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'soerat2 kabar Siraits orang” bi | 

  

  

  

   

  

   
     

  

  

      

   
     

     
   

   
    

   

    

    

   

    

    

    

   

   

   

   

    

   

      

      

   

      

         

    

    
   
    
   

    

    

        

   

     
   
   

    

    

        

    

  

    
   
   
   

  

   

   

       

   
      

    

   

   

      

     
    
   
   

   

  

   

  

   

   

  

   

  

    
   

     

    

   
   

   
    

  

   

  

        

    
   

pi. dan bahaja ke 
oek soember2 pekaba- 

li menambah pe. 
1g disini. 

imana dimoeat dalam lain ha 

Ss rat | Kabar ini, maka dari soe 
imes, kita orang di 

pa ma 
Bon pen g 

Kasam rsedia lebih Pa ge 
penghidoepan kita, djil 
1 Am kemadjoean dan 

igsa Rus itoe ? 

  

        

   
   
        

gai hasil esoe 
it negeri Duitseh j 

nja masoek dien ana 
dan jang' 

sekarang sg iaan pin 

2 a |oeverapa BRA, Jampnpa, 

. itoe, soepaja kita) 

3 tadi pagi Dena nana LL, 

mengetahoei berita Tass-agentschap 
arkan “bahwa sedikit wak 

e bisa mem- 
ari gas2 minjak tanah | 

vjet-l “akan mouelai vekerdja. 
Han Kk ema di Moskou. Me 

hasil penje 
'menoenyjoekkan bisa djadi- 
membikin rubber dari sisa2 
terpakai lagi dari productie 

ihaan minjak bisa dibikin rub- 
ng kwaliteit baik, sehingga dari 

AS injak bisa didapat pembi 
15 kilo. Maka menilik 

anja indoestri minjak sekarang ini 
sitoe bisa didapat pembikinan| 
r 12.000 ton tiap2 tahoen. 
fabriek di Moskou jang bisa 

boeat rubber bikinan, bisa mem- 
ti hasil 100 kilo rubber setiap hari. 

| matjam peroesahaan membikin rub- 

  

uber boeat di Rusiand ada madjoe se- 
kali, sehingga .ada poela beberapa on- 

ngen jang membikin rubber 
hol dan ada poela jang dibi- 
calcium-carbid dan banjak 

-Rusland  mentjari ichtiar 
rubber dari pada sisa2 

Ibij-producten jang ti- 
i lagi oleh sesoeatoe in- 

i lantaran orang di Aa 
h. bisa membikin rubber 

i maka harga rubber asli 
djadi moendoer. 

Tetapi hal ini tidak ada jang me- 
abarkan, sebab kaoem Kapitalist di 

Barat tidak maoe tahoe perkara peker 
djaannja Rustand itoe tanah Keenjpia 
jang dikoeatiri sangat pengaroehnja .. 
  

  

  

NEDERLAND- 
al Ketjelakaan kereta api Rotterdam 

' — Den Haag. 
Bei ker, 26 Maart (Aneta). Kereta 

ai ilapi dari Rotterdam ke Den Haag, tadi 
1 soedah keloear dari rail. 
ssagiers tidak ada jang mendapat| 

“Iketjetakaan, hanja terkedjoet sadja. 
   

— 9— 

'Minister Colijn ambil vacantie. 
Den Haag, 26 Maart |Aneta). 
di Colijn soedah berangkat de- 

Ingan verlof di dalam negeri oentoek 

Iraan Engiatiti- 
titschland. 

|! diteroetamakan. 
“B Ca ijn, 26 Maart (Aneta-Reuter)| 

Pembitjaraan diantara wakil2 England 
gan Duitschland, telah dimoelai 5   
“bilkabarka bahwa soal Swa 

. Ian diteroetamakan sekali. 
Sir John minta satoe yoorstel jang: 
engandoeng perbaikan (construetief), 
pada Hitler... 
Lebih djaoeh Aneta kawatkan dari 

lijn, pembitjaraan antara Sir John 
Simon dan Hitler, diberhentikan pada 
poekoel 1,20, sesoedah mana pemimpin 
| impin Kaoem Nazi disadjikan ma- 
anan tengah hari diroemahnja Oe- 

san Inggris, 

aan tadi pagi ini, diteroetamakan 
ekali “pera ea dan pama 

sira phase negeri 
Pena anal jang 

Duitschland itoe, 

lam satoe memo- 

CASE 

li 'pag Gmn tidak dengan 
erang se erti hari kemaren. 

tler akan mene- 
emoem, sikapnja 

perloetjoetan persendja- 
| moea sendjata akan di 

kan djika tain2 negeri semoea 
Kaban memperloetjoetkan persendja- 
taannja | sama sekali, La akan ber- 

i in mia" .djika salah 
memperkoe- 

Tastaan bisa bikin 

lidikikho laborato-| 

'locean): Dewan Pemerintahan soedah 

Soal persendjataan|: 

ikabarkan bahwa didalam pembi- 

  

sn pembitjaradn, 
terang danmemoeaskan. 
'Menetapkanperdamaian 
di Europa. 

Kemoedian Aneta kawatkan dari Ber- 
lija, pembitjaraan antara Duitsehland 
telah berachir. 

Communigue jang dioemoemkan oleh 
doea-doea fihak menerangkan bahwa 
'pembitjaraan ini dilakoekannja dengan 
teroes terang sekali dan dengan fjara 
persahabatan. Hasilnja jalah mendapat 
keterangan jang lengkap sekali dari 
semoea soal2 jang dibitjarakan. 

Ditetapkan bahwa doea-doea negeri 
maoe menegoehkan perdamaian di Eu- 
ropa dengan tjara bekerdja bersama-sa 
ma dengan lain2 negeri. 
Hasilnja pembitjaraan ini sangat me 

mioeaskan "semoca Orang jang tersang 
koet". 

Sa Kid -Rusland jang 
mempoenjai salah! 

Lebih djaoeh Aneta kawatkan dari 
Berlija, sesoedahnja Hitler memberi 
pemandangan dengan tengkap tentang 
persediaan2 militair dari Sovjet-Rus- 
land jang dikatakan ada loeas sekali, 
ia madjoekan permintaan2 Duitsch- 
land jang paling perloe di dalam per- 
|kara persendjataan, kepada | wakil2 
dari Engeland, 

Diterangkan bahwa Hitler minta, 
soepaja bagian bala-tentara Sovjet 
Rusland jang terbesar itoe dipindah 
kan dari batas Barat ke Timoer, dan 
soepaja. Sovjet-Rusland mengoerarigi 
kekoeatan bala tentaranja. 

Tentang so'al pasoekan laoet, di 
doega bahwa Hitler soedah mengoen 
djoekkari kepada wakil2 Engeland bah 
wa persendjataan laoet Duitschland 

“Ibarangkali akan mendjadi penting, 
sesoedahnja satoe doea tahoen ke 
moedian. 

—0— 

Pelarangan pengeloearan 
barang2 bahan 

Parijs, 26 Maart (Aneta-Trans- 

terima baik satoe besluit jang mela- 
rang pengeloearannja beberapa matjam 
'barang2 bahan jang penting oentoek 
pendjagaan negeri. 

apa, jang dimaksoedkan oleh itoe 

beslnit, " 
any — 

Pergerakan Nazi di daerah Meme 
Hoekoemansiati 

KSR centgk az 

dari, T26 orang Nazi jang ditoedoeh 
berrsekoetoe oentoek menghapoeskan 
pemerintah jang sah dan mempeker 
djakan soepaja daerah Memel balik 
kembali ke Duitschland, 

Sekarang beloem diketahoei barang2 : 

Berlijn, 26 Maart (Aneta). Dari 
Kowno dikiiyarkan bahwa hakim soel 
dah ? atatp pemeriksaan itoe perkara 

apa nenen nan enmepanmenpaenaaan 

mempengaroehi pembitjaraan diantara | 
Engeland dan Duitschland. 

4 anggauta partij Nazi didjatoehkan 
hoekoeman mati dan 2 dihoekoem 
pendjara seoemoer hidoep. 

Jang lain didjatoehkan hoekoeman 
Ikerdja paksa diantara 8 sainpai.12 
tahoen, sedang semoea harta bendanja 
dibeslag. 

didjatoehkan atas dirinja 4 an 

Anta 

Lebih. djaoeh -Aneta-Renter-kawat- 
kan dari Kowno, hoekoeman mati ig. 

uta 
partai Nazi itoe, barangkali akan diro 
bah mendjadr hoekoeman pendjara 
seoemoer hidoep. 

Dengan bagaimana djoega, hoekoe- 
nan2 mati itoe tidak akan dilakoekan 
sebeloemnja boelan Mei. 

  

  

Barang sijapa bernijal menjewa sat 

(Lamanja dari 28 Augustus sampei 

  Trivelli 37, Teletoon Wit, 4012.) 

dan temgat boeat mendiriken KIOSK di PASAR GAMBIR tahoen 1935 

menghadap pada Secretariaat dari Pasar Gambir Comite, (Laan 

oe alawa lebih STANDS (Goebaekl 

termasok 9 September 1935) dipinta 
& 

a 

0.220   
  

  

  

  

PASAR NOORD No. 34 

FILIAAL PASAR OOST No. 19 

Speciaal menjediakan keperloean 

“baroe dan bagoes, dilanggoeng 

menfjotjokin keadaan zaman, 

Bila pembeli betoel soedah kena 

lamanya Inah 
penebangan 

ad 

La Te 

goes-koeat dengan harga mo 

Selamanja dengan gembira, kita 

njonjah jang soeka berkenala 

HANDEL IN MANUFACTUREN 
voor dames en Heeren-Modeartikelen 

Pembeli oentoeng dan kitapoen oentoeng 

   

  

Hanja toko inilah jang mengatebade Kabaoed pembeli barang ba-. 

  

TOKO SLAMAT 
TELEFOON No. 128 M.C 

TELEFCON No. 40 M.C. 

  

    

   

  

   

  

   
   
    

  

    

     

      

  

poetera dan poeteri barang 

menjenangkan, dengan harga jang 

9 6 

| dengan toko kita, kita jakim 

erah, inilah dia. 

menanti kedatangan toean2 dan 

n dengan toko kita. 

    
Poetoesan2 ini barangkali akan 

    

  

     
  

  

  

  
  

»»DJANGAN “LOEPA 
IKeperlocan pakaian jang tjotjok pada 
pembeli, hanja di,, Toko Slamet" 

Pasar Meester-Cornelis. 

Pertoendangan ? Kawinan? Kematian? 
Pesen selaloe pada: Bloemenhandel 
Pasar Baroe Oost Goenoeng Sahari 
West No. 1 telefoon Welt. 1324 
Tjikakak 93a Bandoeng telefoon 1390 

LEKAS-lekas-lekas djangan sampai 
ketinggalan belandja barang2 keper- 
loean bikin roemah. dari bongkaran 
|gedong Factory lama, karena soesahi 
dapat barang bagoes harga moerah 
seperti disitoe. 

BOFKOE jg. bergoena, peluhaka 
bikin obat njamoek dan stroop zonder 

|goeroe... . 

5 Irannja tertoendjoek dalam ini boekoe. 

dapat bernesaha sendiri dengan on- 
kost sedikit tapi oentoengnja besar 
Harga tjoema f 0.75 keterangan pada 
No, 1020 diini soerat kabar. 
Lain onkos kirim 

'IHeeren kleeding Magazijn Chemische 
Wasscherij en Ververij 

»INSULINDE" 
il Kramat No. 100 Telf. No: 4590 WI. 

Potongan bagoes harga moerah me- 
noer oet zaman dan djoega sedia kain 
jang bagoes Ambil dan antar tjoefjian 

TAMAN DEWASA (Mulo) , Taman 
Siswa” di. Palembang 18 Dir Djalan 
Kepandean, MOELAI DI BOEKA pada 
tanggal 1 Augustus 1935. Toean2 
jang hendak memasoekkan anak?nja, 
soepaja moelai dari sekarang mem- 
beri tahoekan namanja kepada Seko- 
lah: S, Hanoeng,     Gampang dimengerti, dan tjampoe- 

Pemoeda2 perloe simpan ini boekoe| 

  

   
   

MOENAMAL. 
Gang Samping Da 5412 
Batavia-C, . ' 
Memasang. dan je: Blectrisch-, 
Gas- en ng. Pagar kawat 
dan besi. Menjewakan prabotan boeat 
bikin pesta. 
  

DJIOE DJITSOE Ilmes silat dari 
bangsa Japan dengen 23 gambar pe- 
noendjoek pladjaran. Diwaktoe seka- 
rang banjak sekali dijakinken di Eu- 
ropa dan Amerika. 
Bladjar sendiri zonder goeroe. 

1 roekoe franco di post f 1.10 
Dengen rembours, . . .. .f 1.55 

»DE PERTOENDJANGAN” v Ih TJl- 
ONG KOEN BIE 
MPPa 2 West 20— Batavia—C. 
  

DJIKA toean pertjaja pada diri sendiri 
tioba toean perhatikan ini boekoe » Per 
noentoen boeat bikin saboen fjoetji." 
Zonder goeroe toean dapat bekerdja 
dengan ongkos sedikit sadja beli pa- 
toekannja, Kerdja toeroet kemaoean 

ini boekoe langgoeng mendjadi keoen- 
toengan. Pokok sedikit—oentoeng besar! 
Harga tjoema F 1,— fanja pada No. 
1010 di ini soerat, kabar, 

Lain onkost kirim. 
  

DITJARI Batoe bata 2e handsch kira2 
banjaknja 5000 dengan harga pantas 
fanco roemah. 
Soerat2 pada ini soerat kabar No. 1050, 

M. SALAM 19 Ilir Kapoeran No, 1 
Palembang “ 

LUOUVIDATIE Uitverkoop KramatNo. 
8 sedia badjoe mandi Wol f 2. Bad- 
mantel. Aerwangi' sepatoe dan keper- 
loean pakean Toean dan Njonja. 

DJANGAN bisa-pakai, tapi “bisa bi- 
kinnja. Ini boekoe “zonder  goeroe 
orang tentoe bisa bikin », Obat-gosok 
(baizem) dan Hoofdpijn Eau de Cologne 
dan Minjak Pcko” 

Beli sadja ini boekoe, baroe toean 
tahoe, sedikit poko, bisa djadi ba- 
njak hasilnja. 

Harga ini boekoe. tjoema f 0.50 
sadja, keterangan pada No. 1040 di 
ini soerat kabar, Lain ongkos kirim, 

SEKARANG zaman berhemat. 
Toean tidak oesah beli saboen man- 
di lagi, tapi lebih baik beliini boekoe, 

Dengan djelas dan gampang toean 
sendiri bisa bikin saboen mandi 
(Toilet-Lijmzeepen) . 

Dalam ini bnekoe tjoekoep tjara 
membikin saboen mandi dengan se- 
dikit ongkos. Dan djika boeat di- 
djoeal lagi toean makin oentoeng. 

Harga tjoema f 0.75. Keterangan 
pada No. 1030 diini soerat kabar. 
Lain onkos kirim. 

CURSUS MACHINESCHRYVEN 
»Sepoeloehdjari” 

22 Ilir Keloeramadoe 27 
Palembang 

Peladjaran dengan tan ggcengzn. Pem 
bajaran ringan menoeroet kesdain 
Beheerder: M,. Salam, 

MAOE BELI satoe Telmaschine merk 
DAYLTON 2e. handsch jang masih 
bagoes, soerat2 lamaran diadreskan 
pada No. 1112 ini soerat kabar, 
  Mengerdjakan : Lelang, bcekoe2. da- 

garg penagihan, d.l 1, Tiap2 14 hari 
sekali mengadakan lelang commissie- 

PATENTEX tidak boleh tidak moesti 
diadakan boeat kesehatannja.orang2     Conditie sangat melawan ! prempoean jang mcdern. 

