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EA ea ata 

hidoep di Indonesia, jalah bahwa) 

eloem ada sekali stabiliteit, tidak ada 

besar diterima dengan moedah sekali | 

kemoedian, mendjadi satoe perkara 
“jang sangat biasa lagi. 

sering terdjadi matjam-matjam pero- 

Pendeknja pergaoelan hidoepnja ada 

lebih tetap, meskipoen malaise atau 

risis, : : 

'Lain lagi disini. Oempamanja sadja, 

tidak selang berapa tahoen ke bela" 

kang, soekar sekali oentoek mendapat: | 

'kan tenaga pekerdjaan, sampai mesti 

mengadakan Poenale Sanctie, Heeren- 

— diensten, koeli-ronselaars d.I.I. perkara 

jang membawa banjak kesedihan di 

kampoeng-kampoeng. 
| Sekarang semoea berbalik. Poenale 

| Sanctie tidak oesah ditaroeh didalam 

agenda, malah barangkali menggem- 

'birakan djika masih bisa dilakoekan. 

Si Kromo jang dengan soekar sekali 

dipikat dari kampoeng oentoek diseret 

ke Deli, dikirim kembali ke asalnja 

       
   

      

   

          

   

   

    

   

. “Artinja “dengan tjara jang sangat 

| biasa, meskipoen sebetoelnja soeng- 

'goeh soedah pantas oentoek mendjadi 

— satoe ftjerita film dengan pakai titel 

| The man who came back“. 

            

   

            

   

      

   

    

   
       

| di desa dikedjar mesti ke sekolah, 

| oleh Loerah. Meskipoen ada oeroesan 

 doeng, Blitar, Magelang, Madioen, Pro- 
bolinggo, Makasser dan Fort de Kock. 

lang. Demikian poela dengan Kweek, 

ormaal, H.I. dan roepa2 scholen. 

sorooting onderwijs toeroen didalam 

po satoe tahoen, dari 54 millioen 

ai 27 millioen, Semoea ini diteri- 

“dengan sangat biasa sadja. 

Tidak ada bedanja penghasilan bang- 

Indonesia. Seorang A.W. dari 20th. 

belakang oempamanja, mendapat 

gadjih kl. f. 75— oentoek meliwati se- 

 ratoes di tahoen 1914, menggembirakan 

— di dalam tahoen 1925 sampai f 350.-, 

—. tapi menjedihkan lagi di tahoen be- 

| fakangan dan mendjadi pikiran di ta- 
| hoen sekarang. Ini A.W. diambil seba- 
5 3 Lgai satoe oekoeran sadja, sebetoelnja 

|. “'menjangkoet seoemoemnja bangsa In- 

dknesia, maoepoen ambtenaar atau 

rticulier. 
'Sekarang pembesar2 dari roepa2 

“badan advies, sedang menjoekarkan 

'otaknja oentoek memotong semoea 

gadjih2 lagi menoeroet programma 

jang dioetjapkan oleh Minister Colijn, 

“jang tidak selang berapa lama dibi- 

| tjarakan di dalam artikel. Voorstel 

. jang pertama dilandjoetkan hendak 

' 'menoeroenkan dengan 15 pCt, apa 

   

    

   

   

  

   

  

   

    

   

          

    

  

  

serlawanan. Kemoedian dengan 5 pCt 

n hari Saptoe Minister menetapkan 

di hanja 3pCt. 7 

ta pertjaja bahwa penoeroenan 

| djoega tidak akan menggempar- 

'pergaoelan hidoep bangsa Indo- 
»asal selamat 

"1 “Akan tetapi, dari tabeat ini tidak 

| boleh ,di-misbruik maken”. Goeper- 

SEMANGKIN TOEROEN | 

tapnja, Roepa-roepa perobahanjang| 

oentoek tidak selang “berapa lama 2000 soldadoe telah berangkat ke 
karaltanah Somali, tanah djadjahan Italia 

0.0. Idehgan pakai kapal ,Gange“. Mereka 

Betoel di lain-lain negeri djoega diana pebianai iSena 

han, tapi tidak begitoe heibat.|toe vacantie loear biasa, jang' diper- 
goenakan oleh mereka oentoek meliliat 

dengan gembira hati soldadoe2 jang 

pergi baris ke pelaboehan kapal. 

dari pasoekan Militie, (hoeloe-balang 

itoe, soenggoeh sebetoelnja soedah 

pergaoelan hidoep bangsa Indonesia. 

dikirim Kemban Te (Dengan demikian tidak selang berapa | 
ak kata emak“ atau ,bapak" | ama lagi, bangsa Indonesia “hanja 

akan terdiri dari ,satoe massa bangsa 

Moesafir dari ocang loear negeri. 

|Di waktoe itoe djoega, katjoeng2 djika -hanja dibandingkan dengan 
Philippina .sadja. Selainnja dari toeroen| Dosa perempoean dihoekoem mati 

penting di sawah, si Katjoeng an djika bisa oentoek mentjapai satoe 

| beladjar a.b.c. Sekolahan Osvia tiM- | ketinggian penghidoepan jang sama 

boel seperti djamoer di Serang, Ban- | rinpginja dengan itoe lain daerah dari 
keradjaan ! 

Sekarang tinggal satoe2nja di Mage-| 

jang tentoe menghadapi terlaloe banjak 

EA 
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| Italia maoe perang. 
“ Berangkat ke medan 

| peperangan. 
| Aneta kawatkan dari Napels bahwa 

pada 

Anak-anak sekolahan mendapat sa- 

Generaal Perrugi, Onderbevelhebber 

sepangkat dibawah Mussolini) mela - 
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nja djangan terlaloe toeroen dengan oe 
koeran jang terlaloe hebat. Diantara 
banjak alasan2, kita hanja akan ke 
moekakan “alasan oemoemnja, jalah 
toeroen oekoeran pergaoelan hidoep 

dari sederhana sampai primitief lagi. 
Sebab tindakan2 jang terseboet diatas 

membawa 'satoe revolutie di dalam 

Djalan ini tidak boleh teroes dila- 

masih ada djaoeh dibelakang biarpoen 

kebawah, kita masih haroes madjoe, 

» 

Dan apa jang mentjelakakan poela, 

jalah bahwa satoe ra'jat jang begitoe 

djaoehnja ada dibelakang, mempoenjai 

itoe tabi'at asal selamat sadja" dengan 

demikian dalamnja sampai roepanja 

didalam toelang soengsoem, Apa jang 

mengherankan oempamanja, jalah djika 
seorang ambtenaar jang masoek golo- 

ngan orang2 jang paling terkemoeka, 

jang tidak djarang biasa mempoenjai 

'houding sehari-hari dari ,1'tat, c'est 
moi“, tapi djika. soedah. pensioen, 

dengan ajem sekali masoek ke ploksok | 

di tengah-tengah kampoeng. Oentoek 
menghilangkan semoea hasil kema 
djoean semangat dari waktoe bekerdja. 
| Ini keadaan ada sangat biasa Sam- 

pai waktoe sekarang poela. Ta' per 

dian ada "abnormaal”. Djoega ini na- 
|manja “tocroen kebawah“ dan hanja 

Indonesia. Orang di doenia sebisa-bisa 

nja mesti selaloe madjoe, maoepoen 
semangat atau materieel, maoepoen 

actief atau pensioen. Semoea pergera- 

kan politiek, igama atau sociaal dari 

Fascisme sampai Koeminis, semoea 

ditoedjoekannja oentoek kemadjoean 

manoesia di doenia. Boekan oentoek 
toeroen kebawah. | 

Dan djika semoea kemadjoean jang 

soedah safoe kali terdapat mesti hi 

lang lagi, ini namanja tidak ada ma 

djoenja. Dan kalau semoea orang2 

membiasakan“ oentoek toeroen ke 

bawah asal selamat sadja, tentoe 

negerinja djoega akan biasa sadja 

dengan semoea kedjadian jang akan 
mengirimkan kembali ke djaman 

koekan pemeriksaan pada itoe solda- 
doe-soldadoe. Eat 

ploeit2 dari kapal2 mendjerit, waktoe 
kapal ,,Gange” itoe berangkat keloear 
dari pelaboehan. : 

bahwa tadi malam ada 300 orang Arab 
dari Yaman telah berangkat naik kapal 
Italia ,G'useppe Mazinni“ 
melakoekan dienst di tanah 
tanah ajadjahan Italia di Afrika. 

Rvestam Effendi dengan teman2nja | 
melandjoetkan permintaan didalam be- 

  

diboeang ketempat itoe, djangan bisa 

: 233i TN NA ““ ditahan didalam 
loei. Negeri Indonesia, meskipoen kaja | doeloe. 

officieel telah dioemoemkan bahwa 2 
orang perempoean bangsawan, Frau 

|doeli apakah sebabnja, tapi ini kedja-| 

terdjadi dengan ambtenaren bangsa| 

Tem ep 

Lontjeng2 dari gredja berboenji dan 

Yaman ikoet petang? 

Aneta-Reuter kawatkan dari Aden 

oentaek 

Somali 

—0— 

100 millioen oentoek Indonesia. 
Diminta oleh 
Roestam c.s. 

Den Haag, 17 Febr. (Aneta). 

berapa moties di 
dalam Tweede Ka- 
mer ofntoek mem- 
beri sokongan dari 

kas negeri Belanda 
kepada Indonesia, 
dari f 100.000 000 
paling sedikit. 

Selainnja dari ini, 
tempat  pembota- 
ngan” di Boven 

aa 

Digoel harces di 

hapoeskan. 
EN pan in 

  
Roestam Effendi. tetapkan bahwa 

mereka jang akan 

preventief terlebin 

Pp 

Kemaren pagi dipan- 
tjoenglehernja. 

Aneta kawatkan dari Berlijn, dengan 

Benita Von Falkenhayn dan Frau Re- 
nate Von Natzmer, pada tanggal 16 
Februari jbl. telah didjatoehkan hoe- 
koeman mati. oleh karena mereka 
menghianatkan resia2 milifair. 

Kemaren pagi tanggal 18 Februari 
mereka soedah dipantjoeng lehernja di 

bawah ,Guillotine“ di pekarangan pen 
djara di Berlijn, 

Hitler tidak maoe memberi gratie. 

2 orang terdakwa lain lagi, Fraulein 

Irene Von Jena (seorang nona) dan se- 

orang dari Folen bernama Geprge Ven 

Sosnowsky, didjatoehkan hoekoeman 

pendjara dan kerdja paksa oentoek 

seoemoer hidoep, 

Frau Benita Von Falkenhay, doeloe 

nja bernama Bzrones Von Berg. Per: 

nikahannja dengan Baron Von Berg, 

'baroe sadja 14 hari ke belakang telah 
ditjeraikan. 

—. 6 —.— 

Radja Ali dari Hedjas meninggal 
Pa doenia. 

Aneta-Transocean kawatkan tanggal 
16 Februari dari Bagdad bahwa bekas 
Radja Ali dari Hedjas telah meninggal 
doenia didalam istana saudara misan 
nja Radja Gahzi dari Irak, didalam 
oesia 56: tahoen, oleh karena ,Hart- 

verlamming“ (mati mendadak). 
Radja Ali itoe ada poeteranja dari 

tahoen 1925 ia naik tachta keradjaan 
Hedjas di Mekkah mengganti ajahnja, 
tapi setahoen kemoedian ia dioesir 
oleh Kaoem Wahabi dibawah pimpi 
nan Radja Ibn Saoed jang sekarang 
memerintah di Mekkah. 

la ada saudara dari marhoem Radja 
Feisal dari Irak dan dari Emir Abdul 
lah bin Hoesein dari Trans-Jordanie, 

Waktoe marhoem Radja Feisal me 

lantjong keloear negeri, ia telah pernah 
dipekerdjakan sampai 2 kali sebagai   poerbakala,   

xremen mesti mendjaga soepaja Rakjat 

Mu 
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Lagi soepaja dil —— 

Sjarif Hoesein dari Mekkah. Didalam | 

Perampokan hebat di Madoera, 

40 orangbersendjata. 
Aneta kawatka dari Pamekasan bah 

wa 40 orang2 bersendjata soedah me 
akoekan perampokan diroemahnja sa 
lah satoe bangsa Tionghoa bernama 
Tan Boe Ning di District Batang- 
batang, 

Jang poenja roemah mendapat loeka 
heibat. : 

Veldpolitie dari Soemenep soedah 
dapat menangkap 20 orang2 jang tertoe 
doeh ikoet didalam itoe perampokan, 
diantara mana ada banjak sekali orang 
jang pernah pergi ke Sawah Loento, 

— 0 — 

Fabriek goela ditoetoep. 
Personeel dilepas. 

Aneta kawatkan dari Djokja bahwa 
menoeroet soerat kabar ,,Matara m“ 
fabriek2 goela Tandjongtirto dan Ban- 
toel akan ditoetoep, berhoeboeng de- 
ngan hal bahwa Internatio tidak maoe 
teroes mengoeroeskan pembajarannja. 

Segenapnja personeel telah diberi 
tahoekan bahwa mereka moetai bcelan 
November akan dilepas. : 

Oeang pensioenan dipotong dengan 
setengahnja moelai dengan tanggal 1 
Maart, oentoek diberhentikan sama 
sekali sesoedahnja 6 boelan kemoedian. 

Oentoek apakah itoe fabriek2 nanti2 
akan dipergoenakannja, sampai seka- 
rang beloem diketahoei. 

—0— 

— Bibit goela teboe. 

Dilarang didjoeal 
keloearnegeri. 

Telah dilandjoetkan ke Volksraad 
satoe rentjana ordonnantie didalam 
mana bibit goela teboe dari Indonesia 
terlarang didjoeal keloear negeri. 

Ordonnantie ini paling lambat mesti 
bekerdja moelai dengan tanggal 25 
Februari. : 

2 

Bea pada pengeloearan karet 
anak Negeri, 

Moelai dengan tanggal I Maart '35, 
bea pada pengeloearan karet anak 
negeri jang kering, ditetapkan pada 
f 16.— per 100 kilogram. 

Oentoek karet jang masih basah 
f 14,40 dari pelaboehan2 di daerah 
Atjeh, Sabang, Tapanoeli, Sumatra- 
T:moer, Sumatra-Barat, Djambi, Pas 
lembang  Borneo-Timoer, dan Afd. 
Indragiri dari Residentie Riouw. 
Dari lain2 pelaboehan semoeanja, bea 

pada karet basah itoe, banjaknja f 16 — 
“Oa 

Pemboenoehan. di Kebon Klapa. 
Moelai diperiksa oleh 
Landraad, 

Aneta kawatkan dari Bandoeng 
bahwa Landraad tadi pagi soedah 
moelai dengan memeriksa itoe perkara 
pemboenoehan di Kebon Klapa Ban- 
doeng, didalam pemboenoehan mana 
djika pembatja masih ingat ada 3 ka- 
oem isteri telah mati terboenoeh, se: 
orang isteri lagi dan seorang laki2 
mendapat loeka hebat. 
Terdakwa Tarmidi jang baroe 

beroesia 20 tahoen tidak mengakoe 
althans ia tidak ingat lagi itoe perkara. 

Perkara ini akan memakan tempo 
2 hari. # 

—O— 

Lord Sempil dikoeatirkan. 

bar apa-apa. 
Nasibnja sangat dikewatirkan. 

tanggal 17 Februari poekoel 2 sore   Regent (Wakil) dari Irak. 
u : —O— dengar apa apa lagi. 

    

Dari itoe djoeroe penerbang Inggris 
jang baroe sadja sampai di Koepang 
dari Australia, dan pada tanggal 14 
Februari teroes berangkat lagi dari 
Koepang, sekarang tidak diterima ka- 

Lima bocah mesin terbang militair 
telah keloear melakoekan pemeriksaan 

Aneta kawatkan dari Bandoeng bah 
wa itoe djoeroe-terbang Lord Sempill 
telah berangkat dari Rambang pada 

Sesoedahnja waktce itoe tidak ter- 

PP TIARA Oi 

NaaaERAA 
  

Diterbitkan oleh: 
Drukkerij .PE MANDANGAN 

Dir. R. H. O, DJOENAEDI 
Kantoori Senen 107 Bat,-Centruw 

HARGA LANGGANAN | 

ladonesia satoe kwartaal $ 4.50 

Locar Indonesia Ke 390. 

Boleh dibajar boelanan, tetapi 

“ brenti . haroes diachir kwartaal, 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie, 

  

Senam NIA AD YEN REA 

Losse nummer 10 Cent 

Apa jang Drs. Moh Hatta akan 
kerdjakan di Boven Digoel 

Memelihara ajam dan 
menanamsajoeran, 

Sesampainja di. Ambon Drs, Moh. 
Hatta ada kirim soerat pada toean 
A, Rais sebagaiterseboet dibawah ini: 

Ambon, 11 Februari 1935. 
Beste Oom, 

Bij onze laatste ontmoeting vergat 
ik U te vragen een boekje (handlei- 
ding) voor kippenteelt voor mij te.koo 
pen. Ik weet 't niet, of het mij gelukken. 
zal kippen op na te houden te Boven 
Digoel- en of het klimaat en de om- 
standigheden er toe leenen. In ieder 
geval wil ik toch probeeren. Ik zou 
het ook opprijs stellen. als U mij eens 
bibits voor verschillende soorten van 
sajoer doet toekomen. Krijg b.v. een 
huis met een behoorlijk erf, dan wil ik 
probeeren sajoer te planten voor eigen 
gebruik. Ik heb gehoord dat padi niet 
kan gedijen op 8.D, maar groenten wel. 

Op het oogenblik zijn wij op Ambon 
den 8sten aangekomen.. Den 16den 
vertrekken wij pas naar B.D. met een 
Gouv. stoomer. Wij worden hier ge- 
huisvest in het Detachement van Po- 
litie. Maar het eten krijgen. wij van de 
gevangenis: dat. eten is slecht en 
oneetbaar, veel slechter dan datin de 
gevangenis te Batavia. Gelukkig hebben 
wij wat geld om zelf ons etente koo- 
pen. Overigens gaat het met ons goed. 

Ik wensch het zelfde met U allen. 

Met hartelijke groeten. : 
: w.g. Moh. HATTA. 

Sekian boenji soeratnja itoe, jang. 
mana maksoednja didalam bahasa In- 
donesia kira2 begini: 

Waktoe kita bertjerai jang pengha- 
bisan, saja ada loepa oentoek memintak 
pada mamanda soepaja dibelikan satoe 
boekoe pemimpin oentoek berternak 
ajam. 

Saja beloem tahoe apa ada peroen- 
toengan saja oentoek memelihara ajam 
di Boven Digoel, dan apakah keadaan 
dan hawanja disana ada mengizinkan. 
Meskipoen bagaimana djoega . saja 
hendak mentjoba” doeloe. : 

Saja mengharap benar djika maman- 
da djoega soedi mengirimi bibit ma- 
tjam-matjam sajoeran. Djika oempama 
nja saja di Boven Digoel mendapat 

roemah jg. sempoerna perkarangannja, 
maka saja hendak mentjoba menanam 
sajoeran boeat dipergoenakan bagi 
saja sendiri. Saja mendapat kabar 

bahwa padi tidak bisa berboeah 

di Boven Digoel, tetapi kalau Sajoeran 
dapat berhasil. 

Pada waktoe sekarang kami ada di 

Ambon datang tanggal & Februari j,I, 
Tanggal 16 nanti baroe kami akan be 

rangkat ke Boven Digoel dengan me- 

noempang kapal Gouvernement. 
Disini kami ditoempangkan di De- 

tachement van Politie. Tetapi makanan 
kami dapat dari pendjara, ini makanan 

sangat boeroek dan tidak bisa dimakan, 

djaoeh lebih boeroek dari makanan di- 
dalam pendjara di Betawi. Oentoeng- 

lah kami ada mempoenjai sedikit 

ocang oentoek membeli sendiri maka- 
nan. Lain dari itoe kabar kami ada 

baik sadja. Begitoe poela hendaknja 

dengan mamanda sekalian. 
Banjak hormat, 

w,g, MOH. HATTA 
—0— 

Naik pangkat Kolonel 
Dari Buitenzorg dikawatkan kepada 

Aneta bahwa moelai tanggal 28 Febr, 
1935 diangkat sebagai Luitenant- Kolo — 
nel B.J, Stegeman, sekarang Ma- 
joor dari Infanterie di Semarang. j 

Djalan kereta Api kebandjiran, 
Aneta kwatkan dari Bandoeng : Se-& 

bagai kesoedahan daripada toeroennja 
hoedjan dengan teroes meneroes, ma- 
ka djalan kereta api diantara Ge de- 
bageh dan Kiaratjondong (meliwati 
Bandoeng) kemaren soedah kebandji- 
ran, dan mendapat keroesakan sedikit. 

