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' PENDOEDOEK DAN GE- 

MEENTE 
aa 

Boekan dari haoes  vergadering, 

boekan poela dari hanja kebawa2 

hasoetan djikalau “kemaren doeloe) . 

orang banjak sekali datang. koen 

djoengi vergadering di Gang Kenari, | 

tetapi dari sebab memang ketarik 

hatinja, mendjoempai dengan so'al 

so'al (onderwerpen) jang betoel betoel 

? mengenai penghidoe pannja sehari-hari. 

Tidak ada satoe instelling jang 

sangat impopulair bagi pendoedoek- 

pendoedoek ' kampoeng seperti Ge- 

meente. biasanja djikalau perkata'an 

»Mintrat“ dioetjapkan keloearnja itoe 

perkata'an dibarengi dengan perasa'an 

keberatan. Berat pada padjak ini dan 

itoe, berat pada peratoerannja jang 

menjesatkan pentjariannja ! 
Tidak boleh disangkal, banjak Ge- 

meente ambil atoeran2 oentoek kebai-|. 

kan kota (meskipoen masih mendjadj 

pertanjaan djikalau diseboet , Oentoek 

kebaikan oe moem") tetapi semoea 

itoe dengan ongkos jg pendoedoeknja | 

diambil dari roepa2:matjam| pikoel, 

padjak dan 
lagi, : 

Tidak ada orang jang terima dengan 

lain pokngeean geang. 

“senang tiap2 “kenaikan padjak, mes-| 

kipoen digoenakan boeat membikin ini 

doenia mendjadi seperti sorga. 

Keberatan: roepa2 itoe tidak akan 

Pa 'kita oelangi di sini, kemaren doeloe 

. tjoekoep dibitjarakan dan dengan sing 

' kat verslagnja ada dilain bagian. 

nama ,, Kerapatan komite Pembela kam 

poeng” kiranja akan berhasil, dan 

bagi jang wadjib djanganlah anggap 

ini comite sebagai terdiri atas hasoc- 

tan dari fihak jang mana djoega, te- 

tapi haroes diambil goenanja oentoek 

'mengetahoei keberatan2 pendogdork 

Gemeente Betawi. 

“Dari fihak Gemeente sendiri soedah 

“ada itoe Comite oentoek memperse-: 

lidiki keberatan2 orang kampoeng, 

dan ini comite ada bergoena djikalau 

dilakoekan pekerdjaan2 jang memang: 
boeat mendengar dan menimbang ke 

beratan orang banjak, djangan hanja 

diadakan oentoek pelengkapan dan na 

ma sadja. 
Sementara itoe goenanja itoe comite 

ada lagi jang lebih penting jalah se- 

bagaimana dikehendaki oleh toean 

'Sjah-Sapi-ie dan Dr. Kayadoe oen 

toek mengadakan perhoeboengan an 

tara pendoedoek dengan Gemeente 

dan dengan Nationale Fractie. 

Sampai sekarang perhoeboengan 

antara pendoedoek dan wakilnja sa- 

dja boleh dibilang tidak ada. Tidak 

ada satoe tempat atau kesempatan di 

sediakan oleh Nationale fractie boeat 

soepaja pendoedoek bangsa kita bisa 

memadjoekan keberatan- -keberatannja, 

dan poen selain itoe memang orang2 

'kampoeng biasa tidak tahoe pada 

Siapa mereka haroes memadjoekan 

. keberatannja. 

' Leden Gemeenteraad bangsa kita 
'haroes dan wadjib perhatikan pada 

' itoe keloeh-kesah pendoedoek, sebab 
serdosalah mereka jang hanja mende 

kati pendoedoek oentoek ambil hati 

“nja waktoe diadakan pemilihan, teta- 

“pi membelakangkan mereka sesoedah 

— dapat korsi di Koningsplein Zuid. 

Mr, Hadi dalam vergadering kema- 

ren bermaksoed baik, tetapi telah 

' berlakoe koerang tactisch, Perboeatan 

$ Kantoor Administratie 

nuari, soedah dipakai satoe 

|botol“ jang menjala dengan tidak ter 

Senen 107 Batavia Centrum, telefon 1810 WI. 
1x 

  

Administrateur S. M. SOEBRATAa. 
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Indonesia satoe kwartaat” , f 450 

it 5.50 Locar Indonesia . 

Boleh  dibajar 

brenti 
3 

'boelanan, tetapi 

haroes diachir. kwartaal, 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie, 
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' Minjak tanah di Palembang. 

3orang mati terbakar. 

Aneta kawatkan dari Palembang, wak 

toe ada orang jang mentjoba mentjoeri 

minjak tanah dari fabriek minjak tanah 

di Soebandjerigi pada. tanggal 31 Ja- 
“lampoe 

toetoep. Oleh karena itoe, soemoer 

minjak tanah Soengei Taham terbakar. 

Baiknja api ini« bisa dipadamkan 

dengan segera. Tapi didekatnja tempat 

itoe, soedah terdapat majitnja seorang 

jang tidak dikenal dan seloeroeh ba- 

dannja gesang kena api. 
Politie, jang dengan “segera diberi- 

tahoekan, masih dapatkan 3 Sina orang 

lain lagi, 
Spg 

Overgangsbezoldiging akan diha- 
poeskan. 1 

Moelai dengan tahoen 
1936. : 

Toecan De Hoog soedah madjoekan 
pertanjaan kepada Pemerintah ten- 
tang penghapoesannja itoe Overgangs- 
bezoldigingen. 
'Regeeringsgemachtigde. oentoek oe- 

roesan oeang mendjawab, bahwa Over- 
gangsbezoldiging ini dengan tentoe 

tidak akan dihapoeskan di dalam ta- 

hoen 1935. 
Tapi betoel ada niatan oentoek se- 

mentara waktoe, soepaja dengan lam- 
bat laoen dihapoeskan Overgangsbe- 

| “Izoldiging ini, moelai dari tahoen 1936 

Seroean comite oentoek ditiap2| kam: 

poeng diadakan gaboengan dengan 5 
dan seteroesnja. 

jang begitoe tidak bisa menambah 
rapatnja antara pendoedoek dan leden 

Gemeenteraad bangsa kita, tetapi 

sebaliknja dari itoe, menimboelkan 

ketjoeriga'an, bahwa anggauta Indone- 

siers sesoedah ada di Gemeenteraad, 

Ikena pengaroeh dari'toean-toean besar 

sekitarnja, tidak membela kepentingan 

orang kampoeng, tetapi membela tjara- 

tjara Gemeente memoengoet oeang 

dari pendoedoek jang memang merasa 

berat ! 
Kita ingat proces-communisten di 

idi Karet jang toeroet melakoekan 

actie communisten dengan perboeatan 
itoe, di depan Landraad ditanja oleh 

president apakah mereka bentji pada 
Gouvernement, sama djawab, sekali- 
kali tidak, melainkan sakit hati pada 
Mintrat ! aa 

Lelakon ini djangan dioelangi, dan 

sepantasnja djikalau pemoeka-pemoe- 

ka pimpin aliran koerang senang itoe 

pada djalan jang wettig, dan tentoe 

sadja fihak Gemeente haroes perhati- 

kan adanja Comite itoe, dengar dan 

pertimbangkan semoea keberatan- 
keberatan jang dimadjoekan. 

Anggauta Nationale Fractie mempoe- 

njai tanggoengan jang lebih berat dji- 

kalau pendoedoek sekarang soedah 

moelai maoe controle pekerdja'annja, 

tidak lagi menjerah dan masa bodo 
seperti doeloe. Tetapi ini hal memang 

soedah sebagai conseguentienja tocan2 
terseboet jang telah maoe (dan ingin) 
doedoek sebagai wakil orang2 kam-| 
poeng di Betawi ini. 
Moedak:2an antara Comite dengan 

Fractie dan Gemeente bisa mendapat- 
kan ketjotjokan oentoek bekerdja ber- 

sama oentoek ketenteraman pendoe- 

doek seoemoemnja ....!   Ss. 

tanah dengan 

tahoen 1926. Beberapa. pendoedoek | 

Penangkap ikan bangsa Tionghoa. 
Mensoesir toekang 
mendjala, 

Aneta kawatkan dari Bogor, bahwa 

menoeroet telegram dari Gezaighebber 
'|di Mempawa kepada Resident Pontia 
nak, dilaoetan territeriaal (jang masih 
ada dibawah daerah kekoeasaan Goe- 
pernemen) diantara desa2 Mempawa 
dan Seidoeri, ada 25 penangkap ikan 
bangsa Tionghoa dengan lepaskan tem 

bakan revolver mengossir 3 orang 

toekang penangkap ikan bangsa Indo 

nesia,“soepaja mereka tarik majangnja |. 

dan meninggalkan tempat penangkapan 

ikan itoe. 

Patroeli militair soedah dikirimkan 

ketempat itoe boeat menjoesoel penang 

kap ikan bangsa Tionghoa itoe. Pe- 

ngedjaran ini sampai patang beloem 

berhasil. 
ge 

Toekang gerobak mengamoek. 

Tiga Politie agenten 

mati. 

 Pegawaigemeente koe 

toeng tangannja. 
| perlawanan teratoer. 

Aneta kawatkan hari Senen dari Se 

marang, di kampoeng Kaliwage di kota 
Semarang soedah: terdjadi perlawanan 

jang hebat, bahwa 3 orang Politie- 

mati terboenoeh. 
Posthuis-Commandant djatoeh ke 

loeka pajah, ' hampir 

poetoes djiwanja, 

Chef dari Recherche jang ada hadlir 
di itoe tempat, mintak pertolongan 

.|dari Hoofdbureau van Politie. 

xx 

' Lebih djaoeh Aneta kawatkan: Se- 

perti biasanja saban kwartaal, semoea 

gerobak2 mesti di-kir, sekalian toe- 

kang2 gerobak itoe mesti bajar Ge- 

'meente-belasting. 

Terhadap Gemeente-belasting ini, 

beberapa toekang gerobak danspeciaal 

dari desa2 loear kota Semarang dian- 

tara mana desa Genoek, soedah mela 

koekan actie dengan 'keras sekali. 

Actie ini berboekti dengan berdirinja 

”Perkoempoelan Toekang Gerobak", 

(Vereeniging van Gerobakvoerders, 

kata Aneta). 

Tadi pagi soedah kedjadian perla 

wanan terhadap itoe belasting di kam 

poeng Kaligawe, di batas sebelah 

Timoernja kota Semarang. 

Seorang pegawai Gemeente Sema- 

rang bangsa Belanda, bernama de Boer, 

soedah dibatjok tangannja sampai poe 

toes. Kemoedian datang Politie-agen- 
ten dari Posthuis dengan pedang ter 

hoenoes bocat memberi pertolongan. 

Tapi k.l. 30 orang toekang gerobak 

teroes menjerang mereka itoe dan ram 
pas pedangnja 2 Politie- -agent teroes 
diboenoeh, sedang Posthuis-Goman- 
dant soedah djatoeh ditanah dengan 

loeka pajah, hampir melajang djiwanja. 

Tidak selang berapa lama lagi, da 
tang pertolongan, setelah mana 'toe- 

kang2 gerobak itoe melarikan diri, di 
kedjar oleh 100 Politie-agenten semoea 
bersendjata dengan lengkap. Poen Veld 

at bantoe mengedjar. 

Itoe pegawai Gemeente de Boer ma 

sih hidoep. 
Seorang toekang gerobak djoega ma 

ti terboenoeh. 

Perlawanan lagi. 

Tadi pagi Aneta teroes kawatkan 

dari Semarang, kemaren malam berang   kat lagi serombongan orang Politie 

agent -dan-seorang-toekang gerobak | 

politie dari Demak soedah datang boe| 

  

boeat menangkap berpoeloeh-poeloeh 

toekang gerobak dari desa Genoek 
jang beloem kena tertangkap. 

Sampai pagi-pagi, Politie periksa 

Toemah2nja, sawah2 dan tambak2. 

Sesoedahnjaterdjadiper 

lawanan lagi, 
nangkaplagi12 orangtoe- 

kang gerobakjang bersen- 
djatatoembak dan potongan 

kajoe. 

Tidak ada orang jang Manna 
tjelaka atau loeka. 

Mengoeboerkorban. 

Ini sore itoe 3 Politie-agenten jang 

mendjadi korban perlawanan, akan di 

koeboer dengan kehormatan Politie. 

Berangkatnja dari tangsi Politie di 

Djoernatan. 
Paling belakang Aneta dari Semar 

rang kawatkan bahwa kemaren ada 

580 orang2 desa sekitarnja Kaligawe 

soedah ditahan dan disiarkan dibagi- 

bagikan diantara Hoofdbureau dan 

4 secties. 
Dengan segera dimoelai dengan 

pemeriksaan dan pilihan siapa jang 

.Imempoenjai salah. 

Kemaren malam masih, hampir se- 

moea orang bisa poelang kembali 

kekampoengnja ketjoeali doea ttiga 

poeloek orang tetap ditahan. 
Diantara mereka jang ditangkap, 

ada seorang jang bernama Soenan 

Kali, seorang gila kata Aneta dan pe- 

mimpin kepala jang menjiarkan soerat2 

dimana diterangkan bahwa tidak oe- 
sah sekali membajar belasting. 

Selainnja djoega ditahan. PenaniN 

|Kasandopo dan Soekarni. 

—0— 

Perampokan di Madioen. 

Apakah sebabnja? 

Waktoe membitjarakan pertanjaan- 
nja toean Soeroso' tentang '“itoe pe- 
rampokan di Madioen, toean terseboet 
memperingatkan  toelisannja toean 
Soebianto dalam soerat kabar ,,Lo- 
comotief", jang menerangkan se- 
bab2nja dengan teroetama- didalam 
kebanjakan atoeran2 oentoek pendoe- 
doek Rakjat. 

Rakjat soedah ,,bosan” dari ini roepa 
roepa atoeran. 

Toean Soeroso mengira bahwa lebih 
dari 700 orang dari mereka jang di 
tangkap, hanja ikoet2 sadja, jang tidak 
akan mendjadi baik kembali djika 
mereka dihoekoem, tapi sebaliknja, 
mendjadi lebih djahat. 

Satoe2nja djalan oentoek mereka, 

jalah soepaja dipindahkan sadja ke 
Banjoewangi didalam kolonisatie. 

sy 

Peperangan di Charchar. 

Soedahteratoer. 
Peiping, 5 Feb. fAnetal| Dite- 

rangkan dengan officieel bahwa ke 
djadian di daerah Charchar sekarang 
soedah diatoer. 

Japan akan oendoerkan bala-tenta- 
ranja. sampai di garis aslinja disebe- 
lah Barat dari Jehol dan Tiongkok 
akan berdiam di belakang garis Shih 
Touchen, Tse Toung, Chatze di se 
belah Timoernja Tembok Besar. 

—G— 

Ketjelakaan Austinette. 
20rang mati, 7 loeka. 

Aneta kawatkan dari Cheribon, 
Minggoe sore satoe Austinette jang 
sedang ada dalam perdjalanan dari 
Sindanglaoet ke Cheribon, soedah kena 
»Slip” didekat desa Boetet dan teroes 
terbalik, 

2 orang teroes mati, 7 jang menda-. 
pat loeka, diantara mana ada jang   heibat djoega. 

Politie.meyi 

  

   
       

  

Aan 38 NA 

lte 
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PLAAT- PLAAT 
HIS MASTER'S VOICE 

FL. 2.20 PER STUK 
Dengerlah opname2 jang paling 

baroe dari Miss Jacoba, Abdullah, 

Sapulity dan lagoe Djawa dan 

Soenda. 

  

  

Mintalah prijscourant -dari 

Importeurs. 

N. V. Handel Mij v/h C.M. Luyks 

Batavia - Centrum, - Noordwijk 27 

Bandoeng. Bragaweg . 40. 

Ditjari Agent2 di mana2 tempat. 

o 

      
  

Goenoeng Krakatau. 

Poetih-hitamadadi 
dalam Mode, 

Aneta kawatkan dari Serang, tanggal 
1 Februari dari poekoel 11,30 sampai 
poekoel 5,30 sore, ada 9 kali letoesan 
jang berasap poetih. 

Tanggal 2 Febr. di waktoe pagi, 
ada 6 kali letoesan berasap poetih, 
sedang bekerdjanja lebih keras. 

Poekoel 12,13 tengah hari menge- 
loearkan letoesen jang berasap poetih 
jang 600 “meter tingginja dan poekoel 
12:33 diganti oleh letoesan poetih jang 
300 meter tingginja. 

Tanggal 4 Februari poekoel 6,12 
pagi ada letoesan hitam dari 500 meter 
tingginja, poekoel 9,52 ada letoesan 
hitam dari 600 meter, Sampai poekoel 
ll ada 45 kali letoesan berganti2 
Poetih diselang oleh hitam, tingginja 
diantara 200 dan 600 meter. 

xx 

Ada-ada sadja! Tanggal 3 kita: ke 
pesanggrahan Pasaoeran boeat menon 
ton “Krakatau, Tapi selain dari pada 
.mengeboel” poetih saban minnut, 
sama sekali tidak kelihatan apa-apa. 
Seperti djoega takoet. ditonton oleh 

'lorang soerat kabar! (Red). 
— Yg — 

'Soentikan pest. 
Menarik banjak 
perhatian, 

Ateta kawatkan dari Bandoeng, 
menoeroet A.I. D. soentikan pest di 
onder-district Rantjaekek soedah se 
lesai. Lebih dari 90 pCt. dari pendoe 
doek anak negeri soedah “disoentik, 

Sekarang sedang dimoelai di district 
Madjalaja. 

Di District Leuwisari, Regentsehap 
Tasikmalaja, hanja ada 5 atau 6 pCt. 
dari pendoedoek jang mangkir tidak 
maoe disoentik, 

Tn 

Gempa buemi, 
Dibeberap 

Aneta dari Tegal kabark 
malam Senen poekoel 9 koe seper 
ampat dan poekoel 10 malam dirasa 
kan gempa boemi jang keras sekali 
di: onderneming, Samoedra dan desa 
Tjipanas di sekitarnja Boemiajoe, 

Keroegian tidak ada. 

Aneta dari Tasikmalaja kawatkarr, 
2 Be sore poekoel 3, terasa gein 

a Dboemi sampai 4 kali jang tid 
begitoe heibat. Nan 

". Kemoedian ada toeroen hoedjan ba 
toe es. 

Djoega" di Garoet hari Senen, poes 
koel setengah 3 sore, soedah terasa 
gempa boemi.   et 9 mona 

                

     

   



  

   
    

          

   

   

   
   

  

   

      

   

      

   

          

   

   

    

   

    

   
   

   

        

   
    

   
   

        

   

    

   
   

  

   

   

  

   

  

   

                  

   

  

   

   

  

Selamanja n 
N sadja. 

—.&. Menoeroet kabar2 jang diterima doea 
hari beroentoen, maka an aan 

  

antara wakil2 pemerentah Fransch 
Inggris di Londen berhasil dengan 

baik. Communigue menjoesoel com- | 
munigu& bahwa dalam segala hal di 
dapat persetoedjoean, dan masing2 
fihak merasa senang, bahwa pembit! 
raan itoe berlakoenja setjara sahaba 

dan tidak menimboelkan pertjektjokan 
soeatoe apa. Te Rn 

Dalam pembitjaraan jang penting 
"al perdamaian € ala 

  

   bat | 

tentang. so' 
djataan, maka kembali Duitschlan 
itoe diboeat sebagai sato: 
penting sekali. FrankrijK | 

senang hati, djikalau dari 
sendiri tidak didapat pertanggoengan 
akan keselamatannja negeri Frankrijk. 
Frankrijk ingin sekali tahoe, berapakah 

banjaknja orang di Duitschland, jang 

soedah dididik dalam oeroesan mili 

tair dan pandai dalam oeroesan pe 
rang. "2 2 2 Bia 2 SALE, 

Duitschland, selaloe Ba 

sadja "jang dikoeatirkan, akan tetapi 

Sa, Frankrijk sendiri, tidak di 

pikirkan, sedang dari sanalah bahaja 

akan mengantjam. st aa 

Menoeroet pendapatan pemeriksaan 

merentah Duitsch tentang persendja 

taannja Sovjet Rusland, antara lain dite 

rangkan demikian : 

— Keterangan lebin 

pat dari pidatonja 
oeroesan Pembela. 

  

  

       

djaoeh bisa dida- 

Vice Commissaris 

Negeri, Tukashevs- 

ki, dalam congres ke 7 dari Soviet 

Rusland:. Ia ini kata, bahwa balatenta 

ra merah dalam 4 tahoen jang laloe, 

ditambah dari 562,000 orang djadi 

940,000 orang, sedang begrooting. pe 

perangan soedah ditetapkan 5 milliard 

roebel mas, jang tadinja tjoema ditak 

sir tjoemah Isetengah milliard roebel 
  

Mpalam 4 tahoen jang laloe, maka 

soekan oedara Rus diperloeaskan 

Kengan 330pCt, pasoekan tank (ben- 

teng wadja jang bisa berdjalan) dari 

-oekoeran sedang bertambah hampir de 

ngan 800pCt. Banjaknja tankketjil (jang 

'dikemoedikan oleh 1 orang) bertambah 

“dengan. 160pCt. dan pasoekan kapal 

“silam dengan 535pCt. : 

'““Soerat kabar Berliner Tageblatt 

mendapat kabar. bahwa begrooting 

peperangan dari Sovjet Rusland oen- 

. toek tahoen-1935 akan melebihi ta- 
'hoen2 jang laloe, jaitoe besarnja 

6 setengah milliard roebel mas. 

— Demikianlah itoe bahaja jang me- 

ngantjam dari sebelah Timoer, djaoeh 

dari Duitschland, akan tetapi. terlaloe 

dekat bagi benoea Barat. 
Duitschland sadja jang dikoeatirkan, 

sedang bagaimana djoega berkeras ha 

tinja pemerentah di Berlijo, negeri ini 

akan ketinggalan djaoeh dalam perlom 

baan persendjataan dengan negeri mana 

djoega. Lantaran soedah ditarik masoek 

dalam kalangan deenia Barat, 'maka 

Bovjet Rusland itoe tertarik djoega per 

hatiannja “kedjoeroesan doenia Barat 

itoe, dan dimana kaoem Bolschevick, 

dimana Bolshevisme sendiri, memang 

  

sekarang ini, soepaja diatas poeingnja 

dibangoenkan masjarakat com munist, 

maka sesoeatoe politie 

tangan... deng 
atas maksoed-dan azas it 

matanja orang, jan 

hat bahaja itoe, 
KN. : 

Jandjoerannja tocan Noengtjik, soedah 
(Idiadakan rapat tertoetoep boeat men- 

liam” Gang Mesigit Dalam Kebon Dje- 
Iroek, 

"| Rapat dikoendjoengi oleh lebih koe 
ma rang 70 orang jang sebagian besar 

Iberasal dari kota Palembang dan di- 

2 
Th
ai
 

    

dirikan “ Perserikatan Anak Palembang“ 
bertempat diroemah “Pendidikan Is- 

impin oleh toean Noengtjik, salah se |. 

aa AN NN MAAN 

. Openbarg vergadering c 

|“ 99#F#5#8-----—- 

Omita pembela 

kampoeng 
“Perdebatan” antara Mr. Hadi dengan H. A, Sa 
lim.— Straatbelasting minta diganti dengan pa- 
djak jang lain— Mengadakan soeatoe Kerapatan, 

  

orang Boekhouder di Tandjoeng Priok. 

oleh t. Kms. Oesman, kemoedian pem 
bitjaraan selandjoetnja diserahkan pada 

|kannja ini pertemoean tertoetoep dan 
"memperingatkan bahwa perserikatan 

'memang soedah terdiri sedari tahoen 
|1923, tetapi sebab penjakit pembo- 

san jany memang soekar hilangnja 

nja itoe perscrikatan goeloeng tikar. 

didirikan ini 

|rangkan 

'lainkan mengenai propaganda pendidi 

bermaksoed meroeboehkan masjarakat 

k berdjabatan 

an negeri2 lain berdasar 
oe. Boetalah 

g tidak maoe meli- 

  

'Djam 1 siang vergadering diboeka: 

t. Noengtjik. 
Spr. mengoeraikan maksoed diada- 

sematjam ini boeat dikota Betawi 

dari penjasit orang Palembang, achir 

“Katanja perhimpoenan jang hendak 
ialah perserikatan toe- 

loeng menoeloeng, tetapi tidak dite- 
rantjangan atau ontwerpnja 

perserikatan jang dimaksoedkan selan- | 
djoetnja. 

