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dioeme di ng 

karena terlebih doeloe 
oleh: College 
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Lumenta kemoekakan fik 
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'beurs, Kodli2 
    

     

  

    
    

  

   
    
     
     

      

    

  

   

  

    

    

   

   
   
    
   

  

mbilang ba bisa oleh 
rena banjak 

  

| karena banjak- menelan ongkos dan | 
| soekar sekali oentoek 

  

aja boeat anggauta  Gemeente 
eester- Cornelis jang doeloe didakan 

ursie goenas melihat keadaan di 
Betawi diterima baik, maka pada| 
setengah sepoeloeh koerang 5 

persidangan itoe ditoetoep de 

—G— Na 

| analist merasa tidak 

“Disebabkan boentoet| 
“toelisan Dr. Soeratmo.| 

» minta soepaja| 
ibawah ini dimoeat- 

ng dengan oeraian 
2 Oo tentang titel Dr., Mr., Ir., 

dan Dokter beberapa hari jang laloe:| 

| Didalam penerangan oleh Dr. Soe- 

Dokter 
terseboet pada achirnja ,berharapan 

esar” soepaja sekalia inntellectueelen 
yemperhatikan pertimbangannja toean | 

  

   
    

    sdr”. Maka kenjatahanlah bahwa: di| 
| perlakoekan djoega oentoek. penda- 
| hoelocan pengharapan tadi soeatoe | 

      

  

   

     

  

      

  

    

   

  

   

  

    

  

   
    

   

  

   

1 | sapoe 
h|dok oentoek mengedoek 'itoe barang. 

|. Dengan segera djoega barang itoe 
dirampas oleh itoe politie agent dan 
Teanng Tionghoa dibawa teroes 

ia LAN Tn ia dihadapkan dimoeka ha- 

k Inerangkan bahwa ia sekali kali tidak | Toean Saeroen jih ! 
. Ipakai sendok oentoek meratakan koffie 

. f 2-litoe dengan takeran, akan tetapi pakai 
im boe-|satoe maatstok jang di sjahkan oleh |gitoe bertandingan oentoek mengetjil- 

dia. | Ykwezem 1 kan doeka tjita, jang Toehan baroe ini 

sr| Tetapi roepanja ia tidak mengetahoei |anoegerahkan dengan berat kepada 
barang2 boekti jg. terletak didepannja. | saja. ) 

mengontrolnja. | toeng naikin — Setelah toeam Pattipeilohy meminta subsidair 10 hari pendjara. 

ratmo dari hal titel Dr.-Ir- Mr. danjtoek kaoem werkloozen jang 

jang dimoeat dalam ,,Peman- (kendaraan » terseboet Gemeeni 

“pada 21 Februari 1935, doctor | kasihkan 'penning gratis. — 

Brugaias pemakainja gelaran atau titel| Betawi ada ini pembesar jang ber- 

boedi andap asor berkantoor di Kramat) kan dengan senang. 

ama Betawi soedah mengadakan 
En 
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an main banjaknja 

   

  

   
   

gan maoepoen per    

tahoci oleh oemoem. 

  ' membeli koffie setengah liter 
| seorang Tionghoa disitoe berna 
Tjong A Sam. | 

fie ditakarkan dan . 
   

  

ctie Senen. 

andgerecht) dan disitoe ia me    

   

| Acirnja lantaran maoe dapat oen- 
sedikit, ia didenda f 

—0 — 

Kaoem werkloozen dan penning- 
sepeda. 

Minta dibebaskan pa- 
da Burgemeester. 

oleh kaoem werkloozen jang djoem- 
blahnja ratoesan pada Burgemeester 
minta soepaja pada mereka jg poenja | 
sepeda dikasih gratis penning. 

Kepoenjaan satoe2nja jang bergoena 
jalah hanja sepeda, tetapi tidak poenja|ja memberikan sangat . 

2 saja kepadi semoea orang jang soedah 

Sekarang mereka mintasoepaja oen- | menjatakan perhatiannja oentock wa 

poenja Hfatnja isteri saja dengan mengirimkan 

.soeka | boenga2 dan lain2 barang, boeat per- 
hiasan mengangkatnj Naah ke 
koeboer. Djasa- Pandoe2 lelaki poetri 

lebih dari |dari K.B.I. tjab. Djakarta jang menda 

Resident 'selaloe goenakan sepeda (di | hoeloei djalannja djenazahnja dengan 

: bagoes dan rapi teroes akan saja ingat 

oeang boeat bajar penningnja. 

   

  

£ 

Seorang berpangkat 

boeat sepedanja bajar f2.— Anaik2 

  

r di Pasar Senen. Bahwa me|Warhoem njonja Moewardi 
ada djoega jang hendak ke- mendjadi 

tanja si pembeli dengan se-| fangan 1 
tannja jang tidak baik, itoe | 9Okter serta orang2 jang # rnama. 

Djam 3 djenazah dipanggoel keloear, 
noesjawaratan dan disitoe soedah |melaloei eere-poort padvinders dari 

ta| ditetapkan bahwa djatoehnja Lebaran|K.B.I. Koerang lebih 200 dari ini 
IHadji ini tahoen adalah sama seba-|pandoe-pandoe lantas ikoet mengantar 

— Ikan ke koeboer, Kira 
diterima, 
bestuur dan tjabang 

. Ivan Indische Geneeskundigen, Hoofd 
rang djalan2 diwaktoe sore bestuur Pasoendan, Istri, Dewan Pe 

Maba tab mimpin Kepandoean Bangsa Indonesia, 
“iang mendioeal kot- | £9eroe-goeroe dan moerid-moerid Ar 
Leni : Ta djoenoschool. Mr. Cornelis dimana 

kira 30 kransen 
Hoofd 

   
   1a dari diantaramana 
Batavia dari Bond   

pernah 
goeroe, dagblad ,,Peman 
dan familie-familie dokter- 

Itoe boenga2 dibawa ke koeboeran 

pada tanggal 23 Pebruari | Oleh padvinders dengan berdjalan baris 
Sesoedah - dilakoekan oepa-tjara' di 

koeboeran: toean Soegandhi teritna- 
kasihkan semoea jang telah toeroet- 

... toempoe berdoeka tjita mengantar itoe, poen 
ang lebih diatas takaran itoe di dokter Moewardi dengan sedikit per- 
h bersih dengan. ..gagang sen seh jang terharoe hatoerkan terima 

asih. : 
Djam setengah 5 orang boebaran. 

Mu 
Soerat terboeka dari 
Dokter Moewardi, 

Djakarta, 26 Maart 35. 

Saja beriboe2 safigat terima kasih 
kepada segala orang. jang soedah be- 

Kedatangan toean Saeroen sendiri 

10.— Ipada hari Senen poekoel 2 malam, 

beserta dengan saudara2 karib saja 
dari Petodjo, dan lain2 soedah menja 

takan kepada saja, bahwa tidak koe- 

rang Toehan mengentengkan pertjo- 

baan, jang di maksoed kebaikan. 

Di dalam kekeroehan pikiran saja 

oleh karena loeka hati jang waktoe 

Telah dimadjoekan soerat rekest| masih berdarah, segala pekerdjaan dan 
oeroesan jang haroes di lakoekan, djoe 

ga terdjadi dengan lebih dari sam- 

poerna, 
Ttoecan2 terseboet, beserta njonja2 per- 

' Mereka dalam nganggoer itoesoesah|tama2 dari toean Soegandi, Patah dan 

sekali dapat pekerdjaan, tiap hari ke| Wijkmeester s 

liling mentjarinja. Oeang boekan ma-|saudara selainnja dari tocan Saeroen 

kan sadja tidak poenja, dapat pertolo-|jang begitoe bagoes oesahanja, jang 

ngan dari familie atau sahabat karib.|seteroesnja tidak akan saja loepakan 

oleh karena pertolongan2 

kebon Sirih dan lain2 

Dengan soerat ini Hoa peri 2 
terima kasi 

& 

Oentoek menjeboetkan semoea toe 

sekolah, meskipown orang toeanja sam an2 atau anggauta2 beberapa perkoem 

| dongeng dimana seorang “analist me|pai-tjoekoep mampoe, bajar f 1.— | poelan jang ikoet kekoeboer saja tak 

| megang soeatoe rol, ea 

| Dari sebab saja beloem mempoenjai 

tempo boeat mendapat. keterangan. 

saja tidak dapat mengatakan berapa 
| benar atau djoestanja dongengan itoe, 

Akan tetapi tidak memandang kebe- 

naran atau tidaknja saja menerangkan 

bahwa dongeng jang dicemoemkan itoe 
ak enak dibatjanja oleh analisten dan 

  

    

   

      

   

    

   

      

     

    

bliek jang beloem-tahoe betoel apa 
1g dibilang-analist. Seolah-olah di 

sifoe seorang 'analist digambarnja se- 

1gai boedak dari transportonderne - 
lebih dan tidak koerang. 

   

  

    
   

    

    

adanja “atau tjaranja peni 
Dr, Soeratmo terseboet. 

' Kita rasa boekan maksoed Dr. Soe 

 ratmo menghinakan analist atau siapa: 
joega, hanja memang'sajang diseboet 

  

    

  

   

      

   

  

   
   

  

   

   

  

   

tersangkoet tidak mengherankan. . 

Hanja lain pembatja djangan keliroe,   

Dr. Soeratmo jang mengenai sanalist" 

K 5 Le JA. 8 - 4 : f 

Ketetapan Lebaran Hadji di 

“Mr, Cornelis: dan Betawi, 

Pa Pengadilan ' Raad Agama di Mr 

—. Cornelis jang dipimpin oleh voorzitier 

3oe jang laloe soedah memoetoeskan 
4 ihal lebaran Hadji ini tahoen, jai- 

te pada hari Sabtoe berbetoelan boe- 

gal satoenja 

Hafit tig f 

roe'jatnja 4-5 Februari 1935, 

-“ Menoeroet kabar jang kita “dapat | sedikit di pakarangan, depan belakang 

bisa memberi salah pendoegaan kepada | 

wa masoek dalam roemahnja seorang bang 

ngan | ganja djoega ja 

'IBaroe Tanah Tinggi djam 8 pagi. 

— foean Soekandar tentoe tidak setoedjoe | gd, 

nja tentoe sadja hanja pada toelisan 

df itoe tempat dengan barang boekti. 

— Hadji Abdulmoetholih, pada hari Ming- | 

lan tanggal 16 Maart 1935 dan tang-. 
& 1 Sraa PA Al ai mo marnpabg an wafatnja 

| pada hari Kemis tanggal 1 Maart| kemaren berhoeboeng dengan walatn) 
1935 jaitoe -dengan- istikmaal boelan | njonja Moegat ek aman Mai Dag 

h1 a poeloeh hari dari malam| | Djam 2 di roemah Dr, Moewardi 

anak sekolah b sa dikasih kemoerahan, 

bagaimana boeat orang2 jang memang 
tidak ada penghasilan sama sekali 
itoe? | 

Kita ingin tahoe bagaimana djawa- 

ban atas itoe rekest. 

, —6— 

Poera2 bilang kawannja 

jang poenja. 

Achirnja dihoekoem 
II boeglan pendjara. 

Dardja bin Tata adalih seorang la 

donesier pekerdjaannja koeli. dan mem 

poenjai tempai tinggal jang tidak te- 

tap, Pada tg. 2 Jauari jbl. ia soedah 

jaitoe R sespandi di-kp. 

| Oleh karena si tocan roemah tidak 

lada, maka ia mendapat kesempatan 

seloeas -selogasnja .oentoek samber. 

segera djoega ia mengilang 

ergi ke... 

'ebocaran ja'ni dibilangan 

| Jang mendjadi sebab ia tertangkap 

jalah oleh karena pada itoe hari djoega 

| g satidara Raspandi jang menanja 

' Sepadanja. Tentoe sadja ia 

   
    

     

   

    
    

   

 mendjadi “bingoeng dan doega. . . 

| “Dengan segera djoega Ia Gisoesoel 

oleh spion dan achirnja diketemoekan 

    | Ini bari “ia dihadapkan dimoeka 

ILandgerecht dan didjatoehkan hoe- 

'koeman 1 boelan pendjara. : 
—0— 

| Pengoeboeran njonja Moewardi. 

“ Perhatian sangat besar. 

“ Djarang perhatian mengantar djena 

boelan Hadji ini, tahoen|zah ke koeboer begitoe besar sebagai 

| soedah-penoeh: orang, djam 3 koerang. 

aa speda jang ditaroeh diserambi belakang | 

n ,analist“, oempama diganti dengan) Dengan 3 

ang pegawainja” sadja, tadinja | dan te "3 

nfoe beres. Protest: dari kaoem jang Krawang. 

bih dan tidak koerang sebagai sahabat 

sebab oentoek anak sekolah ditetap | sanggoep djelas oleh karena kebanja- 

kan- begitoe. Tetapi bagaimana oenj kan, Hanja perkoempoelan2 poeteri jg 

toek werkloozan. Memang terlaloe soe |soedah: menghormati isteri saja, saja tjo 

sah dan boekan maksoednja padjak | ba menjeboetkan ialah Isteri Indonesia 

'sepeda dioekoer dari penghasilannja | Djakarta, 1" 

jang poenja, tetapi dimana oentoek Aisjah Djakarta, Sekolah Roemah Tang 
Pasoendan Isteri Djakarta, 

ga dari P.R, Kartinischool Njonja2nja 

Aanggauta Persaudaraan Menteng dan 

poeteri2 lainnja, tidak ketinggalan nje 

njah2 patiEnten dan patienten sendiri 

jang banjak saja hargakan.. 

Kepada kawan2 sekerdja, Hovfdbe- 

stuur dan afdeelingsbestuur Band van 

Ind. Geneeskundigen, ssja minta djoega 

terima kasih. Pena : 

Segala njonja-njonja dan taean-toean 

sjudara-ssuiara dan kelsearga soed:h 

meninggalkan peringatan kepada saj: 

jang tegoeh tentang boekti kehorimatar 

nja kepada isteri saja almarhoem, jang 

|dan tempat diwaktoe mereka. barang 

'kali keperloean jang saja dengari, Sc 

| matjam apapoen djoega. 

Djikalau masih ada kekoerangar 

masih sangat berdoekatjita. 

| MOEWARDI. 

Apa jang mengenai kita, kita ingin 

madjoekan samboetan bahwa tidak le- 

apa jang kita telah lakoekan, ta” ber 

karya 2 Mentoek diterima-kasihkan. 

Orang boleh tolak oendangan makan, 

. “boleh segan datang harja boeat omong 

omong mMinoem hee, tetapi djikalau 

ada seorang sehsb:t kematian, ta Oe- 

sah dioendang, dengar sadja wadjib 

datang | 

ri pada apa jang orang kemareri 

berbocat terhadap Dokter MBEw 
   
    

  

| Pam 

" foekang2 gerobak di Betawi 

keberatan. 

perobaknja.       
| pada tanggal 1 

agi, 

  

    

akan Seteroesnja saja ingat pada waktoe 

dalam soerat ini, harap njonja atau 

tcein masfkan kepada seorang Jang 

| Dan, apa jang Dokter Moewardi | 

berboeat bagi oemoem sebetoelnja ada 

sangat lebih banjak berlipat ganda da 
telah 

Penggantianroda 

' Beberapa toekang gerobak dalam 

Gemeente Betawi minta pada kita oen 

Ie —annnn na DD 

toek kemoekakan keberatan2 mereka. 
Padjak gerobak setahoen f 15,— dan 
ada sadja denda lantaran satoe dan 
lain hal ditaksir setahoen f 10—. 
2 Pa meroepakan djoemblah 

Sekarang ada perentah roda2 gere- 
bak mesti diganti. Ini artinja sepasang 
roda menelan ongkos f 20,—, 

Ini dirasa berat sekali sedangkan pa 

beloem bisa beli penning padjaknja. 
Sebab roda gerobak seperti sekarang 

toch mentjoekoepi djoega keperloean- 
nja, toekang2 gerobak mengharap soe 
paja dibolehkan pakai roda seperti 
sekarang, tidak oesah haroes diganti 
Sebab djaman mahal oeang 

  

  

NEDERLAND 
Poeteri Juliana dan permainan SKI, 

Sri Ratoe tinggal di kamar. 
Unterwasser, 24 Feb. (Aneta). 

