
      

   

  

   

    
   
   

  

   
   

  

    

      

   
     

    
     
   
   

    
   

     
   
       
   

    
    

    

  

    

   

    
    

    
     

    

  

     

    
     

  

     
     

    
   
   

      

   
    

     

    

   
   

    

   
   

      

   

  

   

   
    

      

   
   

        

   
       

  

ming-onderneming kar 
gadjih2 personeelnja dan 

bekerdja lagi. Pelajaran di Rot- 
m makin moelai ramai kembali, 

1 soerat kabar De Telegraaf me- 
joekkan angka2 statistiek jang 

hatkan beberapa kemadjoean 

  

mpai doea kali. 
entoe sadja mengharap 
ali dengan segera ke 

kan tetapi, masing2 orang memba- 
a soerat kabar mesti berpendapatan, 

wa keadaan diseloeroeh doenia ma 

.djaman dahoeloe roepanja soedah 
tidak akan kembali lagi, Entah 

“apakah betoel keadaannja jang 

e atau kabarnja sadja jg. kaloet, 

gan soerat kabar, tentang loear 

| cempamanja, dengan mana ne 
Indonesia bersangkoetan rapat 

kita lihat, bahwa keadaan disini 

masih tenteram djoega. : 

Kita lihat bagaimana di negeri jang 
asih mempoenjai perdamaian doenia 

dalam kekoeasaannja selamanja ber- 

tentangan satoe sama lain dalam bebe- 

rapa perkara. Perlombaan persendjata- 

'an, roepa-roepa pembitjaraan jang kan- 

das, tentang armada (di Londen) dan 

tentang perdagangan. 
'Kegentingan diantara negeri2 di Eu- 

-tengah, perang di Gran-Chaco, 

niatan imperialistisch oentoek mem- 

jai negeri Habsji (Ethiopit) oleh 

ia, daerah Saar dan Memel jang 

meriboetkan sadja, ketahoetan Frank- 

tijkoentoek Duitschland, dimana ada 

kaoem Nazi jang selamanja tidak koe- 

| rang menggemparkan 'seloeroeh doe- 
nia dengan salah saioe perkabaran 

dari pembesar2nja sendiri. Persaingan 

dagang dari Japan dan paling bela- 

kang keadaannja Sovjet-Rusland, jang 

makin lama bertambah koeat, dimana 

“ada satoe peranam bagian dari se- 
'moea orang jang di doeria bermoe- 

'soeh.dengan sisanja jang lima-pera- 
an, althans bisa dipandang 

oe antjaman jang selaloe 
'ketenteraman di doenia. 

| masing2 negerinja sendiri, | 
| eberapa revolutie kaoem 
Kaoem Socialist, dan Kaoem 

is, lihat sadja artike lembaran 

ari Senen. Selainnja 
negeri mempoenjai 

'kongannja. 

    

     

isediakan saban tahoen oi 
m penganggoernja, djoembla 

| sama 'banjaknja dengan, penda- | 
nghasilan seloeroehnja 

yah kaloet sadja, ketenangan 

pr arah 

djika kita batja salah satoe sem- | bajaran renten dan penjitjilan dari itoe 

   
   

        

2 
  

  

| Pegawai2 dan mereka poenja 
— kewadjiban membajar 

ta belasting. 
Dipotong dari merek 

poenja gadjih. . 

Menoeroet kabar ,, Het Nws.” pem- 
bajaran dari inkomsten dan personeele 
'belasting dari fihak pegawai2 negeri, 
(pada moelai tanggal 1 Maart akan di 
lakoekan dengan memotong gadjih. 

ngan sisahnja djoemblahnja boelan se 
soedahnja diberikan soerat belasting 
(circulair dari Directeur van Financien 
dari tanggal 15 December j.!.) Soedah 
lama Pemerintah maksoed akan ambil 
ini tindakan dan lambat-laoen akan 
dipakai djoega. , 

6 ET 1» :: 

. Indonesia menang perkara. 
Den Haag, 3 Jan. (Aneta), Pe- 

ngadilan Arrondissements-Rechtbank 
di Den Haag telah ambil poetoesan 
didalam perkaranja antara ,,Comite 
oentoek memperhatikan kepentingan 
mereka jang mempoenjai soerat obli- 
gatie dari hoetang pond Sterling dari 
Indonesia“ jang mendakwa kepada 
Rechtspersoon negeri Indonesia, Ne- 
derlandsch Handelsmaatschappij dan 
2 lain badan perdagangan besar. 

  
hoetang dibajarkan dengan harga pond 
Sterling, dalam oecang waktoe dike- 
locarkan itoe hoetang, jalah didalam 
boelan Januari tahoen 1923. (Pond 
Sterling toeroen harganja sesoedahnja 
tahoen 1932 sampai sekarang dari 
f 12,10 sampai f 7.25 Red.). 

Rechtbank Den Haag membatalkan 
semoea permintaan dari Comite tsb. 
  

— Oentoek Indonesia sebetoelnja, djika 
tidak melihat itoe kemadjogan di dalam 

salah satoe peroesahan karet dan teh, 
akan makin bertambah djelek. H.B.B,L., 
oempamanja, selamanja masih dipan- 

| dang diboelak-balik dari moelai sampai 

nja, oentoek mengoekir-oekir mendapat 
pengheimatan, seperti apa jang akan 
idibitjarakan “di dalam persidangan 

Begrootingscommissie jang akan dia- 
dakan minggoe depan. 

. Selainnja -dari ini roepanja, Indone 
sia jang soedah sebegitoe melaratnja, 

Idipersalahkan oentoek kemoendoeran 
'di iboe-negeri, batja sadja oempama 
nja soerat communigue dan firma Jan- 
sen en Tilans dan beberapa oetjapan 

anggauta Tweede Kamer, bahwa mi- 

kekasihnja Indonesia dimestikan me- 

nolong dan memperbaiki keadaan di 

iboe negeri, seperti menoeroet ketera 

ngannja minister Colijn sendiri, tanda 

nja sadja oempamanja itoe atoeran2 

contingenteeringen. Sikap ini, tidak 

akan memperbaiki pikirannja orang2 
jang berpikiran sehat di Indonesia 

terhadap iboe negeri, maoepven orang 

Indonesia atau orang Belanda. 
Ditambah dengan segala pelarangan, 

penggrebekan, penggeledahan dan 

pengasingan, tidak heran djika lenjap 

#|lah- ketenangan hati, oentoek. mereka 

ng liang membatja soerat-soerat kabar. 

Sehingga, meskipoen segala kete- 

enitangan dari pekabaran tentang per- 
n|baikan, tetapi semangat doenia dengan 

Imoelai tahoen baroe ini, hanja makin 

'bertambah kaloet sadja, althans tidak 
ida ketenteraman lagi. : 
Barangkali hanja kabarnja sadja jang 

kaloet. 
| Atau merang doenia soedah toea. 

S.D,   

Pemotongan gadjih akan dilakoekan | 
dalam tempo jang sama banjaknja de- | 

achirnja dan dari belakang ke moelai- 

nister terlaloe mengoelas-oelas anak. 

Dj Gem'at 4 Tandari 1 935 . 

  

Bataviaj Centrum, telefoon 1810 WI. Administrateur S. M. SOEBRATA. 

  

  

Oentoek perhoeboengan cedara 
ke Indonesia, 

Kapal-terbang 
s2gpDpelin. 

Londne, 3 Jan: (Aneta). Dr. Eckner 
menerangkan didalam Salah satoe in- 
terview bahwa ia menoenggoe dengan 
segera perintah dari golongan2 Belanda 
oentoek membikin satoe kapal terbang 
matjam Zeppelin oentoek perhoeboe- 
ngan oedara dari Holland ke Indonesia. 
Aa 2 te 

Demonstratie kaoem Nazi. 

Oentoek memperlihat- 
kan persatoean Peme- 

: rintah danpartij. 
.Berlijn, 3 Jan. (Aneta) Prident- 

Kanselier Hitler, minister Goering dan 
pemimpin partij Rudolf Hess, nanti 
sore menghadliri satoe perkoempoelan 
dari Kaoem Nazi jang besar sekali, 
jang diorganiseer dengan sekonjong 
konjong di gedneng Staats-Opera di 
Berlija oentoek memperlihatkan persa- 
toean dengan segenapnja dari Peme- 
rintah dan Partij Nationaal Socialisme. 

Pemimpin2 dari Partij dan pemim 
pin dari Gestapo f(politie Resia) dari 
seloeroeh negeri akan menghadiri ini 
perkoepoelan, sedang banjak dari me 
reka dipanggil dari verlofnja, teroeta 
ma oentoek ini maskoed, 

Dalam waktoe antara diam 3 sore 
sampai djam 12 malam, tidak ada satoe 
mesin-terbang jang boleh meliwati oe- 
ka diatasnja kota Berlijn, sedang 

rhoeboengan2 pengangkoetan oedara 
jang soedah tetap, mesti melaloei 
djalan2 jang speciaal dioendjoekkan. 

Perkoempoelan ini jang diseboetkan 
satoe ,perboeatan negeri", barangkali 
akan memakan tempo beberapa djam 
lamanja. 

Minister Goering akan membatjakan 
satoe makloemat atas nama Persimpin 
Hitler, sedang djoega ,De Fuchrer" 
ini akan bitjara dimoekanja itoe per- 
sidangan. 

Persidangan ini maksoednja, jalah 
oentoek memperlihatkan sebagai satoe 
demonstratie kepada seloeroeh doenia 
dari persatoeannja Kaoem Nazi jang 
tegoeh sekali, NE R 

Menghamboerkan 

nafsoe kekoeasaan, 
Kira2 poekoel 2 sorenja Aneta-Reu 

ter kawatkan lagi, bahwa sepandjang- 
nja djalan dari roemahnja Hitler di 
Wilhelm-strasse sampai kegedoeng 
Staatsopera, didjaga oleh 10.000 orang2 

Idari Sturmabteilung dan Schutz-Staffel 
(Ibaladnja Hitler sendiri), sedang bera 
toes ratoes politie agent dipekerdjakan 
soepaja sepandjang djalan Wilhelm- 
Strasse dan Unter den Linden jang ramai 
'sekali tidak boleh ada soeatoe matjam 
kendaraan liwat, sehingga automobiel2 
poen tidak boleh berhenti di sepan- 
djang djalan, jang akan dilaloei oleh 
|(Fuchrer Hitler, 

Publiek seoemoemnja jang tidak 
mengetahoei apa2 dari segala atoeran 
itoe, disoeroeh soepaja  berdjalan 
teroes. 

Bikin takoetpada 
loear negeri. 

Aneta kawatkan achirnja, bahwa 
dengan aman dan dengan resia.sekali, 
perkoempoelan Kaoem Nazi ini di 
boebarkannja seperti dimoelainja, di 
dalam tempo satoe djam sadja, 
Communigue jang officieel 'mene- 

rangkan bahwa persidangan ini ber- 
maksoed  oentoek memperlihatkan 
sebagai satoe demonstratie jang sangat 

pemimpin2 “dari partij Nazi sendiri. 
Semoea ini maksoednja poen oentoek 
membantah kabar2 jang disiarkan di 
poesat2nja tempat dimana ada banjak 
orang jang melarikan diri Dritschland, 
kabar2 mana katanja tidak benar dan 
hanja maksoed oentoek merendahkan 
semangat di achirnja tempo pemilihan 
daerah Saar, - ' 

Communigue menanggoeng bahwa 
demonstratie ini mendoestakan dengan 
satoe kali goes semoea kabar2 demi-   mengherankan dari persatoean jang 
tegoeh antara pemimpin2 negeri, pe- 
mimpin2 balad2 jang bersendjata dan | 
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kian itoe dan mereka jang penjiarkan- 
nja sekarang boleh melihat satoe de- 
monstratie dari persatoeannja negeri 
Duitschland jang beloem pernah ke 
lihatan lebih doeloe. 

Rudolh Hess jang memboeka ini 
persidangan mengoetjapkan kesetiaan 
nja dari semoea mereka jang berhadlir 
diwaktoe itoe, kepada Hitler, sesoes 
dahnja mana Generaal Goering me- 
ngoetjapkan perkataan2 oentoek me- 
njelamatkan' Hitler atas nama semoea 
mereka, berhoeboeng dengan tahoen 
baroe. : 

Kemoediannja Hitler sendiri angkat 
bitjara. 

—0— 

Perang-perangan Armada di Pacific. 
Maoe tjobaketjaka- 
pannja Armadasadja 

Minister oentoek oeroesan armada da 

ri negeri Amerika menerangkan,bahwa 
perang perangan armada Amerika di 
laoetan Pacific didalam boelan Mei 
1935, tidak mempoenjai arti jang loear 
biasa. 

Minister Swanson kata, bahwa pe- 
rang perangan ini soedah dioemoem 
kan 2 boelan ke belakang. 

»Kita tidak mempoenjai perniatan 
ventoek mengadakan perang perangan 
di lain-lain laoetan dari pada laoetan 
kita sendiri. 

Armada kita soedah terlaloe lama 
berenang di laoetan jang tenang sela- 
manja, sekarang kita akan mentjoba 
dan melihat apakah armada kita tjakap 
dan pantas oentoek semoea matjam la- 
oetan. 2 

Minister kata, bahwa barangkali be- 
toel kanaal jang melintas negeri Nica 
ragua itoe ada perloenja, seperti "apa 
jang soedah di voorstelkan oleh itoe 
Commisie dari Parlement oentoek me 
nejelidiki oeroesan armada, akan tetapi 
Minister Swanson sendiri tidak perdoe 
likan oentoek ambil tindakan dengan 
segera atau tidak. 

—O— 

Pemimpin IE. V. sakit lagi. 
Pemimpin dari bangsa Indo, toean 

F. de Hoog, djatoeh sakit keras lagi, 
Dokter-dokter dipanggil oentoek 

memberi consult. - 5 
— G— 

Bandjir di Bagelen. 
1000bahoe sawah 
kerendam. 

Aneta kawatkan dari . Koetoardjo, 
kali Gebang dan Kala Ketjeme di 
daerah Kebomen sedang bandjir. 
Dikira bahwa ada 1000 bahoe sawah 
jang terrendam sama sekati oleh air, 

Dioega Kali Boetoeh di Poerworedjo 
sedang bandjir dan merendam sawah2 
disekitarnja dengan airnja. 

, Joan 
Pemilihan dewan2 di Indonesia 
Pemilihan oentoek Volksraad oleh 

Gemeente dan lain2 dewan di seloe- 
roeh Indonesia kemaren malam berla- 
loe dengan rapi. 

0 — 

Penerimaan Douane. 
“— DiTandjoeng Priok, 

Penerimaan Douane di Tandjoeng 
Priok memperlihatkan oentoek tahoen 
1934 satoe “kenaikan dari 2 millioen 
roepiah, jalah dari f 19.980.756 di da 
lam tahoen 1933 sampai f 21.854.624 
di dalam tahoen 1934, 

Di Tegal. 
Penerimaan Dowane. Tegal naik dari 

i 259,000 di dalam tahoen 1933 sam 
pai f 650.000 roepiah oentoek tahoen 
1934   Kenaikan ini disebabkannja oleh bea 

    

Washington, 3 Jan, (Aneta-Iwaki) 

  

goela. "dari mana terdapat f 400.000 
roepiah didalam tahoen jang baroe la- 
loe ini. Djika bea goela ini tidak di 
hitoeng, djoemblahnja penerimaan toe 
roen dengan 9000 roepiah. 

—0— 

Beberapa pertanjaan di Volksraad. 
Oeroes badansendiri 
doeloe. , 

Toean Smith, anggauta Volksraad, 
melandjoetkan pertanjaan dengan soe- 
rat kepada Pemerintah, karena apakah 
Pemerentah soedah (mengirimkan pil - 
kina ke Colombo dan apajpendoedoek 
Ra'jat Boemipoetera sendiri di Parigi, 
Banten dan di Selatannja Malang soe- 
dah dapat tjoekoep itoe pil kina. 

Toean Smith teroes menanja lagi, 
dengan soerat kepada Pemerentah, ka 
rena apakah pertjitakan dari “itoe ze- 
gei2 dari Loonbelasting diberikan ke 
pada firma particulier, sedang Repro- 
ductie-bedrijf dari Topografische dienst 
(pendirian Goepernemen)| mesti sam- 
pai di-stop (Soenggoeh ada djoega be 
sarnja jang terkandoeng didalam ke 
heiranannja toean Smith itoe,- djika be 
nar begitoe), 

Ma 

Reorganisatie pemeriksaan Politie 
»Bat. Nieuwsblad” mendengar kabar, 

bahwa Commissie oentoek merobah 
Strafprocesrecht, di dalam minggoe 
jang akan datang akan melandjoetkan 
voorstel2nja kepada Pemerintah. 

Voorstel2 ini terdiri dari rentjana 
ordonnantie, jang teroetama akan me- 
robah Reglement Rechterlijke Ordon- 
nantie dan Inlandsch Reglement. Mak- 
soednja dari itoe perobahan, jalah 
oentoek merobah pemeriksaan oleh 
Politie oentoek sementara waktoe 
di dalam misdrijven  (voorloopig 
onderzoek) diantaranja, Soepaja or- 
ganisatie jang sekarang di dalam 
perkara misdrijven menoeroet bangsa 
Indonesia dan Orang-orang asing 
ke moeka Pengadilan, didjadikan 
dingan soenggoeh satoe Openbare Mi- 
nisterie jang betoel2. (Sampai sekarang 
jang menoentoet bangsa Indoensia dan 
orang2 Asing ke moeka Pengadilan di 
dalam perkara misdrijven, jalah As- 
sistent-Resident atau lain pegawai Be 
stuur Belanda jang diwakili diwaktoe 
persidangan oleh Djaksa. Djadi boe 
kan badan jang merdeka seperti Par 
ket oentoek orang Belanda), 

Organisatie jang akan didirikan ba   roe ini, oentoek sementara waktoe akan 
terbatas sampai hanja tanah Djawa 
dan Madoera sadja. 
. Selainnja dari ini, voorstei2 ini ber 
maksoed oentoek memperbaiki atoe- 
ran2 di dalam perkara toetoepan doe- 
loe preventieve hechtenis huiszoeking 
Ipenggeledahan roemah) papier dan 
boeken onderzoek (pemeriksaan soerat 
Soerat dan boekoe2). : 

— 9 — 

Goenoeng Krakatsw moelai lagi 

Aneta kawatkan dari Bandoeng bah 
wa moelai tadi pagi Goenoeng Kra- 
kata2 soedah moelai lagi bekerdja de 
ngan heibat djoega. 1 

Asap jang hitam sekali kelihatan tim 
boel ke atas sampai 300 Meter ting 
-ginja. 

Hoofdagent van Politie 
& menggelapkan. 
Heofdagent Van Politie Boseh dari 

Mr, Cornelis, telah ditangkap oleh ka- 
rena menggelapkan :ogang simpanan 
dari agent2, djoemblah . semoeanja 
banjaknja f 2347,25, 

Van der Bosch mengakoe terdes   
  

terang, 

         

  
 



     

        

    
          
    

  

.. koerang 
Pada pemboekaan tahoen 1935 kita 

telah oelangkan pengharapan, moedah- 
moedahan itoe segala tanda2 perbaikan 
“ekonomie dan perhoeboengan politiek | 
antara negeri2 di Europa semangkin 

ma semangkin njata kelihatannja. Akan | 
tetapi roepanja, keadaan perdamaian 

didoega sekarang ini, tidak di inginkan 
oleh segoli orang, jang mengira, 
bahwa mereka itoe bisa menarik ke- 
oentoengan dan peroentoengan dari 

satoe peperangan. e 
“Demikianiah, dalam oeroesan pet- 

tandingan... pasoekan. laoet.. Meskipoen 

Japan telah menerangkan dengan of- 

ficisel, bahwa ia tidak maoe tahoe 

'socatoe apa lagi tentang itoe verdrag 

“di” Washington, maka keterangan ini 

tidak berarti satoe antjaman terhadap 

“ lain2 Negeri jang tersangkoet, oepa- 

|! manja Engeland dan Amerika. 
Akan tetapi seorang nama Markies 

' of Lothian merasa perloe menoelis 

| dalam “s.k. Daily Chronic le' soepaja 

| diadakan satoe — permoefakatan 

| antara Engeland dan Amerika, dalam 

“permoefakatan mana Soviet Rusland 

dan Tiongkok djoega mesti toeroet, 

»sebagai satoe | 3 
PaSan daa oentoek mentjegah itoe ba- 

haja, bahwa Japan dapat. pengiraan, 

jang ia bisa berkoeat semaoe-maoenja 

terhadap Tiongkok dan seloeroeh be- 

noea Timoer, seperti ia telah berboeat 

terhadap Manshuo Kuos. 