.| KeretaLapi hanja liwat dengan dja 
lan pelihan2 sadja, tapi tidak men- 
dapat rintangan jang lebih djelek.   
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. Tjililitan seboz 
geris, jang bermo 

- maren. : Ta 

k | jang terdiri dari ang 

—.. Kampoeng tempat g 

' bisa oendjoek. Itoe anak sekarang ada 

pada toean R. Wirian a 

Kober 7 no. 96, Barangkali ada famnij 

lie dekat maoe ambil itoe anak ber-| 

hosboengan dengan adres terseboet.| 

      

  

ia 

      

ma | kita werkloozen, loemajan djoega kare 
Ina didjoeal djoega kaartjes kalau maoe 
Idoedoek senang. Ini hal soenggoeh baik 
djoega djika diperhatikan, karena bisa 

h Blmenolong pada kesengsaraan malaise 
88 |didjaman ini. Akan tetapi sebagian dari 

  

   

  

    
       

      

   
Dengan mesin terbang ini ikoet S 

toe Parlementaire Delegatie « 2 

  

   

      
    jang membikin satoe perdjalar 

meriksaan selamanja perdjal 

Engeland ke Australie. ——    

     

   
   

  

. Emas di Javasche Bat 
Simpanan oeang emas di 

Bank, bertambah didalam min 
jang belakangan 2 Ya 

   

dengan 
—0— 

Selamat djalan, Mr. Fruin. 
Mr. Fruin anggauta Volksraad dari| 

Vaderlandsche Club, akan membikin 

tournee didalam boelan Maart, Ooen- 

toek mengoetjapkan selamat tinggal 

sebeloemnja ia akan poelang kembali 

ke Europa. Se sn 

—. 15 tjabang dari Vaderlandsche Club 

akan dikoendjoenginja. Pada tanggal 

26 Februari ia moelai akan bitjara di 

depannja tjabang V.C. di Soebang. 

Lezing tentang Volkenbond. 
Oleh Mr. Dr. Van 

| Karnebeek. 
Tadi malam Jhr, Mr. Dr. Van Kar- 

nebeek telah mengadakan lezing di 

dalam. Directiekamer dari Koninklijk 

Bataviasch Venootschap tentang ,,Ke- 
doedoekannja Volkenbond dan perhoe 

boengan2nja internationaal”. 
Lezing ini dihadliri oleh Wali Negeri, 

Voorzitter Volksraad, goeroe2 tinggi 

dari sekolahan Hakim dan Dokter 

tinggi, Algemeene Secretaris, Regee- 

ringsgemachtichde « voor Algemeene 

Zaken dan lain2 orang jang terkemoeka 

  

    

    

orang akan ijoekk 
lau soedah banjak boekti dari perboe 

Tatan demikian. san 

ee n.| 

'Idikelocarkan boeat sampai 

litoe rombongan seringkali goenakan | 
rmainan boeat djalan soepaja gam 
ing dapat perempoean dan perawan2 

ah .djanda jang kaja kalau kebetoe 
lan dapat. Lama2 ini kelakoean orang 

jak bisa mengarti, soedah tentoe 
ng akan oendjoekkan keberatan ka 

  

Beginilah sekarang kabarnja pendoe 
“doek dari kampoeng Doeri Petodjo 

| Sawah soedah berasa poela keberatan 
nja pada itoe permainan ketoprak jang 
bermain dimana itoe kampoeng, hingga 
mereka beramai-ram2itjoba minta pada 

| Jiang berwadjib, soepaja itoe matjam 
00. Idjalan penghidoepan bisa disingkirkan 
vasche |dari itoe kampoeng. 

Kabarnja di Petodjosawah ada ter- 

dapat doea aliran, sebagian soeka sama 

itoe permainan sebagian lain tidak soe 

'ka. Itoe perkoempoelan jang dikepalai 

oleh toean Soeardo tjoba belakan se 

berapa bisa soepaja itoe perkoempoe 
lan bisa bermain teroes, kabarnja ada 

dikoempoelkan beberapa tanda tangan 

dari pendoedoek jang masih soeka sa 
ma itoe permainan. Ah 

Sebetoelnja dalam ini permainan 

ketoprak, ada banjak apa-apatentang 

kepandean atau ilmoe kunst jang bisa 

kepada 

tingkatan jang tinggi dalam itoe per- 
mainan, Dan djoega dimana-mana 
sangat digemari “orang, kalau sadja 

itoe permainan diatoer setjara rapi 

dan diorganiseerd dengan baik, be 

toel2 boleh diharap djadi satoe dja- 
lan penghidoepan jang sederhana djoe 

ga atau loemajan boeat di djalan se- 

karang. : 

Alangkah baiknja djika pemoeka2 

dari itoe permainan bisa atoer satoe 

organisatie, bocat bikin soepaja da- 

patkan perhatian jang baik dari orang 

banjak dengan bisa pegang nama baik, 

lakoekan dicipline oentoek oesir atau 

royeer pada Spelers jang berboeat 
tidak baik terhadap penonton toelis 

di dalam kalangan2 cfficieel dan Pe-|, Orang” pada kita. 

ngetahoean. 3 4 : manga 

“ “Prof, Van Kan memperkenalkan 

terlebih doeloe bekas minister oentoek| pentjuerian di hotel , Tiongkok”. 
oeroesan loear negeri itoe, jang dide 

ngarkan oeraiannja dengan banjak 

perhatian sekali, Kn 
NS Ogan 

| Nasib anak koealon. 

“Djikalau bapanja me- 
SE AKB AL AAA Ita 

Pada hari Minggoe jang laloc di Tanah 
euvel scedah diketemoekan 

anak perempoean, kira2 oe- 
oen. Ini anak tidak bitjara 

tawi, hanja bahasa Priangan sadja. 
Oleh jang ketemoekan ditanja asal- 

'asalnja menerangkan bahwa ia poenja 

'iboe soedah meninggal. Ajahnja kawin 

lagi dan ia ikoet pada ajah dan iboe 
koealon (tiri) ini. Tetapi tidak Tama 
lagi ajahnja meninggal djoega dan ia 

hanja ikoet pada iboe koealon. Ini iboe 
koealon djanda berkenalan dengan) 

orang lelaki jang kiranja maoe kawin 

dengan iboe tirinja. Dan pada hari 
Minggoe itoe si anak ditinggalkan di 

djalanan. : Ft 2 

   
    

  

     

tinggalnja beloem 

R. Wirianata, Gang Baroe 

| pot  Pengiarigan 
Pro dan contra Ketoprak di Betawi 
- Soedah sekian lama ini permainan 
ketoprak sangat digemari oleh sebagiar 
bangsa kita, terlebih dikampoeng2.j 
Ini mafjam permainan seringkzli me 
narik perhatian kepada penonton jang 

deradjatnja-kira2 bersamaan dengan 

tjerita2 atau lelakon jang dipertoen- 
djoekkan diitoe tooneel, karena sering- 
kali. terboekti dari beberapa orang 

— jang dengan soeka sendiri ikoet spe- | 
ler2 dan menjerahkan dirinja dari sebab 
djatoeh tjinta kepada  itoe speler2, 

| Tetapi boekan kaoem lelaki, melainkan 
— kaoem perempoean jang banjak men | 

djadi pengikoet atau djatoeh tjinta 
pada itoe pemain. Tidak heran djoega 

“anak2 jang masih perawan2 sering 
terdengar bisa gampang. tergoda, 

o djoega perempocan jang masih ada 
'Soeami, apabila soedah ketarik dengan 
ketoprak, sering ada boentoetnja me- 

..ngikoet atau menoeroet, 

Ketika jang poenja 
kamar berpergian. 

' Kemaren sore kira2 djam setengah 
6 didalam hotel ,, Tiongkok Asemka 

soedah terdjadi ketjoerian didalam 
Ikamarnja seorang perempoean Tiong 

hoa poela jang sedang menginap di 

sitoe. Pa 

“la ini ada berasal dari Semarang 
dan oleh karena hendak pergi kelain 

Itempat lagi laloe menginap disitoe 

|oentoek beberapa malam sadja. 
— Begitoelah kemaren sore ketika ba- 

rangkali hendak melihat keramaian 

Tjap-Go Meh ia koentji kamarnya dan 

tidak sekali2 mendoega akan ketjoerian 

“Ketika ia kembali dari pelesirannja 
baroelah ia dapat ketahoei bahwa ba- 
rang2 perhiasannja seharga f 80.— le 
bih telah disambar alap2. Dengan se 
'gera djoega ia beri tahoekan hal ini 

pada politie siapa oeroes ini hal. 
| Akan tetapi sampai sebegitoe djaoeh 
si pendjahatnja beloem tertangkap, 

— dihantam. Aa 
- 

dapat kabar 

ne j-itoe jang disimpan dalam roemah 

Menoeroet penaksiran harganja itoe 

'banjaknja. 
Ketika politie diberitahoekan dengan 

segera djoega dilakoekan penjelidikan 
akan tetapi tanda2 pembongkaran tidak 

ada sama sekali, sedangkan siapa jang 

mentjoerinja djoega beloemtertangkap 
batang lehernja. ARA 

ng 

Menggelapkan sepeda firma 

| »Tjong” 
Si pendjahat be- 

& Co“ Sawali-Besar telah datang se 

orang Tionghoa “mengakoe bernama 

Tan Kim Liong tinggal di Pasar Baroe. 

fidden Java sering kita dengar la soedsh kesampaian mengambil se-. 
aggi atat prijaji kena itoe 

Seperti baroe2 ini kedjadian 
Aa en aa 

  

  

ting 

ocah sepeda dengan huurkoop sehar- 

ga f 160,— banjakja. 

Akan te'api dari sebab satoe dari 

lain hal maka telah diketahoei bahwa 

karai etawi djcega tidak kelitoe orang sampai sebegitoe djaoeh 
gaian, dimana2 timboel itoe matjam (tidak tinggal disitoe lagi dan sampai 

- permainan, kekanjakan tjoema mema- | sekarang beloemn memberi tempat 

“kai alasan boeat beladjar2 sadja boeat | tinggainja jang tentoe. 

inja soedah djadi peroesahaan antara 
adjat kunst, tetapi perlahan2 kelihatan — Dan mendjadi satoe pertanjaan poela 

apa benar itoe pendjahat bernama   mana roepanja bisa djoega djadi pen |seperti jang terseboet diatas, 

tiarian penghidoepan beberapa bangsa! 
Y 

    

Yang 

bahwa toko Borsumy kemaren malam: 
telah kehilangan 47 blok crepe de Chi- 

boedjangnja di Kampoeng MoekaBat, 

barang2 tidak koerang ada f 209—. 

loem tertangkap. 

Beberapa hatf jl. pada firma ,,Tjong 

Verslag tahoen 1934 dari Roemah 
Piatve Moeslimin. 

Soedah keloear verslag tahoen 1934 
dari Lembaga Roemah Piatoe Moesli- 
min jang kita petikkan seperloenja 

seperti dibawah ini. 

Penderma boelanan. 
Sampai pada achir tahoen 1934 

orang, ag Ogang derma boelanan 
djoega mendjadi koerang dari pada 
tahoen 1933, sehingga ada jang men- 
derma 25 cent seboelan. 

Banjak penderma jang menoenggak 
berboelan2 tidak memenoehi kesang- 
goepannja, sementara banjak poela 
mintak berenti mendjadi penderma 
berhoeboeng dengan pengaroeh gadji 
'ditoeroenkan. sa 1 

Lain-lain derma. 
Lain2 derma seperti beberapa per- 

'toendjoekkan tooneel, derma beroepa 
pakaian d.I.I. sampai kepada derma 
pisang, sajoeran, koewe, roti djoega 
dioemoemkan dalam verslag terseboet, 

Seorang Hadji Anwar asal dari Te 
gal beroemah di Gang Kebon Katjang 
No. III menjerahkan doea soerat zegel 
pembelian doea bidang tanah sawah 
jangmana dengan ichlas hati diserah- 
kannja oentoek Roemah Piatoe Moes 
limin. Waktoe hari Raja Aidilfitri jang 
laloe ini roemah piatoe djoega telah 
menerima zakat dan fitrah dari kaoem 
Moeslimin daerah Betawi dan Mees- 
'ter-Cornelis sedjoemblah 33 pikoel 
beras dan dari Sumatra Barat-Timoer, 
Indramajoe,. Semarang, Makasser dan 
Balikpapan ada diterima sedjoemblah 
f 421,07. 

Anak-anak jatim, 
. Sampai diachir tahoen 1934 jang 
laloe djoemblah anak-anak piatoe 
jang dirawat oleh Roemah Piatoe ter 
seboet ada 54 orang, diantara mana 
40 lelaki dan 14 anak perempoean. 
Jang paling toea oemoer 13 tahoen 
dan jang paling ketjil (baby) oemoer 
3 boelan. : ME 
Pendjagaan kesehatan ada sempoerna 
sekali, sementara anak2 itoe poen di 
adjar bermain sport, padvinder d.I.I. 

. Pengadjaran. 
Ada 12 anak lelaki dan 3 anak pe 

poenjaan ,,Jong Islamieten Bond” dan 
14 anak lelaki dan 6 anak perem- 
poean jang disekolahkan di Standaard 
school Gemeente. - 

Darihal roemah masih tetap di 
Prapattan no. 34, dan sewanja moelai 
dari 1 Mei . soedah toeroen djadi 
f 120. seboelan. : 

Soesoenan Bestuur. 

Pada achir tahoen 1934 soesoenan 
bestuur ada terdiri dari: 

BescherAvrouwe : Raden Ajoe Toe- 
menggoeng Ario Probonegoro, Presi- 
dente: Njonja S.Z. Goenawan, Sec- 
retaris-Penningmeesteres: Njonja Ra- 
menoen Abdul Chalik: Commissares- 
se: Njonja2 Soesman, M.D. Roem 
dan H. Moekadis, 
Anggauta Raad van Toezicht : Njonja2 
H.A. Salim dan Rangkojo Datoek 
Toemenggoeng, Toean2 : Hasan Argoe 
bie, Wirasepoetra dan R. Goenawan, 

—0— 

Penggelapan dan perdagangan 
Handelszegels pslsoe. 

8 terdakwamoelai 
diperiksainihari. 

Tadi pagi moelai djam setengah 
sembilan Landraad dibawah pimpinan 
nja Rd.Sahrip moelai periksa perkara 

Iperdagangan hendelszegels (zegel da- 
gang) paisoe jang kedoea (jang per 

orang Indonesier semoea dihadapkan 
dimoeka medja hidjau, 

Sadjak djam 8-nja mereka toeroen 
|dari gevangenis auto dimana mereka 
soedah disimpan 3 boelan lamanja di 
boei Struiswijk. 5 

Terdakwa pertama bernama Mohd, 
'Ali bin Mohd Sambar bekerdja sebagai 
hocfdmandoer dari firma Tjung Kim 
'Hwie di Batavia siapa berniaga karet 

Selandjoetnja nama-nama terdakwa 
iumnmer 2 sampai nummer 8 adalah 
Isebagai berikoet : : 

Djamhari, Sairan, Salam, Mardani, 

1 Abd. Salam, Abd. Wahab, dan Soera. 

Ini semoecanja didakwa soedah men- 

djoeal zegel2 dagang jang soedah di 

pakai sama Mohd. Ali. Dan Mohd. Ali 

sendiri menoeroet soerat pendakwaan 

soedah berdaja-oepaja loloskan dirinja 

dari pendjoealan di postkantoor dan 

begitoe telah terima oeang dari kassier 
itoe firma sedjoemblah f 2285. — jang 
mana ogsang ini digoenakan oentoek 

membeli zegel, 
Temponja ia mendjalankan itoe per- 

boeatan adalah dari 4 29 Augustus 

1932 sampai tanggal 25 Juli 1934. 

Djoembjahnja publiek ada loear biasa 

banjaknja sampai diroeangan loear. 

Setelah djaksa selesai dengan soerat 

dakwaannja laloe dihadapkan dibang- 

koe pesakitan pertama jaitoe Mohd, Ali, 

Apa kau soedah mengakoe telah 

menggelapkan oeang f2285.— dari!   
- 

  

djoemblah penderma boelanan ada 174 | 

rempoean disekolahkan di H.L.S. kel. 

'tama kita telah kabarkan) dimana 8 

advertentie jang masih mendjadi 
Beberapa hari jang laloe beroeroet-toeroet kita telah moeatkan 

satoe teka-teki sampai semalam. 

Disinilah njata bahwa opzetnja firma ,,Dieng“ jang terkenal 

tidak ketjiwa. Semoea tram jang pakai reclame ini,merk penoeh 

berdjedjal semalam ketika, Tjap-Go-Meh di Betawi. Satoe succes 

jang besar dan keoentoengan bagi publiek ! 

  

firma Tjung Kiem Hwie oentoek mem 
beli zegel2 palsoe ? 

— Saja tidak tahoe bahwa zegel2 
jang saja dapat beli dari terdakwa 
Mardani ada palsoe, 5 

— Beberapa tahoen kau bekerdja di 
sitoe Pdan sebagai apa? 

— Toedjoeh tahoen dan saja mesti 
tempelkan zegel2 jang saja mesti beli 
sendiri dari postkantoor di soerat2 
kontract karet. 

— Apakah kau tidak tahoe bahwa 
zegel2 jang kau terima dari Mardani 
itoe ada palsoe oleh karena bisa di 

lihat dari harganja ? Seperti zegel jang 
f 10.— boleh dapat beli padanja de- 
ngan f7.50.— dan jang f 40.— boleh 
dengan harga f 20,— sadja? 
Terdakwa diam oleh karena djoega 

ja merasa salah. 

— Setelah kau satoe kali beli itoe 
zegel sama Mardani, selandjoetnja sia- 
pakah orangnja jang kau soeroeh beli? 

— Saja poenja boedjang jaitoe 
Djamhari. 

— Dimanah kau beladjar kenal de- 
ngan Mardani itoe ? 

—Mardani bisanja datang kegoedang 
membawa slof, sepatoe dan lain-lain 
barang lagi oentoek didjoeal sama 
personeel toko saja. Pada satoe hari 
saja ketemoe dengan itoe orang. De- 
ngan lantas timboel pembitjaraan 
bahwa saja lebih baik serahkan sadja 
oecang jang saja mesti belikan zegel 
padanja. 

Oleh karena tidak mentjoerigai 
soeztoe apa, laloe dengan ridlo saja 
serahkan itoe oeang kira-kiraf 100.— 
banjaknja. Sepoelangnja ia serahkan 
zegei2 jang saja mesti pakai. Dan 
satoe kali saja tidak mengetahoei bahwa 
itoe zegel2 adalah zegei2 jang telah 
dipakai. 

— Berapa kali kau soedah ber- 

boeat demikian ? 
— Selama 2 tahoen itoe saja pernah 

4 kali menjoeroeh Mardani membeli 
itoe zegel2, 

— Kenapa kau tidak soeroeh boe- 
djang atau pergi sendiri ? : 

— Ja, saja banjak pekerdjaan dan 
boedjang dikantoor tjoema satoe orang 
sadja. : 

— Bagaimana kau poenja fikiran ke 
tika. mengetahoei sedikit bahwa itoe 
zegel ada palsoe dan bagaimana fi- 
kiran kau ketika menerima oeang 
sedjoemblah f 1,50 dari Sairan sisanja 
beli itoe barang ? 

.—Saja ketahoei itoe barang ada pai! 

soe oleh karena lijnnja tidak bagoes 

lagi. Saja fikir ini boekan palsoe akan 
tetapi boleh djadi salah pasang. Se- 

perti didalam contract mesti dipasang 
zegel f 10.— akan tetapi ditempelkan 

zegel jang f 7,50. 
Ketika saja terima oeang dari Sa- 

iran jaitoe boedjang saja, saja anggap 

bahwa itoe ocang adalah oeang oen- 

toek meloenaskan  perhoetangannja 

pada saja. Ka 

' — Djadinja maksoed kau disini, kau 

tidak tahoe sama sekali bahwa itoe 

barang palsoe ? 
— Tidak ! 

— Berapa kau poenja gadjih? 

-—£ 40.—, satoe boelannja dan saja 

mempoenjai seorang istri dan anak, 

Gadjih jang sebegitoe ada tjoekoep 

bagi terdakwa 3 orang. . 

Setelah itoe laloe Rd. Sahrip mem 
batjakan keterangan jang terdakwa 

zoek, | 

dengan diketahoei bahwa itoe semoea 

paisoe. 

Kemoedian dihadapkan 
kedoea Sairan, 

terdakwa   
  

Dengan pandjang lebar dan melan- 
toer Djamhari mentjeritakan bahwa ia 
tidak berdosa sama sekali. Sebab ia 
disoeroeh beliitoe zegel-zegel dagang 
oleh Moh. Ali pada Mardani. 

Bila ia terima oeang f 10,— oentoek 
membeli zegel maka ia serahkan itoe 
oecang pada Mardani. Dan ia ini be-, 
rikan padanja satoe boengkoesan entah 
tersimpan apa (?) 

— Benar kau soedah terima oeang 
sedjoemblah f 2.— dar? Mardani ? 

— Betoel toean, 
— Apa maksoednja Mardani dengan 

oeang itoe? 
— Saja tidak tahoe, 
— Dan dimoeka politie kau terang 

kan bahwa kau soedah mengetahoei 
lebih doeloe bahwa Mardani itoe 
mempoenjai itoe burang. 
Terdakwa diam dan tjoba poetay- 

balik omongannja. 
Dalam pemertksaan kedoea orang 

ini njatalah bahwa mereka tjoba tim- 
pakan kesalahannja satoe sama lain, 

Djadinja Mohd, Ali terima oeang 
»potongan” dari tiap2 zegel jang ia 

beli sedjoemblah 40pCt. sedangkan 
Sairan djoega tidak loepoet dari oeang 
»Gjalan. 

Dalam pemeriksaan didalam perkara 
nja terdakwa nummer 3 jaitoe Sairan 
hakim sampai djengkel oleh karena 

orang ini pada waktoe 2 menjalahkan 
politie oleh karena ia soedah berikan 

lain sebab ditakoeti katanja. 
Sairan poen ditoedoeh soedah toe- 

roet membantoe kemadjeeannja ini 
pendjoealan dengan menerima oeang 
Djamhari boedjangnja Mohd. Ali. 

