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    PERLAWANAN 

GROBAK. 

  

Kemaren hanja sebentar pagi-pagi | — 

kita ada di kantoor. djam 10 soedah . 
omong-omong dengan toean Rd, Ateng| 

Soerapradja, assistent Wedana di Poe- | 

    

logadoeng, di kantoornja, berhoeboeng 

maoe perselidiki itoe warta tentang 

ke'adjaiban alam ada bioscope zonder 

projectie-toestel di ' desa Pondok- 

'gedeh, bawahan Bexasi. 

Pagi-pagi kita toelis itoe artikel 

kemaren, tentang ,,Pendoedoek dan 

' Gemeente” dengan conclusie satoe 

pengharapan soepaja dengan “adanja 

: comite itoe pendoedoek, Fractie nati- 

1 onaal dan Gemeente bisa mendapatkan 

| ketjotjokan oentoek bekerdja bersama 

sama goena ketenteraman pendoedoek 

seoemoemnja. ? 

2 Sorenja, boeka koran kita batja ten 

| tang pengamoekan toekang2 gerobak 

di Semarang, disebabkan keur dan... 

-belasting gerobak ! 1g 

Toekang gerobak dan Gemeente ! 

Pertempoeran di Semarang itoe 

sampai ada djiwa melajang dari doea| 

fihaknja : toekang gerobak sampai be- 

rani bertempoer dengan politie jang 

bersendjata, sampai ada jang mere- : 

boet pedangnja orang politie. . . . ! 

terangan sebagai dibawah ini : 
   

Seperti -biasa saban kwartaal se- 

moea gerobak mesti dikeur, sekalian | 

toekans-toekang gerobak itoe haroes 

— bajar belastingnja. Terhadap Gemeen 

te belasting ini beberapa toekang ge 

  

robak dan speciaal dari desa-desa di| 

loea: kota Semarang. di antara mana 

desa Genoek, soedah melakoekan actie 

dengan keras sekali. Actie ini terboek 

ti dengan berdirinja ,, Perkoempoelan 

oekang gerobak.“ . 

: Begitoelah antara kabar jang dika- 

|... watkan kemaren dan ternjata lagi jang 

|. mendjadikan pokok tidak lain dari be 

lasting. Dan, ini keberatan belasting 

, oemoem dimana-mana tempat serta 

terasa oleh semoea golongan bangsa 

jang mana djoega. : 

Kewadjiban (de taak) dari jang 

Ez wadjib, dari Gemeente dan sebagainja 

raad-raad jang poengoet padjak, di 

waktoe soekar oeang ini, memang 

tidak gampang. 

Gerobak jang ini waktoe terdesak 

oleh verachtautos jang lantas di-ikoeti 

dengan toeroennja tarief kereta-api, 

soenggoeh boekan satoe alat moeatan 

jg bisa mendatangkan tjoekoep oeang. 

Dan, djikalau mereka sampai me 

ngadakan perkoempoelan — makloem 

hanja toekang2 gerobak! — tentoelah 

bahwa itoe padjak dirasa sangat be 

ta rat oleh mereka. Tidak ada Jain toe 

00. djoean kiranja bagi toekang-toekang 

| gerobak melainkan keringanan padjak- 

: gerobak ! Yr, 

G — Ini roepanja tidak dapat perhatian 

Br oleh Gemeente di Semarang, dengan 

achirnja sampai terdjadi aliran darah! 

Kedjadian2 begitoe haroes ditjegah 

| djangan sampai ada di lain tempat, 

|. boekan dari toekang gerobak sadja, 

| tetapi dari orang orang jang merasa 

kan beratnja pikoelan matjam matjam 

| 'belasting.....! TA 

' Sering keliroe dari jang wadjib dji- 
kalau hanja daja-oepajakan “bagai- 

mana oeang belasting mesti masoek", 

boekan haroes pikirkan ,,bagaimana 

oeang belasting bisa kebajar" ! 

Oemoem bahwa djiwa lebih disajangi 

          

    

    

dari harta-benda. Djikalau masih ada 

  

TOEKANG 
  

  

  

Anggauta Volksraad boeat 
Sumatra Selatan. 

Seperti soedah dioemoemkan, oen- 
toek “wakil Sumatra Selatan, soedah 
terpilih mendjadi anggauta Volksraad, 
ialah toean Boestam Pasirah Loe- 
boek Roekam afd. Batoeradja (Palem 
bang). 

Toean ini benar beloem terkenal 
pada doenia oemoem dan tidak poela 
doeloenja mentjampoeri salah satoe 
pergerakan 'politiek. la mendapat on- 

  

Toean Boestam. 

dikemoekakan 'ini'ke |derwijs pada Kweekschool di Fort de) 
Kock dan pernah mendjadi goeroe 
Holl. Ini. School dan soedah poela be- 
kerdja.sebagai Opzichter aanleg Z.S.S 
ada lima tahoeh lamanja. 

Sedari tahoen 1926 ia mendjabat 
pekerdjaan — Pasirah (Margahoofd) 
menggantikan ajahnja almarhoem Pa- 
ngeran Oerip. 

Demikianlah keterangan pendek ten 
tang toean terseboet, sedang beoor- 
deeling atau pemandangan kita atas 
kedoedoekannja jang baroe terpilih | 
mendjadi anggauta Volksraad. mewz- 
kili Sumatra Selatan ini, baiklah kita 
simpan doeloe. Terlaloe voorbarig 
djika dari sekarang orang lantas mem 
berikan pemandangannja baik poedjian 
maoepoen tjelaan, karena kita mak 
loem bahwa beban jang berat jang 
terserah pada toean Boestam itoe, 
memang haroes dipenoehinja dengan 
sempoerna menoeroet kehendak aliran 

  

harta, orang tidak akan nekatkan dji- 
wanja. 

Tetapi soenggoeh itoe harta jang ini 
'waktoe sangat soesah, dan djikalau 

alat boeat mentjari nafekahnja dengan 
pendapatan tidak seberapa |(gerobak- 
nja) diafkir dengan disertakan mesti 

'poela bajar belastingnja itoe waktoe, 
tentoelah bisa orang mendjadi mata- 
gelap. Dan, djikalau orang2 itoe tidak 
dapat penerangan dan pengetahoean 

tjoekoep tentang apa jang achirnja bisa 
|terdjadi, tindakan jang paling dekat 
jalah lakoekan perlawanan. Pikir lebih 

(pandjang tidak sampai, hanja kepoe- 
singan dan perasa'an mendongkol 

jang ada, 

| Dari itoe kita menjetoedjoei adanja 
»Kerapatan Komite Pembela Kam- 
peeng “ perloenja soepaja semoea ke- 
'beratan pendoedoek bisa diroending- 
Ikan dengan berterang dan bisa dima- 
djoekan serta diketahoei oleh Gemeen- 

te dan anggauta-anggauta raadnja. 
Soenggoeh ada bertoempoek-toem- 

poek keberatan terhadap Gemeente 
'itoe, ada jang memang beralasan dan 
ada jang tidak beralasan, tetapi seba- 
gaimana djoega beratnja penghidoepan 

pendoedoek rata-rata tjoekoep haroes 
mendjadi pikiran, djangan disemba- 

rangkan,.,.! g   

persendjatai poela oleh pengetahoean 
jang dalam dan pemandangan jang 
loeas. . f 

Kedoedoekannja sebagai Pasirah | 
atau tentang tidakterkenalnja 
pada doenia oemoem, tetapi tiba2 se 
karang terkmoeka oentoek.doedoek di 
Volksraad, beloem dapat mendjadi. 
alasan kita oentoek memberikan oe- 
koeran, apakah ia di Volksraad nanti 
dapat memenoehi kewadjibannja de 
ngan Ssempoern a dan memoeaskan 
rakjat Sumatra Selatan atauti dak. 
“Pendeknja tentang ini baiklah kita 

serahkan pada keadaan jang akan 
datang....! 

Satoe feit disini hanja nampak bah 
wa Pasirahbond di daerah Palembang 
itoe soenggoeh koeat, meskipoen ke- 
adaannja tidak begitoe populair se- 
perti vakvereenigingen ditanah Djawa. 

Dengan begitoe kemenangan toean 
Boestam dalam pemilihan sebenarnja 
tidak berapa mengherankan, djika 
orang mengetahoei bahwa sebagian 
besar Kiesgerechtigden (Pasirah2 di 
onderafdeeling Ogan Ilir, Komering 
Ilir Lematang Ilirj ada mendjadi ang- 
gauta Pasirahbond. 

Sumatra Selatan sekarang mendapat 
wakil baroe, soeara baroe dan tenaga 
baroe poela di Volksraad, tetapi apa 
jang baroe itoe beloem dapat dipastikan 

“Joekoerannja sebeloem kita boektikan.. ! 

Tentangtoean Mochtar: 
“Tentang toeax Mochtar, anggauta 

College van Gedelegeerden jang seka 
rang. Toean inidoedsek di. Volksraad| 
soedah doea periode lamanja: dan oe- 
moem orang sampai tjoekoep menge- 
tahoei apa apa djasa dan tenaganja. 

Meskipoen tidak kita kemoekakan 
disini, orang soedah dapat mengambil! 
kesimpoelan pemandangannja sendiri 
tentang toean ini. 

Dalam pemilihan Volksraad jang ba 
roe laloe toean Mochtar kalah soeara, 
meskipoen hal ini beloem berarti apa 
kah rakjat Sumatra Selatan memang 
koerang sympathie pada toean Mochtar. 
“Djasanja selama ia doedoek di 
Pedjambon sampai tjoekoep mendapat 
penghargaan oemoemnja rakjat Pertja 
Selatan terseboet, tetapi keadaan wak 
toe soedah mengizinkan toean ini tidak 
dapat terpilih lagi dan masanja periode 
Boestam soedah datang, 

Sekarang diantara pendoedoek anak 
negeri jang berasal dari daerah Pa 
lembang di kota Betawi soedah dibikin 
satoe rekest oentoek memintak pada 
Pemerintah soepaja toean Mochtar di 
benoemd mendjadi anggauta Volksraad. 

Ini rekest soedah diedarkan oentoek 
diteeken oleh beberapa orang berasa! 
dari Sumatra Selatan. 

Kita tidak tahoe berapa belas orang 

jang telah meneeken itoe rekest, tetapi 

jang mendjadi poko” sekarang ini 
apakah Pemerintah memandang per- 
loe oentoek Sumatra Selatan diadakan 
doea korsi perwakilan di Volksraad.....! 

. Meskipoen demikian kiranja rekest 
itoe- tidak akan koerang mendapat 
perhatiannja Pemerintah. 

£, 

: Eng He 

Perkara djoeal obral. 
Di Nederland soedah 
diperiksa, di Indone- 
sia perloe djoega, 

Aneta kawatkan dari Den Haag: 
Atas permintaannja minister oeroe- 

san Economie, maka Economisch Insti 
tuut dari perkoempoelan Middenstand 
soedah bikin pemeriksaan jang loeas 

sekali tentang pendjoealan obral fuit- 
verkoop|. 

Hasil pemeriksaan itoe mengoen- 
djoek, bahwa bagian terbanjak dari 
toko2 jang djoeal obral itoe mentjapai 
reclame, menangkis keroegian dan per 
saingan. Tjoema 20pCt. dari pendjoe 
alan obral itoe ada obral moesim atau 

obral lantaran pengaroehnja mode. 

Rata2 pendjoealan obral itoe lamanja 
47 hari, akan tetapi ada djoega jang 

main djoeal obral sampai tiga boelan 

| lamanja. 
Delapanpoeloeh percent dari kaoem   

  

i 

Nat. Pn 
zaman serta kepentingan. regeri, dii 

Joodkalipillen Tjap ,,B K” 
i jang soedah termasshoer bagi 

MEMBERSIHKEN DARAH SAKIT ENTJOK (rheumatiek) ASTMA dan 
JVERAT2 TERASA KAKOE (aderverkalking ) 

Bo'eh dapet beli di saban toko2 di dalem pipah isi 30 pil, 

  

Monster duri 100 pil, 

SNN SEN TAKE KA TEGAR 

Losse nummer 10 Cent 
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dengan atoeran' memakannja. 
dengan atoeran memakannja di kirim franco diroemah 

setelah terima kiriman postwissel dari f 1.— kepada 
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goembira didjalankannja satoe atoeran 
negeri tentang p:ndjoealan obral itoe. 

Pi 

' Kalau di Nederland djoeal obral itoe 
diperiksa dengan betoel dan seloeas- 
loeasnja, kenapakah disini tidak diper 
boeat begitoe, Karena disini itoe ,,pe- 
njakit obral“ djoega berdjangkit dengan 
banjak meroegikan kaoem pembeli se 
oemoemnja. Obral lantaran ganti ta- 
hoen, ganti stock, memang ada perloe 
nja dan djoega ada mengoentoengkan 

kepada publiek. Akan tetapi semoea 
orang tentoe tahoe, bagaimana ada to 
ko2, jang boleh dikata seantero tahoen 
main obral sadja, sampai orang tidak 
pertjaja lagi pada obral-obralan itoe. 

—0 
Ketjelakaan mesin terbang 

Militair. 
Bertoeroet-toeroet 
sampai 4 kali. 

Tidak selang berapa lama kita 
mogatkan perkabaran tentang ketjela- 
kaan mesin terbang Militair di Andir. 

Kemaren Aneta kawatkan dari Ban- 
'doeng, seboeah mesin terbang Militair 
lagi jang dikemoedikan oleh Luitenant 
R. de Senerpont Domis, soedah terba- 
lik waktoe maoe toeroen, sampai 
hidoengnja masoek dalam tanah. Tidak 
ada orang jang mendapat ketjelakaan 

Ketjelakaan No.3. 

Tadi pagi. Aneta kawatkan dari 
Bandoeng,. ada banjak kekoeatiran, 
bahwa Luchtvaart Afdeeling kemaren 
mengalami ketjelakaan mesin terbang 
oentoek ketiga kali. : 

Sergeant djoeroe terbang bernama 
Wulms kemaren pagi poekoel sete- 
ngah 12 soedah hilang diantaranja Goe 
noeng Boerangrang dan Tangkoeban 
Perahoe, waktoe ia toeroet terbang 
dalam Patroeli oedara terdiri dari 
3 bocah mesin terbang militar diba- 
wah pimpinan Luitenant Te Roller. 

Jang doea lainnja soedah mentjari 
itoe teman jang mengilang beberapa 
djam lamanja akan tetapi tidak berha 
sil. Kemoedian seantero pasoekan oe- 
dara dari Bandoeng dipanggil, jang 
semoea menjtari sampai waktoe gelap 
tetapi beloem berhasil djoega. 

Ketjelakaan jang ke 
ampat. 1 : 

Waktoe mentjari Sergeant djoeroe 
terbang Wulms, seboeah mesin- terbang 
Fokker C-5, soedzh djatoeh ke bawah 
dan tiba di dalam djoerang dekat 
Panghoetan dalam district Tjikalang 
Wetan. / 

tidak mendapat loeka. Penoempangnja, 
Kapitein Van der E»m jang toeroet 
mentjari, patah tangannja mesinnja 
hantjoer sama sekali. 

| Luitenant Kuntzel mesti djalan 2 
djam lamanja, sebeloemnja ia bisa 
bitjara. 'dengan telefoon, sehingga 
Luchtvaart Afdeeling mengalami keroe 
soehan hati lagi, oleh karena ditoeng 
goe datang kembalinja poekoel 4sore. 

Dengan segera Dr. Hubach pergi 
ke tempat ketjelakaan itoe. 

Soldadoe teroes 
mentjari. 

Mentjari Sergeant-penerbang Wulms 
dengan pakai kapal terbang, soedah 
diberentikan, waktoe hari soedah gelap. 

Tadi pagi poekoel setengah 6, telah 
berangkat bataljon jang ke-15 dari ba 
latentara di Bandoeng dan 2 compag 
nies dari Tjimahi, ke pegoenoengan oen 
toek.mentjari mereka jang hilang. 

Luchtvaart-Afdeeling sendiri akan 
meneroeskan mentjari “djoeroe terbang 
itoe, 

  

N. V. BANDOENGSCHE KININEFABRIEK 

Djoeroe-terbang Luitenant Kuntzel |: 

  Lebih djaoeh Aneta kawatkan dari 
Bandoeng, Kapitein Van der Eem tidak 
patah tangannja. Hanja keseleo sedikit, 

. 18 boeah vracht-auto mengangkoet 
itoe soldadoe kepegoenoengan oentoek 
moelai mentjari lagi. 

Bataljon jang ke—15, akan meelai 
berangkat mentjari dari Lembang watas 
Tjisaroea, dengan menoedjoe kedjoe- 
roesan Timoer. 5 

Mesin terbang jang dikemoedikan 
oleh Sergeant Wulms itoe, ada satoe 
»Curtiss jager“ dan bisa memoeatkan 
hanja satoe orang. Dibelinja oleh 
Luchtvaart Afdeeling soedah diwaktoe 
tahoen 1929 dengan -perantaraannja 
salah satoe firma di Indonesia. Ser- 
geant Wulms ada seorang anggauta 
Hoofdbestuur dari Sint Ignatius (per- 
koempoe:an militair kaoem Katholiek). 

Luitenant Kantzel terbangnja rendah 
sekali soepaja bisa melihat lebih baik. 
Mesinnja kena tertarik oleh hawa dari 
djoerang (luchtstroom) kebawah sam- 
pai kena dengan poentjaknja pohon2, 

Mentjari Sergeant Wulms, ada 
Sangat soekar, karena seloeroeh tempat 
itoe ada satoe hoetan besar. 

: —0— 

Perlawanan di Semarang. 

Mengoeboer korban2. 

Kemaren sore itoe politieagenten 
jang mendjadi korban dari perlawa- 
nan toekang gerobak di Semarang T 
soedah dikoeboer dengan segala hor- 
mat dari Politie. 

Perhatian dari publiek ada besar 
sekali. Ada banjak sekali kembang jang 
diterima. Di depannja koeboeran, ang- 
kat'bitjara Resident Semarang, Regent,  « 
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Burgemeester,  Hoofdcemmissarisen 
van Politie dan lain2. (Aneta) 

— J9 

Congres P.P.LI. di Mataram. 

Dari tanggal 22 sampai 
25 Juli j.a.d. 

Kita mendapat kabar bahwa con- 
gres dari P.P.I.I. (Perikatan Perkoem- 
poelan Isteri Indonesia) akan menga- 
dakan congresnja di' Mataram pada 
tanggal 22 sampai 25 Juli.ja.d. 

Perkoempoelan terseboet diatas ada 
dibawah  voorzitterschapnja njonja 
Margono Djojodikoesoemo sedangkan 
njonja D, Koesno mendjabat pekerdja- 
an sebagai Bendahari. 

Oentoek segala keperloean tentang 
hal itoe di daerah Betawi njonja jang 
terseboet belakangan akan mengoe- 
roesnja, siapa tinggal di Kp. Bali Gg 30 

— — 

“ Goenoeng Krakatau. 
Poetih-Hitam ter- 

: apoeng-apoeng, 
Aneta kawatkan dari Serang, pada 

tanggal 4 Februari dari poekoel 11,32 
pagi sampai poekoel 6 magrib. Goe- 
noeng Krakatau meletoeskan 18 kali 
asap poetih. Paling tinggi diletoeskan 
nja poekoel 3,10 sore sampai 600 
meter, 5 

Pada tanggal 5 Februari dari poekoel 
17,10 pagi sampai poekoel 1,30 tengah 
hari, Goenoeng itoe meletoeskan be- 
berapa kali asap poetih dan hitam V 
bergantisganti paling tinggi 'ada 600 
meter. 
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Soenan Sole di Lampoeng, 
Aneta kawatkan dari Telokbetong, 

kemaren poekoel 12 tengah hari Sri "3 
Soenan dari Solo telah sampai di Oost - 1 
havens dan disamboet oleh Resident, s1 
Gewestelijike Secretaris dari Lam A 
poeng dan banjak lain2 pembesar. 1 

Sesoedahnja semoea berangkat ke Ag 
Tandjoeng Karang. 

    

  Perhatian publiek ada besar sekali, 
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Telegram : 
dari Geneve, ri : P 
besar2 Volkenbond, jang terkemoeka 
dalam golongan oppositie, menentang 

 pengakoean sahnja negeri Manc 
merasa tidak senang hati 
dengar kabar, bahwa 

rniat bekerdia 

     

  

    
    

   

  

    

  

     

atas dasar2 baroe, sedang kantor Japan 
oentoek perkara2 dalam Volkenbond 
.soedah membenai kabar itee. 

Menoeroet keterangan lebih djaoeh, 
maka Tiongkok dan Japan itoe akan 
bekerdja bersama-sama dalam damai 
'oentoek kepentingannja Tiongkok. 