Penoelis itoe menerangkan dengan 

tegas, bahwa Engeland dan Amerika 

berkejakinan benar, Japan itoe sekarang 

“djoega telah mempoenjai sematjam 

| kesentausaan jang sempoerna. Djoega 

ia menerangkan, bahwa djikalau Japan, 

selainnja mempoenjai satoe balatentara 

jang besar dan koeat, djoega mempoe 

njai 'satoe pasoekan laoet paling 

| besar dalam daerah Pacific, maka per- 

| dagangan Inggeris dan Amerikaan “di 

Timoer Djaoeh, pasti akan terbasmi, 

dan 'baik Australie maoepoen Nieuw 

Zeeland akan terantjam. Pan 
Maki sekarang tinggallah pertanjaan, 

apakah Japan itoe akan insjaf, bah- 
wa menetapkan verdrag di Washington 
itoe sebenarnja ada oentoek kepenti- 

ngannja meloeloe, Rn 5 

Demikianlah itoe orang bangsawan 

2 Bln kalimat penghabisan itoe, 

orang boleh batja di antara garis, 
| dan terbatjalah satoe antjaman terha- 

dap Japan: 

      
      

Awas! Kau melepaskan 
verdrag di Washington, sekarang bo- 

leh rasakan hasilnja! Apakah Japan 

akan ketjil hatinja dengan itoe artikel 

dalam Daily Chronicle? 3 
Sama sekali tidak, Kaoem politiek 

dan militair  berpendapatan, bahwa 
verdrag2 di Washington itoe jang Sa- 

toe tentang Tiongkok dan Status guo 

“di Timoer Djaoeh, jang kedoea tentang 

perbandingan pasoekan laoet, tjoema 

berharga dalam djamannja tahoen 1922, 
tapi tidak berharga lagi dalam djaman 

sekarang, sedari tahoen 1931. Maka 

dari itoe Japan berboeat sesoeatoe apa, 

jang ia anggap perloe oentoek kepen- 

tingannja sendiri. 23 : 
Bahwa negeri2 lain tidak berboeat 

dan djoega tidak bisa berboeat soeatoe 

.apa terhadap Japan, adalah boekti, 

jang senjata-njatanja, mereka itoe mesti 

mengakoei haknja Japan itoe. 

. Dan kita sendiri pertjaja, kaoem 

—penghasoet itoe tidak akan berhasil, 

karena ...,. economie itoe sekarang 

amat pengaroehi politiek, seperti kita 
kata kemaren. Keadaan economie dari 
massa, bagian terbesar dari pengisi 
doenia ini, tidak akan terobah oleh 

napsoe menggaroek keoentoengan dari 

segolongan penarik dividend itoe. 
2 AN ASIN 
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Pertoendjoekan film Franzisca Gaal. 
“ Mendjawab beberapa 
“«pertanja'an, 

Dari seorang pembatja jang beloem 
. 3 pernah melihat bioscope waktoe siang, 

disampaikan pertanja'an pada kita, 
- apakah pertoendjoekan Siang itoe bisa 

njata. Sebab ia akan menonton, dji- 
“kalau njata. 

“Tentang ini kita bisa djawab bahwa 
| pertoendjoekan siang ta” ada bedanja 

. dengan pertoendjoekan malam. Soedah | 
lama sebagai kebiasa'an di Kramat 
Theater, Decapark, Capitol, Globe dang 

“2 

    

pemberi tahoean kepadaj 

      

Ginema tiap2 Saptoe dan Minggoe 
mengadakan pertoendjoekan siang. 
'Poen waktoe kindervoorstelling pada 

boelan October tahoen jang laloe di 
Kramat Theater djoega siang, dan sa- 

“Ima sadja dengan malam tentang nja- 
tanja gambar. 

Ada disampaikan pertanjaan lagi 
'apakah itoe harga kartjis f 0.30 hanja 
'oentoek di kelas tiga dan lain-lain 
kelas berapa harganja ? : 

Tentang ini kita bisa toetoerkan 
bahwa itoe harga kartjis oentoek loge, 

ibalcon, klas satoe atau dimana sadja 

orang soeka doedoek dan bisa dapat 

tempat doedoek, Djadi tidak ada per- 
bedaan klas, dimana sadja f 0.30, 
Boleh -pilih. 

Tentang anak jang oemoer berapa 

batasnja tidak boleh nonton, memang 

perloe kita terangkan disini, jalah anak 
anak jang oemoernja 16 tahoen keba 

wah. Dari 16 tahoen keatas tidak bo- 

leh nonton. tentoe sadja batasnja tjoe 
ma kira-kira. 

—O— 

Tentang Hari raja idil-fitri. 
Toean R. Goenawan di Batavia-C. 

toelis pada kita : 

Oemoem telah mengetahoeci, bahwa 
pada tiap2 iahoen tentang djatoehnja 
'hari raja idil-fitri nistjaja ada berseli- 
sihan, satoe fihak menenioekan ig. 
6 Januari, sedangkan di lain fihak pada 
tangal 7 Januari oempamanja. Kedoea 
fihak ini memang diakoei kebenarannja 
bagi kaoem Moeslimin, karena jang 
satoe fihak beralas pada hisab dan 
di lain fihak pada roe'jat. Keadaan 
sematjam ini soedah tentoe mendjadi- 
kan tersenjoemnja lain2 golongan, 

Sepandjang hemat kami, maka Boe- 
pati, walaupoen sebenar-benarnja boe- 
kan oemoel amri, tetapi beralas pada 
kepoetoesan Raad-Igama dalam soe- 
rahnja, soedah tentoe mempoejai hak 
penoeh oentoek menentoekan atau 
memboeat ma'loemat kepada oemoem, 
bahasa hari raja idil-fitri itoe pada 
tanggal sekian, poen terboekti dalam 
oeroesan perselisihan bersembahjang 
Djoem'at' menoeroet ,circulaire dari 
Gouvernements Secretaris jang be- 
loem selang beberapa hari ini ada 
termaktoeb dalam ini soerat kabar, 
djoega Boepati-lah diberinja koeasa 
akan memoetoeskannja. 

Setiap oemmat Islam tentoe mengerti, 
bahwa kita hidoep di-doenia ini nis 
tjaja akan bernaoeng atau berlindoeng 
pada soeatoe pemerintahan, malah di- 
dalam @oer'an soefji soedah terseboet, 
boekankah lebih baik diperintah oleh 
seorang radja boeka Islam jang adil 
dari pada diperintah oleh seorang 
radja Islam jang dlolim ? Menilik ini 
maka soedah dengan seharoesnja bila 
tiap2 daerahnja. - 5 Sa 

Boepati itoe “diadakan ketentoean 
bagi oemoem pada-hari apakah dja- 

cempama terdjadi ada satoe fihak akan 
mengadakan perajaan atau sembahjang 
idil-fitri pada lain hari, inilah memang 
ita“ ada halangan, setiap orang me- 
mang merdeka boeat melakoekan atoe 
ran igamanja, apa poela pasal itoe sem 
bahjang Id, boekan masoek pada wa- 
djib, hanjalah soennat dan dapatlah di 
lakoekan di roemah, ta" oesah bersem 
bahjang di mesdjid atau ditanah Ia 
pang ini dan itoe, Tjoema sadja kami 
harap jang boeat oemoem, inilah wa 
djib ditentoekan menoeroet kepoetae- 
san. Raad Igama, sebab djikalau ibarat 

ini, kemoedian lain fihak mengadakan 
boeat oemoem dilain hari, apakah ini 
tidak mengoerangkanprestigenja 
Boepati dan Raad Igama? Apa poe- 
la djika kita soeka fikir pada keadaan 
keradjaan2 Islam seperti di Toerki, 
Egypte dan Hedjas, apakah disana 
djoega coemoem mengadakan hari raja 
idil-fitri bagi masing2 keradjaan itoe 
ada doca matjam ? 3 

Pemerentah sendiri bersikap neutraal 
dalam soeatoe perkara kehakiman : Pe 
merentah soedah mengakoet sjahnja, 

Ibahwa di Indonesia sini kaoem Moes- 
limin bermazhab Safi'i, sekarang da- 
lam sidang kehakiman civiel ada orang 
memadjoekan alasan-alasan jang ber- 
sandar dengan mazhab Hanafi, hal ini 

2 Isoedah tentoe ta' bakal diterima oleh 
hakim. Inilah mendjadi soeatoe dasar 
alasan bagi tiap2 daerah Raad Igama 
hendaknja ditetapkan tiap2 tahoen dja 
toehnja itoe hari raja idilfitri oleh Boe 
pati bagi oemoem. : 

Kami meaoelis ini hanja dengan 
maksoed akan membentangkan pera- 
saan sendiri, sekali2 ta“ bermaksoed 
akan. mentjela atau menjinggoeng pada 
lain orang, sebab dengan tjara demi- 
kian, inilah harapan kami, nistjaja akan 

Inaik atau doea graad deradjatnja Is- 
lam dalam pemandangan lain bangsa. 

— 9— 

Filn Hindoestan ,Lal E Yaman," 
DiAlhambra Theater. 

— Kemaren sore moelai djam 3 oleh 
Directie Alhambra Theater Sawah   

  

toehnja itoe hari raja idil-fitri, dani, 

Raad Igama telah memoetoeskan hari: 

    

  

ling dengan mengoendang wakil2 Pers 
oentoek menjaksikan pertoendjoekan 
film Hindoestan ,,Lal E Yaman”. 

Dalam ini hikajat dizamannja Radja2 
Arab jang masih sangat pertjaja kepada 
segala nasihat dan petoeanja Ahloen- 
noedjoem, sehingga meskipoen tidak 
dengan diselidiki lebih djaoeh atau 
dipertimbangkan dengan semasak2nja, 
lantaran pertoendjoek Ahleennoedjoem 

poeteranja jang tertoea, dipendja- 
rakan dan dirantai kaki tangannja serta 
akan dibocnoeh. « : 

Semoga fitnahan ini adalah hasoe- 
tan dari permaisoeri itoe Radja jang 
ingin soepaja poeteranja jang soeloeng 
didjadikan poetra Mahkota jang akan 
menggantikan Radja dikemoedian hari. 
Tetapi dizaman.itoe masih" ada orang 
pertapaan jang sangat sakti, dan jang 
bertempat didalam goea. Kepada orang 
pertapaan inilah poeteri adik anak 
radja jang dipendjarakan siksaan dan 
bahaja maoet. 

Disini dengan njata kelihatan kesak- 
tiannja itoe orang pertapaan, sehingga 
gelang rantai jang mengingat itoe poe 
tera Mahkota didalam pendjara, mendja 
di sekarangan boenga belaka, pintoe 
pendjara terboeka seridirinja sehingga 
dengan moedah anak radja itoe keloear 
leroes pergi ke goea pertapaan. Disini 
ia diserahi seboeah keris jang sakti 
sehingga djika ia tjabeet itoe keris, 
tidak seorarigpoen bisa melihat pada 
nja dan dengan leloeasa ia bisa ber 
tempoer dimedan peperangan atau 
sebagainja. 3 

Dari kesaktiannla itoe keris, dengan 
moedah poela poetera Radja itoe ma- 

"Isoek didalam negeri keradjaan D ala m 
jair, dimana seorang Poeteri jg. sangat 
elok parasnja berdiam diseboeah mahli- 
|gai jang indah, kemoedian mendjadi 
permaisoerinja. Tetapi orang lihat 
bagaimana #Maharadja di Air bertem- 
poer dengan itoe anak Radja, sakti, 
perkelahian ramai, tidak obahnja da- 
lam tjerita Gatotkotjo. Tetapi achirnja 
njawa itoe Radja Di Air ketahoean 
talinja, hanja bergahtoeng pada se- 
tangkai boenga. 

Boenga inilah dimbil oleh itoe anak 
Radja, sehingga ,meraoeng raoenglah 
2 Maharadja di Air laloe matilah 

ia : 
Sementara itoe Radja jang mem- 

pertjajai Ahloennoedjoem tadi djatoeh 
sengsara meninggalkan tachta keradja 
annja, melarat hingga sampai kegoea 
pertapaan orang jang sakti tadi. 

Permaisoerinja jang membikin ha- 
soetan pada poeteranja jang tertoea 
tadi, dihockoem siksa kedoea matanja 
dibikin boeta dan dioesir keloer kota. 

Perdana Mantri jang chianat meng- 
gantikan Radja dengan berlakoe sangat 
zolim didalam negeri. Disini nampak 
poela bagaimana achirnja Radja jang 
zolim itoe disiksa oleh kemoerkaannja 
Jang Mahakoeasa. 

Pada achirnja nampak dengan terang 
bahwa siapa jang soetji dan tawakkal 
serta pertjaja bahwa diatas Radja2 itoe 
adalagiJang Lebih Berkoeasa. 

Pada achirnja kaoem keloearga Ra- 
dja tadi dapat berkoempoel lagi, dan 
Keradjaannja dipegang kembali, se- 
mentara anaknja jang soeloeng dinaik- 
kan ke tachta Keradjaan. 

Menonton ini riwajat se akan-akan 
(kita berada kembali dizamannja Aboe- 
inawas dan Sultan Harosnoe'lrassjid 
di Bagdad. 

Berita Brandweer. 

Dalam tahoen 1934, 

Dalam tahoen 1934 Brandweer di 
Batavia ibekerdja oentoek 23 kebaka 
ran-kebakaran. 

Dalam 'itoe 23, ada 18 kebakaran 
besar dan 5 kebakaran ketjil. 

Hari bekerdja jang pertama dari 
itoe tahoen telah moelai dengan 2 
kebakaran, 

Dalam boelan2 Aprii dan September 
tidak ada kebakaran, 

Atjapkali brandweer mesti dipanggil 
boeat kebakaran alang-alang. 

Kebakaran alang-alang jang hebat 
terdjadi dalam boecian Augustus. Ini 
kebakaran mengantjam tempat me- 
njimpan barang jang bisa meletoes. 

Kebakaran jang paling achir dari ini 
tahoen adalah kebakaran pada pohon 
kelapa. 

Brandweer, jang djoega dipekerdja- 
kan dengan. hinder-ordonnantie, me- 
ngoeroes dalam tahoen 1934 sama se 
kali 845 reguesten oentoek mendirikan 
peroesahaan peroesahaan baroe. 

618 Peroesahaan-peroesahaan diin- 
spectie, dimana diketemoekan 86 pe- 
roesahan2 dengan tidak pakai izin. 

Selandjoetnja diadakan inspectie2 
dari kraan kebakaran dan lain peker- 
djaan, sedangkan djoega dilakoekan 
beberapa proces verbaal sebab pelang 
garan reclame verordening, atas mana 
djoega brandweer mengadakan penjeli 
dikan, 

La) com   
      

Besar soedah disadjikan Galavoorstel- | 

Djago2 Meester dan Batavia ber. 

koempoel semalam. e 

tadi, tidak segan Radja menangkap |' 

  

Gemeente 'Meester-Cornelis tidak 

Semalam roeangan bersidang dari 
gedoeng Gemeente Groot - Batavia 
(Meester didjadikan satee) soedah pe- 
noeh oleh karena boekan nampak ang- 
gauta2 biasa sadja, akan tetapi djoega 
anggauta2 , marhoem” Gemeente Mees- 
ter- Cornelis. Djoemblahnja mereka se 
telah voorzitter Voorneman membeeka 
itoe persidangan tidak koerang dari 42 
jalah 12 Indonesiers 6 Tionghoa dan 
24 bangsa Belanda. : 

Terlebih doeloe voorzitter mengoe 
tjap selamat dalang pada jang hadlir 
teroetama pada. anggauta2 Gemeente 
Meester-Cornelis dan toean Bakker jg. 
baroe terpilih itoe. Dan oleh karena 
baroe sadja tahoen baroe, maka tidak 
ketinggalan ia oetjapkan agar soepaja 
tahoen 1935 ini akan membawa kebe- 
roentoengan pada anggauta2-nja dan 
djoega pada Gemeente jang baroe jalah 
Gemeente Groot-Batavia. 

Berhoeboeng dengan pemilihan ang 
gauta2 Volksraad laloe voorziiter minta 
soepaja diadakan stembwreau jang 
terdiri dari wethouders Mr. Hadi dan 
toean Jansen. Setelah ini ,,oepatjara” 
selesai laloe persidangan loear biasa 
ini ditoetoep pada djam 8. 

Djam 8.5 persidangan biasa diboeka 
kembali oleh voorzitter siapa lebih 
doeloe dengan pandjang lebar mengoe- 
raikan djasa2 hal ichwalnja marhoem 
Gemeene Meester-Cornelis itoe selama 
25 tahoen lamanja. Diantaranja Ir, 
Voorneman berkata. bahwa meskipoen 
ia mendjadi seorang jang inginkan 
sekali decentralisatie, toch ia tidak 
soeka melihat bahwa disini diadakan 
pergaboengan jang mana soedah ten- 
toe akan membawa beberapa keroe- 
gian. Akan tetapi bila keroegian itoe 
dibandingkan dengan keoentoengan 
jang akan didapatnja, maka seharoes: 
njalah pada zaman jang soekar sepetti 
begini orang bertindak ke itoe djoe- 
roesan. 

Pada tahoen 1920 timboel initiatief 
jang pertama goena menggaboengkan 
ini doea gemeenten, akan tetapi lan- 
taran ada beberapa keberatan jang 

Itidak bisa disingkiri maka tidak bisa 
kedjadian. 

Toecan Thamrin pada tahoen 1927 di 
dalam Volksraad telah memadjoekan 
satoe initiatief poela tentang itoe hal 
dan itoe poen mendapat nasib seperti 
(jang doeiogan. 

Baroe 'sekaranglah tjita-tjita jang 
soedah lama dikandoengkan itoe ter- 
tjapai dan djoestroe pada ketika jang 
baik, djadi tidak terlaloe lekas dan 
djoega tidak terialoe lambat. Crisis 
jang begini hebat memaksakan kita 
berboeat demikian. Dan didalam pe- 
noetoepnja ia memindjam perkataan 
J-P. Coen: Ende dispereert niet! 

Sesoedahnja itoe maka dibitjarakan 
so'al pengangkatannja anggauta2 di- 
dalam bel-bagai2 commissie. Toean 
Beets bekas wnd. burgemeester Mees- 
ter Cornelis lebih doeloe mengatakan 
bahwa ia soedah bermoesjawarat de- 
ngan belbagai-bagai fracties tentang 
ini hal. Dari sebab pekerdjaannja itoe 
djadinja waktoe jang akan dikorbankan 
hanja oentoek ini djadinja ada lebih 
pendek lagi, djadinja dengan moedah 
sekali dapat diselesaikannja. 

Kita disini hanja akan beritakan 
nama-namanja bangsa Indonesia jang 
doedoek dalam commissie2 tadi 

Didalam Economisehe Com- 
missie toean2 Iskander Brata, Kaya- 
doe, dan Pattipeilohy, Technische 
Commissie, 

Toean2 Ir. Djoeanda dan Soekardi 
Tjitropajitno, Wetgevende Com- 
missie hanja toean Thamrin, Onder- 
wijscommissie toean2 M.S, Djajapra- 
wira dan Ir, Djoganda, Personeeiscom- 
missie toean2 Singadilaga dan Dr. 
Kayadoe, Sub commissie voor de 
conduites Dr. Kayadoe, Sub commissie 

  

  

dda lagi. — Oendian candidatuur 
anggduta2 Volkssaad,—Penggelapan dalam N. V. Volkshuis- 

vesting minta diperiksa selekas-lekasnja, 
  

schriftencommissie, 

pensioenfonds. 

