJ. 
Dari Peiping diwartakan bawa ada 70 
kaoem pemberontak dikelilingi dan 

boet, dimana mereka akan dihadapkan 
Idi moeka pengadilan. 

Djoega telah dilakoekan pertjobaan 
oentoek mengelilingi teman2nja. 

Pemimpin Pemberon 
0.0 taktertangkap. 
'Peiping, 1 Juli (Aneta-Reuter). 

'Chih, Commandant dari 

28 Juni menjerang kota. Peiping, telah 
ditangkap oleh Politie di dekat Tung 
Chow. . 

la teroes diangkoet ke Peiping oen 
toek diperiksa perkaranja di moeka 
pengadilan. 

'Di toenggoe bahwa ia akan didja- 
toehkan hoekoeman mati. 
  

  

  

berkelahi sampai semoca orangenja Es 

Roepa2 ketjelakaan di seloeroeh 
0 goEma 

- Dari Londen Gikawatkan oleh ng) 
banwa @ dalam achirnja minggoe jang 
paling belakang ini, ada lucar biasa 

panjar sekali roepaZ kegjadian werjela- 

kaan. : 

Keyoeali kebandjiran di Japan jang 
Isekarang Socgali mengolbankan 14 

- orang maii, aua terujagi salOc40ebroe 

Ikan di Yaiain armada laoetaN ltalie, 
dan banjak idinZ .xetjelakaan motor 

jang heibat sekali. 

113 orang terbakar hidoep 

Aneta kawatkan dari Casa Bianca 

mati terbakar ihaocp Ul DaWun Sisa 

inja sebocah aulobus, jang kena terba 

Ink yan kemuvaian 1siDasar. 5. Orang 

'anak-anax mengapat lucra heivai, 

Ketjelakaan im terajadnja, waktiot 

Isoepuuya inaoe menjimpang O€atoek | 

Pa kusoroek dersOf Sapi, | 
   

NVrachtauto djatoeh. 

Iari Turmn dirawatsan Oei Anca 

hangwagen svedan gjatuen dai 8 Mm 
tingginya. ta 

'1 Orang teroes mati, diantara mana 
ada 5 anak4 149 anak4 lain mendapai 
TA 2 

Doengai, 
. Dari Bernay dinegeri Frankrijk, di 
kawatkan oleh Aneta bahwa ada       € 

bagai kesoedahan kandasnja pewmbitja 
seboeah kereta api 

15 orang dari mereka, semoea bersen- | 

kedjadian2 jang paling belakang dide 

ditangkap didekat kota Tung Chow.| 
Mereka diangkoet teroes kekota terse-| 

«di Afrika- Ociara) banwa ada ls uraug| 

Dahwa Sebocah Vrachni-aUlO Acuigan dan) 

Pula -Kereta api thasoek| 

  

aa “soedah  djatoeh didalam 
Soengai 'Charenton sesoedahnja meng- 

onani okphan stootblok. 
Machinist dan stoker dari itoe kereta| 

Tapi 
daratan. 
Akan tetapi ada banjak sekali barang2 

jang berharga besar, soedah hilang. 
oe tengah malam Senen,| 

anja Kaoem Boeroeh itoe tij 
“Autobus masoek parit. 

passagiers, soedah masoek kedalam 

parit, oleh karena kemoedi tidak be- 

kerdja dengan baik 6 wang Kenanga 
loeka enteng, 

Jang lain ditoebroek 

kereta-api. nya 

Seboeah vrachtauto dengan moeatan 

6 orang, telah ditoebroek kreta-api di 
simpangan kreta-api jang tidak didja- 
ga, jalah di itoe tempat dimana motor 

| Veldpolitie didalam boelan. September 
'libl. djoega soedah. smendapat ketjilaka- 

AN, in 
Seorang penoempang mendapat loeka 

sedang bagian bean itoe vracht- 
auto roesak, 

  

bisa berenang dan mentjapai| 

Aneta kawatkan dari Fort de Kock, 
seboeah autobus dengan moeatan 18 

'Daging Manoesia dibakar “seperti 
sate kambing 

dimakan enak-enak 
beramai-ramai 

Hari Saptoe jhl. kita soedah kabar- 
kan tentang itoe doekoen di desa Si- 
dorono daerah Krian (Sidoasdjo Dja- 
wa 'Timoer) jang memakan daging 
manoesia jang ia boenoeh. 
Lebih landjoet iagi dalam Pew Sb. 

ada dikabarkan seperti berikoet: 

Boat 

Dihari Djoemahat ibi. seperti ban- 
djir manoesia . ramai-ramai pergi ke 

Idistrict Krian diroemah. Kawedanan 
karena maoe lihat itoe manoesia jang 
memakan daging manoesia 

Katanja 'itoe doekoen memakan da 
ging manoesia boeat mengoesir setan2 
Karena itoe doekoen ada seorang pe- 
mimpin .soeatoe pergerakan batin ia 
seboet  dirinja ' sAnak-ing Allah” 
dan mempoenjai banjak moerid2 jang 
semoeanja poenja  sendjata tadjam. 
Politie soedah oesoet apakah itoe| 
orang2 telah diboenoeh sebab menoe   roet tachjoelnja bahwa memakan da   

Mi 

ging an “bong bisa bikin orang 
sakti dan menambah kekoeatan, 

Satoe kepala manoesia jang bekas- 
nja dipanggang, didapatkan 'oleh poli " 
tie disimpan dalam koeali pemasakan. 

Oentoeng pada sebelonnja pergera- 
kan jang begitoe gila berdjalan teroes: 
dan meradjalela. soedah bisa ditindas 
dan dibikin mati oleh bestuur. Bagai 
mana orang telah taoe pada itoe gere 
kan, ada ditjeritakan begini : 

Soedah sedjak sementara waktoe 
wedana di Krian dan ia poenja assistent 
wedana sebawahnja mendengar kabar2 
angin, Seorang doekoen di Sidorono 
banjak mempoenjai moerid2 danmem- 
poenjai banjak langganan, boekan 
orang2 di sekitarnja itoe doesoen sadja, 
akan tetapi dari lain2 tempat djoega. 

Akan disamboeng : 

  

  

    

  

Kereta terboeka 

  

PENOEROENAN HARGA 

CHEVROLET' dalam pengoemoeman dari 

harga ara baroe, ada jang paling doeloe 

moelai dari F 1.600 

moelai dari F 2. 000 

Pe djoega bisa 'ditjapai oleh toean. 

Lekaslah datang minta keterangan pada kita. 

  

  

BATAVIA-C 

TEL. an WzT. 

  

, 

| “Sedans berpintoe 4 

| 

N.V. JAVASCHE AUTOMOBIEL HAN DEL MAATSCHAPPIJ 

»BERKHEMER”" TELEFOON 247 

  

    
pengangkoeta,,   

Land At Takoet “dapat. 

SERANGAN DARI 
MENGOEWATIRKAN 

'PERLOE DAPAT PERHATIAN "” @ 
  

Men agama 

Boektikan 

  

OEDARA 

harga kemahalan   "an Mohamad Tabir Senen 155 — 

“Satoe-satoenja adres boeat pakaian Toear idan Njonja 
serta mentjoekoepi kemaoean langs safian. 

Terkenal paling moer dli. 
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dibantoe oleh 

alem dan malem brikoetnja 

PREMIERE 
GRETA GARBO 

PAINTED VE 
(DE BONT£ SLUIER) 

dalem 

  

Mean a dan mystiek. 
Roepa2 anggapan pers : 

HN »Djika ada Garbo jang lebih besar lagi, 
: Ketjantikannja (New York Post). ,,Beloe 
tooneel. Satoe film jang baik sekali, 

REX THEATE 

| Marshal — George Brent — Warner Oland — jean Hersholt — Katharine Alexander 
K3 2 Ua Satoe acirice dang paling hesar didalam satoe film jang penoeh dengan perasaan Ketimoeran, 

orang tentoe akan lihat dalahi ini film. ,Garbo foton mempoenjai 
m pernah Garbo bangga (mempertinggikan) dirinja dalam kesenian 

penoeh dengan kegembiraan, warna, dan perasaan” (Berlin News). 
“Gaib bermain Soenggoeh2 didalam rol jang penting (Straits Times, Singapore) 

. L” 

  

  

      

| PERSEDIAAN PALING COMPLEET 
ROEPA2 

GLAS MINOEM 
| Rembang & model jang terplih 

Dengan kleur jang menark 

  

TR OS E.. 0 Kigur 

s WITTE H 

  

sokkaaa moelai dari FO 45 

DEPARTMENT: IMPORT 
Hs Vrg. DJOH AN-DJOHOR 

  

      
| Tioema dengan ketelitian, 

  

  

MU Nangdian 
1 

  

  

« 

  

  

1.30 --8.30 pagi    
  

  

,KWALITEIT 
    

kita bisa melawan bahaja Pakalipan No. 89 

ln lela Bis alun bun : dan menjenangkan, 

: c R II Sisi | aliran ZAMAN.   
    

  

Maa moerah! Obral !: ini etatin Setak Kiaikan jang tis 
dak mengandoeng arti, Tetapi kalau auto vrij: dengan berbe- EN 

— landja f10,— sadja, diantarkan keroemah asal dalam ' ingkoe- 
| ngan Betawi. Itoe ada kebenarannja, Toean2 dari Njonja2: 

: | berarti menghimatkan PEN ANE, f 0,50, paling. peda, 

| AG Tya pendjoealan kami ini boelan. 

| Tocan akan mendapat boekri. dari debamuran kami. 
7 bagan Manga, rendah, ini jang: lebih penting. 

    

#MAL DJALIL, 

i Speciaal 

St aa Abonne's 

. & LA aset 

  dan sehitarnja dapat 

      

SCHOENMAKERIJ 

Moh. SJARIEF 

Bikinlah pertjobaan lebih dahoeloe 
pada ini Adres di tanggoeng koewat 

» Pemandangan“ 

Cheribon 

harga menoeroet 

Harga 

Charibon 
korting 20pCi. 

' Menoenggoe dengan horma | 

Moh. SJARIEF 
  

  

CONSULTATIE 

Dibawah pimpinan 
Semasa 

Orang jang hamil 

Kant menoenggoe Wanda hormat dan 

— CENT, RAAL BATIK 

BATAVIA-CENTRUM :   
  

         

— BUREAU 
- Pasoendan Istri 

TJABANG DJAKARTA 

I V Perilesn dengan pertjoemah : 

bawah oemoer setaoen. 
Diboeka tiap2 hari Djoemahat 

tiap - tiap hari Selasa 

"Data Orang jang tidak mampoeh 
dikasih obat dengan pertjoemah. 

Bestuur PAS. ISTRI 
tjab. 

Dr. Moewardi 

dan anak2 di 

10—11 siang 

4 2— 5/2 SOrE 

Djakarta 
     

F ciNEMA PALACE 

Al 

Mevr. A. Cuitan dutistrn 

Oogarts 
Raden Salehlaan 45 Tel, 6167 WI. 

. Djam bitjara 

  

  

Ini malem dan malem brikoetnja 

.sThe Gilded Lily 
(Satoe gadis jang bilang TIDAJ 

    

Dengan Claudette Colbert — Edward Graven — Ray Milland, 
Fred Mac Hurray 
  

Sedikit hari lagi, Film Bali (dengan kleur) 

LEGONG 
» VARIA-PARK“ Ini malem baroe satoe kali dipertoendjoekan di 

Hindia—Nederland. 

Film Bitjara Hindoestan dengan karangan Me TI aj o'e 

  

.Soubhagya 

Sunderi” 

»Kedjahatan Da 
pet Pembalasan“ 

dengan Miss 
SULOCHANA 

Toean H.A DI 

jang terkenal, Ini 
film boekan. main 
nja seperti film? 
Hindoestan jang 
soedah - soedah 

telapi modern, seperti Film AMERIKA sadia. 

le Klas f0,60—2e Klas f0,40—3e Klas, f0,25—4e Klas f 0,15 

Tanggoeng loear biasa -— Anak2 boleh nonton 

Melainken boeat ini malam. Boeat pemboekaan dari film jang 
besar penonton-penonton jang beli kaartjis aken dikasi Gratis 

1 pak sigaret ara jang terkenal. 

   

  

BA PAKAR TE EN NE MA RE ikan 

Panama SERA ASN ANN NNL ana 

  

  

2 S5 

F Mr, Cornelis : 4 Bi 
Es 

Boeat hari SENEN 1 dan SELASA 2 Juli 1935 8 
Directeur kita. soegoeken. pada sekalian penonton satoe film Bl 

E| jang selamanja mendapet banjak perhatian serta remenja soesa BG 
boeat diloekisken dengen soerat: lebi baek liat sendiri baroe Ss 

“kita bisa dapet kepastihan dan kepoewasan. B 
ma 

s BH as TIME FIGHTING PILOT Bi 
(DJOEROE-TERBANG TOEKANG BERKLAI) 5 3| 

Siapa jang memegang hoofdrol dalem ini film jang rame sekali ? Pp 
- Tida orang laen hanja: 3 E - 

Richard Talmadge Bi 
- 

00000 ANERTANa PON Ooo ae 

  

  

  

  

— Heeren Kleeding Magazijn 

Chemische Wasscherj & —Nerverij 

Kramat No. 100 Batavia-Centrum. Telf. No. 4599 
Het beste adres voor 3 

Heeren Kleeding naar Maat 

Nieuwe collecties 
Reclame tussor per stel f 6.- 

AC, overhemden per stuk f2,80 
Polo shirts per stuk f 1.— e 

    

  

  

    Steeds in voorraad tropical. serges en flanel, 
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TAN A Aan 

Boeat hari 3 2 

Senen dan Selasa 12 3 

Juli 1935 3 
Sawah Besar —— Bat. C. B 

l Kita 2 na tan satoe film Speciaal jang sangat bagoes 8 
dan menarik hati. E 

2 ya 

3 Perlomba an diatas Goenoeng 8 
| (SHON DER WEISSEN BERGE) 3 
Ha Dengan ! - ! | 

RENATE MULLER dan LOUIS TRENKER BW 
5 — ANAK-ANAK BOLEH NONTON 3 tag 

Moelai 3 Juli "35 & 4 
Film HINDOESTAN Modern G “G 

F KISMET- KA. SHEKAR 8 
atawa  (Terhadep dengen nasib jang tida baek) . 3 : 

Naga ANOM CON IOnooon Kn : 

  

     
    

         

  

     
    

      
     

  

      
  



  

      
  

  

   

    

ae Lembaran 

    

  

       

    
       
     
     

      
    

          

    
    
     
     

    
    
        

Mengapa 
neh ngenai rakjat 

    

| “Waktoe begrooting Indonesia dibi- 

tjarakan di Eerste Kamer, Mr, Mandels 

. ISociaal Democraat) telah berpidato, | 
seperti jang kita ringkaskan dibawah 

Ha Tepak tu HE gan 

Mr. Mandeis mengentengkan, bahwa | 

belandja negeri jang ditaksir 300joeta, 

tak sesoeai dengan taksiran pen- 
dapatan negeri: masih ada tekort| 

40 joeta. Bagaimana minister hendak | 

menoetoep tekort itoe ? : 

Tekort ini bisa dibahagi didalam 

doea bahagian, 20 joeta didalam be- 

landja biasa Igewone uitgaven|, dan 
20 joeta oentoek teboesan Roe tang, ig 

voorloopig akan dipenoehi denganpin- 

5 NYAMAN DONER ee Un 
20 joeta tekort didalam belandja bi 

asa, minister hendak toetoep dengan 

pengoerangan 5pCt pada roepa2 be 

landja negeri, diantaranja ada 3pCt. 
pengoerangan dari total gadji2. Sesoe 

dah pengoerangan beberapa poeloehan 

persen, poela akan diadakan pengoe- 

rangan pada gadji2 pegawai negeri. 