Pada satoe hari Mohd, Ali ketemoei 
Sairan dan bilang padanja bahwa ia 
akan beli zegel2 dagang, Dengan Ian 
tas sadja Sairan. pergi sama Marcani 

bilang padanja bahwa Mohd, Ali hen- 
dak membeli itoe barang barang, 
boeat , menolong“ sama kawannja. 

— Apakah kau melihat bagaimana 
roepanja itoe barang ? 

— Saja tidak tahoe, sebab terima- 
nja djoega soedah diboengkoes, 

— Apakah kau tidak bikin sendiri, 

itoe zegel soepaja kelihatannja bagoes 

dan begitoe nantinja bisa didjoeal 
sama Mohd. Ali ? Boekankah dengan 
djalan -begitoe kau mendapat lebih 
banjak oentoeng ? 

mempoenjai ingatan demikian, 
— Berapa kau poenja gadjih ? 
— Doea poeloeh roepiah. 
— Apa t,oekoep sebegitoe ? 
— Setjoekoep-tjoekoepnja. 
— Kenapa kau berboeat demikian ? 

Apakah kau tidak tahoe bahwa kau 
akan dihoekoem lantaran meroegikan 

pemerintah Hindia Belanda ? 

—Saja tidak tahoe toean, Saja me- 
njesal sekali. 

(Pemeriksaan masih teroes). 

  

BIAK WAK VAKU 

DIMINT 

  

  
Mohd, Ali toetoerkan di vooronder- 

Jang akan mendjoeal Tweedehand- 
sche. Drukkerij Compleet jang bisa 
menfjitak dengan sederhana (hoeroef 

Disitoe telah njata ada berlainan, Arab dan Latijnl. : 

sekali. Ketika hakim mendesak maka | Penawaran diadreskan kepada H. MAN- 

ja mengakoe teroes terang kesalahan-|SOER abonne No. 6190 Commissie- 

nja jaitoe telah membeli itoe barang2 and Tjilegonwey Serang (Banten.) 
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keterangan dimoeka pengadilan jang . 

— Tidak toean, sajang saja beloems- 
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Baris dihadapan Sri Ratoe. 

Soldadoe laoet jang doelve dipeker- 
|djakan sebagai politie d-daerah Saar, 
'berbaris dihadapannja Sri Ratoe dan 
Poeteri Juliana... ..« 

Pertoendjoekan ini menarik banjak 
sekali perhatian. $ 

  

   

  

  

lagoe Wilhelmus. 

      
. Itiakap-tjakap denga 
,titoe soldadoe Ia 

“,.ldan dengan officier sr Inggeris Moore, 

. “liang doeloe meneroeskan perhoeboe- 
1Ingan diantara soldadoe laoet itoe dan 

Staf dari politie'internationaal didaerah 
Saar. Pa. 
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AMERIKA 
IPemogokan lift boys di Amerika 

New York gemetarta- 

koet. en 3 1 

New York, 17 Feb. (Aneta) Pembe 

sar2 Gemeente New York soedah di 

gemparkan oleh perniatanldari lift boys 

(orang orang jang melajani kamar jang 

naik keatas, berhoeboeng dengan ting 

ginja roemah2 di Amerika) oentoek me 

ngadakan pemogokan berhoeboeng de 
Nah msi hap : Haa 2 aiih? 

2 $ ngan permintaan naik gadji "3 

baroe di Indonesia. 200,000 lift boys dan pegawai2 dari 

ai boelan Aug. Dienst Gedoeng2 Gemeente .hendak 

18 Pebr. (Aneta) Memo | berhenti bekerdja, ditoenpgoe moelai 

tentang begrooting waktoe tengah tengah malam. — 

rtakan bahwa itoe edja |, La Guardia, Burgemeester dari :h 
se akan dipeladjarkan moelai York mempoenjai perniatar oentoe 

lan Augustus di sekolahan2 mempekerdjakan Politie dari Gemeente, 

Pe pa perniatan mana 

a goal jang 
. “dibikin di 

kepalanja telah dib 
jan jang belakanga 

Peka2 
n nklij esluit diperkenankan 

loeka2 hebat. Politi ari keradjaan Inggeris 
. B, S, Larkinks. 

Consul dari Amerika 
W.A. Foote. 

sama djoega  artinja 

dengan keadaan peperangan (staat van 

beleg). 
AA ) 

Orang berpendapatan bahwa satoe 

dari lift-boys akan mem- 

kesehatan badannja dan 

(Menjiarkan Pamflet Anti Fascisme. 

26 orang ditangkap, (pemogokan 

Amsterdam, 18 Feb. (Aneta)| Pe! ehatan 

Berhoeboeng dengan adanja bla 2 kesempoernaannja bermilliocn2 2g 

kali orang2 Duitschland waktoe dia iang, berada Ke Koe 2 

dakan itoe pertandingan voetbal dista- | m' F2 jar aer Pa peka 

terdjadi, mereka mesti naik tangga be 

berapa riboe banjaknja. 13 

| - Semoea gedoeng2 sekarang didjaga 

oleh politfe” “0 

Pemimpin dari itoe pemogokan ti- 

dak maoe mewartakan waktoe apa 

       

  

   

  

. 

1", dimana mereka akan ditem 
ditempat orang pindahan (emi- e 

erbliif) mereka akan beri (dion Amsterdam telah disiarkan soerat2 

rgi ke Singapore de-|pamiflet jang berisi anti-Fascisme. 

eka sendiri, “| 26 orang jang menjiarkan pamflet2 

— $ 0.0. Jitoe telah ditangkap. : 

1 aus | Pamilet itoe berwarna oranje (merah- | 

Wali Netae dan pemimpin Frzcties- koening) dan roepanja seperti program | 

— Berdjamoe diistanar ma dari itoe pertandingan voetbal sa LT Ca 
Itoe perdjamoean jang akan diadaka lg 5 — litoe pemogokan akan moelainja. 

ji istana Gambir oentoek pemimpindt 5 “an 2 in 

— frecties di Volksraad, kemaren mamak ET Mean en 

— diadakannja, dengan penghadlirannja “ga : sa 

hri Mr. De Van Kamebeek...: 1 2.muu c Dm maan sena | 

Doea2 Excellenties bertjakap-tjaka- |($ - as 
0 | 

    
    

   

    

    

  

   
   

     

     

        

   

  

  

  

       
    
          

  

   pan lama sekali “dengan beberapa 
»gauta2 Volksraad jang paling ter-/$ 

(| kantjing Jas dari Parlemoer terboengkoes si 

Pentjoerian plaat Gramofoon, - (N| perak 935/000 per stel (6 bidii) 
   gap 

       

       

       

    
     
   

  

   
    

      

  

   

    

  

   

          

   

  

Boeat keroegiannjall | pompet sigaret dari lapis perak p. St... 1.75 

inhardt &Co.| | Bni pet sigaret dari pera k dalem  etui, Haa 

Ne KE ea Si. 3 “Uari : apada ma Steinhardt|$ ai : 3 
Batavia | sendok thee dari lapis perak, per dozijn dalem 

Peng as on eetaLP 675 per 3 dozija etui TIM 
“IE morloge “tan gan boeat Njonja dari CHROMIUM dengen 

Bi 0 pita item. Perkakas Anker. , - F 15- 
1 BI EN APP eh seat 1 i i krt. 

Inna aman Ke io Se NP an FS 
ri CHROMIUM moelai 

dari, . F 8.50 

sa |. dari MAS 14 krt. F 60,- 

Nu Sedia roepa-roepa model jang paling baroe 

IFRMA KOUW &« L. yE 

pil... TOKO MAS —INTEN 

k dial | pasar Baroe 88.” — — Teli. WI. 1535. —— Batavia-C. 

    

    

  

Eh -Horlogeta » gan boeat Toeam da 

    

  

  

  

PIST 
Typen is geen kunst, zegt 

men weleens, naar blind- 

Penata dat is iets 

wat tegenwoordig vereischt 

S wordt. ...... en dat iswel 

|een kunst. 
Onze cursus stelt U in 

staat U-binnen zeer korten 

tyd te bekwamen in het 

typen volgens het 10-vi- 

ngerig »Blind- Systeems 

De lesgelden zijn zeer 

laag gesteld. 2 SN 

Demonstraties worden op |. 

verzoek gaarne door ons 

gehouden. ea 

  

  
fingers (Invisible-System' ,,Blindschryven" 

Gg. Klientji binnen 49 

(to Gg. Bridjol 

Straat Gg. Klientji -   

Den Haag, 18 Fesr. (Anetal.| 

' Achirnja bersama-sama. menjanjikan 

Sri Ratoe dan Poeteri Juliana ber-| 
ommandant dari 

'Kolcnel Dorren: 

Sementara waktoe telah diadakan 
pembitjaraan dan lain2 djalan soepaja 

mempekerdjakan dengan sebisa2nja 

soepata itoe pemogokan tidak akan di 
landjoetkan. 

A3 0 

| AZIA 
Oeroesan oeang Tiongkok. 

Doea matjam oeang 
perak 

Shanghai, 19 Feb. f|Aneta). Di 
kabarkan oleh kalangan jang berkoeasa, 
bahwa tidak selang berapa lama lagi 
ditoenggoe pengoemoemannja atoeran 
bahwa oeang perak jang dimasoekkan 

di negeri Tiongkok mesti di-,,ear- mar- 
ked” (di-tjap). Di dalam tempo 6 boe- 
lan, oeang itoe boleh dikeloearkan lagi 
dari Tiongkok dengan tidak oesah 
membajar bea pengeloearan, 

Atoeran demikian artinja bahwa di 
Tiongkok di dalam tempo jang akan 
datang akan ada 2 matjam oecang perak, 
jalah apa jang sekarang soedah ada 
di dalam negeri dan jang hanja boleh 
dikeloearkan dengan membajar bea 
pengeloearan, dan oeang jang di ,ear- 
marked” itoe. : 

Dengan atoeran ini, diharap bahwa 

so'al kekoerangan oeang di Tiongkok, 

di dalim tempo jang akan datang,   Jakan bisa tertolong. 
mama NA EL EA AaaA MAMA 

  

  

  

APOTHE EK ,BAN AN” 
  

Senen 83 — 

  

Telf. WI. 314 — Batavia-Centrum. 

Recept-recept Dokter 

dan 

Terima 

Boleh 

diroemah 

ambil anterken 

Franco 

  

    Monster djika 
onkos kirim, Djoega 

Moenoenggoe dengan 

maut 

TOKO COOPERATIE ,BOEDI ISTRI" 
PRIBOEMI MANONDJAJA 

  

Selamanja kita sedia ketjap blekan dan botolan no. 1 
dan no 2, keloearan C,B,I. Manondjaja jang soedah 

$ . terkenal dimana-mana tempat. Rasa" ja dan haroemnja 
kita teroesah seboetkan 'agi. 

Harga boeat djoeal lagi, direken harga jang pantes, 
Atoer pesenan selamanja dengan REMBOURS. 

diminta, dikasih pertjoema, ketjoeali 

3 jang tida kalah sama minjak Tjiamis. 

poenja pesenan. 

Pengoeroes €. B.I. Manondjaja 

  

kita mendjoecal minjak klapa, 

hormat Njonja2 dan Toean2   
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  Jiran 

HOOFDAGENT. 

AGENT: 
AI 

MA 

    
   
Ll 

     

    

   Tan 
poesing kepala ,sakit- 
peroel ,enek, moenia2, 
loeka2. masoekangin, 

meloeang 

harga per potje fos2ict 
loear Java fousct 
djoeal lagi rabat baik 

DI/TRIBUTEUR: 

S0UW HAN JAM   
  

  
  

    
    

     

Batavia-Centrum   
        
   

N.B, Harga satoe sen tida kasi haik. Publiek djadi hakim harga, 

  

Pembadik "“ 
Satoe keoentoengan dan | 

satoe kelonggaran lagi bocat PURLIEK 

Tidak pandang berapa banjaknja 

belandja «”— 

Belandja DJAHIT VAN 
Hormat Kami 

Hs. Vrg. DJOHAN-DJOHOR 
5 — Batavia-C. 
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Ini malem dan malem 

ala Jaan | brikoetnia 

    

    

   
     

   
   

  

   

  

maka K. GAMISCH mempertoendjoekkan 

“Satoe film keadaan perang besar jang beloem pernah diper- 

- toendjoekkan disini. 

HET ONZEKERE     
(NASIB JANG TIDAK TENTOE) 

Peperangan jang sangat heibat, mengerikan, seram, dan ber- 

bahaja. 

Reclame lebih djaoeh tidak perloe, orang boleh saksikan sadja 

sendiri, bagaimafta pemandangannja ini film dimasa perang 

besar. Perasaan belas kasihan tidak ada sama sekali 
terhadap moesoeh. 

Soenggoeh djiwa manoesia tidak berharga dalam waktoe itoe. g 

, 1» z Es - 5 

    

  

  

TER BT E NT IE N— 
A D DV K 2 GLOBE THEATER 

  

  

' DOLORES DEE RIO dan 

Ini malem dan malem brikoetnja 

,BIRD OF PARADISE" 
DENGAN 

JOEL MC, CREA 

Satoe R.K.O. Radiofilm jang mengherankan, mendahsjatkan, 

penoeh dengan pemandangan2 jang menarik hati. 

Soeatoe lelakon pertjintaan di poelau2 dari laoetan Selatan. 

Lagoe2 dan muziek jang sangat merdoe jang membikin toean 

poenja darah mendjadi panas, tertarik seperti djoega toean be- 

rasa ada dinegeri sana.— Lihatlah pesta2 dari orang kanibalen 
dan mereka poenja dansa jang memboedjoek. 

Dimana-mana tempat jang soedah mempertoendjoekkan ini film 

tidak tjoekoep satoe minggoe sadja oleh karena ini film amat 
disoekai betoel oleh publiek. 

Saksikanlah tjara bagaimana Dolores Del Rio jang sekarang 
telah mendjadi populair, bermain dalam ini film. Dengan per- 

gerakan badannja jang tjantik-molek, dapat mempengarcehi hati 
sekalian penonton, 

2 

DJAM sinjara 

    
  

    
    

        

       

       
    

          
      

  

   
   

Ini malem dan malem berikoetnja 

He'sa rambli Rorneo whe 

doesn't haveto chear—because 
ae never makes a bargain. 

But his pal and 1 gal god 
plang of their own! 

   

       

      
    
        

  

    

YTRA NGERS 
"IN LOVE" 

“5 Garamouni Picture 

FREDRIC "MARCH £ 
Il” KAY FRANCIS 5 

: 0000 STUART JULIETTE 2 
IL. ERWIN “ COMPTON Pe 5 

- : 

Sama KAY FRANCIS jang tersohor sanget perlente di Hollywood 

  
FREDERICH MARCH terkenal dalem Dr. JEKYLL en Dr. HYDE 
dengen terbantoe STUART ERWIN jong ketiak, Drama jang 
loear biasa en bagoes. 

Moelai harf Kemis dan Mata Djoemahat. 

Ban : Ctuhjahs Parade” 

| 
| 
3 

  

  

   
   

   
   
   

  

   

  

   

  

  

    

Djangan didjawab, lebih “tk diam-diam pergi sadja ke 
Kliniek Dr. Koetjing Pasar Senen 214 Batavia-C. bawa wang, 

Ea of tidak sama sadja ditanggoeng moesti dapat obat, tidak pilih 

orangnja semoeanja diterima dengan hormat, dioeroes beres 

penjakit doeloe dan nomor dibelakang sekali baroe bitjara per- 
kara wang. 

Obat mata Koetjing ialah RADJA dari segala obat mata. 
  

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

” 

28 
8 

MINTALAH PER ,REMBOURS" 

F 

  
   
   

  

Boeat djoeal lagi dapat 40 pCt rabat. 

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

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

The Cat He PEP KOETJING. 

     

   

      

    

   

    

       

Batavia Centrum. 

  

CINEMA PALACE Boa 

  

ena 

ob ajaa urus ru AU 
  

HOLLYWOOD THEATER 
BATAVIA 

Speciaal dubbe! programma melaenken boeat ini aka: 

THE LAST OF MOHICANS 
(Moesnanja bangsa Mohicans) Bagian ka 3/4 

dan ,/MISS YUEN LAN 
Anak-anak bolehnonton. 

PANTJORAN - 

  

Besok malem dan malem berikoetnja 

RICH RD TALMADGE itoe djago acrobat jang terkenal dalem 

21 RATE TREASURE" 
'bagian ka 1 sampe & 

Richard: Talmadge poenja tjara lompat dan berklai jang kaknseh 
5 “tida perloe dengan poedjian. 

CENTRALE BIOSCOPE 
Mr, Cornelis 4 
  

  

Boeat hari SENEN 18 dan SELASA 19 Febr. 1935 

PROGRAMMA BESAR 

Goena menambah keramean TJAPGOMEH kita sengadja pilih 

satoe film jang besar serta rame dari Universal: 

KESATOE »GUN TSTE 

dengen acteur jang djempol 

KEN MAYNARD 

KEDOEA 

»THE LUCKY TEXAN“ 
JOHN WAYNE 

Satoe djago moeda baroe, jang aken nanti mendjadi-populaire 
& antara publiek. 

dengen 

- 

Senen Bat-C. 
    

Ini moelem dan malem berikoetnja 

DIPERTOENDJOEKEN : 

Satoe film Metro Super Special de Luxe. 

ESKIMO jang nanti membikin semoea penononton merasa 

poeas dengen kedjadian-kedjadian jarg sanget locar biasa, 

ESKIMO ada salah satoe film jang penoeh perklaian-perklaian 
jang sanget Ngeri dan heibat. 

Tanggoeng dari deel pertama hingga pengabisan sanget rameh. 
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| KIALTO BIOSCOOP 
  

Moelai bertempat 

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

Koningsplein Noord no. 9 
Teletoon Wit. no. 625 , 

Djam biljara 7—8 pagi 
4—6 sore 68 

  

  

R. Soetrisno 
IND. ARTS. 

ALG, PRACTYK 

7—8 PAGI 

5 — 7S0ORE 

Oude Tamarindelaan 131 Telf. No. 

Wit. 1696 44 

IN NUN INN YM 
  

  

  

  

  

MEUBELHANDEL 

HADJI DJAMALOEDIN 
16 Uir-Passarstraat-dekat Hotel 

»CENTRUM“— Palembang. 

Sedia dan djoeal roepa2 barang 
perkakas perhiasan roemah tangga 
seperti : 

Lemari - Zittje- Medja Toelis - Medja 
Makan - Koersi - Randjang - Bultzak, 
dj Kk 

Pendjoealan dengan 
dan ,Huurkoop”. 1 

Djoega terima segala pesanan roe- 
pa2 barang menoeroet keinginan. 

.Contant” 

178 

  

  

  

INFORMATIE-ADMINISTRATIE 
& INCASSO BUREAU 

SUMATRa: 

Diatas toko Meubel H. Djama- 

loedin — 16 Ilir Pasarbaroestraat 
  

Sanggoep mengoeroeskan: 

Segala Belastingzaken, 
Perkara2 Civiel di moeka Hakim, 

Rekest2 — Boekoe2 dagang — 
Penagihan2 d.l.I, 

Toean2 jang berkepentingan di- 

persilahkan ambil perhoeboengan, 

ongkos2 ditanggoeng mengimbangi 

keadaan, kalau perloe kita vrijkan. 

Menoenggoe dengan hormat, 

Directie, 

179 R. M NOERDIN 
  

  

  

SOEDAH TERBIT 

»K risis Ekonomi 

dan Kapitalisme" 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 

tebalnja XII -f- 90 moeka 

' formaat 16 X 24 cm. 

ISI KITAB: 

Il. Indonesia dalam krisis. 
. IN. Dari hal pengertian ,,krisis. 

1. Tingkat- tingkat zaman per- 
ekonomian. 

IV. Soesoenan perekonomian 
. dan krisis. 

V. Keterangan kunjuktur dan 
cyklus. 

IV, Depressi sekarang. 
VII. Politik kunjuktur. 
VIII. Penoetoep. 

PENERBIT St. LEMBAG TOEAH 
Gg. Kebon Djeroek 37 

Batavia-Centrum. 

Pesanlah lekas, ditjetak tidak 
banjak, harga tjoema f 0,60 In 
f 0,10 ongkos kirim. 