Soeriodipoetro- dan R. Soetedjo- (ini 
doea orang mendjadi wakil). Commis 
sie van Bijstand voor personeelsaange- 
legenheden: toean2 Mr. Hadi, Lumenta, 
Singadilaga Mohd. -Ansar foetoesan 
ambtenaren organisaties|) dan R. Soe- 
kardi (plv. oetoesan), Personeelscom- 
missie Meester Cornelis: toean toean 
Lumenta Tjitropajitno dan M. Embing 
(plv. anggauta ambtenaar), verteg. Gem. 
ijd bestmur der Reclasseeringsvereeni 
ging ,,West-java” toean Moehammad 
Sjah Sapi-ie, Commissarissen v/d ,B, 
V.M,“ toean Thamrin, Commissie van 
Bijstand voor de Gemeentelijke Mid- 
denstandshandelsschool toean2 Mr, 
Hadi dan R. Masihono, Pasar Gambir 
comite toean2' Mr. Hadi, Iskandar 
Brata dan Dr. Soeratmo. commissie 
oentoek memboeat bouw-en woning 
verordening jang baroe toean Ir, Djoe- 
anda Thamrin, R. Tirta Soejatna (we- 
dana Batavia). 

Olek karena semoea anggauta me- 
nerima baik itoe djabatan semoea 
maka voorstel ini ditsrima. Setelah 
itoe dibitjarakan agenda tentang soal 
bahwa dikemoedian hari bila oleh 
seorang pegawai gemeente diterima 
oeang palsoe oempamanja oleh seorang 
kepala sekolah senantiasanja ia sen- 
diri akan memikoelnja. 

Toean Thamrin mengatakan bahwa 
kedjadian seperti atas dirinja kepala 
sekolah dari Mentengschool itoe haroes 
dianggap op zich zelfstaand dan dja 
ngan sekali2 B.en W. selandjoetnja 
mengambil  atoeran oentoek oentoek 
oemoem artinja siapa sadja jang soedah 
terima mesti pikoel sendiri. Oleh karena 
techniek dalam pembikinan oeang pal 
Soe itoe pada waktoe jang belakangan 
ini ada sangat madjoenja (lachsalvo) 
maka bagi si jang terima itoe djoega 
ada soekar sekali. : 

Wethouder Jansen memberi tahoekan 
bahwa jang berkepentingan ini tjoekoep 
mengetahoei tentang pemalsoean oe- 
ang2 kertas palsoe sebab oeraian di 
dalam pers. Dan lagi bila oempamanja 
itoe kepala sekolah mempoenjai kawan 
jang rapat sekali dan ia ini mempoenjai 
sedjoemblah oecang palsoe soedah ten 
toe lantaran terdorong dari persahaba 
tan tadi bisalah ia menerima itoe oeang. 

Toean Onnes setoedjoe dengan 
oeraiannja toean Thamrin dan ia tidak 
bisa tjojok fapa jang telah dioeraikan 
oleh wethonder Jansen, Bebab pene- 
rangan oleh pers tidak akan tjoekoep 
oleh karena nantinja toekang2 bikin 
ocang palsoe itoe mengetahoeinja dan 
selandjoetnja melenjapkan tanda2 jang 
berlainan dari deang jang biasa. Dus 
mereka semakin lama semakin lenjap 
kan kepalsoean2 jang diberi tahoekan 
itoe, : 

Toean Thamrin voorstel soepaja 
diberikan  compromis  sadja jalah 
ketjoealian dengan diberi tahoekan le 
bih doeioe. Voorstel ini diterima baik 
selainnja oleh toean Onnes. 

Tentang penggelapan dalam N, Vs 
»Volkshuisvesting“ toean Kramer minta 
soepaja ariggauta2 diberi tahoekan ten 
tang doedoeknja perkara jang sebenar 
nja dan selengkapnja, oleh karena di 
dalam pers tidak begitoe mentjoekoepi. 

Toean Voorzitter mengatakan bahwa- 
sekarang ada dipakai seorang accoun- 
tant jang bekerdja tiap2 hari 4 setengah 
djam dengan onderstand f150.—  sa- 
toe boelannja. Dikira bahwa ia ini 
akan selesai dengan pekerdjaan 3 boe 
lan lagi, 

Setelah beberapa punten lain dibi- 
tjarakan laloe pada djam 9,45 persida 
ngan itoe ditoetoep. : 

  

Oentoek keselamatan Negeri, 
Kekoeasaan atas 
drenst Po 3. 

Kepada Voldsraad telah dimadjoe- 
kan satoe rentjana wet tentang peni- 
likan loear biasa dari pemerentah atas 
dienst2 pengangkoetan (keretaapi dan 
auto), post, telegraaf dan telefoon 
oentoek menetapkan keamanan dan 
ketertiban oemoem dalam keadaan 
jang amat genting. 

Penilikan itoe akan di koeasakan 
kepada satoe badan pemerentah, dji- 
kalau oepamanja oedara internationaal 
mendjadi gelap atau didalam negeri 
ada pergerakan teratoer dengan mak 
soed menentang pemerentah, 

Rentjana in, bermaksoed menambah   atoeran2, jang dianggap perloe oleh 

  

pemerentah oentoek keselamatan ne- 
geri dan djoega ada segolongan dengan 
itoe perobahan tentang hak bersidang 
dan berkoempoel, 

Kita harap sadja, atoeran2 demikian 
itoe tidak perloe di djalankan diIndo 
nesia tni, baik sekarang maoepoen di 
kemoedian hari. 2 

Ya 

P.S,LI. tjabang Djakarta. 
Dari pihak Partij Sarikat Islam In- 

donesia tjabang Batavia dapat di cha 
barkan, bahwa kemaren malam dirde 
mahnja toean H. A, Salim di Gang 
listrik kernolong telah diadakan rapat 
anggota oemoem, 

ihak PSI. terseboet mesti pada ha   ri Minggoe tanggal Januari 1935 ja 

    

“ Toean2 Pattipeilohy, Thamrin, R. 

  

akan datang ini akan mengidakdad pad Ha 

  

       

             

       
       
       

        

          
           

       
       
     
         

      

   
    

     

    

   
   
   
    

     

   
    

    

   

  

      

   

   

  

     

  

   

   
     

  

    

   
   

     

   

  

     

    
     

     

   
    

    

     

  

   

    
   

   
    

    
   
   
    

    
    
      
      

    

      
     

      

  

    

   

   

   

    
     

  

   
   
    
    

  

     
   
   

     

voor de straffen. Dr. Kayadoe, Bezwaar- — « 

toean2 Iskandar 
Brata dan Moehamad Sjah Sapi-ie, 
commissie voor het niet Europeesch 
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n srhatian badak Nk oleh| 
en karena 2 ringan jang terseboet 

  

    boerannja D 
Park kas President dari Internationale Hof 

  

    

   

  

    
    

        

   

   
    

Ni DERLAND” 
— Pengoeboeran Adatsji, 

Den Haag, 3 Jan. (Aneta) Pengoe | 
Dra Adatsji, Hakin dan bel 

   

  

n Justitie di Den Haag, memperli 
tkan tanda2. dari perasaan kasih 
toek djenatnja ini achli kehakiman 

  

  

  

   

    

diajar men Kelam bat | 

     
   
   

      

   

22 Beo (saban Sapi 

  

     

    

    

  

uari “dikantor NUN 'amal 

ng ip na 

  

aa “pada tanggal & Februari | 

FT terletak di kampoeng Pasir Tan- 
arxldjoeng (Rangkasb 
#7 Dee dimasoekkan adver- 

'tentie pada tanggal 28 December 

Ikantoor Notaris Vendumeester di Se- 
irang tidak djadi. 

   

— bajar dari 1.30 O sampai 12|   

ternationaal jang pandai sekali. 

| Pemberian Tahoe 
| pari LEL ANG SITAAN 

sitanda. tangan dibawah ini 

tahoe, “bahwa lelang sitaan 

tari i #iipachtpetceel Balapoenah 

  

    
       
   

   
  

etoenga) 

11934 pada tangga! 7 Januari 1935 di 

b.g. deurwaarder pada Raad van 
Justitie di Betawi, bertempat di Rang- 
kasbetoeng. 

KARTADI POERA' 

  

  

  

  

  

    
      

   
   
   
    

  

   

  

  

LA NG A 

Nela dada 
Astroloogie  ..... 2.50 

Djika Rab ean LP aa ingin fahoe hal 

Hu kehidoepan, kasenangan dari diri sendiri, jang soedah 

Dn laloe dan sekarang atawa'j Ing aken dateng. "Mengjah sama 

  

Miatramanweg No. 39 d ajooa: 536 Mipestan Cornelis 
Tarief boeat: 

f1— so 2 tahoen i aa 

   

  

    

. Han dliinkundi ge 
Astroloog Horos-. 

Ton trekken 

  

  

  

    Six » — 
  

   
  

   

    

    

    
   
    

  

       

          

»VARIA 

Miss JEM 
.. Miss ROEKIA 

' Miss KARTIN!     

Gr EKOT map 

5 enyar maka Minggoe KRONTJONG CONCOURS 
(zang concours) 

6 Januari — Malem Senen DJALI-DJALI CONCOURS 
Mereboet Kampioenschap 1935 en medaile mas perak 

dari FAROKA Jang toeroet 7 zangeressen jang 
terkenal: 

Miss ROEPIA : 

Muziek begleiding LIEF JAVA 
Jary terdiri dari PERS 

— Miss BRINTIK 
— Miss MOEDJENA, 
— Miss IDA, 

Au
 
u
u
 

fi malem dan malem 
brikoetnja 

  

Pitoot Van Dj» Klarnera 

nlisvogei“ sampai di Schiphol dari 
Indonesia dan dikemoedikan oleh Piloot 
(Van Dijk, la mentjeriterakan bagaimana 
ja dan teman2nja mengoendjoengi 
koeboerannja korban2 dari pesawat 
»Uiver“ di Bagdad dan lain2 ketera- 
ngannja, tjeritera mana menjedihkan 
sekali semoea mereka jang mende- 
hparkan (ae 
Sesoedahnja pes wat slisvogel“ da 

    

tang itoe, lapangan terbang Schiphol 
'itoe ditoetoepi sama sekali dengan 
hawa emboen sampai tidak bisa keli 
hhatan apa2 sehingga tidak ada satoe 
(poen pesawat dari lain tempat toeroen 
di sitoe, “0 ie 

Pesawat Lecuwerik" jang moeat 
Commissie jang mempeladjari ketjela 
kaan ,,Uivar, mali ke Parijs. 

    

S.ciphol, 3 Jan. (Aneta). Pesawat 
AZIA 

Colombo, 4 Jan. (Aneta) Beriboe 
riboe orang jaug kena penjakit mala- 
ria, dengan teroes meneroes minta ma 
soek kedalam roemah sakit jang soe- 
dah penoeh sendiri. 

"Di daerah ssbelah Oetara dan Ba- 
rat dari poeiau Selong makin 
makin bertambah kekoerangan maka 

patan penghasilan boemi toeroet moen 
doer. 

Dr, Mendis dari Papukka, jang lama 
"melawan dengan sesendirian penjakit 
ini, ini hari soedah meninggal doenia 
oleh karena fanja sendiri kena penjakit   (malaria jing memakan sampai otaknja. 

Penjakit malaria di poelau Selong.i| 

lama 

nan, sebagai kesoedahannja dari ini| 
Serangan penjakit, sebab poen penda' 

“Ching Wei, 
soal dan kesempatan ventoek bekerdja   

   Kaoem Koeminis di Tiongkok. 
#  Boekan terbasmi, ta- 

pimenanglagi. 
Hongkong, 4 Jan. (Aneta), Di 

kabarkan bahwa Kaoem Koeminis di 
Tiongkok menempoer kota Kweiting, 
50 kilometer djaoehnja dari Kweiyang, 
iboe-kota dari negeri Kweichow 

—O— 

Japan dan Tiongkok. 
Persetoedjoeandalam 
Oeroesan militair? 

“Sangkai, 3 Jan. (Aneta-Havas): 
Dikabarkan bahwa Oetoesan Japan 
Ariyoshi mintak kepada Generaal Wang 

soepaja ia memikirkan 

bersama-sama di dalam perkara tentara 
dan armada, . 

  

  

  

    

    

    

Seringkali tertiroe! 
Beloem pernah sama! 

Tida ada jang mengalahkan! 

. Dari itoe belilah selamanja: 

Hunrtey s Patmers 

Huntuey & Pamers 
merk jang dari dahoeloe 

terkenal dan termasjhoer : 

  

  

Boeat Lebaran 1 Sawal 1353 
  

ISoedah sedia kocweh ? 

Beeat kirim sebagi anteran pada Toean poenja sebat- 

sobat atau boeat pake sendiri 

A
A
 

4 

1 
Ha 

KA
N 

DO
RA
RR
E 
a
 

  

    

pesaniah: Roepa-roepa Taart besar moelai dari F2.— 
  

Rvepa-roepa Koeweh Taartjes p. doz, 

F ASY TO LOVE “1 
Kabem pengangoeran jang besar di Amerika telah dipetjahkan. 
20 millioen soeami. jang tidak mempoenjai pekerdjaan, dipang- 

gil kembali mendjaga kewadjiban roemah-tangganja. 

1 Oenflak membikin ketjintaannja soeami berkobar, dalam ketjin- 
taan jang paling hebat, kita menasehati pada tiap2 orang perem- 

poean soepaja mengoendjoekan ini film pada sueaminja, 

Film jang aa Berharga boeat 
diliat ! Teroetama perempoean2. 

   
    

  

         

   

Drooggebak (koeweh kering) per ons » 0.25 

pada: Electr, Brood & Bankketbakkerii ,C E RE S“ Gang 

Zecha 70 Sluisbrugstraat Telf, 6010 & 2256, 

Kwaliteit soedah terkenal baik 

  

serenta rasanja ditanggoeng enak N 

Toko koeweh ,CERES“ hekerdja setjara modern dengan me- 
  

Hari Selasa 8 Tenar 1935 moelai djam 9.30 pagi 

FRNZISCA GA AL Tan 
” 

make masin-mfsin Electrisch serta oven dari Gas. 

N. B. Pesenan Koeweh bisa dibikin djoega pada Filiaal , Ceres" Naa. 

Lunchroom, Pintoe Ketjil 12 Telf, 444 Bat. 
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Globe Bioscoop 

  

  

  

“Ini malam 

basa pertoendjoekan, doea sebagai biasa dan jang satoe poekoel 

12. 20 malam 

      

     
         
     

     
         

     

           

        
    

   

  

    
    
  

     

   
   

    

         

    
      

      

   

   

  

HOLLYWOOD THEATER 
DANTJORAN BATANVIA 

Ini malem dan malem berikoetnja 

“Akan dipertoendjoekan 

  

SI he Invisible 
Man" 

(Menoesia jang bisa mengi- 

  

mengamoek! Ya ant intal Ia 

m mboenoeh ! . tapi erang 

H nja tida kesatan! 
"9 

  

Anak-anak dilarang liat ! 

  

| Diangan Toepa boeat liat samboengannja s THE LOST JUNGLE" 

Episode 5/6 pada hari Senen 7 Januari, 

lang) 

, The Invisible Man“ aken 

mengheranken penonton ! 

,The Invisible Man:' aken 

nenakoeti jang melihat ! 

“The Invisible Man” aken 

membik n terkedj oet! 

la  berdjalan ! bitjara ! la 

  

     

  

    
     
      
     
            

  

   

   
   

     

   
   

    

  
Pn an Pa 
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CINEMA PALACE 
Ini malem dan malem brikoetnja 

 

 

 

    

  
  

   
  

 
 

   
 

  

As 
AA 

3 Para ) 
SES TUK 

Satoe Nederlandsche Film jang 
memoekoel record Doenia. 

BLEEKE 
BET 

Ini dia : ,Obat Malaise“ 

Loetjoe ! 

  

  

Ini dia: Kotjak ! Menghiboer 
kan hati Loear biasa ! 

, IN 88 Siapa telah liat 

BN “2 ko.tem tentoe moesti saksikan 
SE MET NE Maa Bet“ djoega ! 

Sedikit hari lagi BELA LUGOSI 

»De Jantjes" 
»Bleeke 

  

ia 
,THE WHISPERING SHADOW“. 

     

  

  

  

  

  

   

        

KP 5 3 KA 

| RIALTO BIOSCOOP : 

Ini malem dan malem berikoetnja 

Film kesatoes 

BUCK JONES 
Dalem Tjerita : 

“HIGH SPEED” 
Film kedoea: 

  

  

Satoe film United Artists, kloearan Kantoor Oriental 

1. » Hantoe sa Hantoe Oedaras 
(SKY DEV!LS) 

  

  

LH AMBRA BIOSCOPE 
Sawah Besar Batavia-Centrum 
  

  

Boeat hari Djoemahat 4 dan Saptoe 5 
- Januari 1935 

Mempertoendjoeken satoe film jang belon perna main dimana- 
mana. Baroe sekali dateng. Sekarang boeat Pertama Sekali main 
disini jang paling Djempol Betoel dan paling Rame dari Seada- 

uja film Ce wboy 

. SwoicaTE mm TWILIER 

» & 1001, Kana PICTUKE 
Lena 2 

Paman, apa 
1 Snp Ag ki P3 Sa 

3 AN 
CE 1 Ra 

ms AN 

  

—3 an 

  

       

        
        

       

        

       
     
   

   

    

    

   

        
        
         
      

        

        

      

  

      

      

    

   

3 

". F.O.K. BORMANN | 
Arts oentoek penjakit oemoem 

dan anak-anak, 

Telefoon Weltevreden 282 

van Heutzplein No. Il, 
Sebelah Halte Gondangdia, 
Djam bitjara 7-9 pagi 5-7 sore | 

Sa ta 

» 

   
   

    

   
   

   

    

  

TOKO BEDAK TJEMPAKA KOENIN 

RA. 
Bekasiweg 38 Mr,-Corneli 
  

lapis spekkoek 
roepa koeweh oentoek isi Sio, 2 

Mendjocal koeweh : 
dan 
flesch. 

Ter Kowalitett ot SL KO 
2e. 3 Ne Me PR 
de 5 AN 
  

EX PRESSE? 
Reparatie-Atelier 

  

  

DA00 OOT 000000 OOO PEN N RN Kedjaksan 135” — Cheribon 
6 Adalah adres oentoek toean2, njonja2 , 

2 CENTRALE B! OSCO PE Bl dan nona2 akan membikin betoel ba- 4 
Bg $ : 5 rang2 seperti terseboet dibawah ini: | 

Mr, Cornelis 1. Speda 2 Bedil 5. Mesin bitjara 
s : 3 (gramophoon) 4. Mesin mendjait (naai- 5 
- Bi ea 5 Mesin toelis (schrijima. 

. : : chine) 6. Lontjeng 7. Erlodji 8. Per. 
Ri Ini malem dan malem brikoetnja BE kakas muziek 9. Lampoe-lampoedll, 

| Kita poenja Directie persembahkan satoe film BELANDA 3 Djoega bisa membikin betoel dan 
3 : s Mean Pa Tkakas  roemah 

5 », meubel-meubel d.I,I. 
a M A L L k G E V AA L , F N 3 Tjobalah, tentoe akan menjenangkan, 
tan 79 - : sedang harga selamanja kita reken 

15 - dengan pantas. 
sj 5 Menoenggoe kedatangan toean2, njo- 

& Saptoe 5 Minggoe 6 Januari 1935 sore diam 4.30 B Tea RA 
Hormat kami 

bocat ANAK2 dan ORANG TOEA : & : : e 3 8 »EXPRESSE“ Reparatie-Atelier. 
Bi THE 1 FLAG LIEUTEN ANT JIN. B8. Sp cialist oentoek overspannen 
8 2 El dan besnaren van Rackets dari harga 

£ 350 she TO 

  

HOTEL PAUZE i 
V. H. NAIMIN h 

Moekanja Station Bandoeng | 

Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 
poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 

Pemandangan loeas, rawatannja ba- 
goes dan bersih, djongos-djongos 
radjin dan tjepat mengc eroes tetamoe ' 
ten e menjenangkan dan "kita tida 
aken posdji Hotel sendiri harap di 
Saksikan sadja. : 

Terletakna HOTEL di Centrumnja 
KOTA Bandvseng, 

Tarief kamar 
menoeroet zaman. 