Spreker bertanja, apa penghematan 

jang begitoe keras, bisa diteroeskan 
— begitoe sadja. Penghematan sebegitoe, 

dapat dipersamakan dengan liguidatie. 

Sekarang soedah datang sa'atnja, .di- 

mana Nederland haroes ambil oper se 

bahagian dari hoetang Indonesia. Djoe 

| gamereka, jang selaloe memakai per- 

3 | kataan “Rijkseenheid”, patoet menje- 

| toedjcei toentoetan ini. ..... 

— oentoek Indonesia dizaman achir, Ne- 

| derland menanggoeng bajaran rente 

| daripindjaman2 convertie jang baroe, 

dan sebahagian dari begrooting marine: 
telah dioper ofeh Nederland, kata orang. 

Tetapi sokongan itoe, tak lain daripada peri 

- 
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: 
| pada diri sendiri, Pengo- 

gian dari belandja marine, 
patoet s Pe diadakan bertahoen- 
tahoen lebih dahoeloe. Dan garantie 

oentoek pindjaman conversie itoe, se 

|. kali-kali tak bisa dipandang sebagai 
| Soeatoe korban, karena garantie itoe 

— berarti soeatoe garantie bagi kaoem| 

ogang Nederland, jang menetapkan 
kapitalnja didalam pindjaman conversie 

itoe, jang at rei akan memberi boe- 

| nga jang dibajar dengan roepiah emas 
(Goudguldens): djoemblah boenga itoe | 
betoel djadi lebih rendah sedikit, tetapi 

ketentoean pembajarannja diperbesar- 

Sekarang Mr. Mendels bertanja : boe 
kankah soedah selajaknja. djikalau Ne-| 

derland ambil oper bajaran teboesan| 
dai te itoe, kendatipoen boeat seta 

? Dan djikalau pengoperan 
— itoe tak bisa diterima, barangkali ba- | 

| jaran teboesan dan rente itoe bisa di 

| beri pada Indonesia sebagai renteloos 

voorschot, jang haroes dikembalikan 
dengan plan2, soepaja Indonesia men 

| dapat kesempatan poela oentoek berge 

| rak sedikit'didalam' kesempitannja. O- 
leh sokdngan sebegitoe, kemerdekaan 
Indonesia terhadap pada kekoerangan: 

   

      

    

    

takoet akan bahaja ini. 

| Nederland tetap bersan- 
| dar pada penghasilan dari 

| begrootin'g Indonesia. 

| Lebih djaoeh, Minister Celijn telah 

mengemoekakan, bahwa djikalau Ne- 
derland memberi sokongan ini kepada 
Indonesia, maka. Nederland mendapat    

        

2
 

c
—
 

Lebih dja 
djaoeh lebih koeat dari 
nesia, Sebab: itoe, patoetl 
ditolong, biarpoen sadj ati 
atau doea tahoen oentoek menoetoep 

      
    

      

— Indonesia di Eerste Kamer 
uitvoerrecht minjak keberatan, sedang loonbelasting jang me- 

miskin di Indonesia tidak kebe 
Pidato Mr. Mendeis. 

(pada perolehan2 

nja,akan terantjam ! Mr. Mendel tidak 

  

ratan ? 

E 

Dan janganlah ditoepai djoega, 
bahwa dari tahoen 1925 sampai 1933 
ada 1900.000.000. roepiah telah me- 
ngalir dari peroesahaan2 Indonesia ke 
Nederland, sedang dizaman sekarang, 
sebahagian terbesar dari perolehan2 
begrooting Indonesia, mengalir djoega 
ke Nederland: pensioen2, teboesan 
dan boenga pindjaman, gadji pegawai 
verlof, dsb. Njatalah, bahwa didalam 
zaman jang soekar ini, boeat sebaha- 
gian Nederland tetap tinggal bersandar 

jang datang dari 
begrooting Indonesia. 

. Perbedaan bea. 

Mendels mehdengar dengan soeka 
hati dari Minister, bahwa keadaan 
Indonesia jang telah toeroen ketingkat 
jang amat rendah, memperlihatkan per 
baikan sedikit. Uitvoeroverschot jang 
masih kira2 150 joeta ditahoen 1933, 
telah naik mendjadi 228 joeta di ta- 
hoen 1934. Tanda perbaikan ini, me- 
njoekakan hati kami, Tetapi menoe- 
roet Mendels, sekali-kali tidaklah tjoe 
koep, djikalau pemerentah hendak 
membereskan begrooting Indonesia, 
hanja dengan mengoerangkan penge- 
loearan wang. Perolehan2 haroes di 

dikata menolak daja ini. 
“Hanja terhadap satoe punt, jaitoe 

uitvoerrecht rubber onderneming. Mi 
nister setoedjoe didalam azasnja. Akan 

boleh dipoengoet, djikalau harga rub 
ber memberi laba, djikalau harga rub 
'ber ada 25 sen, sedang sekarang har 
(ganja kira2 20 dan 18 sen. Mendels 
minta keterangan dari Minister, per- 
hitoengan manakah jang mendjadi da 
sarnja harga 25 sen itoe. Djoega ten 
tang pemakaian perolehan2 dari uit 
voerrecht rubber boemipoetera, spre- 
'ker minta keterangan 

' Punt kedoea jang ditolak oleh Mi 
nister, itoelah uitvoerrecht diatas mi- 
njak tanah. Djikalau Standard Oil dan 
Kon. Petroleum Mij., jang mempoenjai 
soember2 minjak tanah dilain-lain ne 
geri dan benoea, ditoentoet membajar 
nitvoerrecht, tentoe mereka akan mem 
batasi prodoeksinja di Indonesia sam 
pai pada keperloean Indonesia sadja, 
sedang prodoeksinja dilain2 beroea 
akan diperbesarkan. Mendels tid: k se 
foedjoe dengan keterangan ini. 

“ Oleh poengoetan uitvoerrecht jang 
tidak tinggi, maskapij2 minjak tanah 
di Indonesia akan tidak memperh»nti 
kan djoega akan segala alat pervesa 
'haan mereka itoe, karena itoe berarti 
keroegian jang lebih besar dar pada 
pembajaran uitvoerrecht itoe, 

Lebih djaoeh, dilain2 negeri dj ega, 
maskapij2 itoe haroes membajai pa- 
djek jang tidak ketjil, sehingga mere 
ka tak akan membesarkan dengan gam 
pang prodoeksi mereka dilain2 negeri 
itoe.. Di Amerika Mexico, Roemenit, 
padjek tanah tidak rendah. 

Mendels tidak menjangkal, bahwa di 
dalam soal pemoengoetan uitvoerrecht 
dari minjak tanah, ada banjak kebera- 
tan, tetapi pemoengoetan loonbelas- 
ting jang tjelakaitoe, tidak sedikit djoe 
ga keberatannja. Mengapa keberatan2 
terhadap pada loonbelasting, jang 
mengenai bahagian rakjat jang miskin 
bisa - dimenangi, sedang keberatan2 
terhadap pada uilvoerecht dari minjak 
tanah tetap dihormati? 

Ea Cri tiekt. We Iter. 

»| -Spreker mengemoekakan beberapa 
pikiran dari tocan Welter, bekas Mi 
nister van “Kolonitn, bekas vice-voor 
zitter Raad van Indis, sekarang voor- 
zitter Indische Ondernemersraad, Dida 
lam soeatoe pidatonja sebagai voorzit- 

ia. |ter Ondernemersraad, toean Welter itoe 
h | mengeritik politik keoeangan Indonesia. 

»Penghematan2 telah mengenai djoe 
ga bahagian2 jang amat penting dari 
pekerdjaan Staat. Semoea orang setoe 
djoe, bahwa didalam oeroesan pela-   tekor-tekortnja jang amat berat itoe. djaran, kesehatan ra'jat, bestuur, politie 

A Idan pembelaan negeri, praciisch tak 
- Idapat diadakan penghematan lagi”, 

| #sisahnja. jaitoe 24 pCt. 

koeatkan djoega, tetapi Minister boleh |. 

tetapi kata Minister, padjek itoehanja| 

— Menoeroet toean Welter, pemoengoe 
|ftan padjek soedah djadi begitoe roe 
Ipa, sehingga pembangoenan perekono 
mian dihalangilah : begitoe djoega del 
ingan tarief2 peroesahaan2 nengeri, oe 
Toesan teboesan hoetang dan pembaja 
ran pensioen2, salah adanja, barang? 
kapital, tidak tjoekoep dipelihara dan 

“ditambah. Achirnja, djoemblah belan 
dja negeri soedah djadi begitoe ren 
dah, sehingga pekerdjaan normal oen 

mendapat rem jang amat koeat, 
Dari #belandja begrooting 1935, 38 
pCt. disediakan boeat gadji2, 14 pCr, 
boeat pensioen2, 24 pCI. oentoek te: 
boesan dan rente hoetang negeri, dan 

BO joeta, ha: 
roes dipakai oentoek tentara, pesawat 
laoet, politie, segala dienst negeri dan 
oentoek kemadjoean badani dan ro: 
chani dari soeatoe bangsa jang berdiri 
atas 70.000.000 djiwa. Dengan dasar 
demikian, tidak lama Indonesia dapa 
diperiniah. Zaman negatief. zaman 
penghematan dan prombakanh, haroes 

oentoek membangoenkan soeatoe Indo 
nesia jang -betoel. tidak begitoe mak. 
moer seperti dahoeloe, tetapi jang 
betoel tidak lebih koerang selamat 
Indoestrialisasi amat  diperloe oleh 
Indonesia. $ ' 
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Berita dari Malang. 

Ma'loemat Taman Siswa 
Ketoea Oemoem Taman Siswa Ma- 

lang minta kita moeatkan ma” loematnja 
sebagai berikoet : 4 

Pendirian Taman 
Perdagangan, 

Oentoek mentjoekoepi permintaan 

Juli 1935 Taman Siswa Malang akan 
mengadakan bagian Tama “. - " 
dagangan (Handelssehool). j 

Pengadjaran lamanja 3 tahoen de- 
ngan peladjaran:” 

1, Ilmoe pegang boekoe (Boekhon: 
den). 3 Se uan 2 

2. Hitoeng perd: u(E 1 en dagangan. (Handels 
3. Pengetahoean perdagangan (Han- 

deiskennis). 

. 4. Hoekoem perdagangan (Handels- 
recht). : 

5. Nmoe soerat menjoerat (Handels- 
correspondentie) bahasa Indonesia, 
Belanda dan Inggeris. | 

6. Warenkennis. 
7. Menoelis fjepat (Stenografie). 
3. Menoelis dengan “mesin toelis 

(typen). $ 
9. Economie, 
10, Iimoe boenii perdagangan (Han- 

delsaardrjkskunde) 
lt, Nimoe pisah (Scheikunde) 
12. Wiskunde 
13, Peratoeran negeri |Staatsinrich- 

ting) 
14. Riwajat (Geschiedenis) 

' 15. Bahasa Djawa : 

16, Bahasa Indonesia 
17. Bahasa Belanda 
18, Bahasa Inggeris 
Dikelas jang tertinggi diadjarkar 

memboeat saboen, ketjap, dll. jang d 

terima sebagai moerid ialah anak2 

jang loeloes dari Taman-Moeda, T: 

man-Antara dari Taman-Siswa atau 

dari H.LS. dan Schakelschool Goe 
pernement, atau dari sekolah jang be! 

sama. Ocang sekolah serendah ren 

dahnja f4,— dan boekoe2 selama b: 

ladjar 3 tahoen dipindjami dengan 

tjoema tjoema (gratis). 