Toean Wedono (nama goeroe di 
Pendidikan Islam terseboet) angkat 
bitjara tetapi tidak : mengenai so'al 
dan kepentingan perserikatan Anak 
Palembang jang akan didirikan, me- 

kan dan sedikit bersamboengan de- 
ngan internationaal. 

Beloem ketentoean rantjangan ba- 
ngoenan bagaimana itoe perserikatan 

akan didirikan, lantas voorzitter (T. 
Noengtjik) madjoekan pertanjaan soe 
paja orang soeka masoek mendjadi 

lid, Disini lantas timboel sedikit per- 
debatan, sebab banjak orang mema 

djoekan keinginan soepaja lebih doe 

loe di dirikan Comite Pendirian jang | 
mengatoer segala apa jang perloe 

goena ini pendirian dan Statutennja, 
kemoedian baroe diremboekkan di 
persidangan openbaar, soepaja orang 

bisa menimbang apa ia tjotjok dengan 

itoe anggaran dasar dan maksoed 

toedjoean 'itoe perserikatan atau 

tidak. : 
Pendeknja soepaja dibikin ontwerp 

tentang itoe perserikatan jang hendak) 

dibangoenkan, baroe .orang bisa me 

nimbang sateedjoe atau tidaknja ma 

soek itoe perserikatan. 
Toean Noengtjik tetap berpendirian, 

berdiri doeloe perserikatan, baroe 

membikin anggaran dasar dll. disi 

(dang tertoetoep. : “eno 1 
— Ach'rnja diringkaskan sadja menoe 

roet ke inginan toean Noentijk ke 

moedian adres mereka jang hadir se 

kalian tetoes ditjatat sebagai anggauta 

soepaja selandjoetnja dibikin verga 

dering lagi boeat meremboekkan hal 

Statuten dan Huishoudelijk reglement. 

Demikianlah  djalannja organi- 
satie terseboet sehingga sore baroe 

orang boebaran. 

Bioscopiana. 

.Waaris Opa?" di 

$ Rialto Senen. 

. Djika maoe awet moeda, mesti. se- 

nang pikiran. Djika maoe senang pi- 

kirar mesti nonto1 film jang terseboet 

diatas... : 

Toecan tentoe ketawa sampai ber- 

pingkal2 sehingga- hilang segala ke 

soesahan | | az 
| Film jang terseboet diatas itoe soe 

dah dimainkan dibeberapa bioscoop 

disini dengan dapat perhatian jang 

loear biasa. . era 
'Begitoe poela semalam waktoe di 

poetar di Rialto Senen, berdjedjel 

orang jang nonton. 

Bring Em Back Alive, 
Ini film soedah dipertoendjoekkan 

di Alhambra Sawah Besar, satoe per- 

toendjoekan jang .menjatakan bahwa 

bekerdja dengan segenap fikiran dan 

akal, dipersendjatai poela oleh karak- 

ter jang tegoeh dan energie jang koeat, 

oentoek mentjapai sesocatoe maksoed 

itoe, achirnja kelak dapatlah ditjapai 
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L.. Jang mempoenjai Radio. 

: Tapi tidak dengan 
: vergunning. : 

aktoe membitjarakan pertanjaan- 
Van Helsdingen tentang 

1 terhadap orang2 jang mem- 
dio tapi tidak dengan ver- 

gunning, toean terseboet menerangkan 
bahwa kebanjakan dari mereka jang 
mempoenjai radio ada 3 kali lebih 
dari pada jang sebanjaknja vergun- 
ning jang dibagikan. 

Keadaan 
sadja, kata toean terseboet dan ia 
mengharap soepaja mereka akan di 
toentoet. : 
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Perserikatan anak Palembang. . 

“Oprichtingsvergadering 
tertoetoep. 

Pada hari Minggoe 3 Februari jbl. 

atas oesaha beberapa pendoedoek jang 

itoe tidak bisa dibiarkan | 

segala apa jang ditjita-tjitakan terse- 

boet. 
Dalam ini film nampak seorang jang 

'bekerdja dengan mempoenjai sifat2 

seperti kita seboetkan diatas, sehingga 

beberapa matjam binatang2 jang boeas 

sekalipoen dapat ditangkapinja dengan 

dapat menghindarkan sekalian bahaja 

jang bisa menimpa dirinja 
—0— 

TO OS 

,Trans-Pacific“ goeloeng tikar, 

Redacteurnja akan 

- ditoentoet. 

Madjallah Minggoean »Trans-Paci- 

fic“ dibawah pimpinannja toean F. H. 

van Wijk, doeloe hoafdredacteur ,, Java 

Bode“ dan dilepas lantaran soerat ra 

hasia dari Marine telah goeloeng ti- 

karnja. 
Sekarang direc.ic dari madjallah itoe 

soedah mengadoe sama politie bahwa 

toean terseboet soedah menggelapkan 

ocang adverter.tie dan beberapa medja- 

korsie poela. Dari itoelah maka ma- 

9. pagi. 

|kenal itoe diganti sadja dengan -lain 

'Tjoema sadja napaskita tidak 

Sebagaimana soedah dikabarkan hari 
Minggoe jbl. di gedoeng Permoefaka- 
tan Gang Kenari soedah diadakan open 
bare vergadering oleh comite terse- 
boet diatas palah oentoek meringankan 
beban merela jang poenja roemah 
didalam gemeente Betawi. 

Voorzitter dari comite itoe jang ter- 
oetama didjelmakan lantaran kebera- 
tan beban jang dipikoelnja oleh pen- 
doedoek Tanah-tinggi. Pontjol adalah 
toean Kadar. £ 
.Poen kemaren vergadering terseboet 

ada dibawah pimpinannja moelai djam 
Djoemblahnja publiek ada 

loear biasa teroetama kaoem Marhaen 
jang benar2. hendak memadjoekan 
keberatannja terhadap.beberapa atoe- 
ran dari Gemeente, Beberapa kaoem 
intellectueelen poen tidak ketinggalan 
dan selandjoetnja nampak beberapa 
anggauta2 Gemeente. dari Nationale 
Fractie dan P.I.D. di wakili oleh toean2 
Hassebein Soenoto dan mantri-politie 
Soekarta. . C: f 
Pedatonja voorzitter bermaksoed 

jalah soepaja beban jang dipikoelnja 
oleh pendoedoek Tanah-Tinggi dan 
bisa djadi akan menjerang pendoe- 
doek2 kampoeng lainnja jang” ada di 
bawah tangan Gemeente diringankan 
jalah soepaja straatbelasting jang ter 

tjara poengoetan, Disitoe toean Kadar 
memberi bermatjam matjam tjontoh 
sepertinja todan H. Moehammad Ali 
jang mesti membajar sedjoemblah jang 
diseboetkan. 

Sebagai penoetoepnja dari oeraian 
ia sekali lagi .berseroe soepaja orang2 
kampoeng itoe bersatoe dan selandjoet 
nja membilang bahwa ini waktoe boe 
kan sadja ada straat belasting akan te 
tapi djoega verpondingsbelasting, loon- 
belasting dan tidak tahoe apa lagi. 

dikenakan padjak!! Disini 
tocan Hasehein minta soepaja spreker 
berbitjara djangan terlaloe keras. 

Setelah tocan Kadar selesai dengan 
pidatonja laloe tampil kemoeka toean 
H.A. Salim. . Ferlebih doeloe ia me- 
ngoetjap selamat sama jang hadtir 
dan menerangkan bahwa disini ia 
angkat bitjari boekan sebagai wakil 
dari P,S.S.I atau partij politiek lain- 
nja akan tetapi semata-mata sebagai 
pendoedoek Betawi. 

Diantara ia menerangkan bahwa 
doeloe semasa ia ketjil orang kampoeng. 
itoe tidak kenal sama sekali pada 
Gemeenfe dan atoeran2nja, Azas dan 
toedjoean dari tiap-tiap Gemeente 
disini jalah ada doea pertama soe- 
paja ia djangan mendapat maloe dari 
negeri loearan dan kedoea sedapit- 
dapatnja djoega memperbaiki keadaan 
didalamnja. Sebagai oempama ia me 
ngambil tjontoh seboeah roemah. 
'Gemeente itoe diroepakan sebagai 
roemah. Soepaja toean roemah itoei 
djangan akan, mendapat maloe dari 
tetamoe2nja maka sedapat dapatnjaia 
membenarkan dan memperhiasi dengan 
sebagoes bagoesnja itoe bagian moeka 
dari roemahnjajjalah serambi depannja. 

Inilah azas dan toedjoean Gemeente 
jang pertama..Dan soepaja perbedaan 
antara itoe serambi depan dengan 
lain lain kamar lagi tidak begitoe 
djaoeh maka poen kamar mandi dapoer 
serambi belakang dan lainnja haroes 
diperbaiki. Inilah politieknja Gemeente 
jang kedoea atau bekerdja oentoek 
memperbaiki keadaan didalam Gemeen 
tenja sendiri ' tehadap pendoedoek2 
masing2. 

Akan tetapi. oentoek mengeloearkan 

ongkos sebegitoe banjaknja maka ia 
mengambil djalan dengan memoengoet 

beberapa belasting dari rajatnja. ,,Dan 

bagaimana sekarang halnja seperti 

  
  

  

verpondingsbelasting 

bagi jang hadlir. 

Gemeente ini toekannja didekati oleh 

dengan pendoedoek2 cibilangan Pe- 
todjo dan Menteng?” Kata spreker. 
Semakin lama semakin terdesak. Ge- 
meente tidak maoe mendapat maloe 
dari negeri asing dan begitoelah de- 
ngan lambat laoen pendoedoek aseli 
di itoe bilangan semakin dioesir. Roe 
mah2 mereka jang dipoenjakan sedari 
kakek mojangnja terpaksa lantaran 
kena rooilijn jang terkenal 'itoe di- 
tinggalkannja...... 

Pendek kata memang orang disini 
ada sebagai ajam jang njeker 
menjeker. 

Toean Hasebein: ,, Saja” minta soe- 
paja djangan terlaloe keras!” 
»Maksoed saja boekan hendak men- 

djelekkan gemeente" kata t. H. A. Salim, 
Selandjoetnja agar soepaja djangan 

menimboelkan salah faham laloe toean 
terseboet menerangkan apa artinja itoe 
perkataan. Pendoedoek Betawi oe- 
moemnja bila soedah ' mempoenjai 
oecang banjak membeli roemah atau 
lainnja. Disitoelah ia melebarkan sa- 
japnja bekerdja soepaja mendapat lebih 
banjak roemah lagi, Akan tetapi setelah 
roemah2 itoe kena rooilijn dan terpaksa 
mesti roeboehkan boleh djadi djoega 
lantaran lain sebab, maka pindahlah 
ia bersama keloearganja, mentjari tem 
pat lain dan berboeat apa jang ia 

soedah berboeat itoe, jalah membeli 
roemah lagi dan sebagainja. 

Djadi disitoe ia ada sebagai ajam 
jang mengeram, menetas dan mem- 
poenjai anak anak! 

Sebagai penoetoepnja ia berseroeh 

soepaja dalam tiap2- kampoeng itoe 

diadakan satoe comite dan comite ini 

nantinja digaboengkan djadi satoe me 

roepakan seboeah ,,Kerapatan comite 

Pembela Kampoeng“ dan pada ang- 

angauta2 Gemeente dari Indonesische 
Fractie soepaja mengadakan perhoe- 

boengan jang lebih rapat. 
Spreker jang ketiga adalah toean 

St. Salam jang menerangkan pada pub 

liek dengan angka2 bagaimana beratnja 
itoe. Ridatonja 

toean ini tjoekoep memberi kepoeasan 

Setelah toean ini selesai dengan pi- 
datonja kembali. t. H. A. Salim tampil 

kemoeka menerangkan tentang straat- 

belasting itoe. Dengan singkat kita 

oeraikan pidatonja disini jalah bahwa 

dialanan asphaitjang dioesahakan oleh 

roemah2 akan tetapi roemah2 itoe di 

dekati oleh djalanan2 tadi. Djadinja 
disitoe mengadakan djalanan jg bagoes 
itoe boekan kemaoeannja orang kam- 
poeng akan tetapi Gemeente sendiri, 
Orang kampoeng tidak memintaknja 

akan tetapi Gemeente jang mengoesa 
hakan sendiri. Spreker akoei bahwa 

ia merasa senang bahwa ibaratnja di 
moeka roemahnja itoe ada djalan as- 
phalt jang memoedahkan ia oentoek 
pergi ke vergadering atau ke lain 
tempat. 

Sssoedahnja toean H. A. Salim itoe 

selesai dengan 'pidatonja dalam ,ter- 
mijn” jang kedoea laloe dipersilahkan 

Mr. Hadi wethouder Gemeente itoe 

angkat bitjara pendeknja memberi 
penerangan tentang atoeran2-nja ge- 

meente. 

Terlebih doeloe dengan djelas ia 

terangkan bahwa ia itoe boekan bis 

tjara sebagai wakil gemeente, atau 

wethouder atau dari Nationale Fractie 

akan tetapi hanja sebagai pendoedoek 

Betawi sadja. Memang dalam perka- 

taan-perkataannja jang pertama tidak 

mengandoeng apa2 akan tetapi selan- 

djoetnja dengan samar2 ia memibenar 

kan djoega atoerannja Gemeente se- 

itoe ada rendah sekali boeat orang2 

Idjoei adanja comite itoe soepaja per- 

pertinja ia kata bahwa straatbelasting: 

    

Setelah Mr, Hadi oetjapkan perkata 
an demikian laloe publiek sama meng 
groetoe dan nampak gelagat kemara- 
han padanja. Mereka jang tidak kenal 
padanja laloe menanja siapa adanja, 

spreker itoe. Oentoeng sadja kema- “ 

rahan publiek itoe tidak sampai me- 
nimboelkan kekatjau an apa-apa. 

Sehabisnja Mr Hadi laloe t. Mohd. 

Sjah Sapi-ie angkat bitjara, menjetoe 

hoeboengan antara ra'jat dengan Ge- 
meentenja ada semakin rapat. Toean 
Dr. Kayadoe dengan boeroe2 minta soe 
paja boleh angkat bitjara dan ia me 
minta dengan sangat soepaja vergade 
ring openbaar ini djangan mendjadi 
satoe debat vergadering dan sedapat2- 
nja diselesaikan sadja pada ketika ini, 
begitoelah ia kata, djalanan toe. di : 
bapi atas 7 klas dan klas enam mesti 
bajar f 1. - per meter pesegi danklas 
T toe hanja f 0,25. Disitoe sadja ter- 
paoetnja sewah itoe ada berdjoem- 
blan f 0.75   Tocan Kadar menerangkan soepaja: 
Dr. Kayadoe djangan mendjadi koea- 
tir dan silahkan t. H.A. Salim mendja 
wab keterangannja Mr, Hadi. 3 

Mr, Hadi contra H.A. Salim! 

Sementara kita lihat tocan H. Dach 
lan Abdullah entah lantaran apa ke 
loear dari roeangan teroes tidak .kem- 
bali lagi ! 2 

Sembari memegang djenggotnja H. 
A Salim menerangkan bahwa ia boe 
kan maksoed oentoek berdebatan de- 
ngan Mr. Hadi akan tetapi hanja mem 
djawab keterangan tentang itoe straat- - 
belasting. 

Disitoe ia katakan bahwa orang 
kampoeng itoe boekan mendatangi 
djalanan asphalt akan tetapi djalanan 
itoe mendatangi roemah2 mereka dan 
kedoea bahwa boekan orang kampoeng 
itoe tidak perloe dengan djalanan 
jang baik! 
Disinilah publiek mendjadi girang 

dan roeangan itoe penoeh dengan 
tepoek tangan dan ada djoega jang 
bersoeit-soeit seakan-akan mendjengek 
kan Mr. Hadi itoe! | 

Keadaan semakin rarsai dan publiek 
seolah-olah maoe soepaja H.A. Salim 
landjoetkan serangannja, akan tetapi 
toean ini mengetahoei bahwa bagai- 
mana tjaranja didalam sesoeatoe ver- 
gadering. 

Dengan keterangan jang kedoea itoe 
tjoekoeplah kiranja Mr. Hadi mengerti 
apa grtinja straatbelasting bagi orang 
kampoeng. ....., 

Djam 12,10 setelah Mr. Hadi dibe- 
rikan kesempatan bitjara lagi. laloe 

toean Kadar menoetoep itoe vergade- 
ring dengan seroehan soepaja didalam 
tiap-tiap 'kampoeng itoe didirikan 

seboeah comite seroepa dengan comite 

jang soedah ada. 
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Djika kita menilik keadaan dalam 
gemeente Soerabaja disitoe oleh orang2 

kampoeng soedah lama didirikan Sino 
manraad jalah seboeah perkocmpoelan 
jang mirip dengan comite terseboet 
diatas. : 

Tentang itoe debat” antara Mr. 
Hadi dengan H.A. Salim kita sesaikan 
dan tidak menjetoedjoei bahwa voor 
zitter itoe memberi kesempatan baginja 
(Mr. Hadi) oentoek mengangkat bitjara. 
Boleh kita oendang wethouder itoe” 
akan tetapi djangan- beri kesempatan 
ia berboeat demikian, oleh karena 
paling sedikitnja toch ia ada difihaknja 
Gemeente. : sean 

Dan oempamanja ia tidak begitoe. 
oleh karena ia mengetahoei benar2 
atoeran2nja Gemeente, soedah tentoe 
ia akan menerangkan itoe semoeanja, 
jangmana memang bertentangan de- 
ngan azas2nja itoe comite, LA 

  

  

Selainnja dari itoe bila dalam tiap2 
kampoeng itoe berhasil didirikan comi 
te, maka sebaik-baiknja segala oeroe- 
san jang bersangkoetan sedikitnja se 
rahkan pada consultatie-bureau jang 
didirikan oleh itoe comite ,,Karapatan   kampoeng. Sebagaimana diketahoei, Comite Pembela Kampoeng”. 

  

  

Openbare Vergadering 
groep Moehammadijah Serang. 

Pada hari Minggoe 3 Februari, jang 

laloe, telah dilangsoengkan Openbare- 
vergadering - dari ' Moehammadijah 

groep Serang bertempat dilanggar 
Moehammadijah. 
Soenggoehpoen adanja Openbare- 

vergadering ini dengan mendadak, 
jang mengoendjoengi boleh djoega 
kira2 70 orang. Oetoesan2 dari groep 
Moehammadijah Rangkasbitoeng, Pan- 

deglang dan wakil pemerintah hadlir 
djoega. 

Poekoel 9 sidang dimoelai, terpimpin 

oleh voorzitter groep toean Jakin. 

Sesoedahnja rapat diboeka dengan 

moelai pembatjaan Alfatichah, maka 

waktoe diserahkan kepada toean H.     
    

berasal dari kota Palembang dan atas djallah itoe tidak bisa bernafas lagi, 

tentang pengadjaran Islam menoeroet 
kemadjoean zaman. 

Habis pembitjaraan H. Gozalie Toe- 
sie, disamboeng oleh T. Ismail Djamil 
jang menerangkan tentang perbedaan- 
nja antara manoesia dengan binatang, 
selandjoetnja diterangkan bagaimana 
hebatnja kemadjoean Islam diatas 
"doenia ini. | 

Toean Soetalaksana menerangkan 
peri hal azas dan toedjoean perseri- 
katan Moehammadijah dengan djelas. 

Sehabisnja diadakan kesempatan 
loentoek orang2 jang beloem poeas 
mendengarkan keterangan2 jang dibe- 
rikannja oleh pembifjaraan2. 

Diantaranja pendengar ada jang 
menanjakan tentang i'tikad Moeham- 
madijah, Setelah pertanjaan ini didja- 
wab dengan djelas oleh toean Ismail   Gozalie Toesi oentoek menerangkan Djamil dan disamboeng oleh toean 

  

H. Gazalie Toesi, maka di pendengar 
sangat setoedjoenja, karena begitoelah 
menoeroet ,Ahli Soennah Waldjama- 
ah” dan ia menjatakan moelai pada 
sa'at itoe djoega akan menjeboerkan 
dirinja dalam kalangan Moehamma 
dijah dan selandjoetnja akan berich- 
tiar oentoek memadjoekan perserikatan ' 
Moehammadfjah dikota Serang. 

Poekoel 12 sidang ditoetoep dengan 
dengan pembatjaan Alfatihah, Mo 

Sehabisnja. Openbare-vergadering, 
berhoeboeng dengan banjaknja pengoe - 
roes groep Moehammadijah di Serang 
jang dipindahkanvkelain tempat, maka 
diadakan pilihan pengoeroes baroe 
dan sekarang ketetapannja : 

Voorzitter: Toean Jakin. Vice voor 
zitter: ,  Haroenadjaja. Secretaris 
» Oesnadiningrat. Peningmeester : 
Martodidjojo.  Commissarissen : 
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poedahan dengan pengoe- 
ini bertambah pesat ke- 
ehammadijah di Serang. 

    

1 D. Tanah Tinggi. 
3 ari Minggoe tanggal 3 Fe- 

“bruari 1935  Moehammadijsh groep 
'Tanah Tinggi telah mengadakan open 
pare vergadering di gedoeng madrasah | 
Moehammaddijah baroe di Gang 
'Boengoer Besar bekas toean tanah di 

podjok Gang Krandjang. 
— Djam 9 lebih vergadering diboeka 

' oleh ketoea M.D. groep Tanah Tinggi, 
“falah tocan Somosendjojo. Jang hadlir 
kira2 100 orang, di mana djoega 
kaoem poetri jan tempatnja terpisah 

    

     

    

  

    

  

     

  

   
dari kaoem lelaki. 