   

Maksoed persatoean ini adalah 1.| 

- membasmi kaoem communist, 2. me- 

ninggikan tenaga membeli dari rakjat 
| Tionghoa dengan djalan meninggikan 

tingkat economie dari rakjat Tionghoa 
itoe. PM aa : 

| Dari Shanghay ddo, 2 Febr. ini dika- 
'barkan oleh Aneta-Transocean, bahwa 

' Generaal Chiang Kai Shek sendiri sa| 
ngat setoedjoe dengan tjita2 bekerdja 
bersama-sama dengan Japan itoe, akan 
tetapi dengan perdjandjian bahwa “per 
satoean itoe berdasar atas persamaan 

hak dan masing2 Pena haroes di 

robah. Tiongkok haroes meloepakan 

segala matjam kesakitan hati jang di- 

derita lantaran Japan poenja politiek 

menjerang, sedang Japan sendiri haroes 

mendjabat tangannja Tiongkok itoe 

| dengan sama memberi kepertjajaan pe 

noeh kepada kedjoedjoerannja Tiong 
- kok. Lebih djaoeh Gen. Chiang itoe 

kata, sesoeatoe pikiran tentang Tiong 

kok akan ditoereenkan harkatnja sam- 

pai mendjadi negeri dibawah perintah 

Japan, an pikiran anak ketjil belaka, 

dan tidak akan timboel dalam kepala 
nja sesoeatoe orang intellect Japan atau 

Tionghoa“. 
Sekarang roepanja akan berdiri ga- 

risan Timoer itoe, jang soedah lama 
 ditjita-tjitakan oleh Japan, sesoedahnja | 

ia merasakan menjesalnja doeloe da- 

lam waktoe peperangan di Europa 

di Timoer mengoendjoek kesetiaannja 

“kepada bangsa Barat, akan tetapi se- 
soedahnja damai, tidak diperlakoekan 
sebagai sesama mereka itoe, malahan 

oleh beberapa negeri tidak disoeka, 
sampai mesti poetoes - perserikatan 
dengan Engeland dan berdjoeang sen 

diri oentoek mendapat tempat tinggal 
dikolong langit ini. ” —  - 

-  Pengalamannja Japan dalam 15. ta 

'hoen jang laloe tentang persahabatan 

dengan Europa, sebagai kawan serikat 

“dan sebagai anggauta Volkenbond 

soenggoeh tidak menjenangkan. Be- 
gitoe djoega Tiongkok, dan tersoe- 

roeng oleh pengalaman jg. tidak menje 
nangkan itoe, oleh satoe roepa perasa- | 

an terhadap doenia Barat, maka seka-| 
rang bisa kedjadian Tiongkok dan 
Japan itoe berdjabatan tangan, berseri 

kat, moela2 dengan maksoed memper- 

baiki kepentingannja Tiongkok, akan 
tetapi dikemoedian hari pasti oentoek 
berdirikan itoe garisan Timoer. Dan 
tidak lama  poela- oentoek berdirikan 

satoe Volkenbond Timoer, sebagai 
saingan dari Volkenbond sekarang di 
Geneve. Maka dari sebab itoelah ka- 

| bar itoe menggemparkan kalangan 
penibesar Volkenbond. . 

Memang djoega boleh dikata aneh, 
djikalau Tiongkok itoe, jang doeloe 
begitoe dibela oleh negeri2 lain, ber- 
hoeboeng dengan terampasnja Man- 
churye oleh Japan dengan djalan per- 

kosa, sekarang ada negeri jang paling, 
doeloe mengakoei sah negeri Manchu- 

kuo itoe. Karena boleh dipastikan se 

« kali, bahwa Japan itoe memadjoekan 

2. perdjandjian oentoek bekerdja bersa- 
| ma-sama itoe, jaitoe soepaja Tiong- 

kok mengakoei sahnja Manchukuo itoe. 
|. Dan'Gen. Chiang Kai-Shek sendiri 
soe lah berkata, bahwa Tiongkok itoe 
moesti meloepakan segala matjam ke- 

sakitan hati, ergo, djoega itoe peram- 
| .pasan Manchurye oleh Japan. | 

“ »Lest we forget", (kita tidak akan 
loepa), sekarang roepanja ada peka- 
taan jang akan dilarang, seperti djoega 
akan dilarang soeatoe gerakan anti Tahan, Ten 

"KN. 

  

  

  

ana Philosophi Tionghoa 
Nanti malam poekoel 6 Pater Stern 

berg S.J. akan mengadakan sa'oe le- 
zing di gedoeng Katholieken Socialen 

. Bond di Waterloo-plein tentang Lao 
Tze, seorang goeroe Tionghoa, 

Semoea orang boleh datang, 

    

  

        

. Jang pertama dengan succes bes 
aloe , 

Soe: 

zonder bajar, sebagaimana keterangan 
| Tetapi sekarang telah ada balasan 

'men- Isoeratnja sebagai di bawah ini : 

| DEPARTEMENT VAN JUSTITIB 

ara. Tucht-Opvoedings-Reolaseerings- 
Atdeeling: — 81 Armwezen.-- 

No. Tos 81/ FA J6 g - 

  

Bijlagen : 8 

NB. Bi Beantwoording dezer of verwijzing 

hiernaar wordt verzocht dagteekening 

'en'nummer nauwkeurig aan te halen. 

Naar 

nuari J.l., waar 

fende het houden 

Ook aan Uw clifnt 

£ 2 Aan 

den 'WelEd,Gestr, Heer 

"GH. Thomas. 
Notarie, 

to Ba tayi:a A 

No. 2 

termasoek lotery, dan bersangkoetan 
« Sajang ! 

lan jang menjenangkan pada pembeli 

itoe teroetama djoeal dengan harga jg 

han Djohor . ..! 

Reclame-campagne Djohan Djohor jang kedoea. 

  

Sering sekali succes tidak boleh dioelangi doea kali 
sangat pendek, ternjata dengan telakon 

| Haroes ada antaranja soepaja jang lain 
Begitoelah dengan reclame-campagne dari 

BATAVIA-CENTRUM, den Ih. 

Het houden van deze loterij is dorhalve inge- 

worden toegestaan.- 

Het Boofd 

aa 

  

Tidak di-izinkan oleh Directeur van Justitie termasoek wet lotery. 

203 

ngi do dalam tempo jang 
Uiver dan lain-lain lagi sematjam itoe. 
tidak kehabisan bagian ....! 

Djohan Djohor. 
ang kedoea,., tidak boleh 

  

ar sekali, 

: Djohan Djohor telah via Notaris Thomas jang terkenal madjoekan 
t pada directeur van Justitie oentdek idzinan boeat adakan itoe tiga hari 

nja telah ditoetoerkan dalam ini koran, 
dari Directeur van Justitie dengan 

  

Onderwerp: Vraag of het houden van z.g.n.gratis-veor. 
koopdagen valt binnen de bepalingen'van de 
Loterijordonnantie en kan worden: toegestaan, 

.ococ.cow 

aanleiding van Uw Schrijven van 26 Ja- 

in eenige vragen vervat zijn betref- 

van zgn. gratis-verkoopdagen in de 

.toko van 69n Uwer clisriten, heb ik de eer U mede te 

Geelen, dat een, verkoop als door U bedoeld valt onder 

de bepalingen van de Loterijordonnantie (Stbld, 1923 

No. 351 jo.1925 No. 165 en 222), 

volge artikel 3 van evengenoemde ordonnantie aan de 

goedkeuring yan den Directeur yan Justitie onderworpen, 

"| Vermits de in dit opzicht door de Haa 

goedgekeurde gedragslijn deze 1s, dat verzoeken om 

» loterijen in dezen zin te houden, Oomdat zij strijdig 

“zijn met het algemeen belaha en met de t.a.v.de loterijen 

aanvaardo politiek, niet kunnen worden ingewilligd,zal 

deze vorm van reclame niet kunnen 

  

   

  

1 1558-10000-34 
TAEhOnetna satuan 

& 

Maksoednja itoe soerat, pendjoealan reclametjara jang ditoetoerkan itoe 
dengan wet lotery, maka tidak boleh 

“Tetapi bahwa Djohan Djohor tidak tiriggal diam, artinja tjari lain dia 
ini kita tahoe betoel. 

' Sementara itoe sekarang sedang -dipikirkan- lain djalan. Dan, sebeluem | 
sangat moerah sadja doeloe. 

Djadi meskipoen itoe tjara pendjoealan reclame dioeroengkan, tetapi 

orang ta'akan menjesal belandja kePasar-Klontong atau Toko Batik Djo- 

  

Looper rekening melarikan diri. 

Membawa oeangse 
djoemblah f 117,85. 

Eigenaar dari toko Provincien en 
Dranken di Kerkstraat ,Miauw Sen“ 
mengadoe sama politie sectie 7 
Meester-Cornelis bahwa seorang toe 
kang rekeningsloopernja jang soedah 
bekerdja lama disitoe bernama Si 
'Djereng soedah melarikan dirinja de 
ngan membawa oeang sedjoemblah 
f 117,85, 5 | 

Dengan. segera djoega politie seli 
diki itoe hal dan njata bahwa kema 

pergi ke itoe tempat dan sampai se 
karang beloem dapat tangkap padanja. 
Ini hari diterima kabar bahwa itoe 

(orang jang melarikan dirinja ditoedoeh 

mah. kawannja dibilangan Tjilakoe 
Tiiandjoer. , 

Lantaran politie soedah mengetahoei 
bagaima roepanja ini orang tidak 
lama lagi djoega kiranja ia akan ter 
tangkap. 

Tjung Kiem Bie. 5 

Terdakwa memberi ke- 
teranganjangberten- 

tangan. 

disini 

Chau!an selandjoetnja masoek ke Ta- 

president, Mr, Toxopeus dan gai   van Justitie. 

rin Si Djereng itoe berada di Lemah- 
Abang. Beberapa rechercheurs soedah 

soedah menginap dalam seboeah roe| 

Pemeriksaan penjerangan kassier 

Moelai kemaren Raad van Justitie 
soedah “periksa perkaranja A. 

'Keshishian seorang Armeniaan jang 
beriboe bangsa Indonesier Djawa ber 

dagang daging di Pasar Senen. Seba- 
'|gaimana kita doeloe soedah kabarkan 
Keshishian ini pada tanggal 17 Aug, 

'libt, telah pergi sama kassier dari 
Handelsbank Batavia-Centrum ke Gg. 

ngerangscheweg dan disitoe ia soedah 
Itjoba tiwaskan, djiwanja kassier tadi. 

Persidangan itoe jang sampai ini 

hari masih sadja dilandjoetkan ada di 

bawah pimpinannja Mr, Grivel seba 

Mr. Andree Wiltens sebagai anggauta 
dan Mr. de Greef sebagai Officier 

Sebagai pembela nampak Mr. Plate 
dan didoega dalam ini perkara akan 
dipanggil 14 saksi 2 diantaranja jang 
diminta sendiri oleh terdakwa. 

Sebagai. pertama dibatjakan soerat 
toedoehan dan disitoe telah njata bah 
wa perboeatan terdakwa adalah hen- 
dak memboenoeh itoe kassier, dengan 
fikir lebih doeloe, Atas soerat tadi 
maka terdakwa menjatakan bahwa boe 
kan ia hendak memboenoeh itoe kas 
Isier atau - memboenoeh dengan fikir 
Mebih doeloe, akan tetapi jalah lanta- 
Iran ia gelap mata ketika kassier itoe 
'oetjapkan perkataan ,,Jahoedi". 
“Jang mendjadi lantaran itoe penje 
rangan jalah terdakwa ada mempoe- 
njai hoetang sapi sama H. Achmad 

|jang djoestroe pada ketika itoe tinggal 
di Pekodjan. Sebagaimana biasa hoe 
tangnja 'itoe saban2 ditagih oleh 
|Handelsbank dengan perantaraannja 
itoe kassier. 

Atas pertanjaannja hakim boeatapa 
ia selaloe bawa pisau belati dan 
revolver,ia menerangkan bahwa jang 
pertama goenanja oentoek keperloean 
band dan lainnja dan jang lain lagi 
memang boeat mendjaga diri. 

Ini hari” itoe saksi2 moelai diperik 
sa dan memberi  keterangan2 jang 
memoeaskan. 

(pemeriksaan masih teroes|. La 

- Tanah Tjipinang Proengpoeng. 

Djawaban pemerentah. 
Oleh tocan Iskandar di Nata ada 

dimadjoekan pertanjaan kepada peme- 
rentah, bagaimana pedapatannja itoe 
commissie jang diwadjibkan mereksa 
pengadoean2 pendoedoek tanah Tji- 
pinang Proerngpoeng, Mr, Cornelis, 
jang doeloe diangkat oleh pemerentah, 
berhoeboeng dengan banjaknja penga 
doean pendoedoek itoe dan kekoeatiran 
'akan terdjadinja pelanggaran keterti- 
ban. Pengadoean2 itoe adalah, bahwa 

ig. tidak sah, tapi tidak bisa ditoentoet 
strafrechterlijik maoepoen civiel soepaja 
pendoedoeknja lepaskan mereka poe- 
nja hak oesaha, Malahan ia djoega   
  

#stuur 

1 

t. tanah itoe soedah goenakan akal2, 

    

soedah pakai beberapa orang Japan 

negeri itoe, jang kepaksa mesti lepas 

kan djoega hak2nja atas tanah itoe, di 
mana mereka soedah hidoep berpoe- 
loeh-poeloeh tahoen lamanja, Sesoe 
dahnja itoe commissie itoe diangkat, 
masih djoega ada pengadoean2 lain 
dari pendoedoek, 

Mr. Marcelle, wakil pemerentah oe- 

roesan politie, menerangkan, bahwa 

pengadoean itoe berdjalan soedah Ia 
ma sekali. Maka dari sebab itoe ada 
makan tempo banjak sekali boeat 
koempoelkan keterangan keterangan, 
hingga — commissie itoe — tidak 
bisa lekas memberikan poetoesan. 
Lebih djaoeh Mr. Marcelle menerang 
kan, bahwa sebetoelnja commissie itoe 
boekan satoe commissie oentoek me- 
meriksa benar tidaknja pengadoean2 
itoe, melainkan satoe commissie oen- 
toek memberi advies meloeloe. 

, x 

Sekianlah djawaban pemerintah itoe. 
Satoe commissie, jang melainkan di 
soeroeh memberi advies kepada Be 

dan pemerentah, . bagaimana 
mesti bersikap terhadap toean tanah 
itoe, tidak begitoe berfaedah dari pa 
da satoe commissie, jang diwadjibkan 
memeriksa kebenarannja pengadoean2 
pendoedoek itoe. Soenggoeh djaoeh 
dan soekar lagi djalannja keadilan 
oentoek pendoedoek anak negeri dari 
tanah Tjipinang Proengpoeng itoe. 
Apropos, doeloe kita dengar kabar, 

soedah adoekan toeantanah Tjipinang 
itoe kepada pembesar atasan lantaran 

ja dihina depan orang banjak sewaktoe 
:melakoekan pekerdjaan dienst. akan 
tetapi sampai sekarang kita orang be 
loem dengar, apakah pengadoean toean 
Patih itoe diperiksa dan didjalankan 
sebagaimana mesti. Djikalau toean 
Patih dengan sia2 mengadoe kepada 
pembesar jang lebih tinggi, apa lagi 
orang kampoeng sadja. 

Dan commissie itoe barangkali baroe 
klaar dengan adviesnja, kalau semoea 
pendoedoek “anak negeri tersapoe 

habis dari itoe tanah, dengan ban- 
toeannja orang-orang Japan... 

—0— 

Hoofdredacteur ,,Javabode“ dia- 
doekan. : 

Dimoeka pengadilan 
oleh D.F. van Wijk. 

Kemaren dengan singkat kita telah 
kabarkan bahwa toean D.F. van Wijk 

berhoeboeng dengan penggelapan 
ocang advertentie dari madjallah 
»Trans-Pacific“ akan ditoentoet oleh 
'otang jang keloearkan itoe madjallah. 
| Lantaran kedjadian 'itoe maka 

(Zentgraaf dari Java Bode” soedah me 

  
'ngoepas ia dengan habis-habisan, di 
antara mana ia kata bahwa seorang 
,Seperti van Wijk itoe ada berbahaja 
Sekali bagi masjrakat. Ada banjak 
jlagi kalimat2 jang mengenai dengan 
| djitoe sekali atas dirinja jang bersang 
Ikoetan. Sen 
t Lantaran itoe toelisan, maka sekarang 
'kita mendapat dengar bahwa Z. itoe 
'soedah diadoekan dimoeka pengadilan 
iberhoeboeng — dengan »penghinaan, 
“mentjatji dan lain2nja lagi, 

: —0— 

Tidak akan dibongkar. 
Pendoedoek2 kam- 
poeng djangan kne- 
aer AR 

Sekarang pendoedoek2 kampoeng di 

boerkan. majit2 dikoeboeran Karet 
sama koeatir oleh karena tersiar kabar 
bahwa Gemeente soedah menggali 
koeboeran jang doeloe2 oentoek me- 
njediakan tempat bagi majit2 jang 
baroe, y 

Berhoeboeng dengan kabaran ini 
laloe dengan segera kita pergi ke 

'Karet .0entoek menjaksikannja dan 

benar djoega, bila kita masoek keda- 
lam itoe tempat pekoeboeran dan 

menoleh kekiri maka disitoe nampak- 

lah ada beberapa poeloeh koeboeran 
jang oemoernja kira-kira 15 tahoen 
atau lebih. 1 

Menoeroet pertanjaan kita sama 

orang jang bersangkoetan disitoe se- 

dari tanggal 12 December jbl. Gemeen 

te soedah menerima majit2 jang baroe 

djadinja itoe semoea dikoeboernja di 

dalam pekarangan koeboeran jang toea. 

Beloem poeas dengan keterangan Se 

begitoe sadja laloe kita pergi sama 

orang jang lebih mengetahoei itoe hal 

dan telah bekerdja dan masih beker 
dja 14 tahoen lamanja. 

Menoeroet keterangan ini orang me 

mang itoe tempat jang sebelah kiri di 

mana ada koeboerang2 jang toea akan 
dibongkar, akan tetapi hanja koeboe 
ran2 jang tidak dipakaikan batoe atau 
lainnia. Bila ada koeboeran jang ma 
sih wmeroepakan koeboeran artinja 
itoe masih tinggi, dan ternjata b€r- 
hoeboeng dengan kemiskinannja si 
keloearga sampai mereka tidak mam 
poe belikan batoe atau pagar dan 
koeboeran itoe tetap dipeliharannja, 
laloe nanti dimadjoekan pertanjaan 
dan mereka maoe oeroes itoe apa 
tidak.   

boeat bikin takoet pendoedoek anak 

bahwa toean Patih Meester Cornelis 

|Betawi ini jang kebanjakan mengoeg: 

    

Djikalau mereka tidak maoe jalah ' 

lantaran tidak poenja ongkos barang 

'mempoenjai tanah tinggi akan dibia 
kan sadja 
maan mendjadi rata. 

Akan tetapi bila si 
hendak mengoeroesnja, maka terpaksa 
mereka keloearkan f 25.— soepaja 
koeboeran itoe mendjadi ,eigendom“. 

    

—O— 

Sekolahan roemah tangga. 

Seperti kemaren soedah diwartakan 
kemaren malam telah diadakan persi- 
dangan di istana Gambir oentoek mem 

tangga. & 

han roemah tangga Indonesia. 

Van Wassenaer, mendjadi Bescherm- 
vrouwe, F 
  

  

  

NEDERLAND 
Politie Internationaal di daerah 

Saar.. 
Den Haag, 3 Feb, (Aneta). Bagian 

bala-tentara Belanda dari itoe Politie 
Internationaal dari daerah Saar, akan 

poelang bertoeroet2 di kemoedian 
harinja. : 

—0— . 

Rapport ketjclakaan Uiver. 

port Van der Maas tentang ketjelaka 

berapa lama lagi akan diterimakan 
kepada Minister van. Waterstaat dan 
roepanja akan diteroeskan kepada 
Permanente Commissie oentoek me- 
njelidiki ketjelakaan. mesin-terbang 
oentoek: diambil poetoesan. achirnja. 

Se) boa 

Sedang pilek. 

Den Haag, 5 Febr:(Aneta). Poe- 
teri Juliana semboeh kembali dari sa 
kitnja oleh karena masoek “angin, 

Sekarang hanja pilek sadja dan ma 
sih mesti berdiam 'oentoek beberapa 
hari didalam kamar. 1 

—0— 

Niatan jang tidak baik. 
Haarlem, 5 Febr. (Aneta). Direc- 

ties dari tambang2 arang batoe par- 
ticulier di Nederland-Selatan mempoe 
njai niatan oentoek menoercenkan 
gadjih gadjih kaoem Boeroeh. 

Niatan ini soedah menjebabkan ke- 
gemparan didaerah2 tambang itoe. 

—9— 

Kapal roesik, 

Amsterdam, 5 Febr, (Aneta). 
Telah masogk berlaboeh di Amsterdam 
kapal api , Ramdfontein“ dari Hokand- 
Zuid ' Afrika-lijin dengan tidak ada 
bagian belakangnja, jang telah patah 
di tengah2 laoetan. 

Pn 

Sovjet Rusland dan Nederland. 

Pesanan kapal dan.me- 
ngoerangkan pengang- 
goeran. 

Schiedam, 5 Febr, (Aneta) Fa- 
briek pembikinan kapal ,Gusto“ di 
Schiedam, menerima bestelan dari 

Sovjet-Rusland oentoek 'membikiri 2 
boeah kapal penggaliloempoer jang 
besar. 

D-en Haag, 5 Febr. (Aneta) Soe- 
rat kabar ,,Het Vaderland” mendapat 
kabar, bahwa fabriek2 pembikin kapal2 
di Nederland sekarang sedang boeka 
pembitjaraan dengan kepentingan2 
Sovjet-Rusland jang bersangkoetan, 
oentoek membikin roepa2 kapal pena 
rik, lichters, kapal oentoek mengang- 
koet kajoe, kapal penggali loempoer, 
dengan tidak ditentoekan banjaknja. 
dan djoega oentoek membikin tempat2 
membikin betoel kapal2 (droogdokken). 

—9— 

EUROPA 
Pembitjaraan England — Frankrijk 

Parijs, 3 Feb. (Aneta Reuter) Cor- 
respondent jang Ioear biasa dari Pers- 
bureau Havas di Londen menerangkan 
bahwa England dan Frankrijk dengan 
tentoe akan mentjapai satoe “perse- 
toedjoean. Ia 

   

  

Dikira bahwa militaire clausules 

dari Verdrag van Versaille.akin diha- 
poeskan, ketjoeali perkara perloetjoe   
  

kali, maka koeboeran itoe jang masih | 

begitoe, althans lama kela- 1 1 

keloearga sitoe 

Sekianlah apa jang kita dapat dari ' 
merekajang tersangkoet, djadi kekoe- « 
atiran bahwa koeboeran2 jang toea ' 
akan dibongkar sama sekalitidak ada. 

Soedah bersatoe. : 

bitjarakan oeroesan sekolahan roemah 

Di malam itoe djoega, telah didirikan 
satoe Persatoean Perkoempoelan oen- ' 
toek memadjoekan peladjaran sekola- - 

Den Haag, 3 Fepr.( Aneta). Rap.“ 

2 

  

    

  

     
   

  

Njonja De Jonge geb. Baranesse 

  

poelang kembali pada tanggal 16 Febr. : 
Bala-tentara dari lain negeri akan 

annja pesawat Uiver, tidak sedang - 

Poeteri Juliana. 2



   
   
       

  

   

      

erdapat di Londen, dengan se- 

bahwa persatoean itoe tenaga 
mesti memperlihatkan satoe te 

semoea akan takoet oentoek menjerang. 