” REMBOURS TIDAK DIKIRIM, 

Di Betawi boleh dapat pada, 

Toean Soemanang, Kramat 174.   Administarie Peman dangan   126 Senen 107.      
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Sebagai alat djoeal beli dari d 

    

  

. mas ada mendjadi basis dari crediet 
an sebagai barang perantaraan oen- 

toek pembajaran internationaal, artinja 
las ada didjadikan oeang internat 

al, dari satoe neg 
in negeri dengan harga ja la, 
toe sebaliknja. Dari ini'laloe me- 

mboelkan standaard jang tetap dari 
arga, jang diseboet djoega standaard | 

.€@mas. Tetapi ternjata pada waktoe 
jang sangat soekar ini banjak negeri 
tidak bisa memegang tetap standaard 
ma S, karena meskipoen djoemblahnja | 

aad mas didalam doenia ini 
ndjadi bertambah, dibanding dengan 
cajaan negeri tentang mas ada 

erbedaan djaoek: jang baik lain hari 
ja kita toelis “tentang voorraad 

didoenia ini... - | 
rhoeboeng tidak sepadan per- 

     

  

    

   
  

  

     

    
    
     

   
   
    
     

  

    
   
   
   
    

ti 
ndingan negeri tentang kekajaannja, 
kan keadaan itoe tentoe memboeat 

engaroeh jang tidak baik terhadap) 

— pada economie dan perdagangan. Di- 
satoe negeri sepert rerik er 
oeirpoek2 emas, tetapi dilain negeri 

seperti India, Zwitserland etc. ada 
'koerang sekali, ini jang menjebabkan 
taloe djaman mendjadi kekoerangan 
oecang Berhoeboengan tid.k dapatnja 
memboeat standaard emas dipegang 
tetap, maka banjak negeri jang laloe 

melepaskan standaard emas, karena 
mas harganja laloe naik mendjadi 

stapi harga2 emas mendjadi tinggi, 
3 berarti poela toeroennja harga 
rang lain2nja. Negeri jang soedah 

melepaskan standaard emas -banjak | 
— djoega, seperti Tiongkok, India, Brit- | 

tanie, Djepang, dan Nederland menoe| 
:roet telegram baroe2 ini minister Co- 

- #ijn dalam pidatonja ada membelakan 
0entoek tidak merobah standaard emas 
ang sekarang... Ganti oentoek oe- 

“ koeran oeang, jaitoe logam nummer 
doea dari mas, alias perak. Berhoe- 

- boeng dengan ini djoega maka so'al 
| perak sekarang mendjadi r-mai dibi- 
| #jarakan dalam kalangan economie, 
karena laloe mendjadi perdagangan 

ang ramai. 2 Se 
Perak ada satoe logam seperti emas 

joega soedah dipakai sebagai alat 
oea! beli dari moelai zaman doeloe. 
api orang tidak tahoe dengan betoel 
amana logam ini permoelaan dike- 
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OCKd! : 

Menilik jang terseboet dalam boe- 
'koe Genesis, ternjata bahwalogam 
perak itoe soedah lama diketahoei 
orang, semendjak nabi Ibrahim. 
alam itoe boekoe soedah diseboet, 

'itoe nabi jang tersohor kaja, karena 
yanjak mempoenjai binatang ternak, 

emas dan perak. 3 

(Kl. 42000 tahoen sebeloemnja nabi 
| Isa, jaitee ketika perhoeboengan dagang 

antara bangsa Babyloni dengan 

jangsa Phoenisi masih ramai, 
maka banjak dipergoenakan djoega 

. 

39 

     

    

    

   

    

  

    
     

   
    

    

    

   

   
   
     

   
    
   

      

| karena banjaknja mengeloearkan perak 
— ketika itoe, dan djoega terkenal satoe- 

| satoenja keradjaan jang kaja diwaktoe 
jang kekajaannja dari pendjoealan 

| perak. Se anu Kena Ta 
Dalam pekoeboeran bangsa T sc hu 

den dipegoenoengan- Asia Oetara, 

aka disitoe kedapatan barang-barang 

    

m 
ang berasal dari perak, dan djoega 
didekatdja tempat terseboet ada ter- 

pat bekassbekas tambang perak 
djaman doeloe. 
am tambo keradjaan Babyloni, 

diseboetkan bahwa Cyrus waktoe 
hkan tanah Asia merampas 
anj 14 djoeta KG. Dan 

ga seboeah astana di 
dinding dan atapnja 

boeat dari pada perak dan 

x 

  

  

keti | kera jaannja Roema- 
ng perangnja dengan negeri 

       

   
   

dalam babad 
| kita bahwa perak soedah 

orang Timoer.— Pengaroeh peral 

| Oleh pembantoe kita K.S. 

“Dari pengalaman jang soedah-soedah, | Sesoedah bangsa2 di. Europa ber- 

i- 

ri bisa dibajarkan |, 

|penting sekali dan sampai sekarang 

diangkoeti ketanah Europa oleh bangsa 

ta roepiah. 

1 seperti Amerika ada ber| 

itoe. Keradjaan Phoenisi ada terkenal | 

| disekitarnja ak logam |lar sadja. Berhoeboeng dengan mero- 

wa masoek kedalam nege- |sotnja harga perak dan tingginja har- 

i barang k ngan.|ga emas, maka timboel beberapa daja 

gloepaja oe 

  

     loekala.- Banjak dipakai oleh 
«dalam pergaoelan hidoep— 

pindah2 tempat, baroelah dibahagian 
Idinnja di Europa orang moelai kenal 
tentang peroesahaan perak itoe, seperti 

: Hongarye, Tirol, Noorwegen, Ing. 
gris dan Frankrijk. Dan dari sini mea- 
djalar ke tanah Amerika, jaitoe ber- 
sama2 dengan bangsa Europa menda 
patkan tanah itoe. Peroesahaan perak 
di Amerika, teroetama di Mexico ada 

masih teroes. diperoesahakan orang, 
dan makin besar hasilnja. Moela2 hasil 
perak dari Amerika Selatan banjak jang 

Spanjol “dan Portegis. Dalam boekoe 
tambo Belanda ada diseboetkan, bah- 
wa ketika Piet Hein merampas armada 

Spanjol jang membawa perak, maka 
poelanglah ia dengan membawa barang 
rampasan itoe jang berharga 12 djoe- 

Perak dari tanah Mexico moela2 
masoek kedalam tanah Europa pada 
tahoen 1522 dari Tambang. Tasco. 
Dalam tahoen 1540 banjak tagi tam-| 
bang2 baroe diboeka orang, teroetama 
sekali di Guanaxuato. 

Kebanjakan tambang?2 itoe tempatnja | 
|ditanah jang koerang soeboer,ada jang 
soedah bersih dan jang sebahagian 
besar masih kotor tertjampoer dengan | 
barang logam lainnja. Tjampoeran itoe 

. Warna logam itoe jang masih kotor 
bermatjam2 tetapi setelah dimasak 
mendjadi poetih mengkilat banjak me 
narik hati manoesia. Seolah2 ada satoe 
pengaroeh jang orang soesah boeat| 
tidak senang padanja. 

djoega berhoeboeng dengan sedikitnja 

hasilnja maka peroesahaan perak itoe 

sekarang mendjadi sambilan sadja (by | 

tembaga, tetapi djoega cesahakan pe- 
rak djoega jang terdapat didalamnja. 
Lebih pocia boeat sekarang karena pe 
rak harganja ada djatoeh sekali. Sebab 

peroesahaan perak itoe ada hasil tam 
bahan, mendjadi tambang atau parit 
perak itoe tidak mendjadi koerangan 

semalah mendjadi banjak jang menje- 

babkan djoega hasil perak makin lama 
makin madjoe. : 

Sebab soekarnja dan perloe mema- 
kai kapitaal banjak, maka boeatseka-: 
rang tidak ada tambang jang speciaal 
hanja mentjari hasil itoe sadja. Pepa- 
tah orang Spanjol ada memboektikan 
soekarnja memboeka parit perak, jang 
'berboenji begini: “Orang haroes me- 
'ngabarkan parit emas oentoek mem- 

'peroesahakan parit perak. “Tanah2 

jang teroetama banjak menghasilkan 
perak jalah : Mexico, Amerika Selatan, 

Canada, Nieuw Zuid Wales, Peru dan 

Djerman. 

Tetapi meskipoen hasil perak itoe 
selaloe bertambah, harganja selaloe toe 

roen sadja. Moelai tahoen !870 harga 

itoe selaloe toeroen2 sadja, sedang 

'sebeloemnja tahoen itoe harganja bolelr 

Idibilang tetap dengan baik. : 

Sekarang harganja merosot banjak 
sekali, 
seorang mining ingenicur jang terke nal, 

jaitoe tocan Mr. John Hays Hammond, 
sedari “orang Griek di Laurium, pada 
600 -.tahoen . sebeloemnja nabi, Isa, 

moelai  mengeloearkan oeang perak 

'sebagai gantinja ocang tembaga, har- 
ganja perak beloem pernah toeroen, 
sampai begini rendahnja. 

Dalam 1870 harganja 1106, dalam ta 
hoen 1880 mendjadi 1 dollar Amerika 

lebih, tahoen 1910 perak pernah toe- 

roen banjak sekali harganja mendjadi 
60 cent dollar satoe erz. Tetapi seka 

tang harganja tjoema ... 35 cent dol- 

| 

ntoek membikin normaal ke 

adaan itoe, karena toch kalau hal itoe 

jang boleh dipertjaja telah dikeloear- 
kan seboeah makloemat jang melarang 
dalam soerat menjoerat dienst mema- 
kai perkataan terseboet di atas, 

hasa Melajoe fijak enak-di 
sedang dalam soerat menjoerat per-| 
kataan itoe memang tidaklah pantaSj 
dipakai dan haroeslah “dipandang se- 
bagai 
maka perkataan itoe dilarang digoena- 
kan dalam soerat menjoerat dienst. 

'Berhoeboeng dengan soekarnja dan| 

dan menoeroet anggapannja| 

Ter beschikking pada Proc-Generaal. 

Generaal dengan pangkat dan titel 
Hoofdambtenaar ter beschikking, Mr. 
H. van Santwijk, belakangan wd 
Secretaris dari Raad van Indie. 

ta bahwa Regenten-Conferentie oen- 
toek Djawa Tengah di Magelang,akan 
diadakan pada tg 4 April jad. 

April di Bondowoso dan pada tg. 26 
April oentoek Djawa Barat di Bogor. 

djoeroe- terbang Lord Sempili 
telah sampai di Koepang pada tanggal 
16 Februari, dimani iatelah menginap. 

Rambang ke Soerabaja. 

bangsa Europa dan Tiongho», ambil 
poetoesan 

perkoempoelan toekang soesoe (melk 
bond) demikian Aneta dari Semarang 
mengabarkan, ialah oentoek 
soepaja soesoe di dalam blik, dibatasi 
pemasoekannja. 

karena atjap kali ada jang menoelis 
perkataan ,kamoe“ dalam soerat me- 
njoerat oeroesan dienst bahasa Mela- 
joe hal 
hoofdambtenaar itoe terima soerat 

teroetama .emas, tembaga zink etc. |pengadoean. Dari sebab perkataan itoe 
jang perloe dimasak lebih dahoeloe|boecat pendoedoek negeri jang berba- 
|dalam-satoe fabriek, ..... 

product) artinja boeka parit emas, atau | Ngabarkan : 

kabar bahwa oleh initiatiefnja pengoe 
roes dari PPII dalam boelan Augustus 
jang akan datang akan diadakan congres 
dari semoea aliran2 perkoempoelan 
kaoem 
bertempat di Djakarta, Soedah sekian 
lama pengoeroes dari perkoempoelan 
terseboet memboeat seroean kepada 
segala perkoempoelan 
diseloeroeh Indonesia, soepaja soeka 
menjokong acanja congres itoe. Maka 
pada ledenvergaderingnja Mardi-Poe- 
teri, satoe perkoempoelan isteri disini 

Dipekerdjakan” kep Procureur- 

Regenten-Conferentie 

Dari Bogor dikawatkan kepada Ane 

Oentoek Djawa Timoer pada tg. 

Lord Sempill. 

Aneta kawatkan dari Koepang b hwa 

Minggoe pagi ia teroes terbang via 

—— Ye 

Mendirikan melkbond. 

Soepaja soesoe blik 
dibatas 

Persidangan dari toekang soesoe 

oentoek mendirikan satoe 

mintak 

—0 asa 

Perkataan »Kamoe." 

Dalam soeratmenjoerat. 

Menoeroet keterangan dari soember 

Kepala P.T.T. di Bandoeng oleh 

mana menjebabkan sering 

  

onbeleefd  (koerang , hormat) 

—O— 

Mardi poeteri dan Indonesia 
. Women Congress. 

Dari Pemalang pembantoe kita me- 

Sebagaimana soedah ramai tersiar 

isteri diseloeroeh Indonesia, 

kaoem isteri 

soedah dibitjarakan djoega seroean 
ifoe, dan memoetoeskan bahwa Mardi 
Poeteri akan toeroet mengadakan oe- 
toesan oentoek mendatangi congres 
itoe. Djoemblah oetoesan doea orang, 
ketetapan siapa orangnja dibelakang 
hari kalau waktoe soedah dekat. Sedang 

lai sekarang setiap anggotanja haroes 
menambah contributie tiap2 boelannja. 

| Oentoek itoe akan dikirimkan kepada 
pengoeroes congres. 

: —0— 

Pemandangan tentang rubber 
dan kegoenaannja 

Tentang pengeloearannja 
getahpara di Djambi. 

Semendjak adanja atoeran rubber- 
restrictie, pengeloearan getah ra'jat ke 
Iihatan selaloe berkoerang sadja. Be- 
toel pemerintah tidak djalankan atoeran 
pembatasan menjadap karet, tapi atoe 
ran rubber-restrictie, dirasa ra'jat lebih 
berat lagi, karena sipembeli selamanja 
menghitoeng lebih dahoeloe bea jang 
diambil oleh pemerintah dan passar di 
Singapore. S 
Dalam boelan December 1924 getah 

jang keloear mengalir ke Singapore, 
menoeroet tjatatan dari Douane di 
Djambi lebih koerarg 23C0.050 Kg. 

tapi dalam boelan Januari 1935 telah 
berkoerang djadi 1800.000 Kg. 

- Pemerintah telah larang djangan sam 

pai voorraad jang disimpan di Djambi, 

terlaloe banjak, ketjoeali handelaar jg. 
tertentoe berdagang getah para. 

Dari itoe boecat handelaar bangsa kita   (dibiarkan sadja akan mempengaroehi   an hidoep manoesia dari 
5. :        lebih boeroek tentang economie doenia, 

- 

bIkeperloean barang makanan, bangsa 

oeloean, kadang2 tidak menerima wang 

oentoek menjokong biaja congres moe- 

    
  

    

           

  

   

  

Medalam pak 2 
blaoe 
ida terkenal! 

jang 500- 

   

  
  

  

ranja dalam goedang, karena kapitaal: 
tidak bisa membanding sama kapitaaj 
handelaar bangsa Tionghoa, Lagi hang 
sa Tionghoa ada mempoenjaiperkoem 
poelan, speciaal boeat oeroesan getah 
para. Bangsa kita, tidak mempoenjai 
keakoeran, sehingga tidak heran kalau, 
selamanja dipassar getah para selaloe 
diMonopoli oleh lain bangsa. Dari oe 
loean, dikirim orang getah paranja ke 
pada bangsa Tionghoa djoega, karena 

ionghoalah jang ada mendjoealnja 
jadi tiap2 getah jang dikirim dari 

lagi, hanja jang poenja mintak kirim 
beras dan lain2 keperloean. 

Dimana perginja pen 
dapatan bea getah loe 
ar biasa? 

Seperti soedah sering dikabarkan, 
mata kehidoepan selain getah para di 
Djambi hampir tidak ada samasekali. 
Dari itoe boeat keloearnja getah para, 
ada banjak sekali-dari lain negeri. Di 
recteur B,B. telah pernah koendjoengi 
Djambi dan pernah djoega dioeliap 
kan via pers, pendapatan bea loear 
biasa dari pers, semata2 keperloean 
boeat kepentingan rakjat sendiri. 

Pendapatan bea loear biasa sebeloem 
mendjelang Januari '35 tidak koerang 
dari f500,0C0.— Satoe hadiah jg. ber 
'boekti betoel pada ra'jat Djambi 
ialah . dari kembalinja sebagian dar 
ocang belasting. 

Tapi boeat keperloean oemoem jg. 
rasa banjak mengandoeng faedah bagi 
ra'jat alihans boeat kemadjoean anak 
boemipoetra, patoetiah didirikan satoe 
pekerdjaan amal, ialah onderwijs (roe 
mah sekolah ra'jat). Betoel djoega kita 
dapat kabar, perhoeboengan djalan 
antara Djambi Palembang sedang di 
kerdjakan. 

Tapi melihat keadaan ra'jat Djamb 
sedari doeloe, semasa mana harga ge 
tah jang seperti mas mengalir, peme 
rentah kelihatan masi sampingkan 
peroemahan sekolah ra'jat. Kita ambil 
sadja dalam kota Djambi, boeat rak 
jat jang tidak mampoe, tjoekoeplah 
sekolah Gouvernement klas 2, tapi 
ini roemah, roemah sekolah tidak 
mentjoekoepi keboetoehan ra'jat dje- 
lata, karena tidak lebih dari 2 bocah 
sadja, satoe terletak dalam kota Djam 

bi dan jang. satoe diseberang kota 
Djambi. 

riniah maoe ambil perhatian boeat ke 
djoerocan ini, apalagi mengirgat moe 
dahnja mendapat ocang rakjat dari ha 
Sil rubber resirictie. Rasanjatidak oe- 

sah ambil langkah jang tinggi dan Ie 
bih djaoeh, berapa barjatrja s1:12 
jang terpaksa telantar Sadja dus meng 
bilang harinja atau (bermain). Betoel 
negeri Djambi baroe terboeka dimata 
loearan, dan terkenal djoega sesama - 
harga getah jang mahal, lebih lagi se 
Sama pemberontakan dari anak negeri 
jang dinamai Maharadja Batoe. $ 

Oleh karena dimana'roemah sekolah 
Gouvernement anak2 tidak mendapat 
tempat fagi, roemah2 sekolah Igamza 
jang zonder dipoengoxt, pembajaran ti 
ap2 tahoen penoeh sesak, sampai da 
lam satoe sekolah Igama mempoenjai 
moerid keatas 500 anak2. Dalam roe 
mah sekolah di Djambi tidak ada dia 
djarkan peladjaran hoeroef ABC. 

Rakjat sangat betoel mengharap, pe 
merintah di Djambi soepaja soeka mem 
perbaiki nasib rakjat jang tidak mem 
poenjai peladjaran, tambahlah lagi be 
berapa sekolah .. .! 

—0— 

Ledenvergadering Moehammadijah 
di Bogor. 

Pada hari Saptoe 16 Februari 1935 
moelai poekoel 8.45 sore perkoem- 
poelan terseboet, soedah. mengadakan 
ledenvergadering, bertempat di H LS. 
Moehammadijah Panaragan 37 Bogor. 

Pimpinan oleh toean D. Soetrisno 
sebagai ketoea Groep. Sesoedah oe- 
tjapan terima kasih sebagai biasa, 
kemoedian meriwajatkan dari moelai 
berdirinja Moehammadijah Bogor, ja- 
itoe boelan December 1933 sebagai 
comite jang menjoesoen adanja Moe- 
'hammadijah, dan moelai boelan Maart 
1934 disahkan berdirinja sebagai 
groep. Oesaha jang dioetamakan jaitoe 
mendirikan H. Il S. Moehammadijah. ' 

Begitoe poela tentang  berdirinja 
bagian2 Tabligh, P, K, O. dan bagian 
Pemoeda. 
Kemoedian pengoeroes dari ma- 

sing2 bagian itoe menerangkan Jaar- 
verslagnja. 

Bagian onderwijs oleh toecan Soe- 
dirdjo, jang teroetama verslag tentang 
berdirinja H. I. S. : 

Bagian Tabligh oleh toean Martio, 
dengan adanja Madrasah, Cursus 
Agama, jang sampai ini waktoe djoega 
pada tiap2 malam Djoem'ah, moelai 
poekoel 8 sore sampai poekoel 10   Roemah sekolah H.I.S. boeat rakjat 

djelata sangat soesah masoek, karena   
soedah betoei boeat s'mpan lama pa 

terlaloe soesah atoerannja, inipoen ha 

nja satoe djoega. Boekan sedikit anak2 

tiap tahoenfditolak, karena kekoerargan 

tempat (klas). Seperti roemah sekolah 

klas 2No 1 dikota Djambi, boeat klas 
satoe sadja terpaksa mesti pakai bebe 
rapa bilik (kamar), Disampingnja didi 
rikan poela'roemah sekolah jang ber 
dindingkan dari bamboe dan beratap 
daoen nipah, Bagian diseberarg kota 
Djambi, hanja dikampoeng Olak Ke- 
mang jang ada roemah sekolah, sela 
in dari itoe, anak2 tidak dapat tempat. 
Soedah lebih dari patoet kalau peme- 

  

diadakan Cursus Agama di H. I. S. 
| Moehammadijah Panaragan Bogor. 
Dan pada tiap2 hari Djoem'ah, diada- 
kan Sembahjang Djoem'ah, tempatnja 
di H.LS, djoega moelai poekoel 12.20 
siang. : 

Hal ini berhoeboeng dengan toean2 
jang bekerdja dikantoren, ada mendja 
di ada mendjadi keentengan. $ 

Cjoega pada tiap2 boelan Minggoe 
jang kedoea' moelai poekeel 9 pagi, 
diadakan Tabligh oemoem, tempatnja 
disitoe djoega, 

Bagian P.K.O. oleh toean Soepang 
kat, jang meriwajatkan tentang per- 
djalanan P.K.O. tercetama verslag poe   
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“ia “dan Jaja" Commissarissen. | 

—  madjoekan ap n Justitie, 

jang memoetoeskan bahwa t. M. Djoni 

  

   
    

     

tahoen, maka laloe diadakan. pilihan 

verificatie-commissie terdiri dari toe 
an2 Soekirno, Moegiji, dan Soedarjo. 

. Commissie soesoenan bestuur, jang 
hasilnja seperti terseboet dibawah in! : 
Groep Pn 

: D. Soeterisno Ketoea. Soeparno, Soe- 

tomo, Marjono dan M.K. Wigoena. 
| Onderwijs: Soedarjo, Wiriosoedir- 

      
     

kat, ialah cultureel- maat- 

schappelijk, jaitoe dasar boedi 

pekerti sendiri, jang diioedjoekan 

kepada tjampoerpergaoelan 
oemoem. Sebab itoe, maka cultuur, 
ialah keboedajan sendiri itoe, dipe 

gang setegoeh tegoehnja oleh Taman 

Siswa, karena ialah selaloe mendjadi 

penoendjoek, ialah jang mendjadi 

lannja, althans teroetama dalam so'al 
pendirian gedong Islam terseboet. 