N.B. Sedia Kamar boeat tinggalla-  ., 
ma atau boelanan, abonnement dapat 
harga dengan menjenangken, 

paling iendah dan 

Memoedjikan dengan hormat, 
De Eigenaar 23 
A. WACHIT - 

    

  

       

  

  

    

   

  

ROKO MOLE 
Ijah: 

    

  

   
    
     
  

Dikioeorken Oleh 

STROOTIES cu CICAREN PABRIEK 

TJAN GENG TOUW 
Garoet. 

         

    

Ratoenja rokok mole kloewaran GA- 
ROET, 3 

Haroem Sekali wanginja, en 
Moerah amat harganja.— 

      

   
       

  

   

1 cent dapat 1- boengkoes, dari is 
8 stuks 

Agent masi di tjari bocat Indonesi 

    

   

-



      

  

  

        

  

   2 n 

Atoeran jang bisa meren 
es     

  

ng bis gangkan persahabatan, menjoesahkan 
- orarig lain atau bikin korat- : arit roemah tangga. : 

  

3 & 3 

  

Bagi mereka jang soedah lamattin 
di kota Betawi, menjelidiki adat-istiadat 

| nja dan selandjoeinja “mengikoet: bet- 
. gacel dengan bangsa 'Betawi, apalagi 
. mereka jang memang ' toeroenan dari 

Iy “Tanggoeng boelan habis oeang dan 
kemanakah mesti pergi selainnja ke 
itoe pendirian ? 
| 'Kaoem 'Betawi insjaflah, . sedarlah 
bahwa' ocangmoe itoe dalam tidak 

. kacem disini» soedah santas.na'lcem' beberapa bari ssadja “sowdah djatoeh 
| ceremoenien (oepatjara) didalam tiap- 
. tiap perkawinan, 5 Ina, MP Sela AN 
|. Bila kita hendak tilik sedalam.da, 

| lammja, selocas-locasnja fidak bisa di 

didalam tangannja bangsa asing jalah 
3 dengan “perantaraan orang jang me- 

ngadakah. perkawinan 'itoe.. Itoe oeang 
jang ia trima dari kita dan sehabisnja 

. moengkiri lagi bahwa: atjapkalioepafid Imengawinkan “ beratoes-ratoes ba 
. #jara demikian membawa kereegian, ke 
soekaran bagi sitocan roemah jang set 

njaknja jang ia soedah dapatkan de- 
ian “djalan jang menjedihkan sekali, 

dang mengadakan | perajaan:tadi -danjdjatoeh . . . « dalam stangannja bangsa 
| djoega mereka:jang dibendang- tidak asing, menjediakan 'segala keperloecan 
— Ioepoet dari itoe bakiaja. |. Ipadanjat 

— Menoeroet kebiasaan orang2 doeloe 
. Idisini kita sengadja lenjapkan perka 
- taan kakek mojang kita hingga sam- 

pai sekarangvoeang soembangan jang 
| paling sedikit terdiri dari 10.50: itoe 

| adalah mendjadi soal jg. hari-kesehari 
| belaka. Ta' berasalah bahwa djoemblah 
| itoe ada sangat berarti, apalagi dalam 

| zaman jang soenggoeh soekar ini. Toer 
an2 sendiri barangkali lebih mengeta 

. hoei bahwa dalam's ato e'boelan sa 
| dja ketjoeali boelan Poeasa tidak koe 

| rang dari 4 helat Soerat oendangan 
. djatoeh diatas medja. 

Bagi 'kaoem kita teroetama jang 
| ada sedikit mampoe tidaklah begitoe 
cakan menarik perhatiannja. apa lagi 

. mereka jang benar-benar berpengha- 
rapan artinja dikemoedian hari mereka 
djoega akan mengawinkan anaknja 

| atau lain orang. Boekankah diantara 
. golongan kita sering terdengar pepatah: 
. Ada oebi ada talas, ada boedi ada 
| balas? . 

. Ini memang benar tidak bisa di 
moengkiri lagi. Siapa jang menggrgit, 

| soedah tentoelah atau selajaknjalahf 
“da berikan kesempatan soepaja ia di- 
. gigit djoega. Akan tetapi bagaimana- 
| kah artinja sedjoemblah oecang soem 

bangan itoe bocat de kieine man 
'kaoem kita, bangsa Betawinja ? 
— Boekankah dari sediakala kaoem 
kita ini, terkenal sebagai toekang 

| gado2, toekang betoelkan spatoe,atau 
. paling tinggi mandor dari salah sa-| 
“ toe kantor Gouvernement sadja?j 
. Berapakah pendapatan atau gadjih 
, mereka ini ? | 

. Djaoeh bedanja dari golongan2 lain 
bangsa Indonesia jang ada disini. Kita 
'bergirang hati bahwa. dalam tempo 
jang belakangan ini diantara bangsa 

“ kita sendiri teroetama pemoeda2-nja 
ada aiiran hendak madjoe kemoeka 
agar soepaja djangan ketinggalan sama 
ang tama. Pa 

  

   

  

    

    
   

  

     

  

    

    
    

    

    
  

kemadjoean dan nantinja djoega akan 
mementingkan soal2 politiek dan so- 
ciaal, maka perloeiah ia membasmi 

. meskipoen dengan lambat laoen dan 
| dengan banjak rintangan tjaranja me- 
| nerima ocang soembangan itoe, jang 

boleh dianggap sebagai soeatoe inge- 
'kankerde ziekte ! i 

. Ingekankerd itoe jalah kita mak- 
soedkan bagi kaoem jang tertoea. 
jadinja haroes awaslah kita ini soe- 
aja Die Reifende Jugend ka- 
em kita nantinja tidak akan mendja- 
i korban itoe adat istiadat. 
“Menoeroet anggapan kita ini feit 
oen boleh dipandang sebagai salah 
atoe sebab jang merintangkan kaoem 

“kita tampil kemoeka, Sebagai .tjonto 
| kita ambil seorang Betawi jang berga- 
ti Ah f 15.- satoe boelannja. Ia mempoe- 

njai seorang anak dan istri. Tiap2 hari 
ia mesti keloearkan dengan tetap f 0,38 
'boeat makannja dan boeat Iroemah 

/tiap2 boelan ia mesti bajar 3.— Kalau 
dihitoeng oeang tjoetji pakaian dan 

oe padjak kampoengan (oeang soem- 
angan) berapakah sisanja dari itoe 
joemblah tadi ? Dapatlah ia menje- 

  

      

    

     
   
  

olahkan anaknja itoe disekolah jang | 
i agar soepaja nantinja fakan 
” gadjih terlebih dari orang 
2? 

ita rasa tidak (bisa, biar bagaimana 
ndjoea, jalah menoeroet theorie. 

“tetapi didalam praktijk jheran 
“ia bisa berboeat demikian jalah 

lagi dengan opcenten idem 

Bila perkoempoelan ini mendapat! 

Kita dengan sambil |laloe sadja: 
seboetkan tadi bahwa itoe oeang 
soembangan adalah mendjadi padjak 
kampoengan. Dan padjak ini tebih ada 
keras dari pada padjak Pemerintah 
sepertinja inkomstenbelasting ditambah 

loonbe- 
lasting ! ' 

Poen disini terselip soeatoe penja- 
kit perpetjahan diantara kaoem kita se 
sama. Sebab bila soerat oendangan itoc 
soedah diterima oleli'jang berkepenii 
figan masa bodonaSib apa jang Sedang 
menimpanja, koinen moet hij! 
“Djadinja"maksoed toelisan kita dia- 

tas ini boekanlahssekali2-hendak me| 
rittangkan atau melarang”tiap2'perka 
winan. Tidak sekali2 akan tetapi kita 
hanja ingin melihat soepaja keramaian 
itoe didjalankan dengan segala kese- 
deranaan dan djangan mengganggoe 
kantong orang lain. 

pemoeda pemoeda kita jang hendak 
berdjalan ke ini djoeroesan dari kanan 
dan kiri akan mendapat tjatjian teroe 
tama dari kaoem jang lebih ioea dari 
mereka. Golongan demikian djangan- 
lah kita ganggoe ganggoe lagi tetapi 
pemoeda pemoeda kita seharoesnja 
kita hendak berikan vaccin soepaja 
toeboeh mereka itoe mendjadi im- 
muun terhadap itoe penjakit doeloe 
dan selandjoetnja penjakit2 jang lain- 
nja jang haroes dibasmi. 

Menoeroet kita poenja pendapatan 
soal perajaan dalam perkawinan itoe 
seharoesnja dibagi dalam 2 bagian : 

le, Siapa2 jang berbocat demikian 
memang sesoenggoehnja bisa adakan 
soeka rija dengan tanggoeng ongkos- 
nja sendiri, tidak memaksakan sampai 
pindjam oecang panas. 

2e. Mereka hendak bersedekah zon- 
der harap oecang soembangan oentoek 
keoentoengan dirinja sendiri, ataupoen 
penoetoep ongkos. 

Oleh karena didjalankannja itoe 
dengan pengharapan mendapat oeang, 
bisalah didapatkan kesoedahan2 jang 
tidak baik jalah oempamanja roemah 
dibeslag lantaran tidak bisa bajar 
hoetang oeang jang telah dipindjam 
itoe oentoek keperloean tadi, mereng- 
gangkan persaudaraan, — membikin 
korat karit roemah tangga oleh karena 
si penganten itoe boeroe2 dikawinkan 
nja oleh karena si orang toea hendak 
mengedoek tales itoe. 

Kembali tentang itoe ocang soem- 
bangan seringkali dalam hatinja si 
toean roemah ada sedikit sakit hati 
bila ia hanja terima ocang lima pitjis 
sadja dan boekan seperti lain-lain 
tetamoe lagi oeang “kertasjang f 5.—. 
Pada hal 3ebenarnja itoe orang jang 
hanja berikan f 0,50 tadi kasihkan itoe 
'djoemblah terdorong dari hati jang 
soetji dan boekan seperti orang lain 
jang meskipoen kasih banjak akan 
tetapi ada karenanja ! 

Djadi didalam perajaan ini si tocan 
-roemah hanja lahirnja bergembira akan 
tetapi bathinnja dikorek2, apa lagi 
oedara mendoeng, hatinja djoega se- 
perti krontjong jang sedang digaroek2, 
sebabtakoet tidak tertoetoep ongkosnja. 

Bila orang hendak mengadakan pe- 
rajaan itoe haroesnjalah ia lahir dan 
bathin bergembira, djangan sekali2 
so'al soembangan itoe taroeh dimoeka, 
djangan harap oeang kita akan kembali! 

Sepantasnja dalam soerat oendangan 
itoe kita taroeh: TIDAK TERIMA 

| SOEMBANGAN, kalau kita tidak maoe   antaran ia pergi ke roemah' gadai oen 
tk menggadaikan barang2nja. 

..... bersenang2 atas oeang lain 

I kembalinja 

Tidak bisa disangkal lagi bahwa 

  

  

. Menggelapkan oeang. 
|“ Di “kantor negeri di (Tasikmalaja 
'soedah ketahoean penggelapan oeang 
banjaknja f 1400.—, barangkali dige- 

'|iapkan oleh salah satoe klerknja. 
i Sea an 

Mempeladjari penjakit Koesia 
Dr. Sitanala, pemimpin dari Dienst 

oentoek mentjegah penjakit Koesta, 
jang sekarang sedang ada dengan 
verlof di loear negeri, ditoenggoe 

dengan segera oentoek 
memberi pertolongan kepada goeroe- 
tinggi dari Duitschland Prof. Nocht 
dan pemimbin roemah sakit koesta dari 
Phillipina, Burchess, jang maoe mem- 
peladjari tjara pentjegahan penjakit 
koesta di Indonesia.” f 

ea GT 

Memilih anggauta Volksraad. 

Volksraad, diantaranja di Bandoeng, 
Buitenzorg, Malang, ' Palembang dan 
Medan. | Emo 

Comite Pendiriah Roemah Sekolah 
Moehammadijah ke I. 

“Dari Djoewana kita dapat chabar, 
bahwa beloem lama ini telah di dirikan 
soeatoe Comite Pendirian Roe- 
mah Sekolah Moehammadi- 
jah kel dengan toean Patah sebagai 
ketoea, toecan Redjono sebagai secre- 
taris dan toean Soetono sebagai ben- 
dahari jang sekarang ini sedang ber- 
giat mengoempoeikan segala roepa 
derma- oentoek mendirikan socatoe 
Standardschool di Djoewana, jang 
dalam kalangan Moehammadijah dina- 
makan: Sekolah Moehammadijah kel. 

Dengan dijalan lijst2 derma maka 
sekalian tjabang2 dan groep2 Moeham- 
madijah di seloeroeh Indonesia telah 
di pinta olehnja oentoek memoengoet 
Izakat dan zakat-pitrah di “boelan Ra- 
madhan ini dan mengirimkan pendapa- 
tan oeang 'itoe kepada Comite tsb, 
Lebih landjoet di harap olehrja, bahwa 
masing2 tjabang Moehammadijah akan 
memberi sokongan kepadanja sedikitnja 
f 2.— dari kasnja, dan masing2 groep 
MD. f1l— 
Moga2 berhasillah ! 

—0— 3 
Keangkatan Patih. “| 

Soedah diangkat mendjadi Patih dari 
regentschap Bodjonegoro, provincie 
Diawa-Timoer, Raden Dradjat' djoega 
bernama Sosroadisoebroto, sekarang 
Patih di cregentschap Bangil (Djawa 
Timoer). 

Moelai tanggal 1 Januari 1935 dengan 
pangkat dan titel Patih, soedah diper- 
bantoekan pada resident Kediri, Raden 
Soerjoaditjokro, sekarang patih dari 
regentschap Trenggalek (Dia.-Timoer). 

Moelai tanggal I Januar! 1935, dengan 
pangkat dan titel Patih, soedah diper 
bantoekan poela pada resident Soera 
baja, Mas Notoprawiro sekarang patih 
regenischap Grissee (Djawa Timoer). 

— O— 

Pasoendan Tjabang Leles, 

Beberapa tjabang ,, Pasoendan" jang 
ada didaerah Garoet jang paling soe- 
boer dan mendapat perhatian dari Ra" 
jat, ialah tjabang Pasoendan Leles. Disi 
ni karena jang mendjadi pengceroesnja 
boekan golongan kaoem ambtenaar, 
Pasoendan bisa memasoeki kaoem2 
tani dan bisa mendirikan beberapa 
instellingen, jailos : e 

“1. Verbruik-cooperatie, Meskipoen 
selaloe mendapat saingan hebat dari 
toko2 Tionghoa jang disana, tetapi 
teroes berdjalan, tokonja makin lama 
makin besar dan banjak sokongan 
dari ra'jat disana mendjadi pembelan- 
djanja. 

2. Crediet-cooperatie, terhitoeng ma 
djoe djoega, kekajaannja ada koerang 
lebih F 1000.— 
“3. Dibeberapa tempat soedah bisa 

didirikan Loemboeng-ccoperatie atas 
pimpinannja Pasoendan. Paman2 tani 
disana, kalau soedkh moesim panen, 
diharoeskan menjimpan padi, goenanja 
kalau nanti ada kesoesahan baik boeat 
benih maoepoen boeat makan, bisa 
pindjam dari itee Loemboeng, Loem- 
boeng2 jang soedah didirikannja, jai- 
toe di  Tjipadjam,  Tjikemboelan, 
Tjisaat. Kiaradodot, Kjaragaang, Tji- 
hondje dan Podjok. Dimasing-masing 
Loemboeng-cooperatie ditempat2 ter- 
seboet ada doedoek lid Pasoendan 
jang memimpinnja, dan di Leles sen- 
diri. sebagai poesatnja diadakan ,,Cen 
traal ' 'Loemobeng” jang maksoednja 
menjelidiki keadaan Loemboeng?2 tadi. 

4. Anggota2 Pasoendan giat memim 
'pin hal pertanian, tentang tjara2 jang 
baik menoeroet sebagaimana atoeran 
Landbouw. 

5, Mendirikan P.N.K. (Pagoejoeban 
Ngadeudeul Kapapatenan)., | 

6. Mendirikan sekolah, jaitoe H,LS. 
dan Schakel,   

  

Di beberapa'tempat kemaren soedah | 
diadakan pemilihan anggauta2 oentoek | 
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soedah klaar, 
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'Kesogsahan ra'jat Soembawa 
Besar, 

Akan sampai dipoen- 
hebat tjakn i Ilak PAR ARSA 

Salah seorang pembatja kita dari 
Soembawa Besar menoelis: 

Moesim ini moesim meleset orang 
soedah mengetahoei, Begitoepoen boe- 
lan ini ada boelan- pocasa dimana 
kaoem Moeslimin  mestinja lebih 
banjak  mendjalankan — kewadjiban 
kepada Toehan dan perloe mengaso 
dari habisnja pekerdjaan dalam boelan 
jang soedah2 orang soedah mengeta- 
hoei poela, tapi di Soembawa jang 
pendoedoeknja (ra'jatnja) ratasrata 
beragama. Islam, “roepanja  maoe 
menoendjoekkan record "lain, ialah 
berhoeboeng dengan kekerasan pena- 
gihan belasting dari jang  beloem 
iembajar sebagian atau sama sekali, 
koedanja dilelang dan jang tidak 
poenja  disoeroeh . keonderneming 
Tambora dengan gadjih jang djaoeh 
lebih moerah dari pada ketiapean 
dan waktoe lamanja bekerdja f 3.— 
(tiga roepiah) per boelan, walaupoen 
moesim ini moesim meleset, sedang 
kelebihan dari 'itoe,  dipekerdjakan 
kebakal djalanan baroe di Segro 
jang “djadehnja lebih 100 (seratoes) 
kilo meter dari kampoengnja dengan 
f 0,10 (sepoeloeh sen) sehari makan 
tanggoeng sendiri.-— 

Ini tidak mengherankan, kalau difi- 
kir soesahnja wang diwaktoe ini, tapi 
barangkali toean toean diatas teroetama 
Seri Soeltan H.P.B. disini serta peme 
rintah di Timoer soeka memikirkan 
lebih djaoeh, bahwa keadaan ra'jat di 
sini lebih dari ini, sebab boekan sadja 
belasting terlaloe tinggi, tapi harta ben- 
da ra'jat jang bisa'didjoeal kebanjakan 
hampir tidak ada lagi sedang simem 
beli jang berkeperloean walaupoen de 
ngan harga djaoeh lebih moerah me- 
noeroet keadaan zaman sekarang, ham 
pir ta'ada poela.— Oeraian ini barang 
kali disangkal poela oleh jang tidak 
mempertjajai kebenaran padi, sebab 
biasa mendengar dari moeloet jang 
boleh dipertjaja misalnja pidato Seri 
Soeltan dan Toean Controleur J.J.van 
Kempe Valk pada hari raja tahoen la- 
loe dan pemboekaan istana baroe baroe 
ini, jang menjatakan bahwa Soembawa 
tidak mel€s€t, jang kalau didengar 
serta dilihat sepintas laloe, memang 
betoel seperti tidak, tapi djika orang 
soedi memperhatikan febih Jandjoet 
dan melihat sedikit dalam keadaari 
ra'jat, keadaan ada sebalikn. Sebenar 
nja pidato itoe tjoema hiboeran jang 
membanggakan dan jang bermaksoed 
menertipkan diri atau mengoeatkan   

hiasan tiap2 pemimpin dalam moesim 
jang begini kaloet, meskipoen sebe- 
toelnja jang dikatakan lain.dari jang 

diseboetkan diatas, dimaksoed serta 
karena kalau betoel djoega tidak mele- 
set seperti dikatakan tadi, moestahil 
sekali dilakoeskan tindakan seroepa 
itoe, jang selama ini beloem pernah 
dilakoekan, — 

Walaupoen protest kita, kita soedah 
njatakan dengan soerat sebeloecm boe- 
lan poeasa kepada seri Soeltan, soe- 
paja tindakan terseboet teroetama mele- 
langkan koeda ra'jat dan mendjalankan 
orang dari kampoeng kelain kampoeng 
(Iroepanja jang terseboet belakangan se 
bagai dendaan) dengan tidak ada goe 
nanja, ta dilandjoetkan sampai hari ini 
beloem djoega kita lihat hasilnja pro 
tes kita itoe, malahan kelihatan seper 
ti tidak dipedoelikan sebab pelelangan 
dan mendjalankan orang dari kam- 
poeng kelain kampoeng, sampai seka 
rang masih diteroeskan, jang lantaran 
itoe, kita harap soepaja pemerintah di 
Bogor soeka memperhatikan. 

