
   

    

       

    

  

        

   
   

    

      

   
   

   
tah tentang -soal sewa | 

am tempat-tempat ketjil. 
ta-kota besar, maka harga 

golongan 

elihat terba: ginja roemah 

, maka boleh diseboet 

dah, adalah roemah se- 
TA, sam 

— Kantoor 

mengirimkan satoe nota) 

udonesia, sedaritahoen 1929. |“ 
e 2 or oe adalah: 

ota r ada koerang| 

ngan penoeroenan har 

| 

    

   
   

    

Kemis 28 Maari 4    935 

'Administratie Senen 107 Batavia Centrum, telefoon 1810 WI. Administrateur S. M. SOEBRATA. 

   
  

        
  

MAN ja V 

Japan maoe bersaingan hebat. 

Di dalamperlajaran 
ke Indonesia. 

     

   

  

“ Aneta kawatkan dari Den Haag, 
bahwa menoeroet kabar jang diterima 
oleh persbureau Vaz Dias dari Tokio, 
sesoedahnja itoe pembitjaraan perlaja 

per Iran di Kobe kandas, maskapai2 per- 
lajaran Japan ambil poetoesan oentoek 
mengadakan persaingan harga jang 
hebat sekali dengan maskapai2 perla- 

jaran Belanda, 
. “Bersaingan itoe akan dilakoekan de 

-tarief2 dan pe 

robahan waktoe berangke t berlajarnja. 

     

LO —   3 f 60, 

| pegawai negeri, maoepoen da | 

kalangan particulier sadja, jaitoe 
pendoedoek jang terbanjak dan 

“segala bangsa, Mangkin| 

| soesah orang mendapat roe 
pondok sewaan dalam ba-| 

cerah”, jaitoe kampong da- 

1 sewa roemah (dari f 10,— 
a djoega berhenti, sedang 

1 sewa roemah mahal (dari 
s) masih berdjalan teroes. 

staatnja Centraal Kantoor itoe 
didapat percentage dari banjak- 

mah. kosong, lantaran tidak 
soeka menjewa berhoeboeng 
gginja sewaan dari masing2 

roemah sewaan. Kalau ada, 
rtjaja, bahwa dalam golongan 

itoe percentage ada .amat besar 

iengan. dalam golongan 
arang djoega, soekar sekali orang 

bawah, meskipoen dengan tidak 
ikan tempatnja, keadaan sekitar 
sesama pendoedoek tetangga- 
poen- roemah-roemah besar 

al, orang bisa memilih dengan 
Teloeasa. PENA Pet Kg PT 

ali-kali dalam pers dikabarkan 
keloeh kesahnja kaoem jang 

kah2 sewaan, berhoeboeng 
keadaaan crisis ini dan dengan 
anggoengan kewadjiban ter- 

eri. Canon, verponding, se- 

nerbangan 

'peroesahaan dan pekerdjaan, | 

4 dapatkan roemah sewaan dari. 

dan straatsbelas | 

1 rbangan Singapore-Hongkong. 

“Singapore, 28  Maart (Aneta- 
uter) Directeur dari oeroesan pe 

“civiel dari Ministerie 
oeroesan penerbangan, Turner, jang 

ngan “pakai mesin-terbang-air, mene- 
“Irangkan setoedjoenja dengan itoe pen 

P3 eng dengan m Sa EP 

    | lapangan terbang di tempat2 
| “soeah “dipilih, “jalah Koetjing, 

Bintoeloe, Miri, Laboean, Jesselton dan 
Koedat di Borneo bagian tanah dja- 

|djahan Engeland. . 
| “Itoe perhoeboengan sampai di Koe 
dat mempoenjai perhoeboengan teroes 

dengan jang sekarang soedah ada di 

antara Palawan dan Loeag (Phillipinal. 

Lapangan2 terbang ini, didirikannja 

oentoek perhoeboengan oedara dari 

Singapore ke Hongkong. : 

Turner akan berangkat lagi pada 

tanggal 28 Maart oentoek melakoekan 

pemeriksaan dari lapangan2 terbang ke 

djoeroesan Calcuita. 

—0— 

Djalan raja baroe di Atjeh. 

| Aneta kawatkan dari Koetaradja, 

Gouverneur dari Atjeh telah memboeka 

2 bagian djalan raja dari djalan raja be- 

sar sepandjangnja pantai Selatan Barat 

dari Gouvernement Atjeh, jalah djalan 

dari Bakongan ke Troemon jang 27 

Kilometer djaoehnja, dan dari Troemon 
ke Roendeng dari 60 KM. djaoehnja. 

| Djalan2 raja ini berdirinja dengan 

banjak pengaroehnja pekerdjaan bersa 

| ma-sama diantara Radja2 dari Troemon 

dan Kloset dengan Majoor Gortmans, 

tan 

«Bagi pendoedoek jang sesoenggoeh- 

Inja "perloe sekali ditoeroenkan harga 

sewa roemah itoe, jang tidak berkoe- 

'asa oentoek membikin roemah sendiri, 
| 4 |biarpoen ketjil dan sederhana, maka 

'penoeroenan sewa roemah itoe tidak 

'membawa banjak oentoengnja. ' Lain 

sekali bagi mereka orang, jang mes- 

'kipoen penghasilannja toeroen, akan 

tetapi masih mampoeh djoega mengisi 

roemah sewaan dari golongan tinggi. 

' Pendeknja, soal peroemahan (wo- 

ningvraagstuk): dari tahoen 1929 sam- 

- pai sekarang ini masih perloe diper- 

in, |hatikan sangat oleh jang berkoeasa, 

     
e, karena katanja persa 
ikoekannja boekan oteh 

g menjewa roemah, 

   

ik|dan teroetama sekali kota-kota besar, 

h, Iseperti Djakarta ini, kemana orang2 

nje |dari segala djoeroesan selaloe datang 

dengan pengharapan, disini bisa meri- 

i|dapat- pekerdjaan dan “penghasilan 

s|oentoek hidoep sehari-hari. Oentoek 
nglkota Djakarta jang besar dan padet 

ini, maka soal peroemahan itoe dari 

doeloe sampai sekarang amat soelit, 

dan perloe dipikirkan dengan sedalam- 

dalamnja oleh mereka orang jang ber- 

koeadjiban dalam dienst Gemeente. 

' KN,   

baroe sadja kembali dari tournee dej. 

Tanah petjah di 

Itoe keroesakan tanah" 
jang kita telah warfakz 
djadi lebih heb: 

Satoe bagian 
djak banjaknja 
Meter persegi, dengani 
rosot ke dalam djoe | di bawah. 

Perhoeboengan kendaraan jang ke- 

tjil2, masih boleh ada, Akan tetapi 
kendaraan jangy besar dan berat, sama 
sekali tidak.bisas melintasi itoe bagian. 

     

  

   

cm sekali me- 

      
    

    

      

   
        

   

  

     

        

    
     
   
     
    

   

    

   
   
   
   
   
      
     
   
      

    

  

   
    

       
    
   

     

     

     
     

   
   
    
    

     

     

        

   
    

      
   
   
   

            

   

  

    
         

  

           

    

berboeat lain dari pada memberi ke- 
sempatan kepada perhoeboengan ken- 

daraan enteng dibawah penilikannja. 
Tanah jang berdjalan itoe, terdiri 

dari tanah lempoeng (klei). Di bagian 
bawahnja “sekali, roepanja ada air se- 
hingga melemahkan dasarnja sampai 
berdjalan merosot ke bawah. 

Di beberapa banjak tempat, tanah 
telah petjah dan terdjadi beberapa 

djoerang ketjil dari 5 Meter dalamnja 
dan 1 kaki lebarnja. 

—G— 

Menoeroenkan renten hoetang 
Indonesia. 

| Dari 41/2pCt, sampai 31/2pCr 

— Moelai dengan tanggal @ April '35, 
akan diboeka inschrijving oentoek mem 
beri pindjaman oeang kepatia Indo- 

nesia, banjaknja 50 millioen roepiah. 

Dari djoemblah ini soedah diberi 

kan f 20.707,500— dari beberapapen 

dirian oemoem, dengan koers penge 

locaran dari 98 1/2pCt dan lebih. 
Pendapatan hoetang ini, akan diper 

goenakan - oentoek mengganti hoetang 

negeri Indonesia dari tahoen 1923 E dan 

oentoek membajar hoetang jg. dengan 

segera mesti dibajar (vlottende schuld). 

Hoetang ini menarik renten hanja 

3'/,pCt, lamanja oentoek 35 tahoen. 

Koers pengeloearan ada 99'/: pCt. 
Renten dan pembajaran fjitjilan akan 
ditanggoeng oleh Pemerintah Belanda. 

Hoetang ini tidak akan dikenakan 

Coupon-belasting. 

Baik sekali. 

Tapi Nederlandsch-Indische Handeis 

bank hanja menarik 2'/zpCt. rente, 

sedang Pemerintah dan Negeri Indo- 

nesia ada satoe schuldenaar jang lebih 

tegoeh dan koeat dari pada Ned. Ind. 

Handelsbank, 

—0O— 

Persediaan perang di Italie. 
Ditambah dan diper- 
tjepatkan. : 

Rome, 27 Maart |Anetal. Vice- 
Minister oeroesan penerbangan dari 

parlement, bahwa Pemerintah Italie te 

lah ambii poetoesan oentoek memper 

tjepatkan itoe pembikinan dan penge 

loeasan pasoekan oedara dari 6 sam- 

pai: 3 tahoen, Berhoeboeng dengan 
pengelocasan pasoekan oedara jang 
soedah . dipekerdjakan di Engeland 
dan Duitschland. 1 

Ongkos2nja ditetapkan 12 millioen 
Lire banjaknja. 

Minister keterangannja dengan per 
kataan, bahwa sekarang soedah dimoe 

lai dengan pembikinannja mesin ter 

bang pelempar bomjang bisa mengang 

koet 3.000. Kilogram dynamiet ke atas 
oedara, bisa bekerdja dalam satoe dae 

rah dari 1242 Mijl (actie radius) dan 

bisa terbang ke opdara tingginja 

sampai 7,500 Meter. 
Di” dalam tahoen 1936 akan dila 

koekan pertjobaan oentoek membikin 

satoe bagian eskadrille mesin terbang 
pelempar bom, jang paling baik.   

   

   
   

  

   

     
   

    
     

Provinciale Waterstaat tidak bisa | 

negeri Italie mengoemoemkan didalam | 

Monster dari 100 pil, 

  "1 | 

Joodkalipillen Tjap ,,B K” 
jang soedah termashoer bagi ' maaak MEMBERSIHKEN DARAH SAKIT ENTJOK (rheumatiek) ASTMA den OERAT2 TERASA KAKOE (aderverkalking.) 

Boleh dapet beli di saban toko2 di dal i i i 
dengan Tatan Bareng Set jonihaa 

dengan atoeran memakannja di kiri i setelah terima kiriman postwissel Na f ang po Tg 
N. V. BANDOENGSCHE KININEFABRIEK 

Diterbitkan oleh: 

Dir. R. H. O, DJOENAEDI 
Kantoor, Senen 107 Bat.-Centrum 

HARGA LANGGANAN , 
Indonesia satoe kwartaal f 4.50 
Loear Indonesia , , , “£ 5.50, 

Boleh dibajar boelanan, tetapi 

brenti harces Giachir kwartaal,. 
   

    

Tarief advertentie, iketrangan pada 
idministratie, 

    

Losse nummer. 10 Cent 
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Pengeloearan oeang negeri. 

PenerbanganAmerika- 
: Tiongkok. 
Washiston, 27 Maart (Aneta-Ha 
yan) Na (Eerste Kamer) menerima 

alk beberapa post begrooting sedjoem 
blah 907 millioen dollar. TN 

2 millioen dollar dari djoemblah ini, 
akan dipergoenakan oentoek memper 
tjepatkan pendiriannja penerbangan di 
antara Amerika dan Tiongkok. 

—0— 

Soerat kabar ,Indonesia- 
Berdjoang”, 

Akan terbit di Soera- 
baja moelai 1 April 
i- ad. 