Tetapi soekoerlah, kerampoengan 
pendiriannja itoe gedong tidak djadi di 
sbelandjai” oleh orang Tionghoa harta 
wan jg. dimaksoedkan itoe, meskipoen 
oleh toelisan kita ini, kita tidak mak 
soedkan, bahwa pendermaan orang 
Tionghoa terseboet (sekiranja djadi) 

| Setelah diambil stemming toean 
G. van Ouwerkerk mendapat 14 soeara, 
maka toean terseboet lantas dibenoem 

djadi Pasar-controleur. 2 
Sebagai lid dan voorzitter dari com 

missie goena mengemat-amati koe- 
boeran Islam oemoem telah dibenoem 
toean R. Pandoesoeradiningrat. 
— Dari pindjaman oeang doeloe se- 

penonton ig. soenggoeh terharoe hati 
nja, terharoe karena tjakapnja jg. me 
mainkan rolnja. 

Dalam pertoendjoekan ini, teroeta- 
ma poedjian diterimakan kepada 
anak perenipoean jang mendjadi ib oe 
penganten istri, kepada pe - 
nganten laki kepada adiknja 
penganten jang terboenoeh itoe, 

djo Winantadiredjo. besar  f 43.000 : : & Na nat : . : 

2 Sein Senang SA |oesi '000.- oentoek Gemeente (tidak kita samboet dengan oetjapan :|P € doman-djati, ialah jang men|dan kepadajang menjawe 

P paa Penentu Le Sampit 20an 2, Waterleiding masih kelebihan f 10828. Ibanjak terima kasih”. djadi poesattjipta, ialah jang| Kira2 poekoel Gian Ha pesta 

ar NS Selisapkat AW. Se- 51, jang mana B.& W, akan memper| Kita harap sadja, keoentoengan dari mendjadi sasra, jang memberi Ia-|ditoetoep dengan selamat, serta oleh 

PANGAN Kanal N an ““ Ibaiki leiding2 berhoeboeng dengan Pasar Derma S,I. jang ke 2 ini, tjoe-|T4 s kepada gending. toean Tj. Soehiarto diminta moedah2an 

| poetro dan Soekirno. 
Tabligh: Soeradi, 

“Sesoedah pilihan terseboet, kemoedi 

'Taberani dan 
Djika sang anak telah dewasa dan 

ikoet hidoep kelak dalam gelombang 

masjarakat, nistjajalah ia akan selaloe 

jakin kepada cho dratnja sendiri, 

koep — kalau tidak hendak dikatakan : 
lebih dari tjoekoep — digoenakan boeat 
merampoengkan pendiriannja gedong 
Islam itoe, jang soedah selama berada 

akan diperlocaskan waterleiding di 
Paniis dekat Koeningan. Diterangkan 
poela bahwa leiding2 jang telah ruesak 
itoe sesoedahnja pengambilan air dari 

lah Taman Siswa ini moelai dari 
sekarang akan berpenganten dengan 
waktoe jang kita moelai indjak seka- 
rang ini sehingga mendjadi laki istri 

' an dimadjoekan bermatjam2 voorstel| ' : , : : : 
ae Mma Mengenai aa n roemah (mata air (toek Jav.) jang baroe akan (dalam. . . .. mentjari napas boeat|tahoe dimana letaknja batas2 chodrat|jang ada dalam kesenangan, kesehatan 

Ke NN ek mronA ia. 1 ““— Itidak mentjoekoepi. hidoep : itoe, dapat menghargai diri Sen-|dan kesentausaan ! : 

sea 4 | Touan Voorzitter menerangkan, bah sai Btn diri, sehingga dapat memwoedjoed- . 

“ Dalam rondvraag teroetama sdr, 

MK. Wigoena menerangkan organisatie 

Moehammadijah. : 

3 : 00 Aisjijah. 
| Pada hari Minggoenja, moelai poe 

koel 9 pagi soedah diadakan pertemoe 

an oentoek menjoesoen berdirinja 

Af'sjijah bertempat di H.LS, Moeham 

madijah, Panaragan 37 Bogor. 

'Pertemoean dipimpin oleh sdr. Soe 

dirdjo dan sesoedah mengoetjapkan 

banjak terima kasih kepada sekalian 

“jang hadlir, kemoedian "menerangkan 
- maksoednja mengadakan pertemoean 

itoe, jang terlebih djelas dengan ada 

.nja Moeh 
. wadjibnja 
Af'sjijahnja, soepaja 
madjoenja. i an 

Kemoedian dipersilahkan sdr, M.K. 

Wigoena menerangkan azas dan toe: 

djogannja Af'sjijah dengan pandjang 

— lebar, sehingga memoeaskan kepada 

| rapat terseboet. 
ng 

Dalam pilihan bestuur, jang terpilih. 

Njonja Soedirdjo ketoea. : 

- Njonja M.K, Wigoena Penoelis, 
Njonja Tabrani Bendahari. 

Njonja : “Soedarjo, Soepadmo 

djalannja sama2 

Soekirno, 

— Pekerdjaan jang moelai didjalankan 

dengan mengadakan Cursus Ai'sjijah 

| pada tiap tiap hari Djoem'ah sore 

— moelai poekoel'3 sampai poekoel 5. 

Banteng Gemoek soedah bebas. 

Orang “masih ingat, waktoe hendak 

“diadakan congres Partindo tempo hari 

soedah datang dari Medan kekota Be- 

tawi. tocan M. Djoni jang terkenal 

| dengan nama , Banteng Gemoek”. Te- 

tapi belakangan ia ditangkap di Bogor 

dan teroes dikirim kembali ke Medan: 

| dengan perantaraan politie. : 
—Kemoedian ia dihadapkan pada pe- 
ngadilan Landraad dikota Medan sebab 

| dipersalahkan menghalangi politie oen- 

— toek melakoekan kewadjibannja, dan di 

— kenakan hoekoeman 2 boelan pendjara. 

Tetapi poetoesan Landraad ini, ia 

dibebaskan dari pendakwaan terseboet. 

Vergadering Gemeenteraad 

: Lt Ohteriboy, 2 

Atas pimpinannja Voorzitter toean 

Mr. H.E, Boissevain, maka baroe2 ini 

dikantor Gemeenteraad di ini kota telah 

diadakan vergadering dengan dikoen- 

djoengi oleh semoea lid, s 
Voorstel.oentoek tanah jang akan di 

pakai goena tempat kendaraan, dide- 

katnja koeboeran ,,Kemlaten” dalam 

desa Hardjamoekti, maka t Pieplen- 

- bosch minta soepaja oentoek pembi- 

'kinan itoe, ongkos2nja haroes dimasoek 

| kan dalam ongkos pembikinan koeboe 

ran dan soepaja ongkos2 ini haroes dipi 

koel oleh Gemeente dan Regentschap. 

| 'Toean Voorzitter menerangkan, bah 

— wa tempat kendaraan itoe masih ter- 

masoek djalan besar dari Gemeente. 

Disitoe telah diadakan perdebatan jang 

maka diterima baik 'pandjang lebar, 
1 . voorstel dari College B. & W. dengan 

| stemming lebih doeloe. 
— Perdebatan tentang voorstel goena 

. pengoveran dari sebidang tanah eigen- 
dom, oentoek hoekafronding Goenoeng 
sari-Dermagamalang dengan straal 25|hoa terseboei, kita tidak tahoe. 

M. mengambil tempo sehingga satoe| Kalau kedjadian, gedong Islam di 

djam lamanja. Maka berhoeboeng de- |rampoengkan pendiriannja 'oleh satoe 

ngan keadaan financien Gemeente ada 
“sedikit kesoekaran, voorstel ini tidak 
diterima. | 

Waktoe dibitjarakan tentang pene- | 
tapan klasse-indeeling dari djalan 

  

ymmadijah bagian lelaki, se 

haroes bersama2 dengan 

appel ke Raad van Justitie, 

kan masjarakat laras, sopan 
beradab dan oetoeh menoeroet 
kehendak sendiri. 

Pada saat itoelah kata spr. ta'moeng 
kin terdjadi, kita akan menghalangi 
tertib dandama i tata lantentrem, 
orde en vrede). Maka dari sebab itoe 
didalam memfiilkan segala hal dalam 
kalboe pergoeroean Taman Siswa se 
genap keloearga selaloe mendjoen 
djoeng dan mempertegoehkan keterti 
ban dan kedamaian. 

Didalam zaman jang agak lebih 
banjak gelap dari pada terangnja ini, 
soedah sejogianja mangkin dikoeatkan 
saling perhoeboengannja, saling pe- 
ngaroehnja, saling asoeh (among)nja, 
antara masjarakat dengan pergoeroean, 
agar soepaja rapih dan roekoen sipat- 
nja, Dengan begitoe nistjajalah kita 
akan laras dan selamat perdjalanan 
kita dan memenoehi sembojan: ,Hajoe 
mengajoeningrat pangroewating dyoe". 
'Pergerakan2 jang nampak dalam 

masjarakat kita, spr. melandjoetkan 
oeraiannja, adalah dalam hakekatnja 
sesocatoe akibat - dari-sebab 
kotjaknja keboedajan kita (cultureel- 
maatschappelijke ontwrichting). Jakin 
afau tidak jakin, bewust atau onbewust, 
sebetoelnja jang. bergerak itoe ingin 
kembalinja tjara hidoep cultuur sen- 
diri lagi. 

Kasem Iboe dan Poetri! kata spr. 
ta" perloelah saja beberkan dengan 
pandjang lebar, sebab soedah njatalah 
bahwa poetri itoe dalam hakekatnja 
mempoenjai sifat-soetji, jang 
mendjadi 
menoedjoe kearah rahajoe, ialah 
bagiannja alam kemanoesiaan, Maka 
dari itoe dalam pendidikan Taman- 
Siswa kesoesialan ini mendjadi pokok 

Menggantoeng diri. , 

Sebab kesal hidoep 
sengsara...! 

: Seorang lelaki Indonesier nama L an 
fjong, tinggal di Babakan Tangerang, 
|beloem selang berapa lama telah ke- 
matian isterinja jang meninggalkan 

|4 orang anak2. 
Belakangan Lantjong terpaksa 

kawin lagi soepaja dapat anak2nja 
terpelihara oleh isterinja jang baroe. 
Dan dengan isteri jang baroe ini, 
Lantjong dapat anak lagi, djadi djoem 
blah 5 anaknja jang mendjadi tang- 
goengannja. 

Telah kerapkali Lantjong poelang 
dan pergi sadja ke Betawi dan Tan- 

djoeng Priok oentoek mentjari peker- 
djaan koeli atau apa sadja boeat 

nafkah anak dan isterinja. : 

Roepanja lantaran kesal dan gelap 
fikirannja menanggoeng penghidoepan 
jang sangat sengsara, Lantjong men- 
djadi bingoeng, sedang oentoek per- 
makan hanja tergantoeng pada istrinja 

jang mendjadi boeroeh toekang tjoetji, 

Tadi malam kira djam 12, sewaktoe 
istrinja poelang dari nonton Tjap Go 
Meh, sesampai dibilik roemahnja, di- 
dapatinja ia-poenja laki Lantjong soe 

dah mati tergantoeng. 
' Soedah tentoe sadja kedjadian ini 

sangat mengedjoetkan dan mengharoe- 
kan djika orang melihat pada 5 orang 

anaknja jang masih ketjil-ketjil, 
Sementara itoe politie poen segera 

mendjalankan kewadjibannja. 
. —0— 

wa tentang hal ini boekan oentoek| » 

menoendjoekkan pemakaian oeang, 
akan tetapi peroendjoekkan pemakaian 

ocang saldo. 
Penggalian tanah boeat trowongan 

soember itoe akan memakan ongkos 

kira2 f 3000. “Oentoek sebagai voorzit 
ter dari afdeeling memeriksai begroo- 

ting tahoen 1935, telah dibenoemd 

poela toean Soekardi Hadiasmoro de 

ngan sebagai raporteur toean Otto 

Soebrata. 
Dalam rondvraag menoendjoekkan 

banjak perdebatan jang agak hebat 

jang mana telah diperingatkan oleh 

toean Voorzitter dalam vergadering 

jang telah laloe. : 

Vergadering itoe dimoelai setengah 

toedjoe malam dengan ditoetoep oleh 

voorzitter kira2 djam 11 malam. 
Si an 

“Pasar Derma S.I. jang-ke doea. 

Pembantoe kita dari Samarinda me- 

ngabarkan : : 

Moelai pada penghabisan boelan 

Februari ini boeat lamanja 14 hari, 

S,L. (satoe perkoempoelan Islam jang 

tertoca dikota ini) mengadakan Pasar 

Derma. - 
Pasar Derma jang akan diadakan- 

kannja ini, adalah P,D. jang ke 2, se- 

bab kalam tahoen 1933 tadi, S.I. me- 

ngadakan P.D. jang pertama kalinja. 

Dalam tahoen 1934tadi, perk. Islam 

terseboet soedah meminta kepada Pe- 

merintah soepajaia diizinkan menga 

dakan P.D. jang ke 2 tetapi perminta 

'annja itoe baroe pada tahoen '35 ini 

diloeloeskan, jaitoe setelah entah boe 

at keberapa kalinja dilakoekan toen- 

toetan kepada jang berwadjib tentang 

Pendapatan Regentschap. 

Dari Bandoeng dikabarkan bahwa 

diantara beberapa pemberian tahoe 

dari regentschapsraad disini, kita dapat 

memberitahoekan bahwa penerimaan 

belasting dalam pertengahan ke 

doea dari tahoen 1934 dari kendaraan 

didalam Regentschap ada f17.118,50. 

sedang belasting kendaraan jang ada 

dalam gemeente Bandoeng ada f 3.263, 

dan pendapatan dari pendjoealan dup. 

plombes ada f 740,50. sehingga djoem 

blahnja pendapatan ada f 20.523. 

Penerimaan belasting ini dalam per 

tengahan tahoen pertama dari tahoen 

1924 ada f 21.421,40. sedang dalam 

tahoen 1934 sama sekali ada 141.944,50 

Penerimaan dari matjam2 belastin 

dan pengembalian oeang (retributical 
dalam tahoen 1933 dan 1934 masing2 

ada berdjoemblah f 135.459,01 dan 

f 137.507,26. Kn 

permintaannja terseboet, 

Adapoen maksoednja dengan menga- 

dakan Pasar Derma itoe, jalah boeat 

mendirikan seboeah gedong Islam (se 

bagai Gedong Nasional Indonesia di 

'Soerabaja boeat kaoem kebangsaan) di 
tempat dimana P.D.-nja itoe jang da- 

Ihoeloe dan jang sekarang diadakan, ja 
'itoe ditanah kepoenjaan S.I. sendiri : 
gedong mana sekarang baroe ,,kewoe- 

djoed“ separoh. 
Pendapatan bersih dari PD.-nja ta- 

hoen 33 tadi, tidak tjoekoep digoena 
kan boeat pendiriannja gedong Islam 

ig ditjita-tjitakannja itoe sebab itoelah, 

boeat merampoengkan pembikinan itoe 
gedong jg kini oempama manoesia ada 

badan dan kepala tetapi tidak ada kaki 

dan tangan itoe, diadakannja lagi Pa- 

sar Derma. Tan 
Dalam sementara itoe, pihak S.I.se 

dang tjoekoep beroesaha goena keram 

poengannja gedong Islam.jang terbengi 

kalai itoe, dengan dialan mengadakan 

toonsel derma, bioscoop derma dan 

lain2nja tetapi roepanja hasil dari se 

moea oesahanja itoe, masihtidak bisa 

,.menolong” gedong terseboet keloear: 
sama-sekali dari kandoengan iboenja, 

iboe dan poetri seoemroemnja di masja- 

rakat, baik jang soedah maoepoen jang 

beloem, berorganisatie, ialah mem- 
pertahankan sifat-soetji itoe, soepaja 
dengan besar hati sang anak nanti 
dihari kemoedian masoek dalam alam- 
kesoesialan. 

Sampai sinilah, kata spr. saja me- 
noetoep oeraian saja ini dan pesta 
dimoelai. 

| Laloe pesta menggarap nomer2 per- 
toendjoekan jang ada 11 matjam per 

toendjoekkan anak anak itoe, dengan 
satoe persatoe dipermainkannja dengan 
rapih, sehinggan memoeaskan hati, 
baik anak anak, maoepoen. orang toea 
nja dan penonton sekaliannja, 

Diantara pertoendjoekan2 itoe, ada 

lah pertoendjoekan no. 3 jang dina 
makan. ,Djoeroe-Gambar Ta- 

man Siswa,“ jang mempertoendjoek 

kan bagaimana ketjakapannja anak 
menggambar, sedang boeah kunst 

menggambar ini dihoeboengkan de 

ngan soeatoe tjeritera jang mengenai 

toedjoeh azas azasnja Taman Siswa. 

: La 

'(Perajaan Taman Siswa Bandoeng 
1 Windoe 

” Pada malam Minggoe 16/18 boelan 

Februari ini, genaplah Taman-Sis 

wa Bandoeng satoe windoe, 
ialah delapan tahoen oesianja. 
Maka berhoeboeng dengan ini, ma- 

lam itoe dirajakannja Taman-Siswa 
'ini, sedang pada saat itoe dikeloear- 

dasarhja kesoesialan| 

'pangkal jang dioetamakan. Wadjibnja | 

Bank Cooperatie P.H.L. 

Malam Saptoe j.b.l. diroemah Fi 
stituut Kadmirah di Bandoeng 
soedah diadakan ledenvergadering ta 

sogatoe bank-cooperatre jan 
lebih melainkan OweaaN sa Hana 
doek jang bertinggal di kampoeng Re 
gol sadja, dalam pergadering mana di 

adakan djoega perdjamoean makan 
dengan sederhana. 

Djam delapan vergadering diboeka 
oleh Voorzitter dengan memberitahoe 
kan keadaan perhimpoenan terseboet 
dalam tahoen 1934 jang laloe ini. 

Agenda no. 2 ialah membatja notu 
len tahoen 1934 jang sesoedahnja di 
moefakati, laloe mengesahkan keadaan 
Tn na Kematian. 

joemblah ke-oentoengan dari 
dan Toko ada f 125 22 Pr 

Menoeroet verslag Verificatie-com- 
missie keloear-masoeknja oeang ini 
beres dan benar, sehingga vergadering 
mengesahkannja. 

Diantara agenda dan pembitjaraan 
lainnja seperti tentang perbaikan fonds 
kematian, selsai dibitjarakan, laloe 
diadakan pilihan Bestuur, tetapi sete- 
lah dikeloearkan beberapa pertimba- 
ngan nleh leden, maka pilihan ini dja 
toehlah semoea kepada Bestnur lama 
jaitoe dalam pimpinan toean Soe: 
liadinata sebagai voorzitter dan 
tt. Partadimadja sebagai secre- 
retaris, sedang leden lainnjapoen tetap. 

Adapoen Verificatie-commissie di 
tambah dengan lid baroe jaitoe toecan 
Ichwan, 

Kira poekoel 12 vergadering di 
toetoep dengan selamat 

— (y 

Dari Gemeenteraad Bandoeng. 

Memperbaiki 

kampoeng. 

A.I.D, mendapat kabar jang college 
van burgemeester dan wethsuders dari 
gemeente Bandoeng soedah memoe- 
toeskan  menjediakan sedjoemblah 
10.000 roepiah oentoek memperbaiki 
djalan djalan dikampoeng seperti : 

djalan 

koer Ketjil Kedjaksan, Gang 
Meyl, Van der Kolklaan. Ro 
zenlaan, Bronbeekweg, Gang 
Loena, Gang Kam Soei dan 
Gang Tangkil. 

Djam bitjara wethou- 
ders. 

Djoega dikabarkan, 
houders memberitahoekan jang mereka 
inoelai sekarang mengad kan djam 
bitjara oentoek pendoedoek gemeete 
saban saban hari Selasa dari poekoei 
12 sampai 1 siang.   LN 

  

sepantoen anak jg hendak dilahirkan. 

Dan pernah djoega tersiar perkaba kannja djoega satoe boekoe, dimana 
| ea : “08 Iperajaan itoe tertoelis poela, satoe bee 

aa Maan Senar Na Gn koe jang akan Hear peringatan 
Ka Jang KANAN Tn an Ikepada berdirinja sekolah terseboet, 

2 ai Aa aan peringatan kepada anak (siswa) dan 
gedong Islam itoe atas on Ke 3 N : 

tapi rosta itoe tidak djadi. Apakah Pe goeroe dan penga 

itoe orang Tionghoa jang dimaksoed 1 : : 

tidak djadi ,beramal“ boeat keperloe 

an dtmmat Islam di Samarinda itoe, 

Jatau apakah dari pihak S.I, tidak hen 

dak menerima dermanja orang Tiong 

Djam 8 pesta anak-anak itoe diboeka 
oleh toean Tjokro Soeharto, 
pemimpin oemoem dari pergoeroean 
terseboet tjabang Bandoeng, dengan 

mengoetjap terima kasih kepada seka- 

lian perhimpoenan jang telah menjo- 

kong djadinja perajaan anak-anak ini, 

disertai dengan oetjapan moedah- 

moedahanlah dalam windoe kedoea 

ini berarti satoe tamparan bagi harta-| jang akan dialami ini, akan berdjoempa 

wan2 Moeslimin di Samarinda, jang dengan kemadjoean jang berarti lebih 

boekan sedikit banjaknja (mengetjoea dari pada jang soedah. 

orang jang “pasti serta bisa dari lain 

bangsa dan Agama itoe, soenggoeh,       
      

Pemberian tahoe .jang penting 

boeat kita poenja Adverteerders       
       

   
Advertenties 
Diminta selaat-laatnja djam 1 
pagi dari dimoeatnja soedah kita 
terima, djika liwat kita tidak 

       

       
    
    
    
    

.tanggoeng boeat dimoeatnja pada M- 
hati Itobus 34” 
PATJAR bisa diterima tjoema 
sampai djam 10.30 pagi dari 
hari dimoeatkannja. 

