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toek meriwajatkan keada

( Soeeb)
| | seen S.v.J.B
cretai $ selaloe membatjakan nooItulen dengan ringkas 'serta terang

Na.

a memoeaskan pendengar.

'egitoe poela tocan Eddy memben|
gkan keadaan
Ooecang dan seroe

$ Ia bersinergi
hi

njak

Aan

. -

-

4 348,845 siapa “pada masa

'Vice-voorzitter toean Eddy.

79 djiwa dan ocang sokongan sebanjak
'Secretaris Democraat.
f 1879,50.
Penningmeesters nona Zus.
Oentoek pembelian keperloean per
Maka segala pertanjaan2 jang di kowe ae
ada f 40 banjaknja dan

akan kepentingannja sen-|
cooperatie doea fihak|
joedjoer. Sedang kepen-|

maoe

1 masing2 mesti diperwataskan,
erlaloe
kepentingan

soekar
didapatnja
negeri, ergo kepen

seloeroeh negeri, dan pendoedan kepentingan particulier,:
pentingan tjoema serom Bang

'madjoekan pada vozitter
dengan terang.
tt

—0—

oek. sadja.
ega ada baiknja, djikalau Gous
ent maoe tjari penghasilan le-

banjak

dari

apat tahoenan
"Kematian

en
Cornelis

“'Mengadakanrapat

kaoem particulier,

tahoenan.
Har: minggoe (P.K.M,) jang baroe

mpamanja dengan moeatkan adver-|

enja kongsi2 particulier dimana
ta2 post, dimana tembok2 station laloe Perkoempoelan kematian

halte, dan sebagainja. Sekarang)
tanja, dimana franco2, maoe ditaroeh|
ega advertentie kongsi particulier.
Sekarang adi
ada lagi. Kabarnja, bank

Mees-

'naschool Kebonsereh Meester Cornelis

Siswa Djatinegara dan disedi|

ngan selamat,

bia

correspondent satoe bank par- menanggoeng

Ketjelakaan

|
|

Melakoekan

pe-

auto helbat,

wi jeringermeer, 20 Jan. (Aneta)
4 orang penoempang, diantara mana

lada seorang anggauta Gemeenteraad
dari Landsmeer. sekarang dikabarkan
semoea

soedah

mati.

maba

EUROPA

perlawanan|

poelapadapolitie.
Ini hari Landraad Mr.-Cornelis

Hem

Pada tanggal 18 Januari jbl, satoe auto
mendapat ketjelakaan jang heibat sekali

3 pentjoeri sapi dihadapan hakim.
Gantinja

riksa perkaranja 3 pesakitan Indonesier jalah Amat. Adjoeng dan Kajoed
berasal semoea dari kampoeng Teko

sekali.

bagi pengoe-

bekas

Edeleer Van Rees

Dalam
mandaats-commissie dariVolkenbond.

.

Djago kontra Djago.

Selandjoetnja Voorz.
kan

pada

anggauta

'mempertanja

soal oecang jang

sitoelah rapat kelihatan katjau, boekan
oentoek pertjeraian tapi oentoek memegang ketegoehan organisatie, voorzitter mengoeaikan organisatie, sedang-

Tjikarang.

hoei oleh pentjalang dan beberapa
marechaussee's. Mereka dengan segera
djoega
ditangkap akan tetapi melakoekan perlawanan.

Kartapawira,

Wiradinata.

' Voorzitter laloe meranfjangkan oentoek mengadakan perajaan ke tiga tahoennja perkoempoelan P.K.M. mendapat kepastian perajaan mana akan

diadakan pada tanggal 16-17 Februari
1935 bertempat Tea Pergoeroean

sea
Gp cam

AMERIKA

Setelah selesai soerat dakwaan itoe

Bom

dibatja laloe mereka bertiga moenkir
melakoekan itoe pentjoerian. oleh ka-

rena mereka djoega ditangkap ketika
di koendjoengi oleh 259 anggauta.
tidak bawa itoe 4 ekor sapi.
neene Volkscrediet Rapat itoe dipimpin oleh t, Dachlan
(Pemeriksaan
masih berdjalan teroes)
di doetal oemi, Garoet, Tasik-| sebagai ketoea, djam 10 percies baroe kan T Mangkoerat minta pada voorzitter
djangan
terlaloe
kedjam
katanja
“Salatiga dan Madioen, jang- dimoelai karena kedatangannja angharoes
didasarkan bada peri kema
semoeanja termasoek dienst gauta menoentoet,
selaaikan
menjamp
ketoea
noesiaan.
Pertama
ouvenement, djoega mendjadi corndent, 'sematjam kantor ketjil, mat Aidilfitrie kepada segenap jang
Soesoenan pengoeroes.
N.I, Escompto Mij, Djoega orang hadiir. dan berterima kasih,
Kemoedian
sebagai penoetoep diaKemoedian di persisakan secreta
beli lot2 leterij2 besar disitoe.
dakan
stembiljet
oentoek mengganti
Notutoe sekali semoea
kepentingan | ris' oentoek membatja versiag
bestuur
baroe
dan
achirnja ada beriApril
22
tanggal
pada
Escompto djoega diperhatikan| Jen Vergadering
koet.
adakan
direstuurant
1934
jang
di
bank2
itoe. Dimanakah watas
Ketoea T Dachlan
ketoea moeda
' Boekankah bank2 Gouvernement Niborg Meester Cornelis.
NEDERLAND
T.
Hardjonopenoelis
ke
1 Soepardi
semen
Laloe voorzitter meriwajatkan
djangan begitoe rapat berhoeke 2 Doel
bendahari
Soeradinata.
djak
berdirinja
Mean
hingga
engannja, karena bagaimana djoega,
9 Douglas oentoek penerbangan
Beheerder Inventaris T. Siboen dan
K2
Gouvernement itoe- mendjadi| kini.
ke Indonesia.
beberapa
Ressort
Commissarissen
dan
| Pada tahoen pertama mempoenjai
gannja bank particulier.
Den Haag, 20 Jan. (Aneta). Dionder Commissarissen.
Dan dengan satoe bank A.V.B. men- anggauta lebih dari 800 orang dan|
Badan Pengawasan T Mangkoerat recteur Plesman menerangkan bahwa

djiwa lebih dari 4000,
eet maka orang
overcompl
ng
Berhoeboe
ier, kepentingan
oemoem
bisa
di werkplaats
jorang jang bekerdja
minta keloear jang
|Manggarai sama
K. N.
koerang lebih dari 100 anggauta banjaknja. Selainnja dari terseboet poen
kernanja poela wang jang di gelapkan
jel ngan, dasi, uamahGneapk topi pan oleh penningmeester t.Sardjono seba-

jadi

jarti loeas

keroegian2nja

ter Cornelis telah mengadakan rapat telah digelapkan oleh T Sardjono, di

'tahoenan bertempat di Loods Ardjoe-

Demaamegaaemayeaaaganpa TesaaeanaaaNNNNN

Geneve, 20 Jan. (Anetg). Dewan
Pada tg. 15 September 34
mereka soedah melakoekan pentjoerian 'Volkenbond mengangkat Prof. Baron
roes jang telah ditetapkan oleh rapat sapi 4 ekor kepoenjaannja Tinggal, |F.N. van Asbeck, bekas goeroe tinggi
anggauta tanggal 15-16 Mei 1934.
Tong Bod Oes dan Tong Soei Hin di R.H.S, Djakarta, didalam MandaatsKemoedian
ditoendjoekkan pada
semoeca djoega
didalam kampoeng Commissie jang tetap dari Voikenbond:
jang hadlir
insigue
bagi anggauta
sebagai gantinja bekas Edeleer Van
terseboet diatas.
P.K, M. sebagai symbol beroepa PoAkan tetapi perboeatan mereka itoe Rees jang tidak Selang lama Ke R
hon disinari Boelan, jang! tentoe berpada djam 9 paginja soedah diketa gal doenia.

didjawab oentoek

Kira djam 11,30 vergadering ditoeselamat.
NN

Taman

uap papa

sekarang ini masih berada di boei Tji akan tempat bagi tetamoe 3507 orang.
Sebagai
penoetoep di sampingnja
pinang sehingga menghilangkan keper |
(tjajaan bagi anggauta2nja. Pada pe- Organisatie kematian poen di adakan
'noetoep taven ini 1934 anggauta ting ocang tjelengan, dan P.K.M. djoega
gal 622 banjaknja tetapi voorz: ber- menjediakan koersi oentoek keperloean
kejakinan bahwa P.K. M. meskipoen oemoem teroetama bagi anggauta2nja.
banjak ada rintangan2 jang tadi di se Djam I siang pertemoean ditoetoep de

sada jang hadir soepaja djangan boetkan akan
berdjalan teroes dan
ikan oecang contributienja,
I mendapat perhatian dari! endoedoek
oen pemilihan pengoeroes ba: choesoesnja teroetama anggauta jang
an tetapi, dalam (segala
naren djoega soedah siap. Soe masih ada tebal imannja.
(dalam hal :perhoeboe-|roe
nnja ada sebagai berikoet:
Lebih landjoet Voorz: menerangkan
ja bersama-sama it
Mereka itoe masing2) — ' 'oorzitter tetap tocan Mograt.
kematian pada tahoen 1934 banjaknja

oe mereka itoe bekerdja
| oentoek” kepentingan)

NAN Maen

emasengammann,

9 boeah kapal terbang ,, Douglas“ akan
dipergoenakan didalam penerbangan
dari Nederland ke Indonesia,
Barangkali mereka nanti-nanti akan

dan Dynamiet.
Di Cuba

Havana,

20

Jan.

fAneta):

Per-

boeatan pelemparan bom dan pembakaran, terhadap Pemerentah, berlakoe

teroes
poen
beleg)
Di
besar

dengan heibat sekali, meskikeadaan peperangan (staat yan
jang telah dioemoemkan.
dalam caf& waroeng kopi jang
sekali, meletoes seboeah Bom,

Baiknja

banjak

orang2

perempoean

dan anak-anak ketjil jang sedang ada
di

dalam

itoe

cafe,

tidak mendapat

ketjelakaan satoe apa meskipoen amat
kebetoelan sekali (toevallig). Seorang
anak moeda mati, terboenoeh oleh itoe
bom, sedang beberapa orang lain lagi
mendapat loeka heibat.

Baiknja sadja, peletoesan jang besar
oleh -satoe petetoesn jang
ketjil, sebagai pemberi tahoean. Dari

didoeloei

:

itoelah orang2 perempoean dan anak
anak
ketjil itoe bisa melarikan diri
dengan tjepat.

Pembakaran dari batang2 teboe jg
diganti lagi. oleh mesin terbang Fokker sedang maoe dimasoekkan ke dalam '
merk F —36, jang bisa moeat lebih fabriek berdjalan teroes. ” banjak

barang-barang.

mn

—

dsb. membangoen transportonder-

jan

ing,

b.

cooperatie alat2 sekolahan dll.

Bersaina-sama

mengamat-amati,

beladjar soenggoeh2, baik

ahan maoepoen

dise-

diroemah.

C. Djaga mendjaga, agar djangan
ja kedjadian jang tidak baik oenk

diri

ih-boenda

sendiri,. -oentoek

dan nama

nama

pergoeroean. |

Kemoedian beberapa anak diberikan
sempatan oentoek mengoeraikan pe

kerdjaannja masing2

economie, kese

an, Sport, peladjaran. Mereka semoca
ditjara- dengan lantjar dan terang.

« rang
arn,

anak, pemimpin hal

katanja

pela

(ia diwadjibkan

peakaa

maen

Boekan LIOUIDATIE

mem

i “nasehat pada anak2 jang malas,
au jang tidak dapat membagi tempo

Memang

tidak mengetahoei tjaranja orang
djar soepaja berhasil) karena ke
Ijibannja
berat,
berpendapatan,

sia

HABIS .

DJOEAL

moesti

'

pandjang

O BRAL kwartaal

0.

hwa seedah semoestinja ia mendaperhoeboengan

kekal.

dengan

g2 toca moerid. Perhoeboengan
gan orang2 toea itoe akan dapat
tjegah timboelnja salah faham, ka
ena
makloemlah, bahwa pendapatan
oem moeda sering berlainan dengan

KOEMPOELAN BESAR matjam-matjam
BATIK
dan POLIKAT
roeparroepa kwaliteit dan harga

Satoe

dapatan kaoem toea
meskipoen
aksnednja kedoea partij tadi bagoes,
at oempama ia terangkan tidak
setoedjoenja atas adanja begitoe ba

jak

selametan, sedang

adi

kebanjakan

selametan2

tidak sjah. Karena

gnja dari hoetang

jang dipanggil

gann

La harak bersalin. Karena oe
jang

berdjoedi

3

me-

dengan pena en
djadi anak ketjil talantas soedah dididik tidak sopan.

Dalam pauze diadakan santapan se
hana.

"

“0,43

»

3 Oi

Satoe

lembar

»

”

”

|

f

j

»

atap

ad

"UG

esoedahnja pauze doea orang dari
em bapa menerangkan kegirangan
atas tjita2 anak2 jang moelia

”

ea goeroepoen toeroet bitjara
erisi nasehat pada pemimpin.
koel 11 malam pertemoeanjang

bira. itoe ditoetoep

F 0,50

Pendjoealan 1

oeri asal sahadja separtij. Dan
a adanja pendjoedian, teristimewa
d item patnja.

Un

dengan sela

ASAL PENOEDJOE TIDAK PANDANG HARGA

semoea

moesti

habis.

—9—

:

“Eodowengadenay dari s. V.
Jong Banten.
Soesoenanpengoe
:
roes baroe.
1
Kemaren

hati

. Satoe

kesempatan bagi tocan-toean dan njonja-njonja akan memboektikan

bagaimana tjaranja Djohan-Djohor mendjoeal habis (obral). 5

Minggoe is. v. Jong

ten telah mengadakan ledenverga
1g
bertempat di Roemah Piatoef'
Slimin :dan dihadliri oleh leden2|
poetra dan poetri.
diboeka kira2 djam 0,30 oleh :
Mograt sebagai voorzitter.

loem membitjarakan menoeroet |
zitter selebih doeloe memj
banjak terima kasih kepa

dlir, 'Sesoedahnga

itoe: voor

Hs.

Verg

Djoban-Djohor: "
Batavia Hi

«

ANK
NN

DANSA
En ANTA

E NAAM PMA

PETA myaNManemaa beda

Ini malem

dan

malem

brikoetnja
Filmkantoor K. GAMISCH

“THEATE RI
Ta Januari

mempertoendjoeken

35 Layani NN

Film perang jang besar
| serta ramee

STORMCOLONNE 1917
(PASOEKAN

N.

oendjoek

Franz

soeatoe

pasoekan,

jalah

CINEMA

PALACE

SHADOW

djiwa manoesia

dengen

Ep. 3/4

djaoe batjalah

,ijahaja electrisch“.