Bagian Taman Dewasa. 
Sedjak tahoen 1930 Taman Siswa 

Malang mempoenjai bahagian terse- 

boet, dan sampai sekarang telah 3 kali 

moerid2nja jang loeloes. Antara anak2 

jang foeloes melandjoetkan peladjaran 

nja ke: H.I.K. Lembang, Gouv, Han 

delsleergang Soerabaja, Taman De 
wasa Raja Batavia, Electro Technische 
School, Batavia, Taman Goeroe Djok 
jakarta, Middelbare Handelsschool 
PaanAYA, A. M.S. nasional Madioen 
Kh : 
| Adapoen nama2 anak jang loeloes 
pada tahoen ini, 14 Juni 1935, ialah : 
Dari bagian A: Mohamad Adelan, 
Malang, Soetedjo, B'wangi, Soepojo, 
Blitar, Moekidjan, Blitar, Soemir, Pasoe 
rogan, Soedarsono B. Solo, Pani Bangil 
dan Sam Blitar, Seorang anak tidak 
loeloes dan seorang menarik diri. Dari 
bagian B: Soeradji Banjoewangi, 
Coenraad Rangkap Koeala Kapoeas, 
Z.O, Borneo, Andries Diet Ismael 
Koeala Kapoeas, Z.O, Borneo, Achmad 

Rifai Malang, Siti Marijam Malang 

|Soediarso Pasoeroean, Moh. Ali Tjepoe   

toek memadjoekan negeri dan ra'jjat, | 

diganti : dengan pekerdjaan positie, | 

dari beberapa fihak, maka moelai 151 

'djoega angkat bitjara Nj. Atmoprawiro, 

  

     
    
    
    
    
    
    
    

   

  

  
  

  

'Orang sangka 

oentoeng 

langganan jang tetap, asal selamanja 
baik. Inilah rahsianja ! Pendoedoek ta 
orang djoemlahnja, paling sedikit 

minoem teh masih terlaloe sedikit. Ap 

jang soedah roesak, lama dan apak b 

dia ditempat jang bisa ditoetoep rapat 

dan rasanja. Beda dengan teh Tiongkok 

asal toean toelis soerat: pada: 

Thee Expert   

gang teh tidak bisa didapat 

Tetapi asal orang itoe berbitjara d 'kami, di ja piki tjara dengan 'kami, dia poenja pikiran 
tentoe beroebah. Dengan beberapa bidji stopples, mangkok dan 
gelas sadja, ditiap-tiap waroeng dalam kampoeng orang bisa ber- 
dagang teh (memboeka waroeng sahi): orang bisa dapat banjak 

165.000.000 pond dalam setahoen. Memang ini waktoe orang 

djoeal teh jang baik. Teh jang didjoeal dikampoeng biasanja teh 

' poenja teh jang paling baik, simpanlah 

sebab teh Djawa kalau disimpan di- 
dalam peti atau kaleng jang tidak ter- 
toetoep, memang lekas hilang wanginja 

Teh Tiongkok bisa tahan disimpan be- 
Gitoe, tetapi teh Djawa tidak. Toean 
bisa dapat segala keterangan jang se- 
djelas-djelasnja, djoega tentang bagai- 
mana djalan membeli teh jang paling 
baik dengan harga jang paling rendah, 

  

dari berda- 

besar 

dia djoeal teh jang paling 
nah Hindia, jang: 65.000.000 

bisa menghabiskan teh 

a sebab? Sebab orang tidak 

aocenja. Toean sedialah kami 
   

,   

        

  

  

Ekosoedarko Malang, Soeleman Klaten 
dan Abdoel Said Pasoeroean. Seorang 
menarik diri. 

Cursus pendidikan dan 
pengadjaran Paedagogi 
schecursus. 

Menerima pemoeda2 keloearan dari 
Taman-Dewasa atau Mulo Goepermen. 

maja 

Wanito Sedia Rahardjo 
Brebes 

Pembatja kita dari Brebes menga- 
bakan: 

Berboeboeng dengan adanja congres 
P.P.l.I. jang kedoea, maka baroe2 ini 
W,S.R. Brebes baroe2 ini mengadakan 
algemeene ledenvergadering, jang men 
dapat perhatian besar, dari kalangan 
Priaji seperti R, Ajoe Patih dll. pada 
hadir. Rapat bertempat diroemahnja 
R. Atmoprawiro dipimpin oleh Nji Wik 
ajosoehardjo. 

Wanito Sedia Rahardjo ini ialah per 
koempoelan koeam isteri jang mentjari 
keselamatan, mempoenjai toedjoecan 
sociaal economie dan pendidikan. 

Banjak spreeksters jang angkat bi- 
fjara, selain dari Nj. Wiknjosoehardjo, 

nona Oerip Sastrimihardjo, toecan 
Pratisna wakil -Moehammadijah, R. 
Soedarmo, Nj. Moehidah wakil Aij- 
sijah, tocan Sastradinoma waki! P.K.- 
V.l. dli. kesemoeanja mengenai so'al 
sociaal economie dan pendidik jang 
rerhoeboeng dengan toedjoeannja 
W.S.R. Sampai djam setengah 1 ma 
tam rapat difoetoep dengan selamat. 

| Ap 

Combinatie Comite Werkloozen 

Pembantoe dari Semarang menga- 
barkan : 

Atas iniatiefnja tocan Liem Sioe An 
di Semarang baroe2 ini telah dapat 
diberdirikan seboeah comite oentoek 
menolong kaoem pandji klantoeng. 

Comite telah memakai nama Combi 
natie Comite Werkloozen Semarang 
C.C.W.S., sedang pengoeroesnja moela 
moela terdiri dari : 

toean Tan Siauw Joe 
Liem Sioe An 
A.M. Musawa 
Khoe Djoe Tjay 

1. Voorzitter 
2. Vice Voorzit. 
3. Secretaris 3 
4, Penningmeester ,, 
5. Hoofd commiss.,  Soemargo Hena 
6, Commissariss. ,,  M. Mardjoko 

IL. dan Kwee Djing Ho 

17 

Soenggoehpoen comite beloem lama 

berdiri, maka dalam kalangan bestuur 

soedah timboel conflit (pertentangan) 

sehingga Toean Kho Djoe Tjay telah 

dipetjat dari C.C.W.S. Royement atas 

diri toean Kho Djoe Tjay kabarnja 

karena dianggap meroesak ?   
dnrichting, Stempel,-Boekbinder,.Repa 

Mataram oentoek mengadap Landraad 

Bureau 3 
AFDEELING PROPAGANDA, KAMPOENG MOEKA, BATAVIA 3 

Postbus No. 145, Telefoon Bt. 1, toestel 20-21-33 4 

sg 3 

perdjandjian setelah dipotong ongkos « 
laloe diambil 20pCt. dan bagi oeang 
makanan saban orang jang mengidar- 
kan mendapati 020 k 

Werkplaats jang telah dikerdjakan 
ialah kleermaker, Barbier, Wasscherij " 
zettermakerij, Reclamebureau, Cliche,. 

ratie, dan Drukkerij. Selain dari pada 
itoe. besoek pada boelan Juni 1955, : 
akan diterbitkan Advertentieblad ,,De' 
Handel”. : 

Dir... Adm.. Toean Liem Sioe Aan 
Hoofdred, Toean Tan Tiong Ling 
plaatsverwangend T.A,M... Musawa, 
Secretariaat, alamat Redactie dan Ad- 
ministratie Karang Toerie 69. 

CN 

  

   

  

    
    

Pengoeroes Kepandoean Rakjat 
Indonesia 
Dihadapkan pada 
Landgerecht, 

Pembantoe kita dari Semarang me- 
ngabarkan bahwa baroe2 ini togan2. 
Soemitro dan. Soebanoe. sebagai.p 
ngoeroes KRI tjabang Semarang,tela 
dihadapkan dimoeka Landgerecht, Ad” | 
poen sebab2nja rasih beloem terang 
Menoeroet: keterangan dari wakil Px.. 

I.D., bahwa pada tg 22 Juni mereka | 
telah mengadakan vergadering di/Balai 
Pasoekan KRI. Kp Sarae, Keterangan 
jini diakoei oleh Toean Soebanoe (Woor 
zitter KRI) tetapi toean Soemitro 
tidak toeroet, karena katanja ketika 
Toean Soemitro datang, rapat soedah 
boebar dan datangnja hanja perlibe 
mengambil bagage-drager. Dengan ke . 
terangan jg beginj voorzitter Landge- 
recht ta" dapat memoetoeskan, sebab 
KRI katanja boekan salah satoe per- 
koempoelan jg. kena vergader- verbod 
dan lagi tocan Soemitro (PNI| tidak 
birjara apa-apa. Begitoelah keterangan 
masing2 "pihak. Achirnja. voorzitter 
Landgerecht-memoetoeskan perkara ini. 
dioendoerkan sampai tg. 4 Juli 35. 

— pm 

Boekan persdel'ci tetapi klachtdelict 

Telah diberitakan dalam ini sk. bah 

wa t. Alhakim' baroe sadja pergi ke 
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disana berhoeboeng dengan toelisarnja 

dalam O.I. tanggal 2 Mei 1935 ten- 
tang Persewaan tanah De Javasche 

Bank”, Ta 

Lebih landjoet pembantoe kita dari 

Semarang mengabarkan kehwa toean | 
Alhakim tidak karena persdelict, mes" 
lainkan: klachtdelict jang diadjoekan 
oleh Javasch Bank. Dan karena perka 

ra ini oleh hakim dianggap benarke- - 

djadian2 begitoe, maka perkara dipoe, 
toeskan bebas, hanja ongkos perkara 

sebesar f 25-— oleh kedoca «pihak 
disoeroeh pikoel. Soenggoeh tidak 
ringan orang mendjadi journalist itoe. 

maw ya— 

  

  Lijst derma poen didjalankan dengan 

        



i dari perkara — | 
noehan 

it berhoeboeng del 

perkara pemboe- 
. Born di Semarang, jang mati 

tas perintah dari njainja 
maka di sidang Raad van 
Semarang ada tersangkoet2 

san Jansen Inspecteur Politie 
) Officier van 

aja ini ambtenaar politie 
an tidak hormat dari pe- 

an ini dikabarkan oleh s.s.k. 

ocan Jansen soedah dilepas 
ja, tetapi dengan hor 

schikt. Bisa djoega 

Berita Soembawa Besar 

Pemboenoehan perka- 
| raperempoean. Tag 

“Pada malam Ahad ke 16 Juni 1935, 
no Rhee telah terdjadi pem 

noehan atas diri seorang laki bang 

Bima dari kedemoengan Oetan oleh 
ki bangsa Bima djoega dari 

poean dan jang mati itoe adalah 

ampoenja isteri jang menjebab- 
pekelahian tadi. Sitamoe menda-j 
loeka ditangan serta sedikit kepa 

ja.— Ia datang membawakan diri 

kepada Tocan Demoeng Kota pada 
paginja, — 

Makin tambah melorot. 

ekolah' klas II Soembawa Besar itoe 

e-satoenja harapan pendoedoek 
etama, kini roepanja berhoeboeng 

gan penghematan jang soedah ter- 

jhoer dalam golongan itoe, akan 

oeroenkan mendjadi vervolgschool. 

oembawa-Besar mempoenjai pen-j: 

oedoek lebih 130000 tapi tjoema 
mpoenjai 1 (satoe) sekolah klas II 

18 'doea) boeah vervolgschool dan 

“beberapa bidji sekolah desa, itoepoen 

an diobahkan poela mendjadi ver- 

gschool sebagai soedah diterangkan 

liatas. : 

 Penoeroenan bea pengeloearan 

: karet anak negeri. 

| Dari Bogor dengan ofiicieel dika 
arkan pada Aneta bahwa soedah 

et: : oentoek | pkan satoe regeering 

peroenkan bea pengeloearan dari 

aret anak negeri dari 11 djadi 10- 

ngah cent tiap2 pond. 4 

(000 Minta Peratoeran 

| Aneta kawatkan dari Djember, ber 

'hoeboeng dengan rendahnja harga be 
di pasar, maka Kaoem Penggiling 

3di melandjoetkan permintaan dengan 

wat kepada Departement Econo- 

nische Zaken, oentoek mempertim- | 
gadakan atoeran2 foen 

iki pasar beres. 

eta kawatkan dari Shanghai, 13 
g pemain voetbal bangsa Tiong- 

a telah berangkat ke Betawi dengan 
apal ,Aramis', SI 
Di tanah Djawa" 
adakan pertandingan 
tal2 dari sini, sampai 

ge 

Journalistiek 

IN soedah diangkat 
ra : 

J.- Versteeg, seka : 

dari Bat. Nbld. 3 Dong DIA AA 

Ia akan moelai angkat djabatannja 

1 Augustus 1935 

Parit mas di Soematera Barat. 

: aan dari Padang mengabar- 
. Siajoe soedah diboeka 
s oleh Mijnbouw Mij. 

“itoe fabriek, pembi 

“di Soerabaia terseboet moelai tanggal) 

ik conci 
kerdja lama di 

n. : 
dari M. Betoeng ke b. Sla 

djangnja kira2 5 km. soedah 

as dan bisa diliwati dengan 
m it esahan parit ba 

3u, Mandailing, 

ne | ketjil merk Harrison, tjap boeroeng 
'Ikaleng Koeda merah dan tjap Landak 

ng|f. 1.60, tjap kodok £1.62'/,, tjap Boe 
lilroeng poeti f 1,60 dan 157'/,. 
| Minjak klapa. Pasarnja masih 
Jada lembek, harganja beloem berobah 

Ijang terdjadi?? Sebagai 

Ibangsa Indonesia dapat stem 

Imendjoeal hasil boeminja kepada V. 

' Iserta bisa lakoe dikalangan anggauta- 

 Idan banjak lagi jg. tidak seberapa la- 
Ima lagi akan diberdirikan, begitoepoen 

langgau'anja bertambah2 sadja adanja, 

ak 1: tjoekoep menjenangkan kepada verga 

 Perloe diterangkan, bahwa dalam 
| #rapat tsb. soesoenan bestuur dirobah 

Gn San 

eraad Bogor 
EV. . berpengaroeh | 

Persidangan itoe, maka 
adaan aneh dan paling aneh | 
idalam Gemeenteraad Bogor, 

tarief air, affaire-Kraaijenbrink dll. 
Baroe2 ini Begrooting 1935 ditolak | 

oleh Gedeputeerden lantaran Gemeente 
'maoe kasih keoentoengan f 60,— per 
'boelan kepada toean Buigemeester, 
terhitoeng dari Juli 1934. Jaitoe roe- 
mah jang ditempati Burgemeester jang 
sewanja sebetoelnja f 70.— akan di 
sewakan f 10—. sadja. 