Seperti oemoem telah makloem, ma 
kakira2 doea setengah tahoen jang Ia 
loe oleh kaoem Partindo telah diber- 
dirikan seboeah badan bernama ,,Oe- 
saha Kita“ dengan maksoed oentoek 
mengoempoelkan oeang dengan berdja 
lan mendjoeal aandeel dan mesatjari 
derma goena menerbitkari soerat ka- 
bar jang akan dinamakan ,,Indonesia- 
Berdjoang“. Adapoen jang mendjadi 

itoe ja'ni toean2: 

Mr. Ali Sastroamidjojo Ketoea, Mr. 
Muh. Yamin Penoelis I, Mr. Amir 
Sjarifoeddin Penoelis II, Yahja Nasu- 
ftion Bendahari d.I.I. sebagaipembantoe. 

Sekarang Pengoeroes ,, Oesaha-Kita” 
dapat. mewariakan, bahwa soerat ka- 
bar ,,Indonesia-Berdjoang” jang di 
fjita tjitakan itoe moelai tanggal 1 
April 1935 akan terbit di Suera- 
baja, boeat sementara waktoe 3 kali 

dji dan Achmad Soemadi, sedangkan 
diantara pembamtoe-pembantoe tetap 
dapat diseboetkan: Mr, Ali Sastroami 
djojo, Dr, Samsi, Soleman Effendi, 
Soediro, Mr. Muh, Yamin, Soewirjo 
Mr. Sartono d.L.I. 

Adapoen tentang hal organisasi jang 
berhoeboengan dengan pengeloearan 
soerat kabar ,Indonesia-Berdjoang” 

»Oesaha-Kita” dan Pengoeroes druk- 
kerij ,Sentosa“ di Soerabaja jang seka 
rang mengeloearkan soerat-kabar , Ber 
djoang", telah dapat mempersatoekan 
tenaganja dan menggaboengkan doea 
peroesahaan terseboet mendjadi satoe 
goena menerbitkan soerat kabar ,Indo 
nesia-Berdjoang“, dalam mana terkan- 
doeng soerat kabar ,, Berdjoang", 

'Oentoek kerapihan organisasi,” maka 
sekarang sedang dioesahakan berdiri 
nja seboeah Naamlooze- Venootschap. 
Oentoek mentjepatkan pekerdjaan ma 
ka pihak ,Oesaha-Kita” diwakili oleh 
toean Mr. Ali Sastroamidjojo dan pi- 
hak peroesahaan ,,Sentosa“ diwakili 
oleh toean Prawirosoegondo, jang ma 
sing2 akan menoendjoekkan pemban- 
toe pembantoe, 

Soepaja djangan sampai timboel sa 
lah faham perloe di beritakan disini 
bahwa peroesahaan soerat kabar ,,In- 
donesia-Berdjoang” adalah terlepas 
dari organisasi Partindo, dan terbit 3 
kali seminggoe.-- 

kat 9) sia 

Soerat asal oesoel oertoek barang2: 

Moelai dari tanggal 1 Mei 1935, 
semoea barang2 jang didjoeal keloear 
Indonesia dan jang asal dari Indo- 
nesia, mesti diberikoetkan satoe soerat 
keterangan tentang asalnja (oorspongs-   certificaatl" 
pengoeroes ',Oesaha Kita” waktoel 

seminggoe, Soerat kabar ini dipimpin: 
oleh toean toean: D. Arnowo, Pamoe: 

dapat di kabarkan bahwa Pengoeroes: : 

Crisis lada. 

Kian Gwan minta 
pembatasan. 

Crisis didalam peroesahaan lada 
mendjadi satoe alasan oentoek Han- 
delsmaatschappij Kian Gwan (Oei 
Tiong Ham-concern), oentoek menoelis 
satoe -nota didalam mana maskapai 
perdagangan terseboet minta soepaja 
dioemoemkan salah satoe ordonnantie 
oentoek membatas pengeloearan lada. 
Poen harganja soepaja ditetapkan, 
jalah f 8,— oentoek” lada hitam dan 
f 16.— oentoek lada poetih, 

Oentoek mengatoer semoea ini, mesti 
didirikan satoe Peper-Centrale. 

Dan djika bisa, mesti dipertimbang- 
kan oentoek melarang bertanam, oen- 
toek maksoed mana, Malabar, Pondi- 

Oo 

bersama-sama. 
6 

EA 

Kolonisatie di tanah Papoea. 

Dari nege ri Belanda. 

Tadi pagi telah sampai dengan kapal 
»Baloeran” Dr. W. C, Klein, jang pada 
tanggal 13 April akan berangkat ke 

tanah djadjahan Duitschland ditanah Pa 
poea) dengan kapal ,, Van Spilbergen”' . 

oentoek perdjalanannja ke bagian Be- 
Ianda lagi, jang akan dimoelai pada 
tanggal 30 Juli jang akan datang, 

orang pengembara, sedang di bagian 
Belanda hanja ada 400 orang. 

Dr. 
itoe kolonisatie dan seoemoemnja di 
bagian Australie akan memberi tjita2 

kan oentoek 
Belanda. 

sea 0) gn, 
» 

Bola api diatas kota Djakarta. 

Tadi pagi koerang lebih poekoel 5 
liwat seperampat, diatas oedara kota 
Djakarta kelihatan satoe bola api. 

Kedjadian alam. ini tentoe sekali 
menarik perhatiannja Observatorium. 

Oleh karena itoe maka Directeur 
dari Koninkliik Magnetisch en Me- 
tereologiseh Observatorium disini, akan 
sangat menghargakan pengiriman soe- 
rat dengan keterangan2 tentang ini 
bola api foleh mereka jang djoega 
melihat ini bola api). 

Dengan demikian barangkali bisa di 
tetapkan dimana bola api itoe djatoeh- 
nja. : 

Jang teroetama sekali berharga, ja- 
lah keterangan2 tentang : 

1. Dimana dilihatnja. 

2. Di djoeroesan mana bola api itoe 
kelihatannja. 5 

3. Bagaimana djalannja di oedara itoe, 

4, Tingginja dari oedjoeng pengli- 
hatan (horizon) diwaktoe moelai dan 
di waktoe achirnja kelihatan. 

5. Apakah kelihatannja itoe berba- 
reng dengan berisik atau tidak. 

6. Berapa lamanja kelihatan,   

Drakkeri PEMANDANGAN" " 

cherry dan Allepy mesti bekerdja 

Berabaoe (waktoe doeloe iboe-kotanyja - 

Sesoedahnja ia melihat hal-ichwalnja 
pengembaraan ditanah bagian djadja .. 
han Australie, ia akan bikin persediaan . 

' Dibagian Australie soedah ada 6.000. . 

Klein berpendapatan bahwa ' 

baroe, jang barangkali bisa digoena ' 
pengembaraan bangsa 

    

    

     

    

    

         

   



   

Y 

| baroe, soedah djaoeh dibelakang le- 

— 15 September tahoen 1931. Maka dari 

tengah tahoen jang baroe laloe benar| 

| dengan 

. militair dau economisch dengan Tiong 

- bagian dari doenia ini tidak akan begi 

toe diperdoelikan lagi. 

— setoedjogan, dalam soal2 jang mendjadi 

the Tanaka-doctrine”, — 

. poela politieknja itoe 

    

        

     

  

    jara atau 
maka japan a memperingatkan hari 
gal kelogarnja dari Volkenbond denga 

definitief). Menoeroet 
. Tokyo, maka minister Ko- 

  

   
    

  

        

  

      
   

ta, oeroesan locar negeri, me- 
nerangkan, bahw#&”tidak perloe sama | 
sekali ia menerangkan pemandangan- 

lai pk Volkenbond 

soal jang pen- 
0 

  

    
T Tapi Satoe 

ting. eating sAdalah,...kafaniz:| , 
bahwa keadaan internationaal pada 
waktoe sekarang ini, ada lebih baik 
dari pada dalam tahoen 1934. 

Apakah orang harapkan dari hari 
tanggal kemaren itoe? 4 
«Biarkan Japan mesti menoenggoe 
oeloe doea-tiga tahoen sebeloemnja 

derimitiet 'kelogarnja dari Volkenbond 
itoe, ia toch dari sebeloemnja keloear 
Soedah berboeat sesoekanja, Bedanja 
doeloe dan sekarang, adalah doeloe ia 
selaloe mesti menanggoeng djawab 
tentang sesoecatoe hal jang ia perboeat 
dan sekarang sama sekali tidak. se- 
dang perboeatannja 'itoe doeloe dan 
sekarang didjalankan djoega, 

Japan sekarang tidak hendak pertjaja 
lagi kepada artinja internationalisme 
menoeroet anggapannja Amerika dan 

Engeland, jang masing2 mengoetama- 
kan doeloe Ma ana sendiri se- 

beloemnja internationalisme itoe ber 

lakoe oentoek lain2 negeri djoega. Me 

noeroet pertimbangan kita, djikalau ha 
nja itoe jang diketjewakan, dalam arti 

Amerikaan dan Inggris, maka arti Japan 
djoega perloe diketjewakan, tercetama 
jalam ia poenja aa emg nona A Pan 

Aziatisme, dalam pergerakan mana ia 
pandang Pena de gratie Gods” 
ebagai pemimpin dan pemoeka doe- 

nia Timoer. Tentang hak dan keadilan 
bersama, negeri2 sedoenia roepanja 

tidak akan mendapat- persetoedjoean 
satoe dengan lainnja. 

Keadaan oedara politiek di Timoer 
Djaoeh dalam waktoe sekarang ini 
memang lebih tenang dari pada dalam 

tahoen jang laloe. Europa sekarang ini 
berada dalam kegentingan, berhoe- 
hoeng dengan persaingan persendjataan. 

Soenggoeh ada menarik perhatian djoe 

'ga, bahwa Adolf Hitler minta kepa- 

da Sir"John Simon, soepaja Soviet. | 

Rusland. itoe disoeroeh memindah- 
kan balatentaranja dari batas sebelah 
Barat ke Timoer. Perhoeboengan anta 
ra Japan dan Sovjet Rusland dalam se| 

   

    

sekali bersifat bersahabatan beberzpej 

soal jang doeloe selaloe menadjamkan | 

perhoeboengan itoe, sekarang bisa di| 

'poetoeskan dengan damai dan akoer. 

Apa jang Japan maoekan, oleh Rusland 

diloeloeskan, meskipoen dari fihak So- 
vjet Rusland diterangkan sebaliknja, 

'Dalam waktoe ini, dengan sangat Ie 

loeasa dan tenang, Japan bisa mengoe 

roes dan mengatoer perhoeboengannja 
1 1 Tiongkok, dan Masak Si 

erdjaannja dalam djoeroesan in- 

Pa Derbad dengan baik. Rintangan 

economisch, jang masih djoega dirasa 

kan, sekarang tidak begitoe direwelkan, 

dan satoe kali perhoeboengan politiek 

kok isoe terboekti sebagaimana ditjita 
tjitakan oleh kaoem kapitalist. militai-| | 

rist dan super-nationalist Japan, lain 

Dari sebab doenia Barat beloem 
djoega mentjapai persatoean dan per- 

soember. kekoeatan dan  kekoeasaan 
atas lain bagian doenia, maka Japan 

di Timoer Djaoeh mendapat itoe ke- 
sempatan oentoek mempertegoehkan 

Japan terlepas dari sesoeatoe  peri- 
katan, jang .merintangi perdjalanannja 
kearah maksoed kebangsaannja. Kata- 
nja ia tidak akan lagi toeroet dalam 
perserikatan banjak negeri. (multila- 
teraai,” melainkan akan bikin perseri- 
katan-perserikatan dengan satoe-satoe 

negeri (bilateraall, soepaja djangan 
koerang merdeka 

djaanaa: 1 TG Pan ea 

Pada tanggal 27 Maart kemaren, 
sekali-kali tidak dimoelai djaman baroe 
oentoek Japan itoe. Toegoe djaman 

taknja, djoega sebeloemnja tanggal 

sebab tidak perloe hari kemaren itoe 
digengatkan "Pen BEN 

K. N, 
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Lmpiran Cinema Palace. 
E Fil 'm-besar ,Caravans. 
'Dalam koran kita ini hari bagian 

kota ada dilampirkan programma dari 
| film besar jang besok malam akan | 
moelai dimainkan di Cinema Palace, 
Krekot. Di Amerika itoe film telah di 
kagoemkan orang "dari bagoesnja, | 
Harap pembutja periksa sendiri itoe 
lampiran. Kah Ba 

Suga 

Lezing van Der Hoop. 
Tentangprae-historisch 
cCongres. » 

Pada hari S:nen tanggal 1 April jang 
datang, Dr. A.N.|sThomassen 4 Thues 
sink van der Hoop fitoe bekas Hol- 
land-Indie -vliger| akan mengadakan 
satoe lezing oentoek stiudent2 dari 
Rechtshoogeschool dan lain2, tentang 
itodprae-historisch congres di Manila. 