2 Lana | 
embitjaraan Frankrijk—Engeland. 

:£ Belgie bersetoedjoe. 
russel, 5 Feb. (Aneta). Sesoe- 

a minister oeroesan loearnegeri 
ns memberi pemandangannja   

  

   
     

     

  

    
        

    

» .rangkan, bahwa kepet 
.. Indonesia selaloe diper 

      
  Ikan diloepakan. 

.. Betoel djoega kita soedah nam 
beberapa kalimat jang menge 

| pentingan rakjat itoe 

    

. Sahaan Barat, djoegake 
Indonesia selaloe dian   

Tisaka 

    ada sebenarnja tidak bisa, malahan le- 

rapa beban mam jang La 

- kan perdagangan dan peroesahaan”. 

Pan Indonesia penoehkan 

|» kewadjibannja oentoek membersihi 
- pergerakan rakjat dari orang jang ber 

-  bahaja dengan tjara, jang mana me- 

| mastikan akan timboelnja dan akan ada 

»». nja djoega haloean jang opbouwend”. 

—. 2 ,Minister mengharap soepaja dja- 

ngan perloe lagi didjalankan penghe- 

matan dalam oeroesan onderwijs, akan 

tetapi tidak ada satoe negeri, jang bisa 

mempoenjai onderwijsapparaat, jang 

“memakan ongkos lebih dari kekoeatan 

nja. S3 : AR 2 

Sekolah-sekolah tinggi jang seka- 

“rang sebisa-bisanja ditetapkan, akan 
tetapi tidak bisa diperloeaskan,.. 

- Demikianlah beberapa perkataan 

jang terdengarnja merdoe sekali. Kita 

  

A
a
 

AN
: 

  

. Orang baik menanti sadja, bagaimana | 
| 5 dipraktifkanmja segala perkataan pe-| 

6 "...P.. Mengganti hakim Adachi, 
““Fokio, 6 Febr.' |Aneta - Reuter). 

- merentah tinggi itoe. 3 

5 

: sh Ea 

tan persendjataan di daerah sebelah 

— kiri dari Soengai Rijn, 

dan Frankrijk di dalam perkara pe- 

nerbangan soedah didirikan. 3 

3 Sesoedahnja melandjoetkan pembi- 

| 4jaraan, wakil wakil dari England dan 

. Frankrijk mengoemoemkan satoe Soe- 
— rat communigue, di dalam mana jang 

teroetama jalah voorstel oentoek me- 

ngadakan itoe lucht-conventie (persa 

'toean tenaga di oedara) diantara 

England, Frankrijk, Duitschland, Bel- 

gie dan Italia, sebagai satoe tenaga 

| jang bisa memaksa djika ada seorang 

(2. dari negeri2 itoe maoe menjerang 

    

'Pemamdangan di Berlijn 

Berliin, 4 Feb, (|Aneta) Wakil 
| dari. Remerintah memberi keterangan 
jang soedah tetap bahwa Duitschland 

“ akan memandang voorstel2 jang di 
landjoetkan di Londen itoe sebagai 

| dasar oentoek pembitjaraan. 2 

- Ia menerangkan bahwa Pemerintah 

|. Duitschland tidak akan menahan voor 

stel2 itoe tidak dipandang terlebih 

  
“. mesti dibitjarakan dengan loeas seka- 

1g li terlebih dahoeloe, sebeloemnja bisa 

—.. diharap bahwa fihak-fihak mentjapai 
    
   

      
   
    

      

    

    

    

    

    

  

   

  

       

   

    

     

    
   

Tt 

|. satoe persetoedjoean. an bis 
38 Barangkali Duitschland akan mela- 

  

   

  

kan semoea doegaan bahwa 

| MDuitschland  merintangi pekerdjaan 
| oentoek memperdamaikan Europa. Ta- 

— kepada lain2 negeri itoe, keperloean 
— dirinja sendiri. 1 

“ Meskipoen oetjapan2 Kaoem Nazi 
dari tempo terbelakang ditoedjoekan 

sebagai baroe, dan bisa dipertimbang- 
kan. 1 

Kabinet Frankrijk 

, senang hati, 

Parijs, 4 Febr. (Aneta-Reuter) Pre- 

mier Flandin menerangkan di dalam 

satoe pembitjaraan di depan radio bah- 

wa Pemerintah Frankrijk menerima 

- dersetoedjocan England dan Frankrijk| 

    

       

    

  

   

    

   
    

  

     
   

     

    

   

   

  

« Meninggikan belasting2jang soedah | 

bih baik dipikirkan mengenteng bebe-| 

2. Satoe conventie diantara England | 

1g dahoeloe, akan tetapi soal-soal itoe| 

koekan segala daja - oepaja oentoek 

“pi bersama waktoe akan ngemoekakan 

nja terhadap itoe voorstel2 di Londen, | 
barangkali ada pengharapan bahwa 
voorstel2 ini sekarang akan dipandang: 

Keterangan jang 'officieel dari Pe-| 

| 'merintah, beloem bisa didapatkan, | 

Pn anna dengan Oe- 

tang itoe pembitjaraan antara England 

enapnja. mengakoeci, bahwa 
Belgie akan dapatkan banjak 

an djika toeroet dalam itoe 
ntie (persrtoean tenaga 

ara internationaal| jang divoorstel 
di London, 

0 EKrankrijk gembira hati" 
 Parijs, 5 Feb. |Aneta-Reuter) Wak 

5 toe persidangan kabinet, President 
Lebrun dan minister2 jang lain, me 
njelamatkan Premier Flandin dan mi 

2 Inister Laval jang baroe datang dari 
“London, dengan »hasil jang baik” 

dari itoe pembitjaraan di London, 
 Flandin menerangkan bahwa perse 

Itoedjoean Londen itoe, tidak akan 

merintangi sekali pertjobaannja Vol- 
kenbond oentoek mengadakan perloe   

Itjoetan sendjata dengan seoemoemnja, 

AZIA 
Bank Yuan Kang pailiet. 

Shanghai, 4 Feb. (Aneta). Salah 
satoe bank jang paling besar ,, Yuan 
Kang“ di Shanghai soedah mintak 
faillissement dengan meninggalkan 
hoetang 1.500.000 dollar Ti ngkok 
banjaknja. 

Djoemblahnja depositos ada 3 mil 
lioen dollar. . . 
-Kesoekaran bank ini, disebabkan 

'oleh crisis sebagai kesoedahannja dari 
itoe pengiriman perak keloear negeri 
dari negeri Tiongkok, pekeloearan ma 
na berpengaroeh atas perdagangan 
di seloeroeh negeri. 

' Pemerentah Tiongkok menerangkan 
bahwa tidak ada harapan sekali oen- 

toek jsalah satoe perdjandjian pereco 

nomian Japan-Tiongkok, dan djoega 
I membantah semoea perkabaran tentang 

salah satoe perobahan oeang di Ti- 

ongkok. 

Ministerie oeroesan loear negeri ambil 
“—l|poetoesan oentoek memberi advies 

'kepada Mikado, soepaja bekas ambas 
sadeur di Parijs, Dr. Shumihci Nagaoka 
Ipemimpin dari delegatie Japan di 
dalam pembitjaraan perdagangan di 

Betawi| mengganti marhoem Hakim| 

'Adatchi, dan djangan Sugimura, se- 

bagai hakim dalam pengadilan inter- 

nationaal tinggi. 3 'ationi ak 

Kaoem tani soepaja diberi sokongan. 

Dengan 40 millioenYen. 
Tokio, 6Feb. (Aneta-Iwaki) Waktoe 
diadakan persidangan loear biasa dari 
Rijksdag jang paling” belakang, Partij 
Seiyukai minta dengan Satoe urgentie 
motie, soepaja Kaoem Tani diberi so 
kongan oeang. ti 

Permintaan ini masih: mendjadi per 
selisihan diantara Partij Seiyukai dan 

| Pemerintah. 2 
Djika Pemerintah tidak maoe loeloes 

yukai, barangkali Partij Seiyukai 
'akan madjoekan satoe motie van wan- 

merintah, di waktoe persidangan Rijks 
dag jang sekarang. oleh karena mana 

tjepatkan, 

Akan tetapi alamat2 mengoendjoe- 

kan bahwa akan tertjapai satoe per- 
setoedjoean diantara Seiyukai dan 
Pemerintah itoe, ag 
(Pemerintah akan memberi izin oen- 

toek menjediakan oeang oentoek mem 

beri sokongan kepada Kaoem Tani... 
| Soerat2 kabar mewartakan bahwa 

Ban ja Partij Seiyukai itoe. Dan 
(Partij Seiyukai soedah akan senang 
'djika Pemerintah hanja. akan menjedia 
kan 30 atau 40 milloen Yen oentoek 
'maksoed itoe, 

' Premier Okada menerangkan kepada 
'Rijksdag, bahwa Pemerintah akan 
'mentjoba oentoek memenoehi permin- 
taannja Seiyukai. 

NE i ta Ore ! 

“Akan moelai lagi. 
: 8 Dengan membasmi 

: |. Kaoem Koeminis. 
Nanking, 6 Feb (Aneta Iwaki) 

Chiang Kai Shek bersama Madame 
Chiang soedah berangkat ke Nanking 
dikota mana ia barangkali akan men 
|dirikan pangkalan besar jang baroe,   oentoek membasmi kapem Koeminis. 

jang koeat sekali, oentoek mana | 

Engeland dan Frankrijk, ten- | 

rankrijk di London, kabinet Bel| 

kan itoe urgentie-motie dari Partij Seij 

trouwen (tidak pertjaja lagi) kepada Pe | 

'pemboebarannja Rfksdag akan diper| 

minister2 jg paling terkemoeka soedah: 
lambil poetoesan pada tanggal 5 Febr, 
jbl, oentoek loeloeskan separohnja dari 

Intan di Manchuokue, 
Oentoek pertamakali 
terdapat 

djadi batas 

Korea) soedah terdapat 3 bidji intan 
dari 3 milimenter besarnja, 

Kedapatan ini menarik banjak per 
hatian karena sampa' sekarang heloem 
pernah terdapat intan di Timoer Djaoeh. 

   

r 

: ROBINSON SCHOENFABRIEK 
#/b FRANS VERSCHUUR N.V. 
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Seoul. 6 Feb (Aneta) Di oediknja |: 
Soengai Tumen (doengai mana men. | 

dari, Manchuokuo dan 

  

Importeurs: KERKHOFF, KERSTHOLT & Co. 

TOKO"DE ZON, PASAR BAROE. ”””— 
TOKO-EUROPA, PASAR BAROE. 2 

  

  

Lelang di Betawi, 
“ Djoemahat, 8Febr., '35. 

— Lelang Commissie ki Kimpenenweg   

   34, oleh Weltevreden : : 
. Lelang diroemahnja toean H. Sonntog 

di O. Gondangdia 23, oleh John Pryce , 
Saptoe, 9 Februari '35. 

Lelang Perceel di Kantoor lelang, 
oleh Mr. Feith: 

Lelang diroemahnja toean P.C. Snel- 
lebrandt di Gerth v/wijkweg 17, oleh 
Hooper : 
—W. Hoekstra di v/Heutszboul, 23, 

oleh John Pryce. 

  

  

   

   
   

    

   

          

   
   

              

   

    

              

   

   

   

   

TIO-TEK 

DISINILAH SAJA 
SEKARANG! 

Saja datang dari 

fabrik baroe! 

Saja djoestroe ada datang dari 

fabrik Robinson jang baroe. 
Fabrik jang paling besar, di. 
mana moelai sekarang sepatoe- 
sepatoe Robinson akan dibikin. 
Dengan atoeran dan machine- 

machine....'jang begitoe mo- 
dern, jang di tanah Nederland 
tida ada bandingannja. 
Dan sepatoe-sepatoe jang di- 
bikinnja ......, Lebih bagoes, 
lebih koeat, dan lebih pas 

dipakai. Dan..... lebih sem- 

poerna boeatannja. 
- Model-model jang lama soedah 

terbakar. Dan gantinja adalah 
model baroe jang lebih modern. 

Robinson 
perkenalkan, lantaran pas dan 
enak dipakai, dan roepanjapoen 

bagoes. 

Semoea 
terkenal ada memp6benjai per- 
sediaan 
periksalah sepatoe-sepatoejang 

terbagoes 
Akan tetapi ingat, periksalahe o 

jang: betoel, 
terima sepatoe Robinson jang 
toelen. Dibawahnja (sol) dari 
saban sepatoe boeatan fabrik 

Robinson, ada merk: Robinson. 

model baroe kita 

toko-toko jang agak 

tjoekoep: dari itoe 

dan modern itoe. 

soepaja Toean 

Sepatoe? 
jang sampoerna 

5 beeat e 

Orang ftoea dan anak. 

Batavia, Soerabaia, Bandoeng, Semarang, Cheribon 

Di Batavia bisa dibeli pada: 

HONG, RASAR BAROE. 

TOKO TROPIA, POSTWEG NOORD. 
  

  

    

  

  

'DJANGAN, LOEPA 

Keperloean pakaian jang tjotjok pada 

pembeli, hanja di,, Toko Slamet“ 
Pasar Meester-Cornelis. 

Pertoendangan ? Kawinan? Kematian? 
Pesen selaloe pada: Bloemenhandel 

Pasar Baroe Oost Goenoeng Sahari 
West No. 1 telefoon Welt. 1324 

Tjikakak 93a Bandoeng telefoon 1390 

DITJARI dan ditjari Sepeda f 150. 
bilang mahal, sekarang huurkoop f150- 
f40- f30- pada Meubels Rijwiel Han- 
del, Delijana“ Goentoerweg 12, Teli. 
234 Wel. 

BOEKOE WET LOONBELASTING 
Salinan dari Mr. Lie Tjiong Tie, ada 
jang. paling lengkap dan tegas! 

'1 boekoef1.25, laen onkost, pesanpada: 

Mr. Lie Tjiong Tie, Batavia, dan 
'Bouw-Aannemer: Lauw Tiang Boh, 

Meester Cornelis, : 

KEBAIKAN gosokanpiso Snymachine 
dengan Automaties Slijpmachine bisa 
Ibikin tadjem sekali tahan lama'an ong- 
kos lebih - moerahan pada: TJHIE 

KWAT SAM Kramatbaroeweg 1.- 

Batavia-Centrum Telefoon WI. 4595 

KENAPA BINGOENG, dan bilang se- 

wa roemah terlaloe mahal ? ini wak- 

toe kans jang palingbaik, kaloe 1200 

bikin roemah karena gedong Factory 

lama sedang dibongkat, dan  disitoe   dapat semoea keperloean dengan har- 
ga sangat moerah, 

Insiallatie Buresu  “Merepi" 

, MOEHAMAD SOEBOEH 
Gang Samping Dalam 55- Tel. 5412 
Batavia - C. Ta 
M. masang dan reparatie: Electrisch-, 
Gas-, en Waterleiding. Pagar kawat 
dan besi. Menjewakan prabotan bueat 
bikin pesta. 
  

MAOE DJOEAL satoe mesin toelis, 
iweede handsch merk WOODSTOCK 

Ditanggoeng baik harga boleh ber- 
damai. 

Adres Gang VIII Tanah Tinggi, 
roemah No. 8. 

4 Batavia-Centrum. 

INGIN djadi Stenotypist atau Reporter 
jang -panda: ? Ambillah peladjaran 
stenografie dengan schriftelijk pada: 
Steno-Instituut €c.0o. Postbus 7, Ra- 

1 mbang. Lesg. f. 2.50 seboelan. 
  

Kwitang 69, Btc. selamanja bersedia 
bosat memasang antenne, 
Prijs: antenne zonder bliksembeveili- 
ging F 6.— Na 

Prijs : antenne dengan bliksembeveiliging, 
hanja ditembah dengan harga barang 
terseboet, 

DITJARI LEKAS Club Tennis ,,Zon- 
dag-Ochtendclub" jang -bermdin di 
baan Gang Sentiong mentjari doea 
'anggauta lagi, boleh moelai hari Ming   goe 10 Februari j.a.d. 

ANTENNE? M. Adjam G. Kampoeng 

     
  

      
  

TJARI pekerdjaan boecat oeroes 

administratie di dalam kota Betawi. 
Soedah 11 tahoen dalam praktijk 

soerat2 pada Haroen G.Sentiong No.391 

dan banjak praktijk atau soedah mem- 
poenjai (verklaring) kelepasan dari 
toko. fotograaf Oentoek bekerdja di 
kamar gelap, bikin ontwikelen, af- 
drukken. dan vergrooting gamb:r- 
gambar. (portret) $ 

Lamaran jang sanggoep dengan 
La soerat ' g 

Ditoenggoe oleh : 
|: Kemas Hasan 5. Oeloe 

PALEMBANG 
  

MAOE DJOEAL dengan lekas satoe 
Harmonium merk ,Ramchander” kea- 
daan masih baik. Bitjara di 52 T. A,   &. Karet, 

DITJARI : Seorang jang soedah pah:m 
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an DEL RIO 

Seeatoe hikajat: dar keradjaan Frankrijk di zaman dahoeloekala 

ini film snenggoeh loear . biasa bagoesnja serta indah, penoeh 

. dengan pemandangan jang merarik hati. ' 

Orang boleh saksikan sendiri bagaimana rajat Frankrijk kelaparan 

goela lantaran apa... ? lantaran Madam Du Barry diwaktoe 

film 

  

      moesim panas ingin menoenggangi kereta koeda (slee), disebab WALLACE 

kan tidak ada ijs, 'makan beberapa riboe ton gocla disebarkan 3 Y 

— Idihamboeri) dipekarangannja Oentoek slee tersebe«t | 

JACKIE 

Reclame lebh pandjang tidak bargoena. Tiotal:h saksikan sadja 
ini Ni, Mata Pena 

    

HOLLYWOOD THEATER 
PANTJORAN Fear - BATAVIA 

Ini malem dan malem brikoetnja 

  

   

  

0 DUW PEH TJOA PN MAA 
(Doea Siloeman Oeler Poeti dan Item) a MewaGolduyn Mayer neruns 

  

Satoe manoesia kawin sama satoe siloeman oeler para, sampe 

THEATER 

Ini malem dan malem brikoetnja 

“peatoe film dari Metro Gold- 

wyn Mayer Menoeroet k. rangan- 

nja Robbert Louis Stenvensen 

»Onsterfelijk avonturen verhaal 

Apakah toean masih ingat film 

Kembali disini ini doea bintang 

main bersama-sama dalam 

TREASURE 

Sa'oe film jang menggemparkan 

seloeroeh doeria 

jang menjoekai pengalaman jang - 
mendahsjatkan (avonturen) dan 

romantiek, sekaranglah kita se- 

diakan oentoek toean2 dan njo- 
nja2 menjaksikan dilajar poetih. 

NILAI) ori Ai : 

dan malem, kerdjaan 
di tanggoeng bagoes. M 
dan rapi, tjoba saks-. /N 

  

»sThe Camp“? 

jang soedah termasjhoer 

ISLAND   
Bagi mereka 

— TERDIRI 1934 1 
Sedia djoeal rebana terba- 

ngan dari matjam2 oekoeran. Bi- 
kinan ditanggoeng rapi serta lekas 
Toean-toean jang bikin pesanan, 
diminta sekoerang-koerangnja me- 
ngasih ocang separoh lebih da- 
hoeloe dari harga pesanan. Jang 
laennja dikirim dengan Rembours. 

Djoega djoeal beli koelit parih 
dan koelit kambing. 

Memoedjikan dengan hormat, 

Toko REBANA (Terbangan)     

    
  melahirken satoe anak.       

“ Satoe tjerita jang langka ! 
Liatlah Hoat Hai Sian Soe tawan itoe doea siloeman di jadi2an ! 

Liatlah itoe Oelar Poeti bikin pembalesan dan rendam Bio Kim 

San Sie! 9 

Melaenken tinggal sedikit hari lagi ! 

Lantaran tiap- tiap malem padet. penont: n diminta boeat dateng 

Siangan agar Gjangan keabisan tempat. 

“anna boleh nonton if 88 

    
   

     

       
        
   

        

   
   

  

     

     

  

       

  

PTONENNaE AN     na An 

CENTRALE B'OSCOPE. 
. Cornelis 

   

  

Comedie 

Ta
 

» dengen VICTOR Mc 

  

Ni
ni
 

| i - REBO 6 dan KEMIS 7 FEBRUARI 1935 
# 

pEVERGREEN“ 
ADA SATOE REVUE-FILM BESAR 

MERK yodengan 

Jessir MAT THEWS 
Satoe nona toekang njanji dan dangsa jang teramat eilk! 

Muziek, Ballet, 

EVERGREEN: menjenangken sanget pada pemandangan mata, 

poen sekalian balletnummernja ada sanget bagoes !! 

JESSIE MATTHEWS jang tjantik membikin orang djadi kagoem 

dengan iapoenja tjara berdangsa ! 1 

Ballet-ballet jang agaknja sebagi djoega dongeng:n! 

Bergoembiralah 2 djam lamanja dengan , EVERGREEN' ! 

Dengarlah Muziek-muziek jang merdoe dan ikoetinlah aa ang 

terdjadi di atas lajar poeti 1! 

     

   

     

   

  

Dangsa jang loear biasa. 

LIATILAH! 

Me
n 

so
 i

5n
 

'Dangsa, Kagoembirahan dan laen-laen.    
   

              

“CINEMA PALACE 
INI MALEM DAN BRIKOETNJ 4 

Revue Film jang bikin kaget Pendoedoek di Batavia 

»Resia Pemboenoehan d.-lam 

LAGLEN — JACK OAKIE dan DUKE e 

ELLINGTON dengen dia poenja band terbantoe oleh ratoesan : 

nona - nona. Apakah sebabnja maka orang berijoetjoerzn air 
mata ? Siapakah sipemboenoe dari anak2 maen Comedie? 

Z nder orang taoe telah mati dari sala satee dari mereka jang 
bermaen Comedie! 

SAKSIKANLAH! 