Dengan radjin sekali Poeteri Juliana 
mempeladjari permainan ski" Iper- 
mainan moesim saldjoe). 

Pada tanggal 21 Februari jang baroe 
laloe Sri Ratoe tinggal: diam didalam 
kamar segenapnja hari. 

Soerat kabar ,Figaro“, wartakan 
bahwa Poeteri Kyra van Rusland, jang 
didalam perkawinan George-Marina 
ikoet mendjadi pengiring penganten 
seperti Poeteri Juliana, tidak selang 
berapa lama lagi akan berangkat ke 
Unterwasser oentoek menggemari per- 
mainan moesim dingin bersama dengan 
Poeteri Juliana. 

—09— 

Penggelapan jang memoeaskan. 
Den Haag, 24 Feb. (Aneta) Boek 

houder dari Textiel- Import-Commissie 
telah menggelapkan ocang banjaknja 
f 100.000 di dalam tempo beberapa 
tahoen belakangan. 

la pergi sendiri kepada Politie, dari 
mana ia teroes dimasoekan dalam 
pendjara. 

—0— 

Meninggal doenia. 
Den Haag, 24 Feb. (Aneta) Telah 

meninggal doenia Kolonel .R. MC. 
d'Engelbronner bekas Hooffd off:cier 
dari. bala-tentara di Indonesia. 

P3 

Kolenel d'Engelbronner ini dalam 
tahoen 1926 mendjadi kepala balaten- 
tara pelawanan Kaoem Communist di 
Bantam. Red. Tan 

Pimpinan ministeri Waterstaat. 
Den Haag 24 Februari (Aneta) 

Directeur dari ,,Nederlandsche Maat- 
schappij voor Havenswerken, JHr. Ir. 

O.C.A. van Lidth de Jeude teiah dise- 

da ini saat banjak toekang gerobak jg 

  

      

               

  

—mmnmte 

boetkan oentoek diangkat mendjadi Mi- 
nister van Verteer en Waterstaat, 
sebagai gantinja fr. Kalff jang baroe 
meninggal doenia, 

ma D— 

Anti Edjahan baroe. 
Den Haag, 25 Feb. (Ancta). Di- 

kabarkan bahwa dikamar-kamar loear 
roeangan persidangan dari Eerste Ka- 
mer, beberapa banjak anggauta soedah 
berempoek boeat madjoekan satoe 
motie terhadap pimpinannja Minister 
van Onderwijs Marchant didalam oe- 
roesan edjahan baroe. 

ea 

Directeur Bank Internationale 
Betalingen. 

Den Haag, 24 Febr. (Aneta) Soe- 
rat kabar ,,De Maasbode“ mendengar 
kabar bahwa Directeur dari Rotter- 
damsche Bankvereeniging dan Voor: 
zitter dari Werkfonds-Commissie di 
negeri Belanda, Mr. J.W. Beyen, telah 
diangkat sebagai Directeur dari Bank 
voor Internationale Betalingen (B.I.B.) 
di Bazel. G3 : 

——a Gg — 

AZIA 

Begrooting Negeri Japan. 

Ketekoran jang meng- 
gemparkan. 

Tokio, 23 Feb. (Aneta-Havas) Se- 
d.kit kegemparan telah timboel di Japan 
berhoeboeng dengan dioemoemkannja 
angka2 dari ketekoran begrooting, jang 
oentoek ini tahoen ada 120 millioen 
Yen, sedang dari tahoen jang laloe 
hanja 40 miljoen Yen. 

Kalangan2 officieel menanggoeng 
bahwa meskipoen demikian, ketetapan 
harganja oeang Yen, tidak ada di dalam 
bahaja. : 

Minister Hirota menerangkan dalam 
Rijksdag bahwa barangkali akan di 
adakan pembantasan pemasoekan ba- 
rang2 asing memakai guota-systeem. 

Lam Yi 

Persatoean Tiongkok — Japan 

Ada pengharapan baik. 
Batavia, 25 Feb. (Aneta) Sesoedahnja 

mengadakan pembitjaraan jang penting 
sekali dengan pemimpin2 politik, Wang 
Chung Hui sekarang sedang bersidang 
dengan pemimpin2 bala tentara dan 
Armada Japan diantaranja mana bekas 
Minister oentoek oeroesan peperangan 
Generaal Araki dan Vice-Admiraal Ta 
kayoshi kata Sous-Chef dari Marine 
Staf Japan. 

Dengan pemimpin2 Japan ini. Wang 
Chung Hui membitjarakan roepa2 
atoeran soepaja Tionhkok dan Japan 
lebih baik bekerdja bersama-sama lagi. 

Hamada, Voorzitter dari Huis van 
Afgevaardigden (Parlement) mengada 
kan perdjamoean oentoek menghormat 

Wang Chung Hui, jang dihadliri oleh 

pemimpin2 Politiek dan Oetoesan2   Tiongkok di Japan Chiang Tso Pin. 
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ja-itoe diantara djam: 

tida boleh terisi,     

'PEMBERI-TAHOEAN : 
MENDAFTARKAN SENDJATA:API 1935 

Hoofdcommissaris van Politie di Betawi memberi-tahoekan,. 

- bahwa menoeroet fatsal 9 dari Oendang-Oendang sendjata-api, 

. jang terseboet dalam Staatsblad ! 

.1935 akan ditetapkan dalam boelan FEBRUARI dan MAART 1935. 

Boeat maksoed itoe hendaklah jang mempoenjai sendjata- 

api datang ke Hoofdbureau van Politie (Koningsplein- West) 

pada hari bekerdja dalam boelan FEBRUARI dan MAART 1935, 

T!/, pagi sampai djam 1 sore $ 2 

TI sore sampai djam 7 malam (ketjoeali hari Saptoe) 

dengan membawa sendjata-api, serta pas sendjata-api itoe 

Sendjatasapi jang dibawa ke Hoofdbureau van Politie 

Hoofdcommissaris van Politie 

: “& BATAVIA-CENTRUM, Januari 1935. 

  

1925 No, 499, boeat tahoen 
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Aa 

aa “Bifond Varno . 

T Sebagai Hoofdrollen : 

Menoeroet tjerita dalam boekoe John Fabricus. 

Penoeh engan kegembiraan, pemandangan jang menarik hati, 

v ) | Pan Bandy :         Migertai Noel. jang yangat merdoe. 

  

  

  

  

CINEMA PALACE 
Ini malam pengabisan 

  

' Dari Film jang menarik dalem penghidoepan hari2 

MEPERTIAJAAN JANG DI SIA2 
sama JOHN (BOLE 5 — ROSEMARY AMES — . vicToR JONG 

“Liat pegimana kepertjajaan dari satoe Nona? tersia2 
—. boeat menoctoKag satoe sama laen achir. . , . liat sendiri 
  

2 Besok Malem Film jang besar 

sa dakkE AFFAIRS OF CELLINI” 

pa Constane BENNET en FREDRIC MARCH 
Drama jang loear biasa pegimana pengidoepannja dari satoe 

Don Juan pengrcesak roemah tangga. 

     

  

  

. Hae ka Bana PA : 

| Kantjing iis dari Parlemoer terboengkoes 
2 235/000 per stel (6 bidji) 5 5 "P. 2— 

“Sigaret dari lapis perakp. St s3 

perak dalem etui, moelai 
Math an . F 9.— 

ti “Sendok thee dari lapisperak, per Oa dalem 
4 etui'F 675 per '/, dozijn etui F 3.50 

Horlage tangan boeat Njonja dari CHROMIUM dengen 
pita item. Perkakas Anker. "EF 15 

| Horloge tan gan boeat Njonja dari MAS 14 krt. : 
5 Peta. P25.-— PF. 30— 

H orloge tangan boeat Toean dari CHROMIUM moclai 
: . «dari, : F-8.50 

" 2 » 2. aa dari MAS 14 ket, F 60.- 

  

t 2 
$$ Dompet sigaret dari 

Sedia roepa- roepa model jang paling baroe 

FIRMA KOUW & LIKE 
Hu 2... TOKO MAS— INTEN 

    I Dasar Baroe 88. “LL Telf. WI. 1535. : . Batavia- €     
  

leE.m. mori 
: Noord Pessarstraat BANDOENG 

  

2 Satoe-satoenja toekang Ketoe Oedeng jang mendapat 2 Diploma, 

oesah heran soedah mendjadi 

  

4 

rendah— La 5 i 23 Si ji 2 3 5 

Djoega Mao Pa BATIK—POLENG— SLOFFEN, dan lain2, jang ' 

warnanja, Nk Saoepaan Oualiteitnja menoerdet Zaman.— 

| HARGA — ' PASTI — MOERAH —  MENJENANGKAN. 

: Perajakah 2 Diengan ragoe 2! Boektikanlah! Dan atoer pesanan 

: et pa, dari sekarang. 5 

InB. 
, Pesanan loear Java haroes kirim wang lebih doeloe "3 nja dari 

, Sa s   
langganan besar | 

ar 2achli2 pemakai ag boa jang berpangkat - tinggi | dan 8 

      

  

    

cai 

  

  

Ini malem dan malem 

brikoetnja 

GRFTA GARBO 
dalam 

  

  

  

Ini dia! Djarang ada Tandingannja Prihal 
Rame Perklaian! — Seroe Djotosan! 

RADJANJA SEMOEA FILM BITJARA 

BUCK JONES 
Dalem Tjerita 

Menag Wates | 
BORDER LAW 

Be
 
a
a
 

nm 

jaALTo 8 BIOSCOOP 
enen le

h Bat-C 

  

Bodi Pir Senen 25 dan Selasa 26 Februari 1935 

Satoe Super PROGRAMMA jang paling kotjak sekali dimana 
penonton aken tertawa teroes-teroesan. 

Boeang segala pikiran roewet—Taroh kesamping semoea ke: 

soesahan, djaga diri soepaja tinggal AWET MOEDA dengen 
liat dan denger sendiri. 

'SO THIS IS AFRICA" 
«HA, HA.—INILAH—AFRICA ?“ 

dengen 

Robert WHEELER dan 

Robert WOOLSEY 

dan SELASA 253- 

26 Februari 1935 

  

Sawah Besar . — Bat.C. 

|SMOKY 
nSMOKY . . Inilah satoe tjerita jang soedah dapat di batja 

. boekoenja oleh milioenan orang : sekarang bisa dipertoendjoek- 
ken tjerita jang sanget menarik manoesia saget tjintaken bina 

tang koeda, dan si Koeda sanget tjintaken padanja, . 
Saksikenlah ! Satoe tjonto pada manoesia terhadep binatang 

koeda! 

»SMOKY” ... Semoeah manoesia dia poenja moesoeh ini ada 
satoe binatang koeda jang galak, gesit, dan bidjaksana, tida 
maoe fa'loek pada siapa djoega, tapi orang bisa membikin 
ta'loek padanja: bagimana orang bisa membikin taloek dan 

djinek pada ,,SMOKY“ ? - 
' Saksikenlah! Soepaja tida en Heran! Sanget ngerih! 

ame 
“nSMOKY” ... Sanget terkenal kegalakannja, banjak sekali orang 
jang “djadi korban, dan banjak orang jang kapok deket pada 
SMOKY, inilah satoe binatang Koeda jang adatnja betoel-betcel 

setjara binatang. 
Saksiken sendiri! Bisa taoe ! Sanget heibat. Penting dan perloe ! 

.6 Anak-anak boleh nonton, 
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Boeat hari SENEN 

  

Boeat toean poenja keeentoengan, 
bila toean potong ramboet pada: 

Coiffeur Preanger 
Kramatplein 2 M. Bt. C. 

sebab 

Moerah, 

182 Netjes, BerSih. 
  

  

  

) R. Soetrisno 

  

  

  

  

IND. ARTIS 

ALG.. PRACTYR 
dibantoe oleh John Miljan en Clark Gable. Aan 

Romantiek — mendahsjatkan—menarik hati, jang beloem pernah 
ihat di lai tih | DJAM BITAJRA 

terlihat di se e : , 2 Rn aa 5 7 SORE 

1 E T3 : a 
Tjobalah 2. malam toean adjar kenal dengan Greta Gar An en IS ai fet Na 

1 44 m1 mel Wit. 1696 

Kakan lAan TT OAPINAKE AI nii 

P CENTRALE BIOSCOPE 
—.. Mr, Cornelis £ MEUBELHANDEL 

Boeat hari Senen 25 dan Selasa 26 Febr, 1933 : HADJI DJAMALOEDIN 

/ dial Di Ini Film Biti weni 16 Ilir-Passarstraat-dekat Hotel 
Ini dia! jempolnja semoea Film Bitjara Werstern. CENTRUM" — Palembang. . 

Sedia dan djoeal roepa2 barang 
perkakas perhiasan roemah tangga 
seperti : 

Lemari - Zittje-Medja Toelis - Medja 
Makan - Koersi - Randjang - Bultzak, 
da. 

Pendjoealan dengan 
ag | dan .Huurkoop”. 

Djoega terima segala-pesanan roe- 
Pal pa2 barang menoeroet keinginan. 

: 178 
an z 

.Contant” 

  

  

  

INFORMATIE-ADMINISTRATIE 
& INCASSO BUREAU 

SUMATRA" 
PALEMBANG 

Diatas toko Meubel H. Djama- 

loedin — 16 Ilir Pasarbaroesiraat 
  

Sanggoep mengoeroeskaen: 

Segala Belastingzaken, 

Perkara2 Civiel di moeka Hakim, 

Rekesi2 — Boekoe2 dagang — 
Penagihan2 d.L.I, 

Toecan2 jang 3 aa di- 

persilahkan ambil perhoeboengan, 

ongkos2 ditanggoeng mengimbangi 

keadaan, kalau perloe kita vrijkan. 

Menoenggoe dengan hormat, 

Directie, 

179 R.M. NOERDIN : 
  

  

  

SOEDAH TERBIT 

»Krisis Ekonomi 

dan Kapitalisme” 

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 
tebainja XII -I- 90 moeka 

formaat 16 X 24 cm. 

ISI KITAB: 

|. Indonesia dalam krisis. 
II. Dari hal pengertian ,,krisis. 

III. Tingkat- tingkat zaman per- 
ekonomian. 

IV. Soesoenan perekonomian 
dan krisis. 

V. Keterangan kunjuktur dan 
cyklus, 

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

PE NERBIT t. LEMBAO TOEAH 
Gg. Kebon Djeroek 37 

Batavia-Centrum. 

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

REMBOURS TIDAK DIKIRIM, 

Di Betawi boleh dapat pada: 

Toean Soemanang. Kramat 174. 

Administarie Pemandangan 
126 Senen 107,     
  

  

  
    PREMAN



  

Aan Tenganan gn Lan SETAN TA 
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Sedikit 

koerang jang mendjadikan djoe 
perdagangan tidak perloe di 
an seperti diwaktoe econo- 
h- normaal, perhoeboengan 

an negeri lainnja, teroeta- 
negeri jang.kaja2 itoe jang 

elaarni ada mendjadi ken 

nja. Dengan begini 
joemblahnja emas 

eritinja perdaga- 
mendjadi sa- 
barang daga- 

   ketjil 
setiap hari.   