Pada rapat tg. 28 Juni diadakan be- 
noeman- Commissie Armenzorg. Aa 

waki 

terbanjak candidaat dari LE.V., jaitoe 
Njonja Hermann Anggota Bestuur 
LENV.V.O,: dan toean Tan Hok San, 

Protest keras dari fihak Fractie Indo 
nesia sia sia belaka. 

Pasar malam Tionghoa oentoek 
Ia “amal di Malang 

Hari Saptoe sore, Njonja Resident 
Malang telah memboeka Pasar malam 
dari orang Tionghoa di Malang, jang 
pertama sekali sesoedahnja ih 1929 
“Pendapatannja akan dipergoenakan 

oentoek amal. 
Perhatian ada banjak sekali. Pembe 

sar2 Militair, Gemeente dan Regent 
schap. pemimpin2 dari peroesahaan 
Gan perdagangan, banjak jang meng: 
oendjoengi tentoonstelling dari hasil 
peroesahaan dan pertanian. 

ee 

| Rapat anggauta V.P.L. 
afdeeling Pandeglang 

Pada hari Minggoe jbl VPL afd. 
Pandeglang telah. mengadakan rapat 
anggautanja dan mengambil tempat di 
soos Pandeglang. - i 

Dari Hoofdbestuur datang toean2 
M. Meinesz dan PAH.iRyke- 
biisch Jr. dan jang hadlir ada kira2 

. 

oendang. 
Oleh Afdeeling Bestuur, pimpinan 

vergadering diserahkan kepada Voort- 
zitter. H,B, toean M. Meinesz jang 
'pada kira2 djam 9, 30 m,v,m memboe- 

djoe djalan memperbaiki prihal kehi- 
doepan (economie) anggautanja jang 
dari pegawai Gouvernement, Selain 
dari pada itoe V,P,L akan menoeloeng 
poela kaoem pedagang betjil jang bisa 

P,L, jang dianggap boleh didjoeal 

(aja, Djoega diterangakn, bahwa V.P,L, 
dengan keoentoengannja selain akar 
mendjadi keoentoengan masing2 ang- 
gautanja akan diberikan kepada sociale 
'instellingen seperti , roemah2 miskin, 
|sanatorium enz. enz, 

Sampai kini—kata spreker—soedah 
ada koerang lebih 22 filiaal toko V.P,L. 

jang sekarang ada. diterangkan ada ki 
ra-kira toedjoeh riboe anggota. 

| Banjak lagi soal2 jg. penting jang 
mengenai kepentingan VPL dan ang- 
'gautanja diterangkan, hingga sampai 

dering jang ditoetoep dengan selamat 
pada kira2 djam 12 siang. 

oleh jang baroe dan terdiri dari : 
Sabbithah Voorzitter, Commissarissen 
toean2: Dr, Goelam, J.C. Klein, Soediro 
J- Sunardiwirya: 

nissie van toezicht terdiri dari 
MOMAMAA saag dua 

. Soediro Voorzitter, Leden toesan2: 
J. Sunardiwirya, Ilman: | 23 

Sebagai Beheerder: TH. Koesrin Ach, 
  

  

| Harga Hasil Boemi 
Di pasar. Betawi 

|pengoemoeman kita paling belakang. 
Tepoeng terigoe: Harganja belon be-| 
'robah, pasarnja masih ada lembek ke 
liatannja bisa mendjadi lebih lembek 

'roenan soeda ada brapa hari. Partij 

tapi kelihatannja tidak seberapa hari Ia 
'gi bisa mendjadi toeroen harganja cop 
ra soedah toeroen lagi sedang pendjoe 
alan minjak ada semakin kendor sadja. 
Partij ketjil merk O.F, Hap Goan tjap 

60 orang antaranja ada toean2jang dif' 

Ika vergadering dan menerangkan azas) 
dan toedjoean V,P,L. oentoek menoe- 

“1 Diroemah F3, 

| Keadaan beloem begitoe berobah, 
kebanjakan masih tetap sebagaimana| 

lagi, sebab pasar di Australi ada toe | 

ee” 5. F#5.F.-F.CFFF--:-: 

Citronelle: Harganja cak 
lembek djoega, pasarnja ada sepi be 
loem ada jang djadi. Contract A lev 
sedia dan Juni nom: f 0.65 lev. Juli 
Aug. f 0.66, lev. Juli-Sept. f 0 67, lev. 

Pembatja tentoe kenal tentang affaire |jnli-Dec, f 0.68 dan Oct-Dec. f 0.70. 
Copra: Pasarnja ada lembekan 

na harga di Londen, kemaren ada 
toeroen lagi. Jang sedia harga f 3,30 
jang sedia menoeroet tjonto.f 3.15 

Goela: Harganja masih ada koeat, 
jasarnja masih tetap. Jang sedia harga 

5.30. dan KUA Gt aa 
Rubber: Pasarnja masih ada sa- 

ngat sepi beloem ada kedengaran ada 
jang kedjadian djoeal beli, harganja 

» 

masih lembek. Standard Sheets dan 
Standard Crepe lev, Juni nom: f 0,185/, 
Lada hitam Lampoeng: Har 

ganja tinggal ada lembek, pasarnja ada 
Sepi sekali tidak ada jang djadi Lev 
sedia dan Juni nom: f 7.60 Telok Be 
toeng, kemaren pasar ada djadi, Juli 
sendiri soedah didjoeal harga f 6.90, i 
lev, Juli/Aug. dan Juli/Aug./Sept f 6.85, 
Ini pagi pasarnja beloem ada djadi, 
harganja ada lembekan Iiagi. Lev, Juli- 
Aug. pembeli tawar f 6.65, pendjoeal- 
nja tahan f 6.80. , 
Ladapoetih: Pasarnja sepi se 

kali tidak ada jang djadi, harganja te- 
tap ada lembek, Lev. sedia dan Juni 
nom : f16,— Na 

Koiffie. Robusta. Palem- 
bang: Harganja ada lembakan iagi, 
pasarnja sepian poela. Lev. sedia dan 
Juni nom. f 6.75 dan jang sedia me- 
noeroet. kwaliteit harga f 6.50 dan 
f7—. 
Minjak tanah, Harganja masih 

tetap. 
Tapioca meel. Pasarnja be- 

loem ada djoega. 
Katjang kedele, Harganja ma 

sih tetap, pasarnja tidak berobah. Jang 
sedia harga f 5 25, 

  

  

Lelang di Betawi 
Selasa, 2Juli “35. 

Lelang  H.H.C. Schone di New Ta 
marindelaan 20, oleh Franzen: 

Lelang barang2 Gouvernement di 

meester : 
Lelang di roemahnja toean J. H. 

Warning di Soerabajaweg 39, oleh 
John Pryce. 

: 7 Rebo, 3jJuli:'35s, 
Lelang di roemahnja toean H. Swari 

di Tangerangscheweg 35, John Pryce. 
— H.P, Klerks di Salemba 31a, oleh 

Hooper. 
Lelang 4 Juli '35 

Lelang di roemahnja toeanI.I. Poe- 
dersmans di Salembapi. 14, oleh John 
Pryce , 

Lelang Barang-barang Commissie di 
Kon, Emmalaan. oleh Hooper: 

Lelang diroemahnja toean R, M.L, 
Muller di Kadjiweg 47, oleh John Pry 
ce, 

Djoemahat, 5 Juli '35. 

Lelang fail. boedel di Molervliet 
O, oleh Weeskamerj 2. 

Lelang di roemahnja toean H. J. 
Keuper di Kramat 65 oleh Weltevreden. 

'Saptoe 6 Juli '35. 

Lelang di roemahnja toean H. Rose 
di Banjoewangiweg 19, oleh Franzen , 
M.W, de Heer di Mimpangweg 

59 oleh John Pryce, 
Lelang perceel2 di kantoor lelang 

oleh Samson. 
Lelang perceel2 di kantoor lelang, 

oleh Mr. Borgman Brcuwer, 
aa — 

Di Bandoeng : 
Selasa 2 Juli, 

Schula di Magazijn- 
weg oleh N.V, Wiis. 

njonja B. Baur Jagerdi Car 
| pentersh: 5 oleh N.V, Wijs. 
“,t O.R. Hagt di Wenscheb 

| achst: oleh H. Th. Van Beem. 
ani 5 Rebo 3Juli, 
“Diroemah f, F.L. Jansen di Tjitja- 

2. lengka oleh N V. Wis. 
t: RW, v/d Beek di Tji- 

(0. mahi oleh D, Julius 
t, H, Weijsig (malam) di 
Radiostr: oleh N.V, Wiis, 

Kemis4Juli 35, 

Lelang diroemah t. H.A. Dikmans 
Bengawanlaan 17 oleh N V. Wis. 

Lelang diroemah t. LTW. de Vries 
Batoedjadjar oleh D. Julius. 

Djoem'at 5 Juli 35. 
Lelang beslag L'm Seng Goang di 

Lembang oleh S. Toekan. 

»”     bintang, OF. Rangkasbetoeng dan Archa 
No. ! harga f 1,85 : 

lagi, harganja ada toeroen poela kare| 

— K. If di Tjikini 45, oleh Welt.: 

Pakhuizen Bat, oleh Alg. Pakhuis 

Djanganlah' joba bodo'in diri, ba 
hoea toean bisa tjegah rontoknja 

ramboet, jang soeda tipis, dengen 

.pake apc-apa atas ramboet Akar- 
nja semosa penjakit ramboet ada 
kalaparannja koelit kepala. 

Dari doeloe orang-orang terpladjar 
tace ini. Tapi satoe antara iaorang — 
bioloog Dr. Weidner jang tersohor 
di saloeroe doenia”— telah bisa dja- 
lanken ini pangatahoean dalem prak- 
tijk.9Dr. Weidner pahamken soeal 
perbaekan dan toemboehnja ramboet 
baroe dari iapoenja standpunt bio- 
logisch: Sasoedanja lakoeken paprek- 
sahan sakean taon lamanja ia boe- 
kan dja bisa tetapken bagian: 
bagian jang actief boeat toemboeh- 
nja ramboet, tapi ia poen bisa 
masoeken ini bagian-bagian dalem 
satoe tjampoeran organisch jang ia 
namaken Silvikrin. 

Dr.. Weidner belon .perna pegang 
resia apa adanja Silvikrin. Ia poen 
tida lebih lebihken apa jang dila- 
koeken oleh Silvikrin. Ia meloeloe 
bilang, bahosa bebrapa wet alam 
atoer toemboehnja ramboet. Silvikrin 
indahken ini wet-wet. Maka djoega 
ramboet toemboeh lantaran Silvikrin. 

PENDAPETAN PANGA- 
TAHOEAN. 

Sablonnja Silvikrin dimadjoeken 
pada publiek,ia dipreksa dengen 
terliti di roemah-roemah sakit 
dan , universiteit-universiteit di 
saloeroe doenia. Hasilnja ada 
begitoe roepa, hingga ia terbit. 
ken kagemperan dalem kala- 
1jan pangatahoean. 

PENDAPETAN ORANG 
BANJAK. 

Boekti-boekti paling teges dari 
kabaekannja Silvikrin ada.ka- 
terangan dari riboean pemake, 
jang tetapken, bahoea iaoran 
oenja ramboet djadi toemboe. 
agi dan djadi sehat lantaran 
Silvtknn. 

Yg 

Djangan bikin toean poenja koelit kepala 

DJADI KALAPARAN 
'kaloe tida, toean 

Silvikrin kasi makggan ypada koelit he 
pala dengen barang-barang jang perloe 

sekali bocat tjiptaken” cel rambeset, 
dengen tjara jang djoega dilakoeken 

oleh alam pada ramboet jang toembae: 

dengen sehat. 

Maka diisi Silvikrin ada makane: 
jang baek voeat koelit kepala janu 
kalaparan. Maka djoega toean 
poenja koelit kepala jang kalapara:i 
aken djadi idoep lagi. 

Tetombe aken linjap, ramboet jang 
tipis aken djadi gomplok dan bagian- 
bagian jang botak sigra aken ter 
toetoep lagi oleh ramboet baroe 
jang koeat. 

Dengen segala senang hati kita aksen. 
kirim pada toean tjonto dari minjak 
ramboet Silvikrin, dengen satoe bce-. 
koe, jang toetoerken pada. tocan 
segala apa tentang ini pendapatan 
dan tjara begimana' toean moesti 
rawat toean poenja ramboet. Isilat 
ini bon dan kirim ia ini hari djoeg 
Djangan toenda lagi. : 

Silvikrin 
PERAWATAN RAMBOET 

Roma foemboeh lantaran Oleluntenan 

Apotheek ,DE GEDEH”" 
Pasar Baroe 15 

Kirim pada saja franco dan zonder kawadjiban 
aken membeli : 

Batavia-Centrum : 

1. Tjonto gratis dari satoe Silvikrin preparaat 

2. Boekoe tentang perawatan ramboet 

Kirim dalem envelop terboeka (iranco 2 cts). Toelis teges 

Silvikrin sekarang ada 3 x lebih koeat 
lantaran pendapetan baroe: Neo Silvikrin 

  

mp. Apotheek nDE 

Bisa terdapet pada semoea apothekers dan drogisten 

GEDEH", Batavia-C. 
  

Di roemah tosan M. Soemarno di 
Soemedang oleh Oem Mansoer, 

Di. roemah tosan G.R,A. yan Mau- 
rik di Willemstr: oleh N.V. Wiis. 

. Saptoe 6 Juli. 
Lelang perceel- T,W. Brinkman di 

roegangan lelang oleh Mr: T. Hornstra. 
Lelang perceel F,T.C. Buttaling di 

Lelang beslag A. Grief di Tjimahi 
oleh 3. Toekan Tabita Ta! 

Di roemah toean Ph. P.N, van Bem- 
mel di Gr: Postweg Oost 295 oleh 

  

  

Toean Secretaris bestuur 
(Pasoendan-school Mr, C: 

Sajang soenggoeh makloemat jang 
tidak obahnja sebagai advertentie ta' 
dapat kami moeatkan sebagai kabaran. 