Apa penonton. bisa menerangkan siapakah bangsatnja itoe ! 
Pemboenoehan jang ta“ diketahoei 

orang—Muziek jang | ear biasa— Nona2 jang tjantik en satoe 
Mystery Film jang ta" gampang diloepakan. 

Loket di boeka djam 6 soreh precies. 

REBO 6 KEMIS 7 Februari 1935. 

  

Besar" 

Ijoema 2 malem sadja 

Kampoeng 10 Ilir PALEMBANG, sel 

  

Mean Lahan 

  

  

Nan 

  

   

   

  

       

       
      
     
    
     
        

     

    
      

         

Sawah Besar 

STAGE MOI HER 
Ha! Ini dia penonton baroe ketemoe dengan film jang banjak 
dansa2, banjak Fe dan bikin sekalian penonton goembira dari: 

U
a
s
 
u
i
 
i1
o5
 

Djangan samre kasi liwat ini film besar ditanggoeng merasa 

poeas dan goembirah hati. Boeang sedikit oewang dan tempo 

“boeat ambil peladjaram dan tambahken pengatahoean dengen 

saksiken dan dan denger. 

  

EH     LES ELIA    

  

Film besar jang penoch perklaian antara binatang oetan jang 

boeas. Boeat hari REBO 

dan KEMIS 6-7 1 
Februari 1935 

   

Dalem tjerita 

BRING 'EM BACK ALIVE 
— MEMPERTOENDJOEKEN (Bawaklah poelang itoe binatang dalem keadaan hidoep) 

Poedjian lebi djaoe bersilahken penonton adjak sekalian familie 
di RIALTO BIOSCOOP. 

Ditanggoeng menjenangken hati. 

Dateng lebih siang djangan sampe keabisan kartjis. 

moelai sampe pengabisan. 

  

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 dilanggoeng enak 

pakenja, sebab kita doeloe pembantoe 

Assisient dokter gigi Europa sehingga 
15 taon dan mempoenjai banjak soe- 

rat2 poedjian. Bueat orang tida mampot 

boleh berdame dapet harga sampe 

menjerangken. Gigi2 palsue jang tida 

enak dipakenja terbikin dari lain beny- 

kel (loekang) betoelin 

sampe senang dipakenya, 

Djoeal obat sekit gigi tanggoeng 10 

m nuut bisa semboe per botol 5 Us, 

Poeder gigi vikin koeat daa 
mengilapken uigi per botol 20 Gr. f1,25. 

Obat mata orang torwa oesia 50-70 

taon mata tida awas pake ini bisa terang 

per botol 5 Gr. f 2,50.— 

Terima Na sepoe Duitschland 

saja sangyocp 

  

mas doekal atawa Dobble garantie 

1-5 laon. 

BEA IS RE ALA EN 

  

  
Ini ketjap keloearan cooperatie ,,Boedi 
Istri“ Manondjaja, jang soedahter- 
kenal di mana-mana tempat. 

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

Ambil boeat satoe kali pertjobaan 
tentoe akan menjenangken selama-lama- 
nja, 

Djoega mendjocal dodo arbem dan 
belingbing. 

Djoega djoeal Minjak Tjiamis jang 
'oelen ditanggoeng 100 pCt. tida tertiam 
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 

  'ALICE BRADY 
dan laen-laen bintang film di dalem Hoofdrol, Bertempat : R. Soetrisno 

  

          

     

     
        

Dateng nonton pasti tk birahan. PN ND Za Maen IND. ARTS.I| Dr. F.WO.K. BORMANN 
H0 Anak-anak tida boleh nonton. 

$ - Bean ALG, PRACTYK Arts oentoek penjakit oemoem 

8—9—10 Febr. '35 F La PADI dan anak-anak, 

NIGHT FLIGHT 
Telefoon Weltevreden 282 

van Heutzplein No. 11, 
Sebelah Halte Gondangdia, 
Djam bitjara 7-9 pagi 5-7 sore 

DJAM BITJARA 
: 5 —7 SORE 
Oude Tamarindelaan 131 Telf. No. 

Lamirin p/a Lamiran Wasscherij 
binnen no. 5Gg Chasse Bat -.C. 

Mendjoeal ketjap Tjiamis tjap Kem- 
bang. Rasanja tidak oesah dipoedji lagi. 
Bolehlah Toean dan Njonja ambil per- 
tjobaan, 1 

Djoega mendjoeal dodol Belingbing, : 
tape, pala dan arber, ai 

Wasalam kita jang menoenggoe Tocan 
dan Njonja poenja pesenan. 

Adres: 

G. Adoelradjak roemah 6 
    Wit. 1696   AA Aan 

  

  

  'Batavia-Centrum, No, 
  

Moh. NASIR |   

         
   

    

    
    

  

     

  

  



     
  Gpononatn 

  

  

  

     

      

     

     
Oentoek mendjawab beberapa per- 

tanjaan dan fikiran, teroetama oentoek 

| pengartian perhoeboengan antara In- 
. donesisch bestuursambtenaar dengan 

|. pergerakan Ra'jat, maka saja seorang 

|. Ppartij-man barangkali pantas atau 

soenggoeh seharoesnja mengeloearkan 

fikiran saja terhadap so'al ini, soepaja 

  

    

    

    

  

  

Dr. S. H. Soebroto 

  

doea fihak, bestuursambtenaar dan 

(pergerakan, ta' salah faham lagi jang 

satoe sama jang lain, dan soepaja 

perasaan dihina jang satoe oleh jang 

|. lain dapat hilang sama sekali. Djika 

«kesalahan faham atau perasaan jang 
   
     

            

   

    

   

          

   

  

    
   

   
   

  

   

    

        

   

     

    

    
   
   

  

   

  

   
    

   

    

    

         

  

    

  

“toe doea fihak akan hi 
tetapi selaloe setjara moesoeh, sedang 

hal jang demikian sesoenggoehnja ta 

'akan dan ta' pantas dapat terdjadi, 

djika kedoea2nja fihak mengerti dan 

mengenal kewadjiban jang satoe sama 

| jang lain. Teroetama pemimpin per 

gerakan Ra'jat haroes berichtiar mem- 

| brantas dan menghilangkan segala 

| perasaan atau pikiran jang ta“ benar 

ini, karena hanja dengan hal jang 

demikian pergerakan dan penghidoe- 

pan Ra'jat akan dapat sentausa adanja, 

Sebaliknja, dengan perasaan salah 

| pergerakan dan penghidoepan Ra'jat 

akan mendjadi kaloet belaka. 

Oentoek mentjela atau memoedji 

orang atau golongan lain, teroetama 

kita haroes tahoe betoel2 keadaan dan 

kewadjiban orang atau golongan tadi. 

Seorang pergerakan ta' pantas mentjela 
au memoedji kaoem bestuur, sebe- 

loem beliau tahoe kewadjiban dan 

 sikapnja seorang bestwur. Sebaliknja, 

' bestuursambtenaar ta“ dapat djoega 

'melarang atau meroesak pergerakan 

Ra'jat dengan sesoekanja sendiri, 

kalau pergerakan tadi beloem terboekti 

melanggar batas2 atoeran wet Indo- 

nesia jang telah ditetapkan dan dioe- 

| moemkan. 
Lebih lagi, terhadap Indonesich be 

“.stuursambtenaar pemimpin pergerakan 

Ra'jat haroes ta" boleh salah faham, 

Sajang soenggoeh, banjak kaoem per 

gerakan jang ta' beralasan jang koeat, 

menjangka atau berpendapatan, bahwa 

| kaoem bestuursambtenaar itoe ada 

soeatoe golongan jang senantiasa men 

tjegah kemadjoean pergerakan Ra'jat, 

Ini perasaan atau fikiran jang tergesa 
gesa (voorbarig), sangat menjesalkan 

seoemoemnja bangsa Indonesia, lebih 

lebih terhadap kaoem Indonesisch 

bestuursambtenaar. : : 
Sampai kini hari, boekankah banjak 

tau ada kaoem Indonesisch bestuur 
g menjokong, menjetoedjoei, mala 

n mendjadi anggauta jang actief 

pergerakan Ra'jat, politiek maoe 

sn economisch atau sociaal? 
ykongan, penoedjoean dan mendja 

anggauta dari salah satoe per 

kan Ra'jat oleh Indonesich be 

ambtenaar itoe, tentoe akan ter 

ng atas toedjoean dan azas2 

akan tadi terhadap koeadjiban 

seperti L 
mana kita tidak boleh loepakan. 

atau antara kaoem Indonesisch 

jursambtenaar banjak jang men 

gauta actief dari pergerakan 

    

“Indonesisch Bestuursambtenaar 
0. dengan pergerakan rajat. 

—. Oleh Dr S. H. SOEBROTO 

' Itoelen,' 

    

pergerakan itoe tidak bertentangan de 
: ngan koeadjibannja seoarang bestuurs 

- menghapoeskan dan melenjapkansalah|ambtenaar. Sebagian lain mendjadi 
penjokong belaka, karena oentoek 
'mendjalankan koeadjibannja seperti 
'ambtenaar beliau ta' segan atau dapat 
actief bekerdja oentoek pergerakan. 
Bagian jang ketiga hanja dapat ber- 

hido 

adilnja belaka. 

r 1935 . Tahoen ke 3 

sympathie belaka, karena mereka djoe- 
— Iga terhitoeng masoek bangsa Indone- 

“ Isia, tetapi didalam hal mana, kalau 
' Iperloe, mereka akan djoega bertindak 

keras oentoek menetapi koeadjibannja, 
|dengan tidak memandang bangsa dan 
pangkat atau deradjat. 
“ Bagian jang keempat jaitoe bagian 
jang ta" memikirkan sama sekali ten- 
tang pergerakan Ra'jat, tetapi mereka 

ep meloeloe setjara ambtenaar 
dan hanja memikirkan dan 

mendjalankan koeadjibannja seadil- 

Kalau kita mengingat dan memikir 
Ikan empat bagian dari golongan Indo 
nesisch bestuursambtenaar ini, tentoe 

  

ta' mementingkan soal non 
atau co, karena so'al non dan co 
itoe sebetoelnja hanja alat (middel) 
belaka oentoek mentjapai toedjoeannja. | 

Il Pergerakan coopratict: 
pergerakan ini didirikan sengadja 
ingin dan soeka. bekerdja bersaima- 
sama dengan bestuur dan lain2nja 
oentoek mentjapai toedjoeannja. Dalam 
hal ini soedah tentoe pemimpinnja 
haroes rapat dengan kaoem bestuur. 
Sebaliknja, kaoem bestuur atau peme- 
rintah soedah seharoesnja menaroeh 
kepertjajaan 100pCt kepada pergera- 
kan tadi. Lebih lagi, kalau kita ingat 
grondwet jang memastikan,pemerintah 
haroes meninggikan deradjat Ra'jat, 
soedah tentoe pemerintah dan bestuui 
nja haroes dan akan menjokong per- 
gerakan itoe sekoeat-koeatnja. 

Dengan pengetahoean ini, soedah 
tentoe sekalian Indonesisch bestuurs- 

amatenaar jang jakin dengan kewa- 
djibannja, akan ,menjo kong” per 
gerakan itoe sepenoehnyja. Didalam in 
kalimat saja sengadja mempergoena- 
kan perkataan ,,menjokong“ jazg ber- 

pendapatan saja, djabatan atau pangkai 
bestuursambtenaar, Indonesisch atau 
Europeesch, terlaloe tinggi daa moelia, 
bertambah soekarnja, oentoek merang 

kap mendjabat pekerdjaan particulier, 
pergerakan Ra'jat, jang tidak didirikan 

oleh pemerentah sendiri, Biarpoen ta 
mendjadi pimpinan Ra'jat jang sedjati 
.etapi djika beliau seperti ambtenaai 

selah menetapi djandjinja meninggikan 
deradjat Ra'jatnja, barangkali ini soe- 
dah tjoekoep. Dan oentoek dapat 
memberi correctie atau nasehat, soedah 

tentoe beliau haroes mengetahoei 
betoel2 azas dan toedjoean pergeraken 
tadi. 

H. Pergerakan non-coope- 
ratief, Ini pergerakan sengadja be 
kerdja dengan kekoeatan ssndiri, tidak 
soeka dan tidak ingin dapat correctie 

atau tolongan loear kalangan sendi:i, 
poen bekerdja bersama2 dengan se- 

arti seloeas-loeasnja, karena didalam 
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'ketiil adanja. 

kita tidak akan lekas memandang me 
reka seperti soeatoe golongan jang 
sengadja atau soeka meroesak per- 
gerakan Ra'jat, sedikitnja menjegah 
kemadjoeannja. 

Malahan, di antara Europeesch be- 
stuursambtenaar sendiri ada sebagian 
jang soenggoeh senang melihat kema 
'djoean Ra'jat dan pergerakannja se- 
nang melihat lagi ada jang menjokong 
dengan harta maoepoen dengan tena 

2 bagi: 

nair. 

Soenggoeh koerang pantas dan tidak 
adil, djika pemimpin pergerakan se- 
ngadja meloepakan dan moengkirkan 
ini kedjadian, meloeloe oentoek me- 
madjoekan badan sendiri sadja. 
Sampai sekarang, saja hanja me- 

ngoeraikan golongan Indonesisch be- 
stuursambtenaar jang bersifat baik 
dan kemanoesiaan, Tetapi, tidak se- 
orang dapat moengkirkan, djika di- 
mana-mana golongan, tentoe ada se- 

lakoe. 

moea golongan jang bersifat lain ta”. 
maoe djoega. Menoeroet wet Indonesia 
ini pergerakan boleh di bagi dalam 

a). non-cooperatief-revolutionnair, 
b). non-cooperatief tidak revolutio- 

Terhadap a), pemerintah soedah ten 

toe akan bertindak sekeras2nja. Ter- 
hadap ini pergerakan kaoem bestuur 

| MANA Ceng 1 . “NS oenggoeh berlakoe seperti mo 

salah tadi beloem lenjap, soedah ten-| 2 den 'ikitan jang. tidak sedikitatau aa ega seb in Da 
idoep bersama2, | keadaan, peribasa: ,siapa koeat, 

akan menang”, soedah tentoe ber 
Siapa merasa lemah berani 

djoega melawan, haroes berani djoega 
tanggoeng penghinaan dan kekalahan 

a. 
ielitadap b), sebetoelnja pemerin- 

tah ta?” oesah tjemboeroe hati. Kalau 

betoel mereka tidak melanggar wet2, 
ini sebetoelnja ada menandakan soe- 

atoe golongan jang pantas dipoedji 

ambtenaar pemerintah, | 

semoea 

sering beloem 

merasa 
jang 

ambtenaar seoemoemnja, 

tidak ditempatnj 
(dapat, karena : 

le kebodohan, 
2e ketakoetan, 
3e soenggoeh bersifat djahat, 

sendiri. 5 

jang loear biasa (sensationeel): 
6e 

wadjibannja. 

stuursambtenaar seoemoemnja ? 

dap pergerakan kebangsaan, 

sifat2nja pergerakan Ra'jat.      
     

, karena toedjoean dan azas 

bagian jang bertabe'at dan bersifat 
koerang baik. Begitoe djoega, di an 
taranja kaoem Indonesisch bestuurs 
ambtenaar jang selaloe membentji dan 
menaroeh hati tjemboeroe terhadap 

4 pergerakan politiek Ra'jat. 
Dengan mendengar nama pergerakan 
Ra'jat belaka, mereka soedah sedia 
meriam dan lain lain alat perang oen 
toek membinasakan pergerakan tadi 

tahoe betoel apakah 
azas dan toedjoean pergerakan tadi. 

Kita jang berfikiran pandjang dan 
'mempoenjai pemandangan 

lebih loeas dan sedar, haroes 
dapat mempermakloemkan ini tabe'at, 
tabe'at mana sebetoelnja soenggoeh 
menjedihkan boeat kaoem pergerakan, 
dan kedoea kalinja sajang, karena 
ini hal hanja akan menoeroenkan dan: 
mengoerangkan penghargaan dan de- 
radjat kaoem. Indonesisch Bestuurs |S 

Kita haroes pertjaja, kedjadian2 jang 
itoe, akan hanja ter 

4e terdorong oleh hawa nafsoe, oen 
toek mendapat keoentoengan badan 

' 5e nafsoe (zucht) kepada perboeatan 

koerang mengarti menerima ke- 

Bagaimanakah sikap dan kewadjiban 
kita terhadap kaoem Indonesisch be- 

Dengan mengingat atau memikirkan 
oeraian diatas, tentang kewadjiban 

'Indonesisch bestuursambtenaar terha 
maka 

djawabannja tidak soesah, Lebih te- 
rang djawaban itoe, kalau kita menilik 

Seperti boleh kita lihat sehari hari 
pergerakan Ra'jat, politiek maoepoen 
sociaal dan economisch, bersifat lain2 
mitsalnja : ada jang bersifatc oop e- 

ratief, ada jang bersifatn o n-ceo o- 
Iperatief, dan ketiganja pergerakan 

oleh pemerintah, karena mereka ingin 
madjoe dengan pertolongan siapa- 
poen, dengan tidak mengganggoe ke- 
makmoeran negeri. 

Mendjadi anggauta pergerakan jang 

bersifat demikian, ja'ni pergerakan 

jang ingin meninggikan dan memadjoc- 

kan bangsa dan tanah airnja meloeloe 

dengan ketjerdasan, kekerasan, kekaja- 

an danjkekoeatan badan sendiri, tentoe 

soekar dan 'mempoenjai tanggoeng:n 

jang amat beratnja. Mereka haroes tetap 

pertjaja badan sendiri, bagaimana djoe- 

ga boeah sepak-terdjangnja. Keloeh 

kesah didalam kalangan mereka tidak 

boleh terdjadi. 
Seperti saja telah mengoeraikan di 

dalam hal ini pemerintah tidak akan 

berboeat apa2, selama mereka ta' meng 

ganggoe ketentraman negeri. Dan soe- 

dah tentoe, mereka dan pemimpin per 

erakan ini haroes djoega berlakoe 

neulraal terhadap pemerintah dan 

ambtenaarnja. 

In Pergerakan Ra'jat atau 
kebangsaan jangta'memen- 

tingkan so'al non dan co. 

Ini pergerakan menoedjoe atau ber- 

toedjoean meninggikan deradjat bangsa 

diinginkan dan di soekai atau di par- 

dang perloe oleh Ra'jat atau bangsa 

Indonesia, artinja: djika mereka me- 

mandang bekerdja bersama-sama akan 

membawa kemadjoean Ra'jat atau bang 

sa maka dengan senang hati mereka 

akan bersifat co.. Tetapi, kalau mereka 

jakin, bahwa bekerdja bersama-sama 

ta' bergoena atau tambah melambatkan 

kemadjoean Ra'jat dan bangsanja, soe- 

dah tentoe mereka lebih soeka bekerdja 

dengan sesendirinja, asal sadja tidak 

melanggar atau mengganggoe kemak- 

moeran dan ketentraman negeri. Sikap 

mereka terhadap bestuursambtenaar 

atau pemerintah tentoe akan djoega: 

Co atau neutraal, dan begitoe djoe 

ga, sikap pemerintah terhadap pergera- 

kan itoe soedah tentoe akan co dan 

neutraal, apa lagi, kalau kita mengi-   dan tanah airnja memakai djalan jang 

(Tapanoeli| mengabarkan : 
Dalam ,,Pemandangan“ tanggal 10 

Jan. 1935 j.l. pen. mengabarkan bah- 
wa oepah Radja dan .Pendita tidak 
sepadam dengan keadaan zaman, ka 
rena pengaroeh sang .malaise, maka 
djoemblah f 25.50 (zegge: doea poe 
loeh lima setengah roepiah) boleh ber 
hati, sendirinja: Satoe djoem- 
blah jang besar bagikang 
Marhaen! 

kawin »mangaloea“ (Bataksch) atau 
kawin lari, karena soesahnja wang 

boeat. memenoehi adat-adat 
Betoel, nian, menoeroet atoeran jang 

diadakan Radja2 dan Pemerintah, bi- 
arpoen kawin hari mesti bajar oepah 

Radja, banjaknja: f 17, 50.— sebab 

bagi soesahnja wang, malahan 

ada poela ijang tidak berikan apa2 

artinja: Radja tidak dapat oepah Ra- 

dja! Menoeroet adat Batak, djika Ra 
dja tidak dapat oepah Radja, maka 
perkawinan itoe tidak masoek ,,adat” 
sebab tidak dikawinkan dengan setja 

ra adat artinja, tidak ,,dipasoe-pasoe" 
(Bataksch) atau diberkati oleh Radja 
Radja (?). 4 

Soenggoehpoen demikian banjak 

sebab terpaksa oleh keadaan wang. 
Dus, agaknja ,adat“ itoe berarti 

wang“ bagi doenia Radja2 Batak|?| 
Wahai, soenggoeh sedih. .... karena 
,adat“ dipengaroehi foeloes ..... 

Tetapi, biarpoen begitoe Ra'jat ma 
sih jakin, bahwa : ,,Adat do na atik, 
adat do na godang,“ (Bataksch),, 
artinja : Biarpoen sedikit atau banjak, 
tetan adat djoega,“ asalkan dioeroes 
dengan setjara adat. 

Dalam pertemoean pen: dengan 

djoega hal jang seroepa itoeterdjadi,j. 

itoe madjoekan oesoel agar soepaja 
oepah Radja itoe ditoeroenkan goena 
mendjaga adat djangan 'roesak, sebab 

» mangaloea", achirnja tentoe adat 
poen roesak. 

Lebih djaoeh Radja terseboet madjoe 
kan permintaan agar soepaja Rijnsche 
Zending menoerdenkan Oepah Pendita 
(18 :isor!), karena biarpoen pemoeda2 
dengan gadis2 soeka dinikahkan di 
gredja : tetapi djika tarief itoe tidak di 
toeroenkan sebagai sekarang, 'maka 
perkawinan ,,mangaloea“ itoe poen 
semakin mendjadi-djadi, sebab dipaksa 
keadaan zaman. 
Dus, berarti meroesakkan kerohanian 

kebatinan ,dan wang poen tidak ma- 
soek dalam kas Rijnsche Zending,# 

Djika dipikir matang2, bila seorang 
5 pemoeda dengan seorang gadis karena 

|-“Kini, banjak pemoeda2 dan gadis2jkemiskinannja tidak sanggoep bajar 
f8,— (Oepah Pendita): maka tidak di 
nikahkan dengan setjara agama, soe- 
dah tentoe Pendita2 jang.tidak maoe 
menikahkan itoe melanggar atau tidak 
menoeroet Firman toehan, 

Entahlah, bahwa Firman sToehan 
boleh diabaikan asalkan :menoeroet 
boenjistatuten perkoempoelan (missie). 