4 — 9 — 

Keadaan pertanian di Garoet. 

Dibagian Djawa Barat, sawah2 jang. - 
kelihatan baik pelatoerannja, jg. mena- 
rik pemandangan dan biasa ditjontoh 
djoega oleh kaoem2 tani jang ada di 
negeri2 lain sebagai tertoelis dikitab 

roet“. Pembatja jang heloem pernah 
mendjadjah negeri Garoet, boleh mem 
boektikannja, djika “kita naik kereta 
api atau autobus dari Bandoeng ke 
Garoet, teroet, teroes ke. “Tjikadjang, 
disitoe bisa kita lihat bagaimana kein 
dahannja sawah2 jang diatoer dengan 

raja2, tetapi ditempat jang naik toe- 
roen, boekti2 dibikin orang petakan 
jang ketjil2, jang kelihatannja dari dja- 
oeh baik sekali. Digoenoeng2 diboeat 
orang hoema jang ditanami roepa2 
palawidja : djagoeng, oebi kajoe, vebi, 
katjang, tembakau d.I,I. 

Itoelah sebabnja Garoet mendjadi 
penarik hatinja saudagar2 Tionghoa,   

kejakinan dalam memegang pimpinan, |. 
dengan toedjoean soepaja bagian dalam | 

silan itoe. $ 

koet keloear dari Garoet » djagoeng, 

katjang, kesemek, tembakau, teh, pinang 
dan roepa-roepa sajoeran. 

hasil boemi itoe, ternjata tanah Garoet 
itoe tanah jang soeboer, dan orang2- 
nja radjin2 dalam hal imendjalankan 
pertanian. 

Perhatian dari Land- 
bouw Voorlichting 
dienst. 

Seperti dilain-lain tempat, di Garoet   djangan sampai orang mengetahoei, djoega diadakan itoe kantor terseboet 
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jang memang mestinja mendjadi per- 

peladjaran 'Ilmoe  boemi, ialah ,,Ga 

gelangan2 boekan sadja ditempat jang - 

Bg 

jang memperdagangkan segala keha- 

Bermatjam2 hasil boemi jang diang- 

Djika kita menilik kepada matjam2 

   

   

      

3 

Teen "5 

5 
. 

3 te
a 

       



     

|. tentoe sadja dalam satoe sa 

  

    

   

    

          
   

etera- |sehingga perampok2 itoe sangat leloe 

tentang pe beberapa Jasa berboeat didalam itoe roemah. 

at diadakan manteri2 Landbouw Waktoe Politie diberitahoekan ini 

dipimpin oleh Adjunct Landbouw 

i dan memt | 
pertanian. 

     , menjelidik 
    

   

   

|. Consulent, jaitoe di: Garoet Tjikadjang |lama melarikan diri, Tetapi dengan 

. Bajongbong, Tarogong, 'Tjibatoc, Ma-|segera diatoer segala apa jang perloej 

langbong dan di Limbangan 2, djadi|goena pemeriksaan dan penjelidikan 

      
   

  

  

    
   

|. semoea ada '8 orang ' anteri. Itoefjang telitie 

| manteri2 tiap2 hari berdjalan masoekj . | 

—. kampoeng keloear kampoeng menda-| Besok pagi seor ang 

tangi paman2 tani, memberi nasihat| dari perampo k soe- 

“tentang ilmoe pertanian, tetapi ber | dah bisa ditangkap. 

hoeboeng dengan loeas dji hannja,|  Kartodiwirjo, Rasoem dan Soewardi | 

toe satoe harinja jjang diwadjibkan mendjaga kendaraan- 

itoe tjoema bisa menemoei beberapa kendaraan jang liwat didekat bale desa 

orang sadja, seperti seorang manteri| Tanah Tinggi, waktoe mereka meme- 

“jang berkedoedoekan di Garoet, memriksa satoe kendaraan, tiba-tiba datang 

poenjai djadjahan jang roes dikoenjpoela satoe auto jang berenti sebentar 

| djoenginja sedistrict Garoet. C0. dan seorang penoempangnja toeroen 

lang soedah didjalankan oleh Land membawa satoe boengkoesan  teroes 

Dag Hose, jakeh TU Mena ui ai naik deeleman. Tentoe sadja politie Ian 

1. Memimpin hal menjawah. tas tjoeriga, teroes itoe orang ditangkap 

a, Mengadakan peroebahan tentangldan digeledah, dan kebetoelan dida- 

tjaranja menanam benih. Atoeran biasallam itoe boengkoesan ada kedapatan 

jika paman tani menanam benih da-|roepa2 barang perhiasan terdiri dari 

lam 1 baoe habis I0 gedeng (l pikoel|medali mas dan peniti, 

ranggeuj), tetapi oleh Landbouw dalaml| Waktoe ditanja, itoe orang tidak 

Ibaoe itoe tjoema 30 kati bangsal | memberi djawaban jang memoeaskan. 

atau dalam tiap2 | bata, atoeran biasa 

habis 8 kati, Landbouw tjoema | kati. 

Kedjadiannja dengan memakai sedikit 

benih itoe, djadinja mendjadi djarang 

djarang dan gemoek gemoek. 

b. Tjaranja menanam padi (tandoer| 

      

kekantor politie dan digeladah badan- 

nja, kedapatan satoe revolver gelap. 

Waktoe didesak oleh politie, ini orang 

nama Anisan, berasal dari kampoeng 

Besaranmangga, soedah mengakoe te- 

roes terang bahwa ia soedah melakoe- 

jang diatoer sama barisannja dan sa-|kan .itoe perampokan diroemahnja 

ma djaraknja, karena memakai oekoe-|Boan Poan-Djari. Dengan begitoe ini 

ran, adapoen atoeran lama biasatidak (perkara soedah bisa lebih gampang 

sama djaraknja dan tidak beratoeran. | dioesoet. 

Menoeroet tjatatan, perbandingan 

antara tandoer biasa dan tandoer dja 

djar lebih lekas tandoer djadjar. 

Seorang jang mempoenjai 4 baoe 

sawah dengan atoeran lama dikerdja 

kan 'oleh 130 orang, tetapi dengan 

atoeran tandoer djadjar tjoema oleh 

90 orang. k 

c.  Menjiangi padi dengan satoe per 

kakas jang dinamai ,,landak". Lebih 

tjepat dari pada dengan tangan sadja, 

jang didalam 1 baoe biasa dikerdja- 

kan dengan 25-30 orang tetapi dengan 

itoe perkakas tjoema oleh 7 orang sadja. 

P Memperbaiki sawah angar dengan 

memberi poepoek dari fabriek. 1 baoe 

diadakan peratoeran tandoer djadjar, 

— 9— 

Soerat-soerat oeroesan Administra- 

tie perkoempoelan dibakar. 

bahwa waktoe diadakan penggeleda- 

han diroemah-roemah anggauta dan 

pengoeroes P.R.P.I, baroe2 ini seorang 

pemoeda nama Mantoro soedah bisa 

melarikan diri dan kemoedian menga- 

dap sendiri pada politie di Djokja. 

Ini pemoeda adalah mendjadi ang- 

gauta Bestuur P.R.P.I. dan menerangkan 

bahwa sekalian soerat2 oeroesan Admi- 

nistratie perkoempoelan jang ada dalam 

tangannja, soedah ia bakar sama sekali. 

sawah diberi 1 pikoel poepoek jang 5 pen PEN 

harganja f 5.—. Sebagai pertjobaan, : : 2 

ada ditjatat dari sawah 450 bata dari | Openbaare pengering — Indonesia 

| 
oeda. 

pendapatan jang biasa 240 gedeng, 

dalam tanaman ke 1 (sesoedahnja dij 

beri poepoek) djadi 300 gedeng, tana 

man ke II (tidak diberi poepoek lagi) 

djadi 310 gedeng, tanaman ke III di 

beri poepoek lagi dan pakai atoeran 

tandoer djadjar mendjadi 344 gedeng 
- e, Menjebarkan benih baroe, jang 

Didalam congres ta- 

hoenan jang ke V, di 

Soerakarta. 

Soedah kedjadian pada hari Senen 

malam tanggal 31 December 1934 me 

'ngadap 1 Januari 1935 Congres jang 

ke V, dari Indonesia Moeda mengada- 

diseboet pare baoek". kan rapat ramai oemoem di sociteit 

Menoeroet' pertjobaan, dalam sete- |, Habibrojo” Soerakarta. 
ngah baoe sawah jang biasanja meng- 

hasilkan 150 gedeng, sekarang bisa 

djadi 220 gedeng. : 
f. Tentang meratjoen hawa tikoes 

Ini masih ada didalam pertjobaan, ja- 

'itoe dengan merafjoen tikoes2 pada 

waktoe habis memotong padi dan da- 

Wakil-wakil  perkoempoelan 

jang datang terhitoeng perkoempoelan 

kaoem iboe ada 34, sedang pP Er S, di 

antaranja dari kita sendiri, ada 15. 

'(moedjikan selamatnja congres dan 

memberi tahoe berhalangan ta” dapat 

lam menjiangi padi jang kedoea kalinja.|datang, adalah dari: toean M.H. 

Lain dari itoe memimpin dari hal | Thamrin #(Volksraadslid). Prins Hario 

menanam teh, kopi, dan kentang, ter- 

oetama mengasih (menoendjoekkan) 

benih jang baik jang boleh dibeli di 

Landbouw. Bea an 
Di Sadang diadakan keboen pertjo- 

baan Djeroek Garoet. : 

Sajang sekali mantri Landbouw- itoe 

tjoema sedikit, di regentschap Garoet 

jang sebegitoe loeasnja tjoema ada 8 

mantri, malah moelai 1 Januari 35, 

menoeroet kabar akan dikoerangi men 

djadi 5 mantri. : 

Boeat kepentingan pertanian di Ga 

roet, sebaiknja boekan dikoerangi, te- 

tapi haroes di tambah. 1 
: —O— 

Soeriodiningraat Pa, 1.M. tja- 

bang Makasar, Persatoean Poetera 

poeter, Madoera, H.B.P.S.S.L, Crisis- 

studienfonds Indonesia Probolinggo, 

P.O.P.N.I. 

Soeratnja Thmrin ti- 

dak :boleh dibatja te- 

roe's. 

Waktoe secretaris 1 membatjai soe 

rat2 jang datang, dan soerat2 mana 

lebih dahogloe ada dari toean Tham 

rin, diantaranja isi dalam soerat itoe 

mendo'akan soepaja I,M. bekerdja 

giat dan bertambah hati hingga, ,. 

Indonesia Merdeka. 
Sampai pada perkataan ini maka po 

litie tocan Soekatmo laloe memper- 

ingatkan kepada voorzitter soepaja 

soerat itoe tidak dibatja teroes. 

Pemboekaan oleh voor- 

"ep tbenaBi, 
Sesoedahnja djam 9 baroelah ver- 

kenapa diboeka oleh voorzitter H. 

.IM. siapa menerangkan sebab2nja 

pemboekaan sampai laat tiada lain 

jalah karena banjak halangan jang da 

tangnja serba sekonjong konjong. Se- 

'Iandjoetnja dikemoekakan kepada ha- 

dlirin ia poenja terima kasih kepada 

sekalian jang soedi berhadlir, teroeta- 

ma kepada pihakrija pers. Kaoem bang 

sawan pada malam ito tidak ada 

2 Jiang kelihatan, sedang dari 2. ter- 

na na toea jang terpenting pada malam itoe 

: Nan, ra M-|hanja tocan Soetopo Wonobojo. 

Oleh sebab itoe waktoe soedah dja 

oeh malam, maka kaoem perampok 

soedah menggali lobang dimoeka pin 

toe, dan sesoedah bisa masoek diroe |zitter oentoek naik diatas mimbar 

- mah Poan-Djari, lantas tocan roemah |Secretaris ke 1 boeat membikin pidate 

dikasi bangoen teroes diikat kaki ta- jang .isinja memperoemoemkan sepak 

ngahnja hingga ia tak dapat bergerak jterdjang dan oesaha2 Indonesia Moeda 

lagi, sementara lain2 perampok soedah| moelai. dilahirkan pada tahoen 1931 

menggeretak mentjari barang2 berkar- | hingga pada sa'at jang sekarang ini 

ga dan oeang jang ada didalam roe-| Ini pembitjaraan jang  pandjang 

mah. Oeang dan barang2 jang soedah | lebar, antaranja ada jang perloe kita 

dibawak ada se djoemblah, f 100.— | tjatat, -bahwa Indonesia Moeda jang | 

Isteri tocan roemah djoega tidak bisa | bermoelanja . hanja  diperoentoekkan 

berboeat apa2 sebab diantjam akan di| bagi pemoeda2 terpeladjar, pada 

bocnoeh kalau mendjeritatau bergerak,lcon gresnja jang ke Ill di 

Perampokan dikampoeng Lio. 1 

Kemaren doeloe malam dikampoeng 

Lio desa Kapoek (Tjengkareng), me- 

noeroet.kabar dari pembantoe kita da 

ri Tangerang, soedah terdjadi peram- 

okan. Doedoeknja itoe hal adalah sej 

gai. berikoet : KP ia 

Bermoela orang2 kampoeng dibikin 

terkedjoet lantaran djeritannja seorang 

nama Poan Djari jang terkenal diitoe 

tempat sebagai seorang jang mampoe. 
Waktoe orang banjak datang, ternjata 

iapoenja tangan soedah terikat. Wak- 

toe ditanja ia menerangkan bahwa ia 

soedah didatangi kaoem perampok ig. 
lengkap bersendjata golok dan revol- 

ver, ee 

Peroemoeman 

penoelis!. 

Kemoedian dipersilakan oleh voor- 
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|kedjadian, kaoem perampoknja soedah | 

Oleh sebab itoe ia teroes digiring): 

Aneta dari Semarang mengabarkanj 

Soerat2 jang datang oentoek me- 
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tidak, bisa dilihat dari 
makannij 

Kalau Toean pakai 

rekeningnja toeroen. 

Osram: (bl . 
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a stroom 
Bola baroe Osram- (bil 

Bola listrik jang baik makan stroom sedikit: 

tetapi bola listrik jang tidak baik, banjak 

makannja stroom. Sekarang ada bola listrik 

baroe jang amat adjaib, jaitoe Osram- IB) . 
Osram- BI, Toean 

poenja lampoe terang, tetapi dihabis boelan 

Dengan Osram- 
Toean hematkan Toean poenja wang. Oleh 

sebab itoe ' selamanja Toean pakailah 

- 

  

Soerabaja laloe dioebah, pintoe- 
nja diboeka lebar goena segala pe- 

moeda bangsa Indonesia, tidak me- 

ngenal djenis dan kepandaiannja. 

Diterangkan djoega perihal diderita 

Inja banjak kesoekaran waktoe dilang 

soengkan ini congres, adalah sebabnja 

lain tiada melainkan dari aga sa 

jap2 Indonesia Moeda diseantero In- 

donesia. 

Tjabang2 I.M. jang soedah disjahkan 

hingga pada sa'at ini soedah ada 2 

persediaan tjabang ada 13 sedang 

djoemblahnja anggauta soedah tertja- 

tat ada 3500 pemoeda. Selandjoetnja 

dibatjakan tempat-tempat kedoedoekan 

nja tjabang-tjabang semoeanja. 

Spr. menjatakan bahwa di Indone- 

sia masih banjak sekali pelosok2 jang 

beloem dihinggapi oleh I.M: tetapi 

ia pertjaja bahwa tak (lama lagi sajap 

LM. akan segera melipoetinja. 

Toeroet rapportnja bendahari PBIM, 

masoeknja oeang iioeran pada waktoe 

sekarang nampak semakin moendoer, 

hal mana menjebabkan PBIM. mem- 

poenjai pikiran boeat mengadakan 

atoeran baroe, jang membikin banjak 

$ anggautanja djadi moedah bisa /mem- 

bajar oeang contributie itoe. 

Selandjoetnja diterangkan djoega 

oleh spr. bahwa beberapa ratoes pe- 

moeda jang mendjadi anggauta I.M, 

telah minta dikeloearkan dari Jidmaat 

schapnja berhoeboeng dengan ketakoe 

tan terhadap matjam2 halangan, jang 

antaranja datang dari fihak orang toea 

sendiri. Tetapi sebaliknja itoe, poen 

pemoeda2 jang masoek djadi anggauta 

lada banjak sekali. 

Spr. mengharapkan djoega soepaja 

didalam kalangannja kepoeterian Indo 

nesia Moeda, jang pada ini waktoe 

ibarat boenga baroe berkoentoem, bisa 

diharap akan nampak dalam kemadjoe- 

an dan kesoeboeran. 
Spr. berseroe soepaja pemoeda-pe- 

moeda poetera dan poeteri Indonesia 

ini kelak bisa mendjadi leidende figuren 

jang bergoena bagi noesa dan bangsa 

doen diterangkan sikapnja Indonesia 

Moeda dengan lain-lain perkoempoe- 

lan (pemoeda) bangsa sendiri tidak 

akan bersikap bersaingan atau ber- 

moesoehan, tetapi geSCc heiden 

samengaan, sebab semoea-moea- 

nja itoe bolehnja bergerak melainkan 

karenaada sebab satoe dantoe- 

djoean satoe. - 

Selandjoetnja spr, menerangkan ke 

adaan dan bergoenanja ,,Sompi" (Stu 

diefoonds Oentoek menjokong Peladjar 

pemoeda Indonesia.) Dasarnja ,, Sompi“ 

kata spr. adalah 'djoega dasarnja I.M. 
jang dioesahakan dan didjagai betoel2   oentoek mengembangkan alat2 I.M, 

goena mentjapai jang ditjita-tjitakan. 

»Sompi” adalah satoe-satoenja dari 

beberapa boeah oesaha 1.M. jang ter- 

penting 
Leden I.M. boeban sadja: terbatas 

sama bekerdja didalam kalangan per- 

koempoelan sendiri, tetapi diantara m€ 

reka ini poen banjak jang sama toe- 

roet tjeboerkan diri dalam kalangan 

sociaal, siapa antaranja masih ada ig. 

sama toeroet peladjaran, Studiefonds 

ini selainnja alat jang terpenting bagi 

djasmani poen tidak berbeda penting 

nja bagi alat2 kerochanian. 

Spr, mengharap dan berseroe soepaja 

sekalian bangsa Indonesia ini soeka 

toeroet membantoe ,,Sompi”, karen 

setidak-tidaknja akan 
tertjapai. 

Spr. mengemoekakan bahwa 

jang berdiri, 

meroesakkan tiang-tiang I. M. 

pasti akan kita tendang”. 

sebagai berikoet : 
Banjak kaoem Moeslimin, jang me- 

rasa bingoeng oleh keadaan permoe- 

laan #Poeasa dan -oleh kedjadiannja. 

Lebaran jang akan datang. 

Sebetoelnja kita ta“ oesah bingoeng,: 

adapoen sebabnja sebagian orang jang 

merasa bingoeng oleh kedjadian jang 

terseboet diatas itoe, sebetoelnja se-: 

golongan kaoem Moelimin jang tjisem 
(toetoeroet: 

“ibadatnja menoeroetkan 

kebiasaan, sedang sekarang orang orang 

soedah moelai bangoen, mengertikan 

kepada '“ilmoenja, djadi didalam “ibadat 

nja itoe dengan menjelidiki akan hoe- 

toeroet-toeroetan 

moending), 
sadja 

djahnja doeloe. 

Oleh karena 

Comite Lebaran, 

limin, hoedjah-hoedjahnja dari 

kedjadian : 

kedjadian roe'jat haroe 

taloek kepadaroejat. 