Na 

“Dengan pandjang dan lebar toean 

'ketoca memperingati perpindahan doea 

bocah sekolah (madrasah) dari Moe- 
hamadijah ke gedoeng rapat terseboet 

sebagai  soeatoe kemadjoean dari 

groep Tanah Tinggi. Perpindahan 

ini tidak sadja minta korban kepada 

pengoeroes2nja, akan tetapi djoega 

“kepada pendoedoek Tanah Tinggi 

:moemnja, Tn 2 

Oetebih. tandjoet togan Kartosoedarmo 

inenerangkan azas dan toedjoean Moe- 

hammadijah oemoemnja dan M.D. 1 

bang Djakarta choesoesnja dengan ba 

gian2 pekerdjaannja. Sampai dimana 

M.D. berdjoeang dikalangan Tah : 

economie dan religie ta” djoega diloe| 

: Pa oka “ Sardjono dapat giliran oen- 

- toek menerangkan fatsal onderwijs di 

dalam Moehammadijah. Apa toedjoean 

nja, apa arahnja, apa bedanja dengan 

sekolah2 pendidikan2 lain ! 

. Sesoedah itoe dipersilah 

jang hanlir oentoek berbitjara atau ber 

tanja. : 

Dengan gema 

£ 

S5 
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r orang mengambil 

esempatan itoe, Dari antara lain2 maka 

Patok bitjara oetoesan dari Boedi 

Setia, dan toecan (Moehammad Samam 

“ dari MD. groep Ke- 

  

Pa — hoeri (oetoesan 

I.. “maloranja 2 MRT 

Nb 12 lebih seperapat ma- 

| ka rapat ditoetoep O 

| batjaan al Fatihah 

  

2 

Perdjalanannja Soenan 
Solo cs. 5 

an Soedah berangkat 

“keLampoeng. 
"Hari Minggoe pagi kira2 djam 1Odi| 

Loear Batang djoemblahnja “orang Ha 

Ioear biasa banjaknja, terlebih poela 

'mereka mengetahoei bahwa Soesoe- 
'hoenan Solo itoe akan tiba disini. 

“Tidak lama kemoedian- datanglah 

'itoe tetamoe2 agoeng dengan 9 Zu 

dan pengantar2-nja sama -pergie zarah 

ke koeboeran. Jang terdapat dimesdjid. 

Loear Batang. En 

oesoehoenan Seni | 

Dn akan tetapi tetap tinggal dalam 

autonja. Disitoelah maka comite pe- 

njamboetan Soenan 50 

nja terdiri dari 1. Sayid A 

di Kwitang terpaksa menja! 

nja Soenan. Setelah mesdjid 

— beri hadiah f 100.— banjakn|a, laloe 

1 itoe tetamoe Agoeng sama pergi kej 

— Bpuarium dan dari Si 

k “Dingoer dan terees ke Zandvoort. 

—.: Kemaren hari nnja : 

ngan auto berpoetar-poetaran melaloei 

2. Senen- Nieuw-Gondangdia dan Dan! 

| plaats Manggarai jang baroe itoe. Dan 

pada djam 2 mereka berangkat Kg 

Priok oentoek menoempang kapa 

,Both“ jang berangkat pada djam 4 

sore, mana Kera 5 Ken 

“ Dipelaboehan Tg, Priok ini djoes 

troe dihanggar K.P. M. nampak resi- 

dent Betawi, adjudant Gouverneur- 

Generzal, R. Ajoe Tjakraningrat dan 

lain2 B.B. 'ambtenaar lagi. Djam 4 

precies itoe kapal jang speciaal dise 

wakan: oentoek itoe tetamoe agoeng 

moelai terpisah dari pelaboehan. 

. Djoemblahnja orang4 

sitoe tidak koerang dari 70. 
' Sebagaimana telah dikabarkan pada 

tanggal 10 Februari j.a.d. Soenan itoe 

kembali lagi di poelau Djawa (Tg: 
Priok| dan akan teroes berangkat 

| dengan wagon jang speciaal ke Ban- 

5 n . F 
a 

“ 

Prana 5 hari dan malam Soenan 

itoe berada di Betawi roepanja tidak 

ada kekoerangan soeatoe apa. Sebab 

|. pegawai2 politie dari Voerwezen dan 

lainnja jang soedah oeroes berbagai 

bagai pekerdjaan telah mendapat ha- 

— diah masing2. 1 

| Inspecteur le, Ze Ki 

' wezen dan hoofdagentnja : 

“hadiah arlodji mas tangan dengan 

pakai nama ' 1 

F Ning kesepoeloeh) dan bintang dari 

tembaga dimana nampak beeltenisnja 

|. Ratoe Pembajoen. 
.. Poen toean2 Abdurra 

  

   
    

    
   
   

   
   

            

   

                

   

    
   
   

  

   

iri tidak toeroetj 

amperi auto 

2e klas dari Voer- 

dihotel Des In Des“ didepan Soenan 

sendiri soedah ditjantoemkan 

| bintang2. 

kan orang2| 

leh ketoea dengan : 

Menjamboeng 

tah lantaran apaj, 

Solo jang diantara| — 
li Alhabsjil 

d itoe di-| 

toe kemeriam Si| : 

Senennja mereka dej. 

ia dan. bandj . 

g2 jang ikoet di| 
Ibitjaraan jang penting diantara England 

soedah dapat) 

P.B.X. (Pakoe Bewono 

Kn chman Salmaan | : 

| dan Soefwat Djajadiningrat kemaren | 

itoe| 

  

dJ Directeur Financien jang baroe. . 

Toean GiF. de Bruijnkops, sekarang 
waarnemend Thesaurier-Generaal, di 
angkat dengan besluit dari tanggal 
4 Februari 1935, sebagai Directeur 
dari departement Financien, moelai 
pada tanggal 29 Miart 1935. 

g Tag 

Winterhilfe. 
2 Pergerakan kaoem Nazi 
Hari minsgos Redaciie diberi ke- 

sempatan oleh Herrn Consul-General 
negeri Duitschland oentoek memper- 
saksikan bagaimana penganggoeran di   

soedah toeroen dari 4 setengah mil- 
lioen sampai kl. 2 millioen. Atau lebih 
precis, terlihat disatoe film jang mem 
pertoendjoekkan bagaimana di Duitsch 
land segenapnja pemerintah dibawah 
pimpinan President-Rijkskanselier sen 
diri, melakoekan segala daja oepaja 
oentoek memberi pertolongan kepada 
kaoem penganggoeran. 
Begitoelah dihari itoe sesoedahnja 

'satoe muzikale ,show“ jang biasa sa 
'dja, kita lihat sebaliknja jang lain lagi 

jalah kebagoesannja dari kaoem Nazi. 
| Sebab, diantara banjak alasan2 jang 
| menimboelkan Critiek. di dalam Pers 
orang lain, (djoega Pers Indonesia soe 
ka banget oentoek ikoet) ada djoega 
'satoe prihaljang baik dari pergerakan 
Kaoem Nazi. 
- Jalah satoe kekoeatan semangat per 
satoean orang2 bangsa Duitschland. 
: Maoepoen bagaimana djoega sema 
ngat itoe menoedjoe ke kemadjoean 
negeri. Semoea orang2 dari tinggi sam 

kena pengaroeh keras sekali oentoek 
meninggikan deradjat negerinja di doe 
nia dengan segala roepa2 djalan. 

Hasilnja ada njata sekali. 
. Herr Hitler sekarang ada lebih ge- 
moek. Guck, der Fiihrer ist dickerge 
worden ! Ini ada satoe symboel bah 
wa negerinja poela mendjadi lebih ba 
ik. Tandanja sadja itoe penoeroenan 
penganggoeran, hasilnja pemilihan di 
daerah Saar dan ketinggian kedoedoe 
kannja-negeri di doenia. 

aa 

| Tentang itoe perampokan di 
Paal Batoe, 

'5 orang soedah 
tertangkap. : 

Be “kabaran tentang itoe 
perampokan di Paal Batoe bilangan 
Pasar Minggoe maka sekarang soedah 
ada 5 orang jang tertangkap semoeanja 
itoe masih ada didalam toedoehan dan 
berasal dari Pasar Minggoe djoega. 
Tiga  diantaranja soedah dapat di. 

tangkap oleh politie dibilangan Petjan- 
tren. Simpai sebegitoe djaoeh mereka 

masih tidak mengakoe bahwa mereka 
soedah melakoekan itoe perboeatan. 

Jang mendjadi sebab politie tahan 
mereka jalah beberapa. orang diantara 
nja soedah mempoenjai loeka2 dibagi 
an kepala seperti djoega kawanan 

rampok jang soedah dapat dipoekoel 
oleh orang kampoeng disitoe. 

  

   
  Setan Feyenoord di Rotterdam jang ketjil, 

ta Tn 

EUROPA Sri ratoe dan K.N. A. C. 

TA Antang Den Haag, 4 Febr. (Aneta) Sri 

: Merah Pa , 'IRatoe menerima djabatan sebagai 

| Dioemoemkan dengan officieel, dari Beschermvrouwe dari: Koninklijke 
Parijs oleh Aneta bahwa sampailNed, Auto Club. : 

sekarang ada 7374 orang melarikan diri|. jai 
dari daerah Saar dan minta masoek 
ke negeri Frankrijk. 3. 

Hanja 3679 dari mereka diberi izin 
|oentoek masoek ke negeri itoe. 

—O— 

Perdamaian.danper 
Toetjoetan. 

dan .Frankrjk, soedah dimoelai di 
Downingstreet (ministerie oentoek oe- 
roesan loear negeri) poekuel setengah 
11 pagi. 
Mac Donald, Baldwin dan Anthony 

Eden dari fihak England dang Flan- 
din dan Laval dari fihak Frankrijk 
bersama dengan masing2 achli2nja, 
pagi itoe membitjarakan so'al2 per 
damaian di Europa. 

Pembitjaraan itoe diberhentikan 
oentoek sementara  waktoe ambil 
Luncheon jang diberikan oleh Baldwin 
di Downingstreet 11. 

Ini sore dan bisa pagi, pembitjaraan 
ini akan dilandjoetkan. 

Roepanja hari pertama ini, mem 
'bitjarakan so'al2 tentang perloetjoe 
tan persendjataan. 

—0— 

x 

NEDERLAND 
Nederlandsche Sheepsbouw Mij. 

Tidak akan ditoetoep. 
Amsterdam, 3 Febr, (Aneta). 

negeri itoe, didalam tempo 2 tahoen| 

pai rendah, ambtenaar atau particulier, | 

Scheepsbouw Mijj. 

Pembitjaraan England Frankrijk, 

Aneta dari Londen mengabarkan Pem 
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NN osean, A 

2 8. | | 

djaiban baroe. 
Bola baroe Osram- BI » menoeroet matjamnja, ada e 

AN jang 30x, malahan ada jang sampai 50” lebih 

terang tjahajanja dari bola matjam jang koerang 

h Osram- IBI sadja ! 

  

sche Scheepsbouw Maatschappjj (itoe 

ini bisa disimpangkan oleh karena 

bikin kapal2 sebagai. ,,simpanan," 
Barangkali nanti2 sedang dibikinnja, 

ada orang jang maoe beli. 
Tertolong oleh B.P.M. 

barkan bahwa B.P,M. kasih perintah 
kepada fabriek2 pembikinan kapal2 di 
Nederland oentoek membikin 2 tank- 
schip dari 12000 ton besarnja dan 4 
boeah kapal minjak dari 9250 ton be 
sarnja. 

beri pekerdjaan oentoek 1 tahoen Ia 
manja. Semoeanja akan memakan ong 
kos 6 millioen roepiah. 

Dikabarkan bahwa Nederlandsch 
akan membikin 

itoe kapal2 jang besar, dan Witton 

Memibikin fabriek kapal-terbang. 

| Den Haag, 4 Feb. (Aneta) Bestuur 
dari Werkfonds dan dari Advies-Com- 
missie dari Industricele “Luchtvaart 
aangelegenheden, berpendapatan bah 
wa itoe perniatan Fokker oentoek 
mendirikan fabriek kapal-terbang di 

Schiphol dengan kapitaal dari 60 mil 
lioen roepiah, menoeroet theorie eco- 
nomie. bisa diterima baik. 
“Akan tetapi kalangan2 Pemerintah 

menjangsikan, apakah perviatan ini 
bisa dilakoekan di dalam praktijk, 

Poetoesan dari satoe Commissie 
jang terdiri dari anggauta2 dari bebe 
rapa Departement, tidak.selang berapa 
lama ditoenggoenja. 

——0-— 

AZIA 
Pembrontakan di Turkestan 
Djoegasoedah selesai. 

Delhi, Feb. (Aneta Reuter) Gene 
raal Stabeldjah, pemimpin dari Kaoem 
Pembrontak di Turkestan, soedah 
kena tertangkap oleh bala-tentara 
Tiongkok. 

Ia teroes ditembak mati. 
—0— 

Kaoem 'koeminis soedah terbasmi. 

Shanghai, 5 Febr. (Aneta-Havas) 
| Peperangan membasmi Kaoem Koe- 

minis di Kiangsi soedah selesai, oleh 
karena mana Generaal Chiang Kai 
Shek soedah memboebarkan Generale     — 9— 

    

Penoetoepan fabrick2 dari Nederland- 

fabriek pembikinan kapal2) jang tidak | 
selang berapa lama 'kita kabarkan me-| —5 
ngantjam, oentoek sementara waktoe | | 
Directie ambil poetoesan oentoek mem | 

Den Haag, 4 Feb. (Aneta) Dika-| 

Pembikinan kapal2 ini, akan mem! 
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»”Comite Pembela Islam Garoet”. 

»: Mengeloearkan 
ma'loemat. 

Comite Pembela Islam Garoet, jang 
diberdirikan pada tanggal 28 Januari 
1935, menoeroet berita dari pengoe- 
roesnja, mempoenjai toedjoean : 

a. Mengoempoelkan boekoe-boekoe, 
karangan2, sebaran2, dan lain-lainnja, 
jang njata-njata mentjela Islam atau 
mengandoeng tjelaan terhadap kepada 
Islam, jang sengadja menjesatkan Islam 
dengan berkedok Islam dari fihak 
mana djoeapoen. 

b. Menolak, mendjawab dan mem- 
#balas kepada jang berboeat terseboet 

(a), dengan djalan beroepa apa sadja 
jang patoet, 

c. Memberi penerangan kebaikan 
Islam, teristimewa didalam hal-hal dan 
masa'alah2 jang disengadja disesatkan 
oleh orang jang menolak kebenaran 
Islam. 

d. Mengadjak tiap-tiap orang dan 
koempoelan soepaja bekerdja bersama 
sama, menghindarkan segala sesoeatoe 
jang medjadikan hinaan, fitnah, dan 
sebagainja jang marendahkan keting- 
gian Islam dengan djslan memberikan 
penerangan kepada orang ataukaoem, 
jang minta keterangan dengan ketoe- 
loesan hati dan we "3 0 

   
£    

  

   

  

Berhoeboeng dengan keda 
toean Rachmat Ali pengand 
madijah @adian ke Garoet, jang 
dichawatirkan akan menanam benih 
Ahmadijah di Garoet, itoe Comite 
telah menjebarkan makloemat antara 
lainnja sebagai terseboet dibawah 
ini : 

Menerangkan bahwa kaoem Ahma- 
dijah Godian, jg berpoesat di Batavia 
Centrum. jang diketoeai oleh seorang 
BritschIndier bernama toean 

kepada Mirza Goelam Ahmad 
orang @odiani, dan ber-itigad poela 
bahwa Mirza Goelam Ahmad 
itoe Rosoel jang menerima beberapa 
wahjoe dari Allah s,w.t, dengan kon 
tan berhadapan dia sendiri katanja. 
Begitoepoen ini kaoem jang ber-itigad 
poelabahwa Mirza Goelam Ah- 
mad itoe, Moedjaddid, Imam 
Mahdi, dan Nabi Is ajang didjan 
djikan oleh segala Agama, katanja   Staf.     telah moentjoel ialah Mirza itoe. 

Rahmat Ali ber-itigad mengakoei nabi 

“ 

Sebahagian ketjil kami soentingkan 
|dibawah ini, wahjoe2 jang katanja itoe 
Mirza terima sendiri wahjoe dari 
Toehan Allah s.w.t., kami ambil dari 
kitab2nja ini kaoem, jang diitigadkan 
oleh kaoem Ahmadijah @odian itoe 
Al-@ur-an katanja: seperti berikoet. Cc 

1. Toehan.berkata kepadakoe: Ka 
lau tidak karena engkau, hai Mirza, 
akee tidak djadikan 'alam ini. (dari ki 
tabnja jang bernama Andjam Aat-ham 
katja 77). 

2. Allah berkata kepadakoe “Akoe 
(Allah) gledeg“. (dari kitabnja jang ber 
nama Al Istiftaa” katja 42), 

3. Allah berkata kepadakoe, bahwa 
tiap-tiap soeatoe jang engkau kehenak 
kan, kalau engkau kata .Djadi“, Ian 
tas soeatoe itoe djadi. (dari kitabnja 
jang bernama Al-istiftaa” katja 86), 

B
t
 

1 

Haditsnja kaoem 
Ahmadijah: 

1. Allah telah beri kepadakoe ilmoe 
jang meliwati batas dan doegaan. (da 
ri kitabnja jang bernama Andjam Aat- 
ham katja 77). 

2. Pangkatkoe ini tinggi lebih dari 
pangkat jang dapat dipikirkan oleh 
orang2 berpikir. (dari kitabnja jang 
bernama Kiramatoes-Sadigien katja 28) 

3 Barang siapa tidak mengakoei 

wahjoe jang akoe terima, maka mati- 
nja itoe, sebagai bangkai Djahilijah. 
(dari kitabnja jang bernama Mawahi- 
boer-Rahman katja 69). 

4. Mirza berseroe : , Hai saudarakoe 
kaoem Moeslimin, toeroetlah segala 
apa jang dikehendaki pemerentah Ing 
gris! Karena dosalah kamoe kalau 
kamoe tidak toeroet, sesoenggoehnja 
manoesia jang sedjelek djeleknja di 
sisih Allah itoe, jalah mereka jang 
bikin sakit hati kepada' Remerentah 
Inggris“. (dari. boekoenja jang berna 
ma At-tablegh katja 41). 
Dengan @ur-annja ini kaoem, jang 

terseboet itoe sadja, dan dengan Hadits 
nja itoe kaoem, jang ampat terseboet 
itoe sadja, kita bisa ber-pikir dengan 
tenang, dan pemandangan jang loeroes, 

Betoel sekali djika orang membatja 
Shadats sadja, bersalat, berpoeasa enz, 

tjoekoep kita boeat menganggap bahwa 
orang itoe ,Islam”. Akan tetapi kita 
haroes ingat kepada bathalnja Islam, 
jani bathalnja karena bersalahan 
Ptigad. Kita haroes ingat ini mas-alah 
'boekan perkara foeroe', akan tetapi 
perkara jang mengenai Tauhid, artinja 
perkara pokok pangkal, jang mem- 
bathaikan Islamnja. 
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“Ini malam dan besok 
pengabisan 

    

“ 1 Re Ui SERU 
nh UNI 

ME DU BARRY Lenos 
| DOLORES DEL RIO 

Seeatoe hikajat: dari keradjaan Frankrijk di zaman dahoeloekala 
ini film soenggoeh loear biasa bagoesnja serta indah, Pena 

      

   

  

        

GLOBE THEATER 

Ini aa dan malem brikoetnja 

  

  

Soeatoe film dari Metro Gold- 
wyn- Mayer Menoeroet karangan- 

nja Robbert Louis, Stenvenson 

»”Onsterfelijk avonturen verhaal “ 

Apakah toean masih ingat film 
»The Camp“ ? 

Kembali disini ini doea bintang 
film jang soedah  termasjhoer 

main bersama-sama dalam 

TREASURE 

       

    
    

    

        

Nieuw en Wonder Systeem 

(Sistem baroe jang mengherankan) 

Lekas-pintar, Practisch, ongkos-moe- 

rah. 

URUS Ta IA
 

E NOVINGERI (nvuiekt IYITEM 
Mars 

    

P TN 

1 

Terdiri Mei 1924 

Peladjaran memakai Garantie 

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

seboelan boeat 

  

ngan e Bandoeng Pangeran Soemedangweg 97B 
ka g Sa PAP Yang, menarik hat ' Batavia-Centrum SawahsBesar 21, 

Orang boleh saksikan ndiri bagaimana rajat Frankrijk kelaparan ISL AN D Semarang Karang Toerj 73.G 
goela lantaran apa..,. ? lantaran Madam Du Barry diwaktoe . WALLACE 
moesim panas in! gin menoenggangi kereta koeda (slee), disebab 1 ) 
kan tidak ada ijs, makan beberapa riboe ton goela disebarkan | BE E Ry Satoe film jang menggemparkan 

(dihamboeri) | dipekarangannja oentoek slee terseboet. seloeroeh doenia. Bagi mereka 

Reclame lebih pandjang tidak bargoena. Tjobalah saksikan sadja 
ini tim, kentot menjenangkan, 

HoL u W OOD THEATER 
DAN POR AN BATAVIA 

Moelai 3 Febr. 1935 
| Dipertoendioeken Film Bitjara Melayoe 

  

   

     

     

   
    

  

     

      
jang menjoekai pengalaman jang 
mendahsjatkan (avonturen) dan 
romantiek, sekaranglah kita se- 

diakan oentoek toean2 dan njo- 

nja2 menjaksikan dilajar poetih. 

LIONEL 

““ BARRYMORE   
    
  

  

  
  

  

  

  

    

    

    

a Metra-Yoldwyn-Mayer merui ke 

Doea Siloeman Oeler ) EL ABAN 
T p 

"Pp I ! oeti & tam 8 : INjonja tjari Ketjap'jang enak? 
3 Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani" 

Terpetik dari tjerita Tionghoa Una Peh Tjoa" C I N E M A B A L A C EC Monster, dika diminta, dikasi pertjoe- 
: & ma, mintalah sekarang. Habis boelan ' 100 pCt. BITJARA MELAJOE ana 

: an tida brapa malem lagi an Per di 2 ji A— 
sh 5 : aroeng Doso Detijo— lana inggi 
Pak ana boleh Mn ai 3 SAKSIKAN SAKSIKAN Toean Tarmat Coop. Gang Melati 

| CENTRALE BIOSCOPE 
Cornelis & Hg 
  

  

I ie jantan pengabisan 
» Rrogramma locar biasa boeat kasi kesenangan pada sekalian 

j penonton. 

2. KE SATOE: .Diempolnja TIFFANY Western Speciaal jang 
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penoeh PERKLAIAN 

  

Hanok malem 

(EVERGREEN: 

  

| radja hutan BAR As 

  

EM BACK ALIVE 
(Bawalah poelang itoe binatang dalem keadaan hidoep) 

Film besar jang menggemperken dan satoe drama dalem hoetan 

jang heibat, “jang mana ada mengoendjoeken penglihatan per- 

' klaian dan bahaja dalem rimba jang tida ada berentinja 

'Semoea pemandangari dibikin didalem hoctan besar dan tida 
semeter poen jang dibikin didalem filmstudio 

FRANK BUCK 
pekboetber jang besar dan plantjongan 

  

Naa nA onani 

Sela mat 

pengabisan 
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Memboeka praktijk 

Dokter SOETOPO 

  

Film Besar.jang sar'set terpoedji antero Doenia. 

      

    
.Cleopatra' 

  
»Cleopatra" 
      

Ini ada hikajat djaman Romeinen Pesta Besar dalem ASTANA. 
Egypte jang menterang. 