Administratie : Pemandangan 

    

Gang PaiGarsih, Poeng-, 

bahwa wet, 

hoenan dari Bank Cooperatie P.H.L., 

    

| (pembagian klas) goena straatbelasting, |likan satoe—doea orang hartawan j "1 Waktoe oe sd boa King 1 S3 1. 

ah|disitoe toean Ribberink menerangkan, | memang dermawan, Tang Lagi Anna ooh tembok ga baik mebti AP Tea Mn Tatan ba 
aik.|bahwa di Cheribon tarieinja ada f4 —|sama mengorbankan hartanja masing2| memboeka rahsianja angan2 Taman tocan Boestami jang oemoernja k.I. 13 

Hn Maa Batavia hanja f 3,— Didjari—baik jang “berospa: Wang contant,|Siswa ini, sebab itoe oleh toean!th., adalah menarik perhatian publiek 

5 NN umat la Na an ai Se ian aa Na aa Sau peraga PORN Tn Tjokro Soeharto dioeraikannja dengan karena loetjoenja serta kepandaiannja, 8 

- Orange mM dan anak | Pa Pa en Bt A88 seperti papan-papan dan|ringkas, apa dan kearah mana Taman . s j . : 

5 roet register, jang soedah mendapat me jaikan, sedang djoemblah maximum dan balok-balok. Dengan boekan sedi|Siswa mengharap dan menoedjoe, Pertoendjoekan jang mendjadi pe , 

| pertolongan itoe, 5 orang miskin dan |ada 5pCt. dari verpondingshuurwaarde kit boeat keperloean mendirikan itoe| Spreker berkata: noetoepnja pesta ini ialah satoe too- K 

— “'M anak2 Jatim. 0g pala setahoen2nja. Dibitjarakan djoe- |gedong karena kalau satoe gedongjang| - i 5 neelstuk jg. pendek, tetapi tidak koe $ 

Pa ag . Iga tentang benoeman pasar controleur, | digoenakan boeat keperloean Oemmat Njonja, Toean, Saudara-Handai-tau |rang membikin pengaroeh atau indruk k 

TR An Un Ar ps.lToean  voorzitter memberitahoekan|Islam dan jang nota-bene memakai lankoe, jangterhormat! kepada penonton, anak2 atau orang 8 

alir Jatim Mine ng: PPeja bahwa College dari B &.W. tidak se- Islam sampai diongkosi oleh orang Penonton, Pers, dan Rolitie ! : toea, stuk mana dinamai: ,Tjeri- 5 

teng 50 dalam, Bo at ado haroesnja mengemoekakan hal benoe-|jang beloem beragama Islam boeat| Disini perloelah saja peringatkanjtera Sasakala tjadoe kana ' 

“ 'Rebruari 4 35! moel “sekarari pKo! an itoe kepada Raad, oleh karena | merampoengkannja, menandakan bah |agar soepaja ta' sjak wasangka danjhoeloe hajam (Penganten Soenda | 

w9. mempo Ph neng ha aa Tg : litoe permoelaan gadjih hanja f150.— Iwa hartawan2 Islamnja dikota dimana |agar soepaja pendengar ta” meraba aseli) jang artinja asal oesoelnja | 

ana Bentia "Nat nggoe gan J 'U5jia mengharap djoega soepaja Raad |itoe gedong diberdirikan, tidak mem- raba lagi, bahwa pendidikan dan pe-ipantang makan kepala ajam, £ 

Djo ah nee 'eboeng dengan toetoep| menjetoedjoei jang mana akan terboektilpoenjai perasaan fjinta agama, di ngadjaran tadi, adalah berdasar atas | soeatoe stuk jang mengandoeng dra “3 

Djoega berhoeboeng dengan tOCIPEP | dalam perboeatan, samping dari memboektikan kebachi- faham keboedajan-masjara-|ma dan tragedie, sehinggabanjak — « 

3 
3



  

   

  

   
     

          

    

     
   
   
   

  

   
   
    
   
   

   
    

      

   
   
      

    

    
           

    
      

    
   

  

orang perempoean 
“koeeh apem dari 

p. Kodjaj karena 
berapa minggoe.... enta 

mana, minta soepaja lakoe.... 
| Segala permintaan didjawab dengan 
gampang oleh itoe kijaji atau oleh) 
Si penoenggoe Kramat, masing2 dikasih | 

   

  

    
   
    
   
     

  

    
   

    

   
   
   
    
    

    

    

    

  

     

     

  

   

  

    
    

    

    

   

  

   

     

      

    

        

   

   

  

   

     

  

   
   

   
    
   

   
    

  

    

    
   

    

   

  

   

    
    

  

   

    

   

  

djikalau tak mengingat bahwa disam 

| pret jang djoega sering kasih segala 
. advies—tjoema sadja tjaranja tentoe 
“lain.— 5 Mar 1 : 

—. Sebeloem Tjemendil menaroeh ke-| 
— pertjajaan pada itoe kijaji Kramat, mo 

'Tjemendil soepaja dengan lekas da- 

patkan si dia kalau si dianja tak taroeh 

perhatian pada jang bertanda dibawah 
ini? : Nana 

Terimi kasih“. 15 Nk 

2 TJEMEN Dili. 

Liang Kawi 19 Feb. ”35. : 

... Dalam ini hal | Tjemendil salah 
| sangka. Betoel Kampret sering kasih 

-advies “tetapi 

— Kalau Kampret soeka djadi doekoen- 
peled tentoe sadja tidak oesah men- | 

djaga podjok, dari semboer sama djam 
pe sini sadja tentoe soedah poenja 
auto Fiat, tetapi Kampret boekan doe | 
Bot PEMEAA me asri t 

Advies pad   
  

| kalau si dia tidak taroeh perhatian, | 

'hatikan. Doenia tidak tjoema sedaoen 
kelor! “ Me ng 

“Awas, banjak doekoen palsoe, Di 
antara 100 barangkali hanja 1 jang 

— betoel mandjoer, itoepoen dari auto- 

| suggestie. Djangan njasar jang ke 99, 

- Teman Kampret doeloe ada jang se- 

sang doekoen oeroesan si dia. Disoe 

| kawoeng, dan asepnja ditioep toedjoe- 
kan pada dia. 

kan si dianja. Ada lagi jang disoeroeh 

rangan belakang dengan batja djampe- 
 djampe. Ampir, ini teman mampoes 

si dianja ikoet orang lain! 
Ada lagi boeat dapatkan dia jang 

dimintai adakan 3 ajam poetih, 3 gan- 
tang beras, 3 kain, 3 perakan dan 3 

'piahitoe pemoeda sampai oetang f 5.- 
'djadi f7.50 dan gadaikan arlodji-ta- 

lapoer digadaikan dan oetangnja men- 
djadi f 47,— sebab anak-beranak dan 

toetoep lobang gali lobang. 
— Maka advies Kampret pada Tjemendil 

| djangan pergi ke doekoen, tjari sadja 

  

€ ? 
4, terinja Raden 

Mas Adjeng Beurit.... 

  

Bestuur dari Pasoendan tjabang Be- 
i mengabarkan, bahwa moelai dari 

ari tanggal 5 December 1934, tocan 
oemantapoera soedah diberhentikan 

  

sedang bestuur Pasoendan Betawi 
berhoeboengan soeatoe apa lagi 

tindakan dan hal ichwalnja 

Be TENIS 

- hon advies dari Hoofd Kijaji pendjaga| 
podjok terlebih doeloe, bagaimana | 

Tjemendil jalah djika | . 
“lau Minggoe djangan gremat-gremet| 

“ke tempat jang tidak beres, dan dji-| &. 

 wel, tjari jang lain jang soeka per 

perti si Tjemendil minta wedjang darij 

“s roeh djikalau depan dia isep rokok-| - : 

2 . Ini teman sampai Sakit | 

| tenggorokan dan batoek dari keba-| 
njakan rokok-kawoeng zonder dapat-| 

saban malam djam 12 bangoen doe-| 

doek dibawah poehoen pepaja dipeka| - 

ien Kie cs. di Poerwakarta. 
5 bagian sport dari Poer- 

ta mengabarkan : 

kita toenggoe, itoe 

yan Dorp. 
M ddo. 17 j.l. publieke 
'Poerwakartasche Tennisctub 

peciaal didirikan boeat 
n soedah penoeh sesak 

, baik dari sini sendiri, 
3etawi dan Bandoeng. 

lebih Samboedjo, jang da- 
: ja, mengindjak lapang 

zan. Setahoe kita, Poerwa- 
'oe mengenal ia, persoonnja. 

moeda, jang karena ram- 
h mirip pada seorang achli 

penja'r at. u pengarang dari pada 
1g Sportman. Sonneville mendjadi 

djoengi ini tempat. Mr. Koesoemo 
ang pimpinan, terang, kalm, 

djam. matanja. 
Didalam tempo sebentar sadja, kita 

Sam seorang speler jang soepil, 
etapi terlaloe hemat dengan 

ganja oentoek memakan drives, 
dan forehands jang keras dari 

— djamp€2 dibakari kemenjan tahoe de- lawannja. 4 games telah liwat, se- 
| ngan bahasa apa Tjemendil kaga ta-|moeanja bagi Sonneville, doea dianta- 

. hoe, tetapi Tjemendil pasang koeping|ranja ia dapat mengalahkan Sam de- 
' betoel2 dan hampir sadja menjeboer |ngan game 0—0! Dalam game V Sam 

| ke itoe rombongan oleh karena ketarik | dapat tegenpunt, tapi leading seteroes- 
| djoega maoe madjockan permintaan |nja dipegang oleh Sonneville (6—1), 

Stand game dalam set II sampa 

ping Tjemendil ada Hoofdkijaji Kam | game VII : 

Sam — Sonneville, 
r— Pa 

Gerai 
ka 
O-—1 
1 — 0 
r— 0 
O—1 : 

dan actie ta? ketinggalan, istimewa 

goemkan. | 
Game VIII stand pada 30—30: 

Bola forehand Sam lepas meliwat 

net Sonneville sedia dibelakangnja, 
bola ditangkas lagi oleh ia poenja vo- 

tentoe boekan dalam|ley Sam kasih lob Sonnev Ile boerue 

soal jang mengenai oeroesan perliep. |dan poekoel dengan back hand, bola 

AL 
sawah Besar      

  

ia 2 

Sin Kie, Samboedjo, | 

ja, tennisser jang telah pernah | 

  

ARZAN 
Ren Toelen boekanmja liroean atawa p 

Sam tersangkoet pada net (plubliek: 
a-jam! applaus). "3 

Sonneville bergoelat teroes, poekoe- 
lan keras semoea masoek. Sam banjak 
bola jang ia biarkan, sampai habis 
set Sonneville teroes lagi pegang lea- 

ding (6—4). 

Singte Io 
Van Dorp Kho Sien Kie. 

Kho datang laat, kira djam 9.30 

baroe ia tiba dengan pemimpin firma 
shem & Cat 

v. D. tahoe dengan siapa ia main, 
djaga bola dengan sedapat-dapatnja. 

banjak memboeang tenaga, routine dan 
balcontrole mendjadikan ia barangkali 
kalm Pe neimint 

la poenja smash dan plaats, v. D. 
tidak dapat tahan. 

Stand Set 1 v.D. — Kho. 

e 

Ka
 

— 

1 
( 
l 

1 
1 
1 
1 S

o
o
 

o
-
0
 

Set II Kho — v. D. : 6 — 0. 

Single III antara Kho dan Sonne- 
ville ada jang paling interessant pada 
ini pagi, F 

6 game jang pertama stand sama , 

Kho — Sonneville. 

0 —1 
1—0 8 

Is 
0—1 

» 0 —1 

Walau stand ini 3 — 3, permainan 

berlainan. Kho tinggal kalm, Sonne- 

ville kerdja ta? ada bandingannja oleh 

plaats ia poenja lawan kekiri kekanan. 

la ta” dapat lagi tinggalkan tempatnja 

dibelakang. — « : 

| 2 game kemoedian Sonneville ke- 

tinggalan (5 — 3). Mesti demikian 

pengharapan ia tidak poetoeskan dan 

Kho sampai 40—0!! 

set Lia hanja ketinggalan 1 punt sadja 

Kita lihat Sam. op dreef lagi, variatie | (30—40) dan dengan ini, set mendjadi 

6—4 boeat Kho. 

Set Il. “litoe half-voley jang banjak orang ka- : 
Sampai game V Sonneville voor, 

“Stand 4—1 baginja dan jang satoe 

didapat. Kemoedian Kho memperlihat 

kan giginja, drive dan plasts berganti- 

ganti. la poenja achterstand: soesoel 

teroes meneroes sampai set, Sonrie-   

Surve soenggoeh keras. Sien Kie tiada | 

Dalam pauzejang penghabisan dari 

|tegenpunt dari Kho itoe hampir2 tidak |dar abonne No. 10042 oentoek Dec., 

HAMBRA B 

  

ville tiada dapat lagi kelonggaran 
(4—6). 

» 

Single IV : Samboedjo — van Dorp. 
Umpire  : Ir. La'oh, 

Stand sampai 5 pauze: 

| S.—V.D, 
1—0 
1—0 
1—0 
0—1 

| : 1—1 

Kemoedian S. kentara slaap mainnja, 
sampai lawannja dapat soesoel lagi. 

Ori 
Oi .2 
1—0 
0—1 
0—1 

Pertandingan dalam game X ada 
pergoeletan sebagai ini spel jang me- 

nentoekan siapa jang menang. 
Striker's dan surver's advantage Sa- 

ling berganti. Half voley Samboedjo 

jang hampir sadja kena met bikin stand 

mendjadi 6 — 5. Game-setpoen digon 

dol poela olehnja. (7 — 5.) 
Set II v.D, letih. Permainan dengan 

Kho terlaloe banjak memakai tenaga. 

Hampir semoea bola dari Sam dalam 

setiniia biarkan, sehingga stand 6-0 

Samboedjo. 
' Semoea single telah selesai. Sesoe- 

dah double Saur-Kho.dengan van Dorp 

Sr-Sonneville dan La'oh Kho dengan 

Sam-Sonneville, pertandingan demons 

tratie atas pimpinan P.T.C. ini pada 

liwat djam 12 sesoedah membagikan 

prijzen pada tetamoe Betawi ditoetoep 

dengan selamat—kepada Bestuur PT 

istimewa toean Ir. La'oh, jang mem- 

banting toelang oentoek mengadakan 

ini pertandingan kita mengoetjapkan 

selamat.— 

Warta adm. 
Abonne No. 6163 Toean Bratawi:- 

hardja-Ngawen- Goenoeng Kidoel. 

Kiriman tocan f 1,50 telah masoek 

boekoe Januari '35, terima kasih. Pe- 

senan almanak 2 bidji soedah lama 

dikirim, harap mendjadi tahoe. 

Abonne No. 10145 T. Amat Semarang 

Kiriman toean f 3.70 riasoek boe- 

koesabonnement toean boelan Januari 

  

sebab beloem bajar tanggal 15/2”35 

korannja distop. Boekoe Krisis eko-   

P3 

Abonne No. 10403 Toean S, Karto 
tenojo p/a Oesaha ,,Escarto“-Brebes. 

Terima kasih atas kirim adres ba- 
roe. Menoeroet soerat toean telah kirim 
wangabonnemet, tapi sampai ini hari 
beloem keterima, kapan toean kirim- 
nja, harap toean periksa lagi, 

Abonne no. 10644 Toean M. Soe-- 
narto-Sitoebondo.: Kiriman toecan f 1.50 

'Ibetoel oentoek Februari 1935, terima, 
kasih. 

Abonne no. 6762 Toean Soegriwo 
Tangerang: Toean ikoet L.C. P. jang 
akan diboeka (No. 2) f0.50, dan oen 
toek boelan depan (No.3) f.050, oleh 
karena boekoe telah ditoetoep permin 
taan toean tidak bisa dikaboelkan. 
Keterangan dari agent ada betoel, ha 
rap toean makloemkan. 

Abonne no, 8505 Toean Depati — 
Hasan, Moeara Enim. 

Kiriman toean f 11 —telah masoek 
boekoe abonnement dari 20 Augustus 
sampai Maart 1935, mengoetjap diper 
banjak terima kasih. 

Abonne no. 10571 Toean M. Tanoe 
didjaja Kiari (Krawang). 

Kiriman toecan f 2— telah masoek 
boekoe abonnement f 1,50 dan f 0,50 
L. C, P, boelan depan, terima kasih. 

Abonne no. 3958 Toean M. Soema- 
diredja— Gorontalo, 

Kiriman toecan f 5— masoek abon- 
nement le kwartaal '35 f 450 dan 
L.C,P, boelan depan f 0,50, terima kasih. 

Abonne no, 10641 Toean Chamid 
Dinjati— Patjitan. 

Kiriman toean f 1,50 masoek abon- 
nement Februari 1935 terima kasih. 

Abonne No. 7548 Siti Rasiam, Sam- 
boengdjawaweg 35, Makasser. 

Kiriman oeang f 4,50 telah masoek 
abonnement November '34 sampai 
Januari 35, terima kasih. 

Abonne No. 8700 t. Abdullah Moet- 
talib, Batoeradja. 

Kita tjoema terima dari bekas agent 
di Batoeradja oeang 'fjoeran loterij 
'boelan depan f 0.75 oeang abonnement 
beloem keterima, harap toean mendjadi 
tahoe. 

Abonne No. 8961 toean Soeratman, 
Sabangan g. 8 No. 4, Batavia-C, 

Dengan menjesal kita tidak bisa 
kasih duplicaat bewijs, baik kita akan 
tjatat nommernja. 

Abonne No: 9049 toean Soekardjono, 
Tg. Karang, 

Kiriman togan telah keterima dengan 
baik, Toean ikoet L. C. P. jang akan 
diboeka f 1 50 dan no. abonne toean   nomi tg. 15/2-”35 telah dikirim, harap 

toean terima dengan baik. 

    

Ini malem pengabisan 

AND 
an - Pa aa ARIS 

jang betoel 9949, harap mendjadi tahoe. 

Batavia-Centrum 

ATE 

  

alsoe 
UU run 

- 

  

sakit pajah lantaran masoek angin, | 

warna kembang, borong djadi 10 roe-| 

gannja. Sekarang arlodjinja soedah | 

jang taroeh perhatian, oempama poe-| 
jeloeroet atau gadisnja | 

dan dikeloearkan aari kalangan Pasoen 

toean terseboet, begitoe djoega | 

Seloeroeh doenia sampai di ploksok-ploksok 

kagoemken dan goembiraken Tarzan dalem 

tjerita doeloean ,,Tarzan The Apeman" 

(Tarzan si manoesia monjei) 'Tjoema ini 

Tarzan jang betoel-betoel penoeh actie, 

| gagah berani dan paling djempol: Sekarang 

kombali moentj el lagi sesoedah lama di- 

toenggoe, ,,TARZAN and HIS MATE" (Tar- 

zan dengen temennja). Tjerita teroesannja 

dari jang doeloe, tjoema sadja lebih heibat 

dan lebih seroeh. Bet 

Millioenan orang soedah batja boekoe TAR- 

| ZAN jang menarik kliwat. 

KAMPRET, “A Sekarang orang bisa saksikan itoe dalam 

bangsal bioscoop dari ALHAMBRA Sawah 

——— 1 Besar jangada LEBIH MENARIK dengen 
Keloear dari Pasoendan mareka poenja pemandangan- pemandangan, 

alam jang indah, kakedjeman-kakedjeman 

dan bahaja-bahaja dalem rimboe besar dan 

lebet di benoea Afrika. 

    mendjadi pertanggoengan bestuur 
endan Betawi lagi,    

  

SnooouoaouUToL3 
»   

Extra Film 

Davy Jones Locker Cartoon Willie 
Wooper berwarna 

Pemandangan di Moskou 

Penjamboetan Kapal terbang Uiver 

di Schiphot : 5 
Pertandingan voetbal besar Holland 

contra Zwitserland 

Harga tempat naik sedikit 

Anak2 tida boleh nonton 

Loket terboeka moelai djam 5 sore 

  

usut ub TKP NTT 

  

|



   

  

     

  

   

    

  

  

  

. Pjika Togan-toean dan Njonja-njonja ingin tahoe hal 

'kehidoepan, kasenangan dari diri- sendiri, jang soedah 
laloe dan sekarang atawa jang aken dateng, datenglah sama 

NG na 
  

  

      

  

   

— Handlijnkundige 
— Astroloog Horos- 

. cCoop trekken 
    

39 telefoon 536 Meester-Cornelis 
— Tarief boeat: | 
.f1— Horoscoop 2 tahoen f 5.— 
5 139 Kr Meonk Latih 

  

Handlijakundige 
Astroloogie 
       
  

1 

    
  

  

TOSAN PERLOE KOENDJOENGI 

TOKO TIO TEK HONG 
dalem roemah baroe sebla roemah toca soepaja bisa saksiken 

iapoenja barang2 jang kwaliteit paling ba:oe dari 

TOKO 

23 Harganja moerah 

” HANDEL IN: 

SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODICDHEDEN, HEEREN 
MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 

— KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 
Reparatie-atelier van Vuurwapens enz., enz. 