Dengan moefakatnja ahli hisaab, 

mengingatkan kepada  ajat dengan   Allah dalam @uran, jang artinja 

dengan kokohnja dan koeatnja Sompi 

ini keboetoehan pemoeda2 Indonesia 
selaloe bisa 

ini 

waktoe banjak perkoempoelan2 lainnja 

tetapi itoe boeat I.M. 

tidak mengapa, asal sadja mereka itoe 

tidak mendorong-dorong hingga bisa 

jang 
kokoh. Tetapi sebaliknja, siapa sadja 

jang berboeat chianat dan doerhaka 

(Ada samboengan). 

Kapan hari raja Aidilfitri di Garoet? 

Comite Lebaran di Garoet jang di- 

kepalai oleh toean H.A.R, Soekantawi 

djaja, telah menjebarkan makloemat 

itoe dengan atas namanja 

mengatoerkan pene- 

rangan kepada sekalian kaoeim Moes- 
ini 

Pocasa moelai hari Saptoe. 

Hari Raja Aidilfitri hari 

Minggoe, ketjoealikalau 

»Dan kepada boelan soedah mengira- 

ngirakan kami (hisaab) sampai djadi 

kembali lagi djadi ketjil seperti lidi 

jang telah kering sekali.“ 

Dengan adanja ajat ini, memberi 

pertoendjoek kepada kita, bahwa kita 

haroes menghitoeng pada boelan 

Ihisaab) soepaja tahoe pada waktoe 

boeat bertagwa kepada Allah s.w, 

Achli hisaab soedah sama menghi- 

'toeng dan memoetoeskan, bahwa boe 

lan Sja'ban dan Pocasa pada tahoen 

ini oemoernja tjoema 29 hari tjotjok 

sekali dengan pekerdjaan Rosoeloel- 

loh saw. di Madinah, pada zaman 

sepoeloeh tahoen, poeasanja tjoema 

"SEKALI-KALINJA JANG 

ITOE, seperti jang terseboet dalam 

Boechari dan Muslim artinja : 

a 

| Keadaan Kandjeng Nabi Moeham- 

mad s.a.w. pocasa 29 hari (pada boe 
Han Ramadhan dalam zaman sepoeloeh 
tahoen lamanja, tjoema satoe Ramad- 

han jang 30 hari. 2 

- Malah dioetjapkan oleh X.N. Moe- 

hammad s.a,w. (Hadith Muslim| jang 
artinja : 

Sebetoel betoelnja boelan itoe ftiap2 

boelan) 29 hari. 

Boeat menetapkan hoekoem, soedah 

tentoe sadja kita haroes mengambil 
pada tingkahnja Kandjeng Nabi s.a.w. 

jang kerapkali didjalankan oleh-Nja, 
Dengan keterangan jang  terseboet 

'Idiatas, bocat kaoem Muslimin jang 

mentjahari Hag dalam Agatmanja, moe 

dah-moedahan sekaliannja sama me- 

rasa pocas dengan ini 
yg 

Congres P.G.I, ke 24 di 
Semarang. 

Tadi. malam telah dilangsoengkan 

openbare vergadering dari -congres 

semoea. tempat doedoek  mendjadi 

adia tosan-toean Koese, inspecteur van 

Ini, Onderwijs. Mr. Sastromoeljono, 

beschermheer P.G.I,, Datoek Toemeng- 

bieren Semarang. 
Sesoedahnja 

hadlir dan voorzitter: memberi selamat 

Onderwijs jang memberi tahoe, dalam ' 

regentschappen Toeloengagoeng dan. 

Patjitan pemerintah tidak ada niatan 
boecat toetoep Volksscholen. 

Ini kabar disamboe 

: Itangan ramai. | 

s   
  

30 HARI : 

keterangan... 

Persarikatan Goeroe Indonesia ada di. 

hadlir dengan banjak orang, hingga ' 

penoeh dan antara tetamoe kita lihat : 

goeng oetoesan dari Kantoor Ini. Zaken | . 

dan Said Aldjoeffrie, kapitein der Ara: WA 

secretaris seboetkan-: 

wakil2 P.G.l. dari 13 tempat jg datang 

datang pada jang hadlir. laloe dibatja-, 

kan satoe kawat dari Departement van 
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PN APN OM AON pAnA Team AAPPNg Mera : Aa Aa na pelan - Pa aa Bana n ena mere . 
Pena 

. ga —— si span s ai “ 4 " 5 5 $ — nana nnnnanoncna. aan - - LL abu Na papan ana Aan - x. Ke 

oleh anak2. Ai Europa ini poko di |dengan lebih doeloe melihat keadaan di|di Europa sendiri, otaknja lebih lekas|adakan vergadering dari ILE.V. jang 

langgap paling baik soepaja membikin | sekitarnja dan bertambah'matang otaksi | masak boeat memikir. maoe mendesak soepaja disini diada- 

lekas anak2 1 beladjar menoelis dan anak, bertambahdjaoeh sang goeroeoen Djoega ,,djalan2” (schoolwandeling) (kan examen goena mendapatkan Lager 

ePYn 1 an 2 peni goe sepak aya Inilah Heimat onderwijs. |ada perloe Dag pendidikan, sebab dari |acte Paedagogie (D.T.|: 

rne2 soedah merasai kebaikan itoe| Keada'an dari penghidoepan selaloelapa jang dilihat, nanti mendjadi pe- | mate 

maka Commenius soedah adakan per| berbeda, PE di Bak Ham baji alan basi si anak. Demikian Sha 

Ba ah pada Na tah Mera dalam ajoenan, waiktoe bisa Aan Ken ada perboeat. | Penghapoesan toelage Digoel. 

Laka on mulaise (gambaran? tapi Rosseau tolak ini po- jalan moelai kenal keada'an kamar| Pasal jang paling teroetama dalam) Telah ditarik kembali atoe: 1 

La ya Pekan zaman HA ME, ko' lantaran anggap lebih baikanak2|dan roemah, djika ia tambah besar pendidikan, adalah: Apa mesti bisaltang pemberian Nai panai 

baroe mikiri bampir Le- | diadjar apa jang mereka lihat lebih|tambah  tahoe “keada'an straat dan | menoelis dengan terang Ibisa membatja) | pegawai2 negeri jang bekerdja di On- 

| baiklah dimoeat sadja ini sai Maen Ta Nek Na traktor menelan Paper sang Pan Dahan aan pn Ga Lg derafdeeling Baven-Digoel (afdeeling 

aran Malaise kiriman dari toean: Law penangan : bolehjanak lebih tahoe keadaan. agoes, letter kembang, sebab ini se-|Amboina dari ' sent N “ 

BA Ge “Ta akan Bapa dari itoe peladjaran|  Spreker soedah periksa banjak anak moea tjara bo danih sekarang S€j ken). Aa Ken en 

Na yoo 1g berdasar pada pemandangan |di sekolah jang ternjata tidak ambil dil galanja mintak berlakoe dengan lekas. | 

ak ajam, toeroen seloesin, aanschouwings-onderwijs). Isekitarnja, malah roemah2 di straat Spr. berikan boekti2 dari dalam | naa 

ati satoe, tinggal sebelas,” Tapi banjak lagi goeroe dan achli |jang -sang anak liwatkan bertahoen2|boekoe, bagaimana pendidikan jang Titel Rangga 

easa Ramadian telah diloeloesin, 1g keliroe anggap keinginan dari|waktoe pergi dan poelang sekolah, (diberikan pada moerid2 H.I.S. dari ngga. 

mat Islam menoeroet dengan ichlas. |P' s” alotsy dalam hal membikin koeat | masih tidak imasoek dalam perhatian toean Post di Bandoeng, ialah oem-| Telah diperkenankan memakai titel 

Baranaha. Jah Ips ber «raga MANA | lahan pelahan d k C ean |tjoema djadi pengikoet dari boekoe ocah-boeahan, sajoeran, disoeroe 'Raden Tirtasoejatna, kepala district 

AT aa Se ga pa ana “An gema Saga 
BN na engan "5 | Van Lummel Holi 5 1 jaman koeno, diaman Romein iala o embali ke sekolah, itoe anak. aden andoeroean . Sasiraneg ara 

Td tapi ta' koerang jang Menpan haloean materialistisch-onderwijs de-lapa jang Dean di sekitarnja ra mesti mentjeriterakan pasal matjam- kepala district dari Osiioenebrak ng 

Anak hajam, toeroen sepoeloeh, Kau Ingan bikin gambar2 boeat adjar anak tidak perdoeli ! nja boeah - bosahan, dan mesti poela |regentschap Bandoeng. 

- Mati satoe tinggal sembilan |. Ikenal keada'an, tapi ia poen toentoet| Pendidikan heimat ingin toentoen menggambarkan roepanja dan seba-| Raden Prawiradinegara, kepala dis- 

"Tetapi ta” koerang, jang mengeloeh, | pendirian jang beloem betoel, sebab |anak2 boeat memikit lebih tjepat dan |gainja. trict Tjibatoe, regentschap Garoet. 

Memikirkan Lebaran, hati kekesalan. | g0eroe sadja jang omong memberi | mentjotjoki sama keadaan maatschappy. Kemoedian spr. menerangkan per- Mas Satiadiwiria, wedana politie 

PENA er —— Ipeladjaran, tidak kasih sang anak | Kita poenja maatschappy bertambah bedaan dari Synthetisch onderwijs dan pada politie kota di Bandoeng. 

. Anak ajam, toeroen Sembilan, ...domong oendjoek kemadjoean otaknja. |soelit, semoea berobah, maka pendi- |(peladjaran nalyse : jang terseboet be- 

Mati satoe, tinggal delapan 5 maa |, Menag aa Walstra Sa ada | dikan sang anak mesti berobah. Mena lebih lekas 1 si anak 

.keki »|bikin gambar-gambar goena peladjaran.| Toean Post, dalam iapoenja H.1.S, | mengerti, poen lebih disoekai oleh 

  

  

  

. Memikirkan Lebaran. hati | 

Kepada siapa, boeat harapan. »I- Itoe semoea kekeliroean kemoedian|di Bandoeng lagi tjoba dengan itoe anak-anak. 

' Anak hajam toeroen delapan. Idibetoelkan oleh Ligthart dengan pen (pendidikan heimat oenderwiis ataul Sampai disini sadja kita ringkaskan 

Mati satoe 'tinggal toedjoe : didikan sedikit berobah, tapi oemoem | Aanschouwingsonderwijs jang dikasih verslag. 

Kepada siapa. boeat ha ni . Jaja beloem tjotjok malah boleh dikata, nama sadja. 
5 ba 5 

Kepada siapa, boeat harapan, br ra 
Toean Atik Soewardi soedah me 

Na aa Ooo pa aa Ta Ka je BA Gan Kia dengan nat 
pe | | i "uks aki Ti : "kbul. dari totaah,, SER pa jang ada. | dalam bahasa Melajoe d djenak 

|. Anak ajam, toeroen toedjoe, £ bergh an ada poera Mpger jangme|  Haroes diingat, sang anak Dieja sekali, sebab Hknpadaakan 38 Ben VOETBAL 

' Mati satoe, tinggalanam, “madjoekan  pela jaran anschou- | djoeroesan memikir ada berada dengan |tjontoh2 sendirijang ia d tkan da- 

|. Oentoek membeli, kain badjoe, wifgsch dan dinamakan pendidikan | djoeroesan memikir orang dewi Pa lain Se ja JA anak 55 

| Karena zaman, sedang terbenam, 4 be Bana ak pad ngga me di sekitaraja| pama orang toea bisa tahoe membikin| Toean Atik Soewardi membikin ke- 

EN , Bea al SN “kita diadjar pada sang anak, tentoe roemah lebih doeloe mesti dari djoe-|terangan2 jang loetj i ka- 

Aa et LAND : sadja (bungan sama anak poenja | bin, kemoedian tiang dan baroe Ma lian ae hadir Pata Na Saptoe, 5 Januari 1935. 

AN SA aa An tarher oemoer dan kekoeatan otak goena|genteng, sedang sang anak tjoema ki di: sar 1Klas:I, 

ag zamall, | benam, iki 
» Pn J meskipoen djam soedah menoendjoek 

Kana Sa At perjoenia. ea PE maoe, roemah aa aa satoe|kan 12 tengah malam. : Hercutes — U,M.S. 

Pe an lir 5 |. Wilmann tambah madjoekan ini on- Pa Se AN eh akar! . Kemoedian drs. Sigit, Agoes Salim1Klas II A. 

Anak Sina 2 ai | Iderwijs, terbantoe lagi oleh Spranger | .iceran tetap fatsal peladjaran Pn - Soetopo dan lain2 memadjoekan per- S.VJ.A. 2 — VN.M, 2 

Mati sato' ngga, TT 3 toe . Hjang oetamakan pendidikan soerdehj sekolah oemoem, poen tidak Hn tanjaan pertanjaan jang oemoem didja 

AA Pe da Pitak Mmengikoeti keadaan penghidoe| dj hanta ami wab oleh toean Grijns dengan loeas. Klas IV A. 

ekerdjaan soesan dapat. (han dalam peladjarannja, maka djadi djam tetap, hanja ambil semoea kea-| “7 . as. SVJA.4 — BN.C, 4 

PN inn te ra Sa ja, Maka Gjadi| jaan bagi peladjaran sang anak. eroetama tocan Soetopo memadjoe Medan 3 

| Anak ajam toeroen ampat, timboel keada'an berbedah'dari doeloe. aa aa ? kan pertanjaan bagaimana hendak di- 

|. Mati satoe tinggal tiga? "NA aga Ala ga" Ke aga aa aan Aa Perdesaan madjoekan itoe peladjaran baroe djika 

Mentiari pekerdjaan soesah dapat, jlang Sang goeroe ingin ana pahamkan lantara anak2 Europa dan anak2 Indo- |goeroe goeroe Indonesier tidak lebih! 

Meskipoch doenia amat lega. —. Jbetoel. ta 3 nesia. Anak terseboet belakangan doeloe diberi 'penoendjoek djalan,|Klas I. 

BE Nge Sekarang: Pendidikan apa jang sang |sering masoek | sekolah liwat daril Antara lain2-nja toean Grijns mene BV.C. — SV.LA 

. Anak ajam, toeroen tiga, — Janak soeka peladjarkan dan gampang | oemocr, kira2 7 — 8 tahoen, anak|rangkan berhoeboeng dengan itoe pe Tt Tn 

Ni San Ba Ben 2 Ian Idimasoekan kedalam otaknja. |. |Europa soedah beladjar dari 5 tahoen, noendjoek djalan pada goeroe goeroe, Klas III A. 

: Be 'ketjiwa 83, Anak-anak mesti diadjar memikir! maka djoega anak Europa, teroetama ialah di Bandoeng ini malam ada di U.M.S. 4 — B.V.V. 2 

na-sini,:MANJA Meh , 
: 

| 

Anak ajam, toeroen doewa, 

Mati satoe, tinggal satee, 

| Sana-sini, hanja ketjewa. 

| Malaise mengamoek amat djitoe, 

  

V. B. O. 

Minggoe, 6 Januari       
  

| Anak ajam, toeroen satoe, 

Mati satoe, mendjadj habis, 

Malaise mengamoek amat djitoe, 

Baiklah berichtiar, $ehabis-habis. 

. Begitoelahvitoe sairan Tjodot maoe 

— teroeskan, tetapi djamnja soedah habis, 
| mou jah habis sadja doeloe sebegini.| 

TjoboTt. | 

  

  

Voorzitter kasih tahoe, kabar ini ada 

'satoe ketetapan dari itoe kabar-kabar 

jang membilang, dalam doea regeni- 

schappen terseboet Volksscholen akan 

ditoetoep, djadi sekarang njata, itoe 

“kabar tidak betoel. "awak 

(0. Voorzitter 2 minta anak-anak 

| di bawah odinoer 18 tahoen fsoeka 
'berlaloe dari roeangan, sebab maski 

| ini boekan vergadering politiek, tapi 

| jang akan dibitjarakan ada oe€roesan 

orang toca, boekan perkara anak-anak. | 
Lebih djaoeh voorzitter kasih tahoe 

2 sa 

jang departement van Onderwijs lagi : Ada Kerah Pn Pn baja en Aa 4 

|. bikin pertjoba'an dengan satoe pendi- . i Me en aU SN 

““dikan tjara baroe jang dinamakan 

—  Totaliteits-onderwijs” dan pertjoba'anj ' | jan , ia 

— di Djawa-Barat jalah Bandoeng dan Ba | Tidak b sd la In se b a b ke te moe se. 

tavia ternjata soedah Lea maka na 
4 k d 1 D : h d : 

“dak ditjoba. poela pada Vo sscholen. 

| ah bagi anak-anak kita, kalau tidak, Ng 
Dt 

|“ 'besahlah. Ramai-ramai haroes bantoe | : og h sama cd atan Gg, se bab h ari 

| (mbang “djalankan itoe pendidikan 

H0 alam penghidoepan sehari-hari dari Pa / 
, 

0. Aberbagai-bagai tempat.” : : 

(00 Pada toean Mat. Clijas laloe dikasih| ' 

| Jempatan goena terangkan fatsal itoe 

o-sdjosan dari Totaliteits-onderwijs, 
h : 

Toean M. Clijas laloe naik kepodium, : 5 : 

: hn ini kita bikin seringkasnja 

saj ad NE 
Spr. bilang ia djadi ketarik dengan 

Totaliteits-onderwijs oleh karena doea 

Pe pe Na Fa kema- D Eu d 
: 

djoean dalam peladjaran soepaja - | ja : k | bi 
onderwijs di Indonesia djadi lebih oen atangnja tetap moeka segar, goembira,senang 

baik dan kedoea, meski keadaan seka- | 2 : & P 

rang djelek, ternjata goeroe2 masih se bab -mere G Ggoe nakan ke roeta. api. " : 

gembira memperbaikan pendidikan. | x Sea | 

Tidak betoel kalau dibilang itoe : | 

matjam onderwiis ada .keloear dari 
spreker sendiri bersama goeroe toean 2 

wan | 

Post, hanja itoe tjoema mengikoetkan|. 
S 

    

apa jang soedah kedjalanan di Europa. 
Sekarang baroe. dibikin pertjobaan | 

| dengan 'itoe ondetwijs di Bandoeng, 
tapi masih bisa dirobah dan ditambah 

3 Ae II Senang 

ma da met aan “dan Moerah 
chouwings Beginsel, pakai) 

poko dari apa jang dapat dipandang    
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3 Bareng BRAL ' BES “OBRAL BESAR HONG KONG &Co. || OBRAL BESAR 1 ITE 
———— Il rorrave rotasi Il THE SPORTING HOUSE 
.BANANA DROPIES, Dintoe Besar No. 7 DATAVIA HI Rijewijkstraat 25 — Batavia-C. — Tot. 2008 W. 
1 Ts aa | Sedia Krosie den media derirolan Ill” SGERABAJA — SEMARANG — OSAKA. —  YOKOHAMA 

Gee ena PES .roepa matjem model, harga lebi JI — aa Sae 

2. Biscuits Chocolade moerah “dari laen toko, barang || Ata 
Ea 13 en : tanggoeng baek... : | TOyhn « 1     

  

PI  —s VI Tennis Racket merk Kangaroo 

,VORTEX 
perhatikan pakai snaar Green | 8 50 

Je 

  

| LEBARAN AMDIR DEKAT. 

  

 misti datang doeloe ka toko ROKKOH. || @ggwsess : 
5.- beli BANANA DROPJES, dan lain 'ain aa MN 

ide en kembang Goe'a. Tanggoeng senang sebab Coitfeur ,PREANG ER 

   

  

   

   

    
    
      
      
      

      
      
        

            
         

    

   

    

  

    

   

    

                            

     

    
   

   

  

    

   

  

   

    
   

   

  

  

dah, sedia ratoesan matjam. Bocat beli bekal djoe HA MN 
ada Importeurnja Firma C. HIRA! & Co Asem- || SA' TE : atau Blackaut, Taj 
Aa 3 : || Kramatplein 4A --  FataviaCentrem GLORIA tennis ballen 

Belandja tidak perdoeli sedikit 'atawa banjak | Satoe coiffeur jang soedah ter- Origineel kepada sekalian Japansche tennis studenten per doz. f5. — 

Boeat club? dikasi korting banjak       idapat persenan jang bagoes boeat lebaran. | || kenal. Pn 
Ta Gan 3 BNN Pekerdjaan rapih, pembajaran gg 

3 moerah. | 
D5 Sambil | “Satoe kali datang, selamanja 

  

      
  

mendjadi langganan. 
  