Tanja pada jang soeda Saksiken. 

  

Sedikit hari lagi: 

MURDER at the Vanities - BOB STEELE 
Radja tangan besidan NONA LO ISE LORRAINE 

Terkenal dalem SERIEFILM, sekarang moentjoel dalem djempolan (Pemboenoehan dalam Cataret) 
WESTERN 

| NEAR THE RAINROW'S END 
: KEDOEA Serie baroe! Serie film jang paling djempol! Jang IOSCOOP 
BB 00. paling rame! Serie Ke 11 dan 12 ) RIALTO 56 

B 5 Senen 2 Rat-C. K3 THE RED RIDE?” - ad 

  

INI MALEM PENGABISAN 

Kita poenja Directie persembahken : 

| Stan Laurel @ Oliver Hardy 
ATAWA 

Si Gendoet dan Si Nangis 

Dalem tjerita 

Bakal menjenangken kepada pendoedoek SENEN, jaitoe: 

SI GENDOET dan Sl NANGIS djadi srIdadoe di waktoe Perang 
Doenia tahoen 1914—1918 
  

besar Bring Em Bzck Alive ditang- 
goeng lebi besar dari Devil Tiger 

  

  

tihon baroe PACK UP YOUR TROUBLES Ca ata Sa ar 
nja, 

| Sg ia D fitels. BI d a 1 Bit ti Djoega mendjoeal dodo. arbem dan 

(ni malem AMAN hi abal Pane EU Dit! Hota ang 

Awas! 6-7 Febr. Kombali satoe film 

  

  

Salemba 71 (moeka H.B.S.J 

Telf. No. 23 Mc. | , 
Na " ALG, PRACTYK 

R. Soetrisno 
IND. ARIS. 

Rawa Mangoen. 
Toean Djajanoerhenda—Paelo Pioen 

Petodjo. 
Buffet Krakatau—Meester Cornelis. 
Toean Partawinata—Gang Sentiong 

Kp. Sawah. 
  

Ini ketjap kelogaran cooperatie ,, Boedi 
Istri“ Manondjaja, jang soedah ter- 
kenal di mana-mana tempat. : 

Rasanja boleh saksiken se adiri tjoba 
lah Toean - toean -dan Njonja - njonja, 

'oelen ditanggoeng 100 pCt. tida tertjam 
poer. : 

M. RAMIN 
Tanah Tinggi Gang Bantam 

Roemah No, S5A 303 
Batavia-C entrum 

Djoega bisa beli pada: 

Moechtar Kebon Katjang Gg: 2 
No. 38 Tanah Abang.  Bat-C. 

Abd: Hamid Gg: Kampoeng 
Djawa koelon No. 27 Batavia 

binnen no. 5Gg Chasse Bat -.C. : 

bang. Rasanja tidak oesah dipoedji lagi. 
Bolehlah Tocan dan Njonja ambil per- 
tiobaan. : 
Djoega mendjoeal dodol Belingbing, | 

tape, pala dan arben, 

  

Lamirin p/a Lamiran Wasscherij | 

Mendjoeal ketjap Tjiamis tjap Kem- 1 
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   Hata 

“ Di stasion di Stockholm terdapat- 
lah banjak sekali pengantar dari cong 

s jang hendak mendjempoet sekalian 
“dari loear negeri. Walaupoen 

e itoe baharoe poekoel 6 esok 
tapi di stasioen soedah ramai 
sebab banjak sekali tamoe jg.| 
Kami teroes pergi ke restaurant 

entoek melepaskan lelah dan oentoek 

bil makan pagi atau ,,sarapan”| 
ontbijtl. Satoe portie kopi harga.... 

. 15 eure atau dengan oeang In-| - ,Betoel, nona, 

onesia kira2 30 sen. Oentoek orang | 

onesia jang dengan sarapan 5 sen 
dah sederhana, tentoe ini harga ada | 

poen begitoe djika | 
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ntjis, 
erika dl 

tkan sa 

oentoek b 

    

di Pariis ?“ 
tinggal di 
nona dari 

  

| Di congres Esperanto di 

ab selainnja kopi di perioek besar 
terima djoega satoe gelas soesoe, 

oe portie mentega, dan ...,? Ja 
da sedikit mengherankan ... 

roti, jani roti biasa jang | 
| roti manis, roti melk, ' roti 
dan roti ,knackebrood”. Ini 

jan keras, tetapi ,,goerih“ (?) sekali 
sanja, kabarnja baik betoel oentoek 

g jang banjak makan daging. Be- 

orang2 bangsa Zweden ada banjak 

itoe sajoeran2 terlaloe mahal sekali. 

"parlement,. dimana terdapat kan- 

epan dan didalam parlement soe- 
berkoempoelan ratoesan  congre- 

jang 
atie. | 

ja di dekatnja itoe roemah par- 

berkibarlah bendera2 dari 30 

negeri Zweden ada offcieel 

(lijst) nama2 kaoem2 jang kasih 

adian ada besar2ran. Ada meneken 

bagai protector jang moelia Pingin 

"'arl dari Zweden, t. KurtBel- 

e, directeur dari beurs, excell. 

erpresident), 
mrin, 
sdrik Ramel, 'goepernoer dan 

minister: t. Axel. Granholm, 

a sebab diperkenankannja me 

a menjatakan djoega bahwa 
ri .ada terlihat banjak mempoe 
enteresse hal Esperanto. 

cemah parlement, m 
soeara: ,,Halo toean Mustapha 

"menengok dan melihatlah saja soeatoe 

...nona jang tjantik seka 
aja ada sedikit 

walaupoen begitoe ada sedikit heran, 

bahwa itoe nona ada kenal pada saja. 

ebeloemnja saja menanja, maka nona 

itoe berkata : ,,Saja keral pada toean| 

di Congres di P 

a poenja tanda-tangan. Betoel itoe 

toelisan waktoe Espranto 

. Parijs saja kasi 

ihadja saja rampoeng dengan itoe 

jakapan, maka datanglah djoega 
a kenalan2 lama dari itoe cong 

i Parijs, Ta'lama s 

itengah2 teroeboeng oleh kenalan2 

i Zweden, Noorwegen, Djerman, 
Belanda, Letland, Inggeris, 

o ?Bangs 

»Samide 
:sobat| 1. « 

kiran sama, jaitoe pikiran sama 

Dimana s 

KAA 

St 

Walau 
'dengan lain2 negeri besar 
30 sen ada moerah sekali, 

, dan 

aal bikinan Zweden, kering 

ah terkenal di doenia bah- 

kan daging, sebab dinegeri 

esok hari kami pergi keroe 

ocal comite- dari congres, 

hendak meminta matjam2 

| Didalam sepandjang dja 

menjatakan bahwa peme | 

itoe congres, Djoega dari 

&da terlipat bahwa itoe ke 

in Hansson, wazir (mi- 
excell. Felix 

ex-ministerpres , excell. 

dari kereta api, nonah 
'elma Lagerloef, penga-j 

djempol sekali di Zwedeu 

ar2 dan orang2jg. terkenal. 

  

   

  

   

  

   
   

  

   

          

   

   

        

   

  

kantor “kantor dari parle 

'Sahadja saja masoek ke. 

aka saja dengar 
“Saja 

li. Tentoe 

.,Senang'. 

arijs pada tahoen '32. 

dia keloearkan satoe 
k dimana nampak djoega 

congres di 

hkan oentoek memberi 

ng“ (peringatan). Beloem 

saja ada berdiri 

1'. Wah, apa chabar, Samide- 

a kaoem Esperantist menje- 

toe jg lainnja dengan perka- 

ano“ (sam-ideano), arti- 

jang mempoenjai 

bahasa Esperanto. eladjar 
Mustapha sedjak amideano 

Apakah samideano senang | 

  

ockholm. (4 Aug— II Aug. 1934) 

Oleh R. MUSTAPHA 
Samboengan 

ja ta” begitoe tjepa 

   
    doe 

    

   

   

Apa?“ kata nona dari Londen, : 
samideano Mustapha ada membawa 
mesin toelis? : 
. 'Toch dikantoor parlement ada dise 

'diakan banjak mesin toelis oentoek 

'bekerdjia? : 

Dengan moekanja jang peramah dan 

'manis itoe melihatnja kepada sajapoe 

nja reis schrijfimachine, seolah2 hen- 

'dak mengatakan bahwa jang mempoe. 

njai ada ,,onpractisch“. 
tetapi itoe mesin2 

boeat model Zweden 

ali betoel, tentoe sa 

tbekerdja dari pada 
tjepat2 

dikantoor ada ter 
jang beloem diken 

dengan mesin toelis sendiri, 

kerdja . . . time is money . .. dan 

(KEgan “sd Dan, ...?" tanjak 

itoe nonah. ,,Ja," saja kata sambil se 

dikit tersenjoem, haroes lekas, toch 

banjak djoega banjak sobat2 jang .., 

manis2 jang menoenggoe saja???” 
Tentoe sadja kami tertawa gelak2 

Banjak sekaki pertanjaan2 dan senda 

goerau (scherts) jang ta' perloe dite 

rangkan disini. 
| Tetapi dengan pendek dan terang, 

didalam congres saja boekan sendiri- 

an, tetapi ada berada di tengah2 so- 

|bat2 lama. 

“ Djam 6 sore...... 
' Itoe waktoe oentoek kaoem Con” 

'gressisten ada penting sekali, sebab 

boekanlah ada tempo pemboekaan itoe 

Kongres Internasional? Oleh orang2 
soedah dianggapnja, bahwa pemboeka 

an soeatoe' congres “ada jang menarik 
hati, sebab hal ceremonienja (oepa- 

tjaranja). si 

'Waktoe itoe djam berkoempoellah 

lebih dari 2000 tamoe2 dari 30 negeri 

asing didalam Konzert- Hus. ja- 

'itoe didalam tempat persidangan jang 

terbesar sendiri di Stockholm, barang- 

kali jang terbesar sendiri di seloeroeh 

negeri Zweden. Moela2 president dari 

Kongres hatoer terima kasih kepada 

tamoe2 atas kedatangannj”, dan ta' 

lama teroes hatoerlah perkataan kepada 

Chef-Goebernoer Torten 

Nothin jang angkat bitjara didalam 

bahasa Esperanto dan jang memboeka 

nja itoe congres. Habis pidato beliau 

ini maka oetoesan2 jang officieel dari 

matjam2 negeri, organisatie, dan lain2- 

nja instituut jang mempoenjai penga- 

roeh,, ada dioetjapkan hatoer selamat. 

Tentoe sahadja ini pidato2 dan di 

sebarkan dengan radio keseloeroeh 
doejnia. Dari kedjadian congres di 

Stockholm ini maka seloereeh negeri 

Zweden dan seloeroeh doenia ada 
mendengar atau insjat bahwa bahasa 

Esperanto, boekannja bahasa jang 

ideaal atau bahasa oentoek dikemoe 

dian hari (dertali der toekomst), tetapi 

bahwa ,bahasa Esperanto. - soedah 
practisch, jang soedah di pakainja 

diseloeroeh doenia boekan hanja oleh 

kaoem2 jang tak terpeladjar , tetapi 

djoega oleh kaoem2 tinggi dan besi 

professor2 kaoem academici. kaoem 

parlement kaoem #agang dil. 
Hal bahasa Esperan 

ada sempat akan saja terangkan lebih 

landjoet. 
Toedjoeh hari toedjoeh malam lebih 

dari 2200 orang dari 30 negeri ber- 

Congress. 
Toedjoeh ha 

bekerdja, m 

dato2, excursie, pesta raja, senang- 

senang..... g 
2000 (do sa 'riboe) orang dari 30 

negeri bersama-sama bekerdja, dan 

jang mengherankan ,......» didalam 

soeatoe bahusa. Betapa soesahnja, 

djika tiap-tiap ' c 
bahasa2nja sendiri. 
nja tentoe sadja tiap2 

baroe djoega mempeladj 

Betoel bahasa2 Inggeris, 

dari 

(we 
orang ada paha 
Ta' mengherank 

|doea. Hanja azas jang sama, haloean 

ar2 

tolain hari djika 

ri toedjoeh malam orang 

atjam2 persindangan, Pi- 

ongressist membawa 

ri, Oentoek mengerti | - 
mereka 

ari 30 bahasa. 

Perantjis dan 

Djerman ada "bahasa-bahasa doenia 

reldtalen), tistapi' boekan semoea 

in betoel2 itoe bahasa, 

jin, sebab grammatica 

  

   

  

   

       

    
    

Xx 
AT 

ndonesid :    
B.O.-P,B.I. 

Gadoeh-rioeh gegap gempita, apa 
bila terdengar seroe seorang pembi- 
tjara dalam rapat-ramai: ,Bersatoe 
kita tegoeh, bertjerai kita djatoeh", 
satoe sembojan-asal Inggris. Tampik 
sorak jang halir agak merobohkan 
dinding ! 

Tetapi, bersatoe dan bersatoe ada 

seroepa dan semangat jang memadai, 
jang dapat melahirkan persatoean la- 
hir-batin, Azas, haloean dan semangat 
itoelah jang mendjadi sjarat-keharoe 
san: conditio sineguanon! 

Djika tidak ada constituee- 
rendeelementen jang tiga itoe, 
tidak. moengkin ada persatoean. Boleh 
djoega ada, jang hanja hidoep semen 
un Kanit karena tidak kokohnja 
sendi. 

pergerakan pemoeda dan pada, ... 
P.P.P.K,I.! Tentang tjerai-berainja per 

gerakan pemoeda kita, pernah saja 

toelis disini. Halnja P.P.P,K.I., sebab 
saja masih mempoenjai perasaan ma- 

loe, lebih baik tidak diroendingkan 

lebih pandjang. Pp 
Tipisnja pengharapan pada PPPKI. 

diboektikan oleh kehendak bersatoe 

dari co partijen. Memang sesoenggoeh 
ja' poen asal moela remboek persa 

toean itoe terkeloear dari kehendak 
terseboet. Dengan mempersatoekan 
semoea partai co jang bersemoepakat 
didalam PPPKI, berarti : menjembelih 

PPPKI. itoe sebagai badan permoe 
pakatan. 

Dimoeka waktoe kongres B. O. ta- 

hoen 1930 di Djakarta, dalam ,,Soe 

loeh Ra'jat Indonesia“ saja ada me- 
noelis tentang moengkin dantidaknja 

meleboer tiga partai co jang besar, 

mendjadi satoe partai. Jang saja mak 

soedkan waktoe itoe jalah B. O. Pa- 
soendan dan P. B.I. Soedah saja ser- 

tai poela sekedar penogndjoekan se 

bagai daftar oesaha dengan tjara pem 

bagian ,,departement.“ Djawa Timoer 

kepada P.B. I. Djawa Tengah kepada 

B,O. Djawa Barat kepada Pasoendan. 
Dalam kongres B. O, itoe oleh tja- 

bang Sragen dikemoekakan prae-ad- 
vies, tentang perleboeran co-partijen 

dalam satoe partai jang besar. Prin-) 
cipieel dimoefakat oleh kongres, ka 

rena sebeloem kongres, tjabang Sragen 

soedah berhoeboengan dengan co- 

partijen, Jang sama memberi djawa 
ban semoea memberikan persetoedjoe 

annja. Tetapi, bersetoedjoe dengan 

kongres B.O. itoepoen Pasoendan me 

ngadakan kongresnja di Bogor dan 

antara banjak poetoesan jang diambii 

oleh kongres adalah bahwa Pasoen 

dan menghargai sekali maksoed fusie 

itoe, tetapi boecat sementara waktse 

beloem dapat ambil bagian. Sebabnja 

hanja boleh diketahoei oleh Pasoen 
dan sadja. 

Oesaha ditoeroenkan. :B.O. dan P. 

BI. membangoenkan fusie-commissie, 

dan telah diadakan pertemoean dan 

pertoekaran pikiran. Banjak peristime- 

wa jang dapat bersoea (ketemoe), 
tetapi banjak djoega jang soekar ber 

temoe. Sebetoelnja tentang fusie ini 

saja telah banjak mendengar dari ke- 

doea pihak. Waktoe pada boelan Ja- 

nuari 1934 saja melakoekan kewadji- 

ban sebagai propagandist PSSI, me- 

ngoendjoengi beberapa tempat di 

Djawa Timoer, saja telah memperloe- 

kan datang diroemah Dr. Soetomo , 

'dari beliau banjak mendengar saja 

tentang keberatan dan djandji tjabang 

P.B.I. goena persatoean dengan B.O. 

itoe.- Waktoe itoe soedah saja rasai 

sSoekarnja keadaan, Tetapi meskipoen 

boekannja inactief dalamjournalistiek, 
saja tidak mentjampoeri soal kepar- 

taian. Tempo poen banjak terhimpas 

oleh persiapan kongres PSSI dan Perdi. 
Maka saja tidak menoelis soeatoe apa 

ea masaalah pergerakan dan po- 

litiek. 
| Sebahis kongres B.O. baroe ini di 

Soerakarta, terdengar bisikan: hara - 

pan oentoek persatoean 

itoe tipis sekali. Perhatian ke- 

doea pihak jang tersangkoet djatoeh 
pada nama dan bendera. Dikatakan, 
kedoea pihak maoe pegang kokoh 

nama dan bendera. Tentang bendera, 

Boekti, kita boleh menengok pada| 

A 

SN aa aan 

  

ADRES 
JANG TERKENAL 

  

TOKO »M.L 
' PASAR SEN 

Batavia-C: 
    

serta tjoekoep sedia matjam2 

N. B. 

  

JANG ACTIEF 

ni Pekalongan. 

BATIK HANDEL 

Centraal dari roepa2 batik keloearan seloeroeh tanah Djawa 

jang modern, jaitoe jang disoekai pembeli zaman sekarang, 

loearan. 

A. Contant bagi soedagar2 kila ambil Comisie 2 pCt. 

Berhoeboeng!lah moelai dari sekarang. Tentoe menjenangkan. 

System oentoengpalingtipis 

HORMAT 

ML. MAASOEM" 
30 SENEN No. 135 Batavia-Centrum. 

Tangan 

“ JAaNG MOERAH 

MAASOEM”" 
EN No.135 | 

  

sarong tenoenan dari roepa ke- 

    
      
  

Partai Indonesia Raja PIR. Djadi 

keberatan 'dihapoeskannja nama B.O. 

tidak boleh djadi ada. Moengkin ke- 
beratan itoe datang dari pihak P.B.I. 

P.B. IL, sedjak Indonesia Studieclub, 

telah mempoenjai bendera, hidjau 

merah. So'al warna ini memang telah 

lama djadi perbintjangan. Pihak P.B.I, 

mengatakan, itoe boekan bendera 

kebangsaan, tetapi bendera perhim- 

poenan, Tetapi sebaliknja beloem 

pernah terdengar pengakoean pihak 

P.B,I. akan warna merah poetih 

sebagai warna nasional, soenggoehpoen 

benar, dalam oesahanja, P. B. I. tidak 

melalaikan warna jang diakoei oemoem 

sebagai warna nasional itoe. 

B.O. berbendera merah poetih. Saja 

pernah mendjadi ,,orang dalam”, tetapi 

sebegitoe djaoeh ta' ingat adakan B.O. 

benar telah mempoenjai bendera jang 

opisil. j 

Memang soal bendera ini soal soe 

sah. Batas bendera perhimpoenan atau 

partai dengan bendera national Indo- 

nesia, sebegitoe djaoeh, beloem ada. 

Djadi kalau soal bendera ini meroepa 

akan satoe keberatan. moedah compro- 

mis diadakan. Tetapi, oempama kebe 

ratan ini tidak ada, itoepoen hanja ber 

arti sokongan pada tertjapainja fusie 

Bendera dan nama itoe sebagai sti- 

muleerendeelementen sadja. 

Sebab stimuleerende elemen 

ten itoe kalah koeat dari consti- 

tuceren elementen jang saja seboet 

kan diatas, maka pandangan jang loe 

asakan moedah menebak B.O.-P.B.1 3) 

bahasa rahsia bakal oeroengnja persa 

toean itoe tidak tergenggam oleh nama, 

bendera atau lainnja, tetapi tergeng- 

gam oleh azas, haloean dan semangat 

jang beda. 4 

Azas haloean dan semangat B,O. 

boekannja hanja tidak sama. bahkan 

menjeroepai sadja poen tidak. Azas 

mentjiptakan haloean mengembangkan 

semangat. Haloean dan semangat itoe 

mewoedjoedkan boeah pekerdjaan jang 
dapat dirobah (Itastbaar), teroetama 

dilapangan social-ekonomis. Kita tidak 

boleh mengadakan bocah pekerdjaan 

P.B.I. itoe, Tentoe sadja geestelijke 

waarden dari pada pekerdjaannja jang 

tastbaar itoe, ada poela, 

Dan, kalau orang soeka berpikir 

tenang, memang tidak moedah orang, 

apalagi soeatoe badan, melepaskan 

semoea 'itoe dengan begitoe sadja. 

Sentiment, perasaan, berpengaroeh 

banjak. Tidak poela mengherankan 

sebab het gevoel beweegt 

alles. 

B,O, agaknja tidak boeta akan itoe 

semoea. Kita tidak dapat meringankan 

atau mengetjilkan djasa B.O. Tetapi 

dalam oesahanja teroetama dilapangan 

sosial-ekunomis, tidak boleh dipoeng 

kir B.O. ketinggalan djaoeh sekali 

dari P,B.I. Jang teristimewa karena 

bedanja semangat. Pada kedoea pihak 

nja saja pernah berdiri dekat tjoekoep 

'mengetahoei perbedaan semangat itoe,   
saja tidak tahoe, tetapi hal nama, 

adalah B.O, telah mengoesoelkan, jani 

  

semoea bangsa sed»enia. 
Pada tanggal 

haroes berpisahan,   nja ada soesah sekali. 

Tetapi, al ch: im   Europa ?“ tanja itoe sobat 
Parijs jang hebat. 

bahasa Esper'anfto, 
gampang, jang pi'actisch dan jang ..... 

doelillah, terdapat 

'bahasa jang I negeri Mussolini, dinegeri jan 

neutraal, jang boekannja dari so ea- 

toe bangsa, tetapi dari kepoenjaannja 

11 Augustus kami 

Adieu, Djis revido! (sampai 

ketemoe lagi) diboelan Augustus 

11935, Kongres di Rome, di 
g molek 

dan penoeh dengan kesedjahteraan.. 

pera 
B.O. insjaf akan semoea, 

Isehabis kongresnja, jang berachir di 

Soerakarta, saja banjak mendengar, 
B.O. katanja bersikap: mloemah ! 

Kata ini kata Djawa, artinja : bersikap 

lebih dari longgar-selonggarnja. 
Walaupoen begitoe, boekannja tidak 

ada artinja sama sekali perkataan s.k. 