    
   

   

    

  

   
        

       
    

   

  

   
     
   

    

     
    
   

  

   
      
     

Ss menif toeroen ole! £ 
audagar tidak 

ja. Teroes- 

   - 

ah, jang mereka se 
aroe 

oeat sekarang soedah 

ceboernja 
.dan itoe, 

negeri lagi jang mem- 
k emas, mereka ada sa 

sini laloe mempengaroehi, 
moedah boeat menjebar oeang dibaik 

lam n sendiri, maoepoen mem- 
an baroe dengan negeri 

.lainnja jang kekoerangan oeang emas, 
“karena mereka boekannja bodoh boeat 
berdagang ditempat jang sepi, dimana 
erdagangan tidak djalan baik, jang 

boeat sekarang ini banjak roeginja dari 
“pada oentoengnja. Mereka pikir lebih 

simpan sadja oeang diwaktoe jang 
kar ini dari pada diperoesahakan. 

karang soedah men- 
ja di negeri2 ba- 

       

   
   

   
    

  

     
   

    

   
   

  

    

        

    

    

      

  

    

  

    

  

mendoekoeng anak 
eka boekannja mem- 
jas itoe dalam basis 

| kan djoega « 
. makin diboer 

loe mempoenjai | 
beli jang terlaloe besar, dan men 
ikan barang2 lainnja toeroen har- 

otoelnja menoeroet wet econo- 

dimana emas ada mempoenjai 
'oeh jang besar sekali dalam ka 

li, emas tidak akan bisa se- 
rkoempoel terlaloe banjak 

  

| Inegeri atau orang jang kaja itoe ten- 
ari |tentoe tjari daja oepaja soepaja ocang 
di|nja mendjadi bertambah, dan mentjari 

» |dimana oegangnja nanti mendapat rente 
iljang terlaloe tinggi. Maka dari itoe 

pat dilever, sama dah kita katakan, bahwa boeat wak- 
daannja dengan ji 
ketjil jang kita|leh tjerobo memakai oecangnja dalam 

mbeli makin h 

sajang banting harga |tanam oeangnja dibeberapa negeri jang 
ocat dapat oeang, oentoek mendapat (kekoerangan emas, meskipoen rente 

harganja soedah | disitoe ada besar. Lebih baik sediki 
poen satoe roepa (tetapi selamat dan tentoe dari 

eneroes boeroe barang 
oe jang harganja soedah mendjadi 

oehnja harga? |rentenj 
, dan achirnjalkan djoega makin kaloetnja pergaoe 

kara jang biasa. maka 
peroesahaan | ambil conclusienja : 

ega Frankrijk, Amerika |nomie gontjang, emas ada dihargakan 

cat mengeloearkan emas 
,. Ap: djika kelain negeri jang 
k mempoenjai banjak simpanan| 

emas, karena sipat kapitalistisch di “diadi dieteu isbruik" tiara- , Keoadeni, Mereka D di men jadi credieteur ,misDrui tjara 

jang ternjata oentoek ini waktoe tidak 
I|baik, tetapi mempergoenakan djoega 

kin|perak sebagai gantinja emas. Dengan 
jadanja pergantian ini, jang harganja. 

|dalam theorie ada kedapatan perbai- 

( pengaroehnja 

   
   rtiga kepoenjaan ' 

eh mas   

sch, maka dengan perlahan- 
pengaroehnja perdagangan 
Lemas itoe terbagi lagi 
bang. Selainnja dari pe- 

perdagangan kedjadian itoe 
anti djoega, karena dinegeri 

rempoenjai banjak emas, rente 
'tentoe mendjadi rendah, dan 

liknja dimana negeri jang kekoe- 
n emas maka rente itee mendja 

naik tinggi. Dengan begini bagi 

negeri2 jang kekoerangan emas itoe 
tentoe akan kebandjiran emas dari 
negeri jang banjak emas itoe oentoek 
bereboetan rente jang tinggi. Dengan 
begini maka "emas itoe laloe mendja- 
di berimbang, tetapi, ja tetapi. . ... 
kalau ini tidak dipengaroeh oleh se- 
soeatoe hal, teroetama politiek ini dan 

| Boeat sekarang wet jang -koeno 
itoe tidak bisa berdjalan, karena ta- 
ngan manoesia soedah toeroet tjam- 
poet didalamnja. Seperti diatas soe- 

  

toe sekarang ini handelaaren tidak bo 

perdagangan, haroes dengan taktiek 
dan politiek djoega. 28 

     

  

    
    

  

  

kapitalist2 merasa tidak enak boeat 

a pada 

banjak tetapi beloem tentoe dan tidak 
senfausa. 

— Mereka tariki oeangnja kenegeri jang 
rentenja rendah itoe. Dan mendjadi 

jlan hidoep diwaktoe sekarang. 
Dari toelisan kita diatas dapat kita 

a, Dalam keadaan financie dan eco- 

'orang lebih tinggi dari waktoe jang 
normaal. Sehingga sekarang antara se- 
'moea barang melainkan emas jang 
orang seloeroeh negeri maoe terima. 

b. Dari sebab beberapa negeri jang   
nja mempergoenakan emas itoe, maka 
meskipoen djoemblahnja emas dida- 
lam doenia makin banjak, tetapi ber- 
itambahnja itoe tidak membawa ber 
kah kepada kita manoesia. : 

. Satoe kegandjilan dari kalangan 
'economie, karena dengan djoemblah 
barang makin banjak, boekar harganja 
mendjadi makin toeroen tetapi sema 
lah mendjadi sebaliknja. 

Berhoeboeng dengan ini maka soe' 
dah tentoe sadja standaard emastidak 
dapat berdjalan baik, sekiranja tidak 

tang perak oleh achli2 economie ada 

sadja memegang tetap standaard emas 

ada rendahan dari pada emas, maka 

ikan, bahwa kekoeatan membeli ten- 
oe akan timboel. kembali. Dengan 
pengaroehnja tenaga membeli jang 

Ibesar besar soedah barang tentoe 
| a “akan bisa berdjalan 

  

seperti didjaman2 jang suedah. Poen 
haroes diingat poela bangsa Azia jang 
sebahagian besar ada orang jangtidak 
kaja, dengan adanja perobahan itoe 
ada harapan mereka akan mendjadi 

  

TEE UNM AAN LN MANA PENA TMT SN MLM ANA PA MEN KA ON . anang NAN PAN Maba pre pe EKAN NA ala NA An PLLPE PANEN MEA MP AAA Aa Ona IKA 
A 

“Idja, tetapi negeri seloeroeh doenia ini 

dah dapat berlakoe internationaal, 

sebagai oekoeran oentoek mengoekoer 

koerang dari pada djoemblah jang soe 

Itas jang dikeloearkan oleh bank itoe, 
iKoerang tidak boleh, tetapi djikalau le 
Ibih ada tidak dilarang. Penetepan mi 

'harganja sama sekali. Ketapi sekarang 

'Karena baik negeri song. Sa pendoe 

ada perbaikan tjaranja memakai emas: 

dari kaoem jang kaja pada emas itoe, 

Dalam toelisan kita kemaren, ten 

'diandjoerkan soepaja negeri2 djangan| menaroeh oeangnja dalam bank itoe, 

biasa, meskipoen tidak 

toekang membeli lagi dari perdagangan | 

doelikan theorie ifoe, asal bank2nja 
ada penoeh dengan emas. : 

. Selainnja Nepal eaNan ogang 
atau perhiasan sebagaim: 

diet, Jang melakoekan pekerdjaan ini| 
boekannja satoe orang doea orang sa- 

jang memberi perentah kepada bank- 
nja soepaja melakoekan apa jang soe| 

Bank2 itoe menjimpan emas berke- 
ping2 dalam fgoedangnja. ada perloe 

Crediet, $ 
Negeri2 jang masih memakai stan- 

daard emas biasanja ada mempoenjai 
oendang2 jang melarang bahwa bank2 
centraal tidak boleh menjimpan emas 

dah ditetapkan oentoek dek oeang ker 

nimum jang dilakoekan oleh sesoeatoe 
negeri pada bank itoe biasanja dari 
30 sampai 40 pCt. djoemblahnja ocang 
kertas jang dikeloearkan, Oempamanja 

satoe bank 'centraal mengeloearkan 
ogang kertas 1000 millioen roepiah, 
dan itoe haroes soedah mendjadi emas 

jang berharga 4000 atau 3000 millioen 
roepiah, Tentoe sadja bank ini menda 
pat control jang keras sekali didalam 
halnja mengeloearkan oeang kertas 
itoe. Biasanja jang mengontrol djoem- 
lahnja ocang kertas itoe adalah bank2 
central djoega, seperi dj Amerika ada 

Federal Reserve Bank, England olefi 

Bank of England. Frankrijk oleh 
Bangue de France dan di Duitschland 
adalah Reichsbank. 
.Dengan adanja peratoeran dan con 

trole itoe djoega maka bank-bank itoe 

tidak boleh sesoekanja sendiri men 

tjetak ocang kertas. Karena oempama 

nja ternjata bahwa persediaan emas 

   

kertas ada sedikit, maka harga oeang 

kertas itoe (koers) itoe ada mendjadi 

ketjil poela, seperti djoega tjontonja 

ocang di Duitsland. Setelah habis pe 
rang doenia negeri itoe poenja ke 

kekajaan itoe emas soedah mendjadi 

koerang banjak sekali, oecang mark jang 

dikeloearkan oleh negeri itoe tidak ada 

sebab persediaan emas didalam bank- 
bank di Duitsland soedahmoelai lagi. 

doek jang menjimpan emas soedah 

moelai banjak, maka dengan sendiri 

nja maka ocang mark itoe koersnja 

orang haroes djoega melihat dengan 

teliti: koers-koers oeang itoe menote- 

roet pengontrole jang dilakoekan oleh 

bank-bank centraal, jang goenanja ti 

dak hanja oentoek orang diitoe negeri 

sadja, tetapi djoega goena orang Sse- 

loeroeh doenia. Orang dagang tidak 

'hanja mempoenjai perhoeboengan di 

dalam negerinja sadja, tetapi djoega 

kelain-lain negeri. Dengan mengingati 

itoe tentoe akan tidak mendapat keroe 

gian didalam perdagangannjan. Karena 

cempamanja oeang kertas jang f 100 
dari Javasche Bank jang disini djoega 
harganja sebegitoe, tetapi oempama 
nja kenegeri lain, beloem tentoe djoe 
ga itoe ocang bisa berharga sebegitoe, 
bisa koerang dan djoega bisa lebih 
menoeroet emas atau kekajaan negeri 
jang mengeloearkan oeang itoe. 

Tetapi bank2 poenja pemimpin jang 
tahoe tentang pengaroehnja emas da- 
lam doenia pergaoelan, djika dalam goe 
dangnja djoemblahnja makin soesoet, 
karena besarnja pengeloearkan teroe- 
tama karena diambil oleh jang menjim 
pan, maka pemimpin ada berdaja oe- 
'paja boeat tarik emas banjak dengan 
perdjandjian jang lebih baik pada cre 
dieteurs jang baik dalam negerinja sen 
dirinja, maoepoen dari negeri logaran. 
Dengan djoemblah oeang simpanan jang 
masoek mereka dapat ketika jang baik 
'oentoek membeli emas kelain lain ne- 
'geri, sehingga persediaan emas disitoe 
tidak mendjadi koerang lagi. Sebab de 

(ngan perdjandjian jang baik, oempama- 
nja dengan rente jang tinggi, maka 
credieteurspoen dengan senang hati 

Dengan djalan begini koers oeang ker- 
tas jang diboeatnja ada tetap kembali. 
Dan sebaliknja djikalau djoemblahnja 

emas persediaan itoe ada terlaloe ba- 
njak dari djoemblah penetapan meni- 
mum, maka baik itoe laloe menoeroen 
kan rentenja, soepaja credieteurs de- 
ngansoekanja sendiri mengambil ocang 
nja. Tetapi ini dalam praktijknja tidak 
berdjalan, karena seperti apa jang soe 
dah kita toelis diatas bahwa semakin 
djoemblahnja emas dalam goedangnja 
makin banjak, mereka makin kikit me- 

ngeloearkannja. Baik betoel oempama 
|nja emas jang kelebihan seperti dibank 
bank Amerika dan sebahagian besar 
bank2 didoenia Barat itoe memberi pin 
djaman pada negeri2 jang kekoerangan 
mas soepaja djoemblahnja voorraad   doenia barat teroetama, ada- besar, 

Tetapi roepanja banjak djoega jang   
  

oe doea negeri, tetapi dengan     "masih merasa . tidak perloe memper- Praktijknja tidak begitoe, makin mereka 

emas didalam doenia ini didalam se- 
'soeatoenja negeri mendjadi berimbang. 

mana orang ta-| 
Ihoe djoega oentoek mengoekoer cre- 

jang oentoek dek pengeloearan oeang|. 

    

  

  

   

   
   

  

   

          

     
   

  

ochoorsleen, dalam pak | 

Aisnda terkenal 
Blaoe yang s0e. 

  
  

  

merasa safe djika menaroeh oeangnja 
didalam negeri2 jang kekoerangan emas. 
Dengan adanja kedjadian ini tidak heran 
poela jg bankzaken diwaktoe sekarang 
ini djoega menghadapi kesoekaran, jang 
djoemblahnja tidak. sedikit jang goe 
loeng tikar, dan menimboelkan werk- 
loosheid. 

  

rang2 itoe, Dan| Lantaran” pergontjangannja— klada mendjadi.naik. 0 Te 25 
jang kita rasakan|dan lain2 hal jang menjebabkan tidak| Betoel, meskipoen dimana ocangh TE Kg 

ng perdagangan |sentausanja financie dan perdagangan, |ada ditoelis harganja sekali, tetapi s 

  

Penerangan dari ,Comite Pembela 
Islam Garoet". 

Terhadap kepada Ahmadijah @a- 
dyan, soedah kedoea kali ini Comite 
Pembela Islam Garoet memboeat mak- 
loemat, jang' bermaksoed memberi 
penerangan kepada oemat Islam di 
Garoet choesoesnja, djangan sampai 
tertarik oleh Ahmadijah Madyan, jang 
dichawatirkan akan mengembangkan 
sajapnja di Garoet. 

Boenjinja makloemat jang kedoea 
itoe demikian : $ 

Berhoeboeng dengan kedatangannja 
Ahmadijah, jang mempoenjai maksoed 
(tekad) ada lagi Nabi, sesoedahnja 
Kandjeng Nabi Moehammad 's. a. w. 
dengan terang-terangan kaoem Ahma- 
dijah mmenekadkan dan mengakoe de- 
ngan perkataan, baik dengan djalan 
chotbah2, maoepoen dengan peranta- 
raan soerat kabar atau dengan menje- 

Chociam Ahmad orang @adyan itoe, 
kata kaoem Ahmadijah, Nabi 

bandingkan dengan kelamaannja Kan- 
djeng Nabi wafatnja sampai sekarang, 

kemaren sadja lahirnja kedoenia itoe, 
boleh djoega dikatakan jang mengakoe 
Nabi djaman sekarang atau Nabi masih 
hangat. 1D 

. Permaksoedan kaoem  Ahmadijah 
begitoe, oleh kaoem Moeslimin (Ahli 
Soennah wal Djamaah| diseloeroeh 
doenia, ditolaknja : 

Ahmadijah jang demikian itoe. 

wah ini 

nja banjak sekali, disini akan kita   
“ 

  

            

mendjadi kaja sama emas, makin tidak 

barkan boekoe2nja, bahwa nama Mirza 

dan 
Rosoel, jalah sesoedah Kandjeng Nabi 
Moehammad katanja, malah kalau di 

Mirza itoe boleh dikatakan baroe 

demikian poela 
Comite Pembela Islam dimana-mana 

'sama menolak kepada permaksoedan 

Oleh karena itoe, Comite Pembela 
Islam di Garoet, merasa wadjib mem- 
berikan keterangan kepada semoea 
kaoem Moeslimin, apakah hoedjahnja 
ataw bagaimanakah. hoedjahnja jang 
dipakai menolak kepada permaksoedan 
Ahmadijah jang demikian itoe. Diba- 

marilah kita seboetkan hoe- 
djah2 (Ahli Soennah wal Djama'ah) 
itoe, akan tetapi kita ambil sebagiannja 
sadja, sebab kalau kita ambil semoea- 

terangkan jang sekira tjoekoep boeat 

hoedjah kita, akan menolak permak 
soedan Ahimadijah terseboet. 

Sabda Toehan s.w.t. dalam @ober'an 
soerat Al-Ahzaab ajat 40 artinja : 
Moehammad itoe boekan bapak salah 
seorang dari laki2 jang baligh dianta- 
ra kamoe, dan tjoema Moehammad 
rosoel Allah, dan penoetoepnja segala 
Nabi, dan Allah itoe jang maha tahoe 

(0. Al-Ahzaab 40) 
“Mana Oceran-jang diatas. ini, me 
noeroetkan ahli @ira'ah dan menoe- 
roetkan idjmanja bangsa oelama taisit. 