Tetapi pen. mendengar chotbah di 
geredja2 dan di mesdjid2 dengan 
ringkas: God is allemachtig ! 

Oesoel jang terseboet diatas masih 
dalam pertimbangan dan moga2lah 
Radja2 dengan Pendita2 poen peme- 
rintah memperhatikannja. 

— Os 

Ketjelakaan kapal terbang. 
Di Andir. 

Kemaren pagi diantara poekoel 8 
dan setengah 9, dilapangan terbang An- 
dir, seboeah kapal terbang militair di- 
kemoedikan oleh djoeroe terbang Mau 
rembrecher dari Luchtvaart-Afdeeling 
di Bandoeng, soedah toeroen kebawah 
terlaloe keras, oleh karena itoe perka- 
kas oentoek toeroennja hantjoer. 

—IO— 

Pemboekaan Taman Dasar 
di Madioen.   Ass. Resident Bataklanden di Taroe- 

toeng, pen: bertanjakan apa oepah 
Radja dan Pendita itoe tidak bisa di 
koerangkan, maka beliau menerang- 
kan Radja2 keberatan, karena Radja2 
itoe tidak dapat gadjih. Dus, Radja2 
hidoep dari oepah Radja dan dari 8 
pCt. dari belasting ra'jat negerinja 
d.LI. Lebih djaoeh beliau menerang- 
kan bahwa .Dairilanden (Sidibalang) 
oepah Radja itoe soedah moelai di 
toeroenkan 20pCt, Moga2lah Radja2 
memperhatikan serta menoeroet toela 
dan terseboet. 

Begitoelah pada hari Kemis tanggal 
24 Januari 1935 jl. Radja2 dari negri 
Hoetataroean mengadakan rapat mem 
bitjarakan adat2 dibawah pimpinan 

toean Justin Lumbantobing, Kepala 

Onan Sitahoene. 
Salah seorang dari antara Radja2 

  

atau memastikan pemerintah Indonesia 

oentoek memadjoekan Ra'jatnja se- 

koeat-koeatnja. 

Menoeroet oerai-oeraian diatas, segala 

perasaan, persangkaan tjemboeroe hati 

dan perselisihan fikiran atau sikap 

antara Indonesisch bestuursambtenaar   ngat grondwet jang menentoekan atau 

& 

Negeri Hoetataroean, bertempat di 

. Dari Madioen pembantoe kita me- 
ngabarkan : 

Doeloean soedah pernah diberitakan 
bahwa di Madioen akan diboeka'Stan- 
daardschool Nasional dengan memakai 
nama ,,Taman-Dasar”, 

Ketika tanggal 1 Februari jbl. itoe 
pergoereean telah diboeka bertempat 
digedoeng Taman-Siswa. 

Adapoen jang masoek itoe hari ada 
,258 anak2, sehingga diboeka permoe 
laan dengan 8 kelas. Peladjarannja di 
berikan diwaktoe sore moelai djam3 
sampai djam 6 sore, sedang jang mem- 
beri peladjaran ada 23 moerid Taman 
Goeroe Madioen dan 7 orang Goeroe 
Taman-Siswa. 

Soenggoeh orang akan angkat topi 
memberi hormat akan hasil pekerdjaan 
Komitf Taman-Dasar jang telah men- 
dapat hasil dengan succes besar ini 
bagi rakjat djelata, 

Sp Pr 

Persatoean diantara sekalian 
perkoempoelan2 Islam 

Dari Soemenep pembantoe kita me- 

ngabarkan : 

Dengan andjoerannja P.I.I. (Pendidi- 
kan Islam Indonesia) Soemenep, maka 
akan terdjadilah satoe persatoean di 

antara perkoempoelan2 pemoeda2 Is-   dengan pergerakan Ra'jat. lam jang tidak terikat oleh salah satoe 

bila selamanja terdjadi perkawinan . 

€



2   

— djadi 

— mereka ada...: manoesia djoega. 

          

    

  

   
    
        

  

Ijoeban Soerabaja. 
| Persatoean itoe terdjadin 
bersifat satoe Bond, akan 

| satoe organisatie, sa 
dan satoe langkahnja po 

Tidak lagi dianta 

  

1ep, |pakaian-dalam: tjelana-pendek, 
toel|koetang, kemedja (hemd), paya- 

) Ima laki dan perampoean, ste 
Allan, dan sebagainja keperloean seroe 

  

(mah tangga dengan beladjar memakai 
kan |ongkos jang paling sedikit. 

Pendapatan beladjar soe- 
MA dah tentoe mendjadi. kepoenjaan sen 

Net He tetapi djika maoe didjoealnja, toko 

Cursus akan menerima dengan me- 
roet harga pasar. Haa 

'| Pembajaran sekolah saban 
boelan, f 1.50 dan selamanja dib a- 

| Ijarlebih doeloe, sedang permoe 

““eiilaan masoek diharoeskan djoega mem 

  

        
Pada tanggal 7 Februar 

stemkantoor akan bersit 
toek memilih gantinja 4 
ningrat, jang tidak” maoe 
Volksraad lagi. 

  

  

Tatan Tjakra- 
mendjadi lid 

Indonesia makmoer .....? 
Soerat kabar Ind.C rt. (jang nota- 

bene semata mata kepoenjaan bangsa 
Europa) roepanja lebih tegas menge- 

tahoei dimana tempat kelemahan dan 

kemiskinannja bangsa Indonesia, dan 

mereka lebih teroes terang poela bisa 

menggambarkan keadaan kemiskinan 
bangsa Indonesia sebagai berikoet : 

' -Saban malam sedikit di loear kota 

Soerabaja di djalanan antara Soerabaja 

dan Sidoardjo, orang bisa saksikan 

soeatoe deadaam' jang, menjedihkan 

dan mengoendjoek, di sitoe ada ter- 

dapat kemelaratan besar. ee 

Beberapa poeloeh families, terdiri 

dari beberapa orang lelaki, beberapa 

perempoean dan beberapa banjak anak 

“anak, pada tidoer di bawah poehoen 

"asam. 
Mereka ada miskin, tidak poenja 

apa2 dan barang miliknja jalah hanja 

| pakaian jang soedah boeroek jang me 

nempel pada badannja. : 

“Tidak seorang poen jang melihat 

-padanja. Di waktoe malam mereka 

tidoer di gili bawah poehoen asem 

dan kalau tidak hoedjan merekabikin| 

api, soepaja tidak begitoe dingin, di 

mana djoega ada dipanggang djagoeng | 

dan lain2 ketela jang mereka dapat. 

Pengandar2 auto sebentar sentrong- 

kan lampoenja pada itoe orang-orang 

miskin, tapi sebentar sadja dan kemoe- 

dian mereka terdapat di tempat gelap 

poela. ti Ha 

Betoel2 kasihan keadaannja tapi toch 

Apakah itoe orang-orang tidak bisa 

ditoeloeng ? : 
"Gambar “kemiskinan rakjat itoe, 

teroetama dikota-kota besar memang 

dengan gampang bisa kelihatan. 

“Boeat disekitar Betawi pernah kita 

kabarkan djoega tentang ini kesoeka- 
ran hidoep jang diderita oleh rakjat 

jang miskin, tetapi oemoemnja dikota 

'besar, kemiskinan terselimoet oleh 

tjahja ke-indahan itoe kota serta oleh 

kekajaan jang melipoeti negeri, seolah 

olah tidak ada apa-apanja didalam. 
GA ar 

Cursus mendjait di Bandoeng. 

'Baroe-baroe ini selainnja cursus2 

jang soedah biasa sebagai cursus 
peladjaran biasa di sekolah2 atau 

peladjaran bahasa, dijoega se- 
karang bertoeroet-toeroet  timboel 

'cursus2 jang semata-mata diadakan 

oentoek mendjadi toekang, oentoek 

mempeladjari pekerdjaan tangan 

Ihanden arbeid|. (La 

Di Bandoeng jang memoelai sekali 

mengadakan cursus mendjait, boeat 

laki2 jaitoe perhimpoenan L.E.V., jalah 
mereka mengadakan cursus mendjait 
oentoek anak2 laki jang soedah de- 
wasa: mereka dipeladjari boekan sa- 
dja mendjait, tetapi poen memotong 
dan sebagainja. pendek kata soepaja 

mereka bisa mendjadi kleermakar. 

Sekarang digolongan  Indonesier 
cursus ini moelai diadakan oleh Kleer 

. maker Mas Sadak, dengan me- 
makai programma sebagai 
jang telah menjebar di kota Bandoeng 4 
ialah seperti berikoet : . 
Cursus Mendjait 'ini dibagi 

dosa afdeeling. Le 

Pertama boeat anak-anak jang 

soedah keloear dari sekolah rendah 
(2e KI. Ini. School danHIS). 

“ Kedoea. boeat Oo g toeajg. 
soedah bisa mendjait tetapi beloem 
“bisa memotong Ba: 
— Alat-Peladjaran sepert! m e- 

sin disediakan oleh Cursus de- 
ngan pertjoema, hanja: 

  

     

    

  

     
   

: djaroem be 
nang dan bakal (kain) jang moe 

“rah sekali oentoek belaajar memotong 
dan mendjaititoe. masing2 Cursist 
(jang beladjar| haroes beli. Keperloean 

“ini disediakan di toko cursus, . si 

Cursus memberi peladja- 
ran membikin pakaian dari moelai 
“pakaian 'anak-ketjil sampai pakaian 
orang toea, menoeroet mode dan po-| 
tongan jang paling modern, seperti : 

» 

Ibajar entree f 1,—, sehingga 
boeat pertama kali haroes membajar 

Ir 2,50. 
Waktoe cursus dibagi doea: 
Boeat groep pagi djam: 8—12. 
Boeat groep siang djam: 3—6. 
Diadakan saban-hari, ketjoeali 

hari Minggoe dan hari-Raja. 
Moelai cursus, Djika soedah 

ternjata tjoekoep banjaknja jang akan 
toeraet cursus ini, maka paling laat, 
dalam boelan April cursus dimoelai. 

Maka berhoeboeng dengan adanja 
cursus ini, oleh toean Sadak sekarang 
lagi disoeroehnja tjitak soeatoe b oe 
koe, dalam boekoe mana diterangkan 
dengan djelas dan ditoendjoekkan 
practijknja dengan tjonto tjonto gam 
bar, bagaimana orang mengoe 

Ikoer dan memotong, sehingga 
orang bisa gampang mengerti. 
Moedah-moedahan sadja maksoed 

memadjoekan pekerdjaan tangan ini 
akan berhatsil bagoes, sehingga de- 
ngan begitoe baik anak maoepoen 
orang toea karena peladjaran ini, bisa 
dihari kemoedian. mempoenjai djem- 
batan oentoek mendapat penghidoepan 
sekedarnja (M.S.) 

ea NS 

Pewarta Sport. 

. Dibawah pimpinan toean Tan Wim 
Bie, sebagai redacteurnja, di Soeka- 
boemi soedah diterbitkan madjallah 
»Pewarta Sport“ jang berisi roepa2 
karangan tentang sport dan dikeloear 
kan seboelan doea kali, 

LO — 

Rapat tahoenan P. P. B.O. 

Pada hari Minggoe tg. 3 Febr. '35 
»Persatoean Pegawai Boe- 
mitera Onderwijs“ (P.P.B.O.| 
jang berkedoedoekan di Departement 
Onderwijs en Eeredienst telah menga 
dakan rapat tahoenan diroemahnja 
anggauta toean Soewardjo Karsono di 

| Gang Langgar Kepoeh. - 
'Djam 8 pagi soedah banjak keliha- 

tan tetamoe. 
Vergadering diboeka oleh toean 

Slamat sebagai ketoea P.P.B.O. dengan 

perkataan jang penting ringkas. 

Laloe diberikan kesempatan oentoek 

dibatja beberapa berita2 tahoenan, 

teroetama sekali dari fatsal kekajaan 

dan keoeangan. Oeang jang sekarang 

tersimpan pada bank P.P.B.O. jang di 
pimpin oleh toean Sarman ada kira2 

f 5000.— (lima riboe roepiah) lebih 

dan oentoengnja kira2 f 300,— lebih, 

sekalipoen perkoempoelan itoe beloem 

Hama berdirinja. 
Pada rapat itoe jang penting dibi- 

sjarakan ialah fatsal perobahan2 statu- 
ten dan huishoudelijk reglement, jang 
seperti biasanja banjak sekali makan 
waktoe. - 

Maka tidak salah apabila pada kira2 
djam 1.38 siang vergadering di 

.Schors“ doeloe oentoek memperloe- 
kan makan persediaan2 sebagai ikan 
ajam dan kambing d.l.I. jang ada 

f 50.— sendiri begrootingnja. 
Sesoedah makan dan minoem ver- 

gadering dilandjoetkan membitjarakan 
fatsal statuten dan huishoudelijk 

reglement. 2g f 

Pemilihan pengoeroes ta” djoega 

'diloepakan. Boleh dikatakan disini 

bahwa pengoeroes jang lama boeat 

karena ternjata pekerdjaannja beres 

dan baik, 
Kira-kira djaoeh disore hari maka 

rapat diboebarkan. 
ya Ga 

Soedah moesimnja perampok 

Si djalankan rolnja ? 

Lo... Perampokan di 
Panu Menteng... | 

'. Pada malam Saptoe jang laloe kira 

|kira djam 7,30 sore di Menteng Rawa 
Pandjang masoek bagian Mr.- Cornelis 

'soedah terdjadi satoe perampokan 

'jang sangat berani dan hebat sekali 

Sekawanan rampok jang sedikitnja 

terdiri dari” 18 orang dengan moeka 

ditjontreng telah lakoekan perampokan 
di waroengnja tocan Tan Kim Hay. 

Toean roemah jang lakoekan perla- 
wanan telah dikeroeboeti oleh 5 ram- 

pok dan dibatjok beberapa kali. Ini 

perampokan terdjadi kira2 djam 7,30 

Fa 

dan tocan roemah jang loeka berat 

|kemoedian dikirim keroemah sakit di 

Imana ia meninggal doenia djam 10 
malam. : 

Toean Tan Kim Hay selainnja boe 

ka waroeng disitoe, djoega boeka de   
  

Idalam ini 
pan 

ini tahoen jang datang dipilih kembali, | 

      

  

pot benzine. Lantaran ini ia simpan 
banjak ocang. Kabarnja itoe kawanan 
rampok soedah bisa gondol oeang 
contant kira2 f 500.— dan barang 
perhiasan dari njonja Tan. 

Njonja Tan bersama iapoenja 4 anak 
jang kebetoelan berada di roemah telah 
menjerah, lantaran apa ia dan anak- 
anaknja tidak dianiaja. 

Sementara di depan waroeng toean 
roemah berkelahi dengan rampok, di 
dalam waroeng sebelah belakang, satoe 
boedjang Indonesier djoega berkelahi 
dengan salah satoe rampok. Itoe boe 
djang jang berbadan tegap telah bisa): 
kempelang 3 kali itoe rampok sampai 
roeboeh dan ia kira mati. 

. Tapi waktoe kawan2nja datang, 
itoe boedjang merasa tidak oengkoelan 
lawan rampok dan boeroe2 mengilang 
dari belakang. Ia ini jang moelai bikin 
'alarm dengan poekoel titir dan bedoek. 

Ini perampokan hebat tjoema me- 
makan tempo kira-kira 15 menit dan 
kemoedian itoe kawanan rampok lari 
Ike djoeroesan Karet dengan bawa 
iapoenja kawan jang didoega dapat 
loeka. 

10 menit kemoedian politle dari Mr. 
Cornelis dan Gondangdia datang dan 
oeber itoe rampok. Tapi sampai pagi 
beloem bisa tangkap rampoknja. 

Waktoe politie datang, toean Tan 
Kim Hay kedapatan menggeletak di 
depan waroeng dekat depot benzine 
dalam keadaan loeka berat sebab ia 
dapat banjak batjokan. Dokter tjoba 
toeloeng djiwanja tapi sia-sia, 

Hingga sekarang politie sedang 
bekerdja keras oentoek membekoek 
dan membikin terang ini perampokan. 

“Rampok di Tjikarang. 
Pada malam Rebo jang baroe la- 

loe district Tjikarang regentschap 
Mr. Cornelis, dengan beroentoen telah 
terdjadi 2 perampokan. 

Jang pertama telah terdjadi pada 
djam 8 sore di tanah particulier Ba- 
bakan. Dengan mendadak sekawanan 
rampok jang didoega terdiri dari 10 
orang telah serang 2 roemah jang 
berdekatan, jang didiami oleh se- 
orang desa nama Kebon dan ia ini 

poenja mantoe. 
Kebon boekannja seorang kaja tapi 

tempo ia masih bisa sim 
sedikit beras, poenja sedikit 

oeang dan barang serta binatang 
piaraan. Boeat ini waktoe, pendoedoek 
di desa-desa kalau bisa hidoep begi 
toe sadja, teritoeng Orang jang mam- 
poe dan begitoe lekas dapat dike- 
tahoei oleh rampok. PN 

Begitoe djoega dengan nasibnja Ke 

bon dan ia poenja mantoe jang ting- 

gal sebelah menjebelah. Dengan men 
dadak itoe.kawanan pendjahat datang, 
rampas barang2. pakaian dan sedikit 
ocang jang antero harganja tjoema ber 

djoemblah f 30—. Sebab Kebon bikin 

perlawanan, ia ini telah diloekakan be 

gitoe heibat sehingga masoek roemah 

sakit, tapi iapoenja mantoe tidak. 

- Bestuur dari Tjikarang jang dengar 

ini kabar lantas minta pertoeloengan 
militair politie dari Bekasi, tapi mere 
ka datang soedah te laat dan itoe ka 
wanan rampok telah mengilang dihoe 
tan. Ea 

Perampokan jang kedoea telah ter- 

djadi pada djam 2 dari itoe malam Re 

bo djoega. Ini kali jang dirampok ada 

orang desa nama Niman, pendoedoek 

Batoe Djaja tanah Pebajoeran district 

'Tjikarang djoega. 
Sesoedahnja meroesaki pintoe2 roe- 

|mah dengan kampak, 6 kawanan ram 

pok masuek dan ringkoes t.. roemah 

jang lagi tidoer. Niman, jg berbadan 
tegap dan koeat, 'meskipoen kedata- 

Ingan banjak rampok, tapi tidak lekas 
|menjerah. Ia lawan itoe rampok, ban- 

ting salah satoe orang tapi achirnja 

iapoen tidak berdaja sebab dikeroe- 

'boeti. Niman dibatjok dan dikemplang 
kepalanja dengan lampoe batterij se- 
'hingga pingsan dan dalam itoe ke 
adaan ia diikat. 

barang pakaian sama sekali djadi 
djoemblahnja f 19.—. Kemoedian itoe 
kawanan pendjahat melarikan diri ke 
'djoeroesan Rengas Dengklok, 

Besok paginja ass.wedana Keba- 
joeran lantas lakoekan pemeriksaan 

dan dapatkan bekas2 serta tanda pe- 

rampokan. Antara lain2 telah kedapa 

tan satoe petji jang belakangan keta 

'hoean kepoenjaan satoe ....pentjalang 
politie nama Saih. tentoe sadja ini 

'politie desa lantas dibekoek dan roe 
mahnja digeledah tapi ia masih moeng 
kir keras. 

Berhoeboeng dengan penangkapan 

pada itoe pentjalang politie, 5 orang 

lain jang disangka djoega lantas di 

bekoek. Pada mereka telah kedapatan 

boekti barang dan sedikit ocang. 
Sementara itoe, "Niman jang dapat 

loeka berat masih dirawat di roemah 

sakit. Niman telah dirampok sebab 

orang dapat tahoe bahwa ia baroe 

djoeal kerbau f 15.—. 
Dengan ini, dalam minggoe doe- 

loean, di itoe bilangan telah terdjadi   3 perampokan. Lebih doeloe pada ma- 

     

Kawanan rampok rampas oeangnja| 
Nimar sedjoemblah f12.85 dan barang | 

  

lam Minggoe telah terdjadi di Deng 
klok district Krawang. Ini tempat- 
tempat jang termasoek dalam 3 
tanah particulier dan masing-masing 
masoek dalam' ressort Bekasi Tjika- 
rang dan Krawang, sebetoelnja ber- 
dekatan letaknja dan berada di tapel 
watas. Boleh djadi itoe kawanan pen 
djahat mengarti tentang pembagian 
politie sehingga perkara rampok me- 
mang paling sering dilakoekan dita 
pel watas district. Sn.P. 

—O— 

Tontonan Derma. 

Pemb: dari Tjiamis mengabarkan: 

| Pada hari malam Minggoe tg. 2-3 
ini boelan di Tiamis oleh seboeah 
comite telah dilangsoengkan pertoen- 
djoekan (Opvoering| Wajang Orang 
bertempat di loods bioscoop di Tjia- 
mis. 
Wajang Orang mana telah diadakan 
oleh Pagoejoeban Pegawai Pestbestrii- 
ding di Tjiamis jang semata2 disoem. 

bangkan kepada comite oentoek men- 
tjari wang derma menjokong berdiri- 
nja Kinderzorg di Tjiamis. 

Wajang terseboet dengan mengambil 
tjeritera ,, Begawan Seno Rodro” di 
bagi dalam 5 bagian, poen perkoem- 
poelan P.I, T. (Perkoempoelan Isteri 
Tjiamis) djoega menjoembang Panem 
bromo (Tembang Soenda) dan per- 
toendjoekan extra (tusschenbedrijf) 3 
bagian jang dimainkan oleh .kaoem 
poeteri. 23 

Penonton sangat memoeaskan se- 
hingga loods jang begitoe besar ter- 
paksa mengembalikan penonton. 

Pada djam 8,30 kira2 500 penonton 
soedah kelihatan persent. 