P.B.I,, ,Soeara Oemoem", jang dengan. 

keoentoengan fusie- jang beloem nam 

'jang hanja dapat diloekiskan dengan 

saan dari pada dengan toelisan. 
begitoelah 

teroes terang mengatakan: ,tentang|: 

lam lingkoengan dan semangatnja". 
»Darmo Kondo", soeara B.O., me- 

njamboet pernjataan itoe dengan te- 
gas: memang, kalau tidak dapat, di 
loeloeskan sebagai keadaannja seka- 
rang sadja..... : 

Bersatoe ? Bentangan diatas adalah 
sebagai alamat jang tidak baik! Kalau 
persatoean itoe djadi, boekan kekoea 
tan jang didapat, tetapi kelemahan. Per 
satoean perkosaan, oleh keadaan akan 
diperkosa djoega boeat boebar. 
Saja tidak ingin mendjadi moerid- 

nja Mme Forbes. Meskipoen saja tidak 
noedjoemkan, saja boleh mendjamin : 

Persatoean itoe bisa tertjipta, hanja 
kalau B.O, zich dood verklaren, ,ma- 
soek“ dalam P.B.I, Tetapi dengan 
nama P,B.I. atau ganti P.I.R. 

Kalau tidak, B.O. akan tinggal B.O,, 
P.B.I, poen masih P.B.I, Boleh diper- 
ingati ! - 

S, Tj. S. 
—0— 

Menggelapkan oeang. 

Aneta kawatkan dari Madioen bah- 
wa di Pasarwezen dari Regentschap 
Madioen telah kedjadian penggelapari 
oecang lagi, besarnja F.2,500.— 

Controleur pasar soedah ditangkap. 
—0 Baba 

Berita dari Volksraad, 

Pada Voiksraad soedah dimadjoe- 
kan satoe nota perobahan atas be- 
grooting tambahan jang kedoea dalam 
hal hoetangnja Indonesia, dengan 
mana post rente hoetang pindjaman 
tahoen 1935, antara lainnja berhoe- 
boeng dengan consolidatie, dari 7,5 
millioen dikoerangkan djadi 4.250,000, 

Waktoe memoesjawaratkan tentang 
perobahan oendang2 pensioen bagi 
bekas pegawai Negeri Indonesia ta 
hoen jang laloe, ada bertoeroet2 di 
madjoekan amendement, jang mana 
berhoeboeng dengan diberi berlakoe 
nja'itoe conflicten regeling, laloe di 
liwatkan sadja. 5 

Pemerintah djoega selandjoetnja 
mengatakan jang Pemerintah akan 
menjelidiki sampai seberapa djaoeh 
itoe amendementen bisa ditoeroetkan. 

Ini pertimbangan sekarang soedah 
habis, dan poetoesannja ialah hendak 
dimadjoekan satoe memorie jang le- 
bar pandjang dan lengkap, tetapi me 
morie ini hendak diatoer dengan ra 
pihnja. 

Sementara itoe Aneta mendapat ka 
bar bahwa memorie ini agaknja tidak 
akan memenoehi kehendak itoe amen 
dementen. 
Pengoemoeman tentang ini ditoeng 

goe akan kedjadiannja pada ming- 
goe depan. 

—90— 

  

  

TERDIRI 1934 

Sedia djoeal rebana terba- 
ngan dari matjam2 oekoeran. Bi- 
kinan ditanggoeng rapi serta lekas 
Toean-toean jang bikin pesanan, 
diminta sekoerang-koerangnja me- 
ngasih oeang 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)   pak tandanja dan lebih baik kedoea 

pihak ditinggalkan hidoep sendiri da-   ! 

    Kampoeng 10 Ilir PALEMBANG. 5 d 
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Lampoeng. 

Pada waktoe 
| djah selaloe menggan 

    

    

   

          

    

  

dik jang berladang di Tai 
tempat koerang lebih 3. 
nja dari kampoeng ters 
itoe hampir tiap2 malar 

  

.kampoeng terseboet dan mei 

jang poenja ladang2 itoe 

ladang itoe. Masoeknja 

poelan gadjah terdiri 

ladang, benihan 19 gantan 
makan serta meroesakka 
sampai koerang lebih 

kani segala isinja 

lagi lainnja. 

berap ladang jang lain 

ladang2 

mereka jang 

paja j 

agar soepaja 

disitoe, 

Pan Ot 

— Tapanoceli. 

mengabarkan : 
Sebagai 

Ra'jat laki2 
pendoedoek Sekerang, 

» Ambtenaar 
hoeboengan dengan 
wadjibkan atau moesti to 
rodi3 tetapi. 

oleh 
“tidak sanggoep bajar, 

rodi lamanja 24 hari 

terbagi 4 atau 8 giliran. 

pembitjaraan 
tahoen jang laloe, : 

pengerakan Indonesia 

atau tidak 

itoe. 

di Batak 
. sedang mereka 

  

an gadjah didaerah 

| kadang2 pada waktoe siang har 
soek didalam ladang2nja pendoe 

tjarakannja dan minta agar SO 

rodi itoe dihapoeskannja. . .. . akan 

tetapi biar begitoe Pemerintah beloem 

bertindak kedjoeroesan 

Dari Boengamajang (Lampoeng) sa| : un 
lah seorang pembatja kita mengabar-| Tetapi heran bin adjaib, setelah 
kan: “? (an 'Rakjat negeri ge Iu memenoehi 

ini sekoempoelan ga- 

        

          

binatang2 itoe meroesakkan sapoe jang 

ada ditengah ladang itoe dan mema- 

: seperti: beras, ba- 
koel-bakoel, bantal2, tikar2 dan banjak 

Oleh karena bantoean be 

berapa orang gadjah2 itoe lari dari | 

tempat itoe, dan teroes masoek dibe- 

dan memakan 

dan meroesak2 padi, Sampai ini sa'at 

pendoedoek jang roesak sebab 

gadjah koerang lebih 100Meter persegi. 

Oleh karena ganggoean2 gadjah2 itoe 

berladang berpoetoes asa 

akan teroesnja ladangnja —kalau ga-| 

djah2 itoe ta” berhenti lagi— | 

maka dari itoe pen. jang menjaksikan 

dengan mata sendiri dan pernah ikoet 

mendjaga gadjah terseboet minta soe- 

jang berwadjib memperlindoengi 

pendoedoek Kotanegaraoedik itoe dari 

bahaja gadjah2 jang gagahr berani dan 

| senantiasa meroesakan ladangterseboet, 
djangan sampai bahaja 

kelaparan meradjalela diantara pendoe- 

doek Kotanegara-oedik, jang berladang 

Rodi poenja gara2. 
Pembantoe kita dari Teroentoeng 

pembatja ketahoei tiap2 

(jang soedah beristeri) 
selain dari 

d,l.I. pegawai2 jang ber- 

“pemerintahan di- 
eroet 

boleh djoega dibajar se 

“bagaimana jang telah ditentoekan 

Pemerintah. Akan tetapi djika 
tentoe bekerdja 

dalam setahoen, 

Soenggoehpoen hal rodi itoe satoe 

jang #penting dalam 

Sehingga doenia 

hiboek membi- 
epaja 

Walaupoen diseloeroeh Indonesia 

hal rodi itoe ramai diperbintjangkan 

oleh Ra'jat dengan Pemimpin2nja, 

tetapi Ra'jat Indonesia jang berdiam 

landen tinggal diam...., 

sendiri tidak loepoet 

perdoedoek kampoeng K ytanegara Oe-|ken oleh K. Negeri ataupoen Mandoer 

doek | 
oesakkan 

serta memakani padinja jang soedah 
hampir keloear boelirnja. Walau mereka 

tiap malam 
mendjaganja serta memboeat api jang | 
besar, toch gadjah2 itoe dengan bera 
ninja lagi dapat masoek didalam adang 

binatang2itoe 
ta'ada boenjinja dan ta'ada kedengaran. 

Pada waktoe belakangan ini sekoem 
koerang lebih 

20 ekor telah masoek di sebidang 
, dan me- 

- padinja 
separoehnja ha- 

bis lenat. Selain dari meroesakkan padi | 

  

   
   
   

   

  

   

  

     

    
     

    

dari pekerdjaan rodi 
menimboelkan 

bibir mereka 
mana-mana mereka berkoempoel, 

ga satoe so'al jang penting, sebab 

beberapa hal 'jang penting jang ber- 

oeroesan dengan hal rodi,: dan dian- 

taranja adalah sebab sebagai terseboet 

dibawah ini: 

jang selamanja 

keloeh kesah, sehingga 

mereka sendiri toeroet mengeloeh....?! 
Kini, hal rodi itoe- mendjadi boeah 

dikedai2 kopi atau di- 

       
         

   

Nalas, 

    

        

     

      
           

      
          

    

      

   kajoe enz. 

| Siapa jang salah? 

Oleh karena pengaroeh malaise 

jang heibat ini, maka kebanjakan 

Rakjat tidak sanggoep bajar ocang 
rodi, laloe mereka poen disoeroeh 

berrodi memperbaiki djalanan d.I. I. 
Begitoelah dalam tahoen 1934 j.l. 

negeri , Goeltom“ dan negeri ,,Palepa- 

han“, Silindoeng, diberi borongan mem 
perbaiki djalanan dan mengambil ba- 

lok dan papan bocat djembatan tek 
engariboean, Silinpoeng. 

Agaknja hal itoe telah lebih dahoe- 
loe diperbintjangkan atau diremboek 
kepala Negeti kedoea negeriterseboet 
dengan jang berwadjib, sedang Rakiat 
jang akan mengerdjakannja tidak me- 
ngetahoei hal itoe. Dus, Rakjat tjoema 
mengetahioei bahwa mereka mesti ber- 
rodi sebagai sediakala, laloe mereka 
poen berrodi terbagi dalam 8 gelaran | nasib demikian roepa. 

ertinja, mereka jang diwadjibkan mem | pen. dia menoendjoekkan soerat rodi 

perbaiki djalanan bekerdja didjalanan | tahoen 
dan jang mengambil kajoe bolok tjari 

gu 

  

Satoe haljang aneh 
atas dirinja PFakjat 
negeri Goeltom. 

jang 8 gelaran jang terseboet akan 
n|tetapi kartjis rodi mereka tidak dite- 

  

jang mendjaganja : sedang moestinja 
yeh |bila tiap2 gelaran jang telah didjala- 

maka kartjis terseboet mesti di 
a|teeken, menjatakan bahwa orang ter- | 

malseboet telah berrodi. 
| Lebih aneh lagi! 

Belakangan mereka disoeroeh lagi 

berrodi memperbaiki djalanan dan me 

ngambil blaok jang besar dari hoetan 

'Dolok Saoet jang djaoehnja sehari 
berdjalan kaki dari tek Nalas terrse- 

  

   

3 Iboet. Banjak diantaranja jang berodi 
10 atau hari enz, lebih dari moestinja 

tetapi banjak djoega jang tidak toeroet 
berrodi, ialah jang berigama Islam, 
sebab kebetoelan boelan poeasa dan 

ada jang tidak maoe toeroet perentah. 

Mereka jang tidak toeroet perentah itoe 

tidak diapa2kan malahan kepala kam 

| poengnja dipanggil kekantor Demang jg 

djaoehnja djangan koerang lebih 48 

K.M. atas ongkos kepala kampoeng 
itoe sendiri. 

Penoelis perloekan berdjoempa de 
ngan Ass. Resident, Bataklanden di 

Taloetoeng bertanjakan hal itoe, te- 

tapi beliau menerangkan beloem me- 

ngetahoei hal itoe, dan beliau ber 

djandji akan menjelidikinja. 

Lebih djaoeh Ass, Resident berkata 

boleh djadi kajoe balok jang di am- 

bil bermoela, tidak percies sebagai 

jang diminta. Djika begitoe tentoe me 

reka ambil kajoe balok lagi, dan be 

gitoe poela. pada jang memperbaiki 

djalanan, tentoe djaianan jang dikerdja 

kannja (borongan) itoe disiapkannja. 

— Djika sekiranja demikian apakah per 

boeatan K. Negeri memborong djala- 

nan itoe tidak meroegikan Rakjat ?! 

Rakjat moestinja berrodi 24 hari 

lamanja dalam setahoen, tetapi kini 
mereka terpaksa berrodi lebih jang soe 

dah ditentoekan Oendang2 Negeri, se 
bab salahnja Kepala Negerinja. (?) 

Hal itoe amat mengesahkan mereka, 

sebab mereka disoeroeh berada dalam 

penghabisan tahoen 1934 dan boelan 

Januari 1935 ini, sedang mestinja ke- 

tika itoe mereka ke keboen oentoek 

mengambil getah kemenjan d.l.I., se- 
bab ketika itoelah moesimnja, 

Oleh karena itoe banjak diantaranja 

tidak dapat meloenaskan belastingnja 

Itahoen 1934 jang laloe. 
'- Satoe keroegian pada Pemerentah ! 

Dus, Ra'jat roegi., . . . . dan kas 

Pemerentah poen semakin soesah, se 

bab wang belasting tidak beres. . . ! 

Siapakah jang salah dalam hal ini?! 

Rajat jang tidak ber- 

salah dihoekoem (?) 

Sangkan Simandjoentak, begitoelah 

namanja seorang pemoeda jang baroe 

kawin, pendoedoek Sait ni Hoeta, 3 

'Soemoeroeng, Negeri Hoetaroean, Si- 

lindoeng, menoeroet atoeran dikenakan 
rodi tahoen 1934 jl. 

Tetapi Hermanus L. Tobing. kepala 

dan 

ber- 

tahan soerat perintah rodi, dan baroe 

pada tanggal 17 September 1934 jl. 

telaat »...£ 

tal 1, 2 dan 3. : 

ongkos perkara, dan mesti djalani rod 

lagi. 

hing- 

den dan pada Resident Tapanoeli. 

roet berrodi. 

bapa lagi, 

nakan rodi. 

poenja beberapa anak pemoeda 

rodi. 

ngan seorang pemoeda, nama 

Sahula L.Tobing, 

1935 
dia lahir — pada 

bagaimanakah pemoeda2 jang dibawah 

ikampoeng dari kampoeng terseboet 

diberikannja pada S. Simandjoentak. 

Sebagai diterangkan diatas rodi ter- 
seboet terbagi dalam beberapa.gelaran, 

'dan soedah tentoe soerat perintah itoe 

Belakangan S. Simandjoendjak ditoen 
toet'dihadapkan "Kleine Rapat Taroe- 

toeng sebab tidak maoe berodi, kwar 

  

       

terseboet baroe beroemoer 17 tahoen ! 
Ja, apa jang dikata, sebab soedah be- 
gitoe atoeran jang diadakan Pemerin- 
tah tetapi tjoema pen. bertanja dalam 

ati : 
»Apakah tidak lebih baik atoeran 

tersebeet dihapoeskan ?“ 
Djika tidak, maka pen, mengharap 

agar soepaja atoeran terseboet dioe- 

bah, seorang pemoeda ,dagang 
marina“ dikenakan.rodi bila telah 
tjoekoep oemoernja 18 tahoen. Pen, 
berkata demikian, karena "memikirkan 

oemoer bisa mengerdjakan pekerdjaan 
jang begitoe berat, sedang rodi itoe 
ditentoekan (oentoek) orang jang atau 
telah beristeri, artinja, orang jang soe 
dah dewasa?! 

Perempoean dipaksa 
ber-rodi. 

Soal rodi semakin ramai diperbin- 
tjangkan Rajat, setelah tersiar kabar 

dalam tahoen 1934 j.I. bahwa beberapa 

orang perempoean (jang bersoeami) 
|di negeri Panggabean, Silindoeng, di- 
paksa berrodi sebab soeaminja pergi 

merantau. Lebih djaoeh, seorang iboe 
jang hamil dari negeri terseboet di- 

paksa berrodi, sebab soeaminja meran- 

tau dan sepoelangnja dari rodi teroes 
melahirkan anak. 

Kasihan ...!! 
Sebagai penoetoep, pen, menerang- 

kan memang banjak lagi, terdjadi hal 

hal jang loear biasa di desa-desa jang 

beroeroesan dengan rodi, tetapi pen. 

berpendapatan tjoekoeplah jang terse- 

boet diatas sekedar djadi tjontoh ba- 

gaimana soesahnja Rajat sebab rodi 
terseboet. Djika dipikirkan dalam2 dan 

bila koeping kita sendiri mendengar 

serta mata kita sendiri melihat keloeh 

kesahnja Rajat, maka tiap2 manoesia 

diatas boemi ini jang berperasaan ke- 
manoesiaan, tentoe berseroe : 

»,Hapoeskanlahrodial ias 

heeren dienst jang termaS- 
hoer itoe!ls. 

Doenia Kristen Batak gempar. 

Candidaatlid Volks- 

raad poenja gara-gara. 

Berhoeboeng dengan pemilihan lid 

Volksraad dalam tghoen ini, kini doenia 

Kristen Batak dalam kegemparan, sebab 

tersiar kabar dipeloearan dalam tahoen 

jl. bahwa dalam Epborus dari Rijn- 

sche Zending di Taroetoeng dapatka 

bar dari Consul Zending di Batavia 

menerangkan Pemerintah idzihkan Se- 

orang wakil Kristen Batak doedoek di 

Pedjambon tetapi moesti atau haroes 

dicandidaatkan sebagai candidaat no 
mer satoe toecan Mr. Dr. Goenoeng 
Moelia. 

| Belakangan dalam pertengahan ta- 

hoen 1934 jl. berdirilah satoe Comite 

dinamai “Toeroet Merasai“ laloe me 

ngadakan rapat2 oemoem di Taroe- 

toeng dan Belige memprotest kelepasan 

nja toean2 I. M. Hoetapea dan J. Hoe- 

tapea dari kantoor Landschaap Sima 

loengoen. Poen dalam rapat2 itoe di 

bitjarakan tentang wakil Kristen Batak 

di Pedjambon, laloe diangkat satoe 

Commissie oentoek menjelidiki serta 

mempeladjari siapa jang pantas dican 

didaatkan sebagai wakil Kristen Ba- 
tak ke Pedjambon. 

Begitoelah pada hari Rebo tangal 

di 
Taroetoeng.— 

(membeberkan 

26 Dec. "34 j.I. Commissie terseboet 

mengadakan rapat oemoem bertempat 

gedoeng Taroetoeng. Theather, 

Ketika diberikan tempo pada atoe- 

ran2  perkoempoelan mengoeraikan 

5 timbangannja, maka 

terdjadilah perdebatan jang hebat dan 

  

Oleh karena itoe, maka perkoem- 
poelan Radja Bond Bataklanden me- 
ngoendang semoea perkoempoelan2 
Kristen Batak menghadliri rapat 
oemoem jang akan dilangsoengkan 
pada hari Minggoe tanggal 27 Jan. '35 
bertempat digeredja Sibarong-barong 
oentoek memadjoekan candidaat wakil 
Kristen Batak di Pedjambon serta 
membatalkan poetoesan  Commissie 
terseboet. : 

Oleh karena itoe, kini, soal Volks- 

raad itoe djadi boeah toetoer publiek, 

sebab mereka selamanja mengikoeti 
djedjak kaki leider2nja dan lagi soal 
ini ramai diperbintjangkan s.k. ,Pe- 
mandangan“ Bendera kita ,,dan za- 
man Kita". 

Soedah tentoe rapat jang akan dia- 
adakan itoe dapat penoeh perhatian, 
sebab publiek maoe melihat bagaima- 
na leider dan journalist jang memim- 
pinnja beranggar ... lidah ! 

Noot: 

4) Sajang sekali verslag rapat co- 

mite penoentoet wakil ke Volksraad 

terseboet tidak dimoeat dalam s.k. ini, 

nja tiba dimedja Redaetie pada tang- 

toeng — Bat.-C. 14 hari! ? 

Apakah tante post alpa dalam 
oeroesan ini ? ! 

Wallahoealam ! (Pen.). 

sebab soedah basi. Hal itoe memang 

sebenarnja, karena pen. kirim verslag 

itoe ddo. 28 Mei 34 jl., tetapi agak- 

gal 10 Januari 1935 jl. Dus, Teroe- 

5 PPPPAPRPRARFFF,.-.-,---- 

nan kedoea fihak boleh djoega, ter- 
njata dalam serangan2 jang mereka 
bikin dengan bergantian, Makaentahba 
gaimana sebabnja kelihatan di fihakMa 
labar sekoenjoeng2 djadislaap sekali, 
seolah-olah tidak ada fut sama sekali, 
begitoe entjer pertandingan ini, hingga 
publiek pada menggeroetoe. Tentoe 
sadja ini pekerdjaan mengentengkan 
bagi Oedaja jang bertambah lama tam 
bah napsoe mainnja, tidak heran djika 
stand sebeloem pauze soedah 2—0 
oentoek Oedaja. 

Diwaktoe pauze kelihatan spelers 
Malabar ada letih sekali, maka seperti 

biasa supportersnja menghandjoerkan 
soepaja permainan itoe dirobah dan 

na mengoerangkan kekalahan 
itoe, 

Setelah ronde kedoea dimoelai poela, 
keadaan permainan tidak berobah, 
'inilah jang mendjadikan heran. 

Sebentar2 Oedaya menjerang dan 
boleh dibilang tiap2 serangan itoe, 
selaloe lolos sadja dari pendjagaan 
achterhoede Malabar, dan dengan 
tidak tertahan poela doelpunt jang 
ketiga oleh Anton (Oedaya) ditjitaknja, 
3—0 oentoek Oedaya. 

Permainan djadi katjau. dengan 
soesah sekali voorhoede Malabar men- 
tijoba meliwati barisan belakang dari 
Oedaya. Disinilah kita lihat Soetjipto 
(Malabar) berdaja sekeras-kerasnja 
oentoek membikin tegentpunt, njatalah 
maksoednja itoe kesampaian, sebab 
satoe tembakan jang keras membikin 
keeper Oedaya melongo, stand 3—1, 

Tetapi dasar nasibnja Oedaja lebih 
beroentoeng dari moesoehnja, dan ke 
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dari Oedaja membikin keeper Malabar 
noebroek angin. Stand 4—1. 

Setelah bola dipermainkan lagi tidak 
antara lama refree tioep fluitnja tanda 

  

VOETBAL 

VJ. 

diatas. 

tidak productief, 

keeper. 

Mos bermain terlaloe bernapsoe. 

dari moesoehnja. 

dan keeper sehingga mendjadikan zelf 

sekali Setiaki besarkan kemenangannja 
Sampai habis stand 

oentoek kemenangannja Setiaki. 
Ba Oa 

BP VI M. 

“Pada hari Sabtoe 2/2-”35 kembal 

biasanja, 
Djam 5 

—- M.O.S.— Setiaki 0— 2, 

Hari Minggoe telah dilangsoengkan 

pertandingan voetbal antara Mos dan 

Setiaki dengan kesoedahan seperti 

Dari moelai main Mos selamanja 

ada dipihak lebih oenggoel dan teroes 

meneroes mengoeroeng doel gebied 

Setiaki, akan tetapi dasar Mos lagi 

sial (pech) semoea serangan-serangan 
bola selaloe kena 

ditangan keeper Setiaki seperti jang 

soedah kesohor publik namai geluks 

Kedoeanja sebagian speler 

Sebaliknja Setiaki lagi bintang te 

rang, Tidak didoega bahwa ini per 

koempoelan akan dapatkan 2 punt 
Goal kesatoe Ian 

taran persetisihan paham antara back | . 

moord, Goal kedoea lantaran Blengoer 

terlaloe bernapsoe soedah bikin free- 

kick dalam doelgebied dengan moedah 

tetap 0—2 

Malabar-Oedaya-l1—4. 