Abonne no. 7200 Krawang: 
Toelisan jang -mempoenjai maksoed 

mentjela sesoeatoe orang sadja, ta   Lelang beslag A.B. Johannes di Bra 
g 2weg oleh S Toekar. dapat kami moeatkan. : 

roeangan lelang oleh Mr : J,L.A. Visser. 

Abn. No. 11383 BtC. 

1 Tidak bisa. Oentoek menerangkan 
lebih djaoeh. akan makan terlaloe ba- 
njak tempat. Hanja Procureur- Generaat 
ambtshalve bisa minta pertimbangan 
lebih tinggi dan hanja oentoek kepen 
tingan wet. Roepanja toean djoega soe 
dah mengetahoei perkara ini. 

2. Oleh karena tidak bisa dipoetoes 
lebih tinggi lagi. “ha 

3, Kepada Hooggerechtshof 
Procureur- Generaal, 

4 “Tidak bisa berboeat lain lagi, 
sebab  tergantoeng dari poetoe 
sannja Peresident Landraad. 

Barangkali bisa mentjoba minta ke 
pada President, tapi kiranja tidak bisa 
dikaboelkan. 

Ab No. 1536. Tidak bisa me- 
noentoet apalagi soedah dikaiwn, dan 
tidak ada artikel sematjam begitoe. 

Ab No, 10385 Tg. Priok, Sa- 
ban hari di kantor, sesoedahnja poe- 
kuel 1 sore. 

atau 

AbNo. 1716, Poerworedjo 
Barangkali baroe di dalam boelan 
Mei ketahoecan salahnja, atau terda 
pat alasannja atau boektinja oentoek 

menanggap dan melakoekan toentoetan. 
di Demikianlah dengan pendek, tapi 
enar, 

    MAYA  



     

  

         
    

       
         

     
        
        

      

    
         

    
   

   

  

  

an “lebih djaoeh bahwa 

  

      

adanja orang makan orang di Sidorono 
betoel kedjadian. Politie telah temoe- 
kan perioek isi tangkorak dan toelang2 
manoesia. Didoega dagingnja soedah 
dimakan. Brrer,..! "3 . 

Hn Met knpa Btn lab 
banget. Dalam babad tanah Djawa 
ditoetoerkan Radja Galoeh pengabisan 
soeka makan orang. Permoela'annja 

— pada satoe hari makanan jang disa- 
| djikan enak locar biasa. Waktoe di- 

lakoekan onderzoek apa sebabnja, ter- 
— njata waktoe masak itoe hari, kokinja 

kepotong djarinja sehingga makanannja 
tertjampoer darah manoesia, — 

“sebab itoe lantas Radja peren 
begitoe saban pagi sadja 

ig satoe orang, Begitoe 
beberapa sa'at lamanja 

kedatangannja pengarang Ho, 
Ro, Ko, enz, jalah Adjisoko, 

inja oentoek disembelih 
minta tanah selebar kain 

kepalanja. Ini permintaan dikaboelkan 
| “dan Radja perentahkan oekoer tanah 

| dengan hoofddoeknja, tjoema sadja 
itoe kain meskipoen beberapa kali di 

oedar teroes sadja masih melipet, sam- 
pai semota tanah djadi miliknja dan 
-achirnja Radja menjeboer Iaoet. 

| Aih, djadi mendongeng.... 

Itoe doekoen di Sidorono pantas di 
hoekoem gantoeng, biar dia sendiri 

   

       

    

   
         

  

   

'banjak orang terkenal sebagaipengisap 

raja? » 

Dan pernah ia tidak apa-apa, makan 

'dari ma? Kalong, 

darah tidak apa apa, malah sama kaja 

idaging chewan sadja djarang sekali, 
tetapi. dapat toedoehan heibat sekah | 

: sebab sering| 

11.3 

12 
12 

1.20 

1-30 

2 
6 
6 

minoem dihoekoem djoega, kenapaf 

#1   
  

makan hati sadja”, ...... " 

Ogntacag di roemah Kampret do 
loe tidak e, 

. ga akan kedapatan hampir toe 
- meloeloe, jalah ma' Kampret, koerc 

  

  

  

delan soeaminja. . .. , . 

dikatai: , Memang djadi orang lelaki 

  

    

   sebab dari kesedihan memikiri keme-j 1 

12.30 

Hat 

bri 

aa 

  

Se 

.' 6.30 pagi 
2 Oam 
Pe 7. — »” 

Ta W 

0 2) 

» 

” 

lohor 

” 

” 
Sore 

» 

—.. PROGRAMMA N:I.R.O.M. 
“Archipel dan Djawa Barat 

lasa, 2 Juli. 

Peladjaran Gymnastiek 
Muziek gramuphoon 
Tijasein 
Penoetoep 

14.— siang Populair allerlei 
Licht klassie morgencon- 
cert - 
Tijdsein 

“Penjiaran oentoek ka- 
oem iboe 
Concert Nirom @uintet 
Perkabaran Nirom, Co- 

pyright Aneta 
Populair Lunchconcert 

“ Nirom @uintet 
Penoetoep. 
Tijdsein 
Then uurtje 

7 malam Perkabaran Nirom 
P0 35 Orkest -concert 
Bio Kamermuziek 
8.30,” Avondwijding 
B0 Vijftien minuten schram- 

' 1 melmuziek 
Kos Carel van Bij's Trio 

1 speed Eanst: Alder's 
Kata Trio arragementen 

“9S Ya Muziek dansa 
10.38 ,  Penoetoep, 

| Penjiaran Timoer (V.O.R.O.) 

Selasa 2 Juli" 

” Muziek krontjong dengan 
njanjian dari Miss 
dan Abdoeliah 

.Lagoe2 Soenda jang ter- 

1 c. Muziek gramofoon 
9.45 

kenal 
6.30 malam Gambang Kromong 

» Dajos Bela Trio 
10,15 ,, Accordeon concert 
1030 , Concert muziek gramophoon 

“» Tijdsein dan Penoetoep. 

Se 

: oe- 4 9.30 — 10.30 -” 

Igerebek politie, sebab djoel. 

Me NX. 

lasa 2 Juli 
pagi R.M.Y. Klok 

»  'Morgenconcert 
Een uurtje Iichte 
muziek 

»  Penoetoep 2... lohor P.M.Y, Klok 
3... Lunchconcert - 

  

Pm . bagian sebelah dalam dan 
25 — dari roemah, jaitoe 

  

      

  

  

  

1 | GaB 30»: Penoetoep 
Mg ama ka Ban TE ML am lok ti (KAMPRET.  15—6 . Kamermuziek 

: Mn Tjat jang paling baik boeat dipakai mengetjat 

  

OEr 
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'Di Onderneming jang terletak 
dipoesatnja rimba belantara 

dan didalam kota jang ramai. .... 

soeara muziek ada kedengaran, terang dan bagoes sekali, disiarkan 
oleh oedara dan diterima oleh toestel radio jang indah ini : 

ERRES K. Y. 110. Toestel boeat wereldontvangst. Harganja sangat 
moerah sekali. Tjoema f 140.— semoea compleet. : 
Mintalah demonstratie pada soedagar radio atau pada importeurs 

10. 

  

  

  

“jang soeka makan orang, dimakan17 Perkabaran Nirom 
rajap dan semoet, Meskipoen seandef 7.20 .,,- Muziek Tionghoa - 
nja benar daging orang enak, toch| 8 ' , Opera Djawa. Historie dari 
tidak boleh dipotong kaja kambingl Praboe Menakdjinggo 
begitoe matjam. : : ». Tana ega £ : 

bi , » tjapi dan soeling dengan 
Si Kalong, katanja tentang orang | 10 aah bari 1 "13 dari ERRES K. Y. makan orang itoe ia sering dengar, idna Benpetonp 

sekarang djoega banjak. Lo, terapif - Pn 
kalau Kampret tanja kenapa ia tidak) . Na 

'rapport politie ia djawab tjoema de- . : £ 
| ngar sadja. Sering orang kata: ,Ach Selasa 2 Juli, 

memang orang bodo djadi makanan) 7.01 pagi Concert pagi dari Mu- 
orang pintar", dan ini Kalong kira 2 IN ziek gramophoon| — 3 , 
kaoem intellectueelen soeka sate ataul g 39, Tijdsein dan Penoetoep |6—6,20 ,, Vloeinde Tongo's 

kare daging orang. ejaan “an hate , 6.20 6.40 malam Cinema 'orgel 
- Boeat si ong barangkali kalau|1001  ,  Muziek gramophoon /16.40-7,, Penoetoep. | 
£ gue # Sa Pn mb 2” “lohor-Muziek pramophoon | 7. — 7,30, bertibarhaani ALD,! ada orang bilang !. Waktoe hari Djoe : Ba ” 
ma'at S.V.B.B. main sama Hercules,| 2.30  » — Tijdsein dan penoetoep de Preangerbode 
ditelan mentah-mentahan” ia kira adal 4.05 sore Muziek gramophoon | 739—.9,30 , Italiaansche — compo 
voetballers makan orang. 1545 . Muziek gramophoon - nisten 8 1D SERI aa 1 ain iklonin . | 9.30—10.— ,, Avondconcert 

Dalam kabaran itoe pemboenoehani G05 , Instruimentaal haifwartje|19” — 10.30 » Leizt programma 
di Sidorono diterangkan diketemoekan 6 39 malam Zangrecitaal 1030—11. ' Een dansje na toelang-toelangnja, dan dagingnjaten-J 7,—. ,  Muziek gramophoon —— Penoetoep 
toenja dimakan, Kalong tanja : ,Dimanah. 4 Piano Voordracht oleh Leu 
darahnja? ' dan kalau darah Sa on : | Schoore! 

9 

YAN F3 

ai 

AN aan Dia 

  

  

P.S.LT.T, 
S:1 0.5. — R.E, A. 0—7.” 
Boenga Java—vv. O.P, O—1. 

114/6-35 K.LD.P. Poerweredjo—P.S.I.A 

116/6-35 K.V B. Keboemen — 3e Batal- 

Ambarawa 3—4. 
15/6-35 Sinar Mataram Djokja—A.L. 
V.A. Magelang 3—0. 

jon Poerweredjo 0—2 
17/6-35 H.C.T.N.H, Poerworedjo—Sa- 
wong Galing Kotoardjo 2—0 
Winner. 

18/6-35 P,S,LA.—Sinar Mataram 0—0 
sampai di verlengd stand tetap 0—0 
19/6-35 HCTNH.—8e. Bataljon 1—3. 
Revanch 

20/6-35 PSIA.- Sinar Mataram 1—2 
PSIA. dapat kekalahan satoe dari pi- 

naltij. : 

Finale 
25/6-35 Sinar Mataram — 3e. Bataljon 
1—0,   Pertandingan hari Saptoe antara S. 

LO.S. dengan R.E.A. diloear  doegaan 
toean roemah dapat dibikin roeboeh 
dergan angka 0—7. 

Djalannja pertandingan boleh dika- 
takan berimbang tapi kalau lagi digan 
djar pech, meskipoen Sios lepas ia 
poenja gas,toch tidak dapat menge- 
tjilkan itoe kekalahan, 

Pendjaga doel (keeper) Sios ada le- 
bih pantas kalau ia bermain di klas 
bawahan. Itoe kekalahan jang begi- 
toe besar boleh dikatakan dari koe 
rang tjakapnja ia mendjaga itoe pin- 
toe benteng, sedang antara kedoea 
fihak bermain dengan bagoes. 

Hari Minggoenja B. Java soedah 
dapat digoeling dengan angka O—i1 
boeat O. P., jang mana satoe2nja goal 
jang terdapat dari penalty. Jalah waktoe 
terdjadi satoe scrimage dimoeka doel 
B. Java seorang back B. Java telah 
menjenggol bal dengan tangan. Poen 
djalannja pertandingan tjoekoep me- 
moeaskan, : 

naga 

Di Tg Priok Tn 

S.v Lego—Pasoendan 0-3. 
Kemaren sore di Tg, Priok telah 

Idilangsoengkan pertandingan antara 
itoe dajgo dari P,S.LT.T, S.v. Lego 
dengan Pasoendan. 

Ternjata dalam ini pertandingan 
Pasoendan ada lebih tjerdik dan ber 
koeasa dalam lapangan sehingga S.v. 
Lego dikirim poelang dengan angka2 
terseboet diatas. 

Lan 

Voetbal di Poerworedjo 
Poerworedjo, 27 Juni 1955. 
Kesoedahan2 pertandingan sepakra- 

ga di Poerworedjo.   
Pada permoelaan pertandingan ddo. 

14/6 35 aftrap“diambil oleh Mr. Djojo- 
digoeno dan pada penghabisan ddo, 
25/6-35 oleh Toean Regent. 
Sinar Mataram mendapatkan seboeah 
beker oleh karena sebagai kampioen, 
sedang 3e. Bataljon seboeah vandel- 
medaille. : 

Barang2 terseboet diterimakan oleh 
t. Regent dengan sedikit pembitjaraan, 

yuan 

Badminton Bond Batavia 

Boys Open Teurnament. 
Kesoedahan dari pertandingan2 pada 

bari Moenggoe pagi dd. 23 Juni: 
3rd round: 

Tan Giok Sien — Tan Tjong Eng 
15—8: 13—13 (5—0). 

ai Giok San—Loa Tjeng In 13—3: 
1 Maa 

Gouw Beng. Khan—Lie Houw San 
15—6p 15—1, ' 

Nico Lim — Sajoeto 14—14 (3—2): 
15—3. 

Semi-Final : 
Tan Giok San — Tan Giok San 

15—10, 15—13, 
Nico Lim — Gouw Beng Kwan 

15—10, 15—7. 
Finale akan dimainkan ber sama2 

dengan finale Ladies Open Tournement, 
Competitie boeat anak2 

Tournament boeat anak2 ada begi- 
toe berhasil, hingga B. B. B. ada kan 
doeng niatan boeat kasihkan peranta- 
raannja, soepaja competitie jang tetap 
boeat anak2 bisa diadakan, Pelatoe- 
Pagu .akan di kabarkan lebih dja- 
oeh. 