Tempatnja di gedoeng sekolahan 
Rechtshoogeschool, moelai poekoel 7 
malam. 

Lam GO) dada 

Lord Leverhulime. 

Lord Leverhulme, Directeur dari 
fabriek saboen Lever Prothers jang 
ditoenggoe datangnja di Betawi, men 
dapat rintangan di India. 

Datangnja sekarang ditetapkan pada 
tanggal 5 April. 
Pada tanggal 10 April ia akan poe- 

lang kembali ke Engeland dengan pakai 
mesin terbang K.L. M. 

—0— 

Ditoebroek auto sampai mati. 
Kemaren tanggal 27 Maart di Tan- 
djoeng Priok, seorang mandoer dari 
B:P.M. bernama Assan telah ditoebroek 
auto, waktoe ia berdjalan sore.sore 
poekoel setengah 6. 

Malamnja hari itoe djoega, ia teroes 
meninggal doenia. 

—0— 

Merangkap ikan dengan karbit. 

Hampirterdjadiketjela 
kaanjanghebat. 

Kemaren pagi dikali Antjol Goenoeng 
Sari soedah terdjadi ketjelakaan jang 
aneh dalam kedjadian mana sebagiar 
dari tembok kanaal mendapat keroe 
sakan jang tidak sedikit. 

Dordoeknja perkara itoe adalah se 
bagai berikoet : 

Beberapa toekang ikan dengan meng 
goenakan carbit soedah toeroen di kali 
tadi oentoek mentjari nafkahnja. Oleh 
karena lantaran hendak mendapat ikan 
banjak dengan sekali goes, maka se 
bagaimana kita katakan tadi mereka 
mempergoenakan itoe barang jang ber 
bahaja. : 
- Entah lantaran apa tiba2 terdengar 
soeara lIstoesan jang hebat dan ke- 
moedian nampak tembok dari kanaal 
itoe petjah pandjangannja kira2 | meter, 

Lantaran kedjadian itoe laloe mere 
ka ketakoetan dan . . . angkat kakinja 
masing2 ketempat jg. lebih aman lagi. 
| Pada waktoe itoe politie tidak ada 
hanja beberapa pendjaga militair. Oleh 
karena mereka ini tidak mempoenjai 
sepeda atau apa djoea, maka itoe 
toekang2 ikan dibiarkan sadja. 

PNY Li 

Boentoetnja perampokan di Tg.- 
Priok. 

Djoemblahnja jangdi 
tangkap. 

Tentang itoe perampokan jang me- 
ngambil djiwa di Kampoeng Sawah 
Tg. Priok maka kita mendapat kabar 
bahwa djoemblahnja orang2 jang di 
tangkap sekarang soedah mendjadi 10. 
"Kemaren malam . politie bersama2 
rechercheur soedah melakoekan penge 
djaran di Oedjoeng Menteng “bilangan 
Tjakoeng dan disitoe soedah ditangkap 
salah satoe diantara mereka jalah Ken 
teng jang .memang terkenal sebagai 
toekang demikian, 

Jang satee lagi jalah Basar menoe- 

djar teroes-meneroes. 

ini pendjahat dan sia2 sadja. 

Pada djam 5 pagi baroelah mereka 
poelang kembali dengan tangan kosong 
dan apa jang terdjadi ? , 

Dasar jang begitoe. ditjari dengan 

soekar telah menjerahkan dirinja sama 

politie. Perboeatan ini boleh didoega 

oentoek kelaboei matanja politie, oleh 
karena kemaren djoega ia menerangkan 

bahwa bila ia mendjadi rampok ia 
tidak akan menjerahkan dirinja dengan 
begitoe sadja, dan tentoe soedah me 
ngilang. : 
Sementara itoe 10 orang semoeanja 

'satoe persatoe masih sadja menjangkal 

“ Iroemah 

roet rapport spion berada dibilangan 
Krawang dan ia poen soedah dike- 

Sampai djaoeh malam, politie sampai 

di Oedjoeng-Krawang oentoek mentjari 

Tetamoe jg tidak djoedjoer. 

Mentjoeri barang se- 
2. harga f 60.— 
Tadi pagi Landraad ketjil dibawah 

sI | Pimpinannja Mr, Dr. Koesoemaatmadja 
soedah periksa perkaranja seorang 

A5 perempoean Indonesier Emi tinggal di 
Tjikini jang ditoedoeh pada djam 4 
Sore tanggal 18 Maart jbl. telah men- 
tjoeri barang2nja seorang bangsanja 
poela jalah Nona binti Kilan tinggal 
di Kali Pasir Batavia Centrum. 

Jang terseboet. doeloean datang di 
roemahnja Nona itoe sebagai tetamoe 
dan ketika jang terseboet belakangan 
ini kebetoelan tidak ada diroemahnja 
sebab ia bepergian maka oleh karena 
ia tahoe selak beloeknja keadaan di 

itoe ia soedah boeka kamar 
|dan lemari kepoenjaannja Nona tadi. 

Dari lemari ini ia soedah kesampaian 
menfjoeri satoe kaloeng intan dan pe 
niti boeat seharga f 60—.Sesoedahnja 
ia tjoeri laloe ia singkirkan dirinja dan 
toko mas di. Meester-Cornelis, hanja 
boeat f 33—. lebih. 

Dari orang itoe ia soedah belikan 
beberapa potong kain xatanja . . 
boeat pakai Lebaran jad. 

Sepoelangnja Nona dari pergian tadi 
maka ia soedah tertjengang dan doega 

Emi jang tjoeri. Betoel sadja ketika 
politie melakoekan penggeledahan ma 
kaia mengakoe teroes terang sembari 
oendjoekan barang2nja. 

Poen didepan hakim ia mengakoe 
begitoe dan, achirnja ia dihoekoom 5 
boelan pendjara potong tahanan selama 
4 hari, 

—O — 2 

Pembikinan arak gelap. 

Pada hari Selasa 26 Maart jbl, kira2 
djam 1 siang oleh Accijndienst Batavia 
bersama seorang politie-agent dari 
Ass. Wedana Soekaradja (Soekaboemi) 

Isoedah memboeat penggeladahan di 
roemahnja seorang Tionghoa nama 
Gan Kim Bie bertempat dikampoeng 
Gandosali onderdistrict Soekaradja re 
gentschap Soekaboemi, dimana ada 
kedapatan perkakas2 membikin arak 
jang disemboenjikan dimana-mana tem 
pat dipagaria poenja roemah. Dengan 
telitih semoea perkakas2 dapat dikete- 
'moekan sehingga compleet kedapatan 
1 ketel masakan arak, tempajan isi 50 
liter arak, Jang tersangkoet lantas di 
kenalkan proces verbaat dan tidakkan 
loepoet sebagaimana sering2 dikabar- 
kan, pengarakan arak gelap demikian, 
dikenakan hogkoeman. 

— 9— 

Examen handwerken. 

Dalam examen boeat mendapatkan 
acte van bekwaamheid oentoek mem- 
berikan peladjaran dalam nuttige hand 
werken jang diadakan di Betawi tang 
gal 25 dan 26 Maart jbl. soedah di 
oedji toedjoeli orang candidaten dan 
jang soedah loeloes ialah nona-nona 
Liem Oom Nio di Lembang, Soekarti- 
nah, Soendari, Paloepi di Bandoeng, 
Satipah dan G.BB. van '“t Erve di 
Buitenzorg. 

—0— 

Pertandingan Amal, 
»sBoeat Penoeloeng 
Bahaja Kebakaran. 

Moelai hari Minggoe sore tanggal 
7 April 1935 dan seteroesnja tiap-tiap 
hari Minggoe sore dalam boelan April 
1935, di Veldnja ,Bataviasche Brand- 
weer Voetbalclub" di Gang Ketapang, 
akan dibikin pertandingan ,Voetbal 

Amal" : samentara moelai dari boelan 
Mei 1935 hingga di penghabisannja 
ini tahoen, pertandingan itoe dilan- 

menoeroei keterangan tetangga bahwa! 

      

Saptoe dan hari Minggoe sore. 
Saban kali dibikin pertandingan 

»Voetbal-Amal” akan di djalankan 
Tjelengan2 Derma dari P.B.K. ini, jg 
pendapatannja bersih sama sekali akan 
didermakan : 

6 pCt. Kasnja ,,Penoeloeng Bahaja 
Kebakaran” : 10 pCt. kasnja , Batavia 
Brandweer Voetbalclub”, 10 pCt. kas 
inja ,Chung Hwa Voetbalclub” dan 
20 pCt. kasnja Vereeniging2 Voetbal 

jang toeroet ambil bagian. 

Bestuurs ,P.B.K.“ harap sangat 
pertoendjangannja orang banjak, soe- 
paja soeka datang saksikan setiap kali 
dibikin itoe pertandingan2 Voetbal- 
Amal. 

ag 

bahwa padahari Sabtoe malam Ming 

penoeda dari Pasoendan (JOP) akan 
mengadakan pesta bertempat di KSB. 

Sanga 

Rechishoogeschoc!, 

Soedah loeloes dalam oedjian can 
didaats examen bagian pertama, tocan 
Hidajat. 

—g — 

Gemeente Batavia. 

Mengover sekolah2 
Goebernemen, 

sekolah klas Il Goebernemen soedah 

itoe akan diperloeas. 
Berhoeboeng dengan dipersatoekan- 

nja Gemeente Betawi dan Meester-C. 
pada awal tahoen ini, semoea sekolah 
Goebernemen jang ada didalam Ge- 
meente Groot Batavia, akan diambil 
oleh Gemeente. Tetapi goeroe-goeroe 
nja tidak diambil. Tentoe sadja goeroe2 
jang berkepentingan, dari sekarang 
soedah merasa koerang senang. 

—0— 

Bekas Lid Gemeenteraad Meester. 

Akan dihadapkandi- 
moekapengadilan,se 
bab bersangkoetan 
deganzegel2 dagang 
palsoe.. 

Beloem selang berapa lama di Mees 
ter ini soedah terbit kegemparan oleh 
karena salah seorang anggota Gemeen 
te disana soedah toeroet tjampoer da 
lam pendjoealan zegei2 dagang palsoe 
boeat keroegiannja negeri sedjoemblah 
f 10.000— 

Itoe anggota jalah seorang bangsa 
Tionghoa bernama Oey Tiauw Ho be 
kerdja pada firma makelaars kantoor 
»Kieboom" Batavia Stad sebagai klerk 
Bekerdjanja ini orang didalam itoe pe 
malsoean adalah seperti Moh. Ali doe 
loean jang soedah didjatoehkan hoe- 
koeman pendjara 2 tahoen lamanja. 

la soeroeh boedjang2nja jaiah Lias 
dan Marhadi membeli zegel2 tadi pa 
da complot jang terkenal jaitoe Marda 
ni, Soera, Abdoel Salam dan lain2nja. 

Pada satoe hari soedah pernah ke- 
djadian bahwa toean Oey ini beli ze- 
gel2 zonder oeang ja'ni eeangnja ia 
akan bajar.... habis boelan, Akan 
tetapi waktoe habis boelan ia.,.., 
habis oeang poela. 

Perkara ini nantinja akan diperiksa 
oleh Landraad boleh djadi pada tang 
gal 2 Mei jad. dimana semoea Saksiz 
jang soedah didjatoehkan hoekoeman 
seperti mereka jang terseboet diatas   akan dihadapkan lagi. 

djoetkan teroes saban2 pada tiap2 Lg Soedah tentoe pemeriksaan iniakan 
menarik perhatiannja orang Tionghoa 

Pesta Jeugd Organisatie Pasoendan.j 

Hoofdbestuur J,O.P. mengabarkan! 

goe 30/31 Maart jad. itoe organisatie 

Doea tahoen kebelakang heberapa 

diover oleh Gemeente Betawi. Cursus 
jang akan datang penjerahan sekolah2 

  

jang boekan sedikit, oleh karena toean 
ini tidak asing lagi namanja didalam 
pergaoelan bangsanja. T 

Lebih djaoeh lag? kita mendapat ka 
bar bahwa pada tanggal 10-nja kembali 
Landraad akan periksa perkaranja seo 
rang Tionghoa poela jalah toean Kwee 
Tian Kiet seorang employe dari firma 
'terseboet diatas djoega. Ha 

Toean ini bekerdjanja di itoe kan- 
toor sesoedahnja toean Oey berhenti 
dan entah lantaran apa ketika ia (Kwee) 

kembali di itoe tempat. 
Anehnja selama 

toeroet ambil bagian didalam itoe pe 
nipoean. 