Oedaya berhadapan dengan Malabar, te 

tapi ini kali oentoek competitie, Sebagai 

mana stand terseboet diatas, ternjata 

bahwa Oedaya lebih berkoeasa itoe 

hari, sedang Malabar ada ketjiwa se- 

kali permainannja jaitoe tidak seperti: 

refree A. Pieters tioep 

fluitnja tanda pertandingan dimoelai, 

Dalam tempo kira2.10 menit permai-l oean pertemoean pada malam itoe. 

pertandingan habis, diwaktoe poelang 
publiek masih pada menggroetoe, se 
bab tidak disangka bahwa permainan 
ini ada mengetjiwakan. 

—O— 

P.S.LT.T, 
s.v. Lego— V.O.G.LD.O. 3—0. 

Pertandingan jang soedah dilang- 
soengkan pada hari Minggoe kemaren 
antara perkoempoelanterseboet diatas, 
ternjata bahwa VOGIDO dapat di 
goeling dengan angka 3—0 boeat Lego, 
disebabkan VOGIDO tidak menoeroen 
kan barisannja dengan compleet, se- 
hingga pertadingan berdjalan dengan 
pintjang. 

Kita dengar kabar bahwa pada hari 
Minggoe j.a.d. sebagai pemboekaan, 
P.S,I.TT. akan mendatangkan tetamoe2 
dari loear kota jang soedah terkenal. 

TN h 

Sportvereeniging Setia 

lige avond." 
Menjamboeng kabar hari Saptoe 

tentang malam pertemoean dari Per- 
koempoelan 
landjoet diberitakan bahwa pada malam 

“|Minggoe jang baroe Ilaloe telah di- 
langsoengkan soecatoe ,gezellige- 
avond”“ bertempat diroemahnja toean 
Mohamad, di Tanah Tinggi Pontjoi, 
dengan mendapat perhatian, tjoekoep 

-|segenap anggauta2nja. Hampir semoea 
ilanggauta poetra dan poetri mengha- 

dliri pertemoean ini. 
Poekoel 9 malam sebeloemnja di- 

boeka oleh Ketoea Perkoempoelan 
terlebih dahoeloe t, Mohamad sebagai 
toean roemah mengoetjapkan selamat 
datang dengan membilang diperbanjak 
terima kasih kepada saudara2 Pengoe-   pertjajai oentoek mengoesahakan keper 

adaan Malabar bertambah lembek ma . 
ka tidak antara lama satoe doorbraak . 

Mengadakan ,Gezel- 

tersehoet diatas, lebih 

roes Perkoempoelan jang telah mem-. 

Poetoesan S. Simandjoentak dihoe- 

koem denda f 1,50— tambah f0,50 

S. Simandjoentak keberatan, sebab 

boekannja dia jang tidak maoe berrodi 

'karena setelah diterimanja soerat perin 

tah rodi, laloe diapoen berrodi bagian 

kwartal diperkoeatkan oleh Controleur, 

laloe S. Simandjoentak kirim rekest ke 

beratan pada Ass. Resident, Bataklan 

sengit antara beberapa oetoesan de- 

ngan. Commissie, kavem oetoesan2 

terseboet membantah serta menerang- 

kan bahwa poftoesan Commissie tidak 

sjah, sebab Commissie tidak berhak 

mengadakan rapat terseboet, tetapi 

moestinja Commissie menjerahkan pe- 

kerdjaannja pada Comite dan Comite- | 

lah jang memuetoeskannja. Lebih dja 

oeh oetoesan2 itoe menerangkan bah- 

wa Commissie beloem mendengar 

i 

  

ee TR 

  

Kenapa. matanja ? 1 
Djangan didjawab, lebih baik diam-diam pergi sadja ke 

Kliniek Dr. Koetjing Pasar Senen 214 Batavia-C. bawa wang 

of tidak sama sadja ditanggoeng moesti dapat obat. tidak pilih 

orangnja semoeanja diterima dengan hormat, dioeroes beres 

penjakit doeloe dan nomor dibelakang sekali baroe bitjara per- 

Pemoeda-pemoedatoe- 

Menoeroet - atoerannja Pemerintah 

jang dikenakan rodi, ialah orang telah 

beroemah tangga alias beristeri, tetapi 

djoega pemoeda2 jang dinamai : »d a- 

gang marina", (Bataksch), artinja, 

seorang pemoeda jang tidak poenja 
tetapi iboenja masih hi- 

doep, maka pemoeda itoe poen dike 

Djika sekirahja seorang iboe (djandal 

:moeda2, |seorang dari antara tocan2 Lodewijk 

tjoema seorang sadja jang dikenakan 

Begitoelah penoelis berdjoempa de 

tinggal di kampoeng 

Lemban Ina-ina Bagasan negeri Hoeta- 

taroem, Silindoeng, jang menanggOeng 

, Atas pertanjaan 

no. 495 serta mene 
tangal 

bagaimana oesoel2 dari. samoea per- 

koempoelan2 Kristen Batak Comimssie 

mendjawab bantahan terseboet dengan 

tidak keroean, tetapi dengan tangan 

mereka berikan keterangan jg. meleset, 

sehingga rapat riboet sebagai orang 

di pekan (pasar). 
Bolelah dikata percies rapat itoe 

tidak beratoeran alias kinder- 

achtig! 
Dengan tangan besi ' Commissie 

memoetoeskan dan memadjoekan motie 

pada Pemerintah, agar soepaja salah 

Loembantobing Hoofd der H.I,S, 

Dolok Sanggoel dan Pajaman Sitom» 

poel, Schoolopziner Dolok Sanggoel 

:Idibenoemd sebagai wakil Kristen Ba- 

tak di Pedjambon. Meskipoen banjak 

diantara spr. of octoesan2 memadjoe- 

kan agar soepaja toean2 « Karel Boen- 

tal Sinambela, Ambtenaar t/b, Wasing- 

thon Hoetagoloeng, Ass. Demang dan 

Dr. F.J. Nainggolan, dicandidaatkan, 

tetapi oesoel2 itoe diabaikan of tidak   rangkan   10 September 1917 jl. Dus, pemoeda   diperdoelikan oleh Commissie. ") 

kara wang. 

- 

N. B. Sesoeatoe roemah tangga moesti, ja perloe simpan dan 
sedia dari obat-obatan 1 Fiesch Obat mata Tjap Koetjing, 
1 Taulin boeat penjakit koelit, dan sepasang Cataulino 
dan Catapodi, selamat beroentoeng serta akan roekoen 

AWAS dan DJAGA!!!! Moelai Hari Minggoe 3 Februari 1935 
Dokter KOETJING Melontjat Ke Soematra Lampoeng— Palembang 
Bangka— Djambi—Soematra Westkust—Tapanoeli—Medan 
dan Kotaradja V. V. 

KLINIEK DOKTER 
The Cat Medical Hall Pasar Senen KOETJING 

        
     

    

Obat mata Koetjing ialah RADJA dari segala obat mata. 
  

Tjonto tjonto boeat pertjobaan 
dikirim G RA TI S asal sadja 
maoe tanggoeng ongkosnja.       

MINTALAH PER ,,REMBOURS" 
Boeat djoeal lagi dapat 40 pCt rabat. 

dan damailah toean seroemah tangga. 

— 

Deli: 

Batavia Centrum, 
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Ne
 

poelang dari Pasar-ma 
— Berkah toean, saban tahoen 'ngga 

   
'apa? 

1. 
£ 

  

   
    

    
5 dan 

z 3 2 

Kampret pikir, 

soedah merasa senang moen 

'sadja, tetapi apakah tidak 90 pCt, orang 

'begitoe, terhitoeng Kampret, Tjopot 
Kalong kalau ke Pasar-malam 

| pernah towong nonton Pasar-malam. 

.— Pjoega sering ke Pasar Gambir ? 
“| — Tidak, sebab meesti bajar sih. 

— Tetapi banjak jang di 
|. —Ja, boeat djoeragan- 
boeat njonja2 dan toean2, kita sih 
perloe apa, barang mahal2, boekan 

| keperloean orang desa! 
— Di Pasar-malam ad 

— Rame-rame ama teman2. Djalan 

sana sini mondar-mandir sadja ! 

: 2 nja ?” Tetapi djikalau 

- 

5 

  

almanak, 
hari apa Pasar- 

» Gomeh. 
3, &, & . Dan, p 

        

   

   

        

   

      

   
   

  

   

  

   

  

oen Baroe 

. Satoe 
sajoer, 

.. djoealan so 

—.ke Oedik 
ngan ketjil, 

  

  

    

      

mendjadi gila, 
“orang itoe djoega sama gila, 
djoega mereka t 

roemah-gade 
| ramainja orang bang 

dengan pada waktoe maoe Lebaran 

— Habis Pasar- 

joema 
dir meloelo2! 

Boeat orang-orang 
Betawi meskipoen sama tidak poenja 

“mereka tahoe sadja djatoeh 
mala 

ada" hari maoe Pasar-malam 

“di Glodok, tidak koerang | 

sa 

malam 

! 

hari maoe lebaran, 

toekang daging, pendek orang2 

edah sama tidak nampak, 

katanja. Doenia perdaga- 

sepi! 

ini orang sederhana 

90 pCt. dari riboean 

dengan hari Tahoen 

Sea Lahaan “baro2 Tionghoa, | we 

— Hari Minggoe kemaren  doelor Bai 
Kampret pergi ke Paal Merah, Keba Ic, 

dan setengah djalan ke Soedi- Ban 

perloenja tjari tanah boeat nanti an 

@djikalau poenja doeit dirikan roemah| 

ngaso (rusthuis) boeat orang-orang | niji 
jang djompo (orang toea tidak bisa| Toea 
bekerdja lagi) dan tidak poenja sanak 

. saudara jang bisa rawati.... 
| Ini kalau ada doeit lo, barangkali |. 

| sadja, kalau Allah maoekan tentoe| 
sadja ada djalannja ! 

— Di Kebajoran bitjara 
| orang desa, keboektian bahwa boea 

| mereka Pasar-malam dan Tj 
'ada penting sekali, lebih penting dari): 
waktoe ada lain tontonan se erti Pa- |!5 
sar Gambir dan lainnja. 

Bang Saban bilang baroe 5 pagi 

dengan orang 

    
    

jap Gomeh | 

perti Pa- 

lam. 

lihat. 
djoeragan, 

a keperloean 

dar mandir 

“23 Pernah Kampret di Pasar-malam | £& 

| sesoedah tjapai kaki (dan mata) ber- 

— pikir. ,,Apakah saja ini boekan orang 

— gila moendar-mandir tidak ada perloe 

lantaran begitoe 

sebab 
moendar-man- 

desa sekitar 

m dan Tjap- 

kita ditimbang 
! 

datang hari Ta- 

toekang2 

   

  

   

    

   

Toean. Damsijk mengabarkan bagai- 

mana kesoekaran jang diderita oleh 

nia beloem pernah mengalami kesoe- 

karan seperti sek 
babnja maka ia menjat 
nja bersenang senang a 

ja perkoemi 
(dan berdiri tegak seperti 

Memang boek 

segala kewadjiba 

» dari pada memenoehi permintaan ang 

  

Damsjik berpidato pemboekaan de- 

embilang diperbanjak terima 

pada t. Mohamad jang telah 

ikan kesempatan menjediakan 

srta alat-alat oentoek malam 

    n pandjang lebar !. Damsijk 

ikan maksoed pertemocan 

h berhoeboeng dengan genap 

berdirinja Perkuempoelan 

niging Seua. Dengan me- 

kan kesesalannja mengatakan 

soenggoehnja waktoe ini dja 

iranja kita bersoeka rija me- 

“keadaan jang soekar ini. 

        

   

   

  

   

  

  

oelan diwaktoe jang achir, 

  

k Setia dilahirkan diatas doe 

arang dan itoelah se- 
akan tidak perloe 

kan tetapisebalik 

beroesahaagar soepa 

kita dapat diperbaiki 
sediakala. 

an pada tempatnja kata 

ock menerangkan jang 

n tetapi oleh kare- 

menahan apa jang 

tersimpan — dalam hati sanoebarinja 

Bagaimana hebat tegenslagen jang di 

alami oleh perkoempoelan pada ta- 

hoen jang baroe silam itoe, keadaan 

mana seakan-akan menjoesahkan bagi 

mereka jang mengemoedikannja. Ter 

genslagen jang dimaksoedkan jalah 

tidak lain dari pada kemoedoeran da 

lam organisatie hingga hampir sadja 

n kita tidak dapat 

memenoehinja. Itoelah sebabnja maka 

ia sesalkan mengadakan malam perte 

moean ini jang mana memang seha- 

roesnja tidak perloe diadakan tetapi 

menilik desakan dari fihak anggauta 

sendiri maka ia sebagai Ketoea Per- 

koempoelan tidak dapat berboeat lain 

aharoeslah kita 
erkoempoelan 

t. Damsjik oent 
demikian itoe aka 
na ia tidak dapat 

auta2. 
Selandjoetnja ia minta dengan Sar 

ingat kepada segenap anggauta bahwa 

sesoedahnja kita bersenang-senang 

pada malam ini, soedi apalah kiranja 

memikirkan bagaimana kita dapat me 

madjoekan perkoempoelan kita. Demi 

kianlah pidato pemboekaan t. Damsjik, 

pidato mana laloe disamboeng oleh 

f. Soedjono, oprichter perkoempoelan 

itoe, dan soedah 5 tahoen bertoeroet- 

toeroet memegang pimpinan sementara 

sekarang sebagai Wakil Ketoea. Toe- 

an Soedjono bergirang hati melihat 

apa jang telah di woedjoedkan pada 

malam itoe jang meskipoen Perkoem 

poelan sedang mengalami kesoekaran. 

“Dengan kita dapat melangsoengkan 

pertemoean ini maka ia poen jakin 

bahwa djika kita ber-sama2 maoe be- 

kerdja oentoek memadjoekan Perkoem- 

poelan kita, tentoelah maksoed kita 

itoe akan tertjapai djoega, ,waar een 

wilis, is een weg" kata t. Soedjono. 

Memang kita merasai akan kemoendoe- 

rannja perkoempoelan dan tegenslagen 

' Kemoedian Ketoea Perkoem poelan ' 

3. 

  

- 

kita staanplaatsen hanja berdjoemblah 

YII 

WOODS 
boeat Sakit batoek., demem, peroet: 

- eg 

  

f 0.10. 

belah fihak jang lebih koeat, seperti 

dengan Hercules. 

v/d Willigen. 
Dalam bagian jang kedoea hampir 

lagi jalah bisa mentjitak goal jang ke 

tiga. Dengan stand 3—1 laloe publiek 

sama boebaran. 

Jong Arab —V.V.M. 2-0, 

Arab contra V.V,M. 
Ketika hakim pemisah 'H. v/d Brink 

menioep fluitnja ternjata bahwa fihak 

Jong Arab itoe memakai 

invallers. 
Goal jang pertama telah ditjitak 

oleh Moenir dan sampai pauze stand 

tidak berobah. Poen datam bagian jang 

kedoea ini Moenir dengan “head-nja 

soedah dapat menjitak goal jang ke- 

doea, Dengan stand 2 — 0 ini pada 

djam 6 hakim pemisa 

ini pertandingan. 
: 2 

KORFBAL. 

P.K.LD. 

- 

Pertandingan antara .kedoea per- 

koempoelan terseboet diatas soedah 

'dilangsoengkan hari Minggoe ibl. di 

Mosveld Koningspiein terpimpin oleh 

toean Soeganda. 1 

Kira2 djam 5 liwat sedikit permainan 

dimoelai nampak barisan kedoea belah: 

ada berimbang. 3 : 

Permainan sedang baik ganti-bergan | 

ti mengadakan samenspeljg. berbahaja. 

Dengan langkah .kaki jang tjepat, 

serta waktoenja jg baik, sehingga Za- 

terde jg mendjadi bintangnja I-S.V, 

dapat mentjetak goal jang pertama 

soekar dirintangi oleh fihak SV.I.B, 

sehingga stand O—1. 4 

Permainan berdjalan teroes, dan 

sampai pauze stand tidak berobah. 

Sesoedah pauze permainan kelihatan 

        
  

          

    

   

  

   

    

     
  

Pada waktoe jang biasa permainan 3 
dimoelai dan njata bahwa Jong Ambon 2 
itoe dalam bagian pertama ada dise- : 

djoega tempo 1 minggoe jl. bertempoer 2 

Stand sampai pauze ada 2—1 oen-| 

toek Jong Ambon dan tegenpunt Oli- 2 
veo ini bisa dibikin dengan denaganja an 

sama bandingannja dan.sajang Jong ” 

Ambon disini mendapat keoentoengan | 48 

Hari Saptoe sore dilapangan Deca-| 

Park soedah diadakan pertandingan | M 

competitie antara klas !l B. jalah Jong | f 

beberapa | & 

h tadi achirkan | 8   
S. VJ. B.—I.S.V. — 0—2. 2. 

  

  

  
    

  

DI ZAANDAM 
| adanja kita poenja fabriek. 

Fabrikaat2 kita jang 1000|, ada boea- 

tan Belanda, sebab pembikinan dari 

semoea bahan2 boeat kita poenjaperoe- 

sahaan tjat, sampai begitoe djaoeh jang 

bisa dibikin di negeri Belanda, ada 

5 ditangan kita sendiri, 

LINDETEVES-PIETER SCHOEN & Zn., N.V. 

Sa MR KA Van | 

Kantoor2 pendjoeal: LINDETEVES-STOKVIS 

PENDJOEAL? LAGI DI TEMPAT” JANG BERARTI DI N.-l,   
  

  

  

  

  
  

  

  

  

      
2... Tidak begitoe - 2 Tt : 

| 'baroe Tionghoa. Pada malam ahoen |jang oleh Sdr. Ketoea kita tadi telah| 1 : 

| baroenja waroeng2 berdesek2 orang, | dioetjapkan, “djanganlah hendaknja semangkin| Ba Lantai | 

orang2 bangsa kita. Sebab besok sa-|toean berpoetoes pengharapan dan | Seringkali fihak S. aa tetapi "Sele KIMONO BADMANTEL 

ma toetoep, itoe malam beli persedi- | djanganlah kiranja berketjil hati. Be- serangan jang berba An Sen IS. V 

aan keperloean besok paginja. Pagi- toel sekali kata ketoea kita tadi, bah- Sa Hate hak LS V Dat Ba 2 BELAN 

nja terpaksa masih banjak sekali (ham | wa semendjak Setia dilahirkan diatas | 412 : 20 : 

2 

pir rata2aja) waroeng Tionghoa, se- doenia ini, beloemlah pernah kita me mentjetak goal jang kedoe2, dengan tje DJA ZON DER BAJAR 

perti toetoep, tetapi pintoenja terboe |ngalami kesoesahan seperti sekarang takan Jang Pena Ad an LS.V 

“ka, boeat terima tanggapan dan , . . sementara ini djanganlah kiranja kita Sampai di ng. Pa et ar sel 5 

ang2 bangsa kita belandja! Ioepa bahwa ,,ada waktoe jang datang dapat oleh2 0—2 oento€ pa 
v 

-Boeat seoemoemnja di Betawi, djildan waktoe jang pergi“ Tegenslagen lang. 
3 3 Hj ARI 

2 

'kalau orang-orang Tionghoa toetoep 'jang- bagaimana hebat poen haroes 
a 

w 

'betoel-betoel tokonja pada hari Tahoen ae dapat mengalahkan. Pidato ft. 
5 

& 

'baroe, kiranja banjak bangsa kita | Soedjono jang meskipoen singkat akan r 

ui 

sangat soesah, meskipoen tidak sam- tetapi tjoekoep ' arta a m 2 si Orang jang belandja antara tanggal 10 Februari “ 

| pai mati kelaparan....! tadjam oentoek dirasakan oleh ang- 2 Ba sampai 10 Maart 193 2 

. aa Lg 3 : | : 
p art 1935. 

Pn Ja, ak maan Tjodot. En hari |gauta2 jang hadlir pada malam itoe. 

AI 

. ebarannja sendiri ijari pindjaman,| Sesoedahnja dilangsoengkan pidato| Ab | g549 Toean S. Somadi- 
: 

8 

— beberapa hari sebeloem Lebaran ba- Gomboekaan latde diedarkan soegoe- pradio. Tjiandioer. 
Wen PEMBELI AKAN DIKASI KOMBALI a 

3 njak maling peer-lampoe, koperen-pot|han dan mereka mentjari “partner” - Djoembiah ijoeran lotterij toean jg. (Di bajar penoeh zonder potongan apa2) - ' 

| dan lain-lain. : Ta Inja sendiri2 oentoek bermain bridgelakan datang f 1,50. accoord seperti 
" 3 

Mn Bina Pa PAN nampak | dan lain2. Pertemoean ini sampai naa keterangan toean. 

Fi 

| -soesahnja, dan hari besarnja lain orang |koel 12 malam boebaran gengan selaku 
Se ah an 

. nampak 'kelemahannja serta keren-|mat. ' : Abonne no. 8738 Toean Soendiman | 
Hari jang 3 (tiga) itoe Z 

H dahannja dengan itoe tetanggapan jang —0— —Serdang— Tjilegon. £. ditetapkan nanti dengan Tjaboetan jang kita R 

|. SEbetoelnja hanja satoe verkapte add V.B.O. | Kiriman f 10.— oentoek L, C. P.Ix sendiri tidak mengetahoei dan dizegel dalam 5 

| lary (minta2 jang bertedeng). j Vios—Hercules1 “bi telah keterima. p | envelop jang tertoetoep. Oleh toean NOTARIS z 

— Hari raja sendiri mendjadi korban| Hari Saptoe dilapangan Java-weg| Abonne no, 8401 Toean M. St, Pangu- | 9 | G.H:. Thomas sendiri serta disaksikanoleh pers, s 

hoetang dan persekot, hari raja lain | soedah dilangsoengkan pertandingan |an—Bandoeng. 
Z. pada tanggal 31 Januari 1935 hari Kemis. 

orang djadi toekang minta-mintanja. competitie antara Vios dengan Hercu-| Kiriman toean # 050 keterima. D'i- ne : 

Dan. .. . nanti pada Tjap Gomehnja | les jangmana berkesoedahan £ teeanlmasoekan ijoeran lotterij ini a 100 

djadi orang gila-gila'annja. Ne — Irdemah dibendjolkan” dengan boesahlboelan. 
$ o 

i Koor ng Naa Memang dari 'permoela djoega| Abonne no. 10436 Toean Tossa— Yo PEMBELI BERHAK 

ang di lain tempat dalam ini hal kiranja|orang doega bahwa pertandingan ini | Anjer. : 

| tidak djaoeh bedanja. . . oke Melia Te menarik hati oleh kiriman tocan f 2.— keterima jai- MENDAPAT WANGNJA KOMBALI : 

: ' | ne 'Ikarena lawannja Hercu i Hi ' ma kasih. . 5 | AN 5 

KAMPRET. ai Kandingkja Dengan kekalahan toe jjoeran L.C,P. f 0,50 terima seb Boleh beli seberapa soeka, pembelian tidak di wataskan. 