Hadits Ibnoe Madjah begini : 2 
Artinja Dan sebetoel2nja kami penoe 
toep segala Nabi2, dan tidak ada lagi 
Nabi sesoedahnja kami, dan kamoe 
penoetoepnja semoea oemmat, 

Pendeknja, tidak akan ada lagi Nabi 
sesoedahnja Kandjeng Nabi“wafat, ser 
ta tidak akan ada lagi oemmat |golo- 
ngan| jang mendjadi oemmat Nabi ba 
haroe sampai Naema (ketjoeali orang 
tersesat), atau jang tidak mengimankan 
kepada sabdanja Kandjeng Nabi Moc- 
hammad s.a.w. diatas. 

Hadits Aboe Daoed Tirmidzi, Ibnoe 
Hibban, Ahmad dan Moeslim begini : 
Artinja : Dan sebetoel2nja kami penoe 
toep segala Nabi2, dan tidak ada lagi 
INabi sesoedahnja kami. 
| Itoelah alat tocan2 sekalian (lihat 3 
dalil diatas tadi), tentoe tjoekoep boe 
at orang jang iman kepada @oer'an 
dan Hadits, boeat menolak kepada 
permaksoedan orang jang menekadkan 
kepada adanja Nabi lagi sesoedahnja 
Kandjeng Nabi Moehammad s.a.w. 
Isebagai kaoem Ahmadijah itoe). 

Malah menoeroetkan dalil2 jang ter 
seboet dibawah ini, kita haroes pikir- 
kan sedalam2nja, sematang2nja. Dan 
keboektian kepada kita tjotjok sekali 
dengan tjerita leloehoer, riwajat bang 
sa Sahabat, djandji para Nabi, dan 
para Ambija, Nabi kaoem Ahmadijah 
itoe jang di chawatirkan dari zaman 
dahoeloe kala moela. ., , . djangan2 
ini djoega kesitoe djoega perginja. 

Hadits shahih Boechari dan Hadits 
shahih Moeslim begini : 
Artinja : Dan tidak akan berdiri |djadil 
Giamat, tetapi lebih doeloe timboel 
beberapa orang dadjdjal, jang sama 
berdoesta mereka itoe, adapoen ba- 
njaknja hampir-tiga poeloeh orang, 
satoe2nja mengakoe (menekadkan| bah 
wa dirinja itoe Rosoelloeloh. 

Hadits Sjauban diriwajatkan ' oleh 
Aboe Daoed, Tirmidzi dan Ibnoe Hib- 
ban begini: Artinja : Sabda Kandjeng 
Nabi: Dan sebetoel-betoelnja akan ada 
nanti diantara oemoem kami orang2 toe 
kang berdoesta, banjaknja tiga poeloeh 
orang satoe-satoenja sama mengakoe 

padahal kami ini penoetoepnja semoea 
Nabi jang tidak ada lagi Nabi sesoe- 
dahnja kami. y 
“Tjoba fikirkanlah dengan dalam dan 

tenang, sambil soeroepkan, sesoeaikan 
dengan segala kedjadian, lebih doeloe 
kalau kita tidak tahoe, tanjakan doeloe 
kepada para Kiai (Adjengan): Apakah   

v 

akan apa sadja. BT 

bahwa mereka itoe mendjadi Nabi, 
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. .wa ta'aala, tetapi pada Mirza (Nabi 

| Pandjang. 

Pe 
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“narik perhati 

' loekoe terpaksalah 

— pemilihan anggauta 

— memilih) kita di Ambon itoe. 

—  Lagere school, dari Lagere school over 

Tinggi 
| koe jang moela2 meninggikan dan 
. mengharoemkan nama Bangsa Maloe- 

. Bestuursassistent sebagai Toean L.L. 

..nja hanja 7e klas Ambonsche Burger 

“bih tjakap oleh kiesmannen kita di 

2. begitoe menigarti, bagaimana tinggi se 
— kolahnja, pangkatnja, pengetahoeannja 

| tuharhary itoe dengan titel Meester 
“jang lazim kita pakai di Ambon, — 

' Meester midras (Hulp. Onderwiizer 
' b/d Maleische School. 

| betoel dalil2 terseboet diatas itoe ada 

. soedan, jaitoe dengan djalan 
' kepada maklotmat AAS 

. memegang, 

— moetar moetar ' artinja | il dan me: 
— tobah robah dalil dati artinja jang toe 

   

  

— noeroetkan keperlocannja. 

tikan Toean R. 

Orang jang radjin begitoe, itoelah 

“ada orang jang propaganda Ahmadijah 

| Renjakit radja- 
00 dan     

    

   

    

     
   
    
    

  

    

   

    

   

  

   

   

    

    

    

  

— Karangan Te | 
dalam soera ar 
Maloekoe dalam Vo 

  

Setelah bebera 

jang! lan melahirka : 
tannja tentang hal ini, ta 
karang tidak kedengaran & 
maka saja sebaga $ 

pendapatankoe 
Kita “tentoe | 

kieskring Maloekoe : 
dalam tahoen 

hoem. 

terseboet, maka toean 
djoega dicandidatkar 
achir pemilihan itoe 
“sedang toean L. L. Re 
dapat kemenangan. 
Djikalau kita « 

lah dan jang men pemili 
jang soedah laloe itoe, maka ternjata- 
lah bagi kita, bagaimana singkatnja 
pemandangan kiesmannen (toekang2 

  
  

Toean Mr. Latuharhary seorang mees 
ter in de Rechten, seorang jang sebe 
oem mentjapai titel Meersternja moesti 
lebih dahoeloe beladjar 7 tahoen di 

ke Mulo, dari Mulo ke H. B-S., dan 
dari H.B.S. over ke sekolah Hakim 

di Leiden (Belanda). 
jau inilah seorang poetra Maloe 

  

'koe dalam kalangan kehakiman, tapi 
dipandang tidak tjakap sedang seorang 

Rehatta, jang setinggi-tinggi opleiding 

school fHoll. Ini. School? diakoei le- 

Ambon. 
“Ataukah boleh djadi, bahwa kies- 

mannen kita di Ambon itoe beloem 

dan pengalamannja seorang Meester 
in de Rechten, sehingga mereka itoe 
boleh samakan titeInja Toean Mr. La- 

'Meester Djoema'at Ini, leeraar| atau 

' Kesingkatan pemandangan kita ka- 
terhadap toekang2 memelih di| 

— Ambon itoeg karena mereka itoe ha- 

onja tjal 

  

akap oentoek memilih, 
sedang tidak tjakap oentoek 
membandingkan bagaimana ke- 
doedoekannja tiap-tiap candidaat, maoe 
tentang sekolahnja, pangkatnja. penge 

    

on tam own omi 

  

h Z PATTIKAWA 
  

jan dalam kalangan bangsa Maloekoe, ta 

gan jang singkat dalam kies - 
annen kita di Ambon. 

ma ana 

| goena dalam “kewadjibannja kelak, 
sebagai seorang wakil Rajat. 
. Dan boekan sadja kiesmannen itoe 

kita pandang tidak tjakap membanding, 
tapi djoega toean Rehatta, karena djika 

“OC | sekiranja waktoe itoe, benoeming toean 
A- |Rehatta itoeia tolak, dan serahkan itoe 
St kepada lain kandidaat jang ia rasa 
4 lada lebih tinggi pengetahoeannja dari 
(Ipadanja, maka baroelah boleh dikata- 
Ikan ada pada tempatnja. 

» Dengan ini, kita tidak sekali2 hen- 
18 |dak merendahkan Toean Rehatta, me- 

'lainkan hal ini kita Dentangkan, soepaja 
kiesmannen kita itoe, dan djoega lain 

an wakil rakjat jang nanti dipilih dike- 
'Imoedian hari, dapat membandingkan 

kelak, bagaimana tinggi rendahnja pe- 
ngetahoeannja tiap2 Candidaat, karena 
oleh ketinggian pengetahoean, penga- 

€M |jaman dan pemandangannja, dapatlah 
'“7 lia kita harapkan sebagai seorang wakil 

jang bekerdja goena kemadjoean Noe 
sa dan bangsanja. e 

Kini kita kembali lagi kepada pemi 
lihan sekarang, Latuharhary contra 
Lokollo, 

Seperti apa jang telah dioeraikan 
oleh toean J. D. Syaranamual, bahwa 
toean Lokollo mengoempoelkan liist 
oentoek mengandidaatkan dirinja se- 
bagai wakil Maloekoe dalam Volksraad. 

'soeatoe kehilafan poel ajang teramat 
besar, jang masih terdapat dikalangan 
bangsa Maloekoe. Karena sekiranja 
telah kita ketahoei, bahwa dalam tiap- 
tiap hal ada lain teman jang lebih 
tjakap mendjalankannja, maka patoet- 
Ilah teman kita itoe didorongkan ke- 
imoeka, sedang orang jang koerang 
tjakap itoe kita moendoerkan, 

Akan tetapi kita sangat menjesal, 
karena hal harga menghargai ketjaka- 
pannja lain teman itoe tidak pernah 
dipikiri oleh poetera-poetera Maloekoe, 
karena penjakit radja-radjaan itoe ma- 
sih meradjalela didalam kalangan bang 
Be KM La 

. Kita doega, bahwa Toean Mr. Latu 
harhary tidak begitoe perloe dengan 
pangkat lid Volksraad, kalau “beliau 
dipilih ja apa boleh boeat, akantetapi 
djika Toean Lokollo seperti apa jang 
kita katakan diatas, pendeknja Toean 
Lokollo tahoe menghargai ketjakapan- 
nja lain teman, maka deradjad Toean 
Lokollo akan bertambah moelia dalam 
masjarakat ini.- 

Kita rasa ada baiknja kalau hal ini 
ditjatatkan oleh Poetra Maloekoe se 
Gemoemnja oentoek pemilihan di ke- 
moedian hari. — : 

Kita tidak oesah pandjangkan lebar 
hal ini, itoe semoeanja terserah dalam 
tangannja Pemerintah. Keterangannja 
Toean J.D, Syaranamual soedah tjoe- 
koep. djelas, hal mana Pemerintah 
jakan poetoeskan itoe dengan seadil     tahoeannja, dan Igin- lain hal jang ber- 

“dalam @oeran dan Hadits jang dise-| 
boetkan diatas? Sesoedahnja betoel 
ada, laloe tanjakan lagi : Apakah betoel 

moeradnja dalil2 terseboet diatas itoe ? 

jang diseboet moettabi itoe. 
Sesoedahnja tjotjok segalanja, mak- 

loemat ini harap djangan dilalaikan, 

haroes disimpan baik2, sebab kalau 

kepada toean, kita poenja perkakas 
boeat menolak kepada itoe perimak- 

melihat 

Haroes hati hati, hen 
kejakinan kita, m Ahmalijah itoe pand 

moetar moetar perkata aa 
al 

   

len, seperti kalimaha mr oehoe, oleh 
mereka dioebah djadi amrueka, 
'maksoednja soepaja sifat koen fajakoen 
itoe boekan pada Allah soebhaanahoe- 

  

kaoem Ahmadijah). : 
kz ian sadja doeloe, nanti kalau 

perloe, tentoe sadja mem- 
rakloemat, isinja akan me' 

  tertimbang 
eat lagi 
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gres ,Himpoenan Pemoeda 
n Indonesia“ jang ke III. 

kan dari Padang bahwa Him 

po 'emoeda Islam Indonesia akan 

mengadakan rapat besar (congres) jang 
ketiga moelai tanggal 16 samnai 20 

    

  

   
    

  

  

   
    

   

adilnja Sekianlah.— 

- 

Lagi seorang P.N.I. mengoendoer- 
— kan diri dari pergerakan. 

| Madjelis Pers dari P.N.I. Minangka 
bau jang dikepalai oleh toean2 S. Mar 
zoeki cs. memakloemkan sebagai beri- 
kene aa Para 

Toean Chatib: Soeleman lantaran be 
berapa hal jang menjangkoet dirinja 
sendiri terpaksa mengoendoerkan diri 
nja, dari kalangan Pendidikan Nasional 
Indonesia. Toean Chatib Soeleman se 
dari October tahoen '32 hingga tahoen 
34 sebagai commissaris Pimpinan Oe 
moem dari P.N.I. daerah Sumatra Ba 
rat, dan sekian tahoen toean itoe serta 
berdjoang oentoek dan boeat rakjat 
karena hendak mentjapai kemerdekaan 
Indonesia, tapi sekarang — sajang 

e|soenggoeh toean Chatib Soeleman jg. 
-|sebagai peretas djalan itoe, mesti me 

ninggalkan colleganja jang sedang se 
tengah mampoes dalam perdjoangan 
nja, dan setengahnja soedah diasing 
kan lantaran korban tjita2nja. Bagi ki 
ta P.NI.ers permintaan toean Chatib 
Soeleman oentoek keloear dari bari 
san itoe t€ntoe sadja tidak ditolak, 
sebab siapa jang maoe boleh djalan 
teroes, dan jang merasa berhalangan, 
tentoe sadja boleh moendoer da- 

Ihoeloe. Toean Chatib Soeleman ter- 
Ihitoeng ini. hari — keloear dari barisan 
kita — P.NI. — dari sekalian djabatan 
'nja dalam kalangan PN.I. : 

Sekianlah agar diketahoei oleh Rakjat 
oemoem. 

Sarikat Koesir Indonesia. 

: / Di Semarang.   1935, bertempat di Padang 

 —-O—. 

Pembantoe kita dari Semarang me- 
ngabarkan : 

  

Perboeatan toean Lokollo ini ada 

|. Berhoeboeng dengan kedjadian Amok 
party dari toekang2 Gerobak di Kali- 
gawe, banjak berita2 jang mengabarkan 
bahwa tentang kedjadian di Genoek 
jang berachir dengan kematiannja 2 
politie-agent dan 1 posthuiscomman- 
dant, itoe tidak berhoeboengan dengan 
Politiek. Ini memang betoel 
Orang masih ingat pada tahoen jang 
laloe sebagi vergader-verbod beloem 
lahir, di Semarang telah berdiri soeatoe 
vakbond dari Kaoem Koesir dengan 
diberi nama Sarekat Koesir Indonesia 
(SKI) sebagai Ketoea adalah Toean 
Soemitro ke ak 

Vakbond tadi telah mempoenjai res- 
sort2 di Genoek sekitarnja, Mranggen 
sekitarnja, Boom-lama, Pringgading 
dan koesir2 dokar di kota Semarang 
poen banjak jang mendjadi anggauta. 
la mempoenjai anggauta koerang lebih 
ada 800 (delapan ratoes| orang dan 
pernah djoega menoendjoekkan kebe- 
ratannja terhadap pelombe dari Ge- 
meente, tetapi berachir pelombe teroes 
berdjalan. Actie S.K.I. dahoeloe ta” akan 
dapat menimboelkan  penoempahan 
darah, karena memang S.K.I. tidak 
menjoeroeh berboeat jang sedemikian. 
En toch “diantara jang beractie itoe 
sebagian banjak orang-orang dari desa 
Genoek sekitarnja djoega, Inilah goena- 
nja ada pimpinan dan vakbond jang 
teratoer jang lengkap soesoenannja 
Bestuur serta terang azas dan toedjoe- 
annja, sebagaimana telah tetera dalam 
Anggaran Dasar dan Anggaran Te- 
tangganja. 5 
Memang kodrat dari pada manoesia 

itoe ingin teroes enak dan menang, 

tetapi orang sedikit poen ta? soeka 

dak menang tadi. Demikianlah hainja 
dengan S.K.I. Setelah actienja kalah, 

banjak anggauta2nja jang oendoerkan 

diri dan banjak poela jang poetoes 

pengharapan dengan persatoean S.K.I. 
Ditambah poela lahirnja v.v., maka T. 
Soemitro c.s. (pengoeroes S.K.I.) laloe 

tinggalkan S.K.I.nja begitoe sadja, Se- 

hingga membawa S.K.I. berdjalan sen- 

diri keliang koeboernja. Dengan begini 
S.K.I. sedjak lahir soedah setengah 

mati. Apa jang ternjata diatas, memang 

sangat benarnja, bahwa kedjadian di 

Kaligawe jang baroe-baroe itoe, hanja 

karena dari dorongannja seperti banjak 

s.s.k. kata Soecnan Kali dan Soekaeni 
belaka, tidak adanja andjoeran politiek. 
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Hoofdred. ,Pewarta Borneo" 
disiram dengan teer. 