     



     
  

  .R E xi Mn Na 
THEATER brikoetnja 

  

  

  

  

    

Ini malem dan malem brikoetnja Here Comes the Navy 
(PAUL MIUNI dan” GLENDA FARRELL 

| : doea bintang film jang soedah terkenal dalam : $ . 

"hi .. JAMES CAYNEY — PATH O'BRIEN 

Pl Tan AM FUGITIVEs GLORIA STUART—FRANK Mc HUGH 
“sekarang moentjoel kembali dalam mereka poenja Warner Bros 

film jang baroe: 

iNellie! 
Satoe tjerita jang menarik hati dari penghidoepan Journalisten 

REAL di Amerika, 

dengan 

- 

Soeatoe tilm 'perang besar diatas laoet — Menarik hati —kedjam 
2 

tida ada sifat kemanoesiaan terhadap sesama manoesia, 

Djangan liwatkan ini tempo nanti menjesal di belakang kali kalau 

fidak lihat ini film. 

     
  

    

0 Extra film: .MUNHEER HEEFT VERGADERING/ dan 
314 KAT » VISSCHERSVACANTIE 

Senen Bat-C., 
Ig RIALTO BIOSCOOP 

as Anak-anak boleh nonton 
          

    
  

  

   

Tjoema 1 malem sadja, 

5 4 REBO 27 Maart 1935 

5 13 e Film Duitsch jang penoeh perklaian heibat 

5 Heran, Adjaib, Rame, Serem, Kotjak. 

F MN ENNGONNOONNNNN pen Tana 
Nona' Hilang Dengan Adjaib 

(KAMPF UM BLOND) 

Jang toeroet bermain 

Ursula Grable — Hertha Kirschner 
Edith Meinhard — Hertha v. Walther 

Satoe film jang menggemperken disana-sini mengoendjoek akal- 
nja badjingan, boeat boedjoek.nona-nona moeda jang tjantik ! 
Penipoe oeloeng goenaken moeslihatnja semboeniken anak 

Prawan — didjadiken dagangan jang mengasih 
oentoeng besar ! 

3 CENTRALE BIOSCOPE 
Mr, Cornelis 

Boeat hari REBO 27 dan KEMIS 28 Maart 1935 

Satoe film kloearan Paramount jang sanget rame: 

IARINES” | SA AAN NA 

O, DJAGO MNILLA) 

sahaka Richard Arlen — Ida Lupino — Roscoe Karns 

, Monte Blue — Grace Bradly — Toby Wing 
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Satoe tjerita hal pendjahat-pendjahat di poelo Philipijnen, be- 

: rantem sama soldadoe-soldadoe kapal perang Amerika. 

Satoe film jang sanget rameh dan loetjoe, mentjeritaken begi- 

mana satoe kawanan soldadoe. dapet prentah aken tangkep 

oe kawanan bandiet-bandiet di dalem oetan jang lebet, dan... 

bdekan sadja dapet tangkep itoe pendjahat-pendjahat, 

- Satoe djoemblah nona-nona njanis Tio 

  

MALAISE TINGGAL MALAISE 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

    

  
-j- TABIB S.S. MOHAMMED “ALI -J- 
Matramanweg No. 39 pinggir djalan tam — telefoon 536 Meester-C ornelis 

SN 

  

“Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: . 
sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau 
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 

- tenagaskoerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
injakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 
dibawah djari-djari kaki. 
Segala -roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 

“ ngobati .dalam seminggoe bceat Indonesier f 0,50, orang asing 
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 

“8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. 

- ada sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 
20” gram f 2,— 

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

        

        

      

   
    

    
    

Sawah Besar 

  

— TARZAN Sa 
THE FEARLESS 

| (TARZAN MANOESIA MONJET) 

  

    

    

    

      

     

     

  

    
   
    

    

     

      

     

     

    

         

Mae, Just an PumpesA 

: Oogarts 
Raden Salehlaan 45 Tel, 6167 WI. 

7.30 — 8.30 pagi 
5 — 7 sore 

Djam bitjara 
41 : 
  

  

  

  

Na SOETOP P 9 i 
speciaal oentoek penjakit koelit 

Djam bitjara : 6—7 sore 

Hari Saptoe dan hati besar toetoep 
Salemba 71 Telf. WI. 23 Mc. 

wa 
  

Bertempat : 

| Dr. F.O.K. BORMANN 

Arts oentoek penjakit cemoem | 
dan anak-anak, . 
Telefoon Weltcvreden 282. 

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

    

   
  

  

a 

R. Soetrisno 
IND. ARIS. 

ALG. PRACTYK 

7 —8 PAGI 

  

DJAM oinyara | 
5 — 7 SORE 

Oude Tamarindelaan 131 Telf. No. 
Wit. 1696 d4 
  

  

J.E. VAN DER KAADEN 
HUIDARTS 

Kramatiaan 14 Telf. WL. 3738 
Specialist oentoek: penjakit koelit, pe- 
njakit djalanan kenfjings pekakas- 
pekakas boeat obatin penjakit penjakit 
koelit jang bikin roesak keftjantikan dan 
boeat bikin ilang bekas-bekas loeka 
habis penjakit dan habis fjilaka. 
Djam bifjara: hari bekeraja 7 — 9 dan 

5—1 

Hari Saptoe sore hanja setelab bitjara lebiti 
doeloe, 18 

  

  

  

HOTEL PAUZE 
V. H. NAIMIN 

Moekanja Station Bandoeng 

Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 
poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 

. Pemandangan loeas, rawatannja ba- 
goes dan bersih, .djongos-djongos - 
radjin dan tjepat mengoeroes tetamoe 
tentoe menjenangkan dan kita tida : 
aken poedji Hotel sendiri harap di 
saksikan sadja. 

Terletaknja HOTEL di: .Centrumnja 
KOTA Bandoeng, 

Tarief kamar paling : rendah dan 
menoeroet zaman. 
.N,B. Sedia Kamar boeat tinggal la- 

ma atau  boelanan, abonnement dapat - 
harga dengan menjenangken.' : 

u 

Memoedjikan dengan hormat,-' - 
De Eigenaar 
A. WACHIT 

- 

69         
  

  

         

  

    

| CINEMA PALACE 

dibantoe oleh Doris Kenyon dan Dickie 

        
  

Jai baroe dibilang | Waria »TARZAN" jang paling sampoerna, 
' paling compleet paling tjoekoep dan lengkep. 

' Kaloe makan, moesti sampe kenjang ! 

Kaloe nonton, moesti sampe poeas ! 

semena Bag boleh nonton 

  

TIDA LAMA LAGI 

  

Adolphe Menjou, radja pakaian dari Hollywood dalem film. 

THE HUMANSIDE 

Bagaimanakah seorang soeami moesti berlakoe, soepaja menggirangkan hati isterinja ? 
Silahkaniah datang oentoek menjaksikan tjaranja ini dalam ,, The Human Side." 

' Apakah segala perempoean tidak terpengaroeh oleh boedjoekan. Adolphe Tn katakan tidak ! 

Toean 'tentoe tidak akan liwatkan ini film, sebab membawa kegirangan, , 

Film jang soedah lama ditoenggoe-toenggoe: ,C A RA V AN" 

aa Maan a 

Ini malem dan malem 

berikoetnja. 

    

   
   
      

   

Moore 

, dan, « , xkesenangan, 

5



    

  

   
  

          

   

   

   
   

      

     

     
   
     

   
   

  

       

   
     

     
    
   

  

     

   

    

  

   
   
   
   

    

      

     

    

toean ini adalah mendjadi, 
ang paling penting dalam 
hidoep, sedang tiap-tiap 

o entoe akan mengakoei dan 
etahoei akan arti dan :maksoed 

ataan ini, akan tetapi hingga 
poen ta'ada seorang manoe- 
bisa memetjahkan soral ini, 

alam roemah tangga, dalam 
batan maoepoen dalam segala 

hwal jang menjangkoet dalam 
n manoesia dalam penghidoe- 

enia ini. dimana seharoesnja 
kali menoedjoe persa- 
k adanja persatoean, ma- 
anpoen soekar didapat. 

t hal ini maka senantiasa 
“ketjiwa djika memandang 

pangsa Hindoestan, jaitoe 

Hindoe dan Islam jang sama 
b mentjari kemerdekaan 

1 menjampingkan persa- 
i ingat akan perkataannja 
-Maulana Moehammad Ali, 
eka kaoem Moeslimin di 

jang terkenal dan jang telah 
Tn di Nan Teng 

laloe ia mengatakan: ,Ke 
ma ena tidak. moedah di 
djika kaoem Hindoe dan 

  

  

- 

ji a Hindoe dan Moeslimin tidak bersatoe, maka kemerdekaan 
—. tidak akan tertiapai selama-lamanja kata Mr. Janah. 

  

Oleh seorang poetera India speciaal oentoek » Pemandangan” . 

id... jang tidak seberapa pendoedoek 
nja djika dibandingkan dengan kita di 
India, akan tetapi mereka dapat me- 
megang pemerentahan masing2. 

Betoel ada djoega toeroet tjampoer 
bangsa Barat, tetapi tidak seberapa 
berarti dan djaoeh sekali bedanja de 
ngan keadaan di tanah air kita India 
ini, dimana boekan sadja orang Barat 
Itoeroet tjampoer tangan, akan tetapi 
|mereka memerintah kita seperti orang 
tani mamerintah kerbaunja, jaitoe 
dengan semaoe-maoenja sendiri dan 
tidak memberikan hak sama kita se- 
bagai maneesia. 

Hai saudara2, begitoe kata Mr, Janah 
selandjoetnja, ingatlah bahwa hari 

injenjak, bangoenlah, tjarilah dan goe- 
jnakanlah fikiranmoe jang sempoerna 
jang akan membawa keoentoengan 
|pada kita daripada perboeatan kita 
Ijang soedah2 jang tidak lain hasilnja 
daripada sama-sama mendapat boeah 
jang pahit sehingga kita 'terdjatoeh 
dalam kemiskinan dan kesengsaraan, 
|dan soedah terdjepit dalam kesoesahan, 
|dan djika demikian apakah nanti akan 
terdjadi atas anak-anak kita jang akan 
datang djika dari sekarang kita tidak   beloem mentjapai lebih doeloe 

annja“. .Perkataan ini poen 
disetoedjoei oleh 

oeka2 rakjat India. 
“Telah beberapa kali oleh pemoeka2 

dapatkan keakoeran dengan 
| Inggris didalam so'al2 jang 

oeng dengan kemerdekaan ta 
ndia, tetapi didalam so" persa- 
indoe-isiam jang lebih doeloe 

an oleh pemerintah Inggris, 
ka2) politiek dari kedoea 
idapat pembatjaannja, se 
ksa mengakoei kekalahan 
pemerintah Inggris. 

ni pemerintah Inggris telah 
| satoe badan pemerinta- 
akan tetapipemeeka2 bang 

stan tidak menjetoedjoei ada 
badan baroe. Oleh sebab itoe 
aroelah mentjari persatoean ke 

“tanggal 17 Februari jbl. dimana 
ca kaoem Moeslimin jang terke 
itoe Mr. Janah telah mengada 

satoe permoesjawaratan diantara 

   

    
    

    

     

    
   

  

    
    
    

  

   
    
    
    

   
     

     

     
   

  

   

    

   
   
   
     
   

       

     
   
    

    

   

   
   

  

      
    

      

   
    

   

  

   

rkoempoel beberapa pemoe 
ik Moeslimin dari beberapa 

dan dimana Mr. Janah ada me 
an bahwa ,,Kita kaoem Moes 

tidak mentjari persatocan 
poenja saudara kaoem Hin 
'itoe kemerdekaan boeat se 

tidak akan tertjapai oleh 
at, begitoe seteroesnja 

ata, bahwa kaoem Hin 
ertama ialah saudara kita se 

r dan kedoea berdarah Ti- 
— ketiga kita Moeslimin selaloe 

er gaoel siang dan malam 
m so'al: kemerdekaan boekan 

Moeslimin jang mentjita 
n tetapi segenap bang 
Pendeknja Hindoe atau 

r atau ketjil sama2 
»kemerdekaan”“ agar 

kedoedoekan dan ke- 
ai manoesia. Oleh se 

menggoenakan 
  

beberapa| 

sama-sama meinikirkan akan nasibnja 
dikemoedian hari. 
| Hai saudara2 ingatlah bahwa djika 
kita masih maoe melakoekan nafsoe 
kita. jang sebenarnja datang daripada 
sjetan, nistjajalah toeroenlah kita jang 
akan datang kemoedian hari mengingat 
Ikan kepada kita dengan hati jang amat 
sedih. Ini tentoe sadja karena kesoesa 
han jang menimpa padanja ialah itoe 
semoea datangnja dari perboeatan kita 
ini sekarang, sebab itoe.... ah 
kesihanilah toeroenan kita jang akan 
datang, ingatlah nasib mereka itoe, 
sebab itoe tjarilah persatoean, 
soepaja kita mentjapai segala apa jang 
ditjita-tjitakan. 

“ So'al persatoean kita antara Hindoe 
dan Islam soedah lama dapat kita da 
pat memetjahkannja djika kita tidak 
mentjampoerkan so'al AGAMA dida 
lamnja. 

Saja tidak mengerti. bahwa so'al 
agama itoe ditjampoerkar dengan so'al 
persatoean, karena persatoean itoe di 
sini berhoeboeng dengan kemerdekaan 
nja negeri kita bersama-sama bangsa 
Hindoe biar Islam maoepoen agama 
Hindoe. 2 
Agama itoe ialah satoe kepertjajaan 

oentoek kebadjikan manoesia, akan 
tetapi kemerdekaan ialah tjita-tjita dan 
angan-angan kita bersama-sama oen 
toek mendapat kehormatan dan ke 
pangkatan sebagai manoesia dalam 
pergaoelan hidoep, Kita orang kaoem 
|Moeslimin, agama - kita ialah Islam, 
'artinja kepertjajaan pada Toehan jang 
satoe dan Resoelnja dan Al @oer'an 
dan hari kemoedian serta Jain-lainnja 
jang berhoeboengan dengan agama 
kita, tetapi tjita2 dan angan2 kita tidak 
lain hanja mentjari kehormatan dan 
hak - kemanoesiaan bersama-sama 
dengan lain-lain golongan bangsa 
kita didalam  pergaoelan hidoep, 
begitoe poela saudara-saudara kita 
kaoem Hindoe jang beragama lain 
'dari kita, kepertjajaannja didalam aga- 

(Ima sama patoeng2 dan lain2nja ialah 
menoeroet apa jang soedah dikerdja- 

ijkan oleh bapa2 dan datoek2nja dari 
1 |dahoeloekala, tetapi tjita2 atau angan2 
page ntak berbeda dengan kita kaoem 

eslimin dalam pergaoelan hidoep. 
aka djika kita persatoekan tjita-tjita 

kaoem Hindoe dengan kaoem Moes- 
limin itoe, akan tertjapailah dengan 

ian | sempoernanja. 