PN Hampa ri op De KP Naa Abonne no. 10089 Leesgez. Sinai 
: 

: ———— ih Pa Moe djoe- Kon Pa 
“Is Sedia barang-barang lebih dari 

5 ! : 5 ch Pan Set : iriman toean 11.50 oentoek abonn. 
@ 

Sesoenggoehnja, kata 4. Mohamad, ia ca . vanltelah keterima. 2 
| e 

nggoengannja itoe betoel beratakan | Se Ambon— Oliveo| Terima kasih. s ATOERAN INI BERLAKOE 
an 5 

tetapi meskipoen demikian dengan| Hari Minggoe kemaren doeloe di- Abonne no. 8479 Toean Achmad |. djoega boeat pembeli diloear | h 000 — - 

Ba angganta ah maka de” | japangan B.V.C. soedah dilangsoeng-| Ansori, Palembang. c Java dan Madoera ” ? z 

gan gembira keperiocan oentOek (kan poela pertandingan competitie| Ijoeran loterij dari agent sebanjak | & 
o 

am pertemoean itoe dapat diWO€- antara Jong Ambon dengan Oliveo|£0.50 telah keterima, harap mendjadi " 
P - 

aa an Mn jangmana berachir dengan kemenangan | tahoe. 
HsV 

) 

Pn Te aa USA itoe perkoempoelan terseboet| Abonne no. 8307 Toean F. Kasman Ss, si - 

an2 pebanjak io Kenang 
doeloean dengan angka terseboet diataS. | glr. Datoek Penghoeloe Moedo-Bangka 

” Tg. bj OH A N Dj OHOR 

Ma / ata ena Tn Aek br | Djoemblahnja penonton ada loear (Djambi). 
PASAR SENEN No. 158 — 160 — BAT.-C. 

apat £ 5 HO Svaya biasa sekali, berlipat ganda banjaknja| Almanak telah lama dikirim dan 

t. Mohama eng an|gari hari Sabtoenja, terlebih2 entree |ioeran loterij f0.25 telah masoek boe: SI 
AAA 

       

koe harap toean mendjadi tahoe   
PAN ne ta 

didalam. ini pertandingan boeat bangsa 
BOEAT. KEPERLOEAN ROEMAH. TANGGA T——— 

“ 

jap se 1 

Pe daa NO al Aan £ F , 5 2 3 4 
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(KUEERMAKER VAN PEKALONGAN Sawah Besar 2—0 Batavia-Centirum 
  

Telegram adres: BAKRI 
  

|kain djas seperti: Wol. Palmbeach, lenen, 
  

Sedia fembako oentoek pipa Nalacarin bangsa kita sendiri. 

mintaan boleh Maan Kan   
Manga enak, barganfaposip moerah. Kalau boesoek boleh kasih kembali. 

. Hanja 6 cent satoe pak, 

Oentoek pertjobaan (monster) 'poteh dapat Gratis. Soerat-soerat per- 

“HOESSAIN MAHMOED MOEDAHAM 

“153 : : 8 0 Tjilimoes — Cheribon. ex toekang ditoko Oger Freres 

san | Selamanja kita ada sedia dari matjem? 

dril, en djoega kita poenja pulongan telah 
dapat poedjian uan seyenap bangsa rapi 
dan netjis. 1 2154 
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“Bectrische - Drukkerij 

»PENGHAREPAN” 
Oude Kerkhofweg 36 — andoen g 

Mentjitak dari pekerdjaan ketjil 
sampai besar. 
Pertjitakan kita ada berarti kunst. 

Ma
pa
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Kleermaker 

  

  

Petodjo Binatoe No, 18 Gang! katavia-Centrum 
  

   

        

   

        

   

   

          

    

   

  

   

  

   
     

   

    

    
   

   

     

  
  

kabagoesannja ramboet ad- 
makotanja orang perempoean 

Pendjagaan jang paling sampoerna boeat 
bikin toemboeh dan koewatken akarnja 
ramboet, serta ilangken gatelnja ketombe, 

| tjoema minjak ramboet Haarolie . GALE- 

baboenja. 

Per flesch 50 gram prijsnja tjoema F0.30 — 

Bisa dapat beli diantero tempat 

Verkoop Agent voor West-Java , 

- Ong Kian Tjeng, Molenvliet Batavia-Stad. 
  

'Verkoop-Agent vcor Cooperatie 

Abdulkadir bin Ishak. Karet Dana Ya ya 

Iklis ten 

Chem, Handel ,, SEMEROE“ bali Besar 
3 Batavia-C, 

Tjoa Keng Seng. Belinjoe (Bangkal. 
Oey Tiang Tjaij. Slawie.   

Batik-Handel ,,Go Kang Ho" 5 » 

Pa naa g wan ama 
AN AT APA , ma 

NICA“ jang baik kwaliteitnja dan haroem 

Bian Modiste »Bie Seng" Pasar Baroe Bandoeng 

. Hoofd-Depot Patent Medie:" “Handel : 1 gal koeat. :. Tan Ki 

$ Obat sakit gigi bikinan io jie Kim 
$ : "Gr ALEN ICA " |. Iiliang bisa semboehken sakit dalem satoe 

MA ng Tanah Abang 34 — tavia-.C. menit berhoenoeng sama malaise harganja 

“3 CAN 1 , se « Batavia. C. ” ditoeroenken satoe botolf 1, 1 .— satoe roepia » 

  

Trima roepa2 pekerdjaan boeat toean2 

dan roepa2 model imenoeroet maoenja 

liang bikin djikaloe loean2 ingin poto- 

ngan jang bagoes enak dipake datanglah 

di kleermaker jang terseboet. 

Memoedjiken dengan hormat 
MOEDAHAM 

  

I TOEKANG GIGI 

Tbio Tjic nim 
"3 Pintoe Besar 6 Batavia 

Gigi bagi orang ridoep boekan sadja ada 
perhoeboengan besar sama kawarasan badan, 

tapi djoega aaa ambil satoe kadoedoekar 
penting bagi kabagoesan, seande orang poe- 
nja gigi tjopo: (»m pong) 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 
roepa techniek jany penting, Kita menjakinin 

lilmoe gigi soeda berpoeloe taon, dan kita 

pertjaja jang kita poenja kapandean dalem 
lilmoe gigi ada tjoekoep sampoerna, boleh 
dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang 
asal, ditanggoeng dalem doea poeloe taon ka- 
'toediboeat makan tida merasa sakitserta ting-         

  

  

  

  

Toean-Toean tentoe pada mengetahoei,“bagai- Selainnja 

.memoeasken, 

kemandjoerannja nistjaja bisa memoeasken dan 
sampoerna, kesoedahannja sama sekali tida ada 

| berasa ketinggalan apa-apa. 
Kerna diperboeatnja ini obat dari bahan-bahan 

jang pilihan sadja, maka dari itoe boleh .di- 
minoem bersama-sama dengan lain obat, djangan ak 

- koeatir, meskipoen dipakai sampai lama djoega 
tiada mendjadikan apa-apa. 

Ini obat bila “dipakai sebeloemnja timboelnja 

njakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada 

Djika dipakai pada Waklae timboel penjakit- 
nja, bisa ternjata Chasiatnja seperti obat soentik 
sadja, demikian poela boeat hilangken batoek 
bisa dengan gampang, pendeknja dipakainja 
mengobati bisa sampai: sampoerna menoeroet 
kita poenja kemaoean. 

HARGA perflesch......... F 1-75   
meneN dikami peenja Toko. 

COURAN "obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH.   
K. 

: Obat bengek (Asthma). Goena kamoe poenja 

kesehatan pilihlah obat jang soedah termashoer 

mana sengsaranja orang jang diterdjang penjakit Asmin amat besar pertoeloengannja oen:oek: 
bengek itoe. sakit bengkak pada koelit dale » tempat djalan 

Memang obatnja jang terdjoeal, “dikeliling hawa, oentoek antero batoek, batoek lelah atau 
tempat djoega ada banjak matjem, tetapi ke- batoek sesek, ditengah malem keloear ker nget, 
soedahannja senantiasa ada ketinggalan lain- penjakit soeka kentjing diwaktoe malem, sakt 

'lain penjakit lagi seperti: berasa mabok, sakit Wasir dan boeat antero Ken Menioeng jang 
kepala atau lain-lainnja, pendeknja tida sampai membikin lelah. 

Akan tetapi dengan pakai kami poenja obat SOERAT POEDJIAN OR: AT 

Cabe 
“ 'penjakitnja, bisa tertjegah datangnja itoe pe- Len Gennioidi, nana 

1 Lapan Wonbik sebel. 

kesoesahan. He 2 AA ia et Ti sma 

Bisa dapat beli dimana-mana Toko Japan jang menara obat. Bila tida ada, boleh teroes ' 

— Djika kirim an F.1.89 pada kami, dikirim franco sampai diroemah 1 botol ASMIN. 

Breat djoeal lagi, harganja kami kasi rabat bagoes, holeh berdami lebih dahoeloe. Ta 

Memoedjikan dengan hormat. 

Molenvliet West No. 203 Batavia. 

     

                                                                

   
   

dari. penjakit bengek, djoega ini 

ASMIN | 
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Pa 
Sae Jeorar' Lap tp, 

  

TO Lo   
Telf, No, 293 Bat,     37 

  

    

AFD : TENOENAN 

Tangga Donggala. 
An Samarinda. 
». Tjermei. 
»... Cheribon 
». Bandoeng. 
» /. Palembang. . 
3 Garoet tjap padi | 

Semoea kainnja berkwa- 
liteii bagoes kleur roe- 

pa-roepa. 

AFD. BATIK. 

Batik Solo. 
Banjoemas 

».. Pekalongan. 
»  Djokja. 
»  Garoet. 

KA , ' »  Tasikmalaja. 

En (AA Ii » Tjiamis. 
Semoea sedia kain pan- 
djang dan kain saroeng. 

saksikan sendiri 

na M Fe SAY Sar TOKO MOEDA 

Ah Hr T Hen : Pasar Senen 159— Bt.-C, 
$ Prijscourant gratis 

  

      

  
  

  

MEA in 

40OEAN PERLOE KOENDJOENGI 

TOKO TIO TEK HONG 

dalem roemah baroe sebla roenah toea soepaja bisa saksiken 

““Japoenja barang2 jang kwaliteit paling baroe dan 

Harganja moerah 

HANDEL IN3 

SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN 

MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 

KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

Reparatie-atelier van Vuurwapens enz., enz. : 

ToKo TIO TEK HONG 
PASAR BAROE — BATAVIA-CENTRUM — TELF, 361 WI. " 
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Nasehat kepada segala langganan dan boekan langganan kita. 

Awas atau tati- hatilah toean-toezsn dan njonja - njonja kalau ber- 
belangga lain TOKO, djangan sampai terbeli batik tiroean, sebab 

sekarang banjak keloear batik tiroean. 

$ Perhatikanlah! 

KITA MENJEDIAKAN TJOEKOEP ATIK ASLI 
  

sanga : an KAIN bPANDJANG 
Kain hatik pandjang Kain sarceng dan KAOENG  PITJIS 

MANTERON Ba- pandjang keloearan | | POLOS haloes dan 

njoemas FANSEILEN sedang dar saroeng 

ASLI ASLI poetih - Semarang 
asli.             

Semoea batik keloearan apa sadja, kita tjoekoep semoeanja sediakan 
jang Asli. 

Menoenggoe dengan hormat. 

TOKO »ISMAILDUJALIL & Co. 

Pasar Senen 121 en 123 Batavia C.— 7 Pekalongan — Soto — Padang 
Tasikmalaja. 

HOOFDKANTOOR BATAVIA-C. Telf 4356 WI, 

P.S, Hoeboengkanlah perniagaantoean sama kita poenja Firma soe- 
paja toean2 mendapat kemadjoean jang pesat sakali dan ke- 
oentoengan jang menjenangkan. 

  

  

      

  

     
         

    

  
PERLOE BENAR DIBATJA ANAK2 

Anak-anak, asal soedah pandai se- 
dikit sadja membatja hoeroef Latijn 
(hoeroef Belanda) soedah boleh 
membatja boekoe : 

SOAL Cc DjA Ya 

| Dioesahakan oleh : 

Mara Soetan dan Mehd. Sjafei 

Soeal djawab itoe sebagai teka- 
teki, tetapi soeal dan djawabnja 
dengan sjair, dan dinjatakan lagi 
dengan gambar bikinan SAJOETI 
moerid sekolah Roeang Pendidik— 

di Kajoe Ta" am (S.W.K.) 

Sangat loetjoe dan 
“menggelikan hati. 

| Djoega boleh dipakai oentoek 
berolok-olok atau membadoet diatas Tooneel dengan njanjian. 
Gambarnja ada 22 boeah. Harga satoe boekoe tjoema f 0,15 tambah 
5 sent ongkos kirim. Pesanan dari“20 boekoe keatas ongkos vrij. 

Boekoe-boekoe ini dapat dibeli pada : 

  

  

    
Toko Kitab & Drukkerij Sd. Ali Alaidroes—Kramat No. 38 Bat :-C, | 
Moh. Djohor— Gang Aboe (Gg. Damiri No. 4) Batavia-Centrum, 
Sd. Alwi Alayderoes—Kroekoet depan No. 29 Batavia Centrum, 
Moh. Sjafei—Kajoe Tanam (S.W.K.) 

Permintaan dengan rembours, tidak diloeloeskan.   
  

   

  

   

    

   

      

   

        

         

     
   
    

      

    
    

  

   

      

   

  

   

  

    
   

   

    

   
    

   

    

   

    
   

  

    

  

     

   

    

  

    

    

     

    
   
    

  

   

  

   

  

   

    

   
   

    

   
     

      
      
        

       
     
      
        

       
      

     
     
     
      
     
    
    

    
    
     
     
    
    
    

       



   
     

  

  

  

    

     

      
      
         
     
      

  

  

            

       

     
   
    

  

# Pendirian : badan pe 

dah sedjak tahoen 1919 m 
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| Sri Soesoehan waktoe itoe telah me- 

Dalam persidangan Volksraad pada 

| itoepoen ramai djadi pembitjaraan. 
Jang semoela menengahkan soal itoe, 
jani toean Dr. Tjipto Mangoenkoe- 
soema. : Ne : 

Dalam tahoen 
— Directeur BB, seingat saja adalah 

'toean Breekyeldt, scedah memperloe 
|. kan datang di Vorstenlanden oentoek 
— membitjarakan soal itoe, dengan Zelf 

bestuurders. Sebeloemnja, setelah di 
“ Nolksraad dilahirkan kesanggoepan 

|. oleh Direcieur BB. terang atas nama 
 pemerentah akan memboeat perkoen 
. djoengan pada Vorstenjanden oentoek 
keperloean itoe, oesoel toean Dr. Tjip 

1920 itoe djoega, 

ditsrik kembali. Ha 

Ringkasnja: pada achir tahoen 1923 

adalah keterangan dart pemerintah, 

. waktoe itoe di Vorstenlanden diada- 
| kan gemeenteraad, Adapoen salah soe 

atoe keberatannja, ja'ni soal jang di 

| namakan exteritorialiteit pendoedoek 

. Vorstenlanden jang dibawah kekoeasa 
goepermen, berhoeboeng dengan 
isahan Kekoeasaan atas Zelfbestnur 

derdanen, : 
.- Sampai tahoen 1929 soenji-senjap 

| hal ichwal badan perwakilan itoe. Pa 
da tahoen 1940 dengan sekonjong, 
tiniboel maksoed akan adanja satoe 
raad di Vorstenlanden, jang akan di 
namakan Balai Agoeng. 

Tentoe sadja pelbagai perhimpoenan 
sama hiboek membitjarakan soal itoe 

dan malah sampai sebegitoe djaoeh 

ngan peahimpoenan, ja'ni: 
“1. Narpo Wandowo. 
0 2 BO. tjabang Soekarta, Klaten, 

|... Sragen. Wonogiri bersama dengan 
| P.P.K.D, (katholiek) dan P.K.C. (pro- 

' testant). | 

3. P,P.K.D. sendiri. SN 

| 4, B,O, tjabong Mataram bersama 

P,K.N. 
» Setelah rentjana B.A. dioemoemkan, 

kembali beberapa perhimpoenan menga 

dakan rapat poela, jang dengan ring- 

kasnja tidak setoedjoe dengan rentjana 

— dipandang tidak sesoeai dengan misal 

nja peratoeran Stadsgemeenteraden di 
loear Vorstenlanden jang telah ada. 

  

perhatian, 
Adapoen maksoed mosi dari pelba- 

gai perhimpoenan jang terpokok, jai- 

1 108” 
pertama : 

' haroes selaloe terboeka (steeds open- 

baar). 
- kedoea: 

terpellatie. 

wakilan di Soerakarta, 

| adakan soeatoe gemeenteraad. Poen 

“limpahkan sabda persetoedjoeannia. 

|. tahoen' 1920 soal gemeenteraad di| 
| Norstenlanden, Soerakarta—Mataram, | sempit : ada, tetapi hanja oentoek jang 

' to jang bertali dengan soal itoe, telah: 

— maksoednja: beloem sejogia apabila 

diambilnja poela mosi oleh persida-: 

peratoeran itoe, sebab amat sempit dan: 

Mitsalnja pada raad itoe akan diboe 

' boehi ,,adviseurs“ dari pemerintah Be- 

: landa, tentang onschendbaarheid ang 

gota tidak diseboetkan dan sebagainja, 

: - apa jang dianggap koerang dan ketjewa 

oleh segenap perhimpoenan jang mem 

perhatikan soal itoe. Poen tentang ra- 

pat jang ,,tidak tentoe,terboeka" djadi 

Balai Agoeng rapatnja 

dengan dikasih rechten 

van initiatiefl amandement dan in- 

Oleh M. J. tedacteur kita S. Ti. S. Dr 

- Perhimpoennn keloearga radja,Nar- koenagaran  kemoedian oendoerkan po (radja) Wandowo (keloearga), soe 

goepermen, soepaja di Soerakarta diltetap diadakannja badan-perwakilan 

diri dari badan-permoefakatan itoe), 
'Pada tahoen 1932 terberita akan 

itoe, akan tetapi apa jang terseboet 
dalam mosi boleh dibilang semoea 
tidak diperkenankan. Jang teroetama 
mendjadi persoalan, jaitoe : 

“ a. onschendbaarheid tidak ada, atau 

3) 

mengenai pemerintah Zelfbestuur 
djadi kalau anggauta B.A. dianggap 
Imenjalahi wet pembitjaraannja, dapat 
ditoentoet. 

b, anggota loear biasa tetap ada. 
c, anggota biasa beloem karena 

pilihan, tetapi dengan angkatan. 
| d. tentang recht van initiatief enz. 
tidak diseboet sama sekali, 

Karena itoe, laloe ada perobahan 
sikap. Ada jang tetap pada pendirian 
nja, jaitoe mengoeatkan permintaan 
terseboet dalam mosi, ada jang bersi 
kap longgar. 

Jang bersikap keras: djika B.A. 
berdiri tidak dengan sjarat2 sebagai 
jang dimaksoedkan dalam mosi, tidak 
maoe tjampoer sama sekali. 

i Jang lain berpendirian : terima doe- 
loe seadanja, ,,dengan berdjalan“ 

Aa bat laoen) haknja tentoe diloeas- 
gn : 2 
Sampai tahoen 1934, tenggelam soal 

B, A. itoe : Ne UN 
|. Kini timboel poela, kabarnja B.A 

itoe. akan tetap diadakan dan moelai 
diboeka pada boelan Maart depan. 

de hoorigen- dan “Gouvermentson-| Roer siapa jangvakan- djadi anggota- 

nja, soedah diketahoei dengan peran- 

taraan 'pers. : 
Tetapi betapa soesoenan dan pera- 

toerannja, masih tinggal gelap. Meng 
'ingat boenji kabar, BA itoe akan di| 

boeboeh anggota loear biasa sebagai 
wakilnja pemerintah Belanda, boleh 
dikirakan, bahasa matjam BA itoe 
akan bersifat ,,seadanja“ doeloe, arti- 
nja : anggotanja diangkat tidak dipilih 
oleh Ra'jat, tidak pakai recht van 

initiatref enz. 

Pers di Vorstenlanden terhitoeng 

soerat kabar poetih sama ramai mein- 
bitjarakan itoe. Sebab kabar itoe ha- 
Inja mengenai Soerakarta maka pers 
di'Mataram memberi dorongan soepaja 
di Mataram poen selekasnja diadakan 
badan perwakilan demikian dan di 
Soerakarta sendiri timboel pertanjaan 
apa Mangkoenagaran djoega akan 

mengadakan itoe? 
Jang ramai djadi perbintjangan ada 

lah soal anggota mitsalnja: golongan 
spemoeda“ minta diangkat seorang 
wakilnja, oemat Islam poen idem lebih 
djaoeh orang kemoekakan beberapa 

candidaat,,. Pan 
Saja tidak akan toeroet membitjara 

lem mengetahoeci bakal peratoerannja 
enz, memadjoekan kandidaat itoe ti- 
dak ada goenanja. aa 
- Jang menarik perhatian saja hanja| 
soal pembagian golongan 
anggauta. Menoeroet berita jang 
telah tersiar, ketjoeali anggota loear 
'biasa, anggota biasa adalah sedjoem 

blah sebelas, jang seorang merang- 
kap djabatan voorzitter dan seorang 
poela merangkap djabatan vice voor- 
HE UN 2 

Dibagi tiga golongan, jaitoe golongan 
keloeafga radja (familic Sri Soesoehoe 
nan|, golongan Rijksdienaren (hamba 

ketiga: anggotanja diberi hak bi| pemerintah Zelfbestuurder) dan golo- 

tjara bebas (onschendbaarheid atau (ngan “particulier“ atau Zelfbestuurson- 

h tegas 

an atau toelisannja dalam raad, 
ke-empat : tidak setoedjoe' dengan 

onvervolgbaar) jaitoe| 

k boleh ditoentoet karena pembi- | 
derhoorigen, 

| Djika benar berita itoe, golongan 
keloearga radja adalah tiga orang, 
golongan Rfiksdienaren li ma dan go- 

adanja “adviseur“ atau “anggota loe-|longan partikoelir tiga, 

jasa“ dari pemerintah Belanda. 

Pada tahoen 1931 diadakan oleh 

moefakatannja perhimpoenan di 
tersoesoen oleh Narpo 

O, P.B.I. P,P.K.D, P.K.C, 
'akarta jang 

dowo. B, 

Darah Mangkoenegaran (perhim- 

keloearga Mangkoenagaran), 

openluct-meeting, mendesak 

i Agoeng itoe lekas diada- 

tloe diterangkan, Darah Mang- 

Sesoenggoehnja pembagian golongan 
'itoe tidak perloe. Lagi poela, dalam 
mosi pelbagai perhimpoenan itoepoen 
sama di inginkan: hendaklah jang men 
djadi anggota itoe tidak oesah dibagi 
bergolongan, tjoekoep diseboet: Zebf- 
'bestuursonderhoorigen, Ra'jat Zelfbes 
tuur. Djoega Narpo Wandowo ingin- 
kan peratoeran demikian. Malah lebih 
njata poela ada keinginan, tidak per-   
kan perkandidatan: anggota sebab be-/' 

  

  

 Kunstvereeniging »Soba Karti” 
Ne Semarang.. $ 

0 Mengadakan 
| Vergadering. 

ini 'vereeniging ter 
telah mengadakan mereka 

Baroe-baroe 
seboet 

ialah sebagai penjoesoelan dari ver- 
“Igadering tanggal 23 Januari jang di 

oeroengkan lantaran tidak tjoekoep 
leden jang datang. Ini vergadering ke 
|doea ada sah boeat mengambil segala 
Ipoetoesan, maski djoega jang had!ir 
tidak banjak. 