Pembantoe kita dari Samarinda toelis , 

Risiconja pekerdja 
anjoornalist...:if: 

Pada malam Selasa tg. 18 ke 19 
Febr. tadi, berbetoelan dengan perajaan 
Tjap Go Meh, bagi doenia persoerat- 
kabaran dikota ini tertjatat satoe ke- 
djadian jang kiranja mendjadi satoe 

loepakan. , 
Jaitoe: t. Oen Hong Seng Hoofdre- 

dacteur dan semendjak beberapa boe- 
lan belakangan ini, djoega merangkap 
pekerdjaan Directeur ,, Pewarta Bor- 
neo“, waktoe mengiringkan perarakan 
Tjap Go Meh, distraat dibetoelan moe 
ka gedong bioscoop Luxor kepoenjaan 
t. H.K, Liem, oleh seorang Indonesier 
Boegis, dari belakang disiram dengan 
teer jang diisi dalam seboeah kaleng 
ketjil, siraman mana mengenai seba- 
gian kepalanja bagian belakang, dan 
belakang badjoenja. 

'Orang mendoega, bahwa ,,pengalaman 
tidak €nak“ jang menimpa Hoofdred. 
, PB.“ itoe, adalah berhoeboeng dengan 
diwaktoe belakangan ini dalam soerat, 
kabarnja itoe ia sering menghantam 
bestuur Tiong Hoa Hwee Kwan, satoe 
perk. kebangsaan T,H. di Samarinda, 
diantara lain berhoeboeng dengan ni- 
atannja bestuur boeat mengadakan 
pacht djoedi boeat mengisi kas T.HHK. 
jang kosong, (tapi kemoedian ternjata 
niatan terseboet tidak dapat dilang- 
soengkanf- t. H.K. Lim, karena ia ini, 
dengan beberapa boekti jang terlihat, 
menoendjoekkan bahwa ia mentjoba 
boeat menanam pengaroehnja dikala- 
ngan T.H.H.K., soepaja perkoempoelan 
T.H. terseboet bisa di ,, kemoedikan- 
nja“ menoeroet sebagaimana soekanja, 
althans kira2 begitoe conclusie dari 
serangan2 ,,P.B.” terhadap t.H,K. Lim 
itoe : tegasnja t. Oen. Hon Seng sebagai 
pengemoedi itoe koeran, dalam halnja 
disiram orang dengan teer itoe adalah 
risico dari pekerdjaannja sebagai jour- 
nalist. : 

Djadi, itoe orang jang berboeat de- 
ngan pengetjoet (sebab dari belakang. 
boekan ?) hanja sebagai perkakas sadja, 
dan orang |?) jang ,sakit hati” kepa- 
danja, siapa roepanja tidak koerang 
pengetjoetnja dari orang jang didjadi 
kannja perkakas itoe. 

Perloe diterangkan disini bahwa 
'selainnja ,.incident” itoe dimoeka ge- 
dong bioscoop dari t.H.K. Liem ter- 
djadinja orang jang memperboeatnja 
(menjiram dengan teer), siapa pada 
malam itoe djoega dapat ditangkap 
bersama dengan seorang kawannja 
atau komplotannja, ada pegawai (koeli) 
dari t. H,K. Liem, sedang diatas toen-   

    

menjelidiki tentang sebab-sebabnja ti- | 

peringatan jang soekar boeat bisa di| 

      
  

toenan t. terseboet, dalam tahoen 1934 
tadi, toean Oen Hong minta pegang 
dihadapkan kedepan pengadilan, ber- 

dianggap menghina pada t.H.K. Liem 
pada waktoe itoe, jang berachir dengan 
»P.B.” dimestikan bajar denda 'i 25.— 

Apa boleh djadikah, bahwa itoe hanja 
ada satoe kebetoelan sadja ? 

Lapangan penghidoepan 
ra'jatterdesak. 

Sebagaimana diketahoei oleh oemoem, 
zaman malaise jang mengamoek dengan 
hebatnja diseloeroeh doenia sekarang 
ini membawa kepada mereka jang tadi 
nja hidoep dengan ta' perloe bekerdja 
banjak, atau dengan bersoesah pajah, 
terpaksa menjingsingkan lengan badjoe 
nja, kalau mereka tidak maoe jang 
peroet mereka setidaknja pagi berisi, 
petang tidak. 

Otak moesti bekerdja, boeat men- 
dapati lapangan beroesaha jang baroe, 
kalau lapang oesahanja jang selama 
ini dioeroenginja. Soedah ta? memberi 
hasil lagi kepadanja oentoek kepen- 
tingan penghidoepannja, karena banjak 
soedah orang jang mengoesahakannja, 
atau karena keadaan zaman tidak boe 
toeh lagi dengan apa jang dioesaha- 
kannja itoe, x 

Demikianlah di Samarinda, semen- 
djak hampir setahoen jang belakangan 
ini, lapangan beroesaha mendjoeal ijs 
poetar dengan berdjadja kelilingan, 
jang sedari pertama kali ada ijs di 
Samarinda, hanja berada dalam ,pe- 
gangannja“ orang2 Indonesiers (anak 
negeril, soedah direboet oleh bangsa 
Tionghoa. 

Moela2 satoe-doea orang sadja dari 
bangsa Tionghoa jang mendjoeal ijs 
poetar itoe, tetapi pada waktoe ini 
boleh dibilang (hampir) semoea dari 
pendjoeal ys poetar di Samarinda ter 
diri dari bangsa terseboet, karena me 
reka (bangsa Indonesia) jang tadinja 
sama beroesaha dilapangan mendjoeal 
iis poetar itoe, roepanja setelah lapang 
oesahanja dimasoeki oleh orang dari 
lain bangsa itoe, berangsoer-angsoer 
sama mengoendoerkan diri. 

Keadaan ini soenggoeh patoet dise 

salkan, sebab mereka boekannja ber 

oesaha boeat mempertahankan kedoe 

doekannja jang ditjoba dimasoeki oleh 
,Orang loear”' itoe, tetapi malah mere 
ka seolah-olah memberi tempat jang 

lebar bagi itoe orang2 Tionghoa 
boeat  bergoelat dilanpangan penghi- 
doepan dengan berdjoealan ys-poetar 
itoe, dengan djalan sama mengoen- 
doerkan diri dari itoe mengantjam 
Tapangan-pentjaharjan jang tadinja bo 
leh dibilang di ,monopolie” oleh me 
reka atau orang2 jang sebangsa dengan 
mereka (Indonesier). 
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Propaganda Vereeniging Indonesia 
Moeda. 

Doca kali dalam sehari. 

Pembantoe kita dari Pematang Sian- 
tar mengabarkan. 

Pada tgl. 17 Febr. jbl. dengan ber 
tempat diseboeah gedong dipekan Ta- 
nah Djawa (kira2 18 K.M. letaknja 
dari P. Siantar), pemoeda2 Indonesia 

openbare vergadering sebagai propa- 
ganda dan djoega sebagai perkenalan 

IM. Tanah Djawa kepada oemoem. 
Jang hadir kira2 750 orang, kaoem 

Iboe 20 orang... Moehammadijah, dan 

Persatoean Kaoem Poeteri (P. Siantar). 
Wakil. pers, lengkap antaranja ,Pe- 
mandangan.“ Wakil politie sangat leng- 
kap, didalam dan diloear gedong (dari 
Medan dan P. Siantar). Rapat dipin- 
pin oleh t. Marahoekoem Si- 
mandjoentak. Pertama kalinja 
publiek besama2 melagoekan lagoe 
Indonesia Raja, dihiboeri oleh strijk- 
orkest dari Opera Batak Balige Toba. 
Rapat diboeka pkl. 9 liwat 5 menit. 
Pemimpin Rapat mempersilahkan 
toean Alang Saragih (|P. Siantar) 

Oentoek membitjarakan Anggaran 
Dasar dan Anggaran Tefangga I.M.- 
Pandjang lebar pembitjara mengoerai- 
kan sc'al itoe hingga memoeaskan 
publiek. Sebagai penoetoep pembitja- 
ra menjesali sikap orang2 toea, jang 
menganggap I. M, perkoempoelan po- 
litiek dan berbahaja, tetapi ternjata 
dari Anggaran Dasar I, M., bahwa 1, 
M. boekan perkoempoelan politiek apa 
lagi jang berbaja. 

Tiba giliran t. Achmad Joe- 
soef (P, Siantar) oentoek membitja- 
rakan so'al ,Pemoeda2 dengan pendi- 
dikan“. 

Spr. memperbintjangkan so'al ini, 
agak loeas dengan menoetoep bahwa 
kesimpoelannja pembitjaraan itoe, ja- 
ni. Pemoeda2 jang tidak beroleh pen- 
didikan jang selaras dengan keadaan- 
nja tidak pantas diseboet ,,Harapan 
Bangsa dan Tanah Air“ Kemoedian 
P.R, mempersilakan t, Peter Si- 
mandjoentak, membitjarakan so” 
al ,Memperkenalkan Indonesia Moeda" 
Pembitjara dengan gembira sekali, me 
ngoeraikan so'al diatas. Disamboet 
publiek dengan tepoekan. 

Sehabis pembitjaraan ini, maka di- 
adakan pauze 10 menit, Pada waktoe   

hoeboeng dengan toelisan2nja jang| 

jg. insjaf dan sedar, telah mengadakan | 

  

    
     

pauze dilakoekan pendjoealan imadja 
lah ,Persatoean Indonesia“ dan ,Si 
nar” almarhoem, serta boenga boen 

Sehabis pauze P.R. mempersilakar 
t. Manan Nasoetion oento 
membitjarakan Crisis. Pergerakan 
Siapa dengan gebaran dan sangat g 
bira memperbintjangkannja. Kerpoedian 
t. Alang Saragih kembali berdiri oe 
toek membitjarakah soal ,,Poeteri de- - 
ngan Pendidikan”. Pembitjaraan ito 
sangat meresep dihati kaoem Poeteri 
Penghabisan pembitjara jalah toean 
Antihpas  Simandjoentak 
mengoeraikan soal Indonesia M 
menoedjoe Indonesia Raja”. 

Kemoedian diberikan kesemp: 
kepada jang hadir, atau oetoe 
'perkoempoelan oentoek memberikan 
soembangan. Pertama kali t. A 
selakoe oetoesan I.M, P. Siantar 
njatakan kegembiraannja atas ada 
rapat oemoem-tsb. Jang kedoea, 
toesan Persatoean Kaoem Po 
entjik Rahmah toeroet berg 
atas keinsjafan pemoeda2 di Rem 
Tanah Djawa, dan menoetoep pemt 
tjaraannja dengan motto. ,,Perdjoanga 
jang berlomba-lomba, tentoe akan 
menghasilkan kemenangan." 

Jang ketiga t. Darwin Rang- ' 
koeti memberikan soembangan sela 
mat dan berfaedahlah rapat oemoem | 
LM. ini. 

Kira djam 11 rapat ditoetoep dengan ' 
selamat sambil memboenjikan lagoe 
Indonesia Raja. 

Rapat kedoea kali. 
Moelai djam 2.5 menit, kembali ' 

rapat boeat kedoea kalinja diboeka. ' 
Ini kali perhatian “bertambah “besar 
dari publiek jang hadir kira2 1000 
orang, anataranja 100 orang Kaoem 
Iboe sebahagian aleh politie, disoe- 
roeh keloear, karena berdesak-desak 
dalam gedong. A1 

Rapat tetap dipimpin t: Marahoe- 
koem Simandjoentak. Pembitjara2 se- 
perti biasa ditambah dengan toean ' 
Haroen Loebis, membitjarakan 
»Crisis Pergerakan“ dan t. Marahoe- 
koem membitjarakan Anggaran Dasar 
dan Tetangga I. M. dalam sbahasa 
Batak oleh sebab sebahagian besar 
dari jang hadir, berasal dari Batak- 
landen. 
Rapat ditoetoep dengan selamat, be- 

serta hiboeran Strijkorkest O. B. B. T. 
—0— 

   

  

   

  

   

    

    
   

  

      

    

  

  

  

     

  

      

    

    

  

  

    

      

   

  

  
   

    

  

  

     
    

    

  

    

    
    

            

  

    

         

      
     

  

    

    

5 

Pengoeroes dari Anak Jatim Piatoe. 
Di Bandoeng, 

'Perloe diterangkan  poela bahwa 
Raden Ajoe Boepati. Bandoeng telah ' 
Soedi boeat mendjadi beschermvrouwe 
dari ini perkoempoelan. 3: 

Soepaja djelas nama2 mereka jang ' 
doedoek dalam bestuur dari vergade- ' 
ring terseboet, jaitoe : 

Adviseur : Njonja E. Poeradiredja, 
Presidente 

H. Heerdjan Safie, vice- ' 
Presidente ' 

Ir. Soetoto King S. Natawijogja, A 
le Secretaris 

Nona Roemsari, 
| 2e Secretaris 

Mr. J. Adiwinata Njonja Soetadinata, " 
Penningmeesteres 

, Njonja Rachim Com- 
Ha missaresse 

Njonja Hardjopranoto 
Commissaresse 

Njonja Soekadi 
Ali Tirtosoewirjo, Commigsaris 

R. E. Soeriapoetra 

Berhoeboeng dengan kepentingan 
dan keperloean perkoempoelan terse- 
boet maka oleh perkoempoelan , Sekar 
Pakoean” akan mengadakan pertoen- 
djoekan: pentja, njanjian dan tooneel 
jang mana pendapatannja bersih akan 
didermakan pada itoe perkoempoelan 
anak Jatim-Piatoe. 

—O— 

K. P, M. dan maiaise. 

Koninklijke Paketvaart Maatschappij 
di Betawi mengeloearkan 4 boeah kapal 
dari dienstnja, jalah kapal2 antam“, | 
,Japara", ,Sibigo“ dan ,,Sibolga". 

Selandjoetnja djoega kapal2 , Camp- 
huys“ dan ,,Van Imboff“, oleh karena 
pengangkoetan beras boleh dikata soe 
dah sampai di achirnja lagi. 5 

7 
1 
s 
4 
3 
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PEMBERIAN TAHOE 
Nanti pada tanggal 1 Maari 1935, 
Toko Madjoe Pasar Baroe No. 148 
Batavia-C. akan memboeka satoe 

FILIAAL di Pasar Meester Cor- 
nelis No. 2a, Persediaan tjoekoep 

dari antero Batik2 haloes, dan 

Kasar keloearan Tanah Djawa dan 

Palekat Samarinda dan lain2lagi I- 
Harga bersaingan. 

e
n
i
 

  
. Menoenggoe kedatangan Toean2 

dan Njonja2. 

Segala diterima dengan hormat 
“Bigenaar «0 

TOKO MADJOE     
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2 lelaki dan perempoean 
ih: 100 oranga: 1-4 

1 pemeriksa'an selesai, masing2! 
idzinkan poelang. Demikianlah 

chabar itoe. 

    

   
   
     

    
    

      

   

   

    

   
   

  

    

    

  

   
   

     

    
    

     

   
   

    
    
   
   

   

    

   

   
   
    
   

  

   

  

   
   
    
   

  

   
   
   

   
    

    

            

    
    

  

   

          

   

   

     

  

angkap danditahan| 
i Saptoe jang telah 

R, P, Pawiro-| 

ngsan, P. desa| 
angoendjajan, sama | 
ja. Karena semoea 
eroesan pentjoerian 
gsan pada beberapa 

laloe. : 
D hat (tt: 22 kemarin) 

.P,. dan K. anaknja P, di soe- 
ke kantoor politie, tetapi 

ja K, soedah di poelang- 
oenja sampai sekarang 
ngkan. 