Kabarnja djoemblah keroegian jang 
dibikin oleh, tsean Kwee ada f 6000.— 
banjaknja sedangkan toean Oey f 4000. 

lan atau lebih tegas lagi dikatakan 
penggeledahan . politie, , jang, pertama 
didalam pendjoealan barang2 demikian 
penggeledahan mana jang memberi ha 
sil jang memoeaskan dan..... lain2 
ketjoerangan lagi dapat terboeka se- 
moeanja.... 

Menoeroct kabar jang lebih djaoeh 
lagi maka  perkaranja toean Oey kita 
rasa tidak akan diperiksa oleh: Land- 
raad disini akan tetapi di Raad van 
Justitie. Sementara kita sama-sama 
menanti bagaimana achirnja. 

—O9 — & 

Penggelapan oeang assurantie 
»De Atlas”. 

Beloem selang berapa lama kita te 
lah kabarkan bahwa Landraad Betawi 
dibawah pimpinannja Mr. Dr, Koe- 
soemaatmadja soedah periksa per 
karanja seorang Tionghoa Tan Kim 
Hoey Schrijver dari assurantie kantoor 
»De Atlas” Batavia. " 

Djoemblah oecang jang ia gelapkan 
itoe ada koerang lebih f : Doe- 
doeknja perkara itoe kita telah oerai- 

Lelang Weeskamer 
“ Pada hari SAPTOE te. 30 M 
1935 poekoel 9.30 Lan aan GiOx HIEN HOO' di Gang Kenanga 
Noord no 24. Batavia Centrum akan 
dilelang barang2 jang terseboet diba- 
wah ini: 

Beberapa toonkast, Vitrine, 
lemariketjil pakai katja, medja, 
keroesi, satoe mesin djahit 
kaki Singer, satoe lemari ij s. sa- 
toe timbangan Toledo, satoe 1e- 

satoe partij. 

BARANG MAKANAN DAN 
MINOEMAN. 

#oer, port, bier, limoen, 
siroop, gelei, soklat, biskoeit 
bon-bon, soesoe, boeah: dalam 
blik, sardentjis, Saboen tjoe- 
tji, dan mandi, flit, creolin. 
havermout leverpastei, ken- 

Kok merk Giok Hin Hoo: 

Orang boleh melihat pagi-pagi se- 
beloem lelang, 

WEESKAMER.   
  

LACTOGEN. 

dengan air soesoe: iboe, 

  tentoe sadja menjeroe- 

pai tentang kasehatan- 

nja boeat makanan baji. 

'"LACTOGEN" 

Kenapa poeloeh riboean 

poedjikan "Lactogen”? 

Sebab: "Lactogen” me- . 

njeroepai betoel-betoel 

    

  

  

Goenting ini dan kirimkanlah 

NAMA orasi 
Bersama ini ada disertakan pranko.f 0.10 boeat ongkas pengirimnja. 

Kepada NESTLE MILK Co. Koningsplein Noord 13 Batavia-Centrum, 
Harap toean kirimkan dengan gratis? satoe Blik monster Lactogem atan Kindermeel Nesili, dan Wepitoe djoega boekor iboe Lacidken kepada : 

ATAS Hn 

  

      toeroet ambil bagian dalam itoe ke- 
djahatan. 

diberhentikan maka toean Oey balik 

itoe penggantian 
pekerdjaan maka toean Kwee djoega 

maritjermin, beberapa rak dan 

Antaranja roepa-roepa matjam ang- 
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Sebenarnja hal ini adalah satoe dja 

tang, dan telor, makanan boe- 7 
roeng, kidjoe d.lLI, Pr 

Barang-barang terseboet diatas ma- : 
soek kepoenjaan boedel faill. Tan Hin 

 



      
     

  

     

am 9 

| Tarzanthefearl ess. 

ai film soedah tidak asing lagi. Di 
toendjoekkan selaloe dapat 

besar dari penonton. 
   

   malam ini film soedah dipoetar 

    

    

      

   
   

    

   

    

  

   
   

  

    

   

injak di Rangka 
t hari lagi kota 
2 di poesat 

    

   
      

  

   

idja 
idoel. 

di| Lebih mengeri : 

Il Tarzan bertempoer dengan matjam2 

Alhambra, meskipoen boelan 

dit Me onton djoega. 
  m ir 

yaran rioeh sorak tampik, menanti 

oentjoelnja Tarzan 'dilajar poetih. 
Ini film, benar2 mena'djoebkan dan 
idirjkan boeloe roma, begitoe hebat 

lahian Tarzan sama binatang 
boecas dan melepaskan dini dari 
angan “bangsa jang boeas poela. 

ai ai hati bila melihat 

  

bahaja maoet, disitoe penonton terpak 

sa menahan napas. 

Extra film tidak dipoetar, sebab film 

sb. tjoekoep menoetoep waktoe, 

—0— s 

Ketjelakaan hebat. 

' Membawamaoctnja S€- 

orang lelaki toea.      

  

     
    

    

   
     

   
    

   

  

   

lafsoean rakjat oen- 
hiasan dari mas dan 

an oleh itoe kong- 

   

      

   

  

     

      

    

    

    

      

  

    

— boleh Dibiara Ae gan 
“tjoema ada .dalams perkara 

ndoedoek dari Ban- 
sd »djadi koeli dan 

boeroeh dari.peroesahaan2 asing 
e, sekedar n oentoek hi- 

  

      
     

  

      
   
     

    
      

    
   
    

  

      

   

    

      

       

   

.pasar-pasar doenia dengan 
ng-barang kekajaan boeminja sen- 

igali disini, dipekerdjakan disini 
al dari sini. Akan tetapi 

a0oem madjikan dalam 
e mendapat senang djoega, 

dan tidak berorganisatie, danj 

igan dengan loear negeri | 
sehebat-h: 

jones 

K. N 

aan Imannja itoe 
Han G. |lamanja, 

“oleh Landraad dan : bagaimana    
   

      
    

     
   

—. BIOSCOPIANA Lt 
ii , Nav # 

Di R 

“Imah di Kp. Kalipasir, 
:fauto No. B2343 dengan 

    
   

  

       

|Lontjeng . maoe poel 

“via Menteng-Tji 

Pro ces-verbaal 3 

'C.B,Z. bahwa Kehtolo 
sendiri ? Disoeroeh soekoer-|djoega kira djam 10 meninggal doenia 

pat lapangan perboeroe-|kasihan!... 
P2 1 Sop tebakan | la mempoenjai 1 

ai Idi Betawi .pimpinann 
'IDr, Koesoemaatmadja periksa perkara 

|Inja doea Indonesier jalah ,Djoenaedi 

| Sebagai 
» Ini itoe seed 
"li8 boelan did 

snIkali poen ia tidak 
, |toentoetan hingga 

esannja kita akan kabarkan be- |- 

K in sore kira2 djam 8 malam 

stoelan kampong Kalipasir groote 

eg Menteng, seorang Indonesiers Oe- 

moer kira2 65 @hoeh pg penjata 

a i bilangan Bogor tingga 

Pan AS baNpasins telah TN cunroak, 
mendapat loe 

ka-loeka :jang hebat sekali teroetama 

2 | dari bagian kepalanja boleh dikata ham 

Pa ea Hor Wabtde djoega dengan j pir petjah. Itoe 
Sam setengah mati dan setengah 

'hidoep sikorban dengan segera dibawa 

'keroemah sakit C. B.Z. oleh auto jang 

| menbebroeknja tadi. | 

| Auto tadi dikendarakan oleh seorang 

(Belanda jang tinggal di Laan Raden 

Saleh. 
“Kesalahan ada dipihak itoe Belanda 

karena tidak moestinja ia mengambil 

djalan sebelah kanan, seb Aa aa 

d. “dari djoeroesan Parapattan- 

Ba ang ambil djalan 
ikini, seharoesnja mesti 

'berdjalan disebelah kiri. 

8 Tidak ajal “lagi. Politie jang kebetoe 

lan sedang liwat disitoe, lantas bikin 
x 

pat chabar dar: 
tadi malam | Belakangan kita “da 
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Inn an 
Se 

Lagi2 pemeriksaan zegel2 jg. palsoe. 

Djoenaedi dan Mardani. 

ai djaoeh siang tadi Landraad am i 

Tn dibawah pimpinannja Mr. 

doea2n ja dipersalahkan 

| zegel2 dagang ig bekas dan Mardani 

e 1 n di Banten |soedah djoeal ze. Aap 

Aa Na) pe dipakai diseloeroeh kota Betawi pada 

MEN PN beberapa makelaarskantoren. 

mana telah diketahoei Marda 

jah didjatoehkan hoekoeman 

didalam 3 perkara dan ini 
k bisa terlepas dari 

boleh djadi hoekoe 

“bisa mendjadi 2 tahoen $ aa 

Sebagaimana biasa Djoenaedi djoega 

.' Itoeroet bersekoetoe didalam ini pen- 

|djocalan dan ketika diperiksa oleh 

| Oleh karena pemeriksaan “ ya 
4 i pada diam 1 siang, maka kita 

Aa aa Kabar “lebiti: tandjoet 

  

  

disega. manga xl | 2 B3 

filmi   - bikin itoe 
PA RUN ena Li 

Aa 

  

  path 21. sr na BALAP 
PU Sena JR 

dasar film jang dapat me-| 

i film dipoetar, kede-| 

steri dan 5 anak2. |aard emas). 

oleh hakim tentoe sadja .. ia moengkir.| 

   

: ebagai extra ja sekolahan detecti- - 
pogan. Pertoendjoekkan paha | ini waktoe Sateai Tak oe. 

       
NEDERLAND 

Menghadap ke Sri Ratoe. 

neraal-Majoor Boerstra dalam audientie 
oleh Sri Ratoe, 

y ——O—— 

Merobah atoeran pemilihan. 

Tweede Kamer menerima baik dengan 
69 terhadap 10 soeara, satoe wet 
oentoek merobah atoeran pemilihan 
(kieswet-herziening). 

TN 

Begrooting . Zuiderzee. 
Den Haag, 27 Maart (Aneta) 

Tweede Kamer djoega menerima baik, 
dengan tidak distem lagi, begrootings 
fonds dari pekerdjaan dari Zuiderzee. 

—0— 

Sir John Simon soedah poelang 
: kembali. 

Singgah diAmsterdam. 
Schiphol, 27 Maart (Aneta) Sir 

John Simon-jang baroe selesai dengan 
pembitjaraannja di Berlijn, datang de 
ngan pengiringnja di-lapangan terbang 
Schiphol poekoel satoe tengah hari di 
mana mereka disamboet oleh Jhr, De 
Graeffi, Minister oeroesan loear negeri 
Belanda, Oetoesan Engeland di negeri 
Belanda dan tananja. Afred Simon. 

Mereka itoe semoea makan tengah 
hari di lapangan terbang Schiphol. 

Poeteri Juliana dan muziekfeest. 
D en Haag, 26 Maart (Aneta) Poe 

teri Juliana menerima djabatan Be- 
Schermvrouwe dari hari- perajaan-moe 
Sik-Belanda, berhoeboeng dengan ju- 
bileum oentoek ke 40 tahoen dari Dr. 
Willem Mengelberg, 

—0— 

EUROPA 
Pemerintah baroe di Belgie. 

Mendapat sokongan 
darikaoemLiberaal. 

Bru Ssel, 27 Maart (Aneta) Nationale 
Commissie dari partij kaoem Liberaal 
ambil poetoesan oentoek menjokong 
Pemerintah baroe (jang didirikan oleh 
van Zeeland), ,djika Pemerintah maoe 
menetapkan dengan sah, oeang Franc 
Belgie dengan harga emas jang seka- 
rang lakoe". 

(Artinja dengan terang, jalah djika 
Pemerintah maoe menetapkan stand- 

—9— 

Sesoedahnja pembitjaraan. 
Sir John menerima tamoe. 

Berlijn, 27 Maart |Aneta Reuter) 
Sesoedahnja pembitjaraan diantara wa 
kil2 Engeland dan Duitschland telah se 
jesai, Sir John menerima Oetoesan 

di 

        

JAN 
/ 

e   

   

  

Ising2 pertemoean ini, tidak dioemoem| 

      

    

  

dah berangkat lagi oentoek poelang 

“Isin terbang dari Iperial Airways Inggris. 