  

     
   

    

    

   
     

     

    

    | millioen djiwa, hanja, 
| oleh beberapa riboe orang 
tidak berbeda dengan kita 

aran maocepoen dalam se 
ita mendapat didikan 

erti Afhanisatan, Per- 

Berhoeboeng dengan ini, maka kami 
pemoeka2 pergerakan politiek dengan 
ini berdjandji hendak mentjoba men- 
tjari akal sekali lagi oentoek memper 
'satoekan dengan mendjaoehkan segala 

selperbedzan bangsa atu agama jang 
'hanja merintangi pada kemadjoean 

h poela kita lihat di|kit Ikita, jang mana moedah2an akan ter   
        

, Hedjaz, Mesir, Irag |“ Insjaflah saudara2 bahwa sekarang 

Mentnatetenmammanangenee——uememeemenimenagemmangtenmemengegNN an NN 
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soedah siang, djanganlah kita tidoer. 

'briek2 dari Good Year, jang didalam 

|bekerdja. djanganlah sekali menjeboet 

    

  

Tandak Bali tertipoe. 
Oleh seorang Tionghoa. 

Aneta kawatkan dari Soerabaja, mes 
kipoen B.B. selaloe melakoekan peni- 
likan jang keras sekali kepada mereka 

toekang tandak Bali ngamen keloear 
poelau itoe, seorang bangsa Tionghoa 
soedah dapat itoe kesempatanxoen- 
toek membawa tandak2 perempoean 
dan laki laki dari Bali meliwat Ba- 
njoewangi ke tanah Djawa. 

Tapi tjelaka, sesoedahnja main di 
Malang dan Blitar, orang Tionghoa 
itoe meninggalkan acteurs Bali ini 
dengan membawa lari ocang penda- 
patannja. 

Orang2 Bali itoe.mesti dikirim kem- 
bali kepoelaunja dengan ongkos Goe- 
pernemen, sedang orang Tionghoanja 
ditangkap. 

met 9 9 

Hampir ketjelakaan, 

Aneta kawatkan dari Soerabaja : 
Kemaren sore pimpinan dari Dienst 

loearan Gas-maatschappij, toean F.H.s 
Kompkers dengan 2 orang toekang, 
sedang mengganti toetoepnja dari sa- 
toe lobang soemoer fegulateur. 

Banjak sekali gas jang keloear se- 
hingga toean terseboet” dan seorang 
toekang itoe djatoeh pingsan dan ti- 
dak bisa naik lagi keloear dari itoe 
soemoer, | 

Toekang jang lain dengan segera 
ambil pertolongan, kemoedian doea2 
nja ditarik keloear dari itoe soemoer. 

Oleh karena mendapat pertolongan 
dengan segera doea2 orang jang ping 
san itoe tidak selang berapa lama Ia 
gi poen sedar kembali, 

Toean Kompkers besok akan pergi 
dengan verlof. keloear negeri. 

—0— 

Bagaimana mesti bekerdja. 

Menoeroettjara Ame- 
rika. : | 

Oentoek fabriek band karet dari 
Good-Year, ini boelan akan datang di 
sini 10 orang pemoeda bangsa Ame- 
rika, jang speciaal mempoenjai peker- 
djaan oentoek mendidik “bangsa Indo- hendak mentjoekoepkan 
nesia didalam pekerdjaan diitoe fabriek. 

Mereka akan tinngal disini hanja 
oentoek 8 boelan, sesoedahnja mana 
moerid2 bangsa Indonesia dipandang 
pandai oentoek bekerdja sendiri dan 
mereka akan poelang kembali ke Ame- 
rika. 

Pen Nan 

Pemimpin Good-Year di Indonesia 
Aneta mendengar kabar bahwa toe- 

an Lichtfeld, pemimpin dari fa- 

boelan Mei akan ikoet menghadiri 
pemboekaannja fabriek band karet di 
Bogor, akan. mengoendjoengi negeri 
Indonesia teroetama berhoeboeng de- 
ngan maksoed2 penerbangan, jang ia 
soedah -bitjarakan di Berliin dan di 
Amsterdam. 

Perkoendjoengannja ini jang barang 
kali akan menggerakkan penerbangan 
dengan kapal terbang (matjam Zeppe- 
lin) diantara Europa dan Indonesia, 

—0— 

Mutatie dienst penjelidikan 
. goenoeng Merapi. 

Dr. Neumann dari Padang, bekas 
Leider Vulkanologisch-onderzoek di 
tahoen 1930, akan datang lagi di 
Mijnbouw dari Europa tanggal 28 
Maart besok, 

Dr, Ch. E. Stehn jang sekarang ber- 
tempat di Goenoeng Merapi, pada 
tanggal 26 Maart kemaren kembali 
lagi ke Bandoeng. 

N— 0— 

Beberapa berita doenia perge- 
— rakan PR.S.LI. 

Tiga orangistridan 
seorang laki2 dihoe- 
koem. Karena minta 
idzin boeat berkoem 
poel. 

Berhoeboeng dengan Managib Mar- 
hoem “Tjokroaminoto dari hari Raja 
Koerban 1353, Consulaat PSII.' Soe- 

  

soedah datang waktoenja berpikir dan 

bangsa Islam Hindoe akan tetapi se- 
boetlah kita orang semoea-orang Hin- 
doestan. jaitoe sebagaimana orang 
Mesir jang menjeboet dirinja orang 
Mesir sadja, dimana ada jg beragama 
Islam dan ada jang beragama Kristen, 

Demikianlah nasehat2 pemoeka2 In- 

orang dari loearan jang maoe ambil | 

  

TOKOJ 
Pasar Senen 123 

  

  

   ATRA 
Batava-Centrum . 

AC 
  

Sekarang soedah 

ke Palembang. 

. Toko Padang 

Sumatra Selatan. 

Dioeal engross 
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16 Ilir No. 91 
Kesempatan baik boeat pubiiek 

tetap di Pintoe 

Menoenggoe dengan hormat 

ACHMAN TAMIN 

  

ngai batang (Soematra Barat) telah me 
njampaikan satoe soerat permintaan, 

soepaja di izinkan oentoek mengada- 

katr rapat bagi keperloean terseboet. 

Soerat permintaan itoe disampaikan 

lebih 2 minggoe sebeloem mengada- 
kan rapat ramai ja'ni pada tg 1 Maart 

1935. Djawab jang diterima pada wak- 

toe itoe, bahwa mereka (Consulaat) 

akan mendapat balasan dengan per- 

antaraan Negerihoofd. 
Tiba2 pada tg. 5 Maart 1935, 5 o- 

rang Pemimpin Consulaat PSII Soe- 
ngai Batang Poeteri telah mendapat 
panggilan soepaja menghadap Assis- 

tent Demang Manindjau, 
Mereka ditanjai tentang niat, mak- 

soed dan sengadja mengadakan rapat 

itoe. Semoeanja itoe dibalas seperloe- 

nja, istimewa, sekali karena mereka 
instructies 

(perintah) dari Poentjak Pemimpin. 
Kemoedian mereka disoeroeh poelang. 

Pada tg.. 13 Maart "35 mereka 

(kaoem poeteri) dipanggil lagi. Kali 
ini bersama-sama dengan fihak Poe- 
tera. Pemeriksaan itoe berlakoe sampai 
koerang lebih djari 5.30 sore. Kemoe 
dian. mereka diperkenankan poelang, 
dan diharap, soepaja keesokan hari- 

nja menghadap Magistraat. 

Pada tg. 14 Maart '35, mereka 
menghadap Magistraat kira-kira dj. 
8 pagi. Setelah diperiksa seperti biasa 
nja, dan saksi-2 didengar keterangan 
nja, maka  djatoehlah hoekoeman 
atas tiga orang' Poeteri dan seorang 
fihak poetera, masing-masing 3 boe- 
lan. Karena dipersalahkan ,,mengada 
kan bestuursvergadering lebih doe- 
loe, sebeloem dimasoekkan scerat 
permintaan idzin oentoek mengadakan 
rapat-ramai", : 

Mereka itoe ialah sdr.2 Noerijah, 
Afifah” Sarinah (Poeteri) dan St. Mang 
koeto. Pada hari itoe djoega mereka 
mendjalani hoekoeman, jang telah didja 
toehkan atas mereka itoe. 

Adapoen tentang soerat permintaan, 
Isoepaja diidzinkan mengadakan rapat 
ramai itoe, ta" lagi mendjadi pembi- 
tjaraan, 

Maoe ,main-verbod”? 
Dari LA PSII Ngronggot, Waroedja- 

jeng Ngandjoek kita mendapat berita, 
bahwa kantor PSII telah dapat koen- 
djoengan dari Ass. Wedana Ngrong- 
got, antara lain-lain ia berkata kepada 
toean Secr,L A jang berada di sitoe : 
»PSII kena verbod, soepaja Pemimpin 
berhati-hati !” $ 

Pada pagi harinja toean Kadarismani 
datang menghadap kepada A.W. itoe 
oentoek menanjakan hal jang kemaren 
dan menjatakan bahwa di seloeroeh 
Tanah Djawa tidak ada ,,Verbod” 
atas PSII. - 

Kemoedian A.W. lantas mengeloear 
kan ,bepaling hak bersidang dan ber 
koempoel" jang kebetoelan toean K. 
tadi djoega membawanja dan djoega 
lantas dikeloearkannja. 

Achirnja A.W. berkata, bahwa tiap2 
mengadakan koersoes atau vergadering, 
haroes memberi tahoekan kepada A.W. 

Satoe ,,wet baroe” jang beloem 
pernah kita mengetahoeinja ! 

Diperbal. 
Doea orang anggauta PSII, masing2 

Voorzitter dan Secretaris. Kring Biga', 
Afd, Bolaang Mongondow (Celebes-     dia kepada rakjat bangsanja dimana- 

mana pertemoean jaag merekaadakan. 
Oetara) telah dihadapkan kemoeka Ma- 
joor dan diproces-verbaalnja, karena 

4 
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mereka tidak menghadliri ”perhimpoe 
nan negeri”, 

Ada-ada sadja ! 

Nikah Dioeroengkan! 
, Karena ta koecat mem- 
“ bajar. 

. Toean Geressi dan Taoeba hendak 
bernikah. Dengan pefantaraan orang 
lain dimintakan Imam di Biga' bernama. 
Napi Cullo oentoek - mengerdjakannja. 
Soenggoehpoen ia telah Sanggoep, tapi 
pernikahan tetap dipersoekar jaitoe ka- 
rena beloem loenas padjaknja dan di 
mintanja oeang kontant oentoek ong- 
kosnja sedjoemblah F 3,14. Apabila 
ta' terbajar pada waktoe..itoe djoega, 
ia tidak maoe menikahkannja. : 

Doeloe ongkos itoe boleh dibajar 
dengan hasil tanah atau 
sekarang ia minta mata ocang, hingga 
kupas poen terpaksa dioendoer- 
an. 

Koersoes diboebarkan 
. Koersoes PS1I1 Ngeronggot (Ngan- 

djoek) jang diadakan didoekoeh Wo- 
noredjo, desa Modjokendil, diroemah 
toean Abdoerradjab, pada malam Rebo 
tg. 5-6 Maart '35, telah diboebarkan 
oleh Ass. Wedana Ngeronggot (Ngan- 
Mena, 

oedoeknja perkara se i jar 
berikoet : Te Ta NN 

Koersoes terseboet, adalah koersoes 
tertoetoep, boeat lid PS 11 dan bebe- 
rapa orang jang dioendang. Tentang 
hal ini lebih doeloe telah diberi tahoe 
kan oleh Pimpinan koersoes kepada 
Ass. Wedana terseboet. 

Kira djam 7,30 Ass. Wedana, oppas,” 
kepala-desa dan beberapa penggawa: 
desa, masoek ditempat koersoes itoe, 
dan laloe menanjakan, ,djam berapa 
kah koersoes ini diboeka ?“ 

. Pertanjaan ini didjawab oleh Voor- 
zitter::- sDjam 9”. 

Lebih djaoeh A W. terseboet. meng 
harap, soepaja koersoes lekas diboeka, 
sebab ia ingin melihat. 

Sebeloem koersoes diboeka, toean 
Moh. Ansor mengeloearkan 2 orang 
jang tidak mempoenjai soerat oenda- 
ngan. Hal ini diketahoei poela oleh 
A. W, terseboet. 

Kemoedian A.W. bilang, bahwa 
(0 ini tidak sah, dan mesti boe 
ar“, 
Setelah itoe lebih djaoeh A. W.tsb, 

mengatakan, bahwa djika hendak me 
ngadakan koersoes atau besloten ver- 
gadering, soepaja kasih tahoe lebih doe 
loe kepada kepala desa, Dan djika ke 
pala desa tidak tanggoeng, maka koer 
soes tidak boleh dilangsoengkan. Se- 
lain dari pada itoe, djika seorang Pe- 
mimpin PSII (choesoes Voorzitter) ma 
soek ke desa, haroeslah mempoenjai 
idzin dari kepala-desa, dan orang2 jg. 
mengoendjoengi koersoes itoe — djika 
datang dari lain desa --, haroes poe 
la mendapat idzin dari kepala desa. 
Lagi poela toean roemah jang tempat 
nja dipakai koersoes itoe, haroes rap- 
port poela kepada kepala desa, ' 

Djika tidak berlakoe jang demikian 
itoe, akan ditoentoet. At 

Semoeanja kedjadian itoe telah di 
sampaikan oleh fihak L.A. (Bestuur) 
kepada Regent Ngandjoek dan dari 
fihak Poentjak Pimpinan kepada fihak 
pemerentahan atasan. : 

Betapa achirnja, wallahoe 'alam ! 

| Padjak dan marah2an, 
Oleh karena Mamad, secr. LA PSII. 

Tjitjoeroeg (Soekaboemi| beloem loenas 
» “ 
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lainnja, tapi. 
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oentoek mentjar 
Soerat-soerat tentang org: 
. Kabarnja poela, menoeroet sepan- 

djang pembitjaraan orang2 jang saling 
“berdesas-desoes, bahwa O.K. itoe 
tjaranja menerima anggauta lebih da- 

eloe disoempah akan setia mendja-       

  

   
   

Jankan kewadjiban, menetapi discipline 
—. dan toendoek dengan organisatie per- 

- himpoenan, Hoekoem apa jang akan 
didjalankan apabila ada anggauta me- 
langgar beloem lagi terang. Demikian 
3, kabarnja itoe. Tentang azas dan 
'“Toedjoean partij banjak anggautanja 

. jang tidak atau beloem mengetahoei. 
»Organisatie Kita” kabarnja koerang 
lebih berdiri di Semarang soedah ada 
4a5 boelan. 

nga . Semoea orang2 jang tertangkap, ke- 
Lee fjoeali Toean Sarpinoedji jang meme 

—...gang rol, soedah sama dikeloearkan. 
“ Toean Sarpinoedji bekas dari Digoel 
jang katanja memegang rol. 
“ T.Soepardisabanharidi 
haroeskan datang di Hooid- 

|. bureauv. Politie. 
... Sftelah 2 hari ditahan, maka pada 

| hari Senen pagi sehabis ditanja oleh 
Toean Toean Soemarsan (A W.P.I.D.) 
dengan setelitinja tentang ,O.K.“ toean 

sSoepardi laloe disoeroeh poelang. 
- Soerat2 jang terdapat dari taschnja 
toean Soepardi adalah soeatoe boekti 
memang adanja partai baroe jang ber- 
djalan semboenji. : $ 
“Kemoedian atas perintah politie, T. 

Soepardi saban hari diharoeskan da- 
- tang disk yureau dan tiap2 djam 

     
  

  

   

ar 

  

ang jang tersangkoet. 