Sebeloem .pertoendjoekan dimoelai 
maka beberapa kaoem poeteri dari P. 
I. T. mendjoeal kembang kepada pe- 
nonton, 

   Djam 9: pertoendjoekan moelai di 
boeka oleh voorzitster Comite Nj. Dok 
ter Diran sebagaimana biasa. Maka 

sesoedah voorrede laloe disamboeng 
dengan Panembromo tembang Soenda 
oleh kira2 20 kaoem poeteri. 

Sehabis Panembromo lantas dimoelai 
pertoendjoekan Wajang serta tusschen- 
'bedrijf sehingga djam 12,30 baroelah 
pertoendjoekan terseboet boebaran. 

Sedikit pemandangan. 

Pertoendjoekan : Wajang orang mes- 
kipoen boekannja dipermainkan oleh 
beroepsspelers akan tetapi kelihatan 
teratoer rapi dan memoeaskan. : 

3 tusschenbedrijven jang dipermain- 
kan oleh gadis2 jang hanja dengan 
boenji 1 soeling sangat menarik hati 
penonton. 
Comite : Jang kelihatan bekerdja 

dalam comite adalah beberapa kaoem 
poeteri, Prijaji B B. dan beberapa 
kaoem lelaki jang terkenal di Tjiamis, 
Buffet dan pendjoealan kembang telah 
dikerdjakan oleh Njonja Djaksa dan 
beberapa kaoem poeteri. 

Adapoen oeang pendapatan kotor 
dari itoe Opvoering menoeroet kabar 
jang kita dapat koerang lebih f 300.- 
(tigaratoes roepiah). 
Moedah2han Kinderzorg di Tjiamis 

berdiri soeboer, sehingga banjak boe- 
ahnja bagi pendoedoek di 28 jiamis. 

—-0—. x 

  

Memboeka praktijk 

Salemba 71 (moeka H.B.SJ 
Telf. No. 23 Mc. 

Dokter SOETOPO 
speciaal oentoek penjakit koelit 

Djam bitjara: 6-7 sore. 
Hari Saptoe dan hari besar toetoep. 

140   
  

  

  

MALAISE TINGGAL MALAISE 

  

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wan 
  

Matramanweg No. 39 pinggir djalan 

sakit Bawasir, sakit Kentjing, 

kering, 

dibawah djari-djari kaki. 

ongkos asal sadja bajar onkost 

20 gram f 2,—   

-|- TABIB S.S. MOHAMMED ALI mm 

. Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 

sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau 
Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 

tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. : 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 

Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
ngobati dalam seminggoe bceat Indonesier f 0,50, orang asing 
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 

ada sediapoeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 

Diloear kota obat-obat bisa dikirim dengan rembours, asal 
penjakit dan adres tjoekoep terang. 

  

tram — telefoon 536 Meester- Cornelis 

sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 

transport.   
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APOTHEEK BAN AN" 
  

Senen 83 —  Telf. WI. 314 — Batavia.Centrum. 
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Terima  Receptsrecept 

Boleh ' ambil dan 

diroemah 

anterken 

Franco 
  

  

Compagnieweg No. 18. 

der pake obat keras, zond 
Electrisch, zonder moesti lagi di 
sementara wakfoe sadja.     

Prof. THE POO GWAN M.S. DPh. 

Specialist Electrotheraphy dari Amerika. 

“Losloes dari University of Washington U.S. A. 

Mengobatin dengan pekakas2 Blectrisch modern jang paling banjak di- 

goenakan sekarang di U.S.A, boeat segala penjakit2. 

Soedah menoeloeng banjak orang2 jang telah mendapat sakit Peklay 

(Kepoetian) dan Ambeien (Bawasir, Tietjheng) jang soedah poeloean . 
tahoen dan bahaja dengan selamat. Bisa dapat liat keterangan2nja dari 
orang2 jang soedah dibikinbuik. Zonder operatie (potong) zon- 

Boleh panggil sembarang waktoe kefjoeali hari Minggoe 

Djam bitjara pagi 8 — 11 

Pembajaran berdami 

(Tamansari) Tif. 606 Bt, 

erberasa sakit sesoedahnja di 

tempat tidoer, bisa bikin baik dalam 

sore 4—7   
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Kehasilannja djika disadap separoh2 
(lada kira2 34.000 K.G. karet kering 
tiap tiap tahoen, sedang kehasilan 
Itahoen 1934 soedah definitief dan 
boeat tahoen 1935 boeat sementara 
ditaksir ada 186830 K. G. 
  

  

| Kalau satoe advies moesti bajar : 
| talen sadja, boleh djadi ocang pet 

    

   

  

   

dapatan dari advies soedah 

at loenasi toenggakan belasting. Tiap2 

advies, ada jang dipoengoet dalam po 
djok, ada jang dibalas prive, dan 
lagi jang beres dengan telefoon . 

5 Ini pagi djoega A.N. minta ad 
| dengan soeratnja sebagai dibawah 

“Boeng Kampret jang terhormat. Sa 
ja ingin minta advies kepada boeng 

ng tersohor pengetahoeannja te 
—... 'matjam-matjam hal dan keada'an. 
te Kira-kira poekoel 11 malam pad 

—.. hari Kemis, sedangkan saja djalan- 
kepapak dengan orang naik speda jang 

—. lampoenja mati. Saja peinah lihat ba- 
| gaimana boeng Saeroen di djalanan toe 

roen dari autonja sebab toeloeng koeda 
deeleman jang terpeleset, orang lain 
sama nonton sadja. Saja djoega ke- 
pingin maoe toeloeng sesama itoe, dan 

      

»Lampoe mati!“ Ini perloenja soepaja | 
| djangan itoe orang ditangkap dan) 

pat denda, sajang oeang. '     

    

| “Itoe orang politie agent dan sahoet : ' 
|. Tahoe apa loe, kenalin doeloe Si-| 

“apa ini: 'ngga tahoe ?!“ 
Itoe djawaban dioetjapkan begitoe 

kasar, sampai hati saja seperti digaret 
| dengan pisau. Darah saja naik. Dan 

— perloe saja terangkan bahwa gewezen 

Max Bear. Itoe waktoe djoega saja ma 
oe laritas kasih knock out pada itoe 
orang jang dikasih tahoe boeat keoen 
toengan ia kog malah ngeloe-loe Sama 
orang. Bagaimana boeng Kampret, 
lain kali kalau saja berdjoempa begi- 
toe lagi boleh saja persent sadja itoe 
politie agent dengan bogem mentah? 
Kiranja kalau satoe dengan satoe sa- 

| dja tanggoeng beres dah. .,!“    
Begitoelah soerat A. N. jang minta 

advies pada Kampret tentang hal seba- 
gai diatas. 

Advies Kampret : ,, Djangan!“ 
Memang seharoesnja tidak oesah 

djawab sombong begitoe. Tetapi Kam 
pret kenat banjak politie-agent baik2, 

-tahoe menghormat sesema orang dan 
tdak soeka sombong. Itoe politie- 
agent diatas tentoe ketjoealia'an dan 
lebih baik moesti dikasihani dari moesti 

diadjak berkelahi . ..! .. Yg 

Kesombongan menandakan. boedi 
jang tjoepat, sebab Commisarissen sen 
diri tidak pernah ada jang tepok dada: 

| »Kenali siapa goea!”, karena mereka 
orang2 jang terpeladjar tinggi .. . 

Tentang politie-agenten dengan se 

peda tidak pakai lampoe memang 
Kampret tidak mengarti sebabnja, da 
lam wetboek. tidak ada jang menge 
tjoealikan itoe. Malah Chef dari Voer 

|. wezen toean P. H.J. Gooren sering 
— Kampret ketemoe kendarakan autonja 

sendiri dan selamanja pakai lampoe 

'kalau malam.....! 
— Baiknja djikalau didjalan besar tidak 
meronda sih diperentahkan pasang 

— “ lampoe, djangan soeka bergelap sadja 

  

 KAMPRET.   .. Toean tanah Thamrin, 
“ Membeli onderneming 

“karet di Bantes. 1 
Hari Saptoe, onderneming karet “Tji 

barengkok“ dalam Regentschap Lebak, 
- soedah didjoeal didepan orang banjak. | 

Jang membeli, tocan M. H. Thamrin, 
“Gedelegeerde Volksraad. KA 

Lebih landjoet HN. mengabarkan 
sebagai berikoet : | 

Pada hari Sabtoe pagi jang baroe 
laloe di Vendukantoor di Betawi, di 
“hadapan Mr. Borgman Brouwer soe 
dah dilakoekan pendjoealan pada si 
dang oemoem, satoe rubber onderne 
ming ,Tjibarangkok" jangter 
diri dari tanah2 erfpacht Tjiawi-Soe- 
rat 1 sampai 6, besarnja semoea ada 

Bp 2,934 bouw dan terletak didesa Tji- 
—.. mandiri, residentie Bantam, afdeeling 
“4S Bantam: Selatan: i 

P1 Jang memegang hypotheek soedah 
at 4 — menerangkan pada waktoe pendjoealan 
0... terseboet, bahwa optie jang didapatnja 
00. oentoek mendapat erfpacht satoe tanah 
|... loeasnja koerang lebih 3.600 bouw, 
“terkenal dengan nama Lebak Boengoer 

|. dan bersangkoet dengan tanah-tanah 
erfpacht terseboet Giatas tadi, dengan 
tidak oesah diganti soeatoe apa dise- 

| rahkan kepada pembeli itoe tanah2. 
Tanaman karet dari Tjiawi-Soerat 

ada koerang lebih 236.9 H.A. sedang 
tanaman karet di Lebak Boengoer ada 
koerang lebih 216 H. A. 

T
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hari Kampret ada sadja jang mintai| 

mengetahoei itoe orang naik sepeda| 
zonder lampoe, saja lantas berterjak:| 

“Tetapi apa saja dapat djawaban?| 

  

. Voetbal di Garoet. 
|. Nelocitas |(Tjimahi — 
an ni (Garoe| stand 

Hari Minggoe tanggal 3 Februari 
SIOD telah mendatangkan voet- 

dari Tjimahi, jalah Velovitas. 
n dari penonton ada koera- 

  

Ingan, kalau dibandingkan dengan bi- 
asa2nja. Ini bisa djadi, karena SIOD. 

»|soedah mendapat kekalahan waktoe 
bertanding dengan BVU. sampai 8—0 

| Ini pertandingan dipimpin oleh ref 
ree dari Tjimahi. Waktoe fluit diboe 
Injikan, kelihatan pasangannja seperti 
'berikoet. 

Velocitas. 
jane De Vries 

—... Soekiman De Lil 

' Meandesis Ratiman V. Noord 

Darmo Mardjono v/d Kolk Lokhof Becks 
“D 

Atjeng Nadi Mh. Soelaiman Tjitjih Ian 

Iri Masri Sarpan 

Machmoed Zuidema 

Abas 
Sk Ob. 

Siod moela2 mendapat bola, dige- 
lindingkan oleh Mh. Soelaiman, dan 
teroes dapat digiring ke benteng Ve- 
locitas, bola lama moendar-mandir di 
benteng Velocitas, tetapi tidak sampai 
menemboes, karena keeper Velocitas 
amat rikat dan awas. lan mentjoba 
bawa sendiri itoe kedepan goal, te- 
tapi ditahan oleh Soekiman. 

Penonton ramai sorak, karena Siod 
'kelihatan mainnja soenggoeh2 dan 
bisa banjak membikin serangan2 jang 
membahajakan. Tetapi dengan tidak 
disangka-sangka, sesoedah itoe bola 
lama ada dibenteng Velocitas, teroes 
itoe bola dapat disingkirkan kete- 
ngah, teroes diover sehingga pengha 
bisannja diterima oleh linksbinnen 
Velocitas dan dengan tendangan jang 
djitoe, keeper Siod, terpaksa menang- 
kap angin, stand 1—0. 4 

Bola diketengahkan lagi, teroes da 
pat digiringkan lagi kebenteng Veloci 
tas, tetapi sampai di back itoe bola 
|terkandas, dapat diretourkan lagi ke- 
benteng S.I,0,D. 

Oleh voorhoede Velositas itoe bola 
dibawa kedepan goal S.I.O.D. dan ke 
moedian dengan satoe tendangan jang 
sebetoelnja moedah ditangkapnja, tetapi 
keeper S.I.O,D. tengkap angin lagi, se 
hingga stand djadi 2—0, 
“ Sekarang S.,O,D. mainnja makin 
soenggueh2, bola teroes moendar-man 
dir sadja, serangan2 dari Velocitas, ke 
S..O.D. oleh Machmoed dan Iri dapat 
ditahan dengan mati-matian. Begitoe 
doela barisan mroeka S.I.O.D, membi- 
kin beberapa serangan kebenteng Ve- 
locitas, tjoema tidak sampai berhasil. 
karena mendapat sabetan dari Soeki- 
man. Atjeng membawa bola dan dapat 
masoekkan ke goal, sajang tidak di 
sjahkan oleh hakim pemisah, (offside). 

Karena banjak serangan kebenteng 
Velocitas, lalae achterheede dari Ve- 

Mlocitas memboeat taktiek madjoe ke 
moeka sehingga banjak bola tidak bisa 
sampai kedepan doel, karena keboe- 
roe offside. Pegitoe seteroesnja sam- 
pai pauze S.I.O.D. tidak bisa merobah 
standnja tetap 2- 0. 

'dja makin giat, maoe meneboes ke 
kalahannja, banjak membikinserangan- 
serangan2, tetapi keeper Velocitas se 
laloe dapat menahan tembakan2 dan 
Soekiman sabet kesana sabet kesini, 

sehingga voorhoede S.I.O.D. tidak ada 
kesempatan boeat memasoekkan ke 
goal. Penonton banjak berteriak-teriak, 

tjoerang, main sabetan sadja. Masri 
centerhalfback S,I.O.D. madjoe ke 
moeka, beradoe sama Soekiman, ka 
rena melihat kekasaran mainnja, tim- 

pat Bangkaoeloe sehingga permainan 
'mendjadi berhenti. Oentoeng Refree 
Tekas dapat mentjegah, sehingga tidak 
teroes. menimboelkan keriboetan, ke 
tika itoe djoega Masri sama Soeki 
man disoeroeh bersalam-salaman. 

Politie mendjaga keras, kalau-kalau 
ada penonton jang masoek ketempat 

| permainan. 
Permainan diteroeskan lagi, bola 

loleh voorhoede Velocitas digiringkan 
kebenteng S.I.O.D. dan oleh rechtsbin 
inen Velocitas ditendang satoe kali, Ia 
loe bola itoe bersarang dalam doel 
'S:KO,D.. stand djadi 3—0,   

Ikeras2nja.. 

Dalam ronde kedoea S.I,O.D. beker 

karena melihat permainan Soekiman:/ 

boel nafsoe laloe memberikan ketoe-|. 

  

Sesoedahnja bola dimoelai lagi dari 
'tengah, teroes digiringkan lagi keben 
teng S.O.D. dantidak lama linksbui 

S.LO,D. stand djadi 4—0. Penonton 
kelihatan banjak jang djengkel, karena 
melihat keeper S.I.O.D. banjak tangkap 
angin sadja, sedang back Machmoed 
dan halfback Iri bekerdja dengan se 

| Meskipoen S.l.O,D, soedah menda 
|pat kekalahan banjak, tetapi kegiatan 
bermain tetap, dan banjak menggiring 
kan bola kebenteng Velocitas, tetapi 

Isajang sampai di back itoe bola terkan 
das2 sadja, sehingga penonton banjak 
jang berteriak-teriak, karena voorhoede 
SIOD. koerang memboeroenja. 

Tidak lama voorhoede Velocitas 
dapat membawa bola lagi, sesoedah 
dekat kedepan doel, back S.I.O.D. ti 
dak memboeroenja, sebab sangkaannja 
ada didalam offside, oleh karena itoe 
links-binnen Velocitas dengan senang 
menambah satoe goal lagi, stand djadi 
5—0. Velocitas makin soenggoeh2 
mainnja banjak membikin serangan2 
ke doelnja S.I,O.D., tetapi Machmoed 
disitoe bekerdja loear biasa, sehingga 
bapat diretourkan kebenteng Velocitas, 
Satoe serangan jang berbahaja lagi ke 
benteng S: I. O, Ds keeper madjoe ke 
moeka' maoe menangkap bola, tetapi 
tidak dapat, sehingga doel ditinggal 
kan, Iri segera kebelakang. Waktoe 
bola maoe bersarang kedjala, oleh Iri 
segera diretour sama kepala, sehingga 
penonton bersorak dan ketawa, karena 
bola tidak sampai djadi masoek. 

Sekarang bola dibawah oleh voor- 
hoede S.I.O.D., sampai diback disitoe 
kelihatan permainan mendjadi semakin 
sengit, karena voorhoede S.1.O.D. ber 
tempoer sama Soekiman, satoe orang 
ditabrak teroes-teroesan oleh 3 orang, 
sehingga refree terpaksa memberhen- 
tikan lagi permainan. Soekiman, kare- 
na memang soedah merasa ia diati2 
itoe karena banjak mendjalankan ke 
kasaran, sesoedahnja mendapat tabra- 
kan 3 orang itoe, tidak marah, tjoema 
toelak pinggang din ketawa sadja. 
Penonton soraknja makin ramai. 
Meskipoen ' SIOD. teroes-teroesan 

bekerdja maoe meneboes kekalahannja, 
tetapi tidak berhasil sadja, sehingga 
waktoe refree memboenjikan fluitnja 
tanda permainan habis, stand tetap 
5—0oentoek kemenangannja Velocitas. 

—9g— 

Voetbal di Poerworedjo. 

mereboet beker. 

Didalam ini Minggoe di Poerwore- 
djo diadakan pertandingan sepakraga 
oentoek mereboet beker dari ,,Faroka 
dan toko Tjong medalie. 

Boeat pertandingan jang pertama 
jang dilangsoengkan pada hari Ming- 
goe jang baroe laloe, telah bertanding 
KJB. contra GAS. Perhatian dari 
publiek ada boleh djoega, pertandingan 
dipimpin oleh refree Marso. 

Moelai sampai halftime stand 1—1 
K.J.B. mendapat kemenangan lebih 
doeloe dan tidak beberapa .lama G. 
A. S. memberi hoekoeman dengan 12 
pas jang 'mendjadikan stand seperti 
terseboet diatas. 4 

Dalam permainan 2e halftime per- 
mainan tetap bagoes dan K.J.B, bisa 
memasoekkan 1 tjetakan jang sebe- 
toelnja terlebih: doeloe ofsaideball 
sampai habis permainan stand 2—1 
bocat kemenangan K.J.B. 

.Masoeknja bola jang paling achir 
beloem bisa ditetapkan sjah atau tidak 
karena fihak G.A.S. memadjoekan pro- 
test sampai lama mendjadi perbanta- 
han lama dan beloem bisa berachir, 
hanja voorloopig G.A.S. misih dika- 
lahkan, pendjawaban- jang betoel akan 
diberi dengan schriftelijk, karena fihak 
K,J.B, setelah habis bermain teroes 
sadja meninggalkan tempat dan tidak 
memperdoelikan protest dari fihak 
moesoehnja, apakah ini patoet kalau 
diperboeat oleh spelers jang nota bene 
dipandang alim, ini terserah pada fihak 
jang bersangkoetan sendiri. 

Refree ada kelihatan koerang tjakap 
atau boleh djadi berat sebelah, karena 
tertampak banjak pelanggaran tidak 
diindahkan. Dan djoega tidak bisa 
memberi kepoetoesan jang tetap dan 
balasan dengan schriftelijk agaknja 
djoega mengetjiwakan. 

“ — O— 

Voetbal di Sindanglaoet. 

v vs Tjahja—P,& KM 1-0. 

Pada hari Minggoe jbl. dilapangan 
voetbal 'v.v. Tjahja di Sindanglaoet 
telah dilangsoengkan pertandingan 
antara elftal Tjahja (Sindanglaoet) 
lawan P.S.I.M. (Cheribonj, dalam per- 
temoean mana Sindanglaoet bisa me 
reboet kemenangan 1—0. 

Perhatian publiek tjoekoep banjak, 
sedang permainan masing2 fihak sama 
koeat dan sama poela gesitnja. Tjoema 
sajang kira 10 menit lagi permainan   aa bentengnja PSIM dengan 1 goal. 

si jawa 

  

teu Velocitas dapat mendobolkan djala |. 

TENNIS. 

Pertandingan Davis-Cup. . 
Diloterijkan, 

Menoeroet berita jang diterima oleh 
Aneta dari Londen, oendian oentoek 
pertandingan tennis Davis-Cup dari 
ini tahoen soedah diadakan. Negeri2 
jang akan toeroet dalam itoe pertan- 
dingan2, menoeroet oendian, adalah 

Polen, Zuid-Afrika, Frankrijk, Duit- 
Ischland dan Italie soedah mengoendi 
kan ,,byes“ didalam Ronde kesatoe. 

Noord-Amerikaansche z0 
ne: Dalam ini z0ne akan bertempoer 
antara Tiongkok Amerika Sarikat, dan 
Mexico lawan Cuba. 

Zuid-Amerikaansche z0- 
ne: Dalam ini zOne akan bertempoer sebagai berikoet : : . baik 

Europeesche z0ne: Eerste |Brazillid dan Uruguay. 
ronde : 7 

a, Tsjechoslowakije — Joeg. Slavi& Wakil2dari Japan, 

b. Japan — Nederland Dari Tokio Aneta mengabarkan bah- 

c. Nieuw Zeeland — Australie wa Jiro Yamagishi dan Hideo Nishi- 

Tweede Ronde: mura, masing2 studenten pada Keio- 

Polen — Zuid Afrika Universiteit soedah ditoendjoekkan oen 

Winnaar A — Winnaar B toek mendjadi wakil Japan boeat ma- 

Winnaar C — Frankrijk djoe didalam itoe pertandingan2 tennis 

Duitschland — Italig mereboet Davis-Cup.   
  