Competitie BB.B. baroe 
Menoeroet poetoesan dari Algemee- 

ne Vergadering jang laloe competitie 

Augustus. Perkoempoelan2 jang ingin 
toeroet ambil bagian diminta soepaja. 
toelis soerat pada toean Adri, secre- 
taris Gg. Zecha 47 atau toean Oh Sien 
Hong, Prinsenlaan 18 keterangan2 de 
ngan girang hati akan dikasih. 

Boeat  competitie baroe anggota 
B.B.B. soedah ditambah dengan doea 
perkoempoelan jaitoe Jongelieden B, 
C. Gg Orpa Batavia dan Seniores 
Priores B.C. Gg, Toapekong,Batavia-C, 

Gecombineerde 
Vergadering. 

Soepaja' pada lain-lain perkoempoe- 
lan dikasi ketika boeat masoek B,B.B, 
maka pada tanggal 7 Juli j.a.d. akan 
diadakan gecombineerde vergadering 

-tantara wakil-wakil dari leden B.B.B, 
dan lain2 perkoempoelan badminton: 
soepaja iaorang bisa madjoekan voor 
stel-voorstel jang ada boeat kebaikan- 
nja badminton sport seoemoemnja. 

Perkoempoelan2 badminton jang 
beloem dapat oendangan, kerna adres 
nja tidak diketahoei, diminta boeat 
beritahoekan itoe pada bestuur B,B.B, 
p/a Oh Sien Hong Prinsentaan. 

— pama 

Doenia Boxsen 
Primo Carnera kalah 
lagi. 

»Alg. Handelsblad“ mengabarkan 
bahwa baroe2 ini telah diadakan per 
tandingan boxen diantara Joe Louis 
jang masih moeda dan zwaargewicht 
boxer bangsa hitam melawan Primo 
Carnera itoe bekas kampioen doenia 
jang soedah didjatoehkan oleh Max 
Baer. 

Pertandingan di New York berlakoe 
sangat hebatnja, dimana Joe Louis 
banjak sekali lepaskan djotosan jang 
keras mengenai djanggoetnja Carnera, 
sehingga ini rasaksa Italie sampai 4 
kali djatoeh. Lantaran itoe, maka di 
ronde ke 6 Carnera soedah didjotos 
sampai knock-out dengan setjara tech- 
nisch. Pertandingan dipimpin oleh 
Arthur Donovan sebagai referee jang 
terpaksa berhentikan itoe pertandingan 
di ronde ke 6 sebab kasihan lihat 
Carnera soedah berloemoeran darah 
dan tjoba maoe lawan lagi toch achir 
nja djatoeh lagi. Pertandingan disaksi- 
kan oleh I.k. 70.000 orang, soeatoe 
djoemblah jang beloem pernah dialam 
kan oleh pertandingan2 boxen jang 
boekan bocat mereboet kampioen 
doenia. 

Sesoedah ini pertandingan, Carnera 
menerangkan bahwa ia akan mengoen- 
doerkan diri dari kalangan boxen, se- 
mentara Joe Louis ada mempoenjai 
harapan besar boeat bertempoer de- 
ngan Braddock toe kempisen 
doenia jang baree mengalahkan Max     Ibaroe akan dimoelai dalam boelan Baer, 

  

       

       
      

         

    

  

        

       
      

      
       

     
    
   

    

    

   

      
          



         
   (SAUDARA! 

Dn marilah her | 

'@OESAHA! 
Bedah Industrie sendiri ! ! 

: Sekarang waktoenja ber ,SATOE HATI” 
Patih Tg tengen ini Merk 
    

| codperatiE TENOEN BOEMIPOETRA | 

F: SKIMRALOrsati 
JAS 

R. SLAMET | 
Str. ' Proedjakan 68 Cheribon 

TRIMA INDEKOST 

| Boeat anak2 'Boemipoetra, jang 
.masoek sekolah di Cheribon 

Ju 

Pembajaran, F 7,50 per boelan 
diminta lebih Nibeloe, disediakan 
tempat jang bersih, dan makan, 
tidoer, mandi, diperhatikan sampai 
radjin, hal fjoetji pakean of pena- 
toe dapat vrij. Tjobalah saudara2 
peenja poetra, jang sekolah di 
Cheribon kirim pada adres jang 

.terseboet, tenfoe fiada menjesal. 

  

  
  

        
       
        GeoeponeeRo NO 2n542 

e n MADJALAJA 
. BANDOENG |     
  

| | KH Ia agan 

Lenagnag un aray an GA, 
Si ahok Dewa) Berdinihoakests 2 

Barang2 kelocaran dari kita, ditanggoeng 100 p€t. moerah, baik 

fjoraknja, koecat dan tida loent-er. Fendeknja: MENJENANGKAN 
Hoofdkantoor: Regentsweg 42 Bandoeng Telefoon 1722. 

                  

    

  

BEMASIL Ih 

  
  
  

          

  

Pai —. KERAS SEPERTI MERIAM 

TOEAN POENJA TENDANGAN 
|. Kaloe pake Sepatoe-Vocibal , TJAN FOENG” jang terpoedji 

oleh soeatoe voetballers jang terkenal. 

       
          
     
         

      

  

         

       

       

  

          
     

Harga moeia.i,   “Kwatiteit van: Prijs. 

“Te soort Hoot leer waterproof F8. — 
| 2e soort gewoon leer . » 5.50 

2 e ' Special Per ee ag 
.3e soort leer en zeildoek. Ca D - 

    

         
       

      
            

          

Pegtran ada sedia roepa2 stp:toe Toeen — Njonja — Anak2 

Spike en Hockey-Schoenen, Laarzen, Been Kappen, 
dan @pori-Ngtikelep 

: “end nada »TJA N FO EN Gr 

' “Senen 75. Telf. 3913 WI “ Batavia-Centrum 
. 

    
   
    

Pake Sepatoe-Voetbal 5 JAN FOENG" selamanja succes. 
» 

!f prijscourant   

Harga malaise 
anjoemas f1.20 

f165 per lembar 
pandjang Solo Djonas f 1.— 

f1.35 per lembar 
pandjang Tasik malaja f 1.10 

f 1.45 per lembar 
pandjang Diokdja f 1.15 

f150 per lembar 
pandjang Tiiamis ?1.20 

f145 per lembar 

kain pandjang 

kain 

kair 

kan 

kain 

Semoea kwaliteiinja 

bagoes dan model. 

saroeng Samarinda f1.60 f 1.95 
per lembar 

f1.75 f2.50 
per lemtar 

f1.80 f2.25 
per lembar 

1 751 12,25 
per lembar 

saroeng Poetih pclos f 1,50 f2.- 
per lembar 

saroeng Donggala 

saroeng Garoet 

saroeng Cheribon 

Tjorak dan Warna roepa2. 

Kwaliteit poen No. 1 

ADRES 

Batik en Tenoenan Handel 

TOKO MOEDA 
Gratis Pasar Senen No.159 Bt.-C.   
  

  

. Pesanlah, 
. banjak, harga tjoema f 0,60 -|-   

SOEDAH TERBIT 
ai 

Krisis Ekonomi 

dan Kapitalisme” 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 
tebainja XII -|- 90 moeka 

formaat 16 X 24 c, 

ISI KITAB: 

L Indonesia dalam krisis. 
II. Dari hal pengertian ,,krisis". 
IL. Tingkat- tingkat zaman per- 

ekonomian. 
IV. Soesoenan — perekonomian 

dan krisis. 
V. Keterangan kunjuktur dan 

cyklus. ' 
IV, Depressi sekarang. 
VI Politik kunjuktur. 
Vin, Penoetoep. 

PENERBIT t. LEMBAG TOEAH 
Gg. Kebon Djeroek 37 

atavia-Centrum. 

lekas, ditjetak tidak 

f 0,10 ongkos kirim. 

REMBOURS TIDAK DIKIRIM, 
Di Betawi. boleh dapat pada: 

Toean Soemanang, Kramat 174. 
d Administarie Peman angan 

126 Senen 107     

  

  

  

   

   

    

    

   
    
    
     
     

      

  

4 en ai P3 H3 Sawah Nai No. 13-15 Telf. W. 390) 
. an Ten 16 ha Telefoon he Lang 
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Fi irma “TJONG & Co. MB 
. Batavia- Centrum | j 

. Sedia: Kereta angin RALEIGH, HERCULES, STER, MARAS, PRESIDENT, d.LI. merk 

kas. roemah. dari alan KN ta 1EMPAT TIDOER, . DjaM2 SAN TOrPON dll, 

 Semocanja boeat dr Betawi “dengan pembajaran jang gampang. 
ap Ku BN Te Feb awak Djoega agent dari Bedak Muguet. 

La Ka Agent Austin Automobiel boeat Banka en Billiton 27     
  

   

ra Djita Taka Sakit, iman . 
  

Plot Tabib A.G. JACOB 
KEBONDJATIWEG 13 BATAVIA-C 

(Seblah Rialto-Bioscoop p Tanah-Abang) 
  

Dan di Kampong Kodja Zuiderboordweg No, 65 
Tandjoeng Priok . 

: Bisa obatin segala penjakit 
ZONDER POTONG — ZONDER OPERATIE 

Specialist : 
Bawasir (loear of dalam), Impotentie (peloh), Kentjing Manis, 
Kentjing nana of — batoe, Syphilis, Tering, Astima (bengek), 
Rheumatiek. Sakit Mata. Prampoean datang boelan tida tjotjok, 
Kepoetian (pektay), d. 1. I. 

Soedah dapat banjak poedjian. Obat bisa kirim dengan rembours 

| | | 
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TNO ai ian 
NATUURLIJKE GENEESWIJZE 

Tabib Abd, KARIEM Aseli 
Speciale behandeling van aambeien, Inteine en Geheime 

Ziekten etc. etc. zonder operatie. 
  

Ini Tabib jang asli dan termasjhoer di seloeroeh HindiaNeder- 
land, boleh dibilang bapanja dari semoea Tabib2 Hindustan jang 
ada disini. Dan soedah bekend di Kota Batavia specialist boeat 
penjakit Ambeien. blindedarm dan lain roepa2 penjakit zonder 
operatie (potong). Dan baroe2 ini soedah bikin semboeh pada 
Toecan2 seperti berikoet: Toean H, Tarbin Moedjilin tocan tanah 
Pintoe Besi, Toean Nio Tjeng Soei Petodjo, Toean Bey Batjan 
Seng orang bangsa Sikh di Gang Doea Tandjong Priok dan lain2 
banjak orang dari roepa2 penjakit. Dan sedia. riboe riboe soerat, 

kepoedjian (Certificaat) dari sagala bangsa. Boleh kita kasih.liat 
kaloe perloe, dan siapa siapa jang maoe minta dikirim reribours 
haroes kirim wang terlebih dahoeloe f 5.— (limah roepiah). 

TABIB ABDULKARIEM 

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

Aa asus Ou SU SDA TA KD AO OR 

  

  

  

  

H.I.S. JULIANA 
PALEMBANG 

Moelai 1 Mei 1935 H. I. S. ,JULIANA“ menerima moerid 

baroe. 

Goeroe-goeroe semoea berdiploma. 

Mendidik anak-anak oentoek examen M. U.L.O, K. W,S. dil. 

Wang sekolah moelai 1 Augustus 1935 F 4.— boeat anak per- 

tama dan F 2.— oentoek anak kedoea dan seteroesnja. 
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  2 2 Ea 2 

.GOEROE TYPIST te) 
(peladjaran mengetek zonder-goeroe) 

Systeem: 10-djari (zonder lihat letters). 

Diterangkan dalam bahasa Indonesia, memakai gambar gambar 
seperti vingerzitting (letaknja djari). bahagian masing2 
letter & tanda2 kepoenjaan masing2 djari, roepa rotpa tanda?, 
beberapa peratoeran & peladjaran, snelsysteem, roepa roepa 
keteran an onderdeelen-machines, dll. 

Dikirimkan 3 x seboelan: tamatnja 3 boelan, 

  

Bajaran dimoeka jaitoe: Indonesia:  Lcear Ind.: 

1 Boelan (3 pel. 24 pagina) ...... F 150 F160 
Tjonto pel. ke 1 (proef) franco ..... F 0.12”2 F 015 

Mintalah tjonto (proef) atau 'kita poenja programma ! 

.GOEROE- BAHASA INGGERIS" 
(peladjaran bahasa Inggeris zonder-goeroe) 

Diterangkan bagaimana membovenjikan a-b-c Inggeris— salinan 
kedalam bahasa Inggeris dan kedalam bahasa Indonesia — 
karang-mengarang soerat. —  pertjakapan hari-hari — batjaan 
dan lain-lain. 

“Dikirimkan 3 x seboelan: tamatnja 50 boekoc. 

  

  

Bajaran dimoeka: jaitoe : Indonesia: Loear Ind. 

IL Boelat " Pn be NA F 090 F1.— 

RU BOB AN aa si h 20 

Mendjoeal Pena eNoekoe. mena ketan GPah beda 

"3 Harga: Ongkos: 
Bahasa Inggeris (zonder Hause Sa F 3.50 F 0.35 

Pertjakapan Inggeris (zonder goerce). . » GMO ko 
Tangga Bahasa Inggeris ........... , 0.25 » 0.06 

Crisis Ekononrie dan Kapitalisme 
Oleh: Mohammad Hatta... ...... » 0.60 » 0.10 

REMBOURS TIDAK DIKABOELKAN 
Menoenggoe pesenan dengan hormat, 

TYPEWRITING—COURSE ,THE SPEED 
Ten-tingers (Invisible-System) 

Sluisbrugstraat No. 55 
BATAVIA-CENTRUM, 

Ditjari Agent oentoek ,GOEROE TYPIST(e)“ antero tempat. 
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Na man onna wagon: 

. Senen 1 

  

  

   
   

   
   

  

  

Juli 1935. 00 Tahoen ke 4 

  

   

| Lembaran Ketiga 
ea Naa TEA Ta EaN aan naa 

" Garakan Katem ihoe ognigek Perdamian. 
| 1 Ada 2000 kaoem iboe berdemonstratie di djalanan dan 
Et membikin meeting. j 

  

Oleh Nj. Wibaut-Berdenis yan Berkelom. 
“ (Kaoem Iboe social democraat). 

mpasi fame asasi 

Dapaitah orang bajangkan di Indo- 

nasi? sucatoe gedoeng penoeh dengan 

9000 kaoem iboe, jang datang dari 

segala bahagian negeri oentoek perge 

rakan damai dari kaoem socialis ? 