In2 itoe, politie tidak 
ng-barang jang perloe di 

  

Le RM. Soekardjo 

rdjo ialah Partindist di 
oedah sementara boe- 
dalam tahanan boei di 
rhoeboeng ia terdakwa 
kan pamflet dalam ka- 

or chabar jang tersiar, be- 
tanggal 28 ini boelan, ia poenja 

ra akan dipoetoes oleh pengadi- 
dalem di kraton Djokjakarta. 

akan mendjadi pembelanja, ialah 

R.M Soekardjo poetera R. M. Sam 

soe Pawirojoedo jang beloem lama 
ini baroe di poelangkan dari Digoel 

  

DemBero (Klaten) 
Meskipoen desa terseboet diatas ha 

njalah desa jang ketjil dan soenji sa- 
dja, tetapi namanja tersohor seloeroeh 
Djawa-Tengah. Ini desa letaknja di se 
belah Selatan dari Kawedanan Bedji 
(Katen), didekatnja dan ada seboeah 
Resan jang terkenal angker. Resan itoe 
berwoedjoed pohon beringin jang 

pandjangnja middelijn kl: ada10 M. 
Menoeroet dongengan orang2 di si 

toe, itoe tempat banjak setannja, tiap2 

daoen satoe: ada setannja satoe. Antara 

nja ada mendjadi kepalanja, bernama 
bijai Getek. Ini kepala setan katanja 

orang2 disitoe sering berwoedjoed 
manoesia, tetapi kakinja loempoeh. 

Tiap2 hari Djoemahat atau hari baik, 

tempat terseboet banjak menerima te- 

tamoe dari lain2 tempat, antaranja 
jang perloenja disitoe mentjari kesoe 
gihan. Karena berhoeboeng dengan 

| banjaknja setan, orang2 banjaklah jang 
“Imempoenjai kejakinan djika ditempat 

ni-toean handelaren jang kata 
barangnja pembeliannja f 1. meski 

' poen hanja f 0.70, toekang djoeal 
| areng atau kajoe kata soedah ditawar 

— 10.60 padahal tjoema baroe dita 
| orang f0.25 soepaj: : 

| ngan harga tinggi, boekannja 
sa ahkan hak kepoenja 

olitie itoe anak 
erdarah, berapa ben- 
dan merah-biroe di 
disebabkan poekoe 

i semoea hanja sebab maoe 
rang lain seharga 6 cent. 
adi ngalamoen keada'an 

. Berapa orang !ain 
nanja berlipat-ganda 
sampai ratoesan atau 

ah, tetapi tidak dioeber2 
'dihormat-hormat. 

| hidoep ini hampir oe- 
Ss jang, jang, satoe 

g lain ? 
jak-kepoenja'an lain| 

sendiri diseboet 
Ipoe. Boekanlah ada 

mentjari dan oentoek mendapat keka- 

jaan, kaboel atau tidaknja maksoed 
'itoe,ia haroes menanggap wajang satoe 

  

ditawar | kari satoe malam. 
DesaBero, tidak hanja terkenal se- 

tannja jang galak sadja, tetapi terkenal 
““Idjoega orang2nja jang sama gemar 
..Imendjadi pendjahat. Tempo beberapa 
“Itahoen j.I., desa. Bero mempoenjai ba- 
“Ihaja darat jang djempol 120 orang. 
“IBerhoeboeng dengan ini banjak desa2 

sekitarnja jang roesak keamanannja 
“.Ikarena dari perboeatan mereka itoe. 

|Tetapi anehnja, pendjahat jang sekian 
“Ibanjaknja itoe semoea hidoep serba 

Pn Send NUN eN sa 
nja sama djoega mereka |, Pendjahat-pendjahat itoe baroe soe- 

besar dari 2 pak si 
“ah : ! 7 
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Maka 2 
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ka memberhentikan pekerdjaannja jang 
Ba aus jang mendjadi 

Ma @, kan loerah disitoe seorang jang soeng 

ea ae Yan is. |E0eh tjakap memerintah, ialah R. Ha- 
sar2 orang manggoeti dan Pi meunaaati bekas manteri politie di 

oentoek menghormat ...1| Maten. Moelai waktoe itoe, mereka 
6 aloe mendjadi orang jang baik2, dan 

KAMPRET. madjoe kepada keradjinan tangan 

S (handenarbeid), hingga perkara ini da 
Jiam daerah Klaten, desa Bero-lah jang 
mendjadi garantienja. IE 

Berhoeboeng dengan itoe, ketika 
Commissie keradjinan di Solo menga 

  

dari Djokjakarta. 

sah dari peraja'an 
pJiponagaran. 

en Sa itro oleh pemerintah, sebagai 
na pembantoe kita menga- Pn penah atan SenagA 

loerah di idzinkan memakai titel De- 

toet dari peringatan hari 
Diponegoro di Wo| 
apan K.B.I. disana 

a pada hari Saptoe jang| 
san Darsono A.W. dari| 

oentoek mengoeroesnja. Inja, 
di onderzoek, ada |anta 

karena dari djasanja, 

    
   

    

    

    

n, tiap2 tempat jang men- 

   
   

  

   

   
   

  

   

    

  

    
    

      

  

      

bermaksoed akan mem- 

itoe 

a | djoega oerwokerto. 
| oenja persoonsen| ' Akz 
sekolah di H.I.S. Mulo 

S. hingga mendjadi| 
wo di Kertosano, sej 

ai ia mendirikan P.R. 

    

    

   

  

Ja tentara P4.A. maka beloem lama 

1 dalam pekerdjaannja telah mendapat 

Ha | Jantjaman dari itoe golongan roesak 

in2 orang jang dipanggil, (moraal, Oleh karena ditempat mana   

ti shardjo dan pandoe|lekas2 meninggalkan itoe kota jang 

moeda Poerndmo. | karan 
keterangannja didalam peringatan itoe, |tjari keselamatan diri. 

oea mengatakan jang teroetama di| Berhoeboeng dengan ini, itoe, tentoe 

tjarakan hanjalah azas  kepandoean |sadja hidoepnja P4.A. Tjabang Poer- 

-sementara dengan perdjamoean| wokerto hanja hidoep-hidoepan sadja, 

dakan pemeriksaan disitoe, R. Hardjo| 

RP po | mang. Dan dari Sri Soesoehoenan, ia| 
ng chabar Aneta tentang | mendapat hadiah satoe djam perak| 

imana menoeroet pengalaman 2 

soehnja kaoem hidoeng ka-| 
oe timboellah tegenstander-| 
perkoempoelan P4.A. jang| 

i 'pengaroeh Don Juan| 
bermatjam2 ichtiar. Demikian| 

: Akan tetapi roepa2nja benteng hi-| | 
eng kapoer ada lebih koeat dari « 

i seorang anggauta P4.A. 'jang actief| 

jo, Kastojo, Amat-|ia poenja djiwa terantjam, ia laloe| 

Semoca didengar |karam, ke Djokjakarta oentoek men- | 

    
  

V. B. O. 

| A, V.V. l agan, V I Oo S. HN A3, 

Kemaren doeloe hari Minggoe di 
lapangan Deca-Park ada pertandingan 
competitie antara J.A. V.V, Isama 
VIOSII dengan terseboet diatas. Ini 

kampioenschap sebab J.A.V.V. kalah 
atau menang dalam ini pertandingan, 
tetap djadi kampioen tweede klasse 
afdeeling B.— 
Permaina jang dilakoekan kemaren 

'doeloe itoe ada pantas boeat pertandi 
ngan Klas doea dan dari pihak jang 
nonton boleh dikatakan banjak djoega, 
apa ingat ada saingan pertandingan 

klas satoe. 5 
Tenaga JAV V jang dilakoekan 

kemaren ada koerang tegoeh, dan kita 

kira kalau tetap mainnja begitoe, tidak 

bisa sampai dipromotie degradatie- 
wedstrijd. Kelihatannja voorhoede ada 
terlaloe zwak, apalagi binnen trionja. 
Moenir terlaloe ajal dan soeka tahan 
bola, betoel ia bikin goal, akan tetapi 
boekan centervoor boeat klas satoe. 

Djoega terhadap Soendoro dan Bah- 
fein, doea-doeanja terlaloe langzaam, 

tjoema Soendoro masih ada verdeel 

balnja akan tetapi koerang tendangan- 
nja. Aman kiri loear dan inValler A.R, 
Almoenawar kanan loear membikin 

achterhoede V,I.O.S. kaloet A.R. Al- 
moenawar main itoe hari ada loear 

biasa dan goal jang masoek hampiria 

poenja voorzetten. 
Dihalfline kelihatan doea spelers jang 

baroe jaitoe rechts dan centerhalf. 

Dengan ini doea spelers J. A. V. V. 

dapat keoentoengan, apa lagi center- 

half. Koetjid main seperti biasa, tjoema 

dia poenja aangeefbal moesti ada se- 
dikit plaatsen. Backstel Sarim dan 
Darma ada tegoeh, akan tetapi Darma 

itoe hari main ada koerang, barangka 

li dia koerang enak badan. Keeper 
Satja main semoestirja dan goal jang 
masoek ia tidak ada kesalahan. 

V.L.O.S, mainnja tenaga klas doea 
dan kelihatan spelernja ada moeda,ibi 

bit boeat menolong Abangnja. soepaja 
djangan sampai toeroen ke klas jang 

rendah,” : 2g: 

Pertandingan dipimpin oleh Scheids- 

rechter Mols dengan menjenangkan 

kedoea pihak dan publiek. , 

Main ada laat sedikit dari sebab 

: : Kaban $ V.I.O.S. moesti toenggoe Back Hees- 

itoe bisa diambil berkahnja bagi siapa|terman. Pasangan jang main seperti 

jang ingin kaja. Akan tetapi siapa jang | berihoet : 

Doel: Satjadipoera 

Back: Moh. Sarim en Darma. 

Halflini: Endoen, T. Hanapiah en 

Koetjid. 
Voorhoede: A. R. Almoenawar, 

Bahfein, Moenir, en Aman. 

pertandingan tidak ada invloed boeat 

Doel: Goenodo Soerio. 
Back: Moesa en J. Heesterman. 
Halflini : Brouwer, Boland dan R.K. 

' Paul. 

Voorhoede: F. Delmaar, B. Sahu- 

pala, Soelaiman, A. Liibach dan G. 
Kepel. 

V.LO S. menang toss dan Moenir 
boleh menggelindingkan bola. Moela2 

JLA.V.V. bikin aanval bertoeroet2 dan 

A.R. Almoenawar bikin beberapa voor 

zet jang tjakap, Dari salah satoe voor 

zetten keeper taksir bola maoe aoet, 

akan tetapi itoe bola masoek didalam 

djala. Dengan moedah sekali J A.V.V. 
dapat leiding dalam tempo lima me- 
hit. 1—0. 

VIOS. keloearkan dia poenja tenaga, 

dari salah satoe Corner jang bagoes 
ditendangnja oleh Delmaar, Keeper 
'Satja meleset tangkapannja dan kiri 

dalam VIOS. moedah sekali soendoel 

itoe bola kedjala JAVV, 1—1. 
Sesoedah keteboes JAVV, main ada 

slap, voerhoede tidak ada samenspel, 

dan kekaloetan teroetama dikerdjakan 

oleh Moenir sampai kelihatannja, dia 

poenja sangkaan main bola itoe, salon 

spel. Ini tempo VIOS. gerebeg teroes 

doel JAVV. dan bisa tjepol satoe goal 

sampai toeroen minoem ia dapat lei- 

ding. Stand 1 - 2, . 
Sesoedahnja toeroen minoem voor- 

hoede J.A.V.V. ganti pasangan, Soen- 

doro djadi kanan dalam dan Bahiein 

kiri dalam. Ini menoekar tempat ada 

bagoes dan Soendoro masih tjakap dari 

Bahfein boeat dipasang ditempatnja, 

biarpoen ia tidak membikin goal. 

J-A.V.V. oendjoekan giginja , goal 

V.LO.S. tidak lolos dari serangan sam- 

pai bisa teboes hoetangnjadjadi 2—2. 

Sesoedah meneboes J.A.V.V. makin 

tjepat permainannja , dalam sementara 

waktoe Bahfein bikin omhaalbal tjakap 

sekali dari voorzettan A.R. Almoena- 

war, meneboes djala V.I. O. S5. 3—2 

boeat J.A V. V. 

Tidak lama Aman kasih voorzet Soen 

doro kop itoe bola, tapi tidak begitoe 

keras, kebetoelan masih ada kepala 

Moenir - dan teroes disoendoeinja 

scoringsbord diganti mendjadi 4—2. 

Tempo makin hampir habis semoea 

sangka stand mesti tetap akan tetapi 

Soelaiman tendang dari tengah kese- 

belah kiri. Satja boeroe tetapi bola 

kena dikakinja Sarim sampai dapat 

effect dan itoe bola menggelinding 

kesebelah kanan dilihati oleh Satja 

sambil terlentang 4—3. : 

Tidak berapa lama permainan boe- 

baran dengan stand 4—3 soeatoe 

'stand jang pantas. 

DI CHERIBON. 

R.A.S.—L.K.O.I. 0O—1, 

Pada hari Saptoetg. 23 Feb. ditanah 

lapang Dermagamalang telah dilang- 

soengkan pertandingan kompetitie, per- 

mainan ke doea antara R.A,S. melawan   L.K.O, bagian klas I permainan dipim 

  

  

R 

pin ole H. Achmad dengan dimoelai 
djam 5 sore.— 
“Djalatinja bola bisa kian kemari, soe 

atoe tanda bahwa club kedoea pihak 
itoe sama tandingnja. Kalau barisan 

moeka Ras bikin serangan  dibenteng 

moesoeh, achterhoede L.K,O, teroes 

kerdja dengan keras, begitoe djoega 

kalau benteng Ras dapat serangan moe 

soeh barisan belakang lantas korat- 

karit. Begitoelah djalannja bola sampai 

referee tioep fluitnja tanda setengah 

main, stand masih tetap katja mata (0-0). 

Setelah toeroen minoem, permainan 

kedoea pihak roepanja sangat hati2 dan 

sama. tahankan bentengnja djangan 

sampai kemasoekan oleh itoe koelit 
boender, Sementara waktoe benteng 

Ras kena tertoetoep oleh moesoeh, di 

sitoelah menimboelkan barisan bela- 
kang teroes kerdja sangat keras, teroe 

|tama itoe keepernja teroes montang- 

manting terima dan tolak pelor dari 

moesoeh jg maha tadjam, lantas bisa 
lari ketengah lagi. Berganti disitoe trio 

dari Ras bikin samenspel jg netjis sam 

pai dimoeka doel moesoeh, tetapi se 

konjong2 bal kena direboet oleh back 
L.K.O, jg begitoe tjepat sehingga bola 

teroes lari lagi kebenteng moesoeh. 

Pada waktoe trio L.K.O. bikin samen 
spel jg sangat netjis sehingga terdjadi 

scrimmage jg heibat, bola kena dipe 
gang oleh kanan loear L.K.O. teroes di 

lepaskan tembakannja jg sangat tadjam, 

sahingga keeper Ras lantas terpaksa 

tangkap angin, stand djadi berobah 
0O—1 boeat L.K.O. 

Pihak Ras setelah djaringnja kena 

kemasoekan pelor satoe kali disitoe ba 

risannja lantas kelihatan korat-karit, ba 

njak lantas sama toekar tempatnja, Ia 

'gi poela disitoe barisan belakang lan- 

tas sama mopos Walaupoen disitoe ben 

tengnja selaloe kena terkoeroeng oleh 

moesoeh, tapi keepernja ada sedikit 

kena dipertjaja, sebab beberapa kali 

dapat bombardeer dari moesoeh tapi 

selaloe kena ditolak. 

Begitoelah djalannja bola sampai re- 

feree tioep fluitnja, tanda penghabisan 

soedah habis stand tetap tidak bero- 

bah O-1 boeat kemenangannja L.K.O. 

Merah Poetih contra 

Poetih Hitam. 

Padabari Minggoe telah dilangsoeng 

kan pertandingan antara kedoea elftal 

terseboet oentoek memilih Rest Bond 

P, S.I. T. jang akan dibawak ke Ban- 

doeng. Sebeloem pertandingannja di- 

moelai, lebih doeloe'jang main club 

bagian klas doea jaitoe antara B. VC. 

contra Tawekal dengan kesoedahan 

1—0 boeat kemenangannja B. V. C. 

Kemoedian baroelah ditandingkan 

Merah Poetih dengan Poetih Hitam. 