  

  

    

  

Pelan undasnmrnan 

Pe ea Nana Ara 1 MEN mr RN NT HE KETI AP INI T J AP 

Gadis-gadis tentoe tidak lakoe : $ | Khoe Teng Hay, Gebroeders na an 

Ta eni 3 Sh # Khoe. Tandmeesier Sa Jaana 
Biar pake poepoer tebel, toch koerang wanis, djika moekanja kasar. ! - Ta 

BEDAK VIRGINI 
Tanggeeng b kin koelit moeka djadi haloes 
lifin dan poeti. Dan tanggoeng enak di 
pakerja. Bilah tida menjenangkan at:wa 
tida bergeena dan tida berfaedah, cewang A 
boleh minta kembali, . 

KEFAEDAHANNJA: 

mama ) Je Tk Pakailah selamanja 
  

  

  

  

3, 

5 

| Kita bisa bikin dan pasang roepa2 
gigi dari perak, mas dan porcelein di- 
kerdjaken sampe rapi ditanggoeng enak 
pakenja, sebab kita doeloe pembantoe 
(Asisteni) dokter gigi Europa sehingga 
15 taon dan mempoenjai banjak soe- 
rat2 poedjian. Bueat orang tida mampot 
boleh berdame dapet harga sampe 
menjepangken. Gigi2 palsoe jang tida 
enak dipakenja terbikin dari lain beng- 
kel (toekang), saja sanggoep befoelin 
sampe senang dipakenja, 

Djoeal' obat sakit gigi tanggoeng It 
minuut bisa semboe per botol 5 'Gr, 
(1,25. Poeder gigi bikin koeai dan 
mengilapken gigiper botol 20 Gr. f 1,25. 

Obat mala orang foca oesia 50-70 
iaon mata tida awas pake ini bisa terang 

“Boeat djoeal lagi tanja pada: 

per botol 5 Gr. f 2,50.— 
N.V, Handel M 17. 5 K IAN GW AN 1 Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 'Soerabaja—Semarang-—Djocja— Solo—Batavia—Makkasar—Paleni- mas doekat atawa Dobble garantie 

Dipake 1 kali bisa tahoe kebaekannia, 
Dipake 3 sampe 7 hari bisa saksiken ka- 

faedehannja. 

  

. Boleh dapat beli diantero tempat: 

      
      bang—ingapore. 145 taon. 2 No. 1 na 3 

xcas, Ini ketjap soedah tersohor rasanja goeri dan sedep tanggoeng 
: nan Aa Pan ana KE enaknja sampe resik betoel. soedah terpoedji semoewa langganan2 

TERBIKIN OLEH SOJA FABRIEK 

TJOA ENG HO k, 
Oude Tamarindelaan No. 177 Telf. 1798 Welt. Batavia-Centrum 

ANGGOER MATJIN IJAP S.S.5. ! 

Terbikin oleh Bulgaria Company of New York : 
(Penoeloeng boeat orang lelaki dan prampoean) 

Anggoer tjap 

    
  

  

GOENA BOEAT ORANG 
8 . PRAMPOEAN 

Menjotjoken dalem boelan, 
tanem bibit pranakan. Dateng 

boelan tida tjotjok. Masoek angin 
waktoe bersalin. Kepoetian dan 
klocar dara mera boetek boetek. 
Dara bergoempel Dara kloear- 

nja memboros banjak. Pranakan 

dingin dan kosong. Soeda lama 

tida berhamil. Dateng boelan 

'peroet sakit, Kaki tangan sakit 
dan pegel. Boekoe toelang sakit 
Hongsip. Moeka poetjet warna 
idjo. Koelit moeka pias koening 
kering, Koeping berboenji ram- 
boet rontok, 

'GOENA BOEAT ORANG 
LELAKI : 

Pinggang sakit, pinggang li- $/ 
noe. Napas dan dara koerang 

' Kocal. Kesehatan soemanget 
“ fida tjoekoep. Banjak goenaken 
pikiran dan tenaga, Tangan kaki 
tida ada kekoeatan Manik ke- 
ring dan koerang. Moeka poetjet 
badan koeroes. Kekoeatan ati : 
dan dara koerang. Kepala poesing, Mata gelap. Malam banjak kloear 

keringet dingin. Mengeloearkan manik waktoe mengimpi. Kelakian tida 
kosat. Tida napsoe makan of minoem. Kaki tangan merasa lemes dan pegel, 

“Harga 1 Flesch besar f 2,25 Flesch ketjil £ 1,25 

»" 1 doz. Flesch besar f 22,—  Fleseh ketjil f£ 12, — 
LI OEN AN DI TI AP -T AP T E M PAT ) km uanga Hoofdagent boeat Ned, O,I. 

ah : 3 : Roemah obat Ban Ka Tjoen 
. el annja soedah terpoedji oleh. tiap-tiap orang . K Aerbk:0 Mi AN No,21 A : Sami BANDOENG 

« ..dsa djoega dapat dimbnk Agent-agent, 

  
  

    
.Il- DiBandoeng pada: An Sioe Tjoen, Passarstr. 8, dan Tay Seng Tong, 

“Astana anjar 6. Di atavia pada: Thay An Ho, Thay An Tong dan Ban 
'Seng"6 Co, Di Garoet pada: Heng Ho Tong. Di Tasikmalaja pada 
“Taj Ho Pong, Di Djorjakarta pada: Tek An Tong, Di Soekaboemi 

IN osar sakit KEPALA 
NY | “pada: Po An Tjoe, Di Tjimahi pada: Po An Tong, Di Tjiandjoer pada: 

MOLENVLIET W174 BATAVIA “Eng Seng Tong, dan di Cheribon pada: Tong Bie Yok Pong dan Eng 
Ho Tong, 

#TELEFOON “BAT.” “TO Oo sb PA 5 1 

Ki
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| geri asing senantiasa dikirimkan kem- 
|bali kepada si pengirim. 
“11. Postpakketjangberisi 
celluloid. 

J8 | Posipakket jang berisi film, celluloid 

    

        

    

   
    
na 

' Peroebahan penting dalam 
toeran post. 

(Samboengan kemaren dan . 

1 Penoetoep). 

  

pera- 

        

  
Ba 1, Tambahan, tjoretan a- 

| tau keterangan pada ba- 

“rang-barang tjetakan d.s.b. 

      

    

    

perlogas. Baik dalam perhoeboengan 

dengan negeri loearan maoepoen dalam 
Hindia-Belanda, kelak akan di izinkan 

menerangkan, menambahkan atau me 

  

  

  

  

        

    

    

.. mesin: sa TAN 

| 2. pada bestel— dan inteekenbiljet, 
— berhoeboeng dengan pengeloearan toko 

boekoe, boekoe, soerat kabar, gambar 

dan soerat moesik : djoemblah barang 

jang diminta atau jang ditawarkan, be-| 

gitoe djoega keterangan jang lebih 

Iandjoet tentang harganja, 

| b, pada potret: keterangan pendek 

jang berhoeboeng dengan potret itoe. 

Lain dari pada itoe maka pada se- 

| gala bsrang tjetak, soerat kabar dan 

'lampiran boleh disertakan kartoe, 

| sampoel atau band, jang diboeboehi 
perangko dan--alamat si pengirimnja 

atau tidak, jaitee akan akan dipakai 

oentoek mengirimkan barang2 itoe 
kembali kepada pengirimnja. 

Penghabisannja izinkan pada boeng- 

—' koesan memboeboehkan rekening ter 

      

  

    

  

                                  

  

  

  

  

  

      

  

      

berisi keterangan tentang boengkoesan 

itoe, begitoe djoega salinan 'alamat 
jang tertoelis diloearnja, dengan mene- 

rangkan djoega 'alamat si pengirimnja. 

“ge. Vensteromslagen (sam- 
poel soerat jang moeka alamatnja di 

' boeat dari kertas minjak), 
Peratoeran jang melarang memakai 

sampoel dari kertas minjak oemtoek 

soerat aangeteekend jang biasa, djika 

| bagiau jang diboeat dari kertas minjak 

“itoe tidak mendjadi satoe dengan ba 

| gian2 lain dari moeka alamatnja, seka 

“rang ditjaboet. Akan tetapi oentoek 

“soerat jang dipertanggoengkan harga 

nja. tetap dilarang memakai sampoel 
jang diboeat dari kertas minjak seloe 

'roehnja atau sampoel jang dipinggir- 

nja berwarna ataupoen jang bagian 

tempat alamatnja diboeat dari kertas 
- minjak. 3 

“0. Soerat2 jang dilarang. 

| Dilarang mempergoenakan soerat2 

| jang pada sebelah moeka alamat sama 

sekali atau sebagiannja terbahagi atas 
'beberapa kotak-kotak oentoek goena 
beberapa 3 

| rangan ini hanja berlakoe bagi kar- 

| toepost dan formulier-kartoe jang di 

“kirimkan sebagai drukwerk, 13 
f | Lain dari pada itoe dilarang poela 

|. mengirimkan soerat-soerat jang kerena 

| matjamnja orang boleh keliroe dengan 
“telegram atau soerat-soerat lain jang 

bersangkoetan. dengan  Pedjabatan 

Post, Telegraaf dan Telefoon, atau 

8 soerat-soerat jang oleh karena sebab 

Io lain boleh menimboelkan kekeliroean 

|. (seperti, soerat socart jang ditempel 

' strook post oedara d.I-1.) 

“.10.Hal mengoeroessoerat2 

“jang ditolaktidak dapat di 

          

  

    

   

                      

   

      

   

   

      

   

    

     

   

   

    

   
    

      

    

2m ka 
'Tempoh menjimpan soerat jg tidak 

dapat disampaikan kepada 'alamatnja 

di Hoofdbestuur 

Barang tjetak, soerat kabar, dan lafn 

tidak berharga dan ditolak atau tidak 

dapat disampaikan kepada “alamatnja, 

: dibakar oleh kantor jang ditoedjoenja 
seboelan sesoedah ditolak atau sesoe- 

ketjoeali kalau soerat2 itoe. memakai 
“tanda soepaja dikembalikan, dalam 

“hal ini maka soerat2 itoe dikirimkan 

| kembali kepada sipengirim. -Begitoe 

. djoega dilakoekan dengan soerat2 se- 

negeri asing. 5 

' Peratoeran 'ini tidak berlakoe bag" 
barang tjetak, soerat kabar dan lampi 

| rannja jang dikirimkan dengan aange- 

— Peratoeran jang ada tentang itoe di| 

moeliskan dengan tangan atau dengan| 

boeka atau factuur, jang semata-mata) 

“alamat. Sampai sekarang la| 

sampaikan kepadaalamat- 

dikoerangi | 
| djadi 1 boelan, sekarang 6 boelan. | 
pirannja dari negeri ini djoega jang: 

dah ternjata tidak dapat disampaikan, | 

matjam itoe jang dikirimkan orang dari. 

| teekend. Soerat-soerat ini baik jang 

# latau barang? lain jang diperboeat dari 
celluoid, diatasnja haroes ditoelis de- 
ngan njata apa isinja,ja'ni agar soepaja 
post dapat berhati-hati pada waktoe 
pengirimannja. 

12. Memboengkoes post- 
pakket. 
| Postpakket jang berisi mata oeang, 
platina, emas atau perak, jang masih 

Ibakal atau soedah djadi barang, per- 
Imata, barang perhiasan dan barang 

lain2 jang berharga mahal, boleh dalam 
peti kajoe triplex, asal sadja kajoe itoe 
tebalnja tidak koerang dari 5 m.m. dan 
pinggir-pinggirnja diperkokoh. 

13. Adreskaart pakket jang 

dipertanggoehkan harganja. 
| 'Adreskaart pakket jang dipertang- 
goehkan harganja, ta” oesah lagi pakai 
tjap tinta. lak atau timah, jang ada 
pada pakket itoe sendiri. 

“14. Postpakket jang onge 
frankeerd. 3 

Moelai 1 Januari 1935 maka post: 
pakket ,,dalam negeri” jangepakai ver- 
(rekening atagpoen tidak pakai verre- 
kening boleh dikirimkan ongefran 
keerd, ketjoeali kalau pengirimannja 
itoe dengan post oedara. Begitoe poela 
pakket jang dipertanggoehkan harganja 
tidak boleh dikirimkan dengan onge- 
frankeerd. 

Oentoek pakket jang dikirimkan 
ongefrankeerd selainnja dari porto dan 
bea biasa haroes dibajar poela bea 5 
sen oenfoek tiap-tiap pa'ikket. 

Bea jang terseboet diiatas, begit oe 

dibajar oleh erang jang ditoedjoenja. 
Kalau orang itoe tidak maoe membajar 
nja, maka si pengirimlah jang diwa- 

15. Tanggoengan post ba- 
gipostpakket. 

Kalau terdjadi hal jang ta” beres 
maka oentoek postpakket dalam 
negeri post bebaslah dari segala 
tanggoengannja, kalau permintaan 
boeat dapat ganti keroegian tidak di- 
masoekkan "dalam satoe tahoen (doe- 
loe: 6 boelan), dihitoeng dari keso- 
ikan hari sesoedah postpakket itoe 
dimasoekkan post, atau kalau dalam 
tempo itoe ta' ada pertanjaan ten- 
tang itoe. 

16. Postoedara. 
| Seerat soerat post oedara, jang 

- Ihendak dikirimkan oentoek sebagian 
perdjalanannja dengan kapal oedara 
haroes memakai toelisan ,,Dengan 
post oedara dari..... sampai. ...”, 
sadang -kalau soerat itoe bagi negeri 
'Tocaran, haroes poela tertoelis padanja: 
»Par avion de... d.. e 

17, Peratoeranloearbiasa 
padamemboeatsedarhana 
pekerdjaanpost. Re 

Tentang pekerdjaan post boleh di 
adakan peratoeran logar biasa de 
ngan orang2 jang 'tersangkoetan de 
ngan post itoe, kalau oleh karena 

djaan, asal 

taan akan 
|kepada Bedrijf Post di Bandoeng. 

poela ongkos pengirimannja dll. haroes 

itoe pekerdjaan post mendjadi moe 
dah. Dalam hal itoe maka -porto dan 
bia post boleh ditoeroenkan. sesoeai 
dengan mendjadi koerangnja peker 

sadja menoeroenkannja 
itoe tidak lebih dari 50 pCt. Permin 

itoe haroes di'alamatkan 

(dirinja difihak negeri2 internationaal 
dan akan lakoekan peperangan terha- 
|dap Japan, apa betoel ini ? 

Ch.: Memang begitoe ada angga- 
pannja sebagian ra'jat Tionghoa, tapi 
mereka jang mengarti keadaan doenia 
dan keadaan di Asia Timoer, tentoe 
lah tidak ingin adanja peperangan dan 
kekaloetan, sebab perdamaian doenia 
berarti keberoentoengan bagi Azia jang 
tidak lain djoega ada djadi keberoen 
toengan Tiongkok. 

J.: Bagaimana ada anggapan toean 
terhadap Japan ? 

Ch.: Tiongkok dan Japan adalah 
doea negeri jang bersaudaraan di Azia 
Timoer, dan kedoeanja haroes berhoe 
boengan dengan saling pertjaja. Boe- 
at dapatkan perhoeboengan jang manis 

kedjoedjoeran dengan kepertjajaan. 
Ji Sedari terdjadi pertempoeran di 

Manisjoerie, Tiongkok telah minta 
bantosannja negeriz asing dan djoega 
Volkenbond, apakah dengan begitoe 
boekan berarti Tiongkok membikin 
keadaan di Timoer djadi bergolak ? 

Ch.: Tiongkok adalah anggota dan 
Volkenbond dan tentoe sadja ia haroes 
dan moesti mengindahkan itoe bond, 
Inilah ada kedjadian jang biasa sadja. 

J-: Sedarinja kedjadian di Mantsjoe 
rie, negeri-negeri asing poenja penga- 
roeh, kekoeatan tentara dan economie 
telah mendesak keras sekali di Tiong- 
kok, apakah dengan begitoe boekan bi 
sa diartikan sebaliknja dari pada angan 
angan persebatan Tiongkok-Japan ? 

Ch.: Menoeroet pemandangankoe 
boeat waktoe jang belakangan ini, boe 
kan sadja negeri-negeri di Barat dan 
Amerika tidak tambahkan pengaroehnja 
di Tiongkok, malahan ada banjak ke- 
koeasaan jang besar jang telah dikasi 
kembali pada Tiongkok. 

I-: Boeat bereskan soal Tiongkok— 

japan jang sekarang, bagaimana dja 
lannja ? Pe agan 2 

dak ada lain djalan boeat bereskan 8€ 
gala kesoelitan itoe dari pada goena 
kan kedjoedjoeran dan kepertjajaan 
dan ini haroes dikeloearkan dari pihak 
nja Japan, 5 

J-: Japan ingin sekali Partij Kuo- 
mintang boekan meroepakan Kuomin- 
tang jang sekarang, tapi haroeslah 
Kuomintang jang sedjati dari dr. Sun 
Yat Sen almarhoem dengan dasarkan 
haloean Azia boeat Azia. Bagaimana- 
kah toean poenja anggapan ? 

Ch.: Kuomintang jang sekarang ma 
sih sadja mengindahkan dan menoe 
roet betoel pada azasnja Kuomintang 
Hdari Sun Kok-hu dar saina sekali tidak 
mempoenjai perbedahan, teroetama 
sekali lantaran ini partij ada mempoe 
njai isme sendiri. Kalau sadja bisa di 
boektikan toedjoeannja Chungli, jaitoe 
dengan goenakan dasar sama rata dan 
salin mengindahkan boeat djalankan 
itoe Pan Aziatisme tentoelah isme itoe 
tidak akan dapatkan bantahan dari 
doenia. 

J.: Bagaimanakah ada politiek per- 
satoean dari Tiongkok dan bagaimana 
poela dengan keadaan Barat Selatan ? 

Ch.: Tiongkok soedah lama bersatoe 
sedangkan soal Barat Selatan soedah 
boekan djadi soal lagi dan saja berani 
pastikan, peperangan soedara tidak 
akan moentjoel kembali. 

J-: Apakah betoel pekerdjaan pem- 
basmian communisten soedah selesai ? 

Ch.: Memang soedah boeat di pro- 
vincie Kiangsi, sedangkan boeat di 
lain2 tempat akan menggoenakan se- 
dikit tempo lagi. 

J-: Kalau seloeroeh negeri djoen- 
djoeng toean sebagai President, apakah 
toean jakoekan ? Kita semoea pandang 
toean sebagai Mussolini, Hitler dan 
Kemal Pasha, bagaimanakah pikiran 
toean tentang ini ? 3 

Ch.: Tiongkok poenja keadaan ber 
lainan dengan Italie, Dnitschland atau 
Turkie dan sama sekali tidak ada tem- 
pat boeat mendjalankan pemerentahan 
dictatorisch. Tentang soal keangkatan 
sebagai President dari Tiongkok sama 
sekali tidak ada teringat dalam saja 
poenja otak. Saja hanja memikirkan 
kepentingan negeri dan kewadjiban saja. 

JL: Apakah jang djadi angan2nja 
New Life Movemen (Sin Seng Huo?) 

  

  

Ch.: Gerakan ini bermaksoed boeat 
tjiptakan rajat Tionghoa jang modern 
dan membangkitkan kembali. kesopa- 
nan koeno jang berharga dalam sanoe 
bari rajat. : 2 

J.: Bagaimana ada politiek- tapal 
watas dari Tiongkok? 

  

“Tiongkok dan Japan ada doea 
negeri bersaudaraan, 

dalam interview, 

Tg via S.S demikian :   
  

     
| asal sini baik jang dikirimkan dari ne 

Kata Chiang Kai Sek 

|Dalam boelan November jang laloe 
'Generaal Chiang Kai Sek pernah di 
interview oleh seorang Journalist Ja- 
pan, dan dari pembitjaraan itoe kita 

Apakah sikap Tiongkok terha- 
Japan, masih sadja diteroeskan ke 
djoeroesan perlawanan ? Ada terkabar 
(di tahoen 1935 dan 1936, diwaktoe 
Japan berada dalam kesoelitan dan 
kesoekaran, Tiongkok akan tjeboerka- 

Ch. : Semoea djadjahan dan daerah 
Tiongkok akan dikoeasai dan dioeroes 
oleh Tiongkok sendiri dan ini memang 
ada djadi pikirannja 'sesoeatoe rajat 
Tionghoa. ' : 

—.9— 

Goerindam. 