Tentoe tidak. Tetapi djoega bagi kami, 

kedjadian itoe ada amat loear biasa: 

indah sekali pemandangan itoe. Ter- 

lebih lagi, sebab dilain gedoeng ma- 

sih ada lagi 600 kaoem iboe berkoem- 

poel. Pertemoean begitoe banjak ka- 
oem iboe jang berdjosang oentoek sa- 

toe ideal, berarti amat besar. Mereka 

datang ketempat itoe dengan merdeka: 

paksaan biar sedikitpoen tidak diper- 

goenakan, hanja soeatog circulaire dari 

secretarisse.sociaal-democratische vrou 

wenclubs jang memanggil mereka itoe. 

Koe adalah soeatoe boekti dari ke- 
tjerdasan organisasi kaoem iboe social 
demakrat, dibawah pimpinan jang 
amat baik dari secretaresse Mr, Elisa- 
beth Ribbius Peletier. Tetapi itoe ada 
lah djoega soeatoe kesaksian dari 
kemaosan keras dari kaoem iboe so- 
cial-demokrat oentoek mentjapai damai. 
Kebanjakan dari mereka itoe, telah serta 
bekerdja pada beberapa demosirasi 
oentoek damai dari perkoempoelan2 
netral. Tetapi mereka maoe lebih. 
Mereka hendak menjaksikan kepada 
orang2 diloear kalangan mereka, bahwa 
socialisme adalah socatoe tenaga damai, 
jang tak dapat dibiarkan oleh mereka 
jang hendak. memerangi perang. 

Mereka hendak menjatakan komaoe 
an mereka pada damai, sebagai ka- 

oem sociaal-demokraat. Mereka rasa 

perloe, menjataka bahwa gerakan da- 

mai haroeslah antikapitalistisch djoega 

Karena maksoed sociaal demokrasi 

itoelah: keperlocan2 segala orang, ha- 
roeslah dipenoehi bersama-sama (ge- 

meenschsppelijke voorziening). Djika- 
lau doenja dipetjah oleh kebentjian 

dan perang antara bangsa2, sociaal 

demokrasi tak dapat dibangoenkan di 
dalamnja. sebab itoe, mereka, rasa 

. perloe berdemonstrasi. 

Sesoedahnja meeting, dilakoekanlah 
soeatoe siraatdemonstrasi, jang disam- 
boengi lagi oleh beratoes2 kaoem iboe 
dari keliliug bota, jang melaloei dja- 

lan2 dan djembatan2 dari kota Utrecbt 
jang toea toe. . Men an 

Perarakan jang amat menarik hati 

itoe, dikemoekai oleh lima orang pe- 

rempoean jang membawa gong. Mu- 

alek tidak ada! Spreekkoren djoega 
tidak ada! Hanja boenji gong jang 

amat makan hati itoe, jang dideggar. 

Lebih djaoeh, boenji tindak beriboe- 
riboe kaoem isteri, jang roepanja tak 
akan berhenti datangnja. Beberapa 
koempoelan bendera merah, jang di 

angkat tinggi, kedangkala dilihat dida 
lam perarakan itoe. Didalamnja, dibawa 
djoega toelisan sembojan: ,Social- 
demokrasi itoelah Tenaga damai! 
Kaoem iboe, berdjoeanglah dengan 
kami.” Beroelang-oelang sembojan itoe 
datang kemoeka. ' & 2 

Tetapi jang memberi kepentingan 
jang begitoe besar kepada perarakan 
itoe, itoelah semangat loechoer jang 

soekar digambar adanja. Semangat itoe, 
dibangoenkan didalam rapat digedoeng 
Tivoli, “dimana Dr. W. Banning dan 
Wieke Ploegsma mengaibkan segala 
poedjian pada perkosaan, seperti jang 

itoelah kesimpoelan pidato kedoea 
pembitjaraan itoe, Kerdjanja perkataan2 
ini, dapat dilihat pada sikapnja kaoem 
itoe jang toeroet berdemonstrasi. 

Kepada seorang peremposan toea, 
jang berangkat poekoel 4 pagi dari 
desanja di Friesland, kami bertanja, 
bagaimana bagoesnja Dom (geredja 
besar) Utrecht jang tadi dilaloeinja. 
»Saja hanja melihat tak lain dari pada 
perarakan kami“, begitoelah sahoetnja 
jang penoeh artian, 

Demonstrasi itoe, diadakan sesoedah 
nja rapat tahoenan dari Bond van 
Scc. Dem. Vrouwenclubs, jang di 
koendjoengi oleh 477 oetoesan vrou- 
wenclubs, dan dihadliri oleh ketoea 
S.D.A.P. 

Dari permoelaannja, rapat itoe di 
koeasai oleh perasaan segala oetoesan, 
bahwa zaman sekarang ini mengan- 
doeng amat banjak bahaja. 

Kampagne makin keras, jang hendak 
menolak kaoem perempoean dari doenia 
pekerdjaan, mendorong rapat itoeme 
nerima . baik soeatoe motie, jang 
mengemoekakan protest kepada Peme- 
rintah karena kelaliman fonrecht) jang 
dibosat terhadap pada bangsa perem- 
poean. 3 

Motie. itoe, antara lain memprotest 
djoega toemboeh keadaan jang hendak 
menolak kaoem perempoean jang tidak 
berlaki dari pada pekerdjaan pentja- 
harian (beroepsarbeid), daja penghi- 
doepannja, sehingga timboellah bahaja, 
jang mereka akan menerima ha! nikah 
sebagai daja pemeliharaan (verzor- 
gingsmiddel|: memperdengarkan djoe 
ga protest terhadap pada desakan (drij 
ven) Pemerintah kepada orang2 jang 
berkejakinan lain, oentoek menerima 
sikap hidoep (levenshouding) jang di 
tentoekannja. 

Lain-lain hal jang penting, d:bitjara 
kan” djoega. Rapat memeriksa bagai 
mana keadaan2 fjelaka didalam roe- 
mah-tangga aoem nganggocr dapat 
diringavkan. Tak perloe dibilang Ia 
gi, bahwa aksi osntock pemilihan, di 
bitjarakan djoega dengan hidoep- 
hidoep.. 2 HPN 

“Tetapi jang teramat oetama, rapat 
tahoenan itoe adalah 'soeatos kesak 

4Sian dari kegiatan kaoem iboo dida 
lam perdjoangannja oentcek danai. 

Naa 
Didalam vergadering ini, sija mele 

paskan djabatan ketoea Sesoedahnja 27 
tahoen bekerdja aebagai voorz tler dari 
Bond itoe. Perkataan2 jang mersoentji 
pekerdjaan saja sebagai pemimpin ge 
rakan kaoem iboe social-demokrat, 
membitjarakan perdjoangan kaoem iboe 
oentoek Damai. | 

Saja berkata: ,Kaoem iboe djangan 
lah meloepai keperempocanmoe (weest 
U zelf) didalam perdjocangan melawan 
perang dan melawan penjediaan perang 
kami bangsa perempoean adalah peme 
lihara dan pembela hidoep karena 
keperempoeanankami, 

Terlebih lagi, sebab kami adalah ka 
oem social-demokrat. Djanganlah se- 
kali-kali melepaskan pikiran internasi 
onal, Tanah air kami, haroeslah kami 
djoendjoeng tinggi, tetapi keselamatan 
manoesia lebih besar harganja dari 
pada keselamatan negeri". 3 

Soedah itoe, saja memberi martil ke 
toca kepada njonja De Vries-Bruins, 
anggota Tweede Kamer, jang dipilih 

sekarang. Semangat itoe dikorbankanlah 
tatkala kedoea pembitjara itoe meminta 
dengan desakan keras, soepaja segala 
kaoem iboe memerangi perkosaan 
(geweld) itoe. "KN 

/ 

» Hantjoerkanlan ideologie perkosaan 
itoe, tempatkanlah kekoeatan kebathi-j 
nan dihadapan perkosaan sendjata, 

ganti saja. Seorang perempoean, jang 
menempati tempat jang amat terkemoe- 

Ika didalam perdjoeangan melawan pe 
rang. Pemilihan itoe' adalah soeatoe 
boekti poela dari sikap anti perang, 
jang tetapi diambil oleh Bond van Soc, 
Dem, Vrouwenclubs.   2aNgank 

w 

djalanan 

MAN LAN aa 

  

Penjamboetan R. A.A. Wiranata- 
koesoema di Bandoeng 
Perarakanjang ramai. 

Redacteur kita dari Randoeng me- 
. Ingabarkan : 

Hari" Minggoe tanggal 30. boelan 
Juni ini, 'daranglah sa'atnja RL A.A. 
Wiranatakoesoema, Boepati 
Bandoeng mengisi lagi gedong Kaboe- 
paten, setelah beliau tinggalkan ampat 
tahoen  lamanja, sedang kedatangan 
beliau ke Bandoeng ini adalah disertai 
dengan perarakan jang didjadikan oleh 
ra'jat dengan kemaoean sendirinja. 

Sebagai telah dimoeat dalam soerat2 
kabar bagaimana boenjinja programma 
perarakan terseboet, begitoelah P.toean 
R. A.A. Wiranatakoesoema dipapag 
oleh Comite kegedongnja di Goenoceng 
Pontang, sedang lainnja jang toeroet 
memapag dan mengantarkan dari sana, 
tidak koerang2 auto jang berisi dengan 
penoeh. 

Kira poekoel setengah delapan pagi 
berangkatlah semoea dari Goenceng 
Pontang jang djaoehnja k.l. 20 K. M. 
dari Bandoeng itoe, menocedjoe kekota 
Bandoeng, sedang terlihat, bahwa se- 
dikitnja satoe paal lebih pandjangnja 
djalan jang penoeh| dengan auto jang 
mengantarkan, tidak terhitoeng opelet 
ten dan vrachtautos, 

Sepandjang djalan, moelai dari pe- 
goenoengan Goenoeng Pontang sampai 
batas Dajeuh Kolot dengan Bandoeng, 
boleh dikata pinggir2nja djalan itoe 
penoeh dengan orang banjak, toga dan 
moeda, laki dan perempoean. bersama 
sama menoenggoe liwatnja , Kan- 
djeng Dalem Hadji” katanja, se- 
dang terpaksa selang-selang beliau ini 
menjoereeh autonja berdjalan dengan 
periahan-lahan, ialah ogntoek memper 
hatikan jang menghormat itoe, karena 
selainnja beberapa golongan atau bari- 
san moerid2 sekolah jang sengadja 
menanti kedatangan Regent ini diping 
gir djalan itoe, djoega matjam-nfaijam 
perdjamoean jang bererti toeroetgsm- 
bira dan bersoeka tjita, dan ingin di 
lihatnja oleh Regent jang ditjintainja 
itoe. 

Dikedoea belah pinggirnja “djalan, 
terlihat berkibar bendera2 diselang 
dengan beberapa vaandel sebagai tan- 
da nama perhimpoesannja atru groep 
nja, sedang moeridZ sekolah jang. ber 
baris tadi itoe djoega masi 
gang bendera dansamadi 
nja sebagai memberi cere saluut 
ketika Toecan R.A.A, Wiranatakoesoe- 
ma meliwat disitoe. 

. Boekan sadja kita bisa memberi ke- 
sempatan boeat memasang kedoea ma- 
ta kekiri dan kekanan oentoek menjak- 
sikan bagaimana perhatiannja- belang- 
stelling raat itoe, tetapipoela kedsea 
koeping kita ini tidak koerang2 di- 
masoeki matjam2 soeara boenji2an dan 
taboeh2an sebagai gameian, ketjapi 
terbang, orkest, angkioeng, ja, sehing 
ga diperlihatkannja djoega cempama 
nja beberapa orang perempoean me- 
moekoel (mencemboek) lesoeng acar 
terdengar sadja soearanja, sedang tidak 
koerang2  djoega diinoeka beberapa 
roemah dipinggir djalan ito ketika 
P.T. Regent ini liwat dipasangnja pe 
tasan, dan boekan sadja oleh bangsa 
Indonesier, tetapi poen cleh bangsa 
Tionghoa. 5 3 

Keadaan demikian itoe terdjadi moe 
lai dari Goenoeng Pentang sampai 
Dajeuh Kolot, dimana disitoe telah 
disediakan satos auto jang speciaal 
terhias dengan boenga boengaan. 

“Disinilah, jaitoe menoderoet program 
ma, Tocan R.A A. Wiranatakoesoema 

   

   

  

  

menocempangi auto jang terhias itoe 
berhoeboeng dengan di Dajeuh Kelot 
itoe ada makamnja datoek P.T, Regeni 
ini, maka mampirlah beliau sebentar 
kemakam itoe, sedang tidak lama per- 

itoe aloe .dilandjocikannja 
lagi. : 

kita sampailah di “Tegallega belakang 
Sociteit P.W.S,, ditempat mana sedang 

nan jang masing-masing mempoenjai 
'kemodelan sebagai perarakan, ialah | 
jang laloe toeroet mengarak Kandjeng 

Kandjeng Resident, perarakan mana 
dilebih doeloei dengan Bataljonmuziek 

menggembirakan semoga penonton itoe, 
Begitoelah dibelakangnja auto jang 

ditoempangi oleh P.T, Regent itoe 
berdjalan roepa-roepa perarakan jang 
meniroc matjam-matjam pertoendjoek 
kan, matjam-matjam taboeh dan boe 

keloecar dari angan-angannja dan hati   sanoebarinja sendiri, 

toeroen dari autonja tadi, dan pindah) 

Hanja dalam beberapa menit sadja, 

ditoenggoe oleh beberapa perhimpoe-! 