AM peemammmaa 

e baroe di Semarang. | 
memman nana 

i| Selain dari pada itoe ia tidak boleh 
'poela koempoel2 dengan orang banjak, 

Lain2 orangjangroe 
mahnja digeledah. 

“| Roepa2nja ,,Organisatie Kita” soedah 
” Imsmpoenjai anggauta lebih dari 8 
“Jorang, ini ternjata ada kabar jg. sam- 
“pai pada kita bahwa roemahnja : 

ih|1. Toean Soemadi, Boeloe 
2.» Rekso Wirjo, Karangbalong 

Ig " tobat, Pragaweg 

dan masih ada lagi jgs didatangi po- 
ai litie, tetapi kesemoeanja tidak dibawa. 

ne , 
Pergoeroean ,Timoers, 

Pergoeroean terseboet beloem selang 
lama didirikan di Kp Baterman besar, 
Moela-moela akan mendjadi tjabangnja 
pergoeroean Taman Oetomo, tetapi 
karena sebagian besar anggauta2 T.O. 
tidak setoedjoe, maka pergoeroean 
»Timoer“ lantas terlepas dari T. Oj 

Dalam pergoeroean ,, Timoer“ toean 
Sarpinoedji . poen mendjadi goeroe, 
Ketika ia ditjari oleh politie poen ke 
dapatan- disitoe baharoe kasih pela- 
djaran. 

Moerid2 pergoeroean,.Timoer”, ada 
jang ditanjai oleh politie tentang halnja 
Org. Ra'jat. Sekarang itoe pergoeroean 
masih 'teroes diboeka, entah moerid2- 
nja masih dapat atau koerang. 

Orang2 pakai kebangsaan jang kiri. 
Orang2 jang terkemoeka dalam kala 

ngan partai?2 kebangsaan jg diverbod 
oentoek mengadakan vergadering se 
moea masih tinggal tetap seperti biasa. 
Soeatoe boekti organisatie kita memang 
bekerdja dan berdiri sendiri. Tidak 
mengadakan perhoeboengan atau mem 
bikin contact, 

Kalau ada orang pakai anggauta da 
ri salah satoe partai politiek kebang 
saan, sedang ia toeroet O,R. itoe, ia 
mesti tanggoeng djawab sendiri. Me- 
noeroet discipline partai kebangsaan 
sebetoelnja kalau ada anggauta mendja 
di anggauta partai politiek lain, seha 
roesnja diroyeerd, apalagi kalau azas 
|dan toedjoeannja bertentangan. Ini be 
leid dari masing2 partai jg ada pada   sore Toean Soepardi 

olehkan pergi dari roemah. 
ae 2 

   

    

    

    

      
      

    

     

  

   

   

  

    
    
   
    
    
   

  

    

     
    
    

   
   

Me 

» padjaknja, maka baroe-baroe ini ia di 

|. panggil oleh Wedana Tjitjoeroeg, oen 
Ta ditagih padjaknja. Tapi karena ia 
beloem mempoenjainja, djadi beloem 
dapat membajarnja, maka Wedanapoen 
boekan main marahnja. 

— Sesoedah poeas, kira djam 10 iapoen 
disoeroehnja poelang sadja. 

| “Nikah dan dinikahkan 
dan penganten di- 

ienda. : 
idakwa menikahkan tidak 
gawai pendaftar pernikahan 
.dihadapkan dimoeka Land- 
Bogor: 1. AbdoelFatah 

2. Sajoeti (penganten laki-laki). 
hd. Bisri (saksi), 4 H. Mochtar 

I, 5 Moechtar (saksi. 

Ti A
a
 

Ape 3 

  

pah (boekan ,cholifah”!) dengan 
, tapi ia tidak maoe terima, ka- 

y idak disertai oeang ipekahnja se 
2. djoemblah f 2.18 Hal ini dirapportkan 

— kepada Ass Wedana Tjitjoeroeg. 
nggoehpoen begitoe, mereka te- 
isalahkan dan dihoekoem denda, 

:: ja masing2 f 7.50 
ibebaskan. 

... Dipoekoel dan dioesir 
. Dari LA PSII. Madjene (Celebes- 
Selatan) kita mendapat kawat sebagai 
berikoet: 
“Had 
koel, sedang Haroen Joe- 

“.noes dioesir (kete 
|" Reg OB OMA 3 : 

“LAPSII Madjene. 
bagaimana kesoe 
telah menerima 

   

    

   

    

    

    

        

    
   
    

   
    

  

     
     
        

    

        
     

    
    
    

    

11935, seloeroeh 
kan rapat, terboe 

entoek mem 

   

    

      

      

         
   

   

sh a sebeloem terdjadinja pernika-j 
han itoe telah diberitakannja kepadaj 

ji Abdoerrasjid dipoel 
rangan)|” 

djam 9 pagi, 

nja. 

orang2 itoe. . 

jang memberitakan dengan soerat dan 
kawat tentang ,,stopans, “seperti Tji- 
randjang, Bandoeng dan Djakarta. 

Anggauta P.S.LI, 
: digeledah. 
Sesoedah terdjadi rapat ramai PSII 

di Paiton, Keraksaan (Djawa Timoer| 
pada 3 Maart jang laloe ini, maka 
banjaklah roemah2 anggauta PSII jang 
digeledahnja oreh pihak politie disana. 
Hasilnja ? 

Hasilnja ?... Satoe sendok garam 
'diroemah Pa' Satromo jang kemoe- 
'diannja isteri P.S. ini dipanggil oleh 
Assistent Wedana Pakoeniran didakwa 
memboeat ,,garam gelap”. 

Apa kesoedahannja perkara ini, kita 
toenggoe. 

Anak-anak S.LA.P. 
djoega diganggoe. 

Bersama dengan kedjadian diatas 

. 

derita ganggoean. Matjam2 perkataan 
jang pedas dan ta' pantas dikeloearkan 
oleh Singo, opas Ond. Dist. Rakoeniran 
(Keraksaan, Djawa Timoer) dan oleh 

ditoeliskan disini, 
Alhamdoe  lillah, anak-anak 

mendengarkannja dengan kesabaran, 

Konferensi pergera- 
kan pemoeda selse- 

| roeh Celebes. 
Moelai tg. 24 hingga 26 Maart 1935 

|akan dilangsoengkan Konferensi Per- 
gerakan Pemoeda, ja'ni Pemoeda Moes- 
limin Indonesia (P.M.I.) dan Sjarikat 
Islam Afdeeling Pandoe (S.I.A-P.) 
| Menoeroet berita jang sampai kepa 
'da kita, maka Konferensi itoe dipim 
pin oleh sdr. Aroedji Kartawinata, 
Ketoea Madjelis Departement Perge- 
rakan Pemoeda (PSII) dan sdr, Kam- 
ran, Secr. Hoofdkwartier SIAP di Tji   

.#latjap. 
Moedah-moedahan semoeanja itoe 

: jakan dapat dilangsoengkan dengan se- 
lamat dan berhasil! 

— ) — 

Rapat anggota Pasoendan 
.. tjabang Tarogong. 

Pada hari Minggoe jbl. Pasoendan 
g|tjabang Tarogong telah mengadakan 

rapat anggota bertempat di clubhuis- 

Selain dari anggotanja, hadir jang   g| | sengadja dioendang ialah anggota2 

  

poen anak-anak S.I, A. D, banjak men- 

P. Dasimo, kepala -kampoeng, kepada 
anak anak S. I. A. P. bernama Ahmad, 

| Antara lain-lain dikatakan: Anak SIAP 
mendjadi serdadoe, veldpolitie dapat 
gadjih dan matjam2 lagi jang ta” pantas 

itoe 

Pasi, Voorzitter Moehammadijah Ga- 
roet dan Voorzitter Komite Central 
Cooperatie Garoet. 

Berhoeboeng dengan anggota2 ba- 
injak jang datangnja terlambat, meski 
|poen didalam oendangan itoe rapat 
jakan dimoelai poekoel 9 pagi, tetapi 
Mn dapat dilangsoengkan poekoel 
»—11, 

Sebagaimana biasa moela2 ketoea 
mengatoerkan terima kasihnja, lebih- 
lebih kepada tamoe2, laloe memboeat 
pemandangan dengan ringkas ringkas 
tentang segala hal jang soedah, atau 
ig. lagi akan dikerdjakan oleh Pasoen 
|dan tjabang Tarogong, jaitoe : 

Verbruik cooperatie, mengadakan 
Cursus bahas4 Belanda. 

Landbouw sampai bisa mengadakan 
loemboeng desa dan Bankcooperatie. 

Kemoedian rapat diboeka dimoelai 

dari mengesahkan notulen rapat ang- 

gota j.b.I. 
Ketoea mempersilahkan kepada ta- 

|moe2 jang akan berbitjara. 
Toean R. Abdoellah tamoe dari Ga 

roet, memoedji akan kemadjoeannja 
Pasoendan tjabang' Tarogong. Toean 

Soma Wakil Ketoea Pasoendan Taro- 

gong, dipersilahkan berpidato mengoe 

raikan tentang-perloenja ada di 
dalam pergerakan. 

Moela2 pembitjara mengoeraikan 
bagaimana pandangan orang Barat 
terhadap bangsa Indonesia jang dapat 
mentjatat dari soerat kabar Belanda, 
idikatakannja orang Indonesia itoe: 
masih kanak2, nakal, ta' ada ketetapan, 
memoesingkan orang. malas, ta' dapat 
dipertjaja, kedjam, ta“ dapat mengoe 
roes diri sendiri dan seteroesnja pen 
deknja menjeboetkan sipat2 dan ke- 
adaan bangsa Indonesia jang djelek2. 

Kata pembitjara, segala makian, tja 
tjian dan tjertjaan itoe haroes kita 
terima baik dan dirasakan kepada kita 
sendiri. Oleh sebab itoe perloe kita 
mengadakan pergerakan dan kita doe 
doek dalam pergerakan, agar soepaja 
kita dapat menoendjoekkan bahwa 
bangsa kita itoe dapat bekerdja dan 
kita dapat djoega menghilangkan se 
gala titel2 jang diberikan dari bangsa 
Barat itoe. : 

Soedah itoe laloe menerangkan kea 
daan matjam2 orang jang masoek dalam 
pergerakan, ada jang dengan kejakinan, 
ada jang karena main toeroet-toeroetan 
sadja dan ada djoega jang mempoenjai 
maksoed lain dan laloe diterangkannja 
tentang akal-akalnja dan sjarat-sjaratnja 
soepaja koempoelan itoe ada didalam 
kemadjoean. ' 

Habis pidato itoe beberapa orang 
sama memberikan pertanjaan jang satoe 
persatoenja didjawab dengan poeas. 

Toean Moh. Fadjri Voorzitter Moe- 
hammadijah Garoet dipersilahkan ke- 
moeka oentoek berpidato tentang agama 
Islam. 

Sebeloemnja toean Moh. Fadjri bi- 
fjara, ketoea menerangkan doeloe apa 

kah sebab-sebabnja mergoendang dari 
Moehammadijah. 

Soedah itoe tocan Moh. Fadjri madjoe 
kemoeka serta lebih dogloe  mengoe- 
tjapkan terima kasihnja dan mendoa 
moedah-moedahan antara Pasoendan 
Tarogong dan Moehammadijah teroes 
bisa berhoeboengan. 

Kemoedian barzoe menerangkan hal 

agama. Ditjeritakannja riwajat Islam 

datangnja ke Indonesia moela2 tahoen 
1419, soedah 500 tahoen lamanja ber- 

kembangnja Islam itoe di Indonesia 

tetapi keadaannja oemmat Islam ada 

didalam kemoendoeran. : 

dapatannja ahli basa Arab, artinja itoe 
ada 4, ialah: 

1. Islam 'itoe asal dari perkataan 
aslama, artinja menoeroet. O: 
rang Islam itoe, orang jang selamanja 
menoeroet sama perintah Allah, dan 
mendjaoehi segala larangan Allah, 

Oentoek saksi2 akan kebenaran arti 
itoe Allah didalam @oer'an soedah ber 
sabda jang maksoednja : ,, Djika kamoe 
mendjadi orang jang menoeroet kepa- 
dakoe, kamoe mendjadi orang jang 
termoelia, 

2, Islam itoe artinja roekoen, ber- 

satoe, ialah diambil dari asal perka- 

taan silmi Kandjeng Nabi Moeham- 

mad s.a. w. soedah berkata: ..Antara 

orang Islam itoe laksana seboeah roe- 

mah, satoe2 bagian dari roemah itoe 

sama mengoeatkan kepada djadinja 

atau bangoennja itoe roemah. Djadi 

didalam Islam itoe wadjib bersatoe. 
Allah bersabda: ,,Kamoe haroes me- 

hendak berpisahan. 
3. Islam itoe artinja tangga, mengam 

bil dari asal perkataan soelama. 
Tangga disini berarti Islam itoe men- 

djadi tangga kesehatan, kepandaian 

terangkan dengan roepa2 tjontoh seper 

ti adanja woedoe mendidik kesehatan, 

hal kepandaian diseroekan dan dipe- 

rentahkan dalam @oer'an, 

'perti diseboetkan dalam roekoen Islam 

jang kelima orang haroes pergi ke- 

Mekah. Disitoe boekan berati haroes 

perginja sadja, tetapi kata pembitjara 

  

Laloe menerangkan tentang arti per 
kataan Islam, jang menoeroet pen- 

megang oendang2 Allah, djanganlah 

dan kemadjoean satoe persatoenja di 

demikian 

poela hal mentjapai kemadjoean, se-: 

Islam haroes bisa memboeat kapal 
itoe boeat dipakai berlajar. 

4, Islam itoe artinja selamat, me 
ngambil dari asal perkataan Salim a. 

Sampai disitoe itoe pidato dihabisi, 
laloe Nj. R.R. Prikasih, Nj. Wiwi, Toe 
an Soma dan Toean Oeko memadjoe | 
kan pertanjaan2 dan memperlihatkan 
kegirangannja, karena poeasnja men- 
dengar pidato hal artinja Islam itoe. 

Oleh toean Mh. Fadjri segala per- | 
tanjaan itoe didjawabnja sampai djelas, 
sehingga memoeas dendengar. 

Oetoesan ke Congres Pasoen- 
dan jang terpilih Toean Achmad.— 

Pidato hal Landbouw dibitja 
rakan oleh toean Achmad: Oleh pem 

Landbouw dan Slein Landbouw, laloe 
menerangkan hal ilmoe pertanian. 
Perobahan dan penetapan 
Pengoeroes. 

Ketoea toean H. Natawiria 

Wakil ketoea : Soma 
Penoelis I $ Achmad 

Penoelis II 3 Tjoetjoe 
Bendahara Indik 
Pembantoe Wiraatmadja 

dan toean Kan- 
tawidjaja: 

Rondvraag. 

Jang penting oesoelnja dari toean 
Oeko, jaitoe soepaja mengadakan Cur 
sus partfj, tetapi oleh pengoeroes tidak 
diterima “oesoel itoe berhoeboeng de- 
ngan tida adanja Leider cursus, tetapi 
didalam tiap2 rapat anggauta akan di 
oesahakan soepaja ada pidato2 jang 
penting. 

Bank cooperatie 
Setelah diperbintjangkan rapat me 

moetoeskan bahwa akan meminta 
rechtpersoon. . | 

Toean Abdoellah Voorzitter dari 
komite Centraal Cooperatie di Garoet 

| menerangkan tentang maksoed dan goe 
nanja rechtspersoon. 

Setelah segala agenda itoe habis di 
bitjarakan poekoel '/,-3 baroe itoe ra 

pat ditoetoep. 