E

Waroeng Doso Setijo— Tanah Tinggi.

Sedikit

Toean Djajanoerhenda— Poelo Pioen
Petodjo.
Buffet Krakatau—Meester Cornelis,

hari

Bereboet gelaran

kampioen

6FLESH
Dengen
WA

LA

CB

.

Jang

BIHE

Sawah

-

Eh

Ge

BOR
RI

4

Morly

«EL

Sekarang moentjoel

Toean Partawinata—Gang Sentiong

RAIN”

Kp. Sawah.

Satoe

film

bitjara

kloearan

“Metro

Telf. 1810 WI,

Mr,

jang

! WILLIAM

22 Jan. 35

CONTROL)

HAINES

—

Jang pegang
Hespoacga?.

lelakon

kepala.

MLRAM

Tn

Awas!

TE TRAA Hai

Awas!

Awas!

aa

BIOSCOPE

Lekaslah
CHARLES KING MARY DORAN

TeDAN

KANE

PEMULA cONiRor

ANAK2

dateng

saksiken.

TIDA BOLEH

NONTON

2

Cornelis

Ini ketjap

ID -

BESAR

KEN

Djoega

lagi

KA-

film

Hindustan

CHAND

Djoega

toelen
poer,

mendjoeal
djoeal

dodo

Minjak

NAN

arben
Tjiamis

dan
jang

100 pCt. tida tertjam

M. RAMIN

Tanah Tinggi Gang
Roemah No, S5A
Djoega

KD”

BERKLAI)

MAYNA

RD

'FILM KEDOEA
film jang paling djempol! Jang paling rame!

|

n

mimi

2

| SERIE Ke 7 dan ke 8

E
1
Ba:

- Serie baroe ! PS

nBoedi

Bantam
303

Batavia-Centrum

Bee

dengen /

TOEKANG

keloearan cooperatie

Manondjaja, jang soedah ter-

kenal di mana-mana tempat.
Rasanja boleh saksiken se adiri tjoba
lah Toean- toean dan Njonja- njonja,
Ambil
boeat
satoe kali pertjobaan
tentoe akan menjenangken selama-lama-

1935

Dateng

POCATELLO
(SHERIFF

(ar

nja,

KEBKU ARI

(FILM KESATOE

THE

IN-

' Gambar ketawaan besar beloem
“ada moesoehnja diantero doenia.

Boeat hari SENEN 21 dan SELASA 22 Januari 1935
|

ke-

pada

loetjoenja loear biasa.

(REMOTE

-DIVERS,

ana

PROGRAMMA

actief,

Cortez

ga

CENTRALE

bisa didapat

DI CONTROLE
IDARI DJAOEH

T.

kombali dalem

Nan

agent-agent jang

terangan

Istri“

Naa

(Coop. Gang Melati)

PERTOENDJOEKAN

"—

ME

ulu Banana
2

Tarmat

Ditjari

21 dan SELASA

soeda terkenal dia poenja permainan dalem tjerita

CHAMP'—

Toean

Rawa Mangoen.

Batavia-Centrum

,

dan Ricardo

boelan

BIOSCOPE

Besar

Boeat hari SENEN

ke-

bk

THE

COLBERT

ALHAMBRA

doenia.

Ao

IN

Habis

Bisa didapat di:

'.C LEOPATRA"

Metro poenja Karakteracteur

Karlen

"“terbantoe 'oleih :

lagi

sekarang,

APOTHEEK
Senen

Ae

Satoe tjerita jang -menjenangkan loear biasa bagoes, bikin penonton ketawa sakit peroet
dari moelai sampai tamat.
Ini Film boleh dikatakan ,,0OBAT MALAISE“ menghilangkan
pikiran soesah- soesah, en menimboelkan roepa. kesenangan.
Perhatikan sendiri, tentoe tida menjesal!

IN

, pet hari 21 SENEN dan SELASA 22 Januari 1935
“Djempolnja Motto poenja Actieschlager dengen
penoeh
ramean adoe goeletan dan perklaian heibat.

BETTY

atoer pesenan,

Jang akan datang CLAUDETTE

RIALT O BIOSCOOP
Bat-C.

dan

,KING OF THE RITZ”

programmanja. ini hari.

i Senen

penonton.

ham

ROMANCE

Perhatiken! Boeat ini seriefilm Directie dari Hollywood Theada
ada sediaken prijsvraag loear biasa. Boeat dapet katerangan
Janin

dengan

ma, mintalah

LuGoSI, itoe djempolan jang telah menggemper-

ambil

penoeh

Njonja tjari K e tja p jang enak?
Tjoba doeloe Ketjap-tjap ,Petani"
Monster, djika diminta, dikasi pertjoe-

“ Liatlah begimana ,,Si Bajangan Itam" goenaken iapoenja kepanboeat

selamanja

LUPINO, Komiek jang Sijmpathiek
STOCKFELD “actrice jang tjantik

n

loear biasa ! !

ITAM“)

biscope

MALEM

Siva

— perken didalam
»DRACULAS
dalem hoofdrol. Satoe seriefilm
"jang penoeh sama actie dan pertempoeran dengen alat sendjata
. jang paling modern jang pernah digoenaken oleh pendjahat.
dean

moelai djam6

NAN
Ta PUT

Programma

(RESIA SI KENANGAN
tekkagah BELA

Dimana2

STANLFY

Januari dan malem berikdetn ja

anna

adalah

orang boleh

Bioscoop.

THEATER
BATAVIA

| 2 Program ma Speciaal! |

1917“

lelaki jang toeroet ambil

IN on

di Globe

"HOLLYWOOD
PANTJORAN
21

»Stormtroep

orang

Datenglebih siang Loket diboeka

INI

| Boeat hari SENEN

ADAM.

Herbert.

lama ditoenggoe2. Dan sekarang

«Saksikan ini,film

FP

1917)

ba

jang sha

dapat poedjian dari segenap bangsa rapi

Kelasa

Film

dari

Sogatoe symbool. dari semoca
bagian pada paprangan.

Ndak 14 bilikantP titan jang soedah terkenal biang
Ruby Keeler — Dick Powell — Joan Blondell — Zasu Pitts
Hugh

Selamanja kita ada sedia dari matjem?
ikain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen,
dril, en djoega kita poenja potongan telah

Ini betoel betoel ada satoe film jang besar dan kasi oendjoek
bagimana heibat dan kekedjeman dari sasoeatoe paprangan besar.
Di ini film tida dikasi oendjoek tentang orang, semoeanja kasi

. (o0x0010011s cOF 1934)

—

Batavia-Centrum
Sawah Besar 2—0
— Telegram- adres : BAKRI

Regie diri HANS ZOBERLEIN dan LUDWIG SCHMID-WILDY.
Muziek

Guy Kibbee

PENJERANG

| KLEERMAKER VAN PEKALONGAN

EA

ea

Hk
P ama TI

an
Na Naa

aan

83

—

,BAN

TFelf. WI 31

lerima
y

.
H
|

Boleh.

—

Batavia-Centrum.

Receptsrecept
ambil

AN”

dan

Dokter
anterken

bisa beli pada:

Moechtar Kebon Katjang Gg: 2
No. 38 Tanah
bang.
Bat-C,
Abd: Hamid Gg: Kampoeng
Djawa koelon No. 27
Batavia
Lamirin p/a Lamiran Wasscherij
binnen no. 5Gg Chasse Bat -.C.
Mendjoeal

ketjap

tjobaan,
Djoega mendjoeal
tape, pala dan arben,

Wasalam

kita jang

dan Njonja

G.
Franco

tjap Kem-

dodol

Beling bing,

menocenggoe Tocan

poenja pesenan

Moh. NASIR

Adres:

diroemah

Tjiamis

bang, Rasanja tidak oesah Lips
lagi.
Bolehlah Toecan dan Njonja ambil per-

Abdoelradjak

roemah No.

Batavia- Centrum,

6

missie

'oentoek “ merobah

Mem

Kiesrecht

bumn

Perhatikanlah segala barang jang penting!

bitjaraka nkepen

tingan Belanda
Beberapa ani

Indo.

'F 500—

duta menoendjoeskkan
keberatan2|
oentoek angkatan hes-

pembitjargannja — kepada
Belanda-lndo

Kapitaal

Volk,

tuursambtenaren dalam Regentschapsraden.

Beberapa anggauta

die loearibiasa,
Beberapa orang anggauta menjesal
Lain? anggauta madjoekan

engan

| Mereka pandang satoe permintaan | perdagangan

Indonesia boeat diloear
oentoek meninggikan kemakmoeran In- negeri. Ocmnoemnja orang berpendadonesia itoe, perloe sekali. Dengan sej patan dan mendapat
pemandangan
gera dilakoekannja. Jang mesti men- bahwa keadaan oeang sangat mendjadi

djadi kenangan2, jalah soenaja negeri | pertanggoengan dan pendjagaan. Ada
mesti bisa mendapatkan dan mem- beberapa fihak lagi jang berpenda-

geri

diganti

rechters

sadja

dengan

| reka pandang sebagai perloe, soepaja anggap bahwa penghematan2 dan pengoerangan2

sendiri bisa memenoehi barang2 bahan didjaiankan

Soepaja
penggantian ini didjalankan
dengan berhati2, jaitoe tindakan jang

berangsoer2 bisa didjalankan.
Berbagai2

. Jang lain lagi berpendapatan bahwa
autarkie ini, tidak bisa dibikin sebagai
kenang-kenangan. Tidak sekali oentoek

satie, jaitoe dengan djalan indianiseering jang dipertjepatkan, sementara

“ Indonesia
jarg tidak bisa berboeat
. Jain lagi, dari pada membikin barang2

tembakau Deli dan minjak tanah bisa
meringankan beban begrooting Negeri.

bahan ini oentoek loear negeri.

— Banjak jang masih melihat keadaan

sekarang seperti masih gelap, dengan
mengoendjoekan bagaimana pendapatan dan penghasilan. toeroen dengan

heibat

sekali,

gOeran

selaraanja masih

mana

bagaimana

pendoedoek

.

bagai-

anak negeri. men-

djadi begitoe melarat

kedjahatan makin

pengangada,

dan bagaimana

bertambah sadja.

dinaikannja jbea pengeloearan

ini

perbaiki

menjesaikan

keadaan

bahwa Me-

pereconomian dan

melenjapkan

Mereka
mengoendjoekan
bahwa pendoedoek anak negeri kekoe-

|

rangan di dalam segala roepa sampai

Pt

'kekoerangan makan, dan mereka berpendapatan

bahwa

keadaan ini mesti

diperhatikan dengan 'teliti sekali oleh
Pemerintah. Mereka menjesalkan bahwa
- tidak didirikan satoe fonds oentoek
memberi

barang

Sebagian

besar

.

makanan kepada Rak

|

mengoetamakan peroesahaan
Meja Be

Mereka menjesaikan

sekali bahwa

tahoen 1928 ada 65
pCt. dari djoemblah penerimaan dan
dari tahoen 1934, 85 pCi., ada menoendjoekkan sangat toeroernja peng-

dari peroesahaan2, sedang
oentoek peroesa hasilan
haan bangsa Indonesia, tidak dilakoe beban dari itoe peroesahaan2 ada deroepa “sehingga kewadjiban
kan dengan ,,daden”, dengan sebetoel- mikian

betoelnja dipekerdjakan. Diharap soe- negeri tidak bisa dilakoekan dengan
“pajaoleh
Pemerintah didirikan sempoerna. Beberapa anggauta lainnja

|

#jabang2

segala roepa

(seperti ,,Remandangan” sa

memoedjikan atas tindakan mengganti
motorbelasting dengan kenaikan ac-

cijns benzine dan mereka menoendjoekkan hasil2 jang baik dari itoe
—..
Ada
lagi
anggauta
jang
berpendatindakan
di lain2.negeri.
| patan lain, mereka bilang
bahwa pen
Lain anggauta2 berpendapatan (me
. diriannja satoe fonds oentoek mem- mandang kepentingan oeang Indone'beri barang makanan sebagai membi sia boeat Nederland) soepaja perban
kin keadaannja lebih djelek, oleh ka- toean Nederland kepada Indonesia di
rena Pemerintah mempoenjai tjoekoep wadjibkan (verplichtend), dengan mana
sjarat2nja oentoek berboeat lain. Me- @itoendjoekkan
jang sebaik-baiknja
reka lebih baik maoe seepaja peme- Nederland”membajari oetang2 Indone| dja jang toelis).

rintah

—

mengongkosi satoe

pekerdjaan

perniatan

pereconomian |economisch

werkplan).
NA
Banjak lagi menjesalkan bahwa tidak

kelihatan

sekali kemadjoean didalam

“pekerdjaan bersama sama diantara Indonesia

dan Nederland,

Mernka

pan-

dang pantas sekali djikalau Nederland
memberi pertolongan dengan oempamanja membeli dengan sebanjak ba
njaknja goela Indonesia, menghapoes
kan bea2 pada ini goela jang terlaloe
tinggi dan memberi minjak2 kelapa,
koffie etc, dari Indonesia. Mereka bilang bahwa bea pemasoekan teh di
Nederland

Indonesia.

itoe, meroegikan

Rn

sekali di

Tidak ada djeleknja sekali, katanja

lagi, djikalau Departement Kolonien
diperloeaskan: pekerdjaannja oentoek

memperhatikan kepentingan Indonesia

. lebih baik dari sekarang.
Beberapa orang berpendapatan baha Pemerintah tidak bisa berboeat
n dari pada mengoendoerkan itoel
embitjaraan perdagangan antara Nemenganggap

moesti toeroet ambil bagian dalam hal
penghimatan
oemoem. Lain anggota

sardines Japan,-

Dari Telokbetong Aneta mengabarkan bahwa politie soedah membeslag

450 peli berisi sardines Japan di BorTelok

sumy

Betong,

» Didoega bahwa sardines (sardjintjis)

moesti diboenoeh ?

| Pes:

Ja, sebab

hilap.

saja maloe dan

Pres: Ketika kamoe berdjandji ma
ve kasih oepah ampat ratoes itoe. oeangnja siapa?
5

Pes: Saja poenja oeang sendiri
lagi mendesak soepaja diadakan la- itoe tidak baik lagi oentoek djdioeal.
ada
doea ratoes roepiah.
pang2 pekerdjaan dengan djalan men- Beberapa kaleng soedah dikirim ke
Mr..Abel

—G—

geld sewaktoe mereka berada dalam
verlof, sebab itoe dimintak soepaja

itoe pemberian tahoe diberikan pada-

Indonesia jang bajar.
Ongkos2 oentoek mempekerdjakan
Prof, Van Gelderen di ministerie van

Kolonien

di Den Haag.

ditanggoeng

oentoek sebagian oleh kans Indonesia,

demikian Aneta mengabarkan,
| Sedang ongkos2 “dan gadjih oentoek

hak tanah kepada Belanda Indo.
Beberapa anggauta setoedjoe dengan

imaksoed2

Pemerintah oentoek menga

dakan
pimpinan Bestuur di Nieuw
Guinea lebih intensief. Ada poela ang
gauta jang madjoekan keberatan atas
politiek-

onderwijsnja

mentara

lain fihak

pemerintah,

se-

menjetoedjoei

pe-

merintah jang tidak melepaskan concordantiebeginsel Nederl. onderwiis,

dengan mana beberapa orang berpen
dapatan bahwa
dengan djalan demi
kian bisa madjoekan stelselonderwijs
sendidiri. Beberapa orang lagi menje

toedjoei

soepaja

diperloeas

Hooger-

Economische
5

Zaken

di Den

Haag.

mang

Procureur Generaal seedah
bali dari Bandoeng.

kem-

Procureur Generaal soedah kembali

memang

saja lagi kaloet pikirannja. '

Mr. Abeli:

Kamoe

toch

bikin

roemah di Pekalongan sampai habis
ampat riboe roepiah ?
|Pes: 1Betoel, 'itoe boeat persen

saja poenja mama,

g

| Atas. pertanjaannja president pesakitan toetoerkan barang2 perhiasannja
soedah dimasoekan gade dan ini djoe

ga toean Born
| Djoemahat

soedah tahoe.

boelan

September

jang

laloe Kiso ada datang lagi dan sanggoep akan kerdjakan itoe pemboenoe

han pada nanti malam djam. sebelas.
Itoe waktoe tocan Born ada diroemah
tapi toean Born tidak tahoe ada orang,
karna ia ada dalam kamar,

Malam

kira

djam"

sebelas

tosan

dari perdjalanannja ke Bandoeng,
di Born adjak ia masoek tidoer, dimana
mana ia soedah mengadakan pembitja ia toeroet poera2 tidoer, kerna dalam
raan2 antara lainnja djoega tentang ke itoe kamar ada. doea tempat
tidoer,
adaan penjakit pest Mr. Vonk berpen Ketika tahoe, toean Born soedah tidapatan bahwa perkara itoe soedah di doer, maka ia laloe toeroen dari pem
Gapatkan tjara jang baik sekali sehing baringan dan lantas keloecar doedoek

ga boeat dihadapkan

tidak

dapat rintangan-rintangan

akan men

lagi.

——

Apa

jang dikehendaki

oleh Japan.

di pekarangan menoenggoe Kiso, Tidak antara lama. Kiso dari. djaoehan
kelihatan datang dengan membawa
tiga kawan, Kiso lantas deketi padanja. Itoe waktoe, lantaran ia sangsi

onderwijs oempamanja dengan Litteraire faculteit (ilmoe bahasa), sebab

Aneta dari Shanghai mengabarkan:
Soerat2 kabar di Tiongkok mewarta-

toean

Indonesia. Beberapa anggauta menge
moekakan keinginan soepaja ditoenggcekan doeloe memberi berlakoenja
itoe spelling baroe, sampai di Nederland soedah selesai sama sekali.

onghoa

tengok dalam . kamar,

Born

beloem

tidoer,

maka

ia

ongkos2 onderwijs di Nederland tidak kan, bahwa pembesar2
bala-tentara soeroe Kiso menoenggoe sebentaran
bisa terbajar oleh pemoeda2 dari Japan mintak soepaja bala-tentara Ti- dan ia laloe masoek kedalam boeat
oendoerkan

diri dari

daerah

Ia lihat toean

Born betoel poelas, maka ia kembali
sebelah barat dari Kuyuan, jang dekat boeat kasih tahoe Kiso.
batas Jehal letaknja.
Kemoedian ia keloear lagi boeat
atoer itoe orang2 masoek dengan sasia serta pembajaran renten sama sekali|
Perkara pemboenoehannja t. Born. toe persat
atau sebagiannja.
oe ke kamar
Penghimatan dienstKemandi dan
Lain
fihak lebih menjetoedjoei ka
(Samboengan hari Sabtoe j.1)
soeroeh
masing2 toenggoe disitoe.
sehatan mengetjiwakan.
tau Nederland
mendjalankan tjara
Beberapa
anggauta
beranggapan
Pemeriksaanhari ketiga. Pesakitan lantas masoek dalam kamar
tidoernja toean Born boeat menjaksivoorschot jang tidak memakai rente bahwa penghimatan2 jang didjalankan
Seterimanja itoe perdjandjian Kiso kan lagi.
boeat pekerdjaan2 jang besar menoe atas Dienst Kesehatan tidak bisa diTa
Sekeloearnja dari itoe kamar, Kasdi
roet azasnja itoe rentjana 60 millioen. tanggoen
apa akibatnja. Beberapa laloe poelang ke Pekalongan.
Presid
“ Banjak poela anggauta jang berten anggauta madjoekan pertanjaan kedoe
tangan
dengan ini fikiran dan bebe- doekan dan keadaan itoe maksoed
rapa orang lagi setoedjoe dengan fi- centoek menggaboengkan D.V.G. dekirannja djika mengadakan commissie ngan M.G.D.
:

belastingdruk (keberatannja beban be

lasting) menoeroet permintaannja

gauta Volksraad H, H.. Kan.

ang

Memang

Beberapa anggauta sangat setoedjoe
atas tetap berdirinja sekolah Dokter
(Nias),
:
Beberapasoearalain,

Jehol sampai 5 Kilometer

djaoehnja

—0—

Sakitan

ent peringatkan, soepaja persoeka kasih keterangan jang

keoentoengan Negeri:
ngannja
peroesahaan

dari pergaboetimah dan ime-

ngan atas

pada

tjara memegang

pekerdjaan2

kendali pemerintahan

kapitaal particulier.

|

Banjak orang berpendapatan bahwa

openbaar (openbare wer-

mendesak soepaja itoe kenaanleg) teroetama poela pekerdjaan

pereraiboekan Indo- exorbitante rechten dihapoeskan. Ba-|
engan Siam tentang pertoekaran njak. anggauta2 mendesak soepaja di
angan goela dengan beras ada jadakan larangan kepada ambtenaren
djoekkan keadaan jang baik oentoek. memasoeki perhimpoenan2
menoeroet seperti jang berlakoe di
a. orang
lagi
mendesak Nederland, Beberapa anggauta lainnja

dibikin penerangan2 tentang Sangat menjetoedjoei didakannja com

1.30.

padanja, Ia djawab

Laloe

orang boeka

ia' minta

badjoenja

soepaja
dan ia

oendjoekan dimana t. Born sedang
tidoer. "Kamar dimana toean Born
tidoer ada gelap karena

sedikit sinarnja lampoe
dalam. '

i

tjoema dapat

dari rocangan

2 Yi

Kiso dengan segera lantas perintah

kawannja boeat masoek
boeat moelai lakoekan
noehan,

Pengakoeannja

dalam kamar
itoe pemboe-

pesakitan

3

terlebih

ada
-kaloet, maka "president
politiek kajoe dari pemerintah, dengan pertanjaannja (pemerintah dalam hal djaoeh
banjak bentak pada pesakitan, Karena
mana keoentoengan djadi mengalir pemerintah poenja pendirian atas itoe pesakitan poengkir

ngan mana nampaklah boekti bahwa
memegang Pemerintahan dengan keras
itoe ada memberi boeah jang baik.

Lain fihak anggauta2 menentang ini

lantas. tanja djam

djam

semoea

mintak keterangan atas penoetoepanPemerintahan dengan kerasada mem
nja itoe Tambang Batoe Areng (Steenherikamhasil baik. Banjak se
Beberapa fikiran dimadjoekan atas kolenmijnen).
kali jang senang dan poeas mendapat hasil2 oeang dari Boschwezen jang
Beberap anggauta lainnjamenoenketerangan dan Gouverneur Generaal tidak menjenangkan, dengan mana djoekkan a pengadoean2
bahwa keadaan politiek didalam ne- keroegian dari dienst itoe tidak bisa atas censuur radio di fjang datang,
Indonesia, segeri sekarang ini ada lebih koerang dilihat dari rentjana begrooting ini,
mentara banjak poela jang menoengmengoeatirkan dari: pada doeloe, de
Beberapa ariggauta berkeberatanatas g0e. dengan penoeh kepenti

rland dengan Japan, beberapa orang dan mereka
.

lain fihak berpendapa-

tan bahwa kantoor van Arbeid djoega

Pembeslahan

Dr. Idenburg ditanggoeng oleh begrooLain fihak mernzadjoekan fikirannja ting Indonesia dengan sepenoehnja,
atas bea pengeloearan rubber loear dalam halgagalnja kolonisatie di Nieuw
Selainnja dari ini desa Hoofdamtebiasa.
5
x
naren
masih ada Ritmeester De StapGuinea, sementara ada poela anggauta
Beberapa anggauia
memadjoekan
jang membitjarakan tentang dilalaikan pelaar dan Dr, Burger jang dipekerdja
fikiran soepaja berhati hati akan men
nja peratoeran oerntoek memberikan kan di ministerie van Kolonien dan
djalankan itoe indianiseering dengan

perhatian Pemerintah

fabriek2 pertjobaan dari

Arbeid, sedang

. Beberapa anggauta memberi ingat
bahwa
mendjalankan
penghimatan2
pengelozaran tembako dan minjak ta- selandjoetnja bisa menimboelkan aliran
nah, tetapi oemoemnja mereka menjemenoembangkan - kedoedoekan kita)
toedjoei adanja bea pengelocaran rubdi Indonesia.
Se
ber tetapi kalau diadakan pengoerangan

oeroesan oegng oleh Pemerintah, jang dari belasiing

—

sedih dengan penghimatan kanitoor van

dari anggauta2 ini waktoenja.

fat, dan berpendapatan bahwa keadaan
. jang djelek ini, sebagiannja mesti di- dipertjepatkan. Sebagian anggauta2
| persalahkan kepada pimpinan dalam menoendjoekkan bahwa pendapatan
terlaloe
“Barat.

dap Denis Muller, dimana perkakas2
dihantjoerkan oleh Potitie.
Beberapa
anggauta lainnja merasa

ada anti, artinja tidak menjetoedjoei
kalau
diadakan pengoerangan atas bea
djoega

crisis.

2

Il: Itoe kekoerangan oe
dirikan roemah2 kediaman jang ketjil. laboratorium di Bandoeng oentoek
di ang doea ratoes roepiah kamoe
Banjak orang2 lainnja tidak bisa Beberapa anggauta
ambil
madjoekan
ke periksa lebih Iandjoet,
bersatoe dengan ini pemandangan dan koeatiran kavem pensioenan atas pe:
dari mana?
mereka bersetoedjoe dengan pimpi- ngoerangan oeang pensioen oentoek
Pes: Kalau dapat warisan. « |
nannja Minister dan Pemerintah di
O.M. Kenapa kamoe doeloe meneWali negeri digambar.
mereka
dan menanjakan pendapatanIndonesia oentoek soepaja mendjalanBoelan depan, Jan Frank akan meng trangkan jang kamoe dan njonja Jansen
nja minister “atas itoe maksoed oenkan politiek penghimatan jang keras
mentjari doekoen boeat minta
toek. mengoerangi locale ambtenaren. gambar portretnja Wali Negeri, portret pergi.
dan mereka djoega setoedjoe dengan
goena2
.dan | sekarang” kamoe tidak
mana
akan ditaroeh di dalam kamar
Ada poela dimadjoekan bagaimana
Memorie van Toelichting dalam hal
bilang ?
$
gemparnja
kaoem' ambtenaren djika portret.
peneroesan penghimatan soepaja sePesi:, Tidak, lantaran itoe waktoe
mereka diberitahoekan akan di wacht

berapa bisa begrooting pengeloearan
morie van Toelichting
tidak mengoen-! biasa dari tahoen 1936 ditoeroenkan
djoekan sekali atoeran2 oentoek mem sedjoemblah -30 sampai 40 millioen.
Mereka

oentoek

..

dengan

sg | betoel, karena ini ada berlainan dengan
jang doeloean depan officier.
Pesji Ja, sebab itoe” waktoe saja
:maloe dan keterangan sekarang jang
betoel.
|
Mr. Abel: Kamoe toch tjeraikan
soedah maoe dan kenapa toean Born

soeara,

TA

logam besi dan katoen (kapas).

lagi. Mereka beranggapan
bahwa boleh dilakoekan penghematan
dengan djalan Staatsdienst reorgani-

No, 630.

jang berpengetahoean barat,

7

teroetama (grondstoffen) seperti

tidak dapat

Telefoon

Politie-

£

pengairan
hendaklah
lebih keras.“

dilandjoetkan

Commissie-Idenburg

(tentang pembe-

Na

. jang

selandjoetnja

MOHAMMAD

p/a Soedijar. Kaoem-

kidoel Soekaboemi,

ne-

ikin semoea barang2 dengan sendiri, patan bahwa aliran sekarang ini mesti
Beberapa anggauta menoendjoekkan |
berdasar atas bekerdjanja ber-sama2 ditoedjoekan
kepada
pengoerangan adanja
pengadoean2
jang seringkali
diantara masing2 daerah keradjaan. oelang, dengan
mana mereka tidak terdapat jaitoe pengadoean2 terhadap
Berhoeboeng dengan maksoed ini, me bisa menoeroeti minister, sebab di politie, antara lainnja tindakan2 terha

dilakoekanYpemeriksaan apakah negeri

SOEKABOEMI,

DARDIRI,

pendapa

tannja soepaja Pengadilan? anak

premie F 1-—

RA

memanen
an

membajar

(Satoe roepiah), seboelan..
Keterangan pandjang dan lebar
boleh dapat dari AGENT di

In-

Ikan sebab tidak adanja anggauta Ioe
ar biasa dari Raad van Indie.

Samboengan kawat hari Sabtoe jang laloe.)

toean soeka -

SN

Bogo Its

a i Twoede Kamer. |

asal

Hooidkantoor di-Djokjakarta de-

tidak ada
van

diatas —

Toean poenja kampoeng

didapat,

ngan

balatentara.

Menjesaikan

dan boeat

masoek mendjadi verzekerde pada
O. L. Mij. ,,BOEMI-POETERA"

lebih keras soepaja me

anggautaRaad

VOLK

“sebesar 'terseboet

bisa

njediakan dan membolehkan mereka
boeat diterima dalam dienst Armada
dan

dari

ventoek

berpendapa

|tan bahwa peratoeran centoek menga
toer kedoedoekan Belanda-indo senan
tiasa mendjadi

asas

:

Tahoen ke 3

dent

rasa

perloe

salah, maka presiboeat batja 'soerat

laan djadjahan).
toean Jansen, Inspecteur politie, di
Ada djoega jang madjoekan perta- mana ada ditoelis jang ia tjinta pada
njaan dan minta keterangan atas ke- .njonja Born, maski ia berada dalam
koerangannja kapal2 silam, dan soe- verlof di negeri Belanda. la'pesan pada
paja diperloeaskan angkatan oedara orang toeanja njonja Born,
soepaja

Beberapa anggauta berpendapatan sampai 60 mesin terbang “pengintip soeka djaga baik-ba
ik oleh laimlelaki,
dan menoendjoekkan bisa djadinja (verkenningsvliegtuigen): lain dari itoe
Toean Jansen sendiri dalam 'itoe
persediaan2 electrisch soepaja diserah- soepaja dibikin lagi torpedo jager Soerat memint
a toean Born (Soeaminja
kan ketangan' pemerintah.
oentoek reserve dan satoe ,,Sumatra" No'ih) ditjaboet oemvernja oleh ToeBeberapa anggauta menanjakan apa kruiser.
han jang Maha Koeasa dan apabila

Lihatkan njonja Born menangis jang

djoega ada beberapa perempoean toe-

inja itoe|djoega lantas
1 dengar boekan ?
1

aril

pesakitan
pada

n?
ui | ngaPes.:

Pes:

| Voorz:
ditolong

Apa njonja djoega

oleh itoe bahoe.

pernah

dihoekoem ?

lantas

“Pes:

Beloem?

ke-|

bahwa

Pes: 66

|

tahoen,

pemboenoehan,

'Kiso kasih tahoe toean Born soedah

Voo rz. Pada politie njonja bilang
bahwa jang serang pada njonja 7 crang

tidak bernjawa, Tapi ketika
ia maoe
'sampari lantas ditjegah, soepaja dja- |jang berpakaian hidjau boekan ?
ngan lihat. Kiso sanggoep akan atoer

sebeloemnja toean

seperti

keadaan

Pes: Ja.
Voorz. Kenapa bilang begitoe. Apa maksoednja dengan kasih ketera-

toedoehan.
PN NAN MR
Pesakitan telah masoek dalam kamar

orn, keloear

oleh tiga orang jang berpakaian
hidjau jang lantas ikat padanja sesoe-

Kemoedian lantas ia minta soepaja

badannja

baroe

diikat

ia perintah,

soepaja semoea poelang dengan Petjah
doea rombongan Tarbin dan Kardi

boleh poslang doeloean sementara
Tasdi dan Kiso poelang belakangan.
O.M.: Ketika diboenoeh toean Born
2.

oemoer berapa?
| Pes.: 66 tahoen.

«-

moedian

Apa sebeloemnja

pemboe-

noehan terdjadi njonja soedah ada piki

ran apabila politie datang njonja akan
kasih

atoeran begitoe?

peperiksaan

akan

| Pers. Saja tidak tahoe.

Matgor Tmar aneh
KU

PBR BEBLAA

Ho

Tn

abiaue

Herp a

njonja djoega toeroet lihat maitnja
an Born?
Ini hari Raad van Justitie di bawah “Pers:ja.
Cg

pimpinan dari Mr, Krol sebagai presi-

Voorz.

tinggal

terdapat banjak njonja2 Olanda,|

nja

Tionghoa Indonesier dan ini hari ke-

|

han?

Pes: Tidak.
:
Voorz. (pada pers. Kiso

lihatan ada lebih banjak njonja Ti- mana Kiso?
onghoa, dari mana teroendjoek ke | Pes: Betoel begitoe.
:
goembira'an jang lebih besar.

Pada

) Bagai-

rangannja doeloean ada berbeda sekali

dari sekarang.
Pres: Bagaimana bisa djadi?
Pes:
Saja tidak tahoe, — Toch
kau teeken ini soerat depan politie ?
tidak
— Ja, saja teeken sadja, tapi tidak
ingin tahoe apa-apa Ls

Djam setengah sembilan pepreksa'an
?
lantas dimoelai.
Atas pertanja'annja voorzitter

pesakitan

soeatoe

ada

jang

madjoekan keterangan lagi.
Voorz. pada pes. njonja Born : Ka

pan

njonja

moelai

toecan Born?

P es.:

Djam

lihat
.

Voorz: Kapan

politie ?

djinazatnja| Pes:

njonja
:

kenjatahan

ada

bergoena

ngkaringat

dan

gata12

Dari

Voorz.: Apa njonja treak tempo
djinazatnja tocan Born ?
Pers: Saja lantas gembor.

lihat

Pes:

Ke

Voorz: Kau kerdja sebagai apa?
Saksi: Sebagai baboe tjoetji.
Voorz:

Apa kau

masih

ingat tem

Tempo

itoe. pakaian
—

|

djoega

njonja

keloearkan

dari almari apa njonja

tidak lihat?

Res:

Tidak.

HP

tani

Mr. Abell: Pesakitan bilang” bah

wa ia soeroeh boenoeh lantaran
“Pes: Tidak, dari sebab kelamboe- 'bertjerai.
Apa ada lain sebab?

nja tempat tidoer ditoetoep.

ampat oleh Annie kau dikasih tahoe
bahwa njonja Born telah ketjoerian,

sedang toean Born telah diboenoeh
mati. Dan kau poenja laki disoeroeh

panggil

anaknja,

tocan Born.

Sona

bata Mia

di

maoe

Ka

poeja,bija-

boewat

seksli, bagi toe-posn

5

garap,

koelit.
posnija

saja

katjil

anak

poedjiken kasat

£
saja

talah

pertjobahan, kenjstahan

bikin

ELEGANT ada jang paling baik.
saja,

?

O

kliroe, ambil perhatian bedanja verklaring jang soeda di
bikin pengoedjian sendiri oleh satoe achli pengloewarken Baji dengen
Djangan

lain verklaring.
INGETLAH .njonja poenja anak-snak poenja kawarasan dan njenja
sendiri poenja kasehatan dan kaeilokan tentang memake bedak.

LAUW TJIN

Hoofdagent:

Firma

Batavia — Bandoeng

—

Semarang— Soerabaia
.

Kedoea belah voorhoede saling serang menjerang, akan tetapi ternjata
sama koeatnja, sehingga waktoe tan-

kerdja keras dan voorzet2 jang manis
poen ta' ketinggalan dari kanan loear,
akan tetapi roepa roepanja fortuna ada
di pihak Sikap.
Keeper
Soeminto

ISikapl| membela

bentengnja

Jan, anaknja

mati-

matian dengan djatoeh-bangoen, sedang trio Sikap selaloe bikin serangan2 jang berbahaja. Permainan ham
pir habis waktoe bola sampai di doel

terdjadi

scrim

Kainang

tidak kelihatan

hampir

sama

labar

Jahja

Soenggoeh2

Serangan2

dan

dan

dari Ma-

pihak

bermain

Ganawi. Permainan

kedoea
tapi

sportief.

“

vosrhoede Malabar jang

berbahaja tidak ada paedahnja, tapi
dari Cedaja sebeloemnja pauze soedah
bisa bikin voorsprong 2 goal disebab
kan salahnja back Malabar. Dengan
kekalahan itoe fihak Malabar tidak ke
tjil hati dan bermain lebih soenggoeh2
oentoek meneboes setidaknja menge
tjilkan kekalahannja itoe dan kenjata
an sesoedah toeroen miroem Awanbi
sa djoega bikin tegenpunt. Malabar le
bih soson2 bekerdjanja dan sering2
mengoeroeng achterhoede Oedaja tapi
sia2 belaka. Sampai djoeroe pemisah

mage dan salah satoe middenlinie spe tioep oentoek penghabisan stand tetap
oentoek kemenangannja Oedaja.
ler Ster dengan tidak sengadja me- 2—1
langgar bola, jang menjebabkan roDengan begitoe Oedaja jang berbahnja stard mendjadi
1 — O boeat oentoeng mendapatkan beker.

Sikap.

s9

Mendapat kekalahan ini Ster tidak
poetoes harapan-dan berdaja oepaja:
oentoek bikin stand seri. Beberapa

kali voorhoede Ster dapat kans jang
bagoes,

selaloe

sajang tembakan

ke

Pa

V.

—

B. O.

S,V,B.B:

—

3
Vios

Hari Saptoe dilapangan

6—2.

Kebon Bi-

samping, hingga Referee tioep fluitnja- natang soedah dilangsoengkan pertan
tanda boebaran stand tetap 1—Oboeat dingan competitie antara S. V. B.B.
dengan tetamoe dari Javaweg, pertanelftal kemedja Merah poetih.—
dingan mana achirnja berkesoedahan,
dengan angka terseboet diatas,
—n
9 —
Djoemblahnja penonton tidak begitoe
banjak oleh karena mereka sogglahi

P.P.V.LM.

VOETBAL
Mn ga
Tjahja

Kwitang —Ster

dingan

mengetahoei bahwa S.V.B.B. ini

0-1
Jong Krakatau — Jong Manggarai

2-7.

Kemaren hari Minggoe dilapangan
Laan Trivelli soedah diadakan pertan

—

Oedaya

Malabar 2—1

Hari Saptoe soedah

dilangsoengkan

pertandingan voetbal antaraJ. Krakatau
dan J, Manggarai dengan kesoedahan|.

Kwitang dengan
J.K. hampir
berachir dengan tidak seperti diatas. Opstelling ai keloear
Manggar
J.
dan
biasa,
dengan 7 —2 boeat seperti
a permainan
jang terseboet bela- kan spelers baroe, djalannj

antara Tjahja

Tidak ada.
Ster, jang mana
Voorz.: Siapa jang lantas bawa ke ' Pes:
Pres.: Apa kamoe bisa ingat itoe terdoega-doega
loear itoe pakaian?
5 Kai ABU
-barang boekti?
perkoempoelan
Pes: Kasdi, tapi sz ja tidak tahoe, barang
Pers: Betoel, sebagian jang saja kangan.
itoe' pakean2 lantas ditaro mana ?
kenali, teroetama tali jang boeat ikat
Voorz: Apa - kemoedian njonja Isaja
Sikap II
?

patas Gi Maka

tcean

Apa betoel ini atoeranmoe

Saksi. Betoel.
(akan disamboeng)

Voorz: Apa kau djoega lantas
mengakoe sendiri ? .
Voorz. : Apa sebeloemnja itoe njonja
Pes: Ja mengakoe toean Smith.
djoega lihat djinazatnja toean Born.)|
Doeloe kau mengakoe |
Voot4:
Pe s.: Tidak.
Ai
bahwa Kiso minta handdoek dan lap ?
Voorz: Apa njonja djoega lihat tem
Pers: Saja bilang lap ada dikawat.
po sala satoe pesakitan telah betoel | | Voorz: Di depannja politie kau
kan tempat tidoer? .
5 orang
ada bilang bahwa jang datang
ra
Pn
Pes.: Tidak.
jaitoe Kiso dan temannja.
Voorz.:

bedak

Schoonhaidsbodak

bilang bahwa koerang lebih setengah gebied Ster, dimana

La

i

banjak

po toean Borti.diboenoeh itoe?
da mengaso keadaan stand masih teSaksi: Masih.
tap katja' mata,
Atas pertanjaannja voorzitter saksi
Bagian kedoea sigra dimoelai lagi,
menerangkan bahwa tempo terdjadinja itoe pemboenoehan ia kebetoelan samenspel jang bagoes dari pihak
tidak masoek. Sedari tanggal 1 dari Ster moelai kelihatan, trio Ster be-

4, teroes dipe-

Sectie

riksa.

jang

anak

kloear

jang

Baji

anek

bosaat

dewasa.

tarseboet.

bedak

pake

pada

pake

kasih

dari

pake

di

orang

boexat

ketjil,djooge

Njonje-njonja

baik

ELEGANT

Ja.

ditangkap: pada politie ?

Saptoe pagi.
Voorz: Dibawa kemana ?

1 malam.

telah

Saja

tanggal 20 Sept apa

itoe boelan ia tidak masoek bekerdja
karena
sakit.
ap"
voorzitter
Atas pertanjaannja
| Roepanja orang
Kapan kau dengar tentang
Voorz:
roe
ke
datang
ar
telah
terdeng
loerah
akan
hari
perloenja
pemereksa'an ini
itoe
pemboenoehan
?
keterangan2 penting dari pesakitan mahnja pesakitan2 maoe kasih ketera
sekali Annie
pagi2
Masih
Saksi:
perloenja
-datang,
ngan jang loerah
Pena
Noih,
roemah, Ia
poenja
saja
di
datang
telah
boekan
dan
oeang
pindjam
' Roeangan ada padet sekali, sementara boeat
soepaja
laki
poenja
saja
pada
minta
di loear ada menoenggoe banjak orang : dengan maksoed boeat bikin beres” panggil toean Jan.
speciaal boeat dengar“, lantaran me- ini perkara boenoefi.
Voorz. Didepannja politie kau ada
“Pesakitan dikasih tahoe jang kate
reka tidak bisa dengar —satoe pengoen-

hati boeat ini perkara boenoeh.

anak

dan

Baji

Batavia.

Batavise sangat

& ZOON

LIAUW

firna

No.82,

saja posi jiken,Schoonhsidsbadak

Apa betoel jang jan ke-

tahoe jang dalam

djoekan dari ketariknja orang poenja

Prinsenlsan

ini

Hormat

Voorz: Apa Jan soedah pernah
dihoekoem ?
Pes: Saja tidak tahoe.
Kemoedian lantas dimoelai dengan
dengar keterangannja saksi-saksi.

Saksi:

| dent telah landjoetkan pemereksa'an anam boelan sebeloemnja itoe pemperkara boenoeh Born. Djoemblahnja boenoehan terdjadi, njonja telah ada
orang jang nonton ada lebih banjak niatan boeat lakoekan itoe pemboenoe
dari beberapa hari di moeka: diantara

di

Dengen

Djoelatha,

ini ,Vrd.

bagah

d1

tangan

bertanda

jang

Saja

Born ?

omongnja Kiso

Menoeroet

RANGAN

KRI

lantas dikirim ke Bandoeng?

Voorz:

1

ka-

WOGmOOris:

GL.

kau soedah pernah kerdja pada toean
dilandjoetkan pada besok pagi djamh - Noorz. Apa tempo politie datang
toe

setengah sembilan.

tentang

#p.ZUSTERS" &

“O.M. telah oendjoekan satoe .testa “Pers. Tidak.
Voorz. Apa tocan Hana djoega lan
ment jang dibikin tanggal 4 Mei '34.
Saksi jang kesatoe jang didengar
terla
soedah
tas pertjaja sadja dengan itoe keterangan keterangannja jalah bok Mina.
| Lantaran persidangan
loe laat, maka ini

Baijalah apa jang Vroed-

G

dahnja itoe orang2 lantas masoek dan
pes: Ja.
apa jang diperboeatnja oleh pesakitan'
Voorz:.Atas kemaoeannja siapa
tidak tahoe.
jang Jan telah in de kost sama njonja
Voorz. Kapan njonja moelainja ka Jansen itoe ?
,
rang itoe atoeran?
toecan
Pes:
Atas kemaoeannja
Pes. Itoe malam djoega.
Born sendiri.
Voorz.

:

| PARTIC: ZIEKEN VERFLEGINGS-DIENET

Mr. Besar: Apa pesakitan seka

Voorz:

djadi

5

pengobatan.

kawinnja pesakitan dengan Born jang
telah terdjadi pada tgl. 27 Aug. 1930.

boeat ambil oeang dari lemarinja se- rang

eilok

vrouw Djoelaeha toelis
baikannja bedak ini,

-Pes: Tahoe.
Kemoedian officier lantas batja soerat

2

korban anak

pramposan

torium, certificaat Analyse No. D 476.
Di tanggoeng 100pCt. paling baik dan
bergoena
oentoek paras moeka dan

1

madjoe ?
Pes: Tidak,

mengambil

bikin

SCHOONHEIDSBEDAK
ELEGANT |
jang soeda di GOEDGEKEURD oleh
“Gouvernements Scheikundig Labora-

wa Sarip itoe anakmoe ?

kitan boeka pintoe tiba2 ia lantas dise

djoemblah serafoes roepiah, jg. lantas
dibagi antara itoe 4o0rang pemboenoeh.

jang mengandoeng RATJOEN
bisa

(Zenuwen).

Mr. Abeli: Djadi kau soedah 17

persa

sebentar. Waktoe

Bedak

roesak moeka dan ganggoe pikirannja

Wan
na
Bb
Na
rang barangkali bisa ingat jang barang
mati.
Tidak .antara lama Kisa samperi ngan begitoe itoe soepaja orang dapat kali ia telah ambil dari lemari?
lagi pada pesakitan dan baroelah ia|sangkaan bahwa jang lakoekan itoe.
Pes: Tidak. .
Bagaimana
Mr. Meursinge:
masoek. dalam kamar, tapi ia tidak perboeatan ada militair dari Djatingaleh? |
'
Sikapnja Born sama iapoenja Jan ada
lihat tocan Born, Disitoe ia lantas) “Pers, Tidak.
batjakan baik ?
:
timboel pikiran boeat rapportkan ini | 'Kemoedian voorzitter lantas
a po|
didepannj
persakitan
nja
keterangan
|
Pes: Baik, tjoema sadja, lantaran
hal pada politie dengan kasih alasan
litie, diantara mana ada diterangkan Jan tidak maoe djadi veegetarier, maka
ia kemasoekan beberapa maling.
Mr. Abel: Boeat apa kamoe rap-| bahwa diitoe malem, tempo ia soedah dalam perhoeboengannja ada sedikit
: tidoer ia tiba2 dengan ketokan didjen
NA
Tu
peri BII?
renggang.
dari|
s
terbeba
dela, dan soeara jang panggil2: njonja
Voorz: Apa : Jan 'itoe sekolahnja
Pes: Soepaja bisa

Born

(Loodcarbonaat)

TIMA
“ BAJI,

Mr, Abeli: Apa njonja Born itoe |

Dilepaskan

gp
|moedian njonja lantas perentah pada tahoen toercet toean Born ?
erima| Wasti soepaja dipanggilkan toean
Pes: Ja.
:
i
Mr. Abeli: Apa selamanja sikap)
Nu.
Born.
Pes ja...
| Koerang lebih ada 1
Inja Born terhadap padamoe selamanja
baik?
:
djoega
politie
“Kembali president minta ditjes
an
Belakang
Voorz:
Pes: Baik... "15
“fjara bagaimana diatoernja itoe peM- lantas datang ?
Mr. Abell: Apa Born tahoe bah"Ibeonoehan
0 Tino anta At
ae
Pes: Ja.

| Sesoedahnja 'itoe

TIMA

malam tidoer sama Annie ?
2
dari ikatan ?
Pes Is,
Ann
— Pes: Fidak.
Mr. Abel: Djadi Annie tidak tahoe
Voor?7: Apa sebabnja tidak?
apa-apa tentang itoe perkara?
Pes: Saja tidak maoe,
Peran ja
3
.
Voorz:
Kena apa tidak maoe ?
Rerapa
oemvernja
| Pes: Lantaran saja minta soepaja 'Mr. Abell:
(dipanggilkan politie. Politie haroes Born?

Itahoe lebih doeloe.
da dij Voorz: Apa betoel

Tidak,
| Batavia." Tera
|. O.M. Berapa kali kan
“ soerat dari toean
Jansen?

roet keloearkan air mata.
Voorz: Apa kau soedah

:

Voorz:6 Djam berapa?
erapa f
Pes: Kira-kira djam setengah tiga.

|

BAHAJANJA RATJOEN

sampai begitoe itoe, diantaranja publiek

berimbang,

—Ster. Ill (1—0).

serang 'menjerang tapi re-

sultaatnja nihil. Satoe2nja kemenangan
terdapat

dari penalty.

Haroes

djoega

: Apa kamoe pernah bi
Hari Saptoe sore kembali Bond ter- kita tjatat spelers Singgih (JK.| memperPe
no en Kang
KAAh
ane
eta “Mx. Abeli orang perempoean berani
senonoh
— akoe
seboet melangsoengkan pertandingan lihatkan permainan jang tidak
Voorz: Apa njonja djoega marah ? lang
earmengelo
pemisah
djoeroe
a
— kewe orang laki tidak berani ?
competitie di lapangan Andalas an- sehingg
ne
main
ian
Kemoed
n,
MP es Tidak
lapanga
dari
ia
kan
Pes: Tidak sekali-kali.
tara Sikap Il — Ster Ill. Toean Samibisa
Voorz: Kenapa tidak?
tidak
J.M.
toch
speler
10
dengan
por
ini
tahoe
kamoe
Pres: Apa
ngoen jang mestinja pimpin ini perPes: Lantaran saja soedah tjape.|, tretnja
gannja,
kemenan
1
siapa ?
tandingan, oleh sebab telaat datang- membesarkan
Voorz: Nj jonja lantas di ikat pada
inja,
telah diganti oleh tocan Amat, de
Tatkala lihat portretnja toean Born,
paal
boekan ?
M3
ngan
persetoedjoeannja kedoea belah. Minggoenja oentoek mereboetkan
'pesakitan lantas menangis dan banting
Pes: Jak
h
menit beker perajaan 5 tahoennja P.P.V.I.M.
toel bahwa sesoe- banting diri sembari bertriak: saja 'Captain Poekoel 5 lebih lima menang
/oorz: Ap
Oedaja berhadapan dengan Malabar,
Ster
,
dahnja njonja di. ikat dengan paal djoega maoe dibikin begitoe, kenapa pertandingan dimoelai
sekali waktoenja main toeroen
biSajang
boleh
(Sikap)
Soetardi
dan
toss
itoe, njonja lantas selaloe bentoerkan saja poenja papa?”
lapangan litjin,
Lantaran pesakitan menangis dan kin aftrap. Dengan tjepat bola menoe hoedjan mendjadikan
kepalanja pada paal teseboet?
dari doegaan,
djaoeh
npoen
permaina
tetapi
“Iberbantingan didjoebin, maka president djoe kedjoeroesan doel Ster,
aPesana Jan pup anna
ada samentidak
fihaknja
kedoea
dari
memSter
blakang
perentah pada Deurwaarder soepaja roepa2nja berisan
Voorz:Boeat apa?
oleh sebab
djadi
bisa
rapih,
jang
spel
dan
kerasnja
sekeras
nja
benteng
Pes: Soepaja ada orang dengar. pesakitan dibawa masoek, kemoedian bela
tjoema
Oedaja
fihak
Dari
itoe,
litjin
retour bola ke tengah lapangan,
V.0-0.rz: Apa sebabnja tidak teriak ? Idiadakan pauze sebentaran,

men-

dapat lawan jang lembek. Ini sangkaan

telah berboekti oleh karena dengan
moedah sekali S.V.B.B. dapat menjfitak
itoe 6 goal dengan boleh dikatakan
tidak mendapat serangan2 jang seroeh.

UMS. — BV.C.5
Hari Minggoenja
Sinkian

soedah

41,

dilapangan Petak

bertaroeng toean roe-

mah dari kota dengan toean roemah
dari Gambir. Djoemblahnja pencnton
sedjak djam 4 banjak sekali oleh ka
rena mereka mengetahoei bahwa per
tandingan ini akan menarik hati, me
narik permainannja dan menarik poela
permainan kotornja.
Pada tempo jang biasa hakim pemi
sah menioep fluitnja dan kedoea per
koempoelan itoe keloecarkan pasangan
nja masing2. Njata bahwa soesoenan
kedoea perkoempoelan
ini ada sama
koeatnja hingga orang
bisa taksir

bahwa paling banjak djoega salah
satoe diantara itoe akan beroleh keka
lahan dengan 2 punt.
Dalam beberapa menit sadja per- :
mainan soedah moelai tabrak-tabra-

Sim

Saja tidak bisa terak.
pala tidak ke | " Pes:
Voorz: Kemoedian baboe Wasti

Amp amepetantase PLNmarun ngamen
MI naNpaaN PNP APENN ANA PPPA

mess

a
Singtes
out, dan baroe sadja Hasan berdiri,
1 t. Saleh —t. Setuawiria 10 — 15, 15—8, ia soedah bisa dibekoek lagi oleh,
Sapri jang begitoe tangkas kelihatan-:
U,M.S, itoe jalah
arena J. de Bourg- 2 t. Perma—t. Ramelie 5 —15, 8—15, nja.— Disini publiek timboel persangikaan.
bahwa “boleh djadi Hasan
cIles
sendiri menjitakan ja'ni ketika 3 t. /Alie—t. Karta 15—4. 15—15.
beioem bisa boeat main, atau tegasnja
a hendak bagikan itoe koelit boen,
Double's.
beloem boleh naik ke podium. Tidak
engan keeper jang terseboet be 1 t. Saleh
(Tk Setia
gi
n ini tidak menangkapnja..
t. Soehandie t. Ramelie
lama kemoedian pauze.
#1

B.V.C. toch dapat mene-

oe

“jang

kekalahan

itoe

dengan djalan| 2 t. Perma
t. Alie

moedah gikin djalan

toean roemah

10—21,

1 stand terseboet diatas pada

(appel

di ba wah ini, :N

-

.. N.B.O. Competitie.

Varia

La

(Krekot|

park.

Setelah beberapa boelan j.I. di Betawi ta' kelihatan lagi pertandingan

goelatan (Worstelenl, maka pada malam
Minggoe j.l., 19 Jan. '35, Varia-park

'boeat bahagian periode jang kedoea,
soedah batja sendiri pada antara Hercules—Jong Arab, jang mana

bagai djago Luna-park— lawan Banteng Moeda dari Bandoeng, Sebagai

atas poetoe

dan

verslag

ini

kedjadian refere

oemoemkan

pada

iwaktoe
sebeloemnja
sadja publiek tjoema

publiek,

main,
tentoe
bisanja: Wah

hampir sadja Bogor eleh!? Begitoelak
pertandingan sampai ronde ke 6 men-

'djadi seri sadja!
|jono,

jang

Sajang boeat Sapoe

soedah

pandjang kita ta' bisa dikalahkan,' dan bagaimanakah ka

lebih

ronde ke 3 Hasan minta terima kalah

Klas 2 B.
Hercules—J.A.V.V.1—4.

san Kampret
hari Saptoe jang laloe.

sedang

disohorkan dalam
ke 2: Seteroesnja Sapri ki- programm jaitoe: ,, moesoeh keras dari
rim kontjian jang djitoe hingga keli- Zonder” katanja, akan tetapi, bGeat
hatan Hasan djadi lebih bingoeng, Zenith jang begitoe ketjilan dari ia tidak

'perloe boeat tjatat, oleh karena dalam

WORSTFLEN.
Di

derat sebagai

Asu t. E, Karta 21-12
2 to Motljono

6-21.
Ker

gemetar. |

6 publiek sama boebaran. .
toe

bel,

Ronde

bagoes sekali dimana

dengan

3

itidak

MPENNgEMmaNeangLaan
Naa
eimanpaNN

sadja!! Disini kita ingat bagaimana pemandangan dari saudara

Zonder, ia mene-

lau

ia nanti

sama bang
Setelah
ke 2, maka
hoofdpartij

rangkan, bahwa: ,,kebanjakan worstelaars bangsa kita (lndonesia) malas)
sekali oentoek treinen, hingga tidak
heran kalau waktoe dalam bertaroeng

betoel mesti

berhadapan

Zonder??
selesai: extra dan partij
naiklah dipodium sebagai
jaitoe:

Kilangbara
(Soekaboemi—Banteng
Moeda
(Bandoeng)
main lama-

pada| 000
nja8 Ronden.
“Hari Saptoe sore ddo. 19 Jan. '35. telah mengoendang beberapa djago2 'banjak sadja kekoerangannja, jaitoe
Kilang
jaitoe
diantaranja
Priangan,
dari
|
Di
ini partij kelihatan publiek ada
Deca Park, telah diadakan
tenaga atau theorienja, jang tegasnja
| »Kalau orang baroe dapat pahala dilapangan
bara dari Soekaboemi
— terkenal se- meroegikan bagi penonton, oleh karena lebih gembira, oleh karena ini 2 djago
pertandingan
Competitie
klas
doea
B|
“seperti saja. Tadinja disebabkan roe-

saknja roemah-tangga,

2: Markus dari Mr.- Cornelis

beloem habis rondenja, pertandingan
soedah diberentikan
!”
Kn
Sebagai partij ke 2, jang mesti

banjaknja, teroe- Bogor dan sebagai extrapartij : Hasan
poen adil tetapi sangat berat bagi saja, tama difihaknja Indonesier
dan Arab, dari Bogor— Sapri dari Soekaboemi.
sebab soedah bini hilang teman-teman:

Zenith (Bogor— Sapoejono (Tjimahi) main lama

'pembatja

|

sebab ja...

— Sapoejono dari Tjimahi, dan, oleh Markus lawan Sapoejono, oleh karena
karena Markus berhalangan maka tem- | Markus berhalangan, maka pertandipub- patnja di gantikan oleh Zenith dari ngan diganti oleh:

nangannja itoe perkoempoelan pemoe
da-pemoeda Arab terseboet.
1

pret. Sekarang ditimpa dengan poetoe

san

partij ke

oeng Kam- (dengan berachir 1—4 oentoek keme-

hari Saptoe dilapanga

boeng Kampret jang djitoe dan

kena betoel. Ini poetoesan soenggoeh- - Boleh
liek ada

dibilang koendjoengan

loear biasa

Pertandinganjang dikoendjoengi oleh
salahkan saja sendiri dengan alasannja karena mereka masing2 ingin mengesangat sedikit sekali, boleh
tahoei
tentang
kekoeatannja
itoe
ke
publiek
boeng Kampret, diseboet pikiran toem:
- tanggoeng. .. boelan.
lantaran
djadi
doea
Club.
| poel, haroes tahoe gelagat, moesti
ini diloear Worngan2
. sedikit scherpzinnig enz, enz,
an . Djam lima koerang 5 menit baroe Dan pertandi
ja boekan
a,tegasn
lodonesi
bond
stelaars
.. Meskipoen saja merasa atas itoe pertandingan dimoelai, dengan dipimreferee toeSebagai
W.B.I,
ie
competit
ipin
oleh
toean
Casembroot
sebagai
'vonnis jang heibat, tetapi saja ingin
an Pardon dari Soekaboemi. Pada djam
hakim pemisahnja.
—
naik appel pada pembatja.
9.30 referee moelai tioep fluitnja dan
Serangan2 jang pertama dilakoeka
Saja akan minta timbangan dari
0...
2 extrapartij
8

Pada
sekolah

pasangan
tjoema

ada
boeat

ketjil tapi sedikit tinggi

setimpal
Zenith,

dari

jono, permainan
dari ronde
hingga 6 dengan
membawa

seri sadja,

akan tetapi disini

besedikit

Sapoe-

ke 1
hasil

haroes

djoega
diterangkan, soenggoehpoen
ini permainan
ada sama
beratnja
dan serang-menjerang,
tapi dipihak
sebenarnja
jang
mesti
Hasan (Bogor)—Sapri Sapoejono
6 menang, oleh karena telah beberapa
main
(Soekaboemi)
kali Zenith telah djatoeh tjelentang,
ronden.

hari 27-11-34 waktoe boekan kedoea fihak poenja permainan sama2
ia soedah minta izin tidoer spannend, tetapi semakin lama semakin

diroemah saja dari djam 12,15 sampai ternjata difihaknja Hercules djaoeh ka
|
2
djam 2 sianglah tactik dengan moesoehnja, teroeta
Pada hari 5-12-34 waktos boeka ma jang mendjadi bintang lapangan
sekolah djoega minta tidoer lagi dari ialah speler Koetjid dari Jong Arab.
djam 12,15 sampai djam.6 sore.
Goal pertama di tjetak oleh itoe speWaktoe itoe saja tidak bisa sangka ler dari satoe handsbal bagi Hercules,
apa2, sebab saja tahoe- bahwa goeroe jaitoe dengan tendangan 12 pass 1—0.

Ini
toel,

kelihatan naik dipodium
:
jaitoe:

oleh J.A.V.V,, tetapi begitoe lekas Hercules balas retour itoe serangan dari
lawannja, dari sini bisa njata bahwa

tocan2 pembatja sebab keterangannja
seperti dibawah ini :
Ae

nja6ronden.

Baroe sadja bel berboenji, dengan

tjepat Sapri samber pinggang Hasan
dan lantas koentji padanja, dan disini
kelihatan Hasan soedah soedah bi-

ngoeng—baroe berapa menit !—lantas

dengan

telah oendjoek
bagaimana masing2
poenja permainan jang loear biasa,
itoe jang diszboet Banteng, precies
mainannja seperti Banteng, main seroedoek
dan teroes
aanval
pada
moesoehnja,
tapi
itoe
moesoehnja

Kilangbara

dan

boekannja

peujeumn

Betawi jang
lembek,
tentoe
sadja
tidak
moedah
Kilangbara — di
djatoehkannja, malah ia melihat Banteng Moeda begitoe tangkas mainannja,
japoen kasih oendjoek keoeletannja dan
lehernjapoen jang seperti toenggak!
Djalannja ini pertandingan ada sama
koeat, tjoema
Kilangbara ada
lebih
oeloeng dalam kalangan worstellen, da
lam rendel hingga kell ada spannend
betoel2, hingga sampai pauze beloem

ada jang berkalahan.

poendaknja rata dilantai, tapi

refere tidak tioep fluitnja, sedang puliek semoea melongo sadja oleh karena, tjara bagaimana boeat diambil ka

lahnja itoe: tambleg atau main 2 atau

Bel berboenji, lantas kelihatan
dibord mengoendjoek ronde ka III, di
ini ronde baroe sadja dimoelai, tapi
dengan: tjepat Kilangbara
mengirim
dubbelnelsonnja jang terkenal hingga
bikin Banteng Moeda
djatoeh terlentang dan tidak bergerak lagi, dan ke

moedian refere, Pardon hitoeng belnja:

ta" boleh meninggalkan kesekali-kali

Hercules kembali melakoekan offenlas waktoe mengadjar. Djadi saja tidak 'sief dengan penoeh spirit, tetapi kebisa melakoekan penilikan.
doeca backs Darma dan Koetjid ada
mendjadi mereka poenja struikelblok.
Dalam vacantie Poeasa.
datang
Berselang 15 menit, linksbuiten J,A.V,
soedah
ia
16/12-34
hari
Pada
di saja poenja roemah jaitoe boeat V. soedah bisa soeroeh keeper Hermenjoeroeh stort wang sekolah. (apa cules menangkap angin 2—0 boeat
' parkoempoelannja.
Seteroesnja persaja mesti menolak kepada chef?

Pada hari 24/12-'34 “saja lagi pergi mainan

akan tiba boeat rust,

PL

Ge

ke Gelodog ia biasa lagi tidoer di dengan sekonjong2 Boendoro soedah
kamar di roemah saja sebagaimana tjetak poela dengan ia poenja headball
jang djitoe 3—0 boeat J.A.V.V, Sampai
biasa.
,
Pada ddo. 31/12-'34 saja digoeroeh pauze stand tetap sebagai diatas.
lagi stort wang insigne G.B. anak2 ke
: 'Bahagian jang kdoea.
roemah sakit Laan Canne,
ini saja mendapat

PRO

Baharoe waktoe

Garisan

merasa lemes, saja poenja badan, ham

NA?

penjerang

Hercules

tidak

ketika saja didjalanan ketjiwa melihat mereka poenja samen-

alamat, jaitoe

|.

spel jang memoeaskan, atjapkali doel
nja J.A.V.V. mendjadi terantjam, tetapi

pir saja djatoeh dari sepeda dan ham

pir kelindas tram, setelah poelang, ba beloem djoega berhasil. Achirnja bersaja datang diroemah mendja balik dalam satoe scrimmage di moe

haroe

|

| lankan penjelidikan dahoeloe, apa jg. ka doel Hercules, beroentoeng Moenir

Hn
s
telah bikin menggentar djalanja moedjendela kamar saja, isoeh boeat jang ke ampat kalinja 4—0.
'hanja ada anak saja lagi tidoer sendi
Dengan ini kekalahan jang tidak
ri: dilihat dikamar makan djendela bisa dj kata ketjil lagi bagi Hercules,
djoega-tak ada orang djoea.
teroes berdaja oepaja boeat tjari sebel
dikamar rapa dapat ia poenja tegenpunt, dan
ketika saja lihat
Hanja
|

“ terdjadi.
Dilihat
|.

berdoea

tidoer

orang

ada

depan

|

dari

dalam
hal itoe beroentoeng djoega
oleh ia poenja rechtsbuiten membikin
keeper Satjadipoera terpaksa ta' dapat

(djendela). Laloe ketika itoe saja
poelang kepintoe belakang, serta pintoe

itoe saja boeka dengan tjepat, baroe
| kelihatan lagi perempoean isteri saja
- itoe lompat dari tempat tidoer itoe.

|.

Sebegitoelah

man,

vrouw

ziju

vriend!

pada permoelaan

vonnisnja seperti Voorzitter Land:
Podjok

soedah

djatoehkan.

Sebab ia poenja chef minta permissie.

tidoer di roemahnja soedah beberapa
kali. Kenapa

,,Lo, apa

tidak djawab:

djoeragan tidak poenja roemah sendiri?
Djangan

"TN

oetjing-oetjingan boen-

main

Arab.

Badminton.

gerechtshof Senen 107 tetap djatoehraad

Jong

referee kasih 'tanda

Sekarang di Djatibaroe (Tanahabang)

seoemoemnja”.

Begitoelah itoe soerat-appel. Hoog-

'kan

oentoek

ma

Dari

sebab itoe terserah kepada toean-toean
pembatja

1—4

Finish stand tetap tidak beroebah lagi.

driehoek,

riwajatnja

en

berdaja

Begitoelah sampai

toet pandjang djadi pondok di roemah
:
ondergeschiktenja dong!"

boelan Januari

1935

Badminton terseboet soedah mengada
kan Bond boeat Perkoempoelan jang
berdekatan di Tanahabang, namanja|
Persatoean Badminton Tanahabang,
(P.B.T.) terdiri dari 5 Perkoempoelan
jaitoe 1.B. ,,Berdjoeang“, 2. B.C,“Pendawa",

3.R.P.S.B. (Karet), 4, “DeUnie

dan 5. “Boroboedoer",
Pada hari Minggoe jang telat laloe
tg, 13 Jan. 1985 Competitie soedah

Tidak oesah menolak disoeroeh oleh moelai didjalankan, dan begitoe djoega
tetapi

Chef,

djikalau

jang

soeroeh. pada

hari

Minggoe

tg. 20 Jan. 1935

dilangsoengkan
antara
lantas tetidoeran di roemahnja, boleh pertandingan
B. C. ,Pendawa” dan B. Berdjoeang”,

lah tolak-tjangkong sekali sadja, oem
“4. pama dengan ini perkataan : ,, Djoera

"|

Hunriury

&« Parmers

merk jang dari dahoeloe
terkenal dan termasjhoer:

5

Seringkali tertiroe!
Beloem pernah sama!
Tida ada jang mengalahkan!
Dari itoe belilah selamanja:

Hunttey

« Parmers

permainan sangat seroeh dan dikoendjoengi berpoeloeh2 penonton standj
3—2 bocat kemenangan B.C. ,Penda-|

gan! Sebagi sebawahan abdi menoe

| roet perentah soal jang menjangkoet
'pekerdjaan, tetapi sebagi bapa saja ada

wa”, pasangan

hak oentoek djaga kesiamatan roemah

tangga saja, terhadap siapa djoega.
'Djadi djangan ngoentel sadja di roe

seperti

dibawah ini,

4

'mah saja, sebab djoeragan poenja

esempatan

conferentie

da dengdengot

Ih

sendirian

nba

“ KAMPRET
t

Ini memang disoekai sekali oleh)
ikan bangsa kita dan soearal

eh rendah poen tidak keting-f

Na
MI
Ta

as

“

roemah sendiri”.
Lelaki jang lembek dan koerang)
waspada, kedjadiannja menjoesahkan
se-|
diri sendiri isterinja dan sebanaknja
ab seperti
'perti penoelis diatas,
peempoean tinggaln dika
setianja,dan perkoet
apa ipoe
nga
dja
jing
an,

Ta

|.

hampir

Ha

»

TIOBALAH PAKET

oo.

Mm" :

ciu

MINJAK

SA

7.

3

"“F18 Baek kwalileit, haroem dan dingin di pakenja.
1 El 50gr. f 0.30 loear Java f0,35 boea' orang dagang depat rabat baek.

Souw

Han

Jam

i

Hoofd Agent
K.W,E, Kartaatmadja O, Tamarindelaan No. 220. Agenten Tai Hoo Djoen
Pasar Senen No. 110, Toko De Echte
Distribuan

(Atjeh)

Kota Radja.
Han Jam.

1

: |

S, B. A,

Toko

Merah Btc.

#Diembatan

|
i
'

2

Sauw

SOEDAH TERDJOEAL
MILLIOENAN

DI

TIAP-TIAP TEMPAT
BPA

Kamandioerannja

ENG

Inilah Hotel

Jang teroetama

Batavia

sekali

letaknja

bagi

dimoeka

tetamoe

station

djaman

S.S.

Malaise

bewiis

abonnement

MOH. HASSAN
BATOETOELIS57

—

ichtiarnja

THE

ENGLISH

Obat

EDUCATIONAL

SCHOOL

toga,

ENGLISH

ILMOE PENGATAHOEAN

penjakit

3

toekar

Pre-School

—

Frobel

— Blementary

School

Idari klas

| sampai

klas VIL) Secondary High School— (sebagi AMS Commercial
Scondary High Schcot — Sebagai sekolah perdagangan tinggi.)

Peladjaran

icear

|.

bicsa

PA

Banking.

America dan Europa.

(boeat

anak-anak.)

Dari djam 7.30 sampe

TOKO KANEKO

koeatir.

100

OP

»

gn LA Bp

Ae

ui

RN
Na

3

Unta

Men

7 :

S

130

Soo,

Na

ITO

Djalan

Senen

UMENO

SANYO

No. 242 Mr.-Cornelis

No. 79-81

No.

Batavia-Centrum

183 Batavia-Centrum.

Kramat No. 12 Batavia-Centrum.
Tandjong Karang (Zuid Sumatra).

OR Ori

ABB -

Handelsstraat Buitenzorg.

SUZUKIv/h NANYO

SE TOGASHE:
" NAKAMURA
P..NIPPONKANG
5. HAKU Al DOH

Mino

Tram

Senen

»

5 kali'satoe Minggoe.

AGENT-AGENT

». .

Groote postweg 39 Soekaboemi.
Titandjoer.
Kano man No. 40 Bandoeng.
Groote postweg 11 Bandoeng,
Ketapang No. 25 Soerabaja.

5

Dan selainnja dari Lay bisa dapat beli dimana-mana Toko Japan jang mendjoeal obat.
Kapan itoe Toko kehabisan, bisa teroes pesan dikami poenja Toko, ongkosnja pemesan jang pikoel.

3 kali satoe Minggoe.

PRIJSCOURANT

Lebih djaoe keterangan boleh minta pada. Directeur.
Ta

£
Hak
e
Hi
3

3—

& Co.

Depan Bioscoep Pasar Senen Bt.-C.

».

)

»

en

Hindia-Nederlandsch

5

.

SD
In

Besar

».M, OISHI
ada)

2.

1.00 tengahari.

coima

5

Djoega boleh dapat dikita poenja

4

NI

oesah

BATAVIA

Sore dan malam (boeat orang dewasa).
Ka

»

K.

:

'£ po

tak

Antero

ke sekolah tinggi di Filippina,

sore”)
Dari djam 2.00 sampe 4.00
)
AA

kentjing, jang teristimewa oentoek

Agent

Klas-klas antaranja ada sebagi berikoet
Pagi

oentoek menjemboehkan segala roepa
jaitoe: penjakit kenfjing jg. berdjalan
bertahoen-tahoen, kentjing nanah jang
kentjing nanah jang berwarna koening

dialat

hawa,

Commercial English.
Pookkeeping-Boekhouden.
Short-story writing.
Private Engiisch Lessons,
English Correspondence.

djaoe peladjarannja, sampe

mandjoer boeat semboehkan
penjakit kentjing

N Plesen Ke1 2005 D1

Soedah tentoe! Selamanja dari itoe, terpimpin oleh goeroegoeroe jang mempdeniai idzin dari Gouvernement dan diploma
- sekolah tinggi, boecat semoeca moerid-moerid, bisa melandjoetkan:

lebih

er

MMaskipoen orang jang sakitnja telah 3-5-10 tahoen,
beloem dioega baik djanganlah poetoes pengharapan,
apabila minoem ini Trios, tentoe bisa mendjadi sembceh kombali.
Harga sekarang
1

Accounting.
Typewriting— Schrijfmachine.
Commerce— Handel Cursus.
Salesmanship.
Special Englisch Course.
Finance.

1000”

penjakit digelemboengan kentfjing jang dari penjakit perampoean (Gonnorhoe),didjalanan kentjing panas seperti
berapi, sakit pada bidji kemaloean, dibagian bocah
pinggang |(gegindjel| seperti terbakar.
Sebagai perampoean djoega jang sakitnja seperti
terseboet diatas dan jang mengeloearkan darah poetih
(penjakit kepoetian) bisa ditoeloeng poela oleh Trios,
pendeknja segala roepa penjakit kentjing bisa sigera
dibikin semboeh. Demikian poela jang sakitnja soedah
bertahoen-tahoen, sering kamboeh lagi karena dari ber-

SCHOOL boeat orang banjak, jang soedah dan hendak beladiar
soedah diboeka sekolahan jang loeas dengan mempoenjai berbagi-bagi vak boeat peladiaran:

A:

jang

Trios goenanja
penjakit kentjing,
tjepet atau jang
berwarna poetih,

BATAVIA-CENTRUM,

AMERICAN

BATAVIA

#

Ii

Atas

W.I74
BAT.

Se

masoek di boekoe tentang
hal obat-obatan di Militaire
Hospitaal di Negeri Japan

EIGENAAR

EDUCATIONAL

MOLENVLIET
TELEFOON

TONG

Ini obat Trios soedah sjah

itoe,

AMERICAN

oleh tiap-tiap orang

sebab dari Station

Mencenggoe dengan hormat

THE

terpoadji

kota Cheribon.

zonder kloear ongkos setengah cent boeat dokar, Sedang tarief amat moerah sekali.
”
1 kamar 1 otang 1 malam f1,25 boeat 2 orang f 2.—
In
LS
Pe
aga An
Ta an
j
pagi dapet Rotti, Thee, atau Koffie Soesoe, latar bceat nginep Auto dan
tjoetji Auto selamanja vrij,
:
:
boeat Abonnen's Pemandangan dikasih specjaal tarief boleh berdami, asal
bawa

AUN

soedah

se

Ba

obat-obat boleh diminta dengan pertjoema.

4
Sena

na

ngok di sentroemnja

edang

kota sadj

orang2

Sta Volkseredietbank Ned. Ind.
:
. Escompto My.
Menoeroet kabar jang kita dapat
maka kantoor2 dari Algemeene Volkscredietbank di Soekaboemi, Garoet,

Tasikmalaja,

Salatiga

dan

Madioen

baroe sadja berlakoe sebagai correspon
denten dari Ned. Ind. Escompto My.

Djoega lat2dari Loterij2 Besar bisa
didapat pada kantoor2 terseboet diatas.
—I—

dari T, s,

atoe ada ten

tempatnja orang setengah middei
akan tetapi djoestalah betoel ka:
kita soeka datang sendiri. ditempatnja, C3

orang
orang2 desa, jang. djaoeh dari.kota, ksatrya
djangan hanja mendengarkan verslagnja mendahoeloei, akan tetapi 6
maka tidak perloe menan
loerah2nja sadja, jang beloem mengerti dilawan,
kepentingannja penjelidikan, dan jang saatnja jang lebih lama lagi si tawan
masih soeka mendapat poedjian: ra'jat di satoe kali habis.
Adapoen
tentang perkelahian
ini
desanja ada baik semoeanja.
Keterangan sedikit ini
perloelah jang terpenting jalah boeat fihak poe
mendapat perhatian betoel2, djangan- lisi, apa apa djika ada anak berkelah disambil-lakoekan sadja. Orang lahi, ja Taman Siswa, tetapi jang se
mengatakan: Orang Indonesia bisa betoeinja “tidak. Akan tetapi sjoekoer
hidoep dengan 2'/, sen sehingga se- lah ini poelisi di Djokja telah mekarang katanja sampai 1 sen, boekan ngrti, djika Taman-Siswa baik, tidak
ini jang dimaksoedkan, tetapi mestinja: apa2. Moedah2anlah sadja fihak mana
bisa hidoep dengan 2 setengah sampai sadja dimana2 tempat djanganlah demengatakan barang2
moedah
1 sen karena »terpaks a”, orang ngan
ingin hidoep jang lebih baik lagi, 'jang djelek adalah dari Taman-Siswa

' Madat gelap.
Aneta kabarkan dari Probolisnsi 9, berlipat2 ganda dari 2 setengah sen
Idi kapal ,,Tjisalak“ terdapat 120
8. sedapat2, , Sederhana” sebagai alat
Imadat gelap, jang berharga semoeanja karena terpaksa: boleh, akan tetapi
70.000 roepiah.
djika didjadikan toe Ku ocean: salah
Madat ini telah dibeslag.
Mereka jang menjeloendoepi terdiri
dari 3 orang Tionghoa dari kapal itoe,

2

1 penobabita tiap2 oemmat, amat lekas ditangkap.
a
|oepanja. Oemmat jang sekarhng ini
beberapa perintah dan pe "Isoedah loepa dan oemoemnja tidak ta Toean Wali 'Alfatah masoek boei.
i pada pihak kekoeasaan. | hoe merasakan kenistaan perhinaan
Sementara boelan jang laloe dalam
- dari pada Peratoeran Pes perhambaan jang laloe itoe, jang telah ini soeratkabar djoega telah kami

ni laa Tabarak sa

1?) Ta
V

betoel!

Pergerakan

“oh

selterhepoes dengan berkat taufig jang

2

disekitar goenoeng
Moeria.

Di banding dengan di lain2 tempat
diseloeroeh poelau Djawa, maka tem
pat2 disekitar goenoeng Moeria,

Toecan

moe

K.S.

Tandjoengka-.

hingga rang (Lampongs):
dikeroeniakan ALLAH kepada perge kabarkan, bahwa toean Wali 'Alfatah lai dari Semarang mengetan
Pra
aan
kan perserikata
(ketoea pengoeroes besar Parii) oleh Tjepoe, adalah amat moendoernja. Per
Irakan
rakjat
dalam
Sarekat
Islam
itoe
'Djika boedjang si A, itoe memang
| dan koempoelan politiek didalam «
di Klaten telah didjatoehkan gerakan politiek sama sekali tidak ada,
Maka tidaklah boleh kita memoeng Landraad
tetap
bertempat tinggal didalam ling| djahan ini, dikoerangkan an
a|kiri, bahwa pemoeka dan pemimpin, poetoesan 4 boelan pendjara, berhoe- begitoepoen pergerakan boeroeh, dan koengan itoe marga, dengan ada peberlakoenja, semerftara di Ned

- dimoesjawaratkan perobahannja. Hor-|iang

dengan karoenia Allah Taala

matcirculaire tg. 22 hb. Augustus
1913| telah membagoenkan pergerakan itoe
at
2014 Payolad 7939| mengoerang dan memimpinnja dengan kebidjaksaInaan didjalan kemadjoean jang amat
tjepat itoe, jaitoe Al-Marhoem O.
IS. Tjokrasaminoto, beroleh hak
1 dengan sepenoeh2nja atas pengakoean

boeng

dengan

klachtdelikt

Oetoesan Indonesia Lama,

didalam

dimana dia

jang haroes tanggoeng djawab, ialah
perkara g€ge€ran di Pedan ketika dja-

mannja

P.N.I.

Dan

atas

poetoesan

terseboet, karena memang merasa betoel, maka toean Wali naikkan ap€l

segenap rajat Indonesia akan keoeta- perkaranja, Poetoesan djoestisi jang
pertama, karena perkaranja koerang

Imaannja,
Kita tidak hendak loepa, bahwa segala poedji haroes kita poelangkan
kepada Allah Taala semata2, dengan
pengakoean, bahwa segala peroebahan
jang terseboet itoe telah berlakoe se-

terang,

soepaja (perkara

kembali oleh Landraad

diperiksa

Klaten. Peme-

riksaan jang kedoea hampir tidak ada
bedanja dengan jang periama.

sosial dan koperasi

hanjap

koperasi2

nan sadja. Jang boleh dikatakan
hanja Moehammadijah
partikelir

hanja

kerdjaan- jang tertentoe, soedah moes
tinja ia tidak membajar padjak toempang lagi, melainkan teroes masoek
boekoe djiwa. di itoe marga. Artinja
membajar
belasting penoeh di itoe
marga,

ada

dan sekolahan2

sementara,

entah

de-

ngan maksoed zending atau tidak, dan

pergoeroean Taman-Siswa beloem ke
lihatan soecatoepoen. Orangnja sebagi
an kaoem agama, baik beraliran toea
maoepoen

moeda,

dan

rakjat

jang melarat sebagian besar”

tidak alah

dengan

lain

Tetapi berhoebeeng defigan atoeran
dan moelai didjalankannja Loonbelasting Ibelasting oepah) tocan A. seba-

djelata

beriboe2,

tempat.

Me-

mang doeloe fabriek ada banjak, teta
pi sekarang hampir semoea soedah di
Dan sekarang djoestisi mengoeatkan
| toetoep.
poetoesan
Klaten, ialah toean Wali
Orang heran, apakah sebab begitoe
dengan kehendak Allah Ta“Imata2
dikenakan
hoekoeman
4 boelan pen- | moendoer, tiadakah disana orang2 dari
Ala djoea. Tapi tidaklah kita mengoe
djara. Maka pada hari 2 Djanoearijl. aliran moeda djaman sekarang ? Soeng
-Jrangkan poedji kepada Allah Taala,
terseboet telah diambil dari goeh kasihan !
dengan
mengakoei poela djasa dan toean
roemahnja
di Djokja dibawa ke KlaOT
pahala Katoea jang Marhoem itoe, de
ten
“dan
teroes
dimasoekan
dalam
ngan kawan2nja jang setia, jang telah
Nama Taman-Siswa dipakai
beroleh taufig /daripada Allah me- pendjara.
—0—
sebagai alat.
ngoesahakan tenaga dan ketjakapan
Ra'jat dengan loonbelasting.
“mereka dengan ichlas hati dan dengan
Oemoem telah jakin, bahwa kini Ta
.menjabilkan (diri pada djalan Allah Pembantoe kita dari Mataram menoelis: man-Siswa soedah mendjadi haroem
Padjak oepahsjang didjalankan moe
dan djalan Tanah air dan Oemmat itoe.
lai
tahoen 1935 ini soenggoeh2 teroe namanja. Soedah hampir di mana2 di
H. A. Salim.
Manoesia tidak soenji daripada keli
dirikan pergoeroean terseboet, dimana2
roe dan sesat, tidak soetji dari pada tama menambah beratnja bahan ra'jat kita mendengar orang kata Taman2 &
kekerasan peratveran hormat di dosa dan kesalahan, Tapi sebagaimana jang makin lama makit melarat karena Siswa. Maka berhoeboeng dengan itoe
dalam kalangan keamtenaran. Boleh: 'soedah tsb djoega lebih doeloe dida- dajanjz krisis jang makin heibat ini. soedah tidak moestahil lagi djika ada
prijaji memakai setelan dan bersepa- lam ma'loemat daripada Ladjnah Tan- Oentoek dapat memoetar banjaknja oe- orang seeka memboeat misbruik, nama
—-toej boleh ia berbasa Belanda kepada fidzyah PS II, djika ada keliroe dan pah jang diterimanja, —notabene jang Taman Siswa dipakai sebagai alat,
La
PAN
“seatasnja,
sesat, salah dosa kepada AlM-arhoem djoemlahnja djaoeh dari banjak, lagi oempamanja sadja oentoek mengabosi
Medan pengadjaranpoen sangat di Ketoea O.S. Tjokroaminoto itoe, ada menerimanja tidak tentoe saban hari, mata ra'jat dengan mendirikan seboeah
- perlocas oentoek anak negeri, Dengan lah bentjananja mengenai dirinja,sen- —agar dapat mentjoekoepi keperloean sekolahan dengan nama Taman-Siswa,
. giat pihak pemerintah dan pihak par diri, Akan tetapi segala kebadjikan dan anak bini sehari kesehari sadja soedah minta pekerdjaan pada badan partike
— tikoelir memperbanjak sekolah2 H.LS, keoetamaannja boelatlah semata2 ke- amat soelit, sekarang oeang jang hanja lir dengan mengatakan orang dari T.
| jang
mendjadi tangga pengadjaran pada pergerakan oentoek agama, ta- begitoe banjaknja sadja soedah dike- S. dsb., dan belakangan ini malah
nakan padjak, sebab orang menerima
- landjoet, pengadjaran menengah, jang nah air dan bangsa kita.
orang menantang lawannja dengan me
— achirnja bersamboeng dengan penga:
Pada waktoe ini Al-Marhoem itoe 25 sen sadja soedah haroes dipotong ngatakan orang T.S. soepaja lawannja
— djaran tinggi.
Itelah mati. Bentji marah dan iri hati 1 sen boeat masoek kas negeri. Soeng takoet, sebab di Djokja djika anak T.S.
Perbedaan bangsa dalam djabatan tak ada goenanja kepada orang jang goeh djika orang soeka memikirkan soeka tandang, karena dilawan, boekan
dan gadjihpoen sebagian besar diha-, telah mati. Sebaliknja njatalah hasil dengan otak jang sehat, lebih2 amat melawan, praktijknja mesti menang,
poeskan dengan menetapkan asas per dan bekas kebadjikan dan keoetama 'beratlah rasanja orang bernafakah 25 begitoe poela oemoemnja orang2, ter
| Samaan gadji oentoek ketjakapan dan annja
jang mendjadi keoentoengan sen dipotong 1 sen dari pada orang oetama dari kampoeng2, Maag
| djabatan jang sama, antara bangsa Be kepada bangsa dan tanah air kita me 'bergadjih F 10.— di potong F 0.40 anak T.S,
1 Demikianlah achir2 ini ada anak2
| landa dan anak negeri. Pangkat dok- wadjibkan terima kasih kita sekalian atau desnoods dipotong F 1.—
Disinilah
ratap
tangisnja
ra'jat
moer—. ter boemipoetra berganti dengan dok kepadanja. Maka moedah2an dapatlah
dari seboeah sekolahan partikelir (boz
. fer Hindia. Pangkat goeroe dinaikkan segenap oemmat kita mengichlaskan ba, keloeh kesahnja, djeritnja, dimana2 kan nasional) menentang anak dari
hati
— deradjatnja dan bajarannja.
mendoakan dia,
Moedah2an kita mendengar. Kita menjesal apa se jain sekolahan dengan memakai nama
.
Dan lebih besar lagi dari pada se- Allah membalaskan djasa dan pa- bab loonbelasting pemoengoetnja ada
t gala peroebahan itoe ialah peroebahan halanja dan menghapoeskan segala sama rata boeat si miskin dan boeat
si kaja. Roepanja sebagai terseboet di
| deradjat ra'jat dalam politiek. Ra'jat dosa dan kesalahannja! Amin"

atas ocang 25 sen dipotong Iserada
“atau mengadakan koempoelan politiek, Islam tidaklah madjoe seperti moela- lebih sedikit atau setidak2nja soedah
| dengan amat tjepat telah dapat mere- nja itoe, Peroebahan itoe tidak dise- adil dari pada oeang f 10.— dipotong
tetapi sesoenggoehnja
' boet tempat dimedan politiek, sehingga| babkan oleh kesalahan asas atau lang f 0.40, akan

“jang tadinja terlarang

berserikat|

. ditahoen 1916 telah mendjadi perbin-

Sjahdan langkah pergerakan

Sarikat

kah jang dari pada pergerakan itoe
"sendiri atau pemimpianja, melainkan

boeat

jang

terkena, boeat si melarat

ada lebih berat rasanja. Mereka hidoep
ra'jat 1 akan tjampoer bitjara atas oleh sebab2 diloear itoe, didalam per nja soedah tidak boleh dikatakan lagi
. pekerdjaa
memboeat
hoekoem gaoelan kedjadjahan negeri kita. Se 'baiknja, terpaksa tjoema ,,asal hidoep”
Ewetgeving) dan melakoekan pemerin- bagian sebab2 itoe terbit dari pada sadja, kesehatan, makan, minoemnja,
tahan didalam negerinja.
pihak kekoeasaan dan bangsa pertoe- pendidikan dsb. tidak terdjaga. Ber. Peratoeran jang dapat pada achir- anan, jang sebagian poela terbit dari hoeboeng dengan djamannja crisis ini |
nja betoel amat djaoeh dari pada me pada kalangan ra'jat sendiri. Tapi boe banjaklah soedah orang jg mendjadi
n tjita2 kita pada masa ini, kaniah didalam peringatan ini tempat| gila atau setidak2nja ngelamoen. Djika
PSII merasa terpaksa me- nja akan mengoeraikan perebahan itoe,| kita soeka menengok dengan mata sen
2
iri dari pada badan per- melainkan didalam riwajat pergerakan, diri keadaan ra'jat djelata didesa2,
roepanja beras sadja mereka soedah
3 wakilan politiek jang ada pada waktoe jang lebih loeas nanti baroelah akan djarang2 melihat, hanja ketela, gaplek,
ini, karena
kali2- tidak dapat me- dapat kita toeroetkan selangkah2 tiap2
toedjoei asas pendiriannja, Akan perebahan itoe, Disitoe nanti akan da djagoeng dengan sajoerannja jang be-

tjangan, bagaimana haroes diatoer hak

i tak orang mesti diakoei djoega,

pat kita

terangkan,

pihak

roepa daoen2 ditjampoer air jg masoek

berlakoe

pers poetih, jang mengatakan orang
boemipoetera masih baik hidoep dan
peng-hidoepannja,
boleh djadi ada

bagaimana

kema kekoeasaan terpaksa mengalangi lang diperoetnja, hanja oentoek mengisi pe. djoean ra'jat dari pada terlarang men kah pergerakan ra'jat, sebab atoeran roet sadja, Soedah boleh dikata oen:
poeri politiek sampai kepada men- pemerintahan jang terpakai didalam toeng orang bisa makan tempe.
Pekabaran2 dalam pers2, teroetama
badan perwakilan ra'jat itoe.
djadjahan ini, jaitoe pemerintahan ke

“ bahwa amat besarlah lompatan

ggoeh penang, dan amat besar
eroebahan jang
agian besar dari|
inan didalam peir kita ini. Peroe-

|amtenaran jang semata mata

|dengan djalan perintah (autoritair) tak
dapat disetoedjoekan dengan haloean
jang bertambah tambah keras dari pi sedikit betoel djika orang hanja menehak ra'jat itoe, hendak mentjampoeri,
An jang Maan 3 remoetarke hendak dibawa moesjawarat atas tiap2 koeplah rentjana jang ringkas jang di
cadaan" kepada kebalikannja: peroe- perkara Dag mengenai dirinja dan ne atas itoe akan menggambarkan po eahan

revolutionnair,

se-tegas2 arti kata itoe.

dengan

gerinja.

disitoe poela akan

dapat

“Ikita terangkan, bagaimana kemerdekaan
Dan segala itos dapat ditjapaikan pergerakan politiek jang tertjapai itoe
an tidak sesa'atpoen terganggoe | telah menimboelkan beberapa matjam
» keamanan negeri dengan oe-' Ihaloean baroe atas asas2, jang masoek
nnja. Rakjat digerakkan sampai | dari foear negeri, dan betapa tiap2
oeta bilangannja, tapi tetap se- haloean itoe ingin hendak mereboet
2-nja dengan memeliharakan aman badan pergerakan jang besar dan koeat
damai didalam negeri"
Jiang telah tersoesoen dan teratoer di
lagi patoet kita peringatkan dalam Sarikat Islam itoe. Tapi oentoek
i , bahwa oemmat kita, sebagai keperloean peringatan kita ini tjoe-

sakajang

ditinggalkanoleh

Al-Marhoem

Ketoea

Jang

Oetama itoe kepada Tanah
air dan Oemmat Indonesia
dan jang Mendjadi tanggoengan atas
Party Sjarikat Islam Indonesia akan
sedapat
dapatnja
memeliharakannja |
|dan menjempoernakannja dengan se-|
penoeh penoeh tenaga dan ketjakapan

jang ada dikeroeniakan ALLAH
pada kita adanja.

ke-

PEROBAHAN

gai
madjikan
motong oepah

toek

tentoe sadja akan meboedjangnja 4pCt, oen

loonbelasting

djiwanja

mana

itoe

boedjang- meskipoen

djoega,

maoepoen
tetap

Hi

|

dalam marga, loonbelasting

dikenakan.

934
ToKo

. berobah.
BATIK

sampai

lagi
pada

MEROBAH

lam

marga.

Djika

doea

pengoeroes

itoe

marga mengenakan poela padjak toem
pang atau
meng-aanslag
belasting,
lebih
baik 'toean segera. masoekkan
keberatan

pada

Tentang

Resident

Lampoeng,

hal oelasan

boemi jang

tosan

moesti

atau sewa
bajar

sebab

kebon toean terletak didalam lingkoe
ngan

'itoe

marga,

itoe

marga,

haknja

ken

tentoe
sebab

menoempang

sadja

berkebon

di itoe

marga |toean sendiri boekan pendoedoek itoe marga), tjoema sadja pem-

besar Marga haroes menimbang dengan
adil berapa tocan moesti bajar sewa
boemi itoe dengan menilik ada jang
toean
“tanam
di itoe tanah dan apa
soedah mengeloearkan hasil.

Tentang

ini

djika

toean menang an

oempamanja sebab ke
|
boemi
jang moest
doeloe
toean
rembo
Pasirah, kemoedian madfo
ratan pada Resident Lampoeng.

PEROBAHAN

HARGA!

BIASA|

djadi tahoen
1935
M.I. MA'ASOEM
Batavia- Centrum

semoeanja

harga

barang

dari

haloes

jang kasar.
boelan

njonja-njonja soedah

toko

JANG
kita

NJATA

berdiri

barjak

foean-foean

dan

kenali.

KARENA
APA?
Kita mendjoeal batik banjak roepa, keloearan seloeroeh tanah Djawa
serta saroeng fenoenan roepa-roepa model dan roepa2 keloearan.

SYSTE EM KITA
AMBIL OENTOENG TIPIS ASAL LAKOE BANJAK
Sebeloemnja toean2 dan njonja2 belandja di toko lain koendjoengilah lebih dahoeloe toko M,l. Ma'asoem di Pasar Senen No. 135,
toean2 dan njonja2 tentoe memoedji, karena
dan bagoes, serta harga paling moerah.

N. B.
Kaoem
saudagar berhoeboenglah sama Toko M.1I.
Ma'asoem,

tentoewberoen-

toeng. Pesenan diloear kota
semoea dikirim dengan 'rembours.

ada

toean diree-

TAHOEN

BOEKTI
“Rilos

djika soedah

Pembajaran padjak toe mpang
dionderneming tadi tidak bisa ditambah lagi dengan padjak toempang dida

di Pasar Senen No, 135
Toeroet

Dan

dikenakan loonbelasting, tentoe sadja
itoe padjaktoempang tidak lajaknja dikenakan lagi.

HARGA!

HABIS

di

baik dalam ondernerming

MOERAH LOEAR
Peang

Jaithans dji

ka. gadji itoe boedjang f 10 keatas
tiap2 boelanj. Artinja perkara boekoe

Kita
ngan

dapat barang

'menoenggoe
ftoean2 dan

baroe

kedatanjonja2

dengan segala hormat Toko
M.I. Ma'asoem Senen 135,
Batavia-C, — Solo — Peka-

longan — Padang,

keloecar semingyoe sekali tosan-toean

PENERANGAN"

an
:

oetji

Senen 214

Pasar

Batavia-a-C. bawa

wang

Berlangganan : saloe
Liga
an

tidak pilih
of tidak sama sadja ditanggoeng moesti. dapat obat.
es beres,
dioero
,
hormat
dengan
a
diterim
1oeanja

B8

3 karawang.

| Tengkoeroekkade

boeat pertjobaan

Senen

Medical Kiai Dasa

The Cat

4

Batavia
aa

ramboet

Kabagoesannja
Pendjagaan

paling

jang

tapi

ada

sampoerna

boeat

dan koewatken akarnja
bikin toemboeh
ramboet, serta ilangken gatelnja ketombe,
tjoema minjak ramboet Haarolie »GALE-

jang baik kwaliteitnja dan haroem

“NICA“

#

bahoenja. :

Centrum.

PRE

TJAP S.S.5.

MATJIN

AT ORANG
GOENAPRABOE
MPOEAN

“

--

Tjoa Keng Seng. Belinjoe (Bangka).
Oey Tiang Tjaij. Slawie.
Modiste , Bie Seng” Pasar Baroe Bandoeng

Borduur

ink. Masoek angin
boelan fiuafiotiok

— Batik-Handel ,,Go

dan
- waktoe bersalin. Kepoetianetek
.

Kang Ho"

31

wang

»

Patent-Medic: Handel
Nanti

tida berhamil. Dateng boelsakiant .

Banjak

' Hongsip. Moeka poetjet warna

- idjo. Koelit moeka pias koening

| kering, Koeping berboenji ram:

toean

terima

,

f 100.006

atau

besar.

barmade Sa
kena dania Barata

peroet sakit, Kaki tangan
| dan pegel. Boekoe toelang sakit

f 11,35
f 6.35
en

f 50.600 siapa tahoe,
Rembours tida dikirim. boeat hari

Batavia-C.

Tanah Abang 34,

sekarang

1 lot
Ya lot
Ya lot

GA LENICA"

nja memboros banjak. Pranakan
| dingin dan kosong. Soeda lama

f 4,50 membeli 1 stel sepatoe warpilih
koelit bagoes dan
boleh
koeat moelai dari no, 37 sampe 40.

jang

minjak ramboet tetapi
.. mandjoer djarang

na

IOKO MARCIA"

Awas! selamanja liat merk sebelah, kepala djadi enteng tida

GOENA BOEAT ORANG

|

Sawah Besar
Batavia-C,

:,SEMEROE“

Hoofd-Depot

ear dara mera boetekbo
“klo
Dara bergoempel Dara kloear-

boet rontok,

AA

bisa semboehken sakit dalem satoe
jaag
menit berhoeboeng sama malaise harganja
I|ditoeroenken satoe botelf i.— Isatoe roepial.

Batavia-Stad.

.Anggoer tjap

e
ng ..
Ag
akan. Date
Kena pran

Thio Tjie Kim

bikinan

gigi

sakit

Obat

Agenten
: Cbem. Handel

“dalem boelan,

Menj. “-ken
tanem

lelaki dan prampoean)

boeat orang

dalem dosa poeloe taon ka-

Verkoop-Agent vcor Cooperatie
Abdulkadir bin Ishak. Karet Batavia-C.

York

» Terbikin oleh Bulgaria Company of New
(Penoeloeng

Verkoop Agent voor
Ong Kian Tjeng, Moleavliet

samakawarasan badan,

ambil satoe kadoedoekan

bagoesnja bisa melebihken gigijang

dibilang

|| gal kocat.

beli diantero tempat

Bisa dapat

TAN

besar

ada

loediLoecat makan tida merasa sakitserta ting-

Per flesch 50 gram prijsnja tjoema F 0.30.—

:

djoega

asah ditanggoeng

West-Java

ANGGOER

bagi orang hidoep boekan sadja ada

penting bagi kabagoesan, seande orang poenja gigi tjopot (ompong) atawa dimakan koetce dalem tempo bitjara ketawa atawa ma
mah makanan nistjaja ilang sabagi kabarasanja jang enak: maka
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