Partandingan oentoek|- 

akan habis, Tjahja bisa menemboes-|   

BADMANTEL 
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£ Orang jang belandja antara tanggal 10 Februari 3 
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WANG PEMBELI AKAN DIKASI KOMBALI 8 

(Di bajar penoeh zonder potongan apa2), 3 

& 
. » 
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& Hari jang 3 (tiga) itoe » | & 

Z ditetapkan nanti dengan Tjaboetan jang kita 2 

€ sendiri tidak mengetahoei dan dizegel dalam & 

a envelop jang tertoetoep. Oleh toean NOTARIS & 

& G.H. Thomas sendiri serta disaksikan oleh pers, w 

- | pada tanggal 31 Januari 1935 hari Kemis. 
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100 /, PEMBELI BERHAK 

MENDAPAT WANGNJA KOMBALI 

Boleh beli seberapa soeka, pembelian tidak di wataskan. 

2 Sedia barang-barang lebih dari - 

6 : @, 

2 5 
Ss ATOERAN INI BERLAKOE D 

Pa djoega boeat pembeli diloear i 5 000— z 

2 Java dan Madoera " - 
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Hs.Verg. DJOHAN-DJOHOR 
PASAR SENEN No. 158 — 160 — BAT-C.       

7 
mem BOFAT KEPERLOEAN ROEMAH TANGGA 

PP Pn LN 

an pu pa, para Pa - 

yan, ya, pan pn, 

KELOEARAN PALING BAROE 

DARI 

FAROKA 
Jang paling djempol. 

    
   

  

  

  

BROWN RIBBOI 
(Zonder Coupon) 

1 pak terisi 20 bidji 

— 10 Cent. 
N.V. FAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan 
tjara kerdja jang paling modern dan jang 

likannja dokter. 10 

  

  

  

paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni- : 

    

1 1 
3
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| Oentoek pertjobaan (mpasi boleh dapat Gratis. Soerat-soerat per- 
mintaan boleh diadreskar : : 

AAN NN EN MAA AAN PA apaNAa ANE IPM MAMANPSLNgakereruparePaaN 
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enak dan moerah 

"ea a. 3 

Sedia tembak entoe pipa kaloearan bangsa kita sendiri. 

Rasanja enak, harganjapoen moerah. Kalau boescek-boleh kasih kembali. 
Ne SA IN — Hanja 6 cent satoe pak, 

  

an kepada 
HOESSAIN MH MOED 
Tjilimoes — Cheribon. 151 3 

  

    
    

  

  

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 

- NICA“ jarg baik kwaliteitrja dan haroem 
“bahoenja. 

Per flesch 50 gram prijsnja tjoema FO.30 — " 
Bisa dapat beli diantero tempat - 

Verkoop Agent voor West-Java 

Ong Kian Tjeng. Molenvliet Batavia-Stad 

Verkoop- Agen: voor Cooperatie 

Abdulkadir bin Ishak. Karet Batavia-C. 

Agenten : 

Chem. Handel ,, SEMEROE“ Sawah Besar 
II Batavia- C. 

Tjoa Keng Seng. Belinjoe (Bangka). 
mi Oey Tiang Tjaij. Slawie. 

Borduur Modiste ',,Bie Seng" Pasar Baroe Bandoeng 
Batik-Handel ,,Go Kang Ho“ 2 4 

Hoofd-Depot Patent-Medic: Handel 

| GALENICA “ 

  

        

    
        
      

      
          

    

        

    
          

         

   

    

    

    

    

    

     

   
    
   

   
   

Aa aan arertngatememeeamoner- pu ANNA 

NTIE 

Joude Kerkhofweg 36 — 

  

  

  

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
Sawah Besar 2—0 2 Batavia-Centrum 

Telegram adres : BAKRI 

Selamanja kita ada Sedia dari matjem” 
kain djas seperti: Wol, Palmbeach. lenen, 

dan nefjis. H3 154 

  

  

un Kaieka 4 Sahari 

»PENGHAREPAN” 
andoen g 

Mentjitak dari pekerdjaan ketjil 

sampai besar. “ 
Pertjitakan kita ada berarti kunst. 
  

  

Kleermaker' 

MOEDAHAM 
ex toekang ditoko Oger Freres 
Petodjo Binatoe No, 18 Gang! Fatavia-Centrum 

masam 
sunah 

Trima roepa2 pekerdjaan boeat toean?2 

dan roepa2 model menoeroet maoenja 

jang bikin djikaloe toean2 ingin poto: 

ngan jang bagoes enak dipake datanglah 

di kleermaker jang terseboet. 

Memoedjiken dengan hormat 
MOEDAHAM 
  

ME AA SA MO RAS ASUS 

TOEKANG GIGI 4 

Yoie Ijic nim 
1 Pintoe Besar 6 Bataviu 

Gigi bagi orang ridoep buekan sadja ada 
perhoeboengan besar sama kawasrasan badan 
tapi djoega ada amil satoe kadoedoeka: 
penting bayi ki bagoesahy seande orang poe 

uja gigi tjopu: (Sm ppng)-atawa dimakan koe- 
toe dalem tempo bitjara-ketawa atawa ma 

Imah makanan nistjaja “lang sabagi kaba- 
goesannja dan  rasanja jang enak: makz 
pasang dan tambel gigi telah djadi satoe 
roepa techniek jany pentiag. Kita menjakinin 

lilmoe gigi soeda berpoeloe taon. dan kita 
pertjaja jang kita poenja kapandean dalem 
ilmoe gigi ada tjoekoep sampoerna, boleh 
dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang 
asal, ditangyoeng dalem duea poeloe taon ka- 
loediboeat makan tidamerasa sakitserta ting- 
gai koeat. “at 

Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim 
jang bisa -emboehken sakit dalem satoe 
menit berhocboeng sama malaise harganjz     Pa Tt Tanah Abang 34,  —  Batavia-C. 

  

  

ditoeroenken satoe botolf t.— (satoe roepia!   
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dril, en djoeya kila poenja potongan telah | 
Idapal poedjian dari seyenap bangsa rapi 

  

AFD : TENOENAN 

Tenown Donggala. 
»s. Samarinda. 
1 Tjermei. 
a01 Cheribon 
3 Bandoeng. 

» Palembang. 
» Garoet tjap padi 

Semoea kainnja berkwa- 
liteit bagoes kleur roe- 

pa-rcepa, 

AFD. BATIK. 

Batik Solo. 
» Banjoemas 
» Pekalongan. 
» Djokja. , 
». Garoet, 

TN »  Tasikmalaja. 

PIA 
5 Tjiamis. 

Pa / Semoea sedia kain pan- 
djang dan kain saroeng. 

saksikan sendiri 

TOKO MOEDA 
Pasar Senen 159— Bt.-C, 

Prijscourant gratis 

DOEA ORANG 

PE 
KELOEARAN         

Pe Pa nara Aa Hi :t um 
14 

:OTAN PERLOE KOENDJOENGI : 

TOKO TIO TEK HONG 
roemah baroe sebla roenah toea soepaja bs” saksiken 

iapoenja barang2 jang kwalite't paling baroe dan 

: alem 

Harganja moerah 

HANDEL IN3. 

SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN 

MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITJE 

— KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

Reparatie-atelier van Vuutwapens enz., enz. 

00 TIO TEK HONG 
PASAR BAROE — BATAVIA-CENTRUM — TELF, 361 Wi.   

Me
 

a
a
 

Ka
 

4   

  

  

Nasehat kepada segala langganan dan boekan langganan.kita. 
  

Awas atau rati- hatilah toean-toean dan njonja - njonja kalau ber- 
belandja lain TOKO, djangan sampai terbeli batik tiroean, sebab 

sekarang banjak keloear batik tiroean. 

Perhatikanlah! 

KITA MENJEDIAKAN TJOEKOEP BATIK ASLi 
  

KAIN PANDJANG 

— Obat bengek (Asthma). Goena kamoe poenja 

kesehatan pilihlah Obat jang soedah termashoer     
Kain batik pandjang 

MANTERON B a- 

njoemas 

ASLI. 

Kain saroeng dan 

pandjang keloearan 

FANSEILEN 

ASLI. 

KAOENG  PITJIS 
POLOS hsloes dan 
sedang dan saroeng 
poetih . Semarang 

asli.      
       

   

     
   

      

    

    

    

  

    

    

  

   

      

     

  

      

« 

Toean-Toean tentoe pada mengetahoci, bagai- 
mana sengsaranja orang jang diterdjang penjakit 
bengek itoe. FU EN e : 

Memang obatnja jang terdjoeal, dikeliling: 
tempat djoega ada banjak matjem, tetapi ke- 

soedahannja senantiasa ada ketinggalan lain- 
lain penjakit lagi seperti: berasa mabok, sakit 
kepala atau lain-lainnja, pendeknja tida sampai 
memoeasken. | « 

Akan tetapi dengan pakai kami poenja obat 
keraandjoerannja nistjaja bisa memoeasken dan 
sampoerna, kesoedahannja sama sekali tida ada 
berasa ketinggalan apa-apa. 

Kerna diperboeatnja ini obat dari bahan-bahan kan 
jang pilihan sadja, maka dari itoe bpleh di- 
minoem bersama-sama dengan lain obat, djangan dara : 

Gd, 

membikin lelah. 

koeatir, meskipoen dipakai sampai lama djoega 
tiada mendjadikan apa-apa. 2 

Ini obat bila dipakai sebeloemnja timboelnja 
penjakitnja,. bisa tertjegah datangnja itoe pe- 
njakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada 
kesoesahan. na 

Djika dipakai pada waktoe timboel penjakit- 

mengobati bisa sampai sampoerna menoeroet 
kita poenja kemaoean. 

HARGA per flesch 

Bisa dapat beli dimana-mana Toko Japan jang mendjoeal 
pesen. dikami poenja Toko. 

| Boeat djoeal lagi, harganja kami kasi rabat bagoes, holeh 
.COURANT obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH. 

Memoe   Molenvli   

Selainnja dari penjakit bengek, djoega ini 
Asmin amat besar pertoeloengannja oentoek : 
sakit bengkak pada koelit dale - 
hawa, oentoek antero batoek, batoek lelah atau 
batoek sesek, ditengah malem keloear ker nget, 
penjakit soeka kentjing diwaktoe malem, sakit 

. Wasir din boeat antero penjakit djantoeng jang 

'SOERAT POEDJIAN OBAT 

A s MIN 

gpebepbra geo peka ati Galeri PL Kengon 
Lama dah Sedan hh Ganga tni beban Kaskani 
Gea Dea aa: Nanang Lengan 

- mam naa kn 
nja, bisa ternjata Chasiatnja seperti obat soentik aa an 2 
sadja, demikian poela boeat hilangken batoek Jera 
bisa dengan gampang: pendeknja dipakainja Pn 

Djika kirim wang F 1.85 pada kami, dikirim franco sampai diroemah 1 boto' ASMIN. 

2 UK ITO & Ca 
Telf. No, 293 Bat, 

tempat djalan 

“ 

Pen 

  

obat. Bila tida ada, boleh terbes 

berdami lebih dahoeloe. PRIJS: 

dfikan dengan hormat. 

et West No. 203 Batavia.       37 
  

  

  

  

Menoenggoe dengan hormat. 

      
          

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

TOKO »ISMAILDJALIL. & Co. 

Pasar Senen 121 en 123 Batavia C.—Pekalongan—So!0o— Padang— 
: Tasikmalaja. 

HOOFDKANTOOR BATAVIA-C. Telf 4356 WI. 
P.S, Hoeboeagkanlah perniagaattoean sama kita poenja Firma soe- 

paja toean2 mendapat kemadjoean jang pesat sakali dan ke- 
oentoengan jang menjenangkan. 

122 

PERLOE BENAR DIBATJA ANAK2 

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

SOEAL — DJAWAB 

Dioesahakan oleh : 

Mara Soetan dan Mohd. 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 Taman (5.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 hoekoe 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.Cent 
Moh. Sjafei—Kajoe Tanam (S.W.K.). "3 

  

  

    
    Permintaan dengan rembours, tidak diloeloeskan. 18 
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tama sangat menjotjoki bagi 
panitia 2 Ina ada yan 

iatas telah di terangkan bahwa 

pinaaritoe berarti ocang, danjang 

mempoenjai itoe bahasa ialah orang 
“Arab. Jang disini kita akan artikan dari 

satoe persatoenja kalimah, harapan) 

kami soepaja sekalian ahli Dinaar 

— dan dirham akan mengetahoei doe- 
 doeknja ito2 perkara. : 

—.. ,Dinaar,, menoeroet perkataan pe- 

'mimpin2 Islam ada jang mengartikan 

' sagama-Neraka”" Jaitoe terpetik dan 

JAN 

menerangkan bahwa oeang itoe dapat | 

dipergoenakan oentoek mengoeatkan 

igama, jang kini telah njata bagi per- 

gaoelan hidoep orang Islam, mereka 

| ta? dapat "mengembangkan igamanja, 

|. apabila financieel sangat koeroes. 

Dengan kekoerangan oeang bagi za 

man sekarang ini, membawa keadaan 

peri pergaoelan koerang begitoe nja- 

mah. 2 5 

'Propagandis2 oentoek menjebarkan 
igama Islam, seperti membargoenkan 

madrasah2 roemah2 miskin dan se- 

inja karena kekoerangan mata oeang 
— atjap kali inadrasah2 itoe goeloeng Ti 

kar, selain kekoerangan 

  

    

   

   
    

  

    

   

   

  

    
   
   

    
   
   

  

     
      

   

mata 

njai organisatie jang koeat. Conclusie 

dari keterangan tadi bahwa oeang itoe 

igama. : 

| sia2 jang berharta benda dan mempoe 
njai oecang, sedang kedoea2nja tidak 

ma dan oemoem. demikianpoen Salah: 

— membelandjakannja, maka oeang itoe 

membawa keroesakan di doenia sam 

| pai di acherat. 

| Manoesia2 jang salah mempraktijk 
| kan oeang itoe, oleh Toehan dalam 

Ouran demikianpoen dalam hadist2 

Nabi Moehammad s.a.w, telah dipa- 
'parkan dengan setjoekoepnja. Boekan 
“nja bagi Toehan sadja atau iga- | 

“ma Islam, memang dalam setjara 

il lapid do 
“aitidak bisa teratoer dengan aman apa- 

“Ibila tidak dengan atoeran agama, dan 
|agama tidak akan teratoer baik dengan 
|tidak atoeran doenia. : 

i-larti poela bagi ahli2 politiek 

— Perkataan ,,Din” dan ,,Naar” mereka | 

Hni : s.k. 

Oo 53 £ 

ocang,| 

- memang sebahagian besar “keadaan |. 

madrasah2 Islam itoe beloem mempoej 

|. Demikianlah sebaliknja djika manoe| 

|. dipergoenakan bagi kepentingan iga-| 

  

am). 

adi tabe'at bah 
mpoenjai satoe si 

endaki kemoeljaan goe 
sadja. Kn 

t satoe perkataan goeroe2 
kan dari sembojan2 Imam 

Lanidzomad -doen 

    

     

  

   

        

     

    
    
   

    

   
   

    

  

    

  

   in, : 
en ja,, artinja kl. ,, Doenia 

| Atas sembojan itoe memang telah 
terang bahwa keadaan doenia, apabila 
tidak ditjampoer dengan igama, soedah 
tentoe akan timboel keroesakan, ber- 

is- 

lam, bahwa sesoeatoe negeri (Staat) 
moesti diatoer dengan atoeran atau 
azas azas igama, karena djika 

tidak akan membawa keroesakan sela- 
manja. Sebaliknja tentang keadaan 
igama ta” bisa djedjak berlakoe djika 
tidak dengan (tjampoer) diatoer oleh 
doenia, artinja moesti dengan atoeran 

staat. Karena staat itoelah jang ber- 
koeasa terhadap keadaan negeri dan 
igama, 

Dengan itoe Rasoel Allah mengata- 

kan: Antoen jA'lamoe ki oemoeri 
'»doen-Jakoem” Kamoe jang lebih me- 

ngetahoei di tentang hal doenia. 
Achirnja ocang itoe djika baik mela- 

koekannja, membawa kebaikan doenia, 

'dan sebaliknja djika tidak membawa 

keroesakan tjontoh jg. terang sebagai 

terdapat dalam karangan t. A.Ar. dalam 

iboe jang bermata oeang, 
'anaknja didjocal sebagai satoe benda 
jang molek sekali. 
|. Oh mata ocang! akoe moedja dan 
rendah sebab dari keadaan moe jang 
'begitoe ketjil.--— 

NUN RENA mai : MOESLIMIN, 

dapat menolong dan memadjoekan EP, 

  

  

— Oerocsan Goela 'Djawa. 

Soepaja ditolong oleh 
Nederland. 

Toean Feuilletau de Bruyn di Volks 
raad, memperingatkan bahwa keadaan 
goela Djawa ada demikian,matjam, se 
hingga goela Belanda ini mesti men- 
dapat petolongan handelspolitiek dari 
Nederland.-— . 

- Fa berpendapatan bahwa goela jang 
paling moerah di doenia, jang datang   | kemanoesiaan poen teroetama bagi 

fikiran jang sehat bahwa oeang (harta) 
benda dapat menjelamatkan dari segala 

— perboeatan2 jang bisa mema'moerkan, 
dan sebaliknja djika salah memper 

boeatnja membawa keroesakan dirinja 

sendiri. : 

Keadaan itoe 
berharta dan ia soeka main djoedi 

oempamanja, maka hartanja itoe tidak 

" akan tetap membawa keselamatan isi 
roemah tangganja bahkan achirnja 

membawa keroesakan. Sekarang kita 

kembali kepada perkataan ,, Dirham“ 

— atau ,Darham”. Daar, artinja kota 
.. (kampoeng), ,ham“ artinja soesah, 

djadi menoeroet keadaan kalimah itoe, 

— bahwa oecang (Darham) dapat meng- 

— amankan desa (Negeri| dan sebaliknja 

ocang itoe membawa soesah.- 

Sesoeatoe negeri jang tidak tjuekoep 
dalam hal keadaan ocang, jang mana 

  

Boekannja staat sadja jang merasa- 
soesah, akan tetapi tiap-tiap 

1anoesia jang soedah berdarah daging ' 
idoep dengan mata oeang, kalau 

g itoe ta' ada pada kantong- 

mereka akan merasakan soesah dan 

poenjai ingatan bahwa doenia ini 

sempit, dan kalau perasaan sem 

'akan membawa keadaan mata ge 
fikiran toempoel dan achirnja tim 

| poela kedjadian2 perampasan, pe 

seperti orang2 jang| 

ngan harga di Nederland dengan 
goela jang datang loear negeri. 

' Goela Indonesia mempoenjai hak 
oentoek disokong oleh Nederiand, ter 
oetama berhoeboeng dengan keadaan 
penganggoeran jang sekarang ada. . 
Regeeringsgemachtigde oentoek Eco 

nomische Zaken menjetoedjoei pemr 
bitjaraan tocan F. de Bruyn. Ia akan 

'kesesalan hati jang ada di Indonesia 

ma'loemi. An 
— Ia menoendjoekkan bahwa soal ini 
mempoenjai banjak oeroesan didalam 

dibitjarakan. Ba Pa 

| Lagi di dapati majit manoesia. 
1 nerapocng diair, 

| Pembantoe kita dari Tangerang 
“ Imengabarkan: 

il. Pada hari Saptoe ibl. Bestuur di 
londerdistrict Radjek |Mauk) soedah 

| menerima rapport dari kepala desa, 
bahwa di soengai Tjimatjeuri ada 
terdapat satoe majit perempoean jang 
terapoeng dalam keadaan jang soedah 
sangat boesoek. 
| Dengan segera itoe majit diangkat 
|dan dikirim keroemah sakit oentoek 
diperiksa lebih landjoet. 1 

Politie bekerdja keras oentoek me- 
ngetahoei siapa adanja itoe majit dan 
apakah kematiannja itoe lantaran ani-   dan kalau negeri atau kera- 

in membawa poela perang- 

  
ajaan atau memboenoeh diri, 

—0— 

nidzomad dienj: 

Idari tanah Djawa, tidak bisa bersaij. 

'mengemoekakan kepada opperbestuur, | 

tentang perkara ini, jang djoega bisa| 

| pembitjaraan perdagangan diantara Ne 
|derland dan Engeland goela ini tidak 

Mati ditoesoek pisaunja sendiri. 

Dari Tangerang pembantoe kita me- 
ngabarkan bahwa pada hari Sabtoe 

-libl, seorang anak Indonesier oemoer 
kira 9 tahoen dikampoeng Setoe |(Ser- 

Ipong| waktoe ia naik pohon ramboe- 
tan sambil tangannja memegang pisau, 
roepanja lantaran koerang hati-hati 
memegang tjabang itoe pohon hingga 
ia djatoeh, Dan dengan sangat ngeri 
sekali ia poenja pisau sendiri menoe- 
soek didadanja sehingga mengeloear- 
kan banjak darah. Waktoe orang ba- 
njak datang memberikari pertolongan, 
itoe anak soedah melepaskan nafasnja 

Tiang penghabisan, 
—a 9 — 

Pilihan lid R. R. Cheribon. 

Baroe sadja toean Soewitaatmadja 
doedoek beberapa boelan dalam R.R. 
sebagai ganti toean Mactal jang seka- 
rang tinggal di Betawi, haroes mele- 
takkan lagi djabatannja, karena haroes 
pindah Iloear ressort, jaitoe kedesa 
Babantar, district Kawali, 

Boeat gantinja soedah diadakan 
pilihan lagi. Jang terpilih toean Mas 
Moechamad Oesman, Ass -Wedana di 
kota Cheribon West, doeloe pernah 
djadi Ass.-Wedana di Astanadjapoera, 
district Sindanglaoet. 

—0 — . 

Berita dari Lampoeng. 

Pembantoe kita dari Kota Agoeng 
Lampoeng) mengabarkan : 

Tamanpergaoelan 
Dalam boelan jang laloe di Kota 

Agoeng telah didirikan soeatoe taman 
pembatjaan jang diberi nama ,, Taman 
pergaoelan“. Maksoednja sebagai jang 
terseboet pada namanja, jaitoe oentoek 
bergaoel gaoel serta menegoehkan per- 
talian silatoerrahim antara lid25nja de- 
ngan djalan batja membatja beberapa 
soerat kabar,” | 

Lain dari pada itoe ada poela di 
maksoedkan, oentoek mendirikan ba- 
hagian pergerakan badan (sport). oem- 
pamanja badminton, permaianan mana 
jang sakarang di mana2 tempat soedah 
mendjadi popoeler. : 

H.LS. dengan @oer'an. 