— 9— 

Goenoeng Merapi di Djawa Tengah 

Bekerdjapoela. 

Kemaren doeloe kita soedah moeat 
kan berita bahwa Govenoeng Merapi 
di Djawa Tengah ini moelai bekerdja 
lagi. S1 

Lebih landjoet dari fihak jang ber- 
kepentingan atau jang mengetahoei 
seloek beloeknja oeroesan goenoeng 
Merapi. dikabarkan sebagai berikoet : 

Baroe2 ini, ketika dd, 20 Maart '35, 
itoe Leider dari goenoeng Api, Dr. 
Ch. E. Stehn telah sampai di Babadan 
dan teroes naik keatas goenoeng Me- 

rapi bersama-sama mantri leklas R. 
Oemar Alie. Mereka moelai naik dari 
Pondok Trising mendaki diatas lava 
30 dari sini naik diatas Goenoeng 
Mesdjidan lama dan toeroen dibawah 
Selohopo Doewoer. 

Pada keesokan harinja, kembali me 
reka naik diatas top, boeat periksa 
Djoerang Woro dan Djoerang Gendol. 
Dalam ini pemeriksaan hampir tidak 
berhasil lantaran mana mistig terlaloe 
tebal sehingga afstand 2-3 meter tidak 
begitoe terang kelihatannja. Oentoeng 
itoe tempo setelah mereka sampai di 
Djoerang Gendol, ada terang sedikit 
dari ganggoeannja mist, sehingga toe- 
an Dr. Ch. E, Stehn dapat menoeroeni 
djoerang jang dalam itoe, masoek ke 
dalam krater G. Merapi dimana lava 
34 jang masih bekerdja. 

Dari moelai keloearnja itoe lovadom 
baroe diboelan 23 Juli 1934 sehingga 
sampai akan sekarang ini, hanja toean 
Dr. Stehn-lah orang .jang pertama 
sekali masoek kedalam itoe krater jang 
berbahaja. Jang pertama kali ia toeroen 
dengan 'menggantoeng dengan tali 
dalam djoerang krater jang tjoeram 
itoe, 
kedoea kalinja mereka toeroen dalam 
mistig (halimoen) jang gelap, sehingga 
kira2 1 meter tidak kelihatan apa-apa. 
Hasil pemeriksaannja, itoe lavadom 
baroe, beloem rustig betoel, terboekti 
dari beberapa tempat pinggirannja 
disebabkan Zuid dan Noord hampir 
lavadom itoe tiap2 meniet ada bebe- 
rapa aptortingen jang djatoeh, mem- 
boektikan bahwa lavadom itoe masih 
teroes keloear atawa masih bekerdja. 
Sekarang tinggi lavadom itoe kira2 50 
meter tingginja dari lavaprop jang 
doeloe sedang dikaki Driehoeksrots 
sebelah Oetaranja, itoe lavadom ada 
didalam sekali lerengnja. Diatasnja la- 
vadom itoe, hampir tidak kelihatan lagi 
retak2nja (belahan) seperti diboelan 
Januari 35 j.I. Dalam krater ada banjak 
sekali keloear hawa gas seperti H.S. 

Pada sekelilingnja g. Merapi, dalam 
ini minggoe ada banjak sekali toeroen 
hoedjan, Sehingga dalam kali Senowo se 
ting2 ada banjak bandjir jang mendjadi- 
kan beberapa stoomexplosie. Pada 
Ud. 18-3/, dan dan 24 3-35 ada 
banjak sekali stoomexplosie dikali     

mengandoeng arti djoega bahwa orang 
v 

  

bitja diterangkan hal keadaannja Groot| 

30 meter dalamnja, dan jang) 

dan dimoeka post Babadan, sefiingga 
tanamannja orang kampoeng Trono 
hampir! poetih dari aboenja itoe ex- 
plosie Waarnemingspost seromhoeng 
Ngepast pada waktoe tidak didjaga 
lagi oleh orang2 dari Vulkaandienst, 

Pembangoenan roemah2 pendjagan 
di Ngepast dan kindjing jang akan 
diperboeat dalam tahoen 1935 ini. 
beloem lagi ada kabar2nja sampai 
boelan mana akan dimoelainja, 

—— 90 — 

Pergoeroean Ra'jat tjabang 
Bogor. 

No. 51 selain dari peladjaran biasa, 
poen soedah mengadakan peladjaran2 
bahasa Inggris, Belanda, Djerman, 
boekhouding dan diadakan djoega- 
Typisten-cursus' tien vingers Blind- 
systeem 

—0— 

Mendapat titel Mr, di Europa. 

Toean R.M Koesoemosapoetro, ia 
lah poeteranja B. K. P. H. Koesoemo- 
joedo, jang sedjak beberapa tahoeni 
melandjoetkan peladjarannja di Uni- 
versiteit Leider (negeri Bolanda) di 
kabarkan sekarang souedah mendapat 
titel Meester in de rechten. 

Dalam boelan Juli jang akan datang 
ia akan kembali ke Indonesia. 

. 

—0— 

Penggeledahan di Taman Siswa. 

Di Padang Sidem- 
poean. 

Pada beberapa hari jang laloe telah 
dilakoekan satoe penggeledahan dise- 
kolah Taman Siswa di Padang Sidem 
poean. Penggeledahan ini, toelis Sum. 
Post dilakoekan oleh Hoofd van 
Plaatseliik Bestuur disana, beserta 
Demang van Angkola dan Sipirok dan 
Seorang Menteri Poiitie, 

Di -waktoe itoe beberapa boeah ki 
tab peladjaran dari sekolah terseboet 
telah dibeslag, "akan tetapi pada ke- 
esokan harinja dipoelangkan kembali, 
oleh karena kitab-kitab terseboet tidak 
ada mengandoeng sesoeatoe jang me 
njebabkan »erloe diambil tindakan 
lebih landjoet, - 

Akan tetapi tidak dikabarkan, apa 
alasannja pihak berwadjib telah mela 
koekan penggeledahan terseboet. 

—0— 

Oetoesan Indonesia kena delict. 

Adil mengabarkan bahwa Oetoesan 
Indonesia no. 14 jang terbit tanggal 14 
Februari 1935 jang berkepala Mi'radj 
Nabi kena delict.. 

Djoega O.I. no, 38 dan 48 jang ter- 
bit tanggal 16 dan 18 Februari 1935 
bertitel ,, Partindo dan Marhaen Indo- 
nesia bagaimana akan nasibmoe ?“ jang 
ditoelis oleh. toecan Ismangoenwinoto 
di Djakarta. is 

Ketika tanggal 22 Maart 1935 di 
kantoor O.1, soedah dapat koendjoe- 
ngan P..D. maksoed mereka jalah 
membeslag O.l. terseboet. 

Pada waktoe itoe Hoofd Redacteur 

£ berobat di.Hoospitaal Dr. Jaap. 

——— O— 

Conferentie Gouverneur2 dan 
Directeur B. B, : 

Di Kopeng, atas Salatiga, dikaki goe 
noeng Merbaboe, menoeroet kabar, ha 
ri Minggoe jbl. pagi kedjadian confe- 
rentie dengan lima. gouverneur dari 
Java, conferentie mana dikepalakan 
oleh directeur van Binnenlandsch Be- 
Stuur, tocan P, C. A. van Lith. Dalam: 
ini Conferentie dibitjarakan so'al2 pen 
ting dalam kalangan bestuur, jang me 
ngenai pada oeroesan perhimatan, 

Conferentie itoe diadakati dalam pa- 
viljoen dari hotel Kopeng. 

recteur dari B.B. Padahari terseboet di 

Semarang dengan trein telah datang 
dari Batavia toean L.G.C.A. van der 
Hoek, wakil gouverneur dari West- 

di toenggoe datangnja dengan auto 
toean J.H.B. Kuneman, gouverneur dari 
Oost Java, Doea doeanja gouverneur 
ini djadi tetamoenja gouverneur da 
Midden Java, toean J,C, de Vos, Ming 
goe pagi gouverneurs dari itoe tis 
Java provincies telah pergi ke Kope 
dimana kemaren poen ada di toeng 
datangnja gouverneurs dari Vo 
landen, toean M,J.J. Treur dari 
'dan toean J, Bijleveld dari Dit 

Kabar lebih djaoeh ada bil 
Isoedahnja conferentie-dibikin go 
neur2 itoe pada kembali ke 
kediamannja, 

ing    
     senawo, teroetama di Tegal Serentet 

nja tocan Brotokesowo baroe sakit dan 

Java, sedang pada itoe hari poen ada 1 

    
@ 

Aa 

Ini pergoerocan Ra'jat tjabang Bo- 
gor jang bertempat ni Tjiwaringinlaan 

    

   

  

Pada hari Sadtoe jl dari Solo dima 
na ia menghadiri vergadering pertama 
kalinja dari Bale Agoeng, telah datang 
di Kopeng toean P.C. A. van Lith, di- 

                  

   
    
   

      

   
   

    
    
      
  



      

      

Pan Oka! tebak, 
obrolan, Kampret 
Na bakal 

$ Ka ea 

aa itoe wet, sebab... 

kamoe seka- 

ja 
UAN di roemah ti- 

ajan ada 
g-kadang 

G dari mertoea 

          

    

      

   
    
    
   

  

9) Minjak Tanah: Harganja masih 

pikiran tentang itoe 
ma tjatat verslag fan-| , tjoema 

$ Kampret sih tidak bisa) tida 

Tha 

pemoeda2 ta dan saudara2 | 

C na tidak 

An ata di Batavia dan N.I. 

“gi 15 3/4, permintaan 15 1/4, penawaran 

i,lbang (p.p) 

' Lada hitam Lampong (p. picol). 

Inawaran 10”/z. 

(mintaan 69, penawaran 70, 
kemaren 71—70, ini hari 

lev, April/Juni 
1 0.75 dan lev. 

: tetap, har| 

eroen lagi. Jang 
oh harga 

. f 2,60 dan f 2,75 
Gea Ba g Harganja masih tetap 

pasarnja seperti biasa. Jang sedia har 
| ja dan 11020 arah 

zubber: Pasarnja ada sangat sepi 
ng djadi, harganja hampir 
robah sebab di Europa, 

masih tetap. Standard 
dan Standard Crepe lev. Maart 

ada pendjoeal harga f 0.16, tapi 
pembeli masih tawar f 0.15'7- lain lev. 
idak ada dibitjarakan. 
Lada Itam Lampoeng: Har 

ganja ada sedikit naikan lagi, karena 
onden, ada koeatan poela dan 

a masih sepi beloem ada ke 
. Lev. Maart dan Maart April 

yaran pembeli f 10.—, samentara 

   

pendjoealnja pegang f 10.25, Telokl 
. IBetoeng, beloem ada noteering. 

Lada poetih: Pasarnja sepi tidak 
jada djadi, harganja masih tetap tidak | 
Tn Lev. sedia dan Maart nom: 

Kofiie Robusta Palembang: 
' Harganja beloem berobah, pasarnja 

tetap. Lev. sedia dan Maart nom: 
f 8.75, jang sedia menoeroet kwaliteit 
f 9— dan f 10.50. 

tetap, tjap Panah harga f 1.20, Devoes 
f 2,42”), tjap Crown f 180 dan tjap 
Koepoe2 f 180. 
Tapioca Meel: Pasarnja beloem 

| Katjang Kedele: Harganja tetap, 
“lpasarnja seperti biasa, Jang sedia 

harga f 4.90 dan f 5.— h 
Pi inang: Pasarnja belaka ada. 

$$ —0— $ 

2 Harga pasar hasil ba 
— Harga pasar hasil boemi dari Han- 

Vereeniging v.d. Rubberhandel dari 25 
s|Maart djam 12,30 tengahari sampai 
26 Maart 1935 aa 12,30 tengahari. 

Karet (p. '/, Kg). 
Mrt.: Java-Std. Sheets T kemaren 

Java-Std. Crepe Mrt.: kemaren 15 
3/4, permintaan 15 1/2, penawaran 16. 
'Koffie Robusta Palem- 

EK. Batavia. Ready: permintaan 
8 3/4 nom, 

Maart: permintahan 8?/, nom. 
Maart-April: permintahan 8?/, nom, 

E,K. Batavia, Ready: permintahan 
10, penawaran 10'/-, 
La permintahan 10, penawaran 
101/z 
Maart-April: permintahan 10'/, pe- 

“E.K. Telok Betong. Ready: 
|permintahan 101: 

Nian 1012. 
3 Ha poetih Muntok (p, picol).f 

   
se & BA Ready.: permintahan 

Cc dn agjia Ana kg.incl. dr) 
ady : kemaren 70, permintaan 69, 

penawaran. TO, “3 
Mrt: kemaren 70, ini hari 70, per- 

  

Mrt. Apr: 
permintaan 69. penawaran 70. 

Apr. Juni: kemaren 73—71, permin 
'70, penawaran 71, 
-Dec.: 2 permintaan Ta: penawa- 

“Juli-Dec: kemaren 75, permintaan 
4, penawaran To 
Citronella OlieC. 

' Ready: permintaan 67 nom.   
        

Pasar Betawi. Tn S1 

| tiada begitoe banjak pe- 
ga sampai 
dian sedikit sadja, se 

Europa dan Amerika ada | 

    

   rigoe, Harganja | 
   

kemaren| 

Han activiteitnja tentara Japan di Cha-| 

Tun .permintaan 67 nom. 

  

Pergerakan militair Japan di 
(0.00. Manchurije. 

Melekaskan pepera- 
| ngan Rusland-Japan. 

1 Bagi pembatja-pembatja jang dengan 
tidak tentoe batja soerat kabar, barang 

ar dan Mongolie pada baroe2 ini ber 

Ikan didjadjahan “Tiongkok. 

1 tembok antara communisme di Rus- 
“Hand dan di Tio .gkok, 

K3 ah harga dil 

fr: 1 

| Mongool. Itoe telah kedjadian beberapa 

|kap militair keras. Mereka pertjaja bisa 

Inja negeri ada tergantoeng dari besar 

Maart April: permintahan 1010, pel 

elsenetan Pak "Tiongkok, Tetapi mere 
x|ka'jang pahamkan dengan betoel pe- 
,Ita-boemi dan politiek Japan di itoe 
»|daerah, nistjaja tahoe, bahwa itoe| 
)|pergerakan boekan ditoedjoekan pada 
Tiongkok, hanja ada satoe serangan 
terhadap pada Rusland jang diakoe- 

Maksoednja adalah adakan satoe 

Kaoem militair Japan bilang, bah- 
j|wa Rusiand dalam keadaan sekarang | 

iajada takoet boeat berperang ketjoeali 
djikalau itoe peperangan dilakoekan 
di negerinja sendiri, sebab koeatirsa- 
Itoe pendekar militair baroe bisa ter- 
baliki pemerentaNan Stalin 
Demikian Japan toetoep tapal watas 

Rusland dan Tiongkok. 
Generaal Jiro Minami, pendek ir pe- 

rang di Manchurije dan dipoedja oleh 
kaoem militair di Japan, dalam tempo 
2 minggoe telah pindahkan iapoenja 
barisan dari Minchukuo sebelah Barat 
dan Selatan Barat ke Mongolie Dalam. 
Berbareng dengan itoe ia telah kirim 
soldadoe-soldadoe berkoeda kedjoe- 
roesan Oetara-Barat.: 

Kota2 Tionghoa jang beberapa anta 
ranja ada diperkoeatkan djatoeh satoe 
persatoe dalam tangannja orang2 Japan. 