Oleh F, dalam P. A. 

Tahan lidahmoe dari berkata, 
Ketjoeali kalau kebenaran jang njata, 

Kalau kamoe berbaik boedi, 
Orang mengasihi tentoelah soedi. 

Djika ditimpa mala petaka, 

tidak lain moesti didasarkan dengan| 

Ch. : “Saja-soedat njatakan tadi, ti) 

Doenia sebagai roda pedati, 
Senang soesah silih berganti. 

Apabil didatangi peroentoengan malang, 
Harapan baik djanganlah hilang. 

Kalau beroleh peroentoengan baik, 
Tjongkak dan terkeboer tidaklah baik. 

Dibalik maka dibelah, 
Soepaja djaoeh dari pada salah. 

Berboeat soeatoe haroes di pikir, 
Achirnja — kesoedahan 

: - moekir. 

Hidoep didoenia tidaklah kekal, 
Djalan ke acherah wadjib berbekal. 

Perloe ber-ibadat kepada Toehan, 
Goena men-sjoekoeri ni'mat kemoe- 

: rahan. 

Djika Hidoep berpajoeng benar, 
Terhindar djaoeh dari pada onar, 

Djangan meminta dengan memaksa, 
Hilang kesopanan boedi bahasa. 

Kalau kamoe berdjalan serong, 
Orang membentji segenap lorong. 

Walau poen dimana berdiam diri, 
Ingatlah Toehan chlikoelbahri 

Orang toea wadjib dihormat, 
Seepaja diachirat kelak selamat, 

Manoesia dinoeia berbagai bangsa, 
Tetapi haroes semaloe serasa. 

Orang penindas atau penghisap, 
Allah Ta'ala akan menghazab, 

Djika bersifat tama dan loba, 
Achirnja sampai dilamoen waba. 

Keselamatan lebih dari pada intan, 
Pimpin bangsamoe habis-habisan. 

Djaga diri dari pada bahaja, 
Tolong sahabat hina, moelia. 

Tjari sahabat atau saudara, 
Tetapi pilih jang baik bitjara. 

Djika bersahabat dengan pemaling, 
Achir kesoedahan djadi tergoeling. 

Bersahabat dengan orang pendjoedi, 
Kebaikan dirimoe tidaklah djadi, 

Hawa nafsee djangan ditoeroet, 
Itoelah memboeat pekerdjaan koesoet. 

Hendaklah rapat dengan si 'Alim, 
Agar terhindar dari pada zdalim. 

djangannja 

Serahkan anak kepada 'Oelama, 
| Soepaja mengarti hal Agama. 

'Djangan bersifat djahil dan kikir, 
'Kasihi simiskin dengan si fakir. 

I Kebaikan orang djika diterima, 
Haroes dikenang selama-lama. 

Mengakoe diri tinggi kepandaian, - 
Sombong namanja jang demikian. 

Djika bergaoel dengan sahabat, 
Maniskan moeka berganti obah. 

Kalau ingin orang kasihi, 
(Boedi jang manis djangan djaoehi. 

Bersenda goerau adalah waktoe, 

Djika dilebihi bahajanja tentoe. 

Moesoeh sengketa djangan difjari, 

la menggoda kesenangan diri. 

Kalau sahabat menjakiti hati, 
Sabar dan sopan hendak ingati. 

Hati panas timboelkan 'akal, 

Kepada Allah baik tawakkal. 

Terlaloe rendah boedi bahasa, 
Tertib sopan mendjadi semata. 

Baik beroentoeng ataupoen meroegi, 
Serahkan kepada jang mahatinggi. 

Kalau menaroeh pengetahoean, 
Tentoe sampai pada toedjoean, 

Djika soedah beroleh ilmoe, 
Siarkan pada kaoem bangsamee. 

Waktoe itoe ialah oeang, 
Sebab itoe djangan diboeang. 

Baik hamba ataupoen radja, 
Kemanoesiaannja sama sahadja. 

Tikoes seekor penggoda seratoes, 
Biar tikoes nantinja poetoes. 

'Moeloet satoe bertjabang lidah, 
Orang memandang seperti loedah. 

Kalau menaroeh chianat dan dengki, 
Dianggap rendah dibawah kaki, 

Kalau tidak bermaloe, sopan, 
Orang hinakan berdepan-depan. 

Kebaikan kalau dikerdjakan, 
Allah yTa'ala nanti balaskan. 

Sediakan pajoeng sebeloem hoedjan, 
Menoentoet ilmoe hendaklah radjan. 

Djika kebaikan kita oesahakan, 
Hasoet dan fitnah hendak sabarkan. 

Biar ditoedoeh pendjahat negeri, 
»Alhamdoelillah”, Loetjapkan sendiri.   
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MAKAN Loe nsp 
Meskipoen Lebaran hampir-datang. 

DATANG LEKAS PADA” 

  

—' Klamboe soedah djahit 

TOKO .DE   
Dengan sedikit wang bisa beli pakaian boeat soeami istri, anak ber- 
anak. Karena semoea harga barang dikasi toeroen. 

SPECIAAL BOEAI HARI RAJa. 

Toko ,DELIMAS" 

No, 3f 1.25. No. 2 f 1.40 

LIMA 66 Pasar Senen 

Batavia C.     

TOKO 

  

Kramat 4. 

Seperti 

per el. 

. sampai F 10.— 

Tasch-tasch Njonja 

sampai F 3.— 

Apa jang Toean-toean dan Njonja2 perloe ? ? 

DATANG SADJA 

PADA 

»K. OKAMURA" 
Telf. 5974 WI, 

Segala barang sedia. 

Tjita-tjita boeat kebaja moelai dari 9 ct sampai 75 ct. 

Taplak medja moelai dari 10 ct sampai F 2.50.— 

Tjangkir-tjangkir per stel moelai dari 87 setengah ct. 

Pajong2 moelai 15 ct, per st. sampai F 2.75, 

Kemedja dan pijama jang bagoes dan moerah. 

Perabot dapoer jang bagoes dan moerah, 

Siapa-siapa jang belandja lebih dari F 1.— Dapat persenan 

Tn 

Batavia-C, 

moelai dari 22 setengah ct. perst. 

  

  

    Pikiran djernih segeralah boeka,   bagoes boeat lebaran. 
PAMA TAMAN LATEN ANAK 
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TAS pet NP er PP Pa 

ERTENTIEN 
  

  

THE E SUN & 

Di dalam kita poenja Henllok. kita 

bawah roepa-roepa tempat di kota Betawi ini. Gambar diatas app Apek 

Pasar Ikan, tetapi masih Beni lajar lagi. 

Bikinlah portret pada 

Ditanggoeng rapi dan netjis 

, Batavia-Centrum Ha 

  

FOT OGRAAF SIANG 
DAN MALEM Tas 
  

  

bersedia kapal-terbang, dengan di 

kita boeat Na ! 

Tarief sangat pantes 
      

| ngan) dari matjam2 oekoeran. Bi- 

  

  

—. TERDIRI 1934  — 

Sedia djocal rebana (terba- 

kinan ditanggoeng rapi serta lekas 
Toean-toean jang bikin pesanan, 
diminta sekoerang-koerangnja me- 
ngasih ocang separoh lebih da- 
hoeloe dari harga pesanan. Jang 
laennja dikirim dengan Rembours. 

Djoega djoeal beli koelit parih 
dan koelit kambing. 

Memoedjikan dengan hormat, 

Toko REBANA (Terbangan)     Kampoeng 19 ilir PALEMBANG. 

  

  

NI TOEKANG GIGI 

Thio Tjie Kim 
Pintoe Besar 6 Batavia 

Gigi bagi orang hidoep boekan sadja ada 
perhoeboengan besar sama kawarasan badan, 
tapi djoega ada ambil satoe kadoedoekan 
penting bagi kabagoesan: seande orang poe- 
nja gigi tjopoi (Jmpong) atawa dimakan koe- 
toe dalem tempo bitjara ketawa atawa ma - 
mah makanan nistjaja ilang sabagi 'kaba- 
goesannja dan rasanja jang enak: maka 
pasang dan tambel gigi telah djadi satoe 
roepatechnick jang penting, Kita menjakinin 
ilmoe gigi soeda berpoeloe taon, dan kita 
pertjaja jang kita poenja kapandean dalem 
ilmoe gigi ada tjoekoep sampoerna, boleh 
dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang 
asal, ditanggoeng dalem doea poeloe taon ka- 
loediboeat makan tida merasa sakitserta ting- 
gal koeat. 
Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim 

jang bisa semboehken sakit dalem satoe 
menit berhoeboeng sama malaise harganja 
ditoeroenken satoe botolf 1.— (satoe roepial.   

  

   

    

    

   
   

     
   
    

    

    
     

     
   

   

  

$ “rep Georgekis 

soetra Sitkom doewA 
“kali. lebar kleur ma- 

— jem-matjem 

Harga biasa 55 “cts. 

Sekarang 20 cts. p-el 

Soet 

. Gras linnen 

Sprein Goed. 4 x lebar 

  

. kwaliteit bagoes boeat 

randjang no 3 f 1.25 
ro 21140”     

“Crepe de Chine 

lebar, 

Sekarang 29 cts. p-el 

  

Gabbardinne 100 pCt 

Wool f 1.20 per El. 

  

Saroeng boeat orang 

Speciale harga boeat Hari-raja 
Djangan liwatken “ini tempo jang baik. dibawah 

, matjem barang jang moerah. Akan tetapi Man itoe obral ada ribocan barang-barang 

jang .moerah: Mintalah prijscourant gratis ! 
PEN am ana 

ini ada 

ra ijs doewa kali Kwaliteit 

matjem2 kleur 

keanpnaip: PAapgS SD 'Saroeng fjap koersi konek wang. keya- Kain “onta 24 at 
terlaloe koewat. REA AI ma kA an SMA tetek ne M3 ic Kha Ki Driel 17 cts. 

: f 155 NN “— Driel poetih 18 cts. 
Sekarang 55 p.el 5 

Kain pandjang Batik Reforin stof 

'Klamboe soedah djait Boewat kemedja tocan TOKO 4 f 0.35 

bagoes   besar KO35 

  

Klamboe tulle 

paling 'ba- 

goes dubbel geweven- 

de 4 kali lebar 

Harga biasa 45 «ts. 

: : Sekarang 30 cts. p.el 

  

Bad Handdoeken 

Handdoek mandi dari 

  

dan anak2” kwaliteit 

| Sekarang 15 cs. p.el 

dikasih fjonto dan sedikit 

Saroeng tjap koersi 

f 1,55 

Roepa saroeng tenoe- 

nan dari 3f175-225 
f 6. 

  

Boeat pakean Toecan 

Tussor, kwaliteit baik 
p.el 15 cts. 

  

DELIMA 
| Pasar Senen Bat-C.     

  

Berdiri di pinggir pagar." 
2 Ona 
SAEROEN 

31 Bagian ke V. 

BEBERAPA RINTANGAN. 

.. Soetijah pegang 
ngan kedoea tangannja taroh pipinja| 
di lengan badjoenja Oemar sehingga| 

“air matanja mengenai lengan : badjoej 
djasnja. 

»Kau tahoe bahwa saja mentjinta 
dengan sesoenggoehnja hati, boekan?“ | 

.. mini saja tahoe“ djawab Soetijah. 
Tetapi boekan ini hal, hanja nasib 
diri saja sendiri jang .menjebabkan| 
saja menangis. 

|. Begini liefste. Saja pikir kau tidak 
boleh lama lagi tinggal di. sini. Dan: 
poelang ke ant lah saja djoega 
tidak idzinkan, Kau tahoe bagaimana 
oelat Tati di waktoe belakangan 'ini, 

itoe tangan de- 

ng 

hoeboengan kita berdoea. Ini saja 
tahoe - benar. Kau pendeknja mesti 

Ipergi dari ini roemah dengan djangan 
toenggoe lama-lama lagi". 

»Kemana ?" 
»Ke Semarang dengan saja". 
,O tidak Oemar. Beloem..., be- 

loem. Sebeloem beres tidak bisa". 
»Sekarang begini sadja. Saja poenja 

seorang 'toea seperti bapa sendiri, 
orang desa tetapi baik hatinja. Kau 
akan saja titipkan di sana selamanja 
toenggoe poetoesan". 
“Dimana ?“ 
«Di Selabintana, Soekaboemi". 

Soetijah 
'Dengan matanja jang basah ia djawa: 
»O tidak. Tidak bisa. Soekamoemi 
falah tempat dimana saja' doeloe 
sekolah, dan .... abis ' kawin dengan 
Soemardi sebeloem ke Bandoeng ting- 
|gal di Soekaboemi. Tidak boeat saja 
berat sekali di tempat dimana banjak 
peringatan doeloe-doeloe”. 

Oemar lihatkan Soetijah dengan 
mata jang mengandoeng arti, seolah- 
olah iri hati pada. itoe tempo jang 
doeloe-doeloe. 

“ sTetapi, apakah kau betoel-betoel   mentjinta saja adindakoe ?“ 

  

seperti koerang soeka melihat per- 

lepaskan tangan Oemar.f 

        
»Tentoe. Ini ta' oesah kau sang- 

sikan Oemar. Bagaimana saja mesti 
oendjoek memang soekar. Saja tjinta 
pada kau, tjinta jang ta” ada hing- 
ganja". - 

,»Kalau begitoe mesti lekas-lekas 
ada keberesan. Saja akan kerdjakan 
apa seperloenja, bagaimana tidak tahoe 
tetapi tjoekoeplah rasanja djikalau 
kau telah kasih kepastian pada saja 
tentang  itoe ketjinta'an. Serahkan 
sadja pada saja". 

,,Djangan saja mesti tersiksa begini, 
maloe rasanja alamkan ini lelakon. 
Oemar, jikalau kau tjinta betoel, 
tolonglah bereskan diri saja .. 

“ Oemar kelihatan dalam bingoeng, 
la tidak tahoe tindakan mana ia ha- 
roes berboeat lebih doeloe, 

la pegang tangan Soetijah tepak 
tepak dengan perkataan: ,,Saja akan 
oeroes" 
Oemar ambil ia poenja topi mening- 

galkan Soetijah. Soetijah lantas ma 
soek kedalam. Di pintoe pager Oemar 
ketemoe dengan njonja Koosman jang 
poelang 'dari vergadering sebab ver- 
gaderingnja tidak djadi. 

»Hallo”” Oemar, , tidak 
saja doeloe ?" 

»Tidak”. Ada oeroesan jang perloe 

toenggoe   'di oeroes dengan lekas", kata Oemar 
1 

  
  “5S 

onkos kirim, Djosg 

  

TOKO COOPERATIE ,BOEDI ISTRI 
TNAGEAN MANONDJAJA 

Selamanja kita sedia ketjap blekan dan botolan no. 1 

dan no 2, keloearan C,B,I. Manondjaja jang soedah 

terkenal dimana-mana tempat. Rasanja dan haroemnja 

kita teroesah seboetkan '!agi. 
Harga boeat djoeal lagi, direken harga jang pantes, 

Atoer pesenan selamanja dengan REMBOURS. 

Monster djika diminta, dikasih pertjoema, ketjoeali 

jang tida kalah sama minjak Tjiamis 

Menoenggoe dengan hormat Njonja2 dan Toean2 
poenja pesenan. 

Pengoeroes C.B.I. 

'a kita mendjoea! minjak klapa, 

Man crdjaja 

  
    

bikin 

bahoenja. 

Abdulkadir 

Agenten       
Tjoa Keng         

Kabagoesannja ramboet ada 

makotanja orang perempoean 

Pendjagaan jang paling sampoerna boeat 

toemboeh dan koewatken akarnja 

ramboet, serta ilangken gatelnja ketombe, 

tjoema minjak ramboet Haarolie , GALE- 
NICA“ jang baik kwaliteitnja dan haroem 

Per flesch 50 gram prijsnja tjoema F 0.30.— 

Bisa dapat beli diantero tempat 

Verkoop Agent voor West-Java 

Ong Kian Tjeng, Molenvliet Batavia-Stad. 

Verkoop-Agent voor Cooperatie 

Chem, Handel , SEMEROE" Sawa Besar 

Oey Tiang Tjaij. Slawie. 
'Borduur Modiste ,,Bie Seng” Pasar Baroe Bandoeng 

'Batik- Handel ,,Go Kang Ho" 1 5 

Hoofd-Depot Patent-Medic : Handel 

GALENICA“ 
Tanah Abang 34, — 

bin Ishak. Karet Batavia-C. 

Batavia-C, 

Seng. Belinjoe (Bangka). 

Batavia-C.     
  

  

2, Batikan dan saroeng2 

  
masa KANAN ARA ak aa 

Ibanjak-banjak . pada saja". 

    

dengan moekanja ernstig zonder ada 

senjoemannja sebagaimana biasanja 

ia terlihat djikalau bitjara dengan 

orang perempoean. 
Ini kecada'an mengherankan njonja 

Koosman, sebab mana ia lantas tanja: 
»Abis tjektjoak? Oeroesan apa? Di- 
marahi oleh Soetijah“. 

»Tidak. Soekalah ini djangan tanja 
Dengan 

kata begitoe Oemar lantas pergi ting- 
galkan Injonja Koosman jang" masik 
berdiri dan lihatkan ia poenja langkah. 

Oemar panggil taxi dan soeroeh 
Sopirnja lekas menoedjoe keroemahnja, 

Bagian ke VI. 
TETAMOE DARI BETAWI. 

Sebagai orang biasa Oemar poenja 
sifat baik dan djelek. Ia bela terhadap 
sobatnja, soeka tolong orang, adatnja 
sopan-santoen, tidak soeka berhi- 
toegan dengan sobat-sobatnja, manis 
boedinja, tetapi lembek terhadap ke- 
tjantikan perempoean, Dan, dimana 
soal perempoean soedah djadi piki- 
ran, ia tidak perdoeli siapa djoega. 
Dan apa jang akan terdjadi djoega! 

  

TOEAN-IOEAN DAN NJONJA2 PERLOE PAKAI 
1: Ketoe oedeng roepa-roepa model 

plekat 

3, Topi Panama Radjapolah, 
4. Petji beloedroe. slof2 dan troempah 

5. d.LI- barang jang ditanggoeng 8 

koeatnja dan harga menjenangkan 

Koendjoengilah 

TOKO E.M, MOECHTAR 
Ketoe oedeng makerij Noord Passersiraat 11 

BAN DOEFENG 
Djoega Agenschap: Djamoe tjampoer sari, Bedak Sari Pohafji 

dan Tablet sportman jang terkenal 

je ebon akan inn akan sean NAN ba amin MAS bna ang 

    

Inilah jang menjebabkan Oemar 
selain poenja sobat banjak, djoega 
poenja moesoeh. Hanja, di antara itoe 
moesoeh-moesoehi biasanja takoet pada 
Oemar dan Oemar mengerti poenja 
moesoeh-moesoeh itoe poen mengerti 
djoega mereka sama takoet pada ia, 
maka Sering ia kata: ,Biar orang 
moesoehi saja, tetapi asal orang poe- 
nja respect terhadap saja“. Dan, ini 
selaloe  oeroesan 
perempoean sebab moesosh lainnja 
ja tidak poenja. 

Adatnja jang tidak sabaran menje- 
babkari. ia sepoelangnja dari Soetijah 
lantas pak pakaian dalam koffer. Pa- 
ginja djam 6.45 berangkat ke Ban- 
doeng. 

Tadinja maoe teroes ke Pasir Ka- 
liki, tetapi sebab tidak sabar lagi, 
ia teroes naik taxi ke departement 
dimana Soemardi bekerdja. 

Kira-kira djam 10 pagi ia sampai 
di kantoor dimana Soemardi bekerdja. 
Oppas pakaian hidjau dengan di 
leher badjoenja potongan letter itoe 
kantoor ketemoei ia.   tidak dipikirkan, poen tidak bagai-   mana perasa'an oran lain. 

Akan disamboeng' 

  

jang menjangkoet 
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