Permainannja kedoea belah fihak 

mendapat perhatian besar dan sama2 

koeatnja, tetapi achirnja berkesoedahan 

2—1 boeat kemenangannja Merah   
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1 Tidak ada tagi jang paling Naa dam mosrah Mevr. A. Scheltema Joustra 
    

          
     

    

    

A dvertenties 
Diminta selaat-Inatnja d,am ii 
pagi dari dimoeatnja soedah kita 
terima, djika liwat kita tidak 
tanggoeng boeat dimoeatnja pada 
hari itoe. - 
PATJAR bisa diterima tjoema 4 

Hn pa djam 10.30 pagi dari | 
| bari dimoeatkannja. 

. Administratie : : Pemandangan 

  

         

     

           
   

      

   

  

       

         

        
   

          

   

  

    

     

   

  

3,50 sampai f 4,00 
MI TAI 3 

D 43,50 
Maa 

tan Uehara 
Er 

.Semoea kainnja besar kwaliteitnja bagoes ' 

Kain pandjang. Banjoemas dari' harga f1,50 f2,00 sampai f2 50 
"Sala daloes "5 "251150 0.” 12,25 

   
On asa Pon Kk3b au 200 
Be AAga PO PA RL O5 PUO 1 P2 15 
Hong | Taka MA ObikI SD: 0. 12125 
5 : iPekongan, Panai PUT Mula 3250 

. Semoea sedia roepa-roepa kemibeng 3 / 

  

, Te No Pa Tan id | Adres jang terkenal : 

peju ir Le Naa Batikhandel 
Ps 19 

  Be | 

o selain dari pada Oogarts 

Raden Salehlaan 45 Tel. 6167 WL 

Spreekuur van: 7,30 — 8.30 v.m. 
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: LAN » PENGHAREPAN“ 

Sedia tembako oentoek pipa kaloearan bangsa kita sendiri. Oude Kerkhofweg 36 — Bandoeng 

Neanja enak, hharganjapoen moerah. Kalau boesoek boleh kasih kembali. Mentjitak dari pekerdjaan - ketil 

« Hanja 6 cent satoe pak. sampai besar. Pertjitakan kita ada 
| Oentoek pertjobaan (monster) boleh dapat Gratis. Soerat-soerat per-  ||berarti kunst. 64 

mintaan boleh diadreskan kepada 4 
3 HOESSAIN MAHMOED || — 

1) | $ Ben OernoU, “HOTEL PAULZE 

      
   

|. pasar Senen No 159 Batavia-Centrum 

  

Banjak minjak ramboet tetapi jang 
0 mandjoer djarang    

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

ho V. H. NAIMIN 
gengng TIMOTTTIRIU DOnaOe ea Moekanja Station Bandoeng 

Soedah datang Aki Tibo “bodah datang Ki Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 1 : | 
a poedjian dari tetamoe segala Bangsa. F 

Pemandangan loeas, rawatannia ba- Gi : 4 T A R, | B Dr. ABDU LKAR I E M E goes dan bersih, dje binuang os g 
- VAN HINDUSTAN E mey gan tjepat Mae aa. tetamoe : maa entoe menjenangkin- o-n kita tida 

El |aken poedji Hotel sendiri harap di , 
Ikej Ini Tabib jang asli soedah 40 tahoen lamanja tersohor dan bekend “Saksikan sadja, " 
BEI di Kota Batavia-Cenirum, baroe datang lagi dan tinggal di tempat E Terletaknja HOTEL di Centrumuja 1 , , : KOTA Bandoerg: El lama djoega jang terseboet di bawah. FR Tarief k 3 adi 
EF Dan sekalian toean2, njonja2 dan soedara2 soedah terkenal jang sej Angket Ma paling rendah dan 
PE) saja seedah, mengobati segala roepa? penjakit seperti embelen en jl N.B. Sedia Kamar boeat tinggal la- 
g hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm zonder operatie. IE m- atau boelanan, abonnement dapat" 

: Baroe boeka 'lagi di Molenvlier Oost 15 sebelah Ilir Weeskamer harga dengan menjenangien. 

Batavja- Centrum, | Memoedjikan dengan hormat, 
ah Menoenggoe dengan hormat, E De Eigenaar 

a 2 TABIB Dr. ABDULKARIEM 8 69 A. WACHIT 
Molenvliet Oost No. 15 sebelah Weeskamer Bt.-C. 3 

1oope) | 1g 

(koma Too a 0 ana AAA Oou obi bnbnS EXPR E g $ E” 
an ” 4 

1 14 Reparatie-Atelier s 1 
1OEAN PERLOE KOENDJOENGI £ Kedjaksan 133 — ... Cheribon 

2 Adalah sarang oentoek toean2, njonja2 1 $ TOKO TIO TEK HONG dan nona2 akan membikin betoel ba- 3 Ag rang2 seperti terseboet dibawah ini: a   
    

   

   
    

   

belah, kepala djadi enteng” tida 
“koreng, ramboet djadi gemoek, 

item, lemes, matiken koetoe dan: | 

ilangken ketoembe, 

Awas ! selamanja liat merk: se- t, | 

  

2 

Kloearan 

PROGIAh obat 

Era Tek Tioe 
Switang — Batavia-Centrum 

  

   
    
   

     
    

  

      
   
   
    

   

    

    
    

    

  

     

  

pa matanja? 
Ge Dindgan didjawati lebih “baik diam- diapi': pergi sadja ke 
"NA Kliniek Dr. Koetjing Pasar Senen" 214 Batavia-C. bawa wang 
1 of tidak sama sadja ditanggoeng moesti dapat obat, tidak pilih 

.. orangnja semoeanja diterima dengan hormat, dioeroes beres 
— penjakit doeloe Ag. nomor Tatar sekali tagrak bitjara per- 
kara wang. : : 

Obat mata Ket GA 

  

alan RADJA dari segala obat mata. 
  

AIA UP Ia tionto" boeat' pertjobaan | 
- 2.0. dikirim G RA TI S asal sadja 
Ns 2. maoe tanggoeng Ne 

      

MINTA LAH PER "REMBOURS" : 
 Boeat djoeal lagi dapat 40 pCt rabat. 

N. B. na roemah tangga moesti, ja perloe simpan dan 
| sedia dari obat-obatan 1 Flesch obat mata Tjap Koetjing, 

|. 1 Taulin boeat penjakit koelit, dan sepasang Cataulino 
HM dan Catapodi, selamat beroentoeng serta akan roekoen 
Ro Pe An amailah toean seroemah tangga. 

AWAS dan DJAGA!!!! Moelai Hari Minggoe -3 Februari 1935 
. Dokter KOETJING Melontjat Ke Soematra Lampoeng— Palembang 

— Bangka— Djambi—Soematra Wesikust— Tapanoeli—Medan Deli 
dan Kotaradja V. N. Erna 

P: LINIEK D JIN 
sg “mt Cat Men PORLE ER 2 Or Casa 

          

     

  

    
  

en : 1. Speda 2. 1 calem roemah baroe sebla roemah toea soepaja bisa saksiken Pa Bana 
iapoenja barang? jang kwaliteit paling baroe dan machine 5. Mesin toelis: (schrijfma- : . 

chine) 6. Lontjeng. 7. Erlodji 8, Per- Harganja snnsa kakas muziek 9. Lampoe-l: mpoe di 
-     e ka bisa membikin betoel. dan 

membikin. haroe ,perkakas .roemah HANDEL IN: meubel-meubel d.I,I. 
: Tjobalah, tentoe akan menjenangkan, SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN sedang harga selamanja kita reken 5 dengan pantas. MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE Menoenggoe kedatangan toean2, njo- 

KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN nja2 dan nona2. : 
Reparatie- atelier van Vuurwapens enz., enz. Hormat kami, | # 

»EXPRESSE“ Reparatie-Atelier. 

TOKO T | O T E K HO N G N.B. Specialist oentoek overspanen 
dan besnaren van Rackets dari harga 
f 350 aan f.7.50, 167 

PASAR BAROFE — BATAVIA-CENTRUM ME BEP IG Wk           

  

INGIN MENDAPET SEPA TOE 'JANG: BAIK? sean ma 
serta 1 : 

4 .MOERAH HARGANJA ? 
: Datanglah di Toko kita 

    

    

   

  

   

    

   
   
   

      

  

  

e—— —— VOORHEEN JAHJA 
FILJAAL 

Schoenenmagazijn v/h JAHJA — Pasar Baroe 109 Batavia-C. 

Persediahan roepa-roepa Sepatoe. Sioffen dan Sandalen 
oentoek  Toean-Toean, Njonja-Njonja “dan Anak-anak 
terbikin di kita poenja fabriek sendiri. 

Model-model jang paling baroe 

Harga lebih moerah 

  

s 

Kwaliteit lebih baik 
H.H. VOETBALLERS TJOBALAH PAKEI 5 
SEPATOE VOETBAL FABRIKAAT KITA 
  

Baroe terima .lagi Sepatoe Europa merk ,C OSMOPOLITE" jang soeda terkenal 
— Sedia roepa-roepa model dan harga 31 ba 

—-mcmaamaa mama aaematmeamare 

“
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Minister ditembak oleh pe 
Tetapi hanja 
pai lehkkha    

    

     

    

    

   
   

  

      

  

   
   
   

  

   

  

     

      

   

    

  

   

   
   
    
    
   
    

    

    
    

  

   

   
    

31,000, dan 
ja mendjadi 

slapkan oeang 
antaran seroe 

  

satoe lapangan jang oleh 
hkan boeatitoe mak- 

sr kawat, dan dihari ke 
  

Sumatra ini, 

Non ANA dea bang 

  

Papan pa aing en Mn ea nasspan 

bruari 1935 tahoen ke 
  

  

e-vergadering P.N.I.  di- 
lamanja 1'/, tahoen tetapi 

ngan 3 boelan, berhoe 
e Augustus tahoenannja 

toe. Baroe2 ini ada kabir jang 
boleh dipertjaja, bahwa Toean 
se dipendjara diboei Tji- 

1 ipindah ke boei Cheribon, 

“Ismoe ada mempoenjai watek dan 
jang tegoeh dalam kalangan P.N.. 

ranja kalau bitjara kalm dan te- 
ng poen penanja djitoe serta moe- 

mengarti. la Soedah pernah me 

la Iser c.s. jang mengatakan bahwa Toe- 
n Ismoe dan soerat kabarnja Api 

5 at haloeannja Seperti s.k, ..Api“ 
zaman P.K.I. Sebagai commissaris 

O. PN. L, adalah djabatannja dalam 
angan P.N.I. 

"| Kalau Toean Ismoe sekiranja masih 
. Hetap pendiriannja, berarti P. N 1, akan 
Ibertambah lagi satoe kekoeatannja. 

-9— 

Soerat kabar ,, Bahtera,” 
Di Padang sekarang soedah diter 

bitkan seboeah soerat kabar dan ad 
vertentie jang diberi nama .,Bahrera"', 
dipimpin oleh Sjamsoedin Rassat c.s. 
dan keloear setiap hari dengan lampi 
rannja, memakai bahasa Melajoe dan 
Belanda. 2 han 

Bertambahnja doenia batjaan oe- 

moem dan soerat kabar di Padang 

itoe moedah moedahan membawa ke 

'Ibadjikan, dan hidoep soeboer poela 

ap soedah ditetapkan 

| satoe radio station) 
hendaknja. 

idio Takan didirikan di Pemeliharaan Anak Jatim Piatoe 
miskin. 

na “Di Bandoeng. 
— Perhimpoenan tersebogt di Bangoeng 
telah mengidarkan pemberian tahoe 
jang kita ariggap ada baiknja aentoek 

, dan 

ui 

, dag | ja gen 
8 ana akan dipa| diperhatikan teroetama oleh rakjat di 

men amankan penerbangan Bandoeng. Isinja ijoe makloemat anta 

ra lain memberitahoekan bahwa pada   

  

3 9 teroetama sekali makanja radio |tanggal 1 Januari 1935 di Bandoeng 
   

     

  

      

   
    

    

   
   

    

   

   

  

    

  

      

  

   

    

   

    
    
   
   

   

    

   
   

     

Orang pe 

C 

“berlindoeng dirinja dengan kaersi2. 
3 ang Tionghoa lepaskan temba Beorang Tianghi Pesan 

mbah ha dari reyolver, jang ke 

a revolver itoe hanja ada satoe re - permainan sadja, 
  

ju rintangarg lagi... 
2 oet dan hoedjan febat. 

watka 

t 

& 

mm YA 

rb n 

      

  

    

   
    

   

  

    

   

“PN. 

ea 
   

dengan: ocean Ismoe, 

abel laoet tidak dapat dipakai din 
Bk re AN k Jatim 

oa dan 'Hadramasit itoe, Bajang : 

pajoeng dan koerl, jang dipa- 
babai sendjata, Ne 

nontor' bangsa Belanda is! 
di Tige tribyne, terpaksa mesti 

| baiknja soedah ternjata bah 

soedah -rebah, ba- 

t listrik an an 

ng perhoe joengan ej 

Manggoean jg soeka 

ama orang2 P.N.I ten 

| dengan: | oca” ' 
m karena spreekdelict dalam 

telah didirikan satoe perkoempoelan 

jang dinamai ,,Badan Pemeliharaan 

Piatoe dan miskin'', jang 

dipimpin oleh njonja E. Poeradiredja 

        
     

  

   
   

  

    
    

      

   
    

  

   
    

  

   

  

   

  

2 Baba Presidente. 
- Jang mendjadi lain anggota Bstuur 

lada beberapa njonja2 dari pelnagai 

perkoempoelan Isteri jang beraig di 

Bandoeng, dengan! dibantws aten advi 

Seurs togan 'togan : Dr. Heerdjar,: Ir. 

Soetoto, Rd E. Soeriapoetra din Mr, 

J. Adiwinata, $ 

Adapoen jang dimaksoed oleh be- 

piatoe “dan' miskin oentoek bangsa 

Indonesia, dan boeat sementara wak 

doeng sadja, “3 
5 Set GE 

s0 

Golongan Goeroe2 di Djambi. 

barkan : : 

ri HS, Sekol h Djamb: dan Djambi l 

    
    

menit Tag 
Vacnir de lin demberaja , 3 

pengaroeh kerena Di Kertosono adi, seolahsolah djadi janda O.V V. 

n dari Kertosono, kel 

a toergen hoedjan ig, 

bersama dengan angin. 
bakal pendek “oemoer, 

Sa Ah! sebagai    

| Bestuur leden togan2, 
: Fi Palar—Voorgzitter 

"| sori-Commissie wedstrijd.     

1 Pergoeroean ,Taman Pangreksa 

Ipemoeda2 di 
Injewa ro 
IKp. Wotgendoel. 

"3 “JIstuur badan terseboet tadi, jan, rere 

ja dengan sekonjong2 toe Itama mengadakan koemati anak jatim 

, banjak sekali orang2) n 
4 Arab dan “Tiorghoa 

kdi tribuhe,'dimaha oleh 

tena' satoe”dan lain hal soedaht m 
1'"“perkelahian jang hebat diahitara 1 

: 
“ 

dari bilangan daerah Kap pat Ga 

Dari Djambi pembantoe kita menga 

| Pada hari Kemis ddo. 16 jbl. di 
-IHI.S, Djambi telah diadakan rapat go 

-Iroe2dari tiga boeak sekolahterdiri daj. 

(Verv :Ig dan Volksschuol!. Maksoed |. 

00. Ipertemoean boeat mendirikan seboeah 

orang bangsa Arab mendapat | perkoempoclan sepak raga. 

berdarah disebelah djidatnja. 
jian ini diachirkan oleh Po | moela 

an pertandingan voetbal bisa dij kola 

an sampai habisnja dengan Ji 

oekovl 4 koerang 10 menit rapet dij. » Ne Na Dan ca Th Pslar Kepala sel Mingpoe kemaren Groen Wit— Setiaki 

S' dan poskoe! 5 pussei " Ok 
pat difoetocp, jang mana b-t-| 
5 AS When Pang iang | 

.VN, (Onderwijs Voet 

bal Vereniging|, djangan kiranja kena i 
Pn ta jari sedi-|sebab dengan samenspel jang teratoer 

Fetapi sebalik 
poepoek tana-j 

an jang kebetoelan baroe ditanam, 

Mi Roes  Secretaris Penningmester. 