Minami telah bikin bingoeng kaoem 

toetoep pintoenja ke Tiongkok, kedja- 
Janan kabilah dilaoetan pasir Gobi j 
sekarang djoega ada diliwati oleh au, 
auto antara Urga, iboe kota dari Mo- 
ngolie, Loear dan Kalgan, pintoe ke 
Peiping. Itoe djalanan telah dipakai 
oleh Rusiand boeat lakoekan iapoenja 
'gerakan-gerakan di Tiongkok, dan me 
roepakan-satoe koentji dari Tiongkok 
Oetara dan Tiongkok Oetara- Barat. 

Japan mempoenjai kepentingan besar 
dengan toetoep tapal watas Rusland— 
Tiongkok, sebab itoe bisa tjegah ber- 
koempoelnja pasoekan merah Tionghoa 
dari Tiongkok sebelah Selatan dan 
tengah dengan pasoekan Rus-Mongool 
di Oetara. 

Itoe pasoekan2 bisa serang Japan 
di Manchi'kuo dari djoeroesan Selatan 
dan Barat. Berbareng dengan itoe 
Rusland akan bisa sebar tjidra di 
Tiongkok, sedang Rusland dan Japan 
'lakoekan perang satoe'sama lain. 

Generaal Minami telah toetoep tapal 
watas Rusland — Tiongkok dengan 
alasan sapoe bersih tapal watas Man- 

chukuo dari bandiet2: Tionghoa dan 

djam sesoedahnja Japan  bertahoekan 
pada doenia ia poehja keinginan 
boeat perdamaian. 

Kapan General Minami, Ambassa- 
deur di Manchukuo dan minister oe- 
roesan perang dari itoe negeri boneka 
akan berhentikan iapoenja actie beloem 
diketahoei di ini waktoe. la ditoen- 
djang oleh satoe golongan jang bersi 

pergi kemana sadja dengan tentaranja 
dan djoega pertjaj3, bahwa kesoeboe 
rannja dan keselamatannja mereka poe 

Idia boeat pegang tangan jang diang 

| Huang Fu, pemimpin jang sekarang 

pimpinan militair di Rusland dengan | 

nja djadjahan. Mereka tjoema mempoe 
injai satoe keinginan, loeaskannegerinja. 

Tentang Generaal Minami ada dibi 
lang, bahwa tidak satoe rintangan bisa 
tjegah ia boeat sampaikan ia poenja 
maksoed jang ia telah pilih sendiri. 

Japan jang 4 tahoen berselang te-j 
lah mendjadi moesoeh jang paling se: 
ngit dari Tiongkok sekarang ingin per 
sobatan dengan Tiongkok jang berse: 

soerkan oleh Japan. 
Satoe diplomaat Japan telah bilang: 

dari Tiongkok- Oetara mendjadi djemoe 
dengan perang soedara di Tiongkck, 
hingga ia madjoekan voorstel boeat 
minta pada Japan soepaja gaboengkan 
Tiongkok-Oetara dengan Marnchukuo 
dan berdirikan satoe. protectoraat di 
itoe daerah. Djikalau ia minta demi- 
kian, apajang Japan bisa berboeat? 
Japan tjoema maoe bikin keada'an jang 
tenteram di Tiongkok“. 

Satoe staatsman dari Rusland mene 
rangkan pada satoe soerat kabar: : 

»Saban sa'at bom peperangan bisa 
meledak di Timoer Djaoeh. Saban pagi 
saja periksa soerat2 kabar boeat me- 
ngetahoei apakah kabinet di Tokyo 
beloem dikoebrakan dan pemimpin 
pemimpinnja di boenoeh soepaja ka- 
oem militair bisa doedoek dalam ka- 
binet. 

Kita tahoe bahwa Japan toenggoe 
ketika jang baik boeat  terdjang 
Rusland, tetapi kita tidak koeatir, se- 
bab soedah siap boeat tangkis segala 
serangan dari fihak Japan. 

Satoe diplomaat Amerikaan bilang : 
»Kita sebetoelnja mesti madjoekan   

  Pare, 

Hutan perisarikatan antara Kito ta 
Rusland soepaja bisa lakoekan penili- 
kan atas militairisme ke Timoer Dja- 
oeh dan djaga perdamaian di Timoer 
djaoeh.“ 

Satalin dan "kawan2nja insjaflebah 
wa mereka tidak bisa keloearken ter 
laloe banjak ongkos boeat keperloean 
militair zonder terbitkan pembrontakan 
antara kaoem tani. Mereka djoega 

linsjaf bahajanja boeat bikin lemah 
tapal watas Rusland di Europa dan 
mempertegoekan tapal watas di Azie. 
Dari itoe Rusland tidak ingin lakoe 
kan peperangan dengan Japan di dae 
rah Manchurije. Matahari. 

  

  

  

VOETBAL 

Aa, 
2 S.S.—Sinar Semarang 

Pembantoe kita dari semarang menga 
barkan bahwa padahari Minggoe jbi. 
antara doea club itoe soedah bertan- 
ding di stadion Semarang dengan ke- 
soedahan 2—1 boeat S.S,5S, 

R.S..S. dioendang oleh 
P.S.LM. Mataram. 

Pembantoe dari Semarang djoega 
mengabarkan bahwa atas oendangan 
nja P.S.LM. maka P.S.LS. padahari 
Minggoe 30 Maart j.a.d. akan bermain 
di Mataram. 

  ” 

Gang Kenanga Noord 17 Senen 

Winkel berdiri dari Tahoen 1 

model-model jang paling baro   

  

Speciaal membikin Soni segala roepa ajaa dengan tanggoe-- 

ngan sebagaimana Dienst Militair tidak boleh telat 1 menit atau 
madjoe. 

diatas. 

Djoega -djoeal roepa-roepa HORLOGE, LONTJENG, wekker 

  amanat .D 2 man Laos 2 ca soni 

Horlogemaker HOESIN H.M,A. 
antar 

e o 

863 tetap bertempat terseboet   e serta sekalian perabotannja. 
    

tu 

    

    

  

  

      
     
    
    
    

Moelai tanggal 

    2 berobah. TAN    arti Tn perjobaan bocat tjaplok lagi| -   N, B Barang siapa belandja, 

dapat extra persenan. 

28 Maart sampai 15 April 

barang-barang moesti dibikin habis. Sebab perloe wang. 

Antero orang2 jang belandja ketjil besar moesti dapat Peanan 

Hi barang2 jang berharga. 

Belandja : SEPERTI zonder bajar! 
Sebab dapai doea kali keoentoengan 

Lekas dalang, djangan sampai kehabisan ! 
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       P3 3 | mt AN San Roepa-roepa Maizan dan batoe 
2 Tn, toenggoel dibikin sama 
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  KANTOR BUNING 
' CHERIBON 3 TJANGKOL 28 

- 54 £ 
  

  

  

HARGA SEKARANG! 

Kain pandjang Banjoe- 
mas pinggir.f 1,75 f 2,50 

Kain. pandjang Banjoe- 
mas polos, f1,60 f 2,25 

Kain pandjang Tjiamis 
pinggir £ 1,80 f 2,45 

Kain pandjang Tjiamis 
polos f1,50 f2,00 

Kain pandjang Solo toe- 
lis 11,85. 12,59 
Kain pandjang Solo Bi- 
asa f1,00 f 1.50 

Kain pandjang Tasikme- 
laja f 1,25 f 1.60 
  

Prijscorant Gratis 
      

Tenoenan Indonesia 
asli. 

S:roeng Samarinda f 1,85 
y 220 ERP 

. Saroeng Garoet f1,75 
Id ) f2.— f2.45 

i Saroeng Donggala f2,25 f 2,75 £ 3,50. 
Saroeng Gheribon f1,80 f 2,20 f 2,70. 

  
' Menoenggoe 

Batik en Palekat handel 

Po Toko ,MOEDA" 
- Pasar Senen No. 159 Batavia Centrum. 

berarti kunst. 

|vauwau 

  
    
  

.. 

Toean-toean dan Njonia 

Apa soedah kenal atau soedah pernah dahar ini Dodol ?. 
“Kalau beloem, baik-mengenalkan pada kita poenja adres. 

. Kita akan sediakan oentoek dahar dengan gratis, — - a 

— Kalau toean2 soedah “menjaksikan baroe dapat menoendjoekan bahwa ini 

Dodol ada satoe-satoenja koeweh jang boleh di poedji, 
s Karna dari rasa maoe poen kwaliteitnja tidak bisa berobah selamaslama- 

nja. Banjak matjem Dodol jang seroepa kita poenja pembikinan tapi beloem 
. mendapat Diploma seperti kita poenja keloearan. : , 

» Kita poenja Dodol selain soedah banjak dapet poedjian di mana-mana 
| djoega telah mendapat Diploma dari Pasar- Gambir tahoen 1933. 

   
Na "Tfobalah ambil kesempatan oentoek menjaksikan. 

Aa un Menoenggoe dengan hormat 

— , ea 3 Hoofd Agent Batavia - Centrum 

: 1 “N.M.H. ALIE 
Kemajoran Gang Sampi No. 22 ha 5 

LN D0 dan Bisa bel pada 
| “S.M. SOEBRATA ' 

— Drukkerijweg Samping Boei Gang Tengah 

“ atau ap Batavia SAN ta 

    

Electrische - Drukkerij 
»PENGHAREPAN” 

Oude Kerkhofweg 36 

Mentjitak dari 

sampai besar. 

Bandoeng 

Pertjitakan kita ada 
64 

  

  

  

MEUBELHANDEL 

IHADJI DJAMALOEDIN| 
16 Ilir-Passarstraat-dekat Hotel 

» CENTRUM“ — Palembang, 

Sedia dan djoecal roepa2 barang 
perkakas perhiasan roemah tangga 
seperti : 

Lemari - Zittje-Medja Toelis - Media 
Makan - Koersi - Randjang - Bultzak, 
dh 

Pendjoealan dengan , Contant” 
dan :, Huurkoop”. : 

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

178 

  

  

ng
 “ Risalah Pertimbangan boeat : 

melakoekan poeasa 

Ramodhan. 
2A 

Jaitoe seboeah kitab hueroef 
Arab bahasa Melajce jang me- 
nerangkan kapan moelai poeasa 
tiap-tiap boelan Ramodhan dan 
mentjari Awal tiap-tiap 
boelan serta berisi almanak 
boelan Arab boeat seoemoer 
hidoep. 

Pesanlah lekas harga tjoemah 

f 0.25 sama ongkos kirim. 

Terkarang dan didjoeal oleh : 

Kemas Hadji Abdullah 
5 Oeloe Palembang 

197 

  

INFORMATIE-ADMINISTRATIE 
& INCASSO BUREAU 

SUMATRA" 
PALEMBANG 

Diatas toko Meubel H. Djama- 

loedin — 16 Ilir Pasarbaroesiraat 

Sanggoep mengoeroeskan: 

Segala Belastingzaken, 

Perkara2 Civiel di moeka Hakim, 

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

Toean2 jang berkepentingan di- 

persilahkan ambil perhoeboengan, 
ongkos2 ditanggoeng mengimbang: 

keadaan, kalau perloe kita vrijkan. 

Menoenggoe dengan hormat, 

Directie, 

179 R. M. NOERDIN   

pekerdjaan ketjili 

  

    

Soeka mendapat spatoe voetbal jang djempol ? 

dan Harga moerah? . 

| Koendjoengilah toko kita atau 

mintak prijscourant 1935 - 

Persediaan tjoekoep dari roepa-roepa 

spatoe-sloffen Sandalen enz. 

Model paling bagoes-harga ber- 

sangan-kwaliteit paling- djempol. 

SCHOENMAGALZIJN NEW YORK Company | 5 1 
Molenvliet Oost 61 — Batavia-C. 

  

  —— ma 
mna     
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Be 
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8 

  

: VAN HINDUSTAN 
5 

Ini Tabib jang asli soedah 40 tahoen lamanja tersohor dan bekend 
di Kota Batavia-Centrum, baroe datang lagi dan tinggal di tempat 

lama djoega jang terseboet di bawah. " 

Dan sekalian toean2, njonja2 dan soedara2 soedah terkenal jang 

saja soedah mengobati segala roepa2 penjakit seperti ambeien" en n
a
 

" pan 
Sd io lol Ill dd d0 1 

1 flesch 10 gram A F 0.50 sekarang boeat reclame f 0.25, 
ln: 20 »- B, 1— boeat:sakit mata-lama, : 

  
  

  

  

    
Njonja tjari Ketjap jang enak? 
Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani" 
Monster, djika diminta, dikasi pertjoe- 
ma, mintalah sekarang. Habis boelan 
atoer pesenan, 
Bisa didapat di : 
Waroeng Doso Setijo— Tanah Tinggi. 

Toean Tarmat Coop. Gang Melati 
Rawa Mangoen. 

Toean Djajanoerhenda—Poelo Pioen 
Petodjo. 

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

Kp. Sawah.     

   
Soedah datang Asli Tabib soedah datang 

TABIB Dr. ABDULKARIEM 
      

  

  

hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm zonder operatie: 

Baroe boeka lagi di Molenvliet Oost 15 sebelah Ilir Weeskamer 
Batavia-Centrum, 

Menoenggoe dengan hormat, 

TABIB Dr, ABDULKARIEM 

Molenviiet Oost No. 15 sebelah Weeskamer Bt.-C. n
d
 

100 

    

Kenapa matanja P " | 
Djangan didjawab, lebih baik diam-diam pergi sadja ke » 

Kliniek Dr. Koetjing Pasar Senen 214 Batavia-C. bawa wang 
of. tidak sama sadja ditanggoeng moesti dapat obat, tidak pilih 
orangnja semoeanja diterima dengan hormat, dioeroes beres 
penjakit doeloe dan nomor dibelakang sekali baroe bitjara per- 
kara wang. o 

lo. 30, BB, L50 boeat sakit mata iama dan lamoer, 
1 » 350», €C, 2.50 boeat trachoom dan sakit mata berat, 
djoeal lagi rapat bagoes. Tjari Agent di mana-mana tempat. 
Roepa-roepa penjakit koelit, 1 flesch 10 c.c. Taulin olie f 0.25, 
1 pot 10 c.c. taulin zalf f 025, 1 pot 20 c.c. taulin zalf f 0,40. 
Cattaulino, koentjinja tenaga laki-laki reclame prijs f 0.50. , 
Panau zalf 1 pot garantie f 0,50, 
Catapodi, speciaal boeat mempertahankan roesianja prampoean 1 
1 flesch f 0,50, 
Obat sakit kepala digosoken, 1 flesch 5 c.c. The Cat. Balm 
f 0,15, 1 pot 10c.c. f 0,25 dan 20 c.c. f 0,40. Boleh kirim 
Rembours. Kliniek diboeka saben hari katjoeali hari besar, 
Preksa penjakit vrij. Hoofdagent West Java Roemah obat TAY 
AN HO Glodok Batavia, ENG HO TONG Cheribin, Toko DE 
ECHT SADJOESI Buitenzorg. 

a KLINIEK DOKTER KOETJING. " 
B4 The Cat Medical Hall Pasar Senen — Batavia Centrum. 8 # 

NN AIR RERE 

Eu ai 
DJIKA KAOE INGIN TINGGAL TJANTIK PAKE LPFKAS, 

JAITOE ! 

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

KWALITEITNJA BATIK DAN MOERAH 
HARGANYA ,TJOEMA MINJAK RAMBOET 

HAAR OME , | 

| 
JANG PALING 

TERKENAL 

     

  

  

Ui 

      
Haroem dan ETnen (oke 

B wa 5 
“el sa 

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

    

   

    
Bisa dapet beli diantero tempat. 