TIO TEK HONG 
PASAR BAROE — PATAVIA-CENTRUM — TELF, 361 WI. 

9 
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belandja lain 

Kain batik pandjang Il 

MANTERON Ba- 

Nasehat kepada segala langganan dan boekan langganan kita 

sekarang banjak keloear batik tiroean. 

dne Perhatikanlah! ya 

— KITA MENJEDIAKAN TJOEKOEP BATIK ASLI 

KAIN PANDJANG 
KAOENG  PITJIS 
POLOS haloes dan 

Kain saroeng dan 

3 pandjang keloearan 

  
.njoemas FANSEILEN sedang dan saroeng 
BEA aa j poetih Semarang 
ASLI. ASLI. ai 

. 

— Awas atau hati - hatilah tocan- toean dan njonja - njonja kalau ber- 
TOKO, djangan sampai terbeli batik tiroean, sebab 

  

  
' Semoea batik keloearan apa 

' Menoenggoe dengan hormat. 

. 

122 

jang Asli. 

TOKO ,ISMAILDJALIL & Co. 

, Tasikmalaja. : 

HOOFD KANTOOR BATAVIA-C. Telf 4356 WI, 

oentoengan jang menjenangkan. 

sadja, kita tjoekoep semoeanja sediakan 

Pasar Senen 121 en 123 Batavia C.— Pekalongan—Solo— Padang— 

| P.S, Hoeboengkanlah perniagazn toean sama kita penja Firma soe- 
paja toean2 mendapat kemadjoean jang pesat sakali dan ke- 

Meakan enana Hi. 

  
  

    
a . 

mandjoer djarang 
“Awas! selamanja. liat merk se- 

belah, kepala djadi enteng tida 
|. koreng, ramboet djadi gemoek, 

. item, lemes, matiken koetoe dan 

ilangken ketoembe, 

Banjak minjak 'ramboet tetapi jang 

  

Kloearan 

Roemah obat 

  

Jo Tek Tioe 
. Kwitang —Batavia-Centrum 

  
            

  

  

    

Onderlinge Levensverzekering Maatschappy 

sBOEMI-POETERA' 
| DJOKJAKARTA , 

IA 

lalah satoe assurantie tanggoeng djiwa kepoenja'an bangsa awak 

jang telah terkenal oleh oemoem, terboekti dari dimana mana 

terdapat verzekerde atau Agent dari Maatschappy kita ini. 

Poedjian tidak perloe lagi. Mintalah dengan gratis prospectus 

“pada Directie atau Agent2 diseloeroeh Indonesia. 

AI ————— 
ATT OKOPT OTOT TPT TT TITITTTIS 
& " 

        
  

Soedah datang Asli Tabib soedah datang 

TaBIB Dr. ABDULKARIEM 
VAN HINDUSTAN 

Ini Tabib jang asli soedah 40 tahoen lamanja tersohor den bekend 

di Kota Batavia-Centrum, baroe datang lagi dan linggak di tempat 

  

  

lama djoega,jang terseboet di bawah. . 

Dan sekalian toean2, njonja2 dan soedara2 scedah lerkenai jang 

saja Soedah mengobati segala roepa2 penjakil seperti ambeien en : 

Ss hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm Zonder operatie. kl 

2 Baroe boeka lagi di Molenvliet Oost 15 sebelah Ilir Weeskamer g 

IE B&tavia- Centrum. E 

ta : Menoenggoe dengan hormat, a 
5 TABIB Dr, ABDULKARIEM 

E Molenvliet Oost No..15 sebelah Weeskamer Bt.-C. 
BG toopel 
Aan el Aoi bob il dibio 
  

PERLOE BENAR DIBA' JA ANAK2 

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

SOBA KL. DIAM Ni 

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 (S.W.K) 

Sangat loetjoe dan 

: e menggelikan hati. 

| Djoega boleh dipakai oentoek 

bero!'ok-olok atau membadoet diatas ooneel dengan njanjian. 

G:mbarnja' ada 22 boeah. Harga satoe boekoe tjoema f 0,15 tambah 
5 sent ongkos kirim. Pesanan dari 20 boekue keatas ongkos wrij. 

  

  

  

  
  

Boekoe-boekoe ini dapat dibeli pada: - 

Toto Kitab & Drukkerij Sd. Ali Alaidroes—Kramst No. 38 Bat: C. 
Moh. Djohor— Gang boe (Gg. Pamirn No. 4) Batavi:-Centium. 
Sd. Alwi Alayderoes—Kroekoet depan No. 29 Batavia Cenirum, 
Moh. Sjafei—Kajoe Tanam (S.W.K.) 

Permintaan dengan rembours, tidak diloeloeskan. 18       

Em ama 

   

   

KELOEARAN PALING BAROE 
: DARI 

Jang paling djempol    
    

  

  “ (Londer Coupon) 

1 pak terisi 20 bidji 

10 Cent. 
N.V. FAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan 
tjara kerdja jang paling modern dan jang 
paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni- 

|     
  

  

Sea 

I likannja dokter. 10 

    

FAROKA 

Elegtrische - Drukkerij 

»PENGHAREPAN” 
Oude Kerkhofweg 36 — Bandoeng 

Mentjitak dari pekerdjaan ketjil 
sampai besar. Pertjitakan kita ada 
berarti kunst 64 

  

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 

Sawah Besar 2—0 “ Batavia-Centrum 

Telegram adres: BAKRI 

kain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen. 
dril, en djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian dari segenap bangsa rapi 
dan nefjis. 154 

  

PU VA VW VE VA UU 

Kleermaker 

MOEFDAHAM 
ex toekang ditoko Oger Freres 
Petodjo Binatoe No, 18 Gang! Eatavia-Centrvm 

  

Trima roepa2 pekerdjaan boeat toean? 
dan roepa2 model mehoeroet maoenja 
jang bikin djikaloe toean2 ingin poto- 
ngan jang bagoes enak dipake datanglah 
di kleermaker jang terseboet. 

  

  

  

Oeang djangan dikirim doeloe 
Kirim sadja pesanan, s€karang 

Akan lekas terbit Tie 

HOEKOEM ISLAM 
Bahasa Indonesia hoeroef Latijn 
Dikoempoelkan oleh: A.H, WIG- 
NJADISASTRA dibantoe oleh be- 
berapa orang ahli Agama Islam. 
Diilid ke 1. Isinja: Dari hal Wa- 
kaf— Pemberian schenking) — 
Titipan (inbewaargeving — Wa- 
siat (uiterste wils beschikking) — 
Warisan verdeeling van een na- 
latenschap). 8 

Sangat bergoena bagi Kaoem 
Moeslimin dan Ambtenaren B.B., 
Justitie, Politie enz. 

Harganja 1 boekoe F 0,75 

Segala pesenan minta dialamatkan 
kepada : 

Uitgeverij ,,PANTI WIDIJA" 
Masing bij Buitenzerg. 164   

Selamanja kita ada sedia dari matjem? : 

Memoedjiken dengan hormat : 
MOEDAHAM 39 

  
  

Khoe Teng Hay, Gebroeders 
Khoe. Tandmeester 

Pintoe Besar No. 89 Batavia 

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

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

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

Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 
mas doekat atawa Dobble garantie 
1-5 taon. 17 
  

SEX PRESSE" 
Reparatie-Atelier 

Kedjaksan 153 Cheribon 

Adalah adres oentoek toean2, njonja2 
dan nona2 akan membikin betoel ba- 
rang2 seperti terseboet dibawah ini: 
1. Speda 2. Bedil -5, Mesin bitjara 
(gramophoon) 4. Mesin mendjait (naai- 
machine 5. Mesin toelis (schrijfma- 
chine) 6, Lontjeng 7. Erlodji 8. Per- 
kakas muziek 9. Lampoe-lampoe d.I.i 

Djoega “bisa membikin betoel dan 
membikin - baroe perkakas roemah 
meubel-meubel d.I,I. 
Tjobalah, tentoe akan menjenangkan, 
sedang harga selamanja kita reken 
dengan pantas. 
Menoenggoe kedatangan toean2, njo- 
nja2 dan nona2. 

Hormat kami, 

N. B. Specialist oentoek overspannen 
dan besnaren van Rackets dari harga   f 3.50 sampai f 7.50. 176 

»EXPRESSE“ Reparatie-Atelier, 7 
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    Tana 

1 No. 

  

Ta Na Aa LAPAN PAN ALAN NPEMLA Mae MAL 

  

ri 1 
  

260 S 

  

      

    

  

  

Beloem selang berapa lama jang Ia 
loe ,,Perhimpoenan Indonesia Raja 

i Cairo telah mengadakan rapat ta 
joenan terboeka bagi seryoea poetra: 

  ndonesia Malaya oentoek. menerang) 
kanakan keadaan keadaan jang terdjadi 
iIndonesia dalam tahoen jg. silam, 

| danmoentoek menerangkan akan nasib| 
nja beberapa orang pengandjoer2 per 
gerakan kebanngsaan jang mendjadi 

— korban karena tjita2nja oentoek Indo 

— Rapat besar ini diadakan ditempat | 
nja (kantor 'P.LR.) di Al—Mondjalah 
“street no. 1 dibelakang kantoor Gu- 
bernur Mesir dibawah pimpinan sau- 
dara ketoea mioeda (P.L.R.) Suleiman 
'Rasjid: TR 

' Poekoel 8 persis dimana semoea 
poetera poetera Indonesia dan Malaya 
soedah sama berhadlir dan bersedia 

' boeat mendengarkan pokok2 jang men 
'djadi pembitjaraan malam itoe, sau- 
dara pemimpin rapat memboeka de- 
ngan mengoetjapkan terima kasih di 
atas perhatian sekalian ig. berhadlir 

. dan kemoedian disilahkan saudara 
Abdoerrasjid oentoek membatija 

  

  

g 
     
   

agenda rapat besar itoe: 

.. Sehabisnja pembatjaan Al Goer'an 

19 Februa 

Ke 

"Indonesia, menoelis merdeka oentoek 

   

Al @oer'an sebagai permoelaan|. 
5: silakan berbitjara oentoek menerang 

   

  

keselamatan Indonesia. 
. 4. Penangkapan saudara Drs, M 
Hatta, Soetan Sjarir dan kawan2nja jg. 
berachir dengan pemboeangan ke Si 
beria Indonesia | Digoel). 

'5. Djoega pemboeangan pemimpin2 
rmi -di Minangkabau dan pengan 

    

  
  

  

Semoea jg. kedjadian2 di Indonesia 
pada tehoen 1934 jang mereboet lang 
kah ra'jat dalam memperbaiki nasib 
mengatoer diri, semoea tjoekoep dibi- 
tjarakannja dan dipenghabisan saudara 
ini mendoakan soepaja seloeroeh ra'jat 
Indonesia haroes tetap hati dan sabar 
menoedjoe kelapangan Indonesia jang 
ditjita ijitai selama ini, sekalipoen 
bagaimana sadja reaksi jang menimpa 
dipoendaknja dan begitoe poen spre 
ker madjoekan pada semoea jang ha 
'dlir ,bahwa kita poetera2 Indonesia 
sedjati jang berdoedoek diloear negeri 
karena Indonesia, haroes bersetia pada 
kewadjiban kita oentoek membimbing 
bangsa dan noesa kita Indonesia ke- 
medan kemoeliaan dan kemerdekaan,“ 
(tepoek tangan). daa 

Saudara Thaib Ibrahim diper 

kan peri keadaan pemboeangan Digoel 
(jang dinamai djoega dengan Siberia   Indonesia).   kembali saudara ketoea menerangkan 

  

   

  

   

    

   

      

   

      

   

    

   
   

   

  

   

   

  

   

   

    

     

   

    

        
   
    

   

   

   

  

   

      

   

      

   
   

- pertemoean besar, ialah semata2: ' 

— 1. Oentoek memperingati nasib2nja 
pemimpin2 pergerakan kebangsaan 
kita di Indonesia jg. mendjadi kor 
ban di tahoen “34 tahoen jg.sial bagi 
pergerakan dan ra'jat Indonesia. 

—. 2. Penerangan tempat pemboeangan 
»Siberia“ Indonesia (Digoel) satoe 

-tanah pemboeangan jg. tiada berse- 
soealan dengan tempat pemboean 
pemimpin jg. terpeladjar“. : 

3. Masoek djoega oentoe2 menerang 
| kan akan kewadjiban pemoeda2 Indo 

nesia diloear negeri. goena menaikkan 
. dan mempertahankan kemoeliaan ta- 
“nah iboe bapa Indonesia dipemanda- 
nganoemoem. PP : 

kan akan agenda pertemoean maka pa 
a semoea jang berhadlir dimintakkan 

pembatjaan ,,Alfatihah“ pada roehnja 
x0ean pemimpin bersar pergerakan ra” 
jat Indonesia jang baroe berpoelang 

— kerahmatoellah , HOS, Tjokroaminoto. 
Almahroem, dan berdiri satoe menit 
oentoek memperingati djasanja jang 

|. soedah dibajarkannja pada bangsa dan 
| tanah airnja selama dia menjerboekan 
|. badannja berdjoeang ditengah2 ra'jat 
0. djelata menoedjoe akan kemoelian ra'- 

jat Indonesia, dan meloeaskan akan 
| #. ketinggian agama Islam diseloeroeh 

—. Indonesia dan Doenia Islam: : 
0... Kemoedian dari itoe dipersilahkan 

“saudara Abd: Djalil Hasan oentoek 
menerangkan akan agenda jang 

2. tama: 

“Dengan tepoek tanganrioeh saudara 
— ini disamboet sambil dia moelai pem 

bitjaraan: ” dari hal kedjadian2 jang 
soedah menimpa pergerakan ra'jat 
dari pergerakan ra'jat dewasa sampai 

| pergerakan anak2, dari kaoem perge- 
rakan sampai pada kaoem djoernalis, | 

  

   

merasa poekoelan. 

Pembitjaraan saudara ini amat men 

berkesal hatas perkara2 jang diambil 

oleh sekalian kaoem pergerakan dan 

dioernalis jang soedah tidak dapat la 

i melandjoetkan langkahnja seperti 

jang ditimpakan pada se kedjadian2 
: i 

koempoelan ditahoen 1934 oeh per 
eperti: 

. keloearnja Ia 
yadering (vergaderverbod): pada 

j ., Partindo. dan “Permi. 

“2. Larangan bagi P3KI., berkongres 
. di Solo, Rn 

(0.8, Kekangan bagi kaoem djoernalis 

  

 sebabnja maka ini malam diadakan| 

| Igeografie, dan apa sebabnja maka 

  

| Digoel jang sekelilingnja adalah roe- 

gan 

. Sebabnja saudara ketoea menerang-| 

per-| 

| dari pergerakan politiek sampai padaj 
pergerakan Islam semata2 sama-sama 5 

djadikan publiek jang hadlir sangat| 'Soedah begitoe banjaknja soerat2 

a larangan oentoek “ber 

Saudara ini menerangkan asal2nja 
negeri Digoel itoe, menoeroet ilmoe 

boeangan bagi kaoem kominist. 

Digoel jang terletak ditepi soengai 

wang2 jang dalam-dalam dan hoetan 

beloekar jang masih didiami oleh bang| 

sa jjang masih biadab, bangsa jang 
masih maoe memakan daging manoesia. 

segala penjakit menoelar dan berbahaja, 
kesini pemerintah jang mendoega akanj 

djiwanja manoesia jang diperintahnja 
memboeang riboean kaoem pergerakan, 
karena perloe oentoek ketentraman, 
soenggoeh menjedihkan : 

Jang lebih kita sedihkan lagi pem- 
boeangan Digoel jang dari moelanja 
ditentoekan bagi kaoem pergerakan 
kominist, tetapi sekarang kaoem Na- 
sionalis jang terdjaoeh sekali dari tjita2 
kaoem kominist sama sama diboeang 
kenegeri itoe. . 

Drs. M. Hatta, Soetan Sjahir, Bondan, 
| MaSkoen, Boerhanoeddin dari Pendi- 
dikan Nasional Indonesia, M. Loefthi, 
lijas Ja'koeb, H. Djalaloeddin dari 

F 

.Permi,“ Abd. Hamid Loebis dari Par 

tindo dan beberapa orang dari PSI, 
Minangkabau, semoeanja ini pemimpin 
jang berdjaoeh djaoehan sekali dengan 
azas dan toedjoean kadem kominist. 

jang sama dengan kominist. 

kita ke Digoel itoe adalah ber'akibat, 
memboenoeh akannjawanja pergerakan 
bangsa Indonesia. 1 

Soerat kabar Belanda sendiri Ams- 
terdam Courant djoega menerangkan 
jang Digoel itoe adalah satoe negeri 

jang sangat berbahaja, dan tiada se- 
'soeai sekali bagi pembocangan kaoem 

eerakana 
enoelis2 bingsa Djerman poen me 

nerangkan djoega jang Digoel itoe 

sangat djeleknja bagi ra'jat jang ter: 
peladjar. 

   

kabar dan penoelis2 jang menerangkan 
.bahasa Digoel itoe“ tidak lajaknja 
bagi pemboeangan pemimpin2 tetapi 

Japa boleh boeat jang berkoeasa masih 
memandang perloe roepanja. 

Beginilah nasibnja bangsa kita, te- 

tapi soenggoehpoen begitoe kita do'a- 

kan pemimpin2 kita terpelihara dari 
bahaja jang mengantjamnja, dan djoega 

kita seroekan: soepaja tetaplah hati 
mereka membimbing ra'jat kita (in- 

Idonesia) kemedan jang mereka fjinta- 
Ikan. (tepoek tangan). 

Saudara Ismail Abd, Wahab, 

    
    

    

935-tahoen ke 3 

Digoel negeri jang terdjaoeh sekali) 
Idari kesehatan negeri jang penoeh dari 

Pemboeangan2 pemimpin2 bangsal 

  

  

  

  
  

  

    
       

  

  

   

  

    
    
    

A Te OK EL gm AN AAA Aa! AE AN na Padlagrap UR 
bel DD II Li 

Besa RN 
  T 

Jaarvergadering Pasoendan 
di Bogor. 

| Dari Bogor pembantoe kita mengabar- 
kan: 

Pada hari Minggoe ddo 17 Febuari 
”35 moelai poekoel 9 pagi, perkoem- 
poelan Pasoendan soedah mengadakan 
vergadering Stahoenan, bertempat di 
H.LS. Pasoendan Paledang. Bogor. 

Agenda : : 
1, Notulen. s1 

2. Warta dari bestuur. Jaarverslagen, 
Armenzorg. ta 

3. Congresvoorstel 
afgevaardigde. | 

4. Mengangkat Verificatie Commissie. 
5. Beleid Bestuur. Pilihan Bestuur. 
6. Rondvraag- 
Berhoeboengan dengan kepentingan 

nja Jaarverslagen diketahoei leden se- 
oemoemnja, maka rapat mengambil 
kepoetoesan soepaja dironio atau di- 
tjitak diboeat boekoe. 

Commissie Armenzorg atas dimpinan 
sdr. Mh. Darsa mengharap pemanda- 
ngan2 tentang sikapnja pendirian ter 
seboet, teroetama dipersiiahkan sdr. 
M.K.Wi. goena memberikan pemanda 
ngannja, 2 : 

Dalam pilihan 
tie Commissie ak 
randum, saja 

Oetoesan ke congres Pasoendan 
j.a.d. dr Bandoeng, jang terpilih sdr. 
Akil dan M.K. Wigoena. 

Dalam rondvraag teroetama membi:- 
tjarakan tarief waterleiding jang mera-. 

sa keberatan bagi pendoedoek Bogor, 
karena dengan naiknja harga air itoe, 
sehingga keperloean ra'iat terganggoe. 

Air waterleiding itoe, hanja teroeta- 
ma boeat minoem dan keperloean ma 
sak sadja, sedang keperloean ,boeat 
mandi, mentjoetji sehingga mentjoetji 
piringpoen dibawanja dalam kali sadja, 
Dengan kedjadian2 hal ini, tentoe se- 

len. Membsnoem 

bestuur dan Virifica 
an didjalankan reve- 

kali meroegikan kedoea belah pikaknja. 
Pihak Gemeente tentoe menerima 
wangnja makin sedikit, sedang bagi 
raiat terpaksa pergi kekali lagi. 

Lain dari pada itoe ada bermatjam- 
matjam kedjadian jang terasa ol€h 
pihak ra'iat, jaitoe tentang oeroesan 
rekening air, jang menjalahi atoeran, 
jaito 

terpakai. Dengan keterangan2 ini. 
mengharap soepaja wakil Pasoendan: 
di Gemeenteraad Bogor, soepaja me- 
madjoekan kepada pengoeroes terse- 
boet, agar soepaja rakjat dapat per- 
lindoengan jang sepenoeh-penoehnja. 
Sesoedah siang, pertemoecan boeba 

ran dengan selamat. 