Vergadering dipimpin oleh, vice- 
voorzitter, Dr. Permadi, terbantoe oleh 
toean Moersodo, secretaris, Sastrosoe 
'darmo, peningmeester dan Mr. Sastro 
moeljono, commissaris. 
 Sesoedah vergadering diboeka voor- 

zitter minta sekalian jang hadlir boeat 
berdiri sebentaran memperingatkan 
toean R. Slamet, voorzitter jang telah 
meninggal doenia dan sesoedahnja 
ini, secretaris dipersilakan batja boe- 
njinja notulen dari algemeene verga- 
dering jang paling belakang, jalah 
dari 16 November 1933. ' 

Lantaran tjatatan dari balans lebih 
doeloe tidak disiarkan pada leden, 
maka Mr. Sasiromoeljono kasih pi- 
kiran soepaja balans-pendek nanti 
disiarkan pada sekalian leden dan 
peningmeester tambahkan keterangan 
jang itoe Pa djoega perloe 
dikirim pada Gemeente Semarang 
oleh .karena Verg. Sobo Karti masih 
ada hak menarik ocang subsidie dari 
Gemeente bagian tahoen 1933. Sekalian 
dikasih ingat pada jang hadlir, apa- 
bila nanti terima itoe balans-pendek, 
djanganlah dikasih oendjoek pada se 
kalian orang, sebab orang loear tidak 
perloe tahoe oeroesan dalam dari 

'vereeniging, 

Pilihan Ketoea, dan Pe- 
ngoeroes. Dengan moefakatnja se- 
moea jang hadlir, Mr. Sastromoeljono 
soedah dipilih mendjadi Voorzitter, 
(Tepok tangan). 

Vice-voorzitter, Dr. Permadi dan pe 

doek teroes sebab beloem sampai tem 
ponja boeat moendaer,. maka .goena 
Pengoeroes dipilih sadja 3 (tiga) orang. 
Dengan kebanjakan soeara telah di 

pilih tocan toean Dr. Aboebakar, Moer 
Sodo dan Gitosajono. 

Toean Moersodo jang dipilih kem- 
bali akan tetap memangkoe djabatan 
secretaris. 

Voorzitter laloe serahkan pada be- 
stuur baroe jang memang ada hadiir, 
boeat pimpin vergadering lebih djaoeh. 
Mr. Sastromoeljono samboet iapoe- 

nja kedoedoekan baroe dengan lebih 
doeloe mengoetjap terima kasih pada 
kepertjajaan jang sekarang diserahkan 
padanja boeat pimpin ,,Sobo Kartti" 

lama ada sangat menjedihkan dan 

djiwanja Sobo Kartti. 
Tapi spreker, dengan menjesel, da- 

pat tahoe, bahwa soemangat dari le- 

  

doeli kebangsaannja, asalkan bertern- 
pat di Soerakarta, boleh mendjadi ang 

gota. 
Menilik soesoenan sebagai jang di- 

kabarkan, masih tetap ada pemisahan 
antara Ra'jat Zelfbestuur dan Ra'jat 
gouvernement, sehingga kalau benar 
begitoe, Ra'jat goepermen tetapi ta? 
dapat masoek. 

Pendapatan saja, bagi mereka jang 
setoedjoe dengan B.A. dengan lebih 
doeloe seroepa demikian (beloem. de 
ngan banjak hak dan kewadjiban), jang 
haroes dipentingkan ja'ni. 

Djanganlah hendaknja pakai pemisa 
han golongan itoe. 

meskipoen boleh djadi hanja seroepa 
formaliteit, apakah djoemblah anggau 

'dioebah? - | 
Golongan keloearga radja dan go- 

longan Rijksdienaren separonja golo- 
ngan partikoelir ? 
Oempama golongan keloearga tiga 

'Rijksdienaren 2 atau 3, dan golongan 
Ra'jat oemoem 5 atau 6? 

Saja kira soedah tidak oesah dite- 

jang terbanjak   |dan soeka memperhatikan. 

poenja algemeene ledenvergadering, |. 

ningmeester Sastrosoedarmo akan doe- | 

Tetapi toch kalau dianggap perloej 

ta sesoeatoenja golongan tidak perloe| 

rangkan, orang toch mesti mengakoei 

kepentingan dan kebenarannja, bahwa | 

anggauta dari golongan ra'jat haroes 

Itoelah jang boeat sementara 

seharoesnja mendjadi perhatian, Jang 

sedemikian itoe bagi jang menoedjoei 

S1 

manja, datang hadlir saban kali di- 
boeka vergadering, 

Spreker kasih tahoe 

senantiasa moendoer dan atoer daja 
oepaja goena memadjoekan. Spreker, 
selakoe voorzitter dari itoe commissie, 

ma toean2 Coperberg dan Karsten 
dan dapatkan perdjandjian jang meng 
girangkan. 

Itoe doea tnean dari ,, Java Instituut” 

nanti 
Kariti tempo2 bisa adakan pertoen- 
djoekan Wireng, Bedojo dari Kraton 
kraton dan tooneel2. Poen ada harapan 
Sobo. Kartti” bisa ketolongan dari 
pindjamannja (hypotheek) jang besar- 
nja ada f 6000,— dan renten 9 pCt, 
ini pindjaman dan renten ada satoe 
beban (tanggoengan) jang paling berat 
atas ongkos2nja vereeniging, maka 

djika ini soedah bisa dibikin hilang, 
tidak terlaloe soekar boeat Sobo Kartti 
d oesahakan lebih baik, hingga harapan 
boeat dapatkan penghasilan poen 
mendjadi lebih besar, sedikitnja tidak 
sampai roegi teroes2an sebagai sampai 
sekarang ini. 

Dalam tahoen 1932 soedah roegi 
f 1000.— lebih, tahoen 1933 lagi roe 

gi f 1000.— dan ditahoen 1934 tentoe 

roegi f 1500.— lebih djika bestuur 

lama soedah tidak pasang tenaga boeat 

ketjilkan keroegian itoe. Boeat ini 

spreker oetjapkan terima kasih pada 

bestuur lama dan barntoe harapkan, soe 

paja kedepannja leden sekalian taroel: 

perhatian dan semangat lebih besar 

pada perkoempoelan. (Tepok tangan) 

Dengan ini pidato Mr. Sastromoel- 

jono laloe pangkoe djabatan voorzitter 

dan pimpin vergadering lebih djaoeh. 

Penningmeester kasih keterangan2 

dalam oeroesan wang dan terangkan 

ongkos2 jang paling berat adalah ren 

ten hypotheek, verponding tanah dan 

penerangan. 
Voorziiter kasih tahoe, menoeroet 

ia poenja pembitjaraan sama achli 

belasting, perkoempoelan jang meloe- 

loe mementingkan kunst sebagai Sobo 

Kartti, bisa dapatkan kebebasan dari 

verponding tanah dan ini nanti dida- 

ja-oepaja, - soepaja mengentengkan 

ongkos Sobo Kartti. (Tepok tangan). 

'Sesoedahnja beberapa leden madjoe 

kan pertanjaan2 oeroesan dalam, djam 

10 vergadering ditoetoep. 

  

  

  

Oentoek keamanan orang naik 
hadji, 

Tentang soal tempat. 

dibawah ini, 

den pada perkoempoelannja, sama 

TA Isekali tidak bisa dipoedji dan diharap 
NM Ikedepani soeka lebih memperhatikan 

| Ipada kepentingan vereeniging, oepa- 

jang Sobo 

Kartti soedah angkat satoe Commissie | VM $ 9. 

boeat tjari tahoe kenapa vereeniging |(pekakas boeat obatin penjakit penjakit 

soedah beroentoeng.bisa berdami sa- 

! |. DOt 5 Kemaren mengingat kepentingan men 

jang sampai sekarang tidak mati, tapi |djaga kesehatan dan barang2 “orang 
poen tidak hidoep. Dibilang tidak hi-|jang akan naik hadji, maka oleh jang 
doep, sebab keadaan oeang sekian |moelia baginda Soeoedi telah diada- 

: : $ kan atoeran speciaal boeat mendjaga 
tidak mati, sebab bestuur jang lama|ketentraman tempat dan barangnja. 
teroes bisa berichtiar pertahankan| Oendang-oendang itoe adalah seperti 

       
s Png | 2 ea Si Ea Ta s3 

J.E. VAN DER KAADEN 
HUIDARTS 

|Kramatlaan 14 Telf. WL. 3738 
Specialist oentoek: penjakit koelit, pe- 
njakit djalanan kentjing, pekakas- 

|     

— 

koelit jang bikin roesak ketjantikan dan 
boeat bikinilang bekas-bekas loeka 
habis penjakit dan habis fjilaka. 
Djam bifjara: hari bekeraja 7 — 9 dan 

om 

Hari Saptoe sore hanja setelah bitjara lebih 
doeloe, 

  

soeka menolong sampai Sobo | MSG 
  

1. Segala djemaah hadji jang datang 

Mekkah memberi tahoe kepada pem- 
besar negeri, barang apa jang dibawa 
dari negerinja, Selain dari itoe ia di- 
wadjibkan tinggal pada roemah jang 
disediakan boeat mereka dengan baja 
ran jang sepantasnja. 

Pada roemah itoe diadakan poela 
pendjagaan jang rapi soepaja mereka 
djangan dapat ganggoean. Boeat keper 
losan mereka itoe telah ditanam disana 
beberapa Commissie jang tiap hari per 
loe datang memeriksa mereka doea 
kali jaitoe pagi dan sore. 

2, Pada tempat. jang terletak di— 
perantaraan Mekkah dan Madinah dan 
djoega di Madinah telah didirikan 
beberapa pesenggerahan tempat me- 
reka menginap bila sadja mereka da- 
tang kesana dalam moesim hadji ini. 

Selain dari tempatnja bersih dan 
peratoeran rapi mereka diberi makan 
dan minoem sekedarnja. Dalam pe- 
senggerahan itoe terdapat doga party 
dengan doea peratoeran poela jaitoe 
peratoeran boeat kaoem poeteri dan 
jang lain peratoeran boeat kaoem 
poetera. 

3. Selain dari pesenggerahan jang 
terletak antara Mekkah dan Madinah 
itoe pada beberapa tempat jg. penting 
didirikan poela lain pesenggerahan 
seperti diseboet dibawah ini. 

Antara Mekkah dan Djeddah terda- 
pat pesenggerahan di Bahrah. 

Antara Mekkah dan Madinah terda- 
dapat pesenggerahan di Rabig dan di 
Abjar ibnoe.hasani dan di Masidjid. 

Adviseur orangjang 
akan naik hadji. 

Oentoek keperloecan orang jang akan 
naik hadji itoe disediakan beberapa 
badan jang memberi peladjaran kepada 
mereka bila mereka merasa kesemaran 
atau ta' tahoe dalam satoe oerogsan 
hadji. 

Kantoor adviseur itoe terdapat di 
kebanjakan tempat jang penting : 

Di Djeddah dengan nama Haiatoel 
Moerakabah dan Haiatoel Woekalak, 

Di Mekkah dengan nama Ladjnah 
Hadji, Ladjrah Moetawaffijin dan satoe 
lagi jang tertentoe bagi orang hadji 
bangsa Indonesia jaitoe dengan nama 

Ladjnatoel Djawijjin. 
Di Madinah dengan nama Haiatoel 

Woedalak. 
Segala orang hadji jang datang dari 

mana djoega boleh datang kemana 

jang ia soekai pada kantoor jang 

enam itoe, poen orang jang telah di 

tentoekan itoe boleh djoega datang 

kekantoor lain kalau dirasa keterangan 
jang didapat ta' memoeaskan.   
  

  

  

MALAISE 

  

poen jang soedah lama, baik 
sakit Bawasir, sakit Kentjing, 

sakit Gigi, 
kering, Napas sesak, oeloe 

dibawah djari-djari kaki. 

Segala roepa penjakit mata, g 

Roemah Obat diboeka saban 

20 gram f 2,—   

|. TINGGAL 
Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

    

-|- TABIB S.S. MOHAMMED ALI sala 
Matramanweg No. 39 pinggir djalan tram — telefoon 536 Meester-Cornelis 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 

dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 

sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau 

tenaga koerang sahwat, prampoean jang 

tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 

njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 

Djoega dikeloearkan BOEBOELA 

ngobati dalam seminggoe bceat Indonesier f 0,50, orang asing. 

f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 

8 malam. Djoega bisa dipanggil! ke roemah, priksa penjakit zonder 

ongkos asal sadja bajar onkost transport. 

da sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 

Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal 

penjakit dan adres tjoekoep terang. 

MALAISE 

  

anak-anak atau orang toea, seperti: 

sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 

hati, laki-laki jang soedah ilang 
keloear kotoran boelanan 

(Mata Ikan) jang diatas atau 

igi, koeping dan koerap ongkos me- 

hari dari djam 8 pagi sampe djam 

      g 

dari negeri loear perloe setibanja di 

o 

    
  

   

         

  

  

       



   

      

  

MINJAK PAREM 
(NYI OEROET dahan 

PALM. 

bikin menoeroer cecept: Terbi 
Dokt # SOEHARJONO 

La mn ANN. ML na oo |   

  
Oa TA AB 

  

S.B.A.K 
acent-SADJOESIE roro DE para DJENBATAN MERAH BUITENZORG . 

An Terra 

TERBIKIN MENOEROET RECEPT D, 9 OE uh Take 

     

BAIK /EK ALI BOEAT “POR TMAN 
ORANG 2 JANG BANJAK DJALAN DAN 

Hn lg «PALM Ha MENJEMBOEHKAN PENJAKIT: 
A ENTJOK) PINGGANG /ALAH OERAT, KE/ELEO,ME. 

LOEANG ,PEROET KEMBOENG,MA/OEK ANGIN, LEME S DAN LL. 
ATOERAN PAKEI TERLAMPIR DALAM DOO,. 
HAR GA PER KELANA G9. Hen DJOEALLAGI RABAT BAIK 
TERDAPAT DIANTERO TOKO2,WARONG2 DJOEGA PADA COIFFEUR2 

MEMOEDJIKAN DENGAN HORMAT 

S50OUW HAN JAM 
KWE.KAR TAATMADJA OTAMARINDELAAN 220 BATAVIA.. €. 

OETARADJA' (ATJEH) - 

  

BOOM     

    

  

  

  
Ja 

Sia Di      BEKERDJA BERAT. 

     
  

  
Inilah Hotel Batavia letaknja dimoeka station S.S. 

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

1 kamar 1 erang 1 malam f1,25 boeat 2 orang f 2.— 
1 ” 1 », 1 ” 

pagi dapet Rotti, 
tjoetji Auto selamanja vrij, 

boeat Abonne's Pemandangan dikasih speciaal tarief boleh berdami, asal | 

bawa bewijs abonnement itoe, 

Menoenggoe dergan hormat 

MOH. HASSAN 

Thee, atau Koffie Soesoe, latar boeat nginep Auto dan 

kota Cheribun. 

Pe ea at 70 

EIGENAAR 

  

  

  

TAPIST te) 

  

TYPWRITING- COURSE ,,THE SPEED“ 
Ten—-fingers (Invisible-Sysiem) »Blindschryven" 

Auteursrechten op deze advertentie voorbehouden 

   

      

  

Typen is geen kunst, zegt 

men weleens, maar blind- 

S typen? ee ITA dat is iets 
wat tegenwoordig vereischt 

en dat is wel 

een kunst. 

Onze cursus stelt U in 

staat U binnen zeer korten 

tyd te bekwamen in het 
typen voigens het 10-vi- 

ngerig ,, Blind-Systeem“ 

De lesgelden zijn zeer 
laag gesteid. 
Demonstraties worden op 
verzoek gaarne door ons 
gehouden. 

Gg. Klientji binnen 49 

(t/o Gg. Bridjol 

Straat Gg. Klientji 

Batavia-Centrum     
  

Mevr. A. Scheltema Joustra 

Oogarts 
Raden Salehlaan 45 Tel, 6167 WI. 

7.30 — 8.30 v.m. Spreekuur van: 
Hem 

  

Khoe Teng Hay, Gebroeders 
Khoe. Tandmeester 
Pintoe Besar No. 89 Batavia 

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

Djocal obat sakit gigi tanggoeng 10 
mnuut bisa semboe per botol 5 Gr, 
f 1,25. Poeder gigi bikin koeat dan 
mengilapken gigi per botol 20 Gr. f 1,25. 

Obat mata orang foea oesia 50-70 
taon mata tida awas pake ini bisa terang 
per botol 5 Gr. f 2,50.— 

Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 
mas doekat atawa Dobble garantie 
1-5 faon. 
    

  

F 
MILLIOENAN DI 

ENG AUN TONG 

  

  SOEDAH 
TELEFOON 

  

TERDJOEAL 
TIAP-TIAP TEMPAT, 

Kemandjoerannja Bedah tergoadii oleh tiap- Ta orang 

| OB AT M ATJ AN OBAT SAKIT KEPALA 

MOLENVLIET W.1I74 BATAVIA 
BAT. 1000 

  

  

PA' TOEA TERSESAT 
Oleh 

ENGKA-WIDJAJA 
  

Speciaal oentoek ,, Pemandangan”. 

Nadruk verboden. 

4 ai 

SITOEA BANGKA. 

Toean Warga tidak mendjawab, 
moekanja kemerah-merahan . . !..... 
dan kemaloe-maloean. 

»Kalau adinda diidzinkan pergi ke 
Betawi oentoek beberapa hari oleh 
toean Assistent-Resident“, kata toean 
Patih pensioen sambil .mengisap pi- 
pahnja. ,,Minggoe depan kita pergi". 

Toean. Warga jang doedoek kema- 
loe-malocan itoe, sesoedah mende- 
ngarkan adjakannja toean rdemah, 

moekanja moelai berseri?Seri, tanda 
ada dalam kesenangan, djawabnja : 
Ldja, Ska Baja 

Pu 

Keesokan harinja, djam toedjoeh 
pagi“. toean Warga Soedah ada di- 
kantoor. Pikirannja soedah melajang- 
lajang di Betawi sadja. Maloe rasa- 
nja ia oleh toean Patih pensioen 
djika permohonannja tidak diloeloes- 
kan oleh toean Assistent-Resident. 
Hatinja moelai berdebar-debar, keta- 
koetan. Laloe ia melihat staat verlof, 
ialah jang paling sering, Bersakit- 
sakitan lagi! Moela-moela terbitlah 
pikiran lain. Boeat apa ke Betawi! 
Sebentar lagi timboelah fikiran jang 
bermoela, Perloe benar ke Betawi 
Siapa tahoe disana dapat djalan jang 
bagoes, dapat menjenangkan hati 
tocan Patih pensioen, dapat menghi- 
boerkan hati si boeah mata. Djika 
dapat berboeat demikian, dapatlah 
rasanja oentoek teroes terang memi- 
nang si gadis manis. Maka terse- 
njoemlah ia, Laloe djalan-djalan hilir- 
moedik didalam kantoornja. Berdiri- 
lah sebentar, diatjoekannjalah teloen- 
djoeknja sebagai ada”jang diramalkan. 
Begitoe sadja selandjoetnja sambil 

Djika kita peramat-amati, soeng- 
goeh kasihan melihat kelakoean si 
Toea-bangka itoe. Maksoed hati me- 
meloek goenoeng, "1 daja tangan 
ta sampa... 

Lagi €ndah- Eaah 'berdjatan- djalan 
hilir-moedik didalam kantoor lagi 
meramalkan oentoek kemoedian hari, 
masoeklah toean Assistent-Resident 
kekantornja. 

»Selamat pagi, Komis“, katanja 
Pagi-pagi,  Kangdjeng“, djawab 

Raden Warga. ,,Dari tadi hamba 
menoenggoe, ' 

»Ada apa?" tanja toeannja. 
“Minta ver, ., , verlof", djawab- 

nja gagap. 

»Verlof... »..., ada apa lagi ?!” 
tanja toean Assistent-Resident. 

»Ke Betawi, diadjak tocan Patih“. 
»Hm, diadjak bagaimana ?“ 
»Diadjak sadja, tetapi sangat per- 

loe... Perloe sekali". 

“Paten apa ?“ 1 
,Perloe'«. . sadja". 
Toean Assistent-Resident kelihatan- 

nja sedikit marah, sebab permohonan 
Raden Warga ta” dapat dipegang.     menoenggoe toeannja datang. 

Tidak berapa lamanja, berkatalah : 
.Komis, tjoba ambillah staat verlof 
Sebentar, 

An sea: Unas 3 - K3 noh 
Ke na Deal Jamban nda baba al 

  

Segera staat itoe diserahkan. Sete- 
lah toean. Assistent-Resident, melihat 
staat itoe, berkatalah: ,,Sering sekali 

Komis mangkir, Lihatlah sendiri. Se- 
kali ini perminta'an Komis ta' dapat 
kami loeloesk:n". 

»Kasihanilah . . . hamba: bagaima- 
nakah. tjelakanja hamba kelak, djika 
Padoeka toean ta' meloeloeskan per- 
minta'an hamba jang ... jang .., 
jang hina ini“, soearanja serak seper- 
ti soeara orang menangis. 

»Tidak dapat“, djawab toean As- 
sistent-Resident  ,, Tidaklah  Komis 
dengar, apa kami tadi bilang ? Seka- 
rang . . .. bekerdjalahs. 1 

Dengan moeka poetjat dan lemas 
pergilah Raden Warga kekantornja, 
laioe  doedoek dikoersinja dengan 
sedihnya 

  

II 

KE BETAWI 

Sesoedah toean. Patih pensioen me- 
nerima soerat dari anaknja itoe, ham- 
pir tiap-tiap hari mentjari apa-apa, 
bocat pembawa'an ke Betawi, Kebe- 
toelan pada waktoe itoe di Garoet 
moesim djeroek, Djadi itoelah jang 
disediakan boecat menemoei anaknja 

  

    

    

itoe, Sebeloemnja berangkat, toean 
Patih pensioen hampir tiap-tiap hari 
menoenggoe kedatangannja :Radan 
Warga jang soedah berdjandji hendak 
mengikoet ke Betawi, tetapi ditoeng- 
goe-toenggoe ta" datang sadja Oen- 
toek mendapat kepastian, beliau 
menjoeroeh Mas. Wongso, mena- 
njakan kepada Raden Warga, djadi 
atau tidaknja mengikoet. 

Tiada berapa lamanja, Mas Wong- 
so. datang lagi, dan mentjeriterakan 
halnja Reden Warga, katanja berhoe- 
boeng dengan banjak kerdja toelis- 
menoelis beloem sempat menghadap. 
Tetapi nanti ia hendak datang sendi 
menemoei toean pensioen. 

Warga berpakaian, laloe pergi keroe-. 
mah toean Assistent-Resident. Kebe- 
toelan toean Assistent-Resident lagu 
ada didepan. 

»Z00,  Commies", 
doeklah !“ v 
Sesoedah doedoek berdepan-depanan 

toean Assistent-Resident 
»Ada apakah datang kemari ?“ 

katanja. ,,Doe- 

  Akan disamboeng, 

  

berranjan t 

Sepoelangnja Mas Wongso, Race : 

        