4 

Hoofd-Depot Patent-Medic: Handel 
GALENICA" )     23 Tanah Abang 34, Batavia-c. | 
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emandangan 
No. 290 Rebo, 27 Maart 1935 bagta ke 3 

      
# Seorang doctor dalam iimoe fif'safat dan achii 

ss sjair bangsa Timoer. 
  

Lezing dari R Odjoh Ardiwinata 
di Bandoeng. 

Tn 

Kepada nama Rabbindranath 

Tagore ini, ialah seorang achli fil- 

safat dan penjair bangsa Timoer, 

bangsa India, seorangpoen teroetama 

toean2 goeroe tidak akan ada jang 
tidak mengetahoeinja akan mengenali- 

ja, sebab” setelah terdengar sadja 

nama Rabbindranath Tagore ini, maka 

“tjita2 dan angan2-nja itoe terlihatlah 

.melajang dalam pergoeroean S han- 
tiniketan, dilapang tanah Beng- 

gala itoe. Bahkan kita masih ingat, 

bahwa kira-kira 5 tahoen jang telah 

laloe, beliau soedahlah datang di 

Poelau Djawa ini, datang dengan 
mengandoeng maksoed akan melihat 
den memperhatikan kesoestraan dan 

keseniannja orang Bali. 

Soerat-soerat kabar, baik s.k. bangsa 

Indonesier atau Tionghoa, maoepoen 

sk. banga Roetih, ramai Sama-sama 

membikin pemandangan tentang tamoe 

jang terkenal ini. seorang tamoe jang 

sengadja memeriksa dan menjelidiki 

serta  mempeladjari bekas-bekasnja 

toeroenan-toeroenan poedjangga Indie, 

jang menjebarkan ilmoe dan pengala- 

man kepada kita di Poelau Djawa ini. 

Dr. Rabbindranath Tagore boekan 
sadja menjebar namanja jang baik 

dan wangi itoe melainkan dalam hal 

pendidikan sadja, tetapi djoegater 

oetama tentang kepoedjanggaan. 

bahkan djika kita membatja toelisan 

toelisan - pendapatannja, bolehlah kita 

' bilang, bahwa Rabbindranath Tagore 
poedjangga pra- 

mita. berani diloear dan 
itoe seoran 
wira isa 
didalamnja. 

Maka sebeloemnja membitjarakan, 

memeriksa dan keadaan jang langsoeng 

jang mengenai kepada Rabbindranath 
Tagore sendiri, marilah lebih doeloe 

mentjari asal-oesoel atau toeroenannja 
Rabbindranath Tagore itoe, 

Berhoeboeng dengan kekoerangan 

penerangan, maka memeriksanja dan 

mentjarinja itoe, saja tidak bisa sampai 

di poesatnja mata air itoe tetapi hanja 

bisa sampai pada tempat dimana air 

itoe teroes sadja langsoeng mengalir 
kepada Rabbindranath Tagore itoe, 

 Devendranath Tagore. 

Ajahnja Rabbindranath Tagore 
itoe ialah Devendranath Tago 
re jang dilshirkan di Calcutta 
pada boelan Mei“1817. Setelah beliau 
keloear dari sekolah rendah dalam oe- 
sia 14 tahoen, laloe beliau meneroeskan 

|. pengadjarannja disekolah pertengahan. 
Moelai beliau menerima peladjaran 

kebathinan ialah dari neneknja. 
Ketika beliau beroesia 18 tahoen, 

maka neneknja itoe sakit keras, sehing 
ga karena menoeroet achli-waris soedah 
tidak ada lagi pengharapan, maka ne- 
nek beliau itoe “digotong (dipikoel ke 
pinggir kali Ganges. Devendranath 
Tagore doedoek disamping neneknja 
itoe, “serta pada itoe waktoe beliau 
merasa mendapat (kedatangan) ilham, 
bahwa semoea jang mendjadi atau 
berada ini. adalah bajang2anja beliau, 

| dan itoe waktoe djoega beliau merasa 
— mendapat 'soeatoe kesenangan (keni' 

| matan) jg tidak bisa tergambar dengan 
— perkataan. . 

- Sekalipoen ketika neneknja masih 
“ 'koeat dan sehat boleh dikata saban 

siang dan malam beliau dipeladjari pe 
ngetahoean keoetamaan, tetapi oleh be 
liau di sia-siakan sadja, sebab perasaan 
nja. disendikan atau didasarkan pada 
pertjintaan, kasih dan sajang. Akan teta 
pi ketika neneknja itoeakan datang pada 

- hari penghabisan, maka roepa2 so'al 
jang tadinja sama sekali tidak terasa 

| dan teringat, timbokllah. Apakah aga 
“ma itoe ? Siapakah toean itoe ? 

Sebabnja beliau sama sekali itoe 
"| waktoe tidak mempoenj2i pikiran dan 

perasaan tentang kebathinan itse, ka- 

“rena ketika beroesia 18 tahoen itoe 
' beliau adalah dikasihi dan disajangi 
(diogo) jang loear biasa oleh neneknja 
itoe, sedang oentoek menjajanginja 
Hn memang sedia ialah kekajaannja, 
Jtoe, 

  

Setelah beliau ditinggal oleh nenek 
nja itoe, perasaan atau nafsoe ingin 
mengetahoei kerohanian adalah nampak 
tetapi tidak poetoes2 beliaw ada dalam 
kebingoengan, karena tidak ada jang 
bisa ditanja oentoek mempenoehi pada 
nafsoenja itoe. & 

Pertanjaan2 jang tidak bisa dilinjap 
kan ialah: Haroes bagaimanakah sem 
poernanja hidoep itoe? Apakah Toe 
han itoe ada, bagaimana roepanja, dan 
dimana ,. , ? Roepa2 godaan didoe 
nia ini diperangi, tetapi mengapakah 
Toehan tidak soeka mendekati. Oleh 
karena itoe dapatlah perasaan jang hi 
doep ini tidak disertai dengan keni'ma 
tannja, setingkah lakoe itoe tidak men 
djadi kesenangan. Haroes pergi kema 
nakah mentjari ilmoe dan pengetahoe 
an jang sedjati itoe ? Jah . , . barang 
kali dalam kitab! Dalam waktoe mem 
peladjari kitab2 itoe beliau pernahlah 
kenal dengan seorang ketoeca dari se 
bocah pergoeroean, jang memberi pe 
ladjaran dalam Sangsekerta. 

Pada soeatoe hari, setelah beliau itoe 
pandai membatja boekoe2 Sangseker- 
ta, tertariklah soenggoeh beliau oleh 
kalimat (ajat) dalam 'boekoe Maha 
Barata: Djikatoean pertjaja kepada 
Agama, kalau toean selaloe menafakoe 
ri agama, maka diacherat dapatlah 
teman, ialah agama itoe. Akan tetapi 
sebaliknja, sekalipoen banting-toelang 
tocan membela doenia, maka doenia 
itoe soedah tentoe tidak akan selama 
nja terpegang oleh kita. 
Soedah tentoe, jang memang tadinja 

soedah mempoenjai bakat (tabeat) atau 
dasar demikian, dan sekarang seolah- 
olah dapat toedoeh djalan jang boehji 
nja begitoe, maka tertariklah nafsoenja 
beliau kedjoeroesan itoe. 

Selainnja kitab2 Sangsekerta jang di 
peladjari oleh beliau itoe, djoega roe- 
pa2 boekoe tentang ilmoe filsafat ke- 
locaran dari Inggris tidak ketinggalan 
dibatjanja dan  diperhatikannja de 
ngan soenggoeh2. Tetapi sekalipoen 
demikian banjaknja pengalamannja be 
liau masih tetap mempoenjai perasaan: 
kosong...tidakberisi..., 

Apakah hidoepnja manoesia itoe te- 
rikat oleh natuur ? Kalau begitoe lam 
bat laoen mesti hantjoer loeloeh se- 
hingga linjapnja, 

Pengetahoean... apakah se 
soenggoehnja pengetahoean itoe ? Itoe 
melainkan bajangan sadja, bajangan 
jang diterima oleh pantjadria atau ang 
gauta jang laloe dikirimkan kedalam 
otak, Apakah tidak ada djalan lain 
jang teroes Iangsoeng bisa sampai pada 
tempat tahoenja itoe? Djawaban 
jg terdapat dalam filsafat Barat soedah 
bisa memoeaskan hati oentoek orang 
jang keboetoehannja itoe hanja sampai 
pada natuur sadja, tetapi boeat beliau 
samasekali tidak. Sebab jang teroes 
meneroes dirasakan oleh beliau itoe, 
ialah perasaaan jang lebih djaoeh lagi 
dari natuur, jaitoe Toehan.... 
Allah gt, 

Karena sekalipoen beliau teroes me 
rasakannja dalam hal itoe, tetapi tetap 
tidak terasa, maka sering poela beliau 
poetoes asa serta berpikir, djika begi 

toe lebih baik mati sadja. 
Maka pada satoe saat, ketika beliau 

doedoek sambil mengenang ngenang- 
kan pikirannja, tiha2 dapatlah soeatoe 
penerang. Jang: memboeka pikiran be 
liaw sehingga mendjadi terang itoe, 
ialah perkataannja seperti berikoet : 
Saja melihat baji jang oemoernja ba- 
roe harian sadja sedang menjoesoe ke 
pada iboenja. Siapakah jang mempe- 
ladjari baji itoe menjoesoe? Hanja 
Dia jang mempoenjai sifat kasih. 
Dan poela siapakah poela jang melan 
tarankan si-iboe sajang kepada anak- 
nja itoe ?- Jaitoe jang melantarankan 
keloearnja air soesoe itoe. Ialah Allah 
itoe, jang mengetahoei keperloean mach 
loeknja. ' Anggar2an Dia (Allah) 
itoelah jang didjalankan dan ditoeroet 
oleh seloeroeh (sekalian) alam itoe. 
Djadi jang melantarankan itoe, kata jg 
melamoen, hanja barang jang loemajan 
sekali. 

Sekarang dimana malam kita meli-   hat bintang bersinar dan berkilat2 di 
langit, boekanlah menjipta jang mem 

“ 

  

  

poenjai perboeatan itoe, tetapi terasa 
bahwa itoe semoea perboeatannja Al- 
lah bahwa semoea jang timboel itoe 
dilantarankan oleh kemaoeannja (wil) 
oleh koedrat iradatnja. 

Y 3. 

Pada soeatoe hari, Devendranaih 
Tagore ingat pada Ram Mohun Ray 
jang mendirikan perhimpoenan keba- 
thinan Bratrmo Somadjs. Jang masoek 
dalam perhimpoenan ini sedikit sekali. 
Malah setelah Ram Mohum Ray me- 
ninggal doenia djoega, jang meneroes 
kannja perhimpoenan itoe jaitoe Ram 
chanda Didyavagisch tidak bisa meng 
ichtiarkan agar perhimpoenan dalam 
oeroesan kebathinan itoe menjebar. 

Kebetoelan pada soeatoe hari, De- 
vendranat Tagore menerima satoe koe 
tipan dari satoe boekoe Sangsekerta, 
Teroes diperhatikan dan dirasakan, 
tetapi tidaklah terdapat maksoednja. 
Maka menoeroet faham tetangganja, 
laloe beliau menanja kepada Rama- 
chanda, dan sekarang ternjata, bahwa 
koetipan 'itoe adalah koetipan dari 
Oepanishad, jangmana boenjinja: Dji 
ka diseloeroeh isi penoehlah dengan 
Soetji, dimanakah lagi adanja keti- 
dak benaran? 

  

  

  

Orang P.S.LI, Palembang 
dipanggili P.I.D. 
Masih diteroeskan. 

Menjamboeng kabaran jang termoeat 
didalam ,,Pemandangan” tanggal 21 
ini boelan tentang pengoesoetan P.I.D. 
atas cursus2 P.S.I.IL Palembang, lebih 
djaoeh dapat diteroeskan lagi, bahwa 
besok harinja pemeriksaan masih di 
teroeskan kepada anggota2 bestuur 
ialah toean2 Chozawi, Dentjik, Naning 
dan lagi lainnja jang kita loepa nama 
nja. 

Djoega pemeriksaan kepada mereka 
ini sama djoega dengan pemeriksaan 
jang dilakoekan kepada lain2 anggota 
bestuur jang soedah dipanggili lebih 
doeloe. 

Apa pemeriksaan akan diteroeskan 
lagi kepada anggota2 jang dikira meng 
hadiri cursus2 jang dikatakan, itoelah 
beloem dapat dikabarkan dengan pasti 

Bestuur Partindo Palembang jang 
terhoekoem. 

Sedikitharilagi akan 
keloear. 

Pernah dikabarkan didalam ,,Pe- 
mandangan” ini tentang spreekdelictnja 
tiga Partindisten di Palembang, di 
mana. berkesoedahan toean Abdoel- 
hamid voorzitter tjabang dihoekoem 
1 tahoen 9 boelan, toean2 Aboehoesin 

dan Atmodjo anggota dan komisaris 
tiabang masing2 dihoekoem 1 tahoen 
6 boelan.. 

Kedoea toean jang terseboet bela- 
kangan ini menoeroet perhitoengan 
pada tanggal 8 April dimoeka akan 
genaplah mendjalani hoekoemannja, 
dan mereka akan dimerdekakan. Ke- 
doeanja mendjalani hoekoeman dipen- 
djara Palembang. 

Sedang toean Abdulhamid, jang 
sekarang ada diboei Soekamiskin, 
akan keloear nanti ditanggal 10 boe- 
lan Juli dimoeka. 

—0— 

Potongan gadji Goeroe-goeroe 
regentschap Poerwokerto. 

Goeroe2 Volkscholen dari Djatila- 
wang, Kedoengbanteng, Wangon dan 
Poerwokerto telah mengadakan com 
binatie - vergadering ' 'membitjarakan 
tentang itoe potongan gadji Volkson- 
derwijszers di regentschap Poerwo- 
kerto moelai tanggal 1 Februari 1935. 

Mereka menimbang bahwa kedja- 
dian ini ada sangat menjedihkan ke 
pada kaoem goeroe2 terseboet, se- 
dang hal ini katanja ada bersalahan 
dengan H.B.B.L. terboekti bahwa ini 
potongan gadji tidak dikenakan pada 
Voiksonderwijzers seoemoemnja, 

Oleh sebab itoe maka kaoem goe- 
roe-goeroe di regentschap Poerwo- 
kerto itoe mengadakan motie jang di 
kirimkannja - kepada Verbond Bestuur 
P.G,I. Hoofdbestuur Groepsbonden, 
afdeelingbesturen dan kepada anggau 
ta2 seoemoemnja soepaja menjokong 
dan mengoeatkan actie mereka ini, 
poen pada segenap pers memintak soe 
paja jang berwadjib soeka menetapkan 
sadja gadji2 Volksonderwijzers dire- 
gentschap Poerwokerto itoe menoeroet 
sebagaimana H.B,B,L, 

— GO— 

Perdjalanan Wali Negeri. 

Dikabarkan bahwa. Mr. Peekema, 
Regeeringsgemachtigde voor Algemee 
ne Zaken, akan ikoet dengan Wali 

Negeri didalam perdjalannja di tanah 
Djawa Timoer dan poelau Bali ialah 
oentoek Regenten Conferentie di Djawa 
Tengah dan di Djawa Timoer. 
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SBOEN ,CITRONELL s 
Terbikin dari Minjak Seren haroem baoenja: banjak boesa: awet dipakenja boeat 
tjoetji segala matjem Toean dan Njonja poenja pakean jang paling haloes, dan 
taro dalem Toean dan Njonja po€nja Waschtafel. 