Den Haag, 27 Maart (Aneta) Ge 

Den Haag, 27 Maart (Aneta)| 

   
Anam eaaNPeNaRNaN ” Emi Damenaaep uni eememyenng aren 

SB 

|Frankrijk di Berlijn, Oetoesan Belgie 
dan Oetoesan Italie. 
Apa jang dibitjarakan didalam ma- 

kan, 
Poekoel 10 tadi pagi, Sir John soe 

kembali ke Londen dengan pakai me| 

Sampaidi Londen 
Londen, 27 Maart (Aneta) Sir 

John telah sampai dilapangan terbang 
Croydon. 

la teroes pergi ke kota Londen.. 

Anthony Eden ke Moskou. 
Warschau, 27 Maart (Aneta) Se 

soedahnja selesai itoe pembitjaraan di 
Berlijn, Kapitein Anthony Eden (wakil 
dari Engeland) berangkat kemaren 
malam oentoek pergi ke Moskou, dan 
telah sampai 'di Warschau (Polen) tadi 
pagi. ” 

Moskou menoenggoe 
datangnja. : 

Moskou, 27 Maart |Aneta| Pe- 

datangnja Kapitein Arithony Eden pada 
se- 

La 

bahwa dengan segera mesti diadakan 

Hl 

  mimpin2 Sovjet Rusland menoenggoe 

Pan Mena aa 

tanggal 28 Maart. dengan banjak 

  

salah- satoe  pembitjaraan «atau apa 
djoega, oentosk mentjegah  antjaman 
bahaja peperangan. ae 

Tentang loeasnja apa jang Ya 
dibitjarakan diantara wakil2, Engeland 
dan Sovjet-Rusland..itoe,,.beloem di 
ambil salah satoe poetoesan. Akan 
tetapi diplomaat2 loear negeri berpen- 

dapatan bahwa Sovjet Rusland akan 
igemoekakan itoe Oost-Ewropeesch- 
Locarno-Paet dan atoeran2 oentoek 
menetapkan perdamaian. 

Anthony Eden akan bertemoe de- 
ngan Litwinoff,  Volks-Commissaris 
oeroesan loear negeri Sovjet-Rusland, 
pada tanggal 28 Maart dan pada esok 
harinja ia akan bertemoe dengan 
Nolotoff, Voorzitter dari Dewan Pem- 
belaan “Negeri (Defensieraad), 

Didoega bahwa. Anthony Eden, 
djoega akan bertemoe dengan Stalin, 
Secretaris dari partij Koeminis. 

  

  

Sebenarnja . 

PUBLIEK DJADI H A 

HARGA »an 

Datanglah saksikan 
. 
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POEDJIAN »as BOEKTI! 
G PALING TEROETAMA ! 

Kaloe Toean maoe mendapat VULPENHOUDERS jang sampoer- 
na dan jang menjenangkan boeat dipakai menoelis sehari-hari 

PAKAILAH 

  

PILOT” VULPENHOUDERS 

Pena dari mas 14. karat Oedjoeng dari IRIDIUM TOELEN. 

BOEAT SEBAGI RECLAME 
| Moelai dari tanggal 25. Maart Sampai 10. Mei. 1935 

“ Semoca ,PILOT” VULPENHOUDERS dapat 20pCt. KORTING 

Moelai harga f 1,75 t/m f 12,50. (#1,75 — 4 0,35 5 f 140) 

Pesenan loear Kota dikirim dengan Rembours 

Djoega kita terima REPARATIE 

OKO OIS 
NEN No. 79-81. 

fa 
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BATAVIA - CENTRUM 

.. 
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PERSENAN ....  Boekan kita pentingkan 

KWALITEIT 
toean perhatikan 

Poedjian tida perloe - 
& 

MODEMAGAZIJN ' 

MOHAMAD TAI 
Batavia-C. 

| 

cs 

“ 

Fr 1 

roepa-toepa VULPENHOUDFRS 
“ 

HI & Co 
TELF: No, 1623 W.L 

   

   

   



   

   

    

   

     
    

   
   

    

        

     

  

   
   

     

     

   

    

     

        

    

Ini malem dan malem 

brikoetnja 

2 EN BN Ma Adengan 

Ta JAMES CAYNEY - ai paTu O' BRIEN 
GLORIA STUART—FRANK Mc HUGH 

4 2 

. 

Soeatoe tilm. aah besar diatas laoet — Menarik hati "—kedjam 

tida ada sifat 'kemanoesiaan terhadap sesama manoesia,” 

Djangan liwatkan ini ,tempo nanti menjesal di belakang kali kalau 

tidak lihat ini film. 

1IALTO BIOSCOOP 
Seaen  — Bat-C. 

Boeat hari KEMIS 28 dan DIJOEMAHAT 29 Maart 35 
Programma -Besar terdiri dari 2 Super Western pilihan jang 

1 penoeh perklaian. 

Film Kesae BOB STEELE 

dalem 

»Headin” North" 
— PEMBOERON JANG TIDA BERDOSA 

  

  

3 

    

atawa 
c 

TOM MIX Film Kadoea 

“ 

dalem 

THE FOURHT HORSEMAN” 

  

Boeathari RE BO 

KEMIS o2T. — 28 

Maart 1935 

  

| Sawah Besar Bat.-C. 

— TARZAN —— 
ia /THE FEARLESS 3 

2 (TARZAN MANOESIA MONJET) 

E 

“ 

  
Ini baroe dibilang tjerita , TARZAN“ jang paling sampoerna, 

“paling compleet paling tjoekoep dan lengkep. 

Kaloe makan, moesti sampe kenjang ! 

|. Kaloe nonton, moesti sampe poeas! 

Anak-anak boleh nonton 

  

  

  

" 
Sit 

t 39 
& Bertempat : 

1 Dr. FO.K. BORMANN 
| Arts oentoek penjakit oemoem 
dan anak-anak, 

Telefoon Weltebreden 282 
Fu yan Heutzplein No. 11, 

Sebelah Halte Gondangdia, 
Djam bifjara 7 - 9 pagi 5-7 na 

PSA KN BAYINYA UR ENANYA TIKSN AA OA 

HERAN | HERAN ! f 

Coiffeur Awang. 
Kramatplein (Pasar Merah) letter W. 

HERAN ! 

'Pembajaranja hanja F 0,25, (Zegge 

doea poeloeh lima cent), sadja ! 

Saksikan !!      
      

  

      

  

, 

    
0 

| Tempatnja bagoes. Potongannja Netjis | 

GLOBE THEATER   

  

Ini malem dan malem brikoetnja 

MYRNA LOY dan GEORGE BRENT 

dalam film 
- 

.STAMBOUL OUEST" 
dibantoe oleh:  LIONEL ATWILL 

Soeatoe hikajat dari seorang Duitsche spionne, jang terdjadi 

diwaktoe perang. doenia jang telah laloe, dimana spion-spion 

bekerdia dengan diam2 dan sabar, tetapi pada batinnja mereka 
mendjadi terharoe sebab perasaan hati mereka boleh 

djadi djoega bahaja maoet akan mengantjam 

»Matahari“ tak loepoet dari diboenoeh mati. 

Disebabkan ia soedah terdjeroemoes kedalam gelombang per- 

tjintaan,... maka ia tak dapat dipertjaja lagi melandjoetkan 

“ pekerdjaan jang diserah padanja.     
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“CENTRALE BIOSCOPE 
Mr, Cornelis 

Boeat hari REBO 27 dan KEMIS 28 Maart 1935 

Satoe film kloearan Paramount jang sanget rame: 

,COME ON MARINES" 
(CELLANO, DJAGO MNILLA) 

t 
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dengan Richard Arlen — Ida Lupino — Roscce Karns 
Monte Blue — Grace Bradly — Toby' Wing 

Satoe tjerita hal pendjahat-pendjahat di poelo Philipijnen, be- 

rantem sarra soldadoe-soldadoe kapal perang #merika, 

Satoe film jang sanget rameh dan loetjoe, mentjeritaken begi- 

mana satoe kawanan soldadoe dapet prentah aken tangkep 

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

achirnja boekan sadja dapet tangkep itoe pendjahat-pendjahat, 

hanja djoega.... satoe djoemblah nona-nona manis jang eilok ! 

MOTTO TIOIIII 

polio 
  

  

  

MALAISE 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

TINGGAL MALAISE 

        

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

Saja bisa mengobati segala penjakit joni 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 

“ tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 

' Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 
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.   
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Mevr. x Safalany Joustra 

Oogarts . 
Raden Salehlaan 45 Tel, 6167 Wi. 

Djam bitjara 1.30 — 8.30 pagi 

1 Tan -T sore 
  

  

  

Dokter SOETOPO 
speciaal oentoek penjakit koelit 

Djam bitjara: 6—7 sore 

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

Ho 

Aa 

IR. Soetrisno 
IND. ARTS. 

ALG, PRACTYK 

7—8 PAGI 
DJAM BITJARA 

  

Bi SORE 

» Oude Tamarindelaan 131 Telf. No, 
Wit. 1696 "44 

Mann aan EN 
J.E. VAN DER KAADEN 

HUIDARTS 

Kramatilaan 14 Telf. WL. 3738 
pecialist oentoek: penjakit koelit, pe- 
njakit djalanan kenfjings pekakas- 
pekakas boeat obatin penjakit penjakit 
koelit jang bikin roesak kefjantikan dan 
bocat bikin ilang bekas-bekas loeka 
habis penjakit dan habis fjilaka. 
Djam bifjara: hari bekerdja 2 dan 

o 2 

Hari Saptoe sore hanja setelah bitjara lebih 
78 doeloe, 

  

  

  

Kleermaker 

MOEDAHAM 
ex toekang ditoko Oger Freres 
Petodjo Binatoe No, 18 Gang 1 Batavia-Centrum 

  

Djikaloe toean2 ingin potongan jang 

bagoes enak dipake. Boektikenlah saja 
poenja pekerdjaan dikleermaker jang 

terseboet, dan soedah banjak poedjian 

diantero Langganan2 dari saja poenja 

potongan. 
39 MOEDAHAM 

  

  

  

  

HOTEL PAUZE 
2. MHLN IMIN 

Moekanja Station Bandoeng 

poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 

emandangan loeas, rawatannja ba- 
goes dan bersih, djongos-djongos 
radjin dafi tjepat mengoeroes tetamoe 

aken poedji Hotel sendiri harap di 
saksikan sadja. 

KOTA Bandoeng, 
Tarief kamar 

menoeroet zaman. 
N.B. Sedia Kamar boeat tinggal-la- 

ma atau boelanan, abonnement dapat 
harga dengan menjenangken.. 

paling rendah dan 

Memoedjikan dengan hormat, 

De Eigenaar 

69 A. WACHIT 

  

  
| CINEMA PALACE 

  

mail 
  

Ini malem pengabisan 

Adolphe Menjou, radja pakaian dari Hollywood dalem film. 

THE HUMAN SIDE! 
dibantoe oleh Doris Kenyon dan Dickie Moor€ 

Inilah satoe film menoedjoekan sebagaimana orang kawin telah bertjere, sedang mereka mempoenjai 
4 anak jang besar en bagaimana akalnja soepaja bisa kasi makan kepada anak-anaknja itoe ! 

Djoega bagaimana bisa mereka mendjadi baik lagi, serta kawin kedoea kalinja, 
Ini film haroes disaksikan oleh orang jang telah beroemah tangga. 

jang akan kawin. 

Besok malam film besar jing soedah lama ditoenggoekan : 

VARIA—PARK : 
DONDER (Soaib) 

Bogor      

    

1 Wan Tg oleh pemparag 5 
bg 

Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 

Terletaknja HOTEL di Centtamnja 2 R 

malem Minggoe Goeletan Besar 
Mg ada 

| 

t PAR 
1 

Batavia 
4 

| 2 

  

tentoe menjenangkan dan kita tida 
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orang jang sekedar toeroet 
dan memperhatikan kea- 

en sekarang, moelai dari 

     

  

   

    

   
    

  

   

    

      

   

   

    
   
   

              

sch.. 
n atau keadaan ini adalah 
kan oleh meerder- 
leden, jaitoe Indonesische 
lebih banjak dari pada se- 
'boekan Indonesische leden, 

ntara mereka ada djoe- 
at oleh Pemerintah dan 

oela diantara merelia itoe 
nbtenaren, teroetama 

idoei 3. ambtenaren, : 
a kita melihat soesoenan leden 

d jang teroetama 
onesier, maka 

ah kalau dari 8i Moerna- 
ri pesisir Laoet Kidoel sampai 
gan Intellect di Betawi, 
bahwa toean2 leden jang 

oeki koersi di gedoeng Re- 
psraad itoe akan..memperha 

ar2 keperloeannja dan keboe- 

    

     
     

    
    

  

    
     

     
     

     
     

    

    
       

    
    
   
     

     

   

    

    

  

    

    

   

      

   

   
   

   
   

    
    

    
     

    
   

  

    
    

   

  

   

          

“si Moernasan sampai Djoera- 
tellect itoe akan jakin, bahwa le 

Indonesiers di R.R. itoe 
ai kesempatan jang seloeas- 
oentoek membela keperloean 
dalam regentschap itoe, le- 

“dan lebih banjak kesempa- 
pada oempamanja Inheem- 

eden dalam Gemeenteraad jang 
ng toelang- ingin membela 
pendoedoek gemeente, 

sekarang sedikit membitja- 
ng keadaan Regentschaps- 

Bandoeng terhadap pada re- 
apnja serta rakjatnja dalan oe 
n kesehatan rakjat 

ndheid.) | 
a jat Regentschap itoe mem 
hak atau voorrecht oen 

K menrima perawatan tentang kese 
inja dari Regentschapsraad ? 

ita kira lebih dari hak atau voor- 
ht itoe, sebab terang sekali bahwa 
jat bangsa Indonesiers di regent- 
ap ini, rakjat jg terbanjak tidak se 

memberi belandja, tidak sedikit 
t kas RR. itoe, baik dari penda 

. matjam2 belasting, maoepoen 

$ 

), sehingga dengan begitoe kita bi 
. bilang dengan sepantasnja, ja se- 

nja dan semestinja Regentschaps 
memberi pertolongan, memberi 

watan “kepada pendoedoeknja da- 
.oeroesan kesehatan jang tidak koe 
g2 pentingnja serta sebaik2nja dan 
npoerna2nja. : ET 

dari sana barangkali laloe: 
an berteriak: Apakah regent- 

.Bandoeng tidak mengeloe| 

tahoen2nja oentoek keperloe 
2 giat LP x :i $ 

.. juist toean toean, baik dari 
ana, maoepcen dari fihak sini 

eroesan inilah, oeroesan dja- 
aranja memberinja perawatan 
aoe oeraikan disini, dengan 

| moedah-moedahanlah 
toe oplossing, soeatoe 

  

    
     

| pendapatan peroesahaan2 (bedrij | 

g, tidak mengeloearkan be-| 

   

   

    

    
   

   

  

   
   

   

  

   
   

  

   
    

TO Ima Bandoeng, dang
an 

  

ajat Regentschap Bandoeng pantas diberi Dokter sendiri. 

  

Oleh redacteur kita ,M, S.” di Bandoeng, 

msi mmm diatas itoe, oeroesan mana 
'sesoenggoehnja oleh lid Dr. H. He er- 
djan dalam salah satoe vergadering 
(R.R. soedah dikemoekakan bagaimana 
keperloeannja dan kebaikannja djika 

d, | Regentschapsraad sendiri mempoenjai 
dokter, sedang kata lid ini, ongkos 

jang dikeloearkan oleh Regentschaps- 
aad sekarang ini, oentoek oeroesan 

Ikesehatan itoe, tjoekoep oentoek mem 
peladjari soeatoe dokter oempama 
nja, jang bisa tetap mendjadi pegawai 
dari Regentschapsraad ini. Tetapi 
sampai sekarang hal ini beloemlah ter 
dengar poetoesannja, 

Maka menoeroet begrooting R.R. 
dalam tahoen 1935 teranglah, bahwa 
angka2 jang dibawah ini disediakan : 

Subsidie saban tahoen kepada Zen 
dingshospitaal Immanuel f 2200 

Subsidie saban tahoen kepada R oe 
mah sakit Missie di Tjitja- 
lengka f 600.—. 

Subsidie dari desa2 di district Sore- 
ang. Bandjaran, Tjiparaj dan 
Tjitjalengka kepada roemah2 sa 
kit particulier itoe ada koerang- 
lebih sedjoemblah f. 1200.— 
'Djoemblah subsidie jang diberikan 

kepada roemah roemah particulier itoe 
kl, f4000— : 

kajaan satoe kliniek di Lembang, 
seolah-olah ,de trotsch” dari Re- 
gentschapsraad Bandoeng ini. 

Oentoek keperloean ini, R.R. saban 
tahoen mengeloearkan ongkos-ongkos 
seperti berikoet: 

Ongkos pegawai 
Ongkos polikliniek f 600.— 
Ongkos memelihara inventaris f 100. « 
Ongkos memelihara dan mem- 
perbaiki roemah kliniek. , . f 150.— 

Djoemblah. : .f 950.— 

Dengan begitoe boeat oeroesan ke- 
sehatan rakjat dalam Regentschap Ban 
doeng, R.R. mempoenjai begrooting 
saban tahoen (terhitoeng soembangan 
dari desa desa tadi) ada sedjoemblah 
f 4000 plus f 950.— atau f 4950.— 
Ambillah boelatnja f 5000.— (lima 
riboe roepiah). 

Djika begrooting itoe dikeloearkan 

GA Tar apa OB 

nja ada sedjoemblah ampat ratoe s 
roepiah. Dengan begrooting saban 
boelan ampat ratoes roepiah ini, kita 
kira tjoekoep boeat mengangkat satoe 
Indisch Arts jang speciaal mem 
perhatikan kesehatan rakjat dalam re- 
|gentschap ini. 

Kalau memang satoe Indisch Arts 
ini toch tidak akan bisa memenoehi ke 
wadjibannja dengan sebaik-baiknja, ka 
rena kebesaran resortnja, kita bisa mem 
'benarkan djoega, tetapi apakah seka- 
rang dengan perantaraan roemah2 sa- 
kit particulier itoe bisa mempenoehi 
kesehatan rakjat sebaik-baiknja? Toch 
kalau tidak salah, djaoeh dari itoe. 
. Sedang djika Regentschapsraad sen 
diri mempoenjai dokter sendiri, soedah 
tentoe biar bagaimana djoega, mesti 
lebih2 teratoernja, sebab semoeca pem 
bagian pekerdjaannja itoe bisa diper- 
|hatikan benar2 oleh Regentschapsraad 

€- Isendiri, sedang poela semoea pekerdja 
jan, semoea nasehat dan lain2nja jang 
datang dari dokter itoe, soedah tentoe 
ada berdiri tegak ditengah2 stand - 
puntjang neutraal sekali, arti 

£ Inja lebih Iandjoet tidak sekali kali akan 
mengharap boeah pekerdjaan lainnja, 
selain dari pada kesehatan dan 
kesehatan. 5 
| Dengan begitoe sekarang kita seo- 
lah2 soedah mempoenjai djembatan 
oentoek berdjalan dan. menjampaikan 
keperloean rakjat regentschap Ban- 
doeng dalam oeroesan kesehatan- 
nja, djalan oentoek mempoenjai d o k- 
ter sendiri, dokter mana nanti 
bisa dapat instructie dan peratoeran   g akan bisa mempenoehi 

skan keinginan jang di    

  

dari Regentschapsraad, jang soedah 
tentoe bisa diatoer begitoe matjam se 

'Tahoen ke 3 

fculier jang mendapat subsidie itoe, 
Isebab kalau tidak dipikir jang lebih 

Regentschapsraad mempoenjai ke - | 

saban boelan, maka sekoerang-koerang | 

hingga bisa menjenangkan atau mem- 
penoehi keperloean ra'jat itoe, 
Sekarang tinggal soal atau oeroesan 

terhadap kepada roemah2 sakit parti- 

landjoet, kepinginan mempoenjai dok 
ter sendiri ini, maka dengan gampang 
bisa timboel perkataan jang bisa me 
ngandoeng maksoed maoe ambil 
hak atau sokongan (subsi- 
die) darifihak lain. 
Moedah moedahan pikiran atau toe 

doehan sematjam itoe tidak akan ter- 
@djadi, tetapi harap dalam oeroesan ini 
diadakan pertimbangan jg. seneutraal2 
nja dan seadil2nja, disertai dengan 
kepala dingin dan. pikiran terang- 
met koel hoofd ennuchter 
verstand. ! 

Dengan alasan atau kehendak jang 
diatas itoe, ialah oentoek mengadakan 
dokter sendiri, sedang belandjanja 
bisa diambil dari persediaan jang se- 
karang ada, tetapi hanja djalannja sa- 
dja berlainan, tidak sekali-kali kita 
mengharap mendjadi keroegiannja atau 
kemoendoerannja roemah2 sakit parti- 
Culier tadi, jang kita tahoe, bahwa 
particuliere inrichting ini, djoega tidak 
koerang2 memberikan pertolongannja 
kepada rakjat dalam  Regentschap 
Bandoeng ini. 

Dengan  toeloes hati, dengan sete- 
roes2nja, serta dengan boektinja, seperti 
sekarang diantara jang dirawat diroe- 
mah sakit Zending Hospitaal Immaneul 
di Sitoesaeur itoe, kita berani bilang 
kita mengetahoei sendiri, bahwa pa- 
tienten disitoe teroetama atau jang ter 
banjak iafah ra'jat Regentschap sen- 
diri, bahkan ra'jat jang memeloek iga- 
ma Islam itoe. 

Sebab itoe boekan lagi sepantasnja, 
tetapi adalah seharoesnja roemah sakit 
ini djoega dapat pertolongan dari Re- 
gentschap, pertolongan jang ada di- 
sampingnja begrooting oentoek oeroe- 
san kesehatan jg, diadakan (akan diada- 
kan) oleh” Regentschapsraad sendiri. 

Kita mengetahoei benar, bahwa 
patienten jang dirawat dalam roemah 
sakit. terseboet boekan sadja orang2 
dari loear Gemeente, tetapi djoega 
koerang2 orang2 dari Gemeente bero- 
bat disana, sekalipoen Gemeente sen- 
diri mempoenjai hospitaal, 

Hanja bagaimana! tjaranja menga- 
dakan pertolongan kepada roemah sa- 
kit particulier jang perloe itoe, adalah 
pertimbangan dan “poetoesan R. R, 
sendiri. SERU , 
“Dengan ringkas serta pengharapan 
kita, ialah Regentschapsraad sendiri 
lekas mengadakan dokter sendiri 
dengan memakai alat penghitoengan 
jang diterangkan diatas itoe, dan di- 
sertai poela pengharapan agar disam- 
pingnja oeroesan R.R. sendiri jg. ber- 
hoeboeng dengan organisatie keseha- 
tan sendiri itoe, R.R. kalau bisa, atau 
sebisa bisa memberi poela pertolongan 
kepada roemah sakit particulier jang 
terang banjak pertolongannja kepada 
ra'jat seoemoemnja  itoe, teroetama 
jang tidak poenja. 

“ Regentschapsraad perloe dan 
bisa mempoenjaidokter sendiri. 

  

  

  

Consuitatie Bureau T.B.C. Bogor 

Perkoempoelan ,,Het Rode Kruis" 
di Buitenzorg soedah mengadakan con 
sultatiebureau oentoek orang2 jang 
berpenjakit Tuberculose (Tbc). 

Boeat sementara itoe consultatie- 
bureau bertempat di polikliniek Roode 
Kruis di Pledang dan terboeka tiap2 
hari Senen djam 5 sore. Semoea orang 
jang berpenjakit tbc boleh diperiksa 
dan diberi advies, dengan ongkos jg 
sangat ringan sekali, menilik poela ke 
koeatan orang jang hendak berobat, Ini 
Consultatie-bureau ada dibawah pim 
pinannja Dr. van Joost, itoe longspe- 
cialist, dibantoe oleh Dr, Soedirman. 
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Mr, Teukoe Hasan. 
Meester in de rech 
ten jang pertama dari 
Atjeh. : 

Kemaren telah bertolak dari Belawan 
ke Betawi toean Mr, Teukoe Hasan. 

Mr. Teukoe Hasan terseboet konon 
dipekerdjakan pada Departement On- 
derwijs Beliau berladjar dan telah me 
namatkan tahoen adjarannja di negeri 
Belanda. » 

Disini tiadalah salahnja, kalau kami 
seboetkan, bahwa Mr. Teukoe Hasan 
ini, adalah poetera seorang Zelfbestuur 
di Atjeh, dan meester in de rechten 
jang pertama dari sana. 

Melihat gaja dan potongannja, sikap 
dan tjaranja, soenggoeh beliau seorang 
jang boleh dibawa ketengah-tengah 

  

   

  

        
  

“Lezing dari hal agama Shinto. 
Itoeagamaorarg 
Japan. 

Pembantoe kita dari. Mataram me- 
ngabarkan : 

Pada hari malam Djoem'at jang laloe 
Perdi tjabang Mataram telah melang 
Soengkan petemoean oendangan, me 
ngambil tempat di Taman-Siswa De 
wantaran, oentoek mendengarkan pi 
datonja toean Poerwoudarmito tentang 
agama ,,Shinto", Pertemoean mendapat 
perhatian - baik, jang datang kaoem 
laki2 perempoean penoeh, sedang dari 
fihak pnoelisipoen jg, berhadlir toean 
wedono Salamoen sendiri, 

Toean Poerwodarminto adalah goe- 
roe dalam bahasa Indonesia dan Djawa 
di Universiteit. Tokyo. Ia merantau di 
tanah orang kini soedah kira2 ada 3 
tahoen dan sekarang ini baroe verlof 
barang 1 boelan. 

Lezing hanja meloeloe menerangkan 
.tentang agama Shinto, jaitoe agamanja 
orang Djepang, memoedji2 akan nenek 
mojangnja, bagaimana orang disana 
sangat baktinja. Kepertjajaan terhadap 
dewa2 masih sangat tebal, Mikado 
adalah toeroenan dewa jang maha 
loehoer. Diterangkan djoega bermatjam 
matjam dewa jang shakti dengan be- 
berapa dasar2nja. Dari itoe orang 
merdeka oentoek memilih atas keper- 
tjajaannja terhadap dasar2nja dewa 
masing-masing, 

Demikianlah dengan pandjang lebar 
diriwajatkan tentangitoe agama Shinto, 
rapat mana dimoelai djam 8.30 dan di 
toetoep djam 10 malam dengan selamat 
adanja. 

—0— 

Pemboenoehan diwaktoe orang 
sedang tidoer. 

Lantaran isteri jang 
tjoerang, soeami ma- 
soek pendjara. 

Pada hari Senen pagi jbl. di depan 
toko Krapp di pasar besar (Soerabaja) 
soedah kedjadian pemboenoehan jang 
mengerikan, dimana seorang waker na 
ma Seret jang sedang enak tidoer di 
depan itoe toko, tiba2 telah mendapat 
tikaman piso belati dari seorang moe- 
soehnja, mengenai dibawahan peroet- 
nja" 
FLebih landjoet S.T.P, mengabarkan : 

Itoe orang jang ditikam lantaran ka 

get lantas bangoen dari tidoernja dan 
ternjata jang melakoekan itoe serangan 
ada ia poenja moesoeh Seorang Ma- 
doera djoega, nama Boedin, jang be- 
loem lama berselang soedah datang 
dari Madoera dan roepanja soeda ada 
kandoeng itoe niatan boeat singkirkan 
Seret dari ini doenia. 

Sesoedah bangoen Seret telah tjoba 
bikin pembalasan, tetapi tidak berha- 
sil, sebab iapoenja loeka jang berat 
soedah menjebabkan banjak darah ke 
loear dan tidak lama ia djadi ambroek 
lantaran kahabisan tenaga. 

Sementara itoe sipemboenoeh jang 
'Itjoema dapatkan loeka enteng, teroes 

lari ke sectie Boeboetan boeat serah- 
kan diri, dengan begitoe itoe pisau jang 
dipakai boeat menjerang telah dapat 
dibeslag kembali. 

Dalam pemeriksaan itoe moesoeh 
soedah mengakoe teroes terang kesa- 
lahannja dengan toetoerkan sebabnja 
itoe kedjadian lantaran itoe orang jang 
diboenoeh koerang lebih 8 boelan 
soedah hidoep koempoel pada ia poe 
nja istri jang masih beloem ditjeraikan, 
dengan begitoe ia poenja hati djadi 
tidak bisa tahan lagi boeat tinggal 
feroes diam sama itoe kelakoean jang 
memanaskan hati. 

   
     STT 

KORRENGZTAL 
 boeat Sakit.koelit segala roepah - 

     
    
    
    
     

Kemoedian itoe-moesoeh didjeblos 
kan dalam tahanan, sedang itoe orang 
jang loeka dalam keadaan pajah telah 
diangkat keroemah sakit, sesampainja 
dimana ternjata iapoenja keadaan ter 
laloe lemah sekali, sehingga ia soe- 
dah tarik napasnja jang pengabisan, 
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Tiga kali bersoeami didalam satoe 
boelan. 

Radio di Padang mengabarkan bah- 
wa di Tilatang (Soematera Barat) ba- 
roe2 ini telah terdjadi satoe hal jang 
boleh dikata loear biasa. Doedoeknja 
perkara ada sebagai berikoet : 

Satoe gadis nama S. doeloenja per- 
nah djadi peladjar dari salah satoe 
sekolah di Fort de Kock, dengan tidak 
diketahoei telah minggat ke Benkoe- 
len. Bersama dengan ia mengiring sa 
toe pemoeda jang berparas tjakap 
'djoega. Dengan lakoe sebagai soeami 
istri di atas kapal mereka teroes ke 
Benkoelen. Sampai di sana si gadis 
tidak lagi mengikoet pemoeda, tapi 
taoe2 soedah kawin dengan seorang ig. 
ada oemrvoer. 

Sesoedah itoe, si gadis teroes ke 
Palembang seorang diri zonder dike- 
tahoei soeaminja. Di Palembang si 
gadis telah kawin poela dengan seorang 
pemoeda lain, 

Kemoedian si gadis telah miaggat 
poela zonder diketahoei soeaminja jang 
kedoea ini. Roepanja ia kembali poe- 
lang ke kampoengnja. Di atas kapal 
konon telah disertai poela oleh pemoeda. 
pertama jang berbareng waktoe pergi 
kesana. Si gadis teroes poelang kekam- 
poengnja. Tetapi oleh familienja tidak 
Giterima lagi tersebab kelakoeannja 
seperti terseboet diatas. Paling achir 
Si gadis ambil poetoesan baroe poela 
toempang auto ke Medan. 

- Di Tapanoeli ia berhenti dan achirnja 
“berkenalan poela dengan satoe pemoeda 
Mandahiling, Perkawinan poen dila- 
koekan poela, Perkawinan ketiga. Se- 
telah beberapa hari poela mereka 
sepasang merpati itoe kembali poelang 
ke kampoengnja. 8 

Beroentoeng oleh familienja keda- 
tangan itoe diterima baik, kendati 
moelanja diboeang dalam negeri, Maka 
hidoeplah mereka dengan tentram, 
Kemoedian setelah beberapa hari poela 
tetap dikampoeng, si soeami tidak ada 
lagi sedang Si isteri tinggal terkatoeng- 
katoeng sadja. 

—O— 

Peringatan Isteri Sedar. 

Isterie Sedar tjabang Mataram ketika 
hari Kemis malam Djoem'at j.b.I. telah 
mengadakan malam peringatan telah 
'tjoekoep 5 tahoen berdirinja 1. S. 
cemoemnja, dengan mengambil tempat 
di Taman Siswa Bintaran. Pertemoean 
bersifattertoetoep dengan mengoendang 
perkoempoelan-perkoempoelan perem- 
poean dikota Mataram. Jang datang 
tjoekoep banjak. Rapat didjam9e de- 
ngan makanan dan minoeman. 

Djam 7 lebih sedikit rapat diboeka 
oleh ketoea Nj. Soerat, sesoedahnja 
tampil kemoeka Nj, Soekemi dari 
fihak pengoeroes besar dan setelah 
itoe Nj. Soeharminah jg berpidato 
oentoek peringatan. Sesoedah pauze 
Nj. Soerat menerangkan dengan 
penting-ringkas azas dan toedjoean 
“Isteri Sedar, Djam 9 pertemoean di 
toetoep dengan baik.   

        ilmoe pengetahoean. 

-“ en 
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—. sekarang t | 
Tia! fihak Taman Siswa soedah roegi jang 
D0 tidak sedikit Apakah boekan sewa 

8 - djibnja keroegian jang diderita ini ci 

toe 

— ganti oleh 
“5 mat 

| dan akan dikabark 

    

2 bekas dari Digoel. 

  

  

Na ai akan soedah dimer-| 
00takkan tagi 11 

Dani ta pembantoe kita me- 
| Doeloe telah kita kabarkan, bahwa 

12 bekas Digoel!sten dari N 
jaitoe Soerakarta dan Soerab: 
ditangkap dan dibawa 

| telah ada jang dikeloeark: karan 
dapat diwartakan lagi, an (16 
Sismadi dari Mataram sementara hari 
jang laloe djoega telah dibebaskan dari 
toentoetan. Kabarnja sekarang jang 
masih didalam tahanan jaitoe toean2 
Tn dari Soerabaja «lan Moefandi, 
di £ jakarta. Bs 

Pendjagaan2 militair dari 

Akan dikoendjoengi 
oleh Wali Negeri. 

Pada achirnja perkoendjoengan Wali 
Negeri ka daerah Oost Java, jaitoe 

sasoedahnja datang di Bali dan Ma- 
doera, maka dipertoean besar itoe akan 

koedjoengi pekerdja'an pendjaga'an 
militair di tepi pasisir Madoera dan di 
pasisir tanah Djawa. jg 

Berhoeboeng dengan itoe perkoen- 
djoengan, maka sekarang soedah di 

| bikin persedia'an persedia'an. 

»Soer. Handelsblad” bisa kabar- 
kan lebih djaoeh, sedari berapa wak- 
oe belakangan ini itoe garis pendja 

jang dibikin lebih koeat selaloe 

didjaga. Ini kedjadian berhoeboeng de 
ngan hal, pemerentah dengan betoel2 

- mendjaga soepaja tidak sampai kedja 
dian jang begitoe sedih seperti terdja 
di dalam tahocn 1929 d: Cwracao. 

Soepaja kekoeatan pasoekan di Oost 
Java bisa tetap dan tjoekoep oentoek 
pendjagaan, maka ditoenggoe akan 

      

    

pindahnja soeatoe compagnie 3de baj 

taljon infanterie dari benteng Poerwo 
redjo ke Malang, boeat mengganti 3de 
compagnie 13de bataljon, jang beloem 
“lama ini telah berangkat dari Malang 

“ke Tarakan, « 

Gedong Nationaal di Mataram. 
Doeloe telah dikabarkan akan niat 

- sementara orang di Mataram oentoek 

| mendirikan seboeah gedong nasional 
baroe. Komite kabarnja doeloe soedah 

'disoesoen. Pada waktue jang achir2 

ini dalam pers di Mataram dioesik lagi 

tentang itoeniatan, berhoeboeng dengan 

memang Mataram sangat perloenja 
mengadakan itoe gedong jang besar, 
karena pada waktoe jang belakangan 

ini pertemoean2 selaloe dilangsoengkan 
di sociteit Hwa Kiau. - 

»..&. “'Moedah-moedahan itoe niatan jang 

« baik dan soetji akan lekas terboekti. 

Memang kota seperti Mataram dengan 

bermatjam-matjam perkoempoelan boe 
toeh amat akan seboeah gedoeng na- 

| sional jang besar, mentjoekoepi boeat 
2 keperloean masing2 perkoempoelan 

jang ada disana, sebaliknja djangan 
| diloepakan semangat haroes selaloe 

didjaga baik2, teroetama pada djaman 
— ini, djaman ,,semangat-kotjar-katjir". 

« na » 

Perkara Kalender ,Taman Siswa". 

| Dari keterangan jang sangat boleh 
“dipertjaja, maka pembantoe kita dari 

— Djokja dapat mengabarkan bahwa per 
'kara kalender Taman Siswa tahoen 
1933, jang telshditolak oleh Landraad || 

“di Djokja oentoek memeriksanja, dan 
oleh karenanja laloe diteroeskan ke- 

pada Raa' van Justitie Semarang, kini 
diwartakan, bahwa Djoestisi 

membenarkan pendirian Landraad alias 
djoega menolak oentoek memeriksa 
.perkara terseboet, sebab tidak ada 

boekti2 jang tjoekoep oentoek menoen- 
. toetnja. , 
“-Perloe diterangkan di sini, bahwa 
memang betoel isi toelisan2 dalam itoe 

kalender, T.S, tahoen 1933 ada sedi- 

“kit djitoe, akan tetapi tetap meloeloe 

didalam garis2 pendidikan, boekan ber 

sifat hasoetan atau bertendes politiek. 

Dikelocarkan didalam boelan October 

1933, banjaknja 5000 lembar dan diam 
bil beslag oleh politie pada waktoe 
kongres Taman-Siswa di Mataram pa 

da pertengahan boelan December itoe 

tahoen djoega. Itoe penanggalan, jang 

| soedah disiarkan di tjabang2nja. se- 

“ moea di beslag dan dikoempoelkan di 
kantor polisie Djokja, Pemeriksaan di 

| lakoekan bertoeroet2 oleh tocan2 Bu- 

— ter, Salamoen dan Soedarsono, kira2 

“ada 442 5 boelan lamanja, tidak koe- 
— rang dari 50 kali. 

Demikianlah berita jg. kita dapat, 
| #ihak jang tersangkoet hingga kini| 

- beloem menerima kakar jang officieel. 

|... Kalau betoel begitoe, mestinja itoe 
0000 katender akan dikembalikan kepada 

| jang wadjib. Tindakan, beslahan, di 
Jakoekan dengan terlaloe tergesa gesa, 

nyata perkara tidak djadi, 

jang wadjib, sebab semata- 
Ini boekan salahnja j$. 

1, Boleh kita saksikan 
n kelak— 

     

              

   
    

  

    

  

  

— Persdelict , Oetoesans Indonesia” 
. Kemaren dalam ini soerat kabar soe 
dah dikabarkan tentang itoe persdelict 
soerat kabar ,,Oetoesan Indonesia". - 

ILebih landjoet pembantoe kita dari 
'Djokja mengabarkan : ! 
“Sementara hari jang laloe kantoor 

ang |sk. Oetoesan Indsnesia di Djokjakarta | 
a,Itelah kedatangan polisi oentoek mem 

Denah “OL jang terbit pada hari: 14 
dan 18 Februari jbl., memoeat ten 

tang soeara pers dari hoofdredaksi 
|dan artikelnja toean Ismangoen Wino- 
to dari Djakarta. Oleh karena hoofi- 
redacteur kini baroe dalam verlof, ma 
ka pemeriksaan akan. diadakan sesoe 
dah verlofnja selam, sedang t. Winoto 
dari Partindo Djakarta telah ditangkap 

. Idikirim ke Mataram pentoek adjar ke 
nal dengan PI D. Djokja. Bagaimana 
akan achirnja nanti dikabarkan lagi. 

“Lebih terang lagi soerat kabar O.I. 
mengabarkan seperti- berikoet: 

Lebih djaoeh kita bisa mengabarkan 
poela, bahwa itoe penoelis artikel toean 
Ismangoenwinoto dari Djakar- 

Ita, pada hari Djoemahat jang Jaloe 
soedah digrebeg oleh politie di Dja- 
karta dan dibawa ke hoofdbureau van 
politie disana. Djadi penangkapan itoe 
bersamaan satoe hari dengan kedata- 
ngannja politie di Djokja oentoek 
ambil beslag soerat2 kabar kita jang 
memoeat artikelnja toean Ismangoen- 
winoto terseboet. 

Ia laloe ditransport ke Djokja pada 
harinja Saptoe jang laloe, dan teroes 
diperiksa pengakoeannja, hingga se- 
karang ini beloem selesai. 

p 

sj ma 

Lagi perselisihan faham dalam 
agama di Lampoeng. 

Openbare vergadering 
di Manggala. 

Pada tanggal 22 Maart jbl. di Meng- 
gala (Lampoeng) telah diadakan open- 
bare vergadering oleh comite Hari 

Raja Hadji jang terdiri dari tiga badan 
perhimpoenan, jaitoe P.S. I.I. Moe- 

hammadijah dan Al-Irsjad, bertempat 

di Mesdjid Agoeng Menggala, dihadliri 

oleh koerang lebih 500 orang dan di 

pimpin oleh toean Radja Alamsjah. 

Sebeloem vergadering diboeka lebih 

doeloe pemimpinnja menerangkan de- 

ngan pandjang lebar soepaja pende- 

ngar djangan salah faham tentang apa2 

jang akan diperbintjangkan. Jang me- 

njebabkan adanja ini openbaar verga- 
dering ialah pasal itoe takbir didjalan 

raja sewaktoe comite sesoedahnja me- 

ngadakan sembahjang hari raja Aidil 

Adhacdilapangan voetbal dikampoeng 

Lingai Menggala, jangmana kemoedian 
mengadakan optocht berkeliling kota 
Menggala jang djaoehnja k.I. 6 K.M. 

dengan memboenjikan tamboer trompet 

dari tiga kepandoean terseboet diatas 

dan diiringkan dengan muziek Tjem- 
paka Poetih. 

Maka didalam berkeliling itoe ada 

salah satoe pihak jang telah menegor 

dan mendjalankan tentang perboeatan 

Comite H.R.H. itoe dengan beramai- 

ramai bertakbir sepandjang djalan, oleh 

sebab itoe Comite perloe mengadakan 

Op: Verg: goena menolak dan me- 

nampik segala tjertjaan dan Comite 

ingin mendapat Petoea atau adjaran 

jang benar kalau Comite dipandang 

bersalah didalam segala Amal Ibadat 
jang diperboeatnja. Demikianlah poe- 

tjoek pimpinan menjeroe kepada hadi 

rin baik Oelam42 dan Kiaji2 poen jang 

'setengah oelami d.i.I. jang menjatakan 

“diri goena memberi keterangan tentang 

kebenaran atau menjalahkan sebagai- 

mana so'al terseboet diatas, hingga 

segenap jang “hadir tidak sanggoep 

menjatakan diri atau kedengaran goena 

memberi pertoendjoekan dalam ke- 

benaran, 

'Sesoedah salah seorang anggauta 
Comite mengoeraikan beberapa firman 

Allah dan Hadits2 jang mendjadi pedo 
man comite dengan diterangkan kete- 
rangan2nja djelas, maka pemimpin tam 
pil lagi kemoeka menjatakan beberapa 

soerat dari kiaji Hadji Noewawi jang 
'agak bersangkoetan dalam so'al diatas 

Kesimpoelannja pemimpin vergade- 
ring beroelang oelang berseroe kepada 
madjelis vergadering kalau2 ada jang 
akan menegor atau menjatakan diri 
goena memberi penerangan jang benar 

tetapi sebab ta" ada jang madjoe ke 

moeka, maka kira2 djam 2 siang rapat 

ditoetoep dengan ajat Walasri dan di 

soedahi dengan Alfaticha, 

—0— 

. Pemberontakan di Serawak 
(Borneo), 

Seperti orang tahoe, sekian lama 

di Serawak ada terbit pergolakan te- 
roes, Baroesan ada terkabar bahwa 

pembrontok2 di Serawak masoek da 

lam watasnja djadjahan Belanda dan 

Serawak ada minta, soepaja itoe pem 
brontak2 ditangkap 
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resident divisie kedoea' dari Serawak, 
di Simagang, bahwa sebab pengadja- 
rannja pasoekan Serawak, maka bebe 
rapa pembrontak, antara lain Kanda- 
ngan, dengan pengikoetnja telah ma- 
soek dalam djadjahan Belanda menoe 
djoe Boven Embalau dan Oeloe Ten- 
djau. Itoe kaoem pembrontok oleh 
pembesar itoe dinamakan pemboenoeh 
pemboenoeh. 

| Itoe pembesar ada minta, soepaja 
itoe pemberontak2 ditangkap dan. di 
serahkan pada bestuur Serawak di 
ILoeboek Aloe atau dioesir ke djoe 
roesan Oeloe Ketilan, dimana bestuur 
Serawak ada mempoenjai pasanggra 
han. Djoega diminta, soepaja kebonan 
orang2 itoe dimoesnahkan, apabila 
mereka mengebon dalam djadjahan 
Belanda. 

Sesoedahnja bermoefakatan dengan 
gewestelijk militair commandant dan 
bestuursambtenaar Belanda, makalaloe 
pada pasoekan patrouille dititah tang 
kap itoe pemberontak2 dan serahkan 
mereka pada bestuur Serawak atau 
kalau tidak dapat ditangkap dioesir 
keloear watas seperti ada diminta, tapi 
kebonannja tidak disoeroeh moesnah 
kan, malahan dilarang berboeat begitoe. 

Dalam bilangan terseboet kebetoe- 
lan ada tjoekoep kekoeatan militair, 
lantaran satoe extra brigade dari Por 
tianak berangkat kesitoe. 

Tempat kediaman kaoem pemberon 
tak Serawak itoe dioesoet oleh B, B. 
Indonesiers dan mata-mata. 
Commandant pasoekan di Sintang, 

kapitein Infanterie J.P, Linck ada pim 
pin pasoekan meronda di Boven Se- 
mitau dan: Boven Kapoea. 

Lantaran perhoeboengan soekar dan 
letaknja tempat ada djaoeh satoe sa- 
ma lain, maka pembakaran2 tidak da 
pat begitoe tjepat djalannja. Matahari. 

—0— 

Perserikatan kaoem tani bangsa 
Europa. 

Dari Temanggoeng ada dikabarkan 
oleh pembantoe Matahari bahwa disana 
ada dibikin rapat goena mendirikan 
Bond van Europeesche Landbouwers 
(Perserikatan Tani Europa). 

Dalam itoe persidangan, jang dibikin 
pada Minggoe jang laloe, ada disedia 
kan beberapa boengkoes koffie dengan 
etiket B.E.L. diatas medja bestuur. 
Nama terseboet kedengarannja betoel 

tadjam boeat koeping Indonesiers, tapi 
voorloopig . voorzitter bisa berikan 
kepastian, jang itoe perserikatan tidak 
nanti toeroet tjampoer politiek. 

Kemoedian laloe diangkat bestuur, 
jang terdiri dari .tocan2: Van Eersel. 
voorzitter, Closier, secretaris-penning- 
meester dan Ten Cate, commissaris. 

Regent jang toeroet hadlir oetjapkan 
terima kasih boecat perdjandjiannja 
bestuur. 
Waktoe poelang, antero jang hadlir 

diberi hadiah satoe boengkoes koffie 

B.E.L. 

mp 

Soerat kabar ,, Boenga-Rampai". " 

Di Sibolga soedah terbit soerat ka- 

bar anak-anak jang diberi nama ,,Boe 
nga Rampai", dipimpin oleh A. H. A. 
Moen'im dan terbit doea kali seboelan, 

Isinja seperti soedah diterangkan ia 
lah oentoek anak2, dan moedah2an 

soeboerlah hidoepnja ini benih moeda. 
—O0— 

Madjallah Economika. 

Di Bandoeng soedah terbit satoe 
madjallah boelanan jang diberi nama 
Ekonomika“, sebagai Oesaha Perba- 
ikan Ekonomi Indonesia |Opei). 

Isinja 
menjadjikan beberapa pengetahoean 
jang penting penting tentang ekonomie, 

  

San 
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Keadaan di Syrie dan Loebnan. 

Berhoeboeng dengan kedatangannja 
ambassador Frans jang baroe, didalam 
kalangan politiek Frans, Syrie, dan 

Loebnan ada digoenakan systeem toe- 

toep rahasia dan bekerdja dengan diam, 

sementara dari fihaknja golongan ra'jat 

Syrie dan poela fihak jang anti di 

Loebnan menanti pekabaran dari Parijs 
soepaja tahoe tentang fikiran delega- 

tie baroe itoe, dari keadaan jg sekarang. 
Maka atas kedatangannja ambassador 

baroe tadi, ialah perloe boeat menga- 

dakan perdjandjian dengan Syrie se- 
soedah 'toe 'mandaat dibatalkan, dan 
djoega oentoek mengadakan keberesan 

djalannja Constitution di Loebnan, 

tetapi sampai sekarang ia beloem me- 

nerangkan sedikit poen, tentang apa 

jang ia akan perboeat kelak. 

Sementara ' oeroesan perdjandjian   Resident dari Westerafdeeling van 

'Borneo ada menerima telefoon dari   Syrie Frans masih tetap sebagaimana 

ditinggalkan oleh Mr, Bonsou, dan se 

- 

boeat adjar kenal dengan bikinannja j: 

oIjaitoe lantaran adanja itoe rintangan2 

ialah mengemoekakan dan: 

  

    

  

  

  

PANAS 

  

IMEoOBEL & R1J 
»PIN 

Bisa dapat dengan pembajara 

SREDA: 

Raleigh 
Hercules 
Dunlop Hopper 