Sari Sastrosoebroto, Salim dan Ang 

Moedah2an hal ini bakal Ma 

0... Han kiranja, dftempat-tempat mana js, oeng : 

Openbare vergadering panjale todrne2 'Bahsatoe tegoeh, ber|serangan2 jang hebat. goena mene 

tjerai djatoeh“ ,, Berbadan Ie berpi 

sn F aa PNG NA ke ia ai IT f dioe jang 

ipendjara.|kiran waras, Dan oedj Tg pat 

fa di basa Djawa | soepaja lebih terang dengan ee 

gi IL ten (masing2 jang mana berarti mengena 

lalkan perhoeboengan satoe sama lain. 

lai 

    

  

Puetra”. 

. Sebagaimana orang ma'loem jang | 
'itoe sekolahan berdirinja atas oesahanja |: 

di Semarang, dengan me- | 
roemah jang ketjil terletak di 

1. Pembajaran oeang 

    

  

  

    
    

   
  

sekolah dil 'Tata-rata 10 cent, 
karena “sebagian bapa” moerid terdiri 
dari golongan kacem tidak mampoe. 

: Pengoeroes dari: pergoeroean ini| 
baroe sadja keloear dari boei, terse- 
bab mendirikan pergoeroean lebih 
dahoeloe tidak memberi tahoe dengan 
menoeroet semestinja, ialah memasoek- 
kan kennisgeving 3 lembar. Ia tjoema 
atau baharoe memasoekkan kennisge- 
ving pada toean A. W, seperti soerat 
kennisgeving biasa sadja dan tjoema 
Satoe lembar, Inilah sebabnja penoen- | 
toetan itoe dilakoekan sehingga pe- 
moeda-pemoeda: 

1 Aloewi, Ketoea dihoekoem 5 hari. 
2. Effendry, Secretaris idem. 
3. Kajat, idem. 

Sekeloear mereka segera menga €r 
Soerat kennisgeving pada toean Regent 
dan selama beloem niemasoekkannja, 
pergoeroean akan ditoetcep dahoetoe 
Kemoedian didoega nanti pada her: 
|Senen j.a.d. akan diboeka lagi. 

x —O— 

WARTA SIMELOENGAN. 

Hasoetan kepada 
 Partindo: 

Pembantoe kita dari 
Siantar mengabarkan : 

Pematang 

Berselang beberapa hari. Kantor 
Partindo Pematangsiantar, soedah pn 
dah ke Martobaweg 9B,, roemah sewa 
seorang kasem buerbeh jang bekerdja 

di onderneming Bah B:rong Ocloe 
(N,LL.S.), lerakija tidak berapa djaoeh 
dari kota P, Siintar. Sesoedah sewa 
dibajar, dan soedah ditempati kira2 
10 hari lamanja, maka T. S. Banda 
haro demikiaa nama jang poenja 
roemah, meminta kepada Pengoeroes 
Partindo soepaja mereka pindah dari 
roemah terseboet, oleh sebab antj a- 
man dari chefnja akan melepaskan ia 
dari  pekerdjaan, manakala gedong 
(kantor) Partindo. masih berada di 
itempat sekzrang. Hal-ini soedah men- 
djadi Pengoeroes Partindo mendong- 

ikol day mentjari keterangan (siasat) 
lebih djaoek. 2 

Roepa roepanja diantara personeel 

ki kepada t. S. Bondaharo diatas, dan 
membalaskan sakit hatinja. Partindo 

Pemseslaharboeroe 

5 ati Kata". 

Tgl..17 Febr. j.b,l. politie dari Gew' 
Recherche. terdiri dari A, Wedana dang 
mantri politie soedah membeslag boe 
koe2 Pati Kata Karangan H, Adnan Noer 
Loebis, dari tok# Lygan Brien jang di 

perolek dari Indische Drukkerij Medan 
Pada seorang pendjoeal boekoe, djoe 
ga didapati sedjoemblah ,Pati Kata“ 
terseboet, jang seketika itoe djoega 
dibeslag, Malamnja politie dipega s0e) 
dah berkoendioeng «g Karitor Partindo 
mentjar| baekoe' iatas, tetapi tidak 

didjoempai. Apakah boekue itoe me- 
'ngandoeng bahaja poela pada keama,- 

nan cemoem ? : 

  

  

Korfbal. 

: P.KLD. 

Na Groen Wit — Seriaki 0—3 

Sabtoe 22 Febr 1935. 
... Mos 1 — Soppi 1 9-0. 

Di Mosveld Koningapiein pada hari 

elah mengadakan pertandingan dalam 

mpinan toean Jsedono, dan beraghir 

sebagai angka terseboet @ratas. 

Ujalannja bola difikak Setiak, soeng- 

goeh menjenangkan fihak penonton, 

dapat mengadakan serangan jang ber 

bahaja bagi Groen Wit. Hn 

Boektinja soeatoe kesemp tan F. 

Wuwungan (Setiaki) telah dapai men: 
tjetak goal pertama jang soesah dito- 

Jiak oleh G. W, Dan tidak « ntara lama 
dapat pnela membesarkan siand, sehing- 

ga pauze 0—2. : 
Sehabis pauze permainan dimoelai, 

nampak difihak G.W. sebagai orang 

jang bingoeng, sama sekali tidak ada 

boes kekalahannj1. Soenggoehpoemada, 

n|tetapi gampang sekali disingkir oleh 

Setiaki, : 
Sekarang Soebayio dapat membesar 

“Di Semarang 

Itidak 

Kebpen tersebeet diatas, ada jg. dengj 

kan atau dengan moedah ia mentjetak 

Sampai 
Setiaki. 

0—3 boeat kemenangan 

x “ 

Kemenangan Setiaki terhadap G.W. 

G.W, kita tahoe Club jang orangnja 
ketahocan kekoea'an dan keoeletannja, 
Soekar dikalahkan. " 

Dasar nasib Setiaki jang sedikit le- 
mahpoen dapat mengalah jang koeat 

Djoega Setiaki mesti awas bila ber 

hoetangnja. 
0 —O— & 

Badminton 2 

K.S.V. SA SWASBIKA:, 
ContraGangGoelaKe- 
bon Djeroek. 

Pada hari Minggoe jang telah laloe 
perhimpoenan . jang terseboet diatas 
soedah mengadakan pertandingan per- 
saudaraan (friend!y game) di baan dari 
(IK. S.V. ,SWASTIKAS, Petodjo Sawah 
Noord Gang IV. £ 

Keadain lapangan ada baik sekali. 
koerang soeatoe apa. biarpoen 

pada malam Minggoenja soedah disi 
ram oleh sang hoedjan jang ada besar 
djoega oleh karena baannja dibikin 
dari cement dan asphalt. 

Kira2 djam 7.30 sermainan dimoelai 
dengan disaksikan oleh beberapa ba- 
njak Badminton-enihousiasten. Permai- 
nan dari masinc2 speler ada “menga 
goemk.n dan satoe sama lain roepanja 
tidak maoe mengalah dergan begitoe 
sadja. - Disini kita bisa menjaksikan 
dengan. betoel2 spelkwaliteit dari 
masiny2 speler. Sajang sekali sesoe 
dahnja poekoel ITO permainan : dapat 
sedikit ganggosan dari angin, 

Poekoel 11 pertandingan selesai de 
ngan selamat dan ufslagnja jang ter- 
setoet dibawah ini: 

K: SV. SS wastika— —-. Gg, 
Goela(Kebon Djeroet) .» 

SINGIES, 
1. T. Moedjelani — T. Alimocda 0—1 
2., Joesoef — , Abdulmanap0— 1 
3. , Abdul Madjia — , Mamoen1 — 0 

Doubles. 
“1. ( Abdut Madjid) — 

Manap) - 
(, Abdul Raehman) — 

» Soedjadi) 
2 s3 Moedjelani) — (,,Ali 

Moeda) 1—0 

(6, Kasim)  (,Cbalik) 
3. 4, Joesoef) — (,Edeng) O—1 

6, Soegino) (,,Mamoen ——— 

(Abdul 
1—0 

“Stand diatas ada mengoendjoek 
bahwa Swastika beloem mempoenjai 

Siantar kena getahnja. Ada2 sadja. toekang single jang kogat, maka kami 
harap soepaja ini, kelembekan bisa Gi 
perbaiki 5 djangaa Babispengharapan. 
Next (time) better ! 

soenggoeh memadjoekan kita, sedang) 

temoe dengan G.W. kemon an Yang 
tentoe mereka hendak djoega meneboes' 

AN 

Toean 

Toli2: 
Doellah bin S. Pw. 

te Sajang Soerat kiriman toean ta' da- 
pat dimoeat meskipoen diloear tang- 
goengan redactie. 8 

: ToecanS.Wariso Pajakom- 
Oo: 5 
Terima kasih atas kiriman dan soe- 

sah pajah toean. Harap dikirim lain2 
kabaran jang actueei dari tempat toean. 

Toean Abdulrazak Kg. S oe- 
ngailiat (Ranka): 

Toelisan toean tidak dapat dimoeat, 
sebab toean baroe menanja apakah 
benar lada tidak ada harapan naik 
harga, sedang kita soedah kabarkan 
beberapa hari jang laloe bahwa bebe 
rapa ratoeS riboe pikoel lada dipasar 
Londen Soedah terpaksa dikirim kem- 
bli ke Singapore sebab speculatie. 
Ini sadja soedah mendjadi djawab dari 
pertanjaan toean didalam karangan itoe 

  

AE Add ARTI CSR INE PRAEN TIENS SEN S7 EL 

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

gigi dari perak, mas dan Pel di- 
kerdjaken sampe rapi ditaggyoeng enak 
pakenja, sebab kita Yoejoe pembantoe 

Assistent dokter gigi Europe sehingga 
15 taon dan wempaoenjai banjak s0e- 
ratZ pocdjian. Bueat orang tida mampot 
boleh berdame dapet harga sampe 
menjenangker. Gigi2 paisoe jang tida 
enak dipakenja terbikin dari lain beng- 
kel Icekeng, saja sanggoep betoelin 
sampe senang dipakenja, 

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

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

Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 
mas doekat aiawa Dobble garantie 
1-3 taon, » 17 

Kita bisa bikin dan pasang roepa2 

g 

aka Si He An KA INA 2 Iban BESI 5       
  

Ale Petaia 

| "ta KN
 

  

    

  

segala 

  

  

  TA 

dan kaki sepesti dibawah ini: 

Model 1-B 
: Machine runtokan a. F 45. — 

Kerdjanja automatisch. , 

Dikerdjakannja dengan 1 orang sadja, dengan dapai hasil berasnja jang 

bagoes serta segala-galanja semoea dengan memoeaskan. Ada lagi sedia 

gilingan padi, pake tenaga 
atau Flectrisch. 

NIPPON     |goal jang ketiga. 

BAN DNA SER HERAN GS lk an kki Yak 

  

MOESIN PADI. 
pake kita poenja penggilingan padi jang di djalarikan dengan rake ta“gan 

  

     Men ARA NAN RA Ra 

Sekarang 

5 

  

Model 13 

Machine pitjah koelit a. F 70,— 

hewan dan ajer. Pake kekoeatan itotor olie 

Keterangan lebih djaoeh dan prijscourant boleh mintak pada: 

SHOKAI 

  

D ewet 33 Senen 60 Ku 1telef. 1489 WI. Slompretan 39 

Tel. 1433 BATAVIA-CENTRUM Tel 3704 N. 

SEMARANG 49 SOERABAYA 
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soerjah potong padi, 
kalau hendr:x bikin beras, baeklah 
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Djika Toean-tocan dan Njonja-njonja ingin tahoe hal 
kehidoepan, kasenangan dari “diri senditi, jang soedah 
laloe dan sekarang afawa iang aken dateng, datenglah sama 

  
  

    

Handlijnkundige 

Astroloog Horos- 
coop trekken 

Na 
“.. MOHAMMED AL 

  

  

    
  

Matramanweg No. 39 telefoon 536 Meester-Gornelis 
. Tarief boeat: 

  

  

Handlijnkundige fi— Horoscoop 2 tahoen f Hak 
Astroloogie N 3O 3 Penta 11. — 

l - 

kasta k23 

- 2. PPPA ML URBAN 

  

    

  

  

  

  

    

DJIKA 'KAOF INGIN TINGGAL TJANTIK LEKAS PAKE, 
JALTOE ! 

PANEN ed telat 
AA ed NE MTI Lean 
  

JANG PALING 

TERKENAL 

P- aa 

telan dan dingin Al aa 

        
Terisi dalem flesch dari 50 gram tjoema harganja F0,30. Pem- 
belian bosat diloear tempat palin sedikit 1 dozyn djika di 
sertaken oewang terlebi doeloe, onkost kirim V RY. 

Hoofd- Agent voor Z. &#O. van Borneo. 

AUW KIE HOEN, Tarakan. 

Hoofd-Depot Patent-Medic: Handel 

i .GALENICA: 
23 Tanah Abang 34,  —  Batavia-C.     

  

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 
Sawah Besar 2—0 Batavia-Centrum 

Telegram-adres : BAKRI 

Selamanja kita ada sedia dari matjem? 
kain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen, 
dril, -en djoega kita poenja potongan telah 
dapat poediian segenap bangsa rapi dan 
nefjis. Djoega dasi wol tropical. . 154 
  

  

Boeat toean poenja keoentoengan, 
bila toean potong ramboet pada: 

Coiffeur Preanger 
Kramatplein 2 M. Bt. C. 

sebab 

Moerah, 

182 Netjes, Bersih. 
  

  

  

Kleermaker 

MOEDAHAM 
ex toekang ditoko Oger Freres 
Petodjo Binatoe No, 18 Gang | Batavia-Centrum 

  

Trima roepa2 pekerdjaan boeat toean2 

dan roepa2 model menoeroet maoenja 

jang “bikin djikaloe toean2 ingin poto- 

ngan jang bagoes enak dipake datanglah 

di kleermaker jang terseboet. 

Memoedjiken dengan hormat 
MOEDAHAM 39 

MAY MMM 

TOEKANG GIGI 9 

Yhio. Tjie Kim 
Pintoe Besar 6 Batavia 

  

  

      

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

Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim 
jang bisa semboehken sakit dalem satoe 
menit berhoeboeng sama malaise harganja   

  

  
  

ditoeroenken satoe botolf I.— (satoe roepial. 

“ 

Maba 

  

APOTHEEK ,BAN AN” 
Senen 83 — Telf. WI. 314 — atavi a-Centrum 

  

  

Terima Receptsrecept Dokter 

Boleh ambil dan.  anterken 

1 diroemah $ 

2 38 Franco 
  

  

    

$ — 

Onderlinge Levensverzekering Maatschappy 

sBOEMI-POETERA” 
DJOKJAKART : : 

EEE3)3$9$9)9)9@## 

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.     
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SAJA SELAMANJA 
TIDA LOEPAKEN     EAU DE Kaya 

PI 
Nee Naas 
PAN AM NA jas 
PN at dau Nate) Kapan saja papergian boeat bekel Hee aga 

1 Hesch Eau De Cologne Russe, kerna 
enak haroemnja, seger rasanja badan, 
semoea sakit kepala dan mabok meni- 
diadi ilang. Eau De Cologne Russe 
indah botolnja, amat tjantik boeat 
dipandang amat seger boeat pake , 
dalem perdjalanan. 

Eau De Colsgne Double terlebi 
indah lagi. Garantie 100pCt boeat 
Gualiteit. aan 

Eau De Cologns terseboet bisa dapet JUNTER 
beli dimana toko-toko. PASSAR BA , 

  

BATAVIA:G, | 

Selamanja sedia: 

Obat-obat patent Europa, Anggoer-Anggoer, Djamoe, Minjak 
Wangi, . Bahan-bahan obat-obatan Europa, Saboen saboen, d,l.I. 

Obat-obat recept dokter bisa diambil din dianter diroema 
zonder bajar ongkos lagi, 

HARGA DITANGGOENG MOERAH 

Patent Medicijnenhandel "JJ UPI TE R” 
' Pasar Baroe —0 Batavia-Centrum 
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KELOEARAN PALING BAROE 

DARI 

FAROKA 
Jang paling djempol 

  

  

7 

BROWN RIBBON 
(Zonder 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- 
likannja dokter, : 140 
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