Boepati terseboet menoedjoe ke gedongj 

jang selaloe memainkan lagoenja jang | 

nji-boenjian,: soeatoe perarakan jangj 
Isoenggoeh locar biasa besarnja, soea 
toe perarakan jang benar-benar ent-) 
husiast, soeatoe perarakan ra'jat jang | 

  

     

  

   

Penjakitkeras mengoerang: . 

Kan. tenaga orang. Berapa 

fanjak orang jang tinggal 

lemah dan koerang girang 

#esoedahnja. sakit keras. 

Ofasgan: bodoh,- pakai 
Scoit's Emutsion 

boeat mengoe- 

atkan badan. 

Scstts Emulsion 

SO 

  

   

membikin darah mengdjadi 

sehat dan koewat. Dia 

memperkocewatkan  cerat- 

oerat dan 'oerat-oerat sjaraf. 

Boaeat orang-orang jang 

baroe baik, dari sakit dan 

orang-orang jang, lemah, 

Sooit's Emulsion ada obat 

jana paling. baik. .centoek 

mengombalikan tenaga: 

    
IMPORT. JACOBERGS 
  

P.T.R.A.A. Wiranatakoesoema jang 
berpakaian#(berpantalon postih) jang 
bererti berpakaian jang sederhana se 

kali, sepandjang beliau ada dalan 
autonja dan diarak itoe, terpaksa ber 
diri dan selaloe memanggoetkan kepa 
lanja kekiri dan kekanan oentoek 
mendjawab penghormatan pendoedoek 
Bandoeng, mendjawab ketjintaan pub 
liek jg menanti-nanti dipinggir-pinggir 
djalan. 
dan dimoeka roemah, moeka toko dan 
waroeng  itoe, sedang selaloe beliau 
terlihat tersenjoem: (mesem) jg mana 
ertinja tidak salah lagi, bahwa beliau 
poela -toeroet bersoeka ijita, toeroet 

bergirang hati dan lebih dalam lagi 
adalah bererti, bahwa dalam kalboenja 
tersimpan perasaan terima kasih atas 

ketjintaan publiek dan rakjat jang di 
berikan kepadanja itoe, 

Sepandjang djalan perarakan, selain 

nja terdengar boenjiZan tadi itoe, djoe 

ga tidak berhenti henti orang2 sama 

berteriak, sama bersorak mencendjoek 

kan kegembiraannja dan kepoeasan 

hatinja. Boekan sadja perarakan ini 
terdjadi dari bangsa Indonesiers: seoe 

moemnja, tetapi dari fihak bangsa Ti 

onghoa poen tidak ketinggalan memper 

toendjoekkan kesetoedjoean dan kese- 
tiaan hatinja ialah toeroei mengarak 
disertai dengan keradjinan kebangsa- 
annja sendiri. 

Begitoelah setelah sekira2 doea djam 

lamanja perarakan dikota, Dalam Hadji 

Iseperti orang banjak seboet,| sampsi 

iah di Kaboepsten, sedang perarakan 

nja soedah tentoe masih terlihat dja- 

och loear halaman Kaboepaten itoe. 

Bagaimana berdjedjal2nja orang iang 

menanti-ranfi dihalaman dan dalam 

Pendopo Kaboepaten itoe, adalah loear 
biasa, ja, Gjika kita bilang, bahwa se 

moea orang jang ketika itoe sama me 

meninggalkan roemahnja dari desa2 

dan kota dan laloe berdjalan dari si 

toe hanja baik perarakan oentoek mem 

perhatikan atau melihat baik perarakar, 
maoepoen reepanja Dalam Hadji, ada 

lah beratoes riboe, itoe tidak 
kerarti koerang, tetapi lebih mesti. 

Di Pendopo ini, Nirom soedah ber 

sedia boeat mengidarkan keadaan jang 

terdjadi pada waktoe itoe, dan laloe 

oleh ketoea Comite, jaitoe Dc. H. Heer- 

djan diatoernja soepaja satos persatoe 

jang telah minta bitjara oentoek me- 

njelamatkan Toean R.A.A. Wiranata- 

koesoema itoe dipanggilnja, dan pida 

ta dimoelai, pidato2 mana pada ketika 

'itoe djoega di idarkan dengan peran- 

taraan Nirom tadi itoe. 
Karena banjaknja orang jang men- 

EMULSIS 

naura 

pan dan matiamz 
masoekkan 
maka kita ti 
toe dari b 
pi hanja 
dengan ri: 
semoca pi 
mengatoer! 
koekeboen 

P.T, R. ALA W 
Setelah 

datanglah P.T, 
njanja, dan poela 
poen dengan 1! 
na dipapat 
Or, H. He 
tjakapan seben 
lagi pidato2 if 
njakan ifoe, maka f 
sprekers itoe bisa 
datonja. 

    

   
   

  

   

      

   

      

   

    

          

hebera 

  

             

  

Heerdian me 
jang “berhadiir, 
dikirimnja satoe tel 
atas nama t 
Bandoeng Indar 
Gouverneur G 
lam teleorau 

s ah 
ka Oo 

   

n 
hari telah 

dari Cc 

   

        

    
   

        
   

  

      

tah mengembalikan 
soerua. .sebagai: Regen 

Sebagai penosioep 2 

maka P.T.RAA, ir 
laloe mesdiawab 
nja, dalam 9 
oetjapkan oleh beliau 
atas ketjiniaan dan keper 
jang ditoendicekkannia ii 
kasih kepada hadlirnia R 
dan Burgemeester, dan ti 
koerang terima kasih 
perboecatan Dr, H, Heerd 
Gjadi ketoeca dari Le 
beliauitoe, sedang I 
itoe, berarti beberapa 
rakjat seoemosranja, 
san igama, maosposn £ 
drigama, osroesan penghidospan dan 
Oerotsan masiarakat, djaw 12 
Gisoedahi.dan ditoetaen de 
batja do'a oleh tosan Hoofg: 

Dengan begtos boebar 
maan dan persrakan Regent ter: 

Sebagai penambah pe: 
adaan jang selaloe akan # 
ingatan bagaimana besarnja i 
kepertjajaan dan. kesetiaan 
Bandoeng kepada P.T. R A.A, Wira 

   

3 

  

srimaan 
jehau 

    

   

  

   

  

   

        

   

  

   

  

   

  

   

      

dingkan dengan ketiintaar 
tjaiaan rakjat kepada Di 
Solini di Halie, Hitler di Duit 
and dan R ALA Wiranara koes   |djadi wakil dari beberapa perhimpoe- 

“Dangan parmos'aan cursus j.a.d. ((995-36) akan 

NEUTRALFE MUI. 
atas andjoeran dari tocan-toean jang moelia 

| MAHARADJA SOANGKOEPON Lid College van Gedelegeerden 
M. SOEDONO, Bestuurslid B.0O. afd DJAKARTA 
P,R.S. NASOETION Bouwkundig Annemer, 

dengan 

Ssoema di Bandoeng, 

      

  

   

  

PENA EA 

dibseka 

O 

(0 LEERKRCHTEN jangterpilih. 

Tentang leerplan akan ditoeroet sekoerang-koerangnja sebasai disekolah 
M. U.L. O.: Gouvernement, djika perloe: dengan splitsing afd, A. dan B. 
Tentang peilnja ta“ oesah ditjoerigsi 

seorang INGENIEUR bocat vak-vak 

nische Hoogeschool, bocat 

Boeat permintaan memasoekkan ni   pada PONTAS NASOETION Djokjaweg 706 
atau P.R.S. Nasoetion Sluisbrugstraat 70 (kantoor), 
Akan dimoelai dengan dengan Voorklas, kl I dan ki II 
Djika tjoekoep permintaan djoega kl Il 

» karena sebagai goerce.skan diangkat 

seorang MEESTER IN DE RECHTEN, boeat vak-vak bahasa, 
nafuurkunde, 

seorang jang telah menempoeh-cursus Mid delbaar Acte i/d Tech- 
vak-yak wiskunde dan 

seorang CANDIDAAT JURIST, bocat aanvullerde vakken. 
erid boleh bitjara atau berkirim soerat 

Batavia-Centrum 

  

Te SU Ba in ai NA ea 

J 

1 
3 
s4 
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: 
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spa yeNleRa LeamaNaNpA naa napaNya samaan penanragnUapeN guna Daan 

          

     

  

  

  

  

AW TAL Asu RESTAURANT SATE KAMBING 
13 Tanah Lapang Glodok C 1, Telefoon No. 491 

BATAVIA 

Agentuur & Commissiehandel, djoeal dan kasi Huurkoop barang-ba- 
rang dari perabot roemah tangga, harga dan peratoeran jang pantes. 

  

  

. 

Speciaal makanan Europa: Makanan Djawa Tengah dan Wetan. 

Djaoeh enleng ongkos dari tocan masak sendiri, Satoe restaurant jang 
soedah berpoeloeh. tahoen, mengoeroes makanan langganan dari segala 
bangsa. Diatoer rapi — dikerdja bersih, tidak ada makanan jang bersa- 
lahan dengan Igama. Masakan enak—goerih—lezat mentjoljoki nafsoe. 
Dimana2 kantoor2 dan toko2 atau roemah toean tocan, focan selamanja 
kita djaga baik bila berlangganan. Kita sedia coupon2 boeatabonnement 
1 of 2 orang dengan makanan tunggoeng tjoekoep,! Djoega kita sang- 
goep menjediakan oentoek pesta alau bikin sedekahan" dengan harga 
pantas dengan tahoe sedia sadja. " 

Maoce apalagi? Satoe kali tocanfoean merasa kita poenja masakan, 
kita tanggoeng ltoean selamanja mendjadi langganan kita. Tjatat dan 
koendjoengilah dres terseboet diatas. 264 

  

SPORTHUIS ,SELECTA" 
PETJENONGAN 43 TELEF. No. 5449 WI. 

    

Kenapa Sporthuis Selecta bisa menjehang- 

kan semoea langganan Sport ? 

Sebab Sposthuis Selecta djoeal sportartikelen 

jang paling baik didalam kota ini tida ada 

bandingannja. 

esnaren kerdjaan specialist. Silahkan tocan 

toean dan njonja saksikan sendiri.       
  

  

  

LEDIKANTEN FABRIEK NAN YANG 

  

  

  

Molenvliet West 83  — Telf.No.1009  ” — "Batavia 

| T. Djangan pertjaja lihat 
f doeloe barangnja. 

Speciaal menjediakan segala 
mafjam model rdndjang dari 
besi sanggoep bikin sebagai- 
mana kemaoean pemesan dan 

2 pembeli — kwaliteit didjaga| 
baik — ditanggoeng koea- 
dan bagoes— harga boe 

leh berdamai. 
  

Poedjian tidak perioe 

tapi perloe datang 
saksikan 

Ketrangan lebih djaoeh, boleh 
tanjakan pada adres diafas 

    
              

      

      
Agent beeaf Palembang 

TOKO EXTRA 

  

  

  

    

Simpenlah ini Advertentie 

Barangkali ada pagdahnja: 

  

  
Inilah Hotel Batavia letaknja dimoeka station S.S. kota Cheribon, 

Jang teroetama sekali bagi tetamoe djaman Malaise sebab dari Station 
zonder kloear ongkos setengah cent boeat,dokar, Sedang tarief amat moe- 
rah sekali. 

Klas I, 
o Ber Ten 

pagi dan sore dapat seegoehan jang pantas, 
tjoetji Auto selamanja vrij, 

1 kamar 1 orang 1 malam f1.25 2 orang fo 
fI— 2 11.79 

latar boeat nginep Auto dan 

Menoenggoe dengan hormat 

EIGENAAR 
y V   

  

Sr Tg X Mika eta Tekan Mp sei Sen 2 

  

Oude Kerkhofweg 36 

sampai besar, 
berarti kunst. 

Electrische Drukkerij 

»PENGHAREPAN" 
andoeng 

Dokter SOETOPO 
speciaal oentoek penjakit koelit 

Djam bitjara: 6—7 sore 

Saptoe dan hari besar toeivep 
Salemba 71 Telf. 23 Mc... 

  

Vroedvrouw 
PEKAROENGAN No. 70 Mentjitak dari pekerdjaan ketjil | Hari 

Pertjitakan kita ada 

16 140 
r 
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Pu 
Ba IK NA ada obat oeroes-oeroes jang paling keljil, sebab woedjoetnja hanja 

saimbang sama sabidji padi, tapi mempoenjai tenaga paling besar, paling 
'sampoerna dan paling mengherankan. 

Sebagian besar laen-laen mafjam obat oeroes-oeroes bisa mengoeras 
peroet tapi marika menimboelkan sakit peroet melilit-lilit doeloe. 

.IKNA 

  

membersihzan peroet, melampiasken boeong kotoran sefjara enek zonder 

mengganggoe apa-apa orang poenja peroet, hingga berbareng bisa melakoe- 

ken segala pekerdja'an dengan lelocasa! 

Perbeda'an kesampoerna'an antara obat oeroes-oeroes IKNA dan laen-!aen 
mafjem obat seroepa ini, ada tersemboeni dalem itoe ,bahan resia“ jang 
hanja disimpen oleh pembikin ,,| KNA“ di negri Japan. Ini ,, bahan resia" 

berkasiat besar membersihken peroet, memboeang segala hawa boesoek dari 

dalem perost, melampiasken boesang kakoforen'sefjara enak, berbareng zonder 

menimboelken ifoe rasa-rasa nek alawa sakif dalem peroet. Serba keadiaiban 

jang tida bisa difandingin oleh laen rospa obat oeroes-oeroes! 

Harga 1 fl...,....f 060 

Tjari sadja IKNA di mana ada toke.toko Japan 

HOOFD-IMPORTEUR 

R.OGA WA & Co. 
MALANG TELEFOON No. 176         

gent Toko ,KIAJODO", Ketandan — Solo — Gemblongan — Soerabaja. 

  

  P
e
 

  
Bisa dapat beli .disemoeca. Apotheeken-Drogisterijen dan tokostoko. 

TOKO OBAT TJAP MATJAN 

ENG AUN TONG KOW KIE 

    

MOLENVLIET WEST, No. 212 — TELEFOON, 1090. ya BATAVIA 
BOteswosmma guns nose
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