# 
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Beberapa berita dari Djambi 
Pembantoe kita dari Djambi me 

ngabarkan : 

Lagi belasting Rakjat 
dikembalikan, 

Roepanja pendapatan dari hasil rub 
ber restrictie, boeat daerah Djambi 
sangat loear biasa sekali. Doeloe soe 
dah pernah dikabarkan  belasting 
ra'jat tahoen 1934 telah dikembalikan 
75 pCt, jang mana diterima ra'jat de 
ngan sangat soekatjita sekali. Seka 
rang terdengar lagi, diperintahkan 
kepala2 ra'jat memeriksa boekoe2 
penerimaan oeang ' belasting moelai 
dari tahoen 1931 sampai 1933. Tapi 
boeat ini kali pemerintah atoer sebagai 
berikoet : 

Tahoen 1931 dipotong 55 pCt, 
tahoen 1932 tjoema 25 pCt, dan boeat 

  

oentoek mengoeraikan agenda jang 
ketiga, jaitoe menerangkan akan kewa 
Idjiban pemoeda2 Indonesia diloear 
Laeperk 1. 

'— Pembitjaraan saudara ini amat pan 
djangnja dan dengan ringkas dapas 
|dimocatkan berisi beberapa nasehat 

melandjoetkan peladjaran keloear ne- 
geri soepaja beladjar soenggoeh2 dan 
soepaja bekerdja di Indonesia nanti 
dikalangan rakjat djelata. 

Saudara ini poen membentangkan 
djoega akan perloenja persatoean lahir 
|dan bathin bagi pemoeda2 teroetama 
pemoeda2 jang berdoedoek diloear 
negeri seperti Mesir, Nederland, Hi- 
djaz, Hindia dan lain2-nja. 

Sehabisnja saudara ini berbitjara 
saudara ketoea pertemoean memper- 
silahkan saudara Ramli Saleh 
membatja Al Over'an” oentoek roeh 
toean H.O.S. Tjokroaminoto, dan ke- 
moedian dilagoekan lagoe Indonesia 
Raja bersama sama sebagai penoetoep 
pertemoean penghabisan oentoek ta- 

hoen 1934, 
Poekoel 10 pertemoean ditoetoep     pembitjara jang ketiga dipersilahkan dengan selamat. 
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tahoen 1933 hanja dapat potongan 

tetapi ditempatkan djoega ditempat) 

jang berharga bagi pemoeda2 jang| 

| ItOpCt, Sebab mana tahoen 1931 ada 
besar potongan, karena itoe waktoe 

'Ibelasting ra'jat masih dalam keadaan 
normaal sekali, sehingga kebanjakan 
ra'jat tidak mampoe loenaskan. Tapi 
sebaliknja, orang jang beloem bajar 
ocang belastingnja dalam itoe tahoen, 
maka dengan "keadaan jang sangat, 
akan dimintak bajar toenggakannja. 
Sekali lagi ra'jat dapat hiboeran dari 
boeroean dwangsehrift jang terkenal. 

Lagi-lagi harimau 
Mmengganggoe kea- 
manan dalam doe- 

08 Dem. 
Dari doesoen Moeara Koempeh, 

orang kampoeng: kembali diganggoe 
oleh radja hoetan. Banjak orang doe- 
soen sendirian atau berdoea sadja 
tidak berani pergi keladangnja lagi. 
Menoeroet kabar jang kita dapat dari 
pihak pendoedoek, seorang toea jang 
telah beroemoer tinggi. ada satoe 
malam mendapat mimpi, jang bahasa, 
'radja-radja hoetan minta soepaja di 
sediakan makannja (menjanggar). Pada 
|hal, sekarang , orang doesoen jang 
telah mengenal betoel agama Islam, 
pekerdjaan menjanggar. atau memberi 
harimau makan, terlarang keras dalam 
agama. Betoel atau tidak terserahlah 
orang toea-toea jang masih memper- 
tjajai tachjoel. 5 

Oecang palsoe masih 
berdjalan teroes. 

Sampai sekarang perdjalanan oeang 
palsoe, jaitoe mata oeang dari ring- 
gitan, roepiah, terlebih banjak lagi 
mata oecang talenan masih berdjalan 
teroes Gipasar dan dikedai-kedai orang 
Tionghoa. Roepa itoe mata oeang 
palsoe, kalau tidak diperhdtikan betoel, 
tidak bisa kelihatan. Bagi orang jang 
bodoh, dan orang jang baroe datang 
dari doesoen jang tidak tahoe betoel 
mata ocang palsoe, inilah banjak jang 
teraniaja. Diminta sama politie, terle- 
bih lagi sama abang sersi soeka ambil 
tindakan boeat basmi ini mata oecang 
palsoe boeat berdjalan teroes. 

Tempat mandi dari 
Stadsfonds hampir 
soedah, 

Doeloe soedah dikabarkan, Siads- 

fonds ada bermaksoed akan membikin 

tempat mandi boeat kesenangan bagi 

publiek jang soeka, Sekarang kita bisa 

kabarkan, ini tempat mandi jang ter- 

letak disebelah roemah sakit atau di 

belakan roemahnja Boekhouder Stads- 

e melebihi dari banjaknja air jang fonds soedah hampir klaar sama sekali. 

12. iis Siapa jang-berhadjat, wang contributie 
mesti bajar f 2.50. Kita soedah koen- 

djoengi ini tempat mandi, sajang masih 

koerang loeas. Djoega lapangan voetbal 

jang dibikin dihadapan roemahnja tang 

si politie, dengan diatoer setjara baroe, 

jaitoe memakai tempat penonton batoe 

bertingkat sedikit hari lagi bisa terpakai, 

Ra'jat dikasih boeat 

belirubberhandmand 

gels. 
Moelai ada atoeran bea loear biasa 

dari getah para, dengan pelan2 ra'jat 

disoeroeh bikin getah para jang tipis, 

jaitoe seperti getah keloearan Onder- 

neming, jaitoe dimasak dengan tjoeka 

sesoedah mana baroe digiling dengan 

mesin tangan. Kebanjakan ra'jat jg. poe 

nja kebon getah soedah djadi miskin, 

oleh pemerintah soedah diichtiarkan 

dikasih hmindering mesin tangan atau 

rubberhandmangels. Dan pemerintah 

sediakan seorang ambtenaar orang 

Blanda boeat adjar sama or-ng (ra'jat) 

doesoen setjara bagaimana memasak ge 

tah sama tjoeka. Satoe mesin tangan 

didjoeal oleh pemerintah seharga f50— 

maka oleh ra'jat tiap boelan diangsoer 

bajar f 5— (lima roepiah), pembaja- 
ran mana via Alg, Volkscredietbank 
(doeloe nama Djambische Volksbank) 

Bagi handelaar Tionghoa kebanjakan 
datangnya dari Singapore, harg”nja 
ada lebih moerahan,  ini.poen orang 
Tionghoa djoeal djoega dengan min 
dering. 

Toean Mochtarbekas 
iid Volksraad dapat 
perhatian, 

Selama adaperwakilan ra'jat di Volks 
raad, djarang sekali perkara Djambi 
terdengar digedong Volksraad, seolah 
tolah Djambi tidak ada mempoenjai 
wakil. Baroe sekarang, setelah terde- 
ngar via Pemandangan (karena Peman- 
dangan ada  banjak abonnementnja) 
toean Mochtar lid 'Volksraad kalah 
Soeara sama toean Boestam, ada ter- 
dengar akan mendirikan satoe Comite 
Toecath Mohamad Ali zaakwaarnemer, 
jang seasal negeri sama toean Mochtar, 
dengan keactiefannja dengan beberapa 
hari sadja telah mendapat tanda ta- 
ngan (soeara) 100 orang. Dan pada 
tanggal 14 ini boel:n telah mengetok 
kawat sama G.G. soepaja tocan Moch- 
tar mintak diangkat kembali djadi Id 
Volksraad serta di: iringi poela dengan 
sepoetjoek rekest pada G,G Bagaima- 
na has Inja, soeara baroe dari Djambi 
ini, kita harap sadja ada boecahnja. 

, 

Royal Opera 
diDjambi. 

' Kemidi bangsawan ttonel) jang ke 
banjakan “terdiri anak wajangnja dari 
poetra Palembang, telah beberapa 
minggpe ini mempertoendjoekkan per- 
mainannja dibilangan kota Djambi. 

Sebagai pemimpin, Seperti Dardanela 
ada mempoenjai toean Andjar Asmara, 
pada ,,Royal Opera“ terpimpin oleh 
poetera Palembang, jaitoe toean Tjik 
Asmara Jatim, Piatoe Idja dah Dewi 
Suratna di Dardanela, Royal Opera 
terkenal dengan Miss Ainom dar Miss 
Ainna, Miss Ainom baroe2 ini ada 
main dalam plat mesin njanji 
jang terkenal His Masters Voice di 

selama 

(Singapore. Kedatangan Royal Opera 
jadinja berhoeboeng dengan malaise 
jang mengamoek dibilangan Djambi, 
diloear doegaan sampai bisa toenggoe 
kota Djambi sampai 1 boelan dengan 
mendapat succes jang penoeh dari pu 
bliek dari tingkatan atas sampai dibila- 
ngan bawah (koeli). Permainan anak 
komidi Royal Opera dalam tjeritera too 
neel, Dr, Samsi enz, sangat menjenang 
kan bagi penonton -. 

Hanja kata2 jang dipakainja. bila ma 
inkan tjeritera toneel masih terdengar 
tata2 dalam tjeritera bangsawan koeno, 
tapi menoeroet pertjakapan kita dengan 
toean Tjik Asmara Jatim, selama dalam 
pimpinannja ada harapan dibelakang 
hari menoedjoe kesenian Indonesia 
Lebih djaoeh Tjik Asmara Jatim kata 
sesoedah mana Royal dalam seminggoe 
mempertoendjoekkan di Koeala Toeng 
kal, teroes akan berangkat ke Singapo 
re, dan sesoedah ini, maksoed akam 
mengidari kepoelauan Indonesia. 

Mis Ainon dengan soearanja jang ter- 
kenal, boleh djadi akan masjhoer se- 
perti Miss Riboet plaat2 jang dibikin- 
nja sama His Masters Voice, dalam 
boelan Maart nanti, publiek jg. ingin 
dengarkan soearanja jang merdoe, dapat 
beli dimana toko jang djoeal plaat me 
sin njanji, dan Royal opera adadjoega 
mendjadi ageninia, 

Kita poedjikan selama Royal Opera 
bermain di Djambi, atas pimpinan t: 
Tjik Asmara Jatim. jang mana bertam 
bah madjoe pesat kesenian kita bang   sa Indonesia - .. 
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Speciaal boeat tahoen 1935 

Tenoenan Donggala dari harga f 2,75 f3,50 sampai 14,00 

1 SIA are Edo 2,70 #3 f3,50 

Si Tjermei 3 Lu 1th 00 290 13,50 

2 Cheribon ' ,, Sen TA2I Area 

5 Garoet A en nhDO ti, 00 h f2,50 

1 Mental UG aon 3 Un nan 

Semoea kainnja besar kwaliteitnja bagoes 

| Kain pandjang Banjoemas dari harga f1,50 f200 sampai f2 50 

Nan N Solo haloes ,, vla DO TD.2g 

3 6 Djokdja aa Men 2 bela Ska aa ngan Gta 
5 2 Tjiamis an et nan Me aa 
5 8 Tasik Men Ban On ga 
3 i Pekalongan UU" 0 PLOT On f2,50 

Semoea sedia roepa-roepa kembang 

Adres jang terkenal 

Prijscourant Batikhandel : 

gratis - Aan i , Toko »MOEDA 
130 Pasar Senen No. 159 Batavia-Centrum 
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JANG TERKENAL 
JANG ACTIEF 

, JANG MOERAH 

TOKO ,M.I. MAASOEM” 

  

PASAR SENEN No.135 
Batavia-C: — Pekalongan. — Solo. — Padang. 

2 an 

BATIK HANDEL 

Centraal dari roepa2 batik keldearan  seloeroeh tanah Djawa , 
- jang modern, jaitoe jang disoekai pembeli zaman sekarang, 

serta tjoekoep sedia matjam2 sarong tenoenan dari roepa ke- 
loearan. 

N. B. A. Contant bagi soedagar2 kila ambil Comisie 2 pCt. 

Berhoeboenglah moelai dari sekarang. Tentoe menjenangkan. 

Systeem oentoeng palingtipis 

HORMAT 

MI. MAASOEM 
36 SENEN No, 135 Batavia-Centrum. 

— TERDIRI 1934 — 

Sedia djoeal. rebana terba- 
ngan dari matjam2 oekoeran. Bi- 
kinan dijanggoeng rapiserta lekas 
Toean-toean jang bikin pesanan, 
diminta sekoerang-koerangnja me- 
ngasih oeang separoh lebih da- 
hoeloe dari harga pesanan. Jang 

. Iaennja dikirim dengan Rembours. 
Djoega djoeal beli koelit parih 

dan koelit kambing. 

Memoedjikan dengan hormat, 

Toko REBANA (Terbangan) 
Kampoeng 10 Ilir PALEMBANG. s6| 

,AGOENG” 
TRANSPORT — ONDERNEMING 

Oude Tamarindelaan 212 Bt.c. 

Tel. No, 1220 WI. 

  

Sanggoep kerdjaken dengan ga- 

rantie: Verpakking, Verhuizing, 

te LAND en OVERZEE, afscheep 

& Opslag. 

Politoeren: Piano, 
boedels en houtwerken. 

Pasang: Leiding gas, aer elctr, 
dan laen-laen. 

verhuis- 

Hormat pengoeroes 

, menocenggoe pesanan. 

: Raden SOEMARTO. 
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mintaan bolehfdiadreskan kepada 

151 S5 

Tidak ada lagi jang paling enak dan moerah 

  

| PE TOBA 

3 

Sedia tembako oentoek pipa kaloearan bangsa kita sendiri, 

Rasanja enak, harganjapoen moerah. Kalau boesoek boleh kasih kembali. 

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

ripada f 

     
Ne 

» Hanja 6 cent satoe pak, 

HOESSAN MAHMOED 
Tjilimoes — Cheribon. 

  

  

  

  

Baek kwaliteit, haroem 

Hoofd Agent 

TJOBALAH PAKE: 

  
1. 50gr. f 0,30 locar Java f 0,35 boeat orang dagang dapat rabat baek 

Souw Han Jam 

  
dan dingin di pakenja. 

K. W.E, Kartaatmadja O, Tamerinde- 
laan No, 220. Agenten Tai Hoo Djoen 
Pasar Senen No. 110. Toko De Echie 
'Djembatan Merah Bic. Toko S.B A. 

Han Jam. 
Kota Radja (Atjeh) Distribuant Souw 1 

301 
  

   
NIPPON     

Machine bikin poetih beras pake te- 

naga tangan, berasnja tidak petjah 

Keterangan lebih djaoeh dan prijscourant boleh mintak pada : 

Doewet. 33. Senen. 60. 

Tel. 1433. Tel, 1489. 

SEMARANG. BATAVIA- 

Model 20. a F.40. 

Kerdjanja automatisch. 
Fabriek jang mengeloear- 
kan ini soedah berpikir 
matang2 bahasa perloe 
sekali mengadakan 
maschin giling padi jang 
didjalankan dengan pake 
tangan. Kita soedah se- 
lidiki di. tanah Japan 
machine jang bisa tjotjok 
boeat menggiling padi 
di tanah Indonesia, Itoe. 
kita soedah - dapatkan. 
Kita ada sedia machine 
giling padi. jang pake 
tenaga hewan, ajer, mo- 

tor ol'e dan electrisch, 
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16 VII 
JANG BERSALAH. 

Toecan Patih lekas memboeroe, 
sambil menanja: ,Ada,... ada sakit 
adinda ?: » 
Ai 90... Sakit... Sekali", 

sambil Bana pipinja jang kena 
tindjoe itoe.” 

Wongso djoega lekas. memboeroe 
sambil memidjit pahanja. 

sPaspaha.. saja ata ti Lu. tita 
, sakit,“ kata Raden Warga, soe- 

aranja poetoes-poetoes, 

Kemoedian Raden Warga dipimpin 
oleh toean Patih dibawa keserambi 
belakang didoedoekkan dibalai-balai. 

Raden Warga kelihatan pajah benar 
keras betoel tindjoean si Djojo itoe. 
Bagaimana perasaan adinda se- 

karang tanja toean Patih pensioen. 
»Poesing, penglihatan masih ke- 
koening - koeningan, djawab Raden 
Warga. Isterinja toean .Patih pensioen 
lekas mengambil bantal, laloe Raden 
Warga berbaring. Tiada berapa lama- 
nja datanglah Agan Aminah membawa 
roedjak asam, laloe diminoemnja oleh 
Raden Warga. 

»Nah djika adinda soedah minoem 
roedjak asam, Sebentar djoega hilang 
kpoesingnja itoe. Tidoer-tidoer sadja- 
lah dahoeloe,“ kata toean Patih pen- 
sioen sambil menghampiri Wongso, 
jang lagi, doedoek termenoeng di 
depan pondokhnja. 

»Apakah "sebabnja maka adikmoe 
berlakoe begitoe?" tanja toean Patih 
pensioen. 

,Entalah, pikiran hambapoen gelap,“ 
djawab Wongso. 

Kedoeanja itoe berdiam dirilah, ta" 
ada jang berkata lagi, sebab sama- 
sama berada dalam kebingoengan. 
Hanja kedengaran keloehnja sadja.   Seperampat djam kemoedian, Raden 

    

Warga semboeh kembali. Laloe toean 
Patih pensioen diiringkan oleh Wongso 
menghampirinja. 

»Bagaimana sekarang, masih poe 
sing ?“ tanja toean Pensioen. 

» Tidak, soedah semboen kembali," 
djawab Raden Warga. 5 

-Apakah sebabnja tadi adinda me- 
maki-maki Djojo ?“ tanja tocan Patih 
pensioen. 

Raden Warga: ,, Bagaimana hamba 
ta' akan memaki. Soenggoeh penipoe 
orang itoe, Ocang adinda tiga ratoes 
roepih melajang olehnja. Boekan se- 
dikit itoe. Orang itoelah jang menipoe 
adinda waktoe kita ke Betawi tahoen 
jang laloe. Waktoe itoe ia menamakan 
dirinja Hasan," 

Toean Patih dan anak isterinja be- 
gitoe poela Wongso baroelah mengerti, 
apakah sebabnja maka Raden Warga 
memaki-maki Djojo. 

sItbelah sebabnja, tadi adinda ber- 
teriak, soepaja orang ditangkap,“ kata 
Raden Warga poela. 
Wongso: ,Betoel hamba pertjaja 

sekali akan segala perkataan toean 
Komis itoe. Sedjak ketjil adik hamba 
itoe soedah berlakoe djahat. Sampai 
ber'oemoer doea 'poeloeh lima tahoen 
ia soedah melakoekan matjam-matjam   kedjahatan. Sesoedah memboenoeh 

  

isterinja. larilah ia ke Betawi. Soedah 
sepoeloeh tahoen lamanja baroe tadi 
hamba melihat batang hidoengnja. 

Toean Patih menggojangkan ke- 
palanja..., 

Wongso kelihatannja sanget sedih 
.. . dan Raden Wargapoen ta' ber- 

kata apa-apa. 
Tiada berapa lamanja, Wongso ber- 

kata kepada Raden Warga- Djangan- 
lah toean mengadoekan halnja pada 
politie. Ocang jang tiga ratoes roepiah 
itoe akan saja bajar, tetapi ta dapat 
saja bajar sekali goes. Saja akan ang- 
soer tiap-tiap boelan." 

Toean Patih pensioen mendengar 
perkata'an Wongso itoe, roepanja sa- 
ngat kasihan. sebab tentoe ta'kan 
terbajar. Oecang gadjihannja sedikit, 
hanja tjoekoep boeat beli pakaiannja 
sadja. 

Toean Patih takoet kalau-kalau nanti 
ia berlakoe jang. koerang senonoh 
seperti adiknja itoe poela, laloe ber- 
kata: , Djangan begitoe Wongso! Itoe 
boekan. kesalahanmoe!  Gadjihmoe 
nanti ta akan tjoekoep. Djika seandai 
nja toean Komis maoe terima kemba- 
li ocang sebanjak itoe, biarlah akoe 
jang membajar, sebab sebenarnja akoe 
jang salah. Akoe jang membawa toean     Kasim ke Betawi, Kalau tida dibawa 

  

tentoe ta“ akan kedjadian begini.“ 
Mendengar perkataan toean Patih 

itoe, Raden Warga bermaloe-maloe- 
an, katanja: ,,Toean djoega tiada 
salah. Hal itoe semata-mata kesalahan ' 
saja sendiri.“ ,,Djanganlah toean ber- 
hati begitoe. Wongsopoen ta' oesah . 

Wongso. mengganti apa-apa. Dari 
apa lagi dari toean, saja ta' moengkin 
menerima. 
»Sjoekoer djika adinda berhati de- 

mikian,“ kata toean Patih pensioen. 
nitoe sesoeatoe tanda bahasa adinda 
baik hati.“ $ 
Wongso sekarang kelihatan tenang 

kembali, laloe bertjakap-tjakaplah hal 
jang lain-lain sampai djaoeh malam. ' 

Kemoedian Raden Warga poelang, . 
diantarkan oleh Wongso. 

Ditengah djalan Raden Warga ber- 
tanja: ,,Bagaimana akalnja, soepaja 
maksoed saja berhasil ?“ : 
Wongso, : 

Waktoenjapoen soedah sempit. Sebe- 
toelnja hal ini toean sendiri jang sa- 
lah. Kenapa doeloe tidak teroes tes" 
rang kepada toean (Patih pensioen- 
meminang Agan. 

Akan disamboeng, 

   

.Ta' cada akalnja lagi, 5 
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