. Oleh Moehammadijah Kotaagoeng 
jang oemoernja baroe beberapa boelan 
nanti pada satoe Maart 1935 jang akan 
datang, akan diboeka-seboeah sekolah 
H.I.S. dengan Ooer'an. Sebab itoe 
sedjak sekarang bestuurnja soedah 
menerima bakal moeridnja. 

dermawanan toean A. Moethalib ge- 
pens. Ass. Demang, sekciah terseboet 
akan- memakai roemahnja, jang men- 
djadi djoega kantoor Moehammadijah 
dengan perijoema (gratis). 

Kita poedjikan kegiatan dari bestuur 
Moehammadijah terseboet, jang tetap 
memegang bendera pertinja jaitoe 
»Sedikit bitjara, baniak kerdja". 

Hizboel Wathan. 
Djoega Moehammadijah bagian ke 

pandoean (Hizboel Wathan)telah ber- 
diri di Kotaagoeng, dengan mendapat 
banjak djoega perhatian dari publiek 
baik jang apalagi jang pro. Mereka 
toeroet bergembira, melihat kegembi- 
raan anak2 H.W. terseboet, Benarlah 
apa jang dikatakan oleh toean S. dalam 
soerat kabar ini waktoe kindervoorstel 
ing tempo hari, jaitoe , Kegembiraan 
anak2 itoe, ialah kegembiraan orang 
toeanja djoega“ .,.. 

Begitoe poela groep Moehammadijah 
di Negarabatin telah mendirikan H.W. 
nja. Sebab tempat ini soeatoe kam- 
peeng sadja, rintangan2 ta" koerang 
hebatnja, tetapi namoen pekerdjaan 
jang baik itee tidak dapat moendoer 
oleh sesoeatoe perkara H,W. Negara- 
balin madjoe teroes, 

Moga mogalah begitoe seteroesnja ! 

Kolonisatie Wono- 
sobo, 

Kita dapat kabar bahwa kolonisatie 
Wonosobo (Kotaagoengl, boelan de- 
pan akan ditambah, pendoedoeknja 
dengan 100 orang perindoekan, jang 
baroe didatangkan dari Djawa. Selamat 
datang! : 

' Kita harap mereka ini bisa hidoep 
selamat, tidak mendjadi oempan ma- 
'laria jang memang banjak disini, Lan 
taran malaria inilah maka ditempat 
(kolonisatie) ini, soesah sekali madjoe 
nja dan ramainja, Pada hal kalau 
menilik loeasnja tanah, masih boleh 

sini dan bisa hidoep sederhana. 
Dalam ha! ini ,Dienst kesehatan 

menghindarkan bahaja ini, atau seti 

dak-tidaknja mengoerangi. 

Ng : 2 
Moelai moesimlada. 

Dalam daerah Kotaagoeng sekarang 
soedah moelai moesim lada (boeah pe- 
njelang). Dikampoeng2 dimoeka roc- 
mah paman tani“ moelai kita meli- 

hat berkamparan benda hitam jalah 
lada, hasil pertanian dari bangsa Lam 
poeng jang teroetama, Ini moesim sam   

—-Oentoek sementara-waktoe,-atas ke 

ditempatkan beriboe-riboe orang dil 

  

pai dalam boelan Mei jang akan da 
tang. 

Sajang hasil pertanian rata2 harga- 
nja keliwat moerah, sehingga paman 
tani tidak begitoe gembira kelihatannja 
dibanding dengan waktoe jang soedah2 
Di Kotaagoeng sekarang paman tani 
djoeal f 12.50 harganja sepikoel. 

Soenggoehpoen begitoe arang da- 
gang dan tengkoelak2 soedah banjak 

mengadoe peroetangannja. 

Ale. Aandeeihonders 
vergadering N.V, Oe- 
saha Lampoeng. : 

Pada kita dikabarkan bahwa nanti 
pada tg. 3 Maart 1935 akan diadakan 

biasa dari N. V, Drukkerij  Oesaha- 

tanda tangan dari 
akan ,,imemaksa“ kepada bestuur N.V. 
terseboet soepaja mengadakan verga- 
dering waktoe itoe. 

Jang akan dibitjarakan jaitoe : oen- 
toeng roeginja dan hidoep matinja 
Oesaha terseboet. 

Hal jang seroepa ini telah pernah 
didjalankan, tetapi tidak mendapat 
koendjoengan menoeroet sebagai boe 
njinja statuten, sehingga terpaksa di 
moendoerkan. 

Diloearan dan dari beberapa aan- 
deelhouder “kita banjak mendapat ka 
bar jang menjenangkan tentang halnja 
ini drukkerj. Dengan bersandar ke 
pada kabaran ini, kita berpendapatan 
bahwa oemoemnja ini drukkerij tidak 
akan lama lagi. Dan boleh djadi djoe 
ga berboentoetkan jang tidak menje- 
nangkan dan tidak diharapkan. 

Doeloepoen soedah pernah kita oe 
raikan dalam s.k. ini, bahwa kita sa 
ngat sesaikan dan sajangkan akan ma 
tinja ini drukkerij. Meskipoen bagai- 

mana djoega, sekarangpoen tetap kita 
berperasaan begitoe. Soenggoeh sajang 
karena benar, dan benar sajang sekali 
Moedah2an pendapatan kita ini me 

les€t, hendaknja, 
—0— 

Pengoeroes2 L. M. Parsi tjabang 
Doelalong Kalabahi. 

Pembantoe di Kalabahi mengabar- 
kan bahwa menoeroet penjelidikannja, 
Tjabang terseboet pada tg. 21-22-1-35 
pengoeroes2 Parsi terseboet telah di 
oebah karena soedah tjoekoep 2 ta- 
hoen, Keadaan pengoeroes jang seka 
rang adalah terdiri pada toean2: 

1, Oemarbara voorzitter 
2, Kiko vice 
3, Lensoenai ie Secretrris 

4, Dain Sikae a 
5, Bapatoekang ket oeroesan O Ocang, 
6, Lae Mvr. Kiko an Es K. Iboe. 

7, Idris Sob MN, 

: Ibadah, 

8, Karem Koho P. danPendi 

9. Mh. Thahir » P. Pemoeda 

10, Kapitanawo 3 Pertanian. 

li, Djo Ola » Propaganda 

12. Moesadasing » Kehakiman. 

13, Bapangsilik '» Peroesahaan 
LI — 

Pemboekaan Pergoeroean 
Islamijah. 

Pembantoe di Kalabahi mengabar- 

kan pada kita, bahwa tjabang2 Parsi 

diseloeroeh Alor pada hari Saptoe tg. 

12 Jan. '35 telah sama2 mengadakan 

kelihatan dikamposng kampoeng, akan 

alg. aandeelhouders vergadering loear 

Lampoeng di Tandjoengkarang. Sebab 
itoe sekarang segera dikoempoelkan 

aandeelhouder, 

pertemoean boecat memboeka dan Sil- 
latoer-rachmie idil-fitri bertempat di 

gedong Islamijah. : 

Pertemoean dipimpin oleh T. Oemar- 
Ibera voorzitter tjabang Doelolong. 
|Voorz. sebagaimana biasa mengoetjap 
kan terima kasih dan mempersilahkan 
'pemoeda2 boeat menjanji. Kemoedian 
memboeka pertemoean pada djam 9 
pagi dengan batjaan s, “Al-fatihah, 

Kemoedian dipersilahkannja T. H. 
Dasing wakil L.M,Parsi Ke Mimbar 
spr. sebeloem meneroeskan pembitja- 
annja lebih dahoeloe meminta voorzit- 
ter soepaja menjeroehkan pada hadiri 
nentoek bertakbir 3 kali tanda kegira 
ngan dan memperingati pemimpin2 
jang telah meninggal doenia, dengan 
sama2 berdiri laki sama bertakbir,. 
Kemoedian spr. melandjoetkan pembi 
tjaraannja jang berhoeboengan dengan 
Sil-latoel-rachmie serta sekolahan dan 
sesoedah itoe laloe2 T Mh, Tohir dan 
T, Lensoenai, sama2 bitjarakan ten- 
tang Silatoerrahmie dan sekolah. 

T.M. Djoenaidi sebagai goeroenja 
sekolah dipersilahkan oentoek bitjara. 
Spr: lebih dahoeloe menerangkan per 
satoean oemat Islam, jang ini waktoe 
apabila terdapat diantara satoe sama 
lainnja ada koerang perhoeboengannja, 
maka adalah kewadjiban oentoek mem 
perhoeboengkan lagi persaudaraannja, 
karena apabila diantara kita sama kita 
ta' begitoe rapat nistjaja akan mem- 
bawa kemoendoeran dan menghilang 
kan kekoeatan dengan berboekti ba- 
ngoennja ini sekolah atas oesaha ber 
sama2 dan seteroesnja harap soepaja 
ini sekolah djangan sampai kehabisan 
tenaga ditengah2 pelajaran. Spr: me- 
nerangkan beberapa ajat goer'an se- 

bagai peringatan dan slot dari pem- 
bitjaraannja diatas, laloe spr: menjim 
pangkan pembitjaraannja tentang so'al 
didikan dan pengadjaran, 

Spr: lebih dahoeloe menerangkan 
tentang opvoeding perloenja anak2 
mendapat opvoeding dan diterangkan 
poela bahwa si pendidik itoe boekan 
nja goeroe disekolahan, akan tetapi 
orang toeanja berdoea itoelah jang 
mendjadi pendidik teroetama. 

Dibitjarakan djoega tentang penting 
nja didikan batin (geest), Karena ma- 
noesia itoe tersoesoen dari 2 badan 
1 Djismani dan 2 rochani, Keroesa- 
kan bathin membawa djoega kereesa 
kannja djismani, pendek kata spr. de 
ngan pandjang lebar menerangkan op 
voeding dimoeka ra'jat jang baroe 

|terboeka akal fikirannja, ta" heran dji 
ka anak moeridnja pada ketika itoe 
soedah ada 200 anak2 diantaranja 70 
anak perempoean. 

Pimpinan mempersilahkan pada W4 
kil2 tjabang2 Parsi boeat Sellatoerrach 
mie, diantaranja tjab: Alor besar, 
Lewolang, Lewaloe, Doelolong dan 
Kalabahi. semoeanja meminta maaf 
atau kesalahan dan kealpaannja mere 
ka terhadap tjab. jang lainnja. 

Pada djam 12.30 pertemoean diha- 
bisi dengan batjaan Wal-asri, dan se " 
soedahnja sembahjang dhoehoer teroes 
diadakan santapan sedekahnja, tetapi 
bikin kenjang peroet.   — | -——. 

  

  

ADRES 

    

TOKO »M.I 

  

“ Ceniraal dari roepa2 batik 
“jang modern, jaitoe jang d 
serta tjoekoep sedia matjam 

N.B.  A. Contant bagi so 

JANG TERKENAL 
JANG ACTIEF 

PASAR SENEN No.135 

  

Betaviac. — Pekalongan. — Solo. — Padang. 

BATIK HANDEL 

loearan. 

JANG MOERAH 

. MAASOEM” 

  

keloearan seloerceh tanah Djawa 
isoekai pembeli zaman sekarang, 
2 sarong tenoenan dari roepa ke- 

edagar2 kila ambil Comisie 2 pCt. 

ra'jat“ teroes teroes beroesaha akan | 

30     
Berhoeboenglah moelai dari sekarang. Tentoe menjenangkan. 

Systeem oentoengpalingtipis 

HORMAT 

ML. MAASOEM/ 
SENEN No, 135 Batavia-Centrum.     
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aag 6000 

   

  

oleh Regenten, jang h 
djadi lapangan advertentie djoega   

-- 

— MILLIOENAN D 

  

OBAT 
ENG AUN TONG 

B erg a mbar dari pe rsa tocan Pria ji 
'Boemipoetera di Hindia Belanda 

Dikirim pertjoemah kepada leden P. 
— segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga abonnement boeat Hindia. 

f 5— setaon atawa 12 nomer, f2.50 setengah taon afawa 6 nomer, pem- 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa6 nomer. 

Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie. 
esar dan menjenangkenj tariefnja rendah dan berlang- 

ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 
Ingetlah, kalangan Mega ri annand atawa Reg. Werken jang terkemoedi 

kebanjakan memimpin fjabang P. P. B. B. bisa men- 

Perminta'an langganan atawa pertjonfoan Pemimpin, moeat adver- 
tentie alawa tarief serta masoek lid P, P. B. B. toelis pada. 

 Batavia-Centrum IR. Salehlaan 18, 

    

Fxemplaren 
P.B. B. dan dibatja oleh langganan2 

Administratie. 

mm. 

ENTIEN 
| Djam biljara 7—8 pagi 

f 50.000 siapa tahoe, 

| besar. 

Moelai bertem pat 

Dr. Ida Loemongga Haroen 
Kinder Arts (Dokter oentoek anak2) 

Koningsplein Noord no. 9 

“Teletoon Wlt. no. 625 

A—6 sore 

  

  

KIRIMLAH 
wang sekarang 

1 lot f 11,35. 
2 lot 139 

je lot f 3D 

Nanti toean terima f 100,600 atau 
Satoe-satoenja kantor Indonesia   Rembours tida dikirim boeat hari 

f 4,50 membeli 1 stel sepatoe war-' 

na boleh- pilih koelit bagoes dan 

koeat moelai dari no. 37 sampe 40. 

TOKO MERCIA" 
Gang Djain no. 39 

Manager G, Siagian. 

      Paviljoen) Telefoon No. 3071 WI, 

San 

2en 

SOEDAH TERDJOEAL 
| TIAP-TIAP TEMPAT 

Kemandjoerannja soedah terpoedji oleh tiap-tlap orang 

JAN OBAT SAKIT KEPALA 

“ MOLENVLIET W174 BATAVIA 
TELEFOON BAT. 1000 

  

Kantor Oeroesan Pengad 
(Rechtszakenkantoorl| 3 : 

Mr. MOHAMMAD YAMIN 

SAWAH BESAR 56,  Tel.Wel. 3799, BATAVIA-CENTRUM & 

Kantoor oentoek mengoeroes perkara dimoeka pengadilan 

oentoek Merken, Faillissement Overschrijving, djoega oentoek 
oeroesan: incasso, belasting, informatie, administratie, hak 

tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomie, djoega salin 

menjalin kedalam berbagai-bagai bahasa. 

   

N 

ilan 

Ba
m   

  

di Djakarta. Diboeka tiap hari 
dari p. 8—1 pagi dan p. 3.50-5 sore. Oentoek orang tidak 1 
mampoe hari Selasa dari poekoel 1—5 sore. 

Aa Hg   
  

  

  

warnanja, tjoraknja, 

HARGA — PASTI. — M 

N.B, 

harga.— 

  

  

KETOE OEDENG MAKERY 

E.M, MOERCTAR 
Noord Passarstraat BANDOENG 

Satoe-satoenja toekang Ketoe Oedeng jang mendapat 

Pertjajakah ? Djangan ragoe2!- Boektikanlah! Dan atoer -pesanan 

dari sekarang. 

Pe-anan loear Java haroes kirim wang lebih doeloe "sz nja dari 

    

2 Diploma, 

langganan besar dari itoe tidak oesah heran. soedah mendjadi yan | 

dari achli2 pemakai ketoe-oedeng. jang berpangkat tinggi dan | 

rendah — ! 

Djoega berdagang BATIK—POLENG—SLOFFEN, dan lain2, jang 5 

maoepoen Oualiteitnja menoeroet Zaman.— : 

ERAH  —  MENJENANGKAN. 3 

“9 1 

Le ' 
Kai 1 

  

  

  

  

  
  

    
LI 

NA De Daan 
AA (& 

  

    

BATAV!     
Banjak minjak ramboet tetapi jang 

mandjoer djarang 
Awas! selamanja liat merk se- 

belah, kepala djadi enteng tida 

koreng, ramboet djadi gemoek, 

item, lemes, matiken koetoe dan | 

ilangken' ketoembe, 

Pa 

| 

  

Kloearan 

Roemah obat 

Jo Tek Tjoe 
Kwitang —Batavia-Centrum - 

4 

Li
ta
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PA' TOEA TERSESAT 
: . Oleh ES 

— ENGKA-WIDJAJA 

  

Speciaal oentoek ,,Pemandungan”. 

— Nadruk verboden. . 
Naa x ta 

Bika 
KE BETAWI 

Raden Warga y »Hamba memper- 
ma'loemkan kepada Padoeka Toean, 
“bahwa besok akan pergi ke Betawi". 

»Z00”, kata toean Assistent-Resi- 
dent. 3 g s 

»Berapa hari lamanja ?“ 
. Raden Warga: Paling lama djoega 
seminggoe". : 

Toean Assistent-Resident : 
leh. Djangan lebih hoor |“ 

Y 

»Ja, bos 

  

Boekan main senang hati Raden 
|Warga, Sekarang ia hendak pergi ke 
Betawi, hendak mendjempoet si djan- 
toeng hati. 

Sesampainja diroemah ia bernjanji- 
njanji dan bersoeit-soeit. Isterinja 
merasa kaget, mengapa socaminja 
berlakoe begitoe laloe bertanja: ,, Ada 
apakah maka kakanda segirang ini ?" 

»Tentoe ada jang diriangkan“, dja- 
wabnja. 

»Djanganlah kamoe ikoet tjampoer 
perkara jang lain!” sambil memoe- 
tar-moetar misainja. ” - 

Tiada berapa lamanja, ia pergilah 
keroemah toecan pensioen. Amat gi- 
rang hatinja. 

Sesampainja diroemah toeen Patih 
pensioen, boekan main terkedjoetnja, 
sebab pintoenja ditoetoep dan djen- 
delanja tertoetoep, Maka larilah ia 

Mas Wongso, soepir toean Pensioen, 
Mas Wongso ta' ketemoe, malah 
'mobilnjapoen ta” ada. Berdebar-debar- 
lah hatinja. 

Pergilah ia kebelakang, ketemoekan 
si Ikem. Kebetoelan ada lagi berba- 
ring-baring di balai-balai, 

Segera ia bangoen, katanja: ,Si 
Moesa berteka-teki,  berdoea sama   adiknja", 
ketempat moebil oentoek ketemoekan/ 

Apakah artinja itoe, Ikem ?" tanja 
Raden Warga,. 

»Biasanja laki-laki, mentjari bocah 
hatinja”, djawabnja sambil lari ke- 
kandang koeda. 

Raden Warga kemaloe-maloean, 
mendengar sindiran si Ikem itoe, 
tetapi sebab perlce bertanja, diikoe- 
tinjalah si Ikem itoe kebelakang 
kandang. 

Si Ikem berteriak ketakoetan, sebab 
melihat Raden Warga menjoesoel 
dia -itoe. Pada pikirannja tentoelah 
Raden Warga marah padanja, Seketika 
itoe djoega,larilah lagi ia kekeboen 
pisang. 

Raden Warga memanggil: ,,Mari 
sebentar Ikem, “ada perloe jang di- 
tanjakan !“ 

»Djika perloe, toean sadja kemari", 
djawab si Ikem sambil tersenjoem. 

»Ja Allah“, keloeh Rader Warga. 
»Banjak benar ragamnja si Manetji ") 
ini", sambil berdjalan menghampiri 
si Ikem itoe. 

“Ada perloe apa, tocan?" tanja si 
Ikem. 

Kemana perginja tocan Pensioen?"   

£ 

Ke Betawi”, djawab si Ikem. 
»ja Allah ». . .!“ Bilamana pergi- 

n'a?“ tanja Raden Warga seraja 
berkeloeh. 

»Beloem lama, baroe sadja seper- 
empat djam", djawabnja lagi. 

Raden Warga menarik napas pan- 
djang. Moekanja mendjadi poetjat 
dan badannja mendjadi lemah : sea- 
kan-akan ta” berdaja lagi roepanja. 
Maka doedoeklah ia pada roempoet. 
Pikirannja amat sedih, dan air moeka 
Si gadis manis itoe selaloe terbajarg- 
bajang sadja dimoekanja. Mata meli- 
hat si Ikem, fikiran menoedjoe si 
manis, hampirlah 

»Astagfiroe'llah!“ katanja sambil 
mengoesap air moekanja. Laloe ia 
berdiri dar perlahan-lahan 
berdjalan . .. . . poelang keroemah- 
nja dengan sedihnja ...., . 

Baroe sadja berdjalan barang se- 
poeloeh langkah, terdengarlah oleh- 
nja soecara moebil, Dengan segera 
Raden Warga lari kehalaman. Boekan 
main besar hatinja ia melihat toean 
pensioen toeroen dari moebil, 

") Orang jang sangat hitam. (Lihat-   tanja Raden Warga. lah wawatjan Poernama Alam), 

Mas Wongso ketika melihat. Radem 
Warga itoe, tersenjoem, sebab sebe- 
loem ia pergi, soedah berdamai sama 
si Ikem, djika toean Warga datang, 
haroes dikatakannja, bahwa  toean 
Patih pensioen itoe soedah pergi ke 
Betawi , , . : 

Tiada berapa lamanja Ikempoen 
datang poela sambil mengasih isja- 
rat kepada Mas Wongso, bahwa ia 
telah meiakoekan perdjandjiannja jang 
diperdamaikan tadi itoe. 

Waktoe toean Patih pensioen me- 
lihat Raden Warga, berkatalah: , Soe- 
dah lamakah adinda datang ?“ 

Raden Warga: ,,Baroe sadja hamba 
datang. - ,Marilah masoek", kata toe- 
an pensioen, Kemoedian maka doe- 
doek-doedoeklah kedoea toean itoe 
diserambi moeka. 

Raden Warga: , Dari manakah toe-" 
an datang?“ 

Toean pensioen, ,,Dari “Tarogong 
dari Hadji Abdoel Manan mentjari 
ikan bibit. Kebetoelan dapat". 5 

Raden Warga - ,,Poekoel berapakah 
kita akan berangkat besok pagi?“ 

Toean pensioen : , Pagi-pagi sadj 
kira-kira djam 8 soepaja datangnja 
ke Betawi masih siang.“ yak 

     
    
    

    

  
  

Akan disamboeng, 
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