Toko toko dengen harga 

lebi f 0.1'/, per potong 
f0:03 . per potong 

i selaloe goenaken ini Saboen ,/Citronella" 
Djikaloe Toeaa dan Njonja poenja langganan belon ada sedia boleh minta teroes 

dan tjonto pada. 

ZEEPFABRIEK ,PRINSEVLAAN" 
Telefoon Bat. 719 

  

| stel PARKER-VACUMATIC 

1 Portable Gramofoon met 3 p 
1 stel PARKER A.B.C. vulpenh 

pada semoeca kitapoenja moeri 

pada moerid-moerid dari lain2 

lihat letters- dan soedah dapat ,,di 

Gg. KLIENTJI BINNEN 49     

PERSEN PERTJOEMA 
(Gratis Cadeau) 

Semoea barang2 diatas, kita akan kasi PERSENAN PERTJOEMA 

»Diploma" atau jang beloem -jang masih beladjar-| dan djoega ,. 

Keterangan lebih djaoeh bisa dapat pada 

TYPEWRITING-COURSE ,T HE SPEED” 

BATAVIA-CENTRUM: 

#5 

vulpenhouder & 

sa. F 20.— vulpotlood, harga. 

laten & 0.» 13.-— 

ouder & 

vulpotlood, PN an aan Pe aa 

d-moerid (baik jang soedah dapat 

Type-cursus jang bisa (ypen-zonder 

ploma.typen“ dalem ini tahoen 1935. 

— STRAAT Gg. KLIENTJI     x 
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Oeroesan karet. 

Assistent Resident oentoek oeroesan 
pembatasan karet, ini hari berangkat 
ke Palembang dan Borneo Barat oen 
toek membitjarakan bagaimana itoe 
atoeran2 pembatasan mesti dilakoekan 
nja dan oentoek apakah itoe ocang 
pendapatan bea karet akan dipergoe 
nakannja. “| 

Barangkali di tengah2nja boelan 

April ia akan kembali lagi. 
—0— 

Sewa roemah di Indonesia. 
Pemerintah menerima rapport ten- 

tang harga2nja sewa2 roemah sesoe- 

dahnja tahoen 1929, rapport mana 

ada satoe bagian dari pemandangan 

tentang keadaan2 pereconomian Sse- 

soedahnja datang malaise. 
—O— 

Oentoek mentjegah pemadatan. 
Directeur Financien diberi koeasa 

oentoek memberi oeang banjaknja 

f 2500.— kepada Anti. Opium Vereeni 
ging di Betawi oentoek membikin pro 

paganda terhadap pemadatan di dalam 
tahoen 1935. 

  

  

VOETBAL 

Pertandingan .Indonesia Moeda” 
contra T.N.H. Tegal. 

Pada tanggal 24 Maart 1935, ber- 
tempat ditanah lapang Slerok |Tegal) 

antara s.v.).M. melawan TNH dipimpin 
oleh toean C. Bastiaans sebagai pemi 
sah. Perloe kita kabarkan, jang TNH 
jalah satoe club jang baroe berdiri di 
Tegal, tetapi spelersnja semoeanja 
dari club J. A. A. jang terkenal, tetapi 
djoega pernah dikalahkan oleh I.M. 
Sajang sekali jang pertandingan diatas 
IM. tidak mengompleetkan spelersnja. 

Sekira djam 5 percies fluit berboe- 
nji, doea-doeanja menoeroenkan pasa- 
ngannja, 

Bal pertama diambil oleh fihak T.N. 
H. jang dengan langsoeng di overkan 
ke Teng Liong, tetapi oleh Soekarno 
ditahan, djangan sampai teroes mene- 
roes ke bentengnja, bal sampai dimoe 
kanja Soehadi dengan overannja jg. 
terkenal bal sampai dimoeka benteng 
moesoeh, 

Tetapi Khe Tjin tidak maoe tinggal 
diam, tangkap dan dengan segera bal 
sampai di Jappie djago T. N. H. jang 
terkenal gesit. 

Begitoelah doea-doea fihak memper- 
tahankan bentengnja, dan mendjaga 
ke hormatannja hingga pouze staad 
tetapi mendjadi 0—0. 

Sesoedah membasahi tenggorokan-   nja masing-masing, maka pertandingag 
di moelai lagi, poen kedoea fihak me 

3oedah difangsoengkan pertandingan | 

noendjoekkan permainannja jang cor- 
rest, dan lebih baik dari pada permai- 
nan sebeloemnja pouze. Svenggoehlah 
membikin gembiranja penonton. Bebe 
rapa kans diri IM. tetapi selamanja 
di tangkis kenbali oleh Khe -Tjin. 
Djam 5.15 soeling berboenji tanda 
permainan habis, maka stand tetap 0-0. 

— Gg — 

BADMINTON 
di Palembang, 

Mereboet beker dan 
schilder. 

Hari Minggoe jang liwat pertandi- 
ngan diteroeskan antara Masa versus 
Serelo, doea club jang masoek bagian 
koeat. Permainan dimoelai ajam 4 sore, 

T Pasangan A. terdiri dari toean2 M. 
Jasin-R..Machmoed (dari Masa) dan 
Mgs. Hasanoeddin-Mgs. Saifoeddin (da 
ri Serelo). Set pertama dan kedoeabecr 
kesoedahan 9—12,21—15, oleh sebab 
permainan diteroeskan (longset) dan 
kesoedahannja 16—21 boeat kemena- 
ngan Serelo, 

Pasangan B-. terdiri dari toean2 R. 
Azis-Boedjang jr. (dari Masa) dan 
Mgs, Achmad-Mgs. Mohd. Akib (dari 
Serelo', berkesoedahan 21—15, 21—12 
boeat kemenangannja Masa. 

Ketika pasangan C, moesti main ter 
njata satoe speler dari Masa tidak da 
tang. Pihak Serelo minta soepaja Ma- 
sa didjatoehk:n kalah, tetapi satoe spe 
ler Serelo sendiri mengatakan kemena 
ngan begitoe onsportief. Achirnja ini 
sore djoega Bestuyr Bond mengadakan 
vergadering, kepoetoesannja pertandi- 

ngan Masa dan Serelo moesti diteroes 
kan pada hari Minggoe dimoeka. 

Farokakasih beker. 

Kita dapat kabar dari Pengoeroes 
Persatoean Perhimpoenan Badminton 
Seriwidjaja, bahwa dari Faroka ada 
diterima satoe beker, roepanja ini fa- 
briek: sigaret ada menaroeh perhatian 
atas kemadjoean dan populairnja P.P, 
B.S, haimana tidak diloepakan olehnja 
oentoek bereclame. 

Berhoeboeng dengan hadiah Faroka 
ini, maka sesoedah selesai pertandingan 
mereboet Dempo-beker dan schitder 

dingan bertoeroet2 oentoek mereboet- 
kan itoe Faroka-beker. Boeat ini kita 
bisa kabarkan bahwa P:P.B.S, sengadja 
adakan pertandingan seloeasnja, artinja 
tidak dalam lingkoengan Bond itoe 
sadja, tetapi djoega mengoendangi 
lain-lain club Badminton diloear itoe 
Bond, baik jang ada dikota maoepoen 
jang ada di Bovenlanden, seperti dari 
Tandjoeng Radja, Kajoe Agoeng, Batoe 
radja dan lain-lain tempat lagi. .. 

Perloe diterangkan sedikit, di Boven 
landen Palembang djoega ini permainan 
Sport sangat digemari, hampir setiap 
doesoen ada poenjakan beberapa court, 
dan pemainnja boekan sadja laki-laki 
jaitae. boedjang2 teroetamanja, tetapi 
djoega gadis-gadis.   

& 5 : Kg 3 “3 & jai $ | Ta Ai ak SA ee TR Dl ia 
Mae ME un makai 

diatas, akan diadakan poela pertan-: 

   



   

        

    

       
     
       

     
    

       

       

      

      
   

              

  

  

"8 1 Tn 2 Advertenties 
Diminta -selaat- -laatnja djam 1 
pagi dari dimoeatnja soedah kita 
terima, djika liwat kita tidak 
tanggoeng boeat dimoeatnja pada 
hari itoe 

. ne PATJAR bisa diterima tjoema 

: On Be ALA sampai djam 10.30 pagi dari 

PR EN Pena 9. hari dimoeatkannja. 

Mena : $ Administratie : Pemandangan 
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Mamps! sigaret dari perak dalem ena moelai 

Sendok thee dari tapi: perak, per doziju dalem 

FRMA KOUW & LIE 

Pasar Baroe 88. —  Telf. WI. 1535.  —  Batavia-C. 

| mean Gara2nja Doenia soedah toeg ss 

.Toean-toean Njonja - njonja kepingin taoe Span lekaslah datang 

GA Ini "selamanja sama adres terseboet dibawah, 

| PASAR SENEN 121—123 di BATAVIA-C, 

 mendajaan “5 Solo — Phidste — Tabitear Galoenggoengweg 
“$ 122 

  

Kantjing Jas dari Parlemoer terboengkoes 

perak 935/000 per stel (6 bidji| . : K : SF 2— 

Dompet sigaret dari lapis perak p St...» 1.15 

MAT Aa .F 9.— 

etui F 675 per '/, dozijn etui F 3.50 

Horlo g e tangan boeat Njonja dari CHROMIUM dengen 

pita item. Perkakas Anker. : Y . F 15.- 

Horloge tangan boeat Njonja dari MAS 14 krt. 
F. 15.— F. 25.— F. 30.— 

Horloge tangan boeat To ean dari CHROMIUM moelai 
dari, : SPB. 

: dari MAS 14 krt. F 60.- 
” ” ” ” 

Sedia roepa-roepa model jang paling baroe. 

TOKO MAS — INTEN   
Paling 

& 

1 Saroeng harga 7 Cent per lembar. 

5 ) 1 5 7. 9 ” ,- ” 

4 ” 5 12 ” ” » 

Persediaan dari Afd. Batik paling besar. 

MENOENGGOE i 

CENTRAAL BATIK 19535 

ISMAILDJALIL & Co,” 

'Berkenalaniah pada kita. Selamanja 

kita ada sedia dari matjem? kain djas 

len djoega kita poenja potongan telah 

Idapat poedjian segenap bangsa rapi 

Ipekerdjaan rapi—tjepat. Djoega dasi 

Iwol tropical. 

  

I KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 1 PAN TN KT Tea Na 8 

| Sawah Besar 2-—0 Batavia-Centrum 
a 

Telegram-adres : BAKRI . 

seperti : Wol, Palmbeach, lenen, dril, 

dan netjis. Potongan setjara modern, 
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Onderlinge Levensverzekering Maatschappy 

»"BOEMI -POETERA" 2 
DJOKJAKARTA 

ma 2 
— non nan Kan mna .| 

: - 

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. 

        The Metropolitan English 

Night Sckuol 

10, Schoolweg Noord, Batavia-C. 
Phone 3835 WI. 

    

Terima moerid baroe boeat 
beladjar bahasa Inggeris. 

Ditanggoeng bisa bitjara da- 
lam tiga boelan. 

Peladjaran lain: Shorthand, 

Typewriting, Correspondence. 

Director, 

B. SAWARANDASS 

9 Registered teacher 
199       
  

Kleermaker 

MOEDAHAM 
ex toekang ditoko Oger Freres 

  

bagoes enak dipake. Boektikenlah saja 

poenja pekerdjaan dikleermaker jang 

terseboet, dan soedah banjak poedjian 

diantero Langganan? dari saja poenja 

potongan. 

: MOEDAHAM 39 
  

  

KLEERMAKER 

SOEGRI 
& 

Chemische—Wasscherij 

.DE ZON'" 
Kebondjatiweg 49 — Bandoeng 

Kita bisa membikin pakean 
Toean seroemah tangga, dari 
ketjil sampe besar. Kaen 
(stof) disediaken. 
Maakloon ongkos bikin) di- 
itoeng moerah. 
Harga pakean, baik pakean 

“ toea atau anak, bersaingan. 
Toekang potong dan 

djait boleh dipertjaja. 
Selamanja menoeroet ,systeem 
modern, 

Oeroesan Chemische Wasscherij. 
Bisa bikin baroe barang .jang 
soedah toea. 
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Poedjian tidak perloe lagi. Mintalah dengan gratis prospectus 

pada Directie atau Agent2 diseloeroeh Indonesia. “Inn 

  

  

  

  TESTUEEK ,BAN AN" 
Senen 83 — Telf. WI. 314 — Batavia.Centrum, 

  

« Terima Menhan Dokter 

Boleh ambil dan anterken 
& 

1 diroemah 

38 Franco. 

  

Petodjo Binatoe No, 18 Gang | Batavia-Centrum 1 

Djikaloe toean2 ingin potongan jang 

  

  

SOEDAH TERBIT 

.Krisis Ekonomi 
  dan Kapitalisme” 
  

    

     
    

  

   

  

   

          

   
   

  

   
   
   
    
    

|. Awas dan Ati Ati! 
Publiek djangan pertjaja merk dan toko sadja. 

Hal lebih doeloe Senen No. 135. 

BATIK HANDEL 

TOKO 'M.. MAASOEM” 
SENEN 1 — PADANG — PEKALONGAN — SOLO 

jang - Tn napa baroe terdiri di Senen, 
      

  

Tgn anat tactiek dan actie. 
| pa toean2 dan njonja2 lebih 

| kenali 

PERSEDIAAN 1 B SAR 

| GA MENGGEMPARKAN 
MOESTI MOERAH 

- Pendjoealan per kem sarcng a12c. 15c. 24c. 27c, 30c. enz. 
 Batiktoelis AI jang modern kelcearan Negeri? jang terkeral 
Yeon “aa sarong tenvenan den pelikat barjak sed-a, 

| Harga semoea dibrnting 
t | Lekas koendjoergi ini Toko !! 

» : “Hormat Kita 

    

   

OLEH 

MOHAMMAD HATTA 

tebalnja XM -I- 90 moeka 

fo rmaat 16 X 24c. 

ISI KITAB: 

I. Indonesia dalam krisis. 
li. Dari hal pengertian ,,krisis“. 
1. Tingkat- tingkat zaman per- 

Ih ekonomian. 
| IV. Soesoenan perekonomian 

dan krisis. 
V. Keterangan kunjuktur dan 

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

PENERBIT 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: 

Toecan Soemanang Kramat 174. 

Administarie Pemandangan   OKO. M.I- MAASOEM 
NEN No. 135” — — BATAVIA-C 

126 Senen 107 

3 NN pa 14 
3 

TOEAN PERLOE KOENDJOENGI e, 

ra 4 

TOKO TIO TEK HONG 
dalem na baroe sebla roemah toea soepaja bisa saksiken 

iapoenja barang2 jang kwaliteit paling baroe dan 

Harganja moerah | 

HANDEL IN: $ 

SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODICDHEDEN, HEEREN 

MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITJE 

KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

Reparatie-atelier van Vuurwapens enz., €nz. 

oKo TIO TEK HONG | 

a 

  

PASAR BAROE — BATAVIA-CENTRUM — TELF, 361 WI.       

  

  

. 

KELOEARAN PALING BAROE 

  

DARI 

  

    

BROWN RIBBON 
(Zonder Coupon) 

“1 pak terisi 20 boy 

  

tjara kerdja jang paling modern dan jang 
paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni-           

  

      

k N.V. FAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan 

likannja dokter. 101 

Dia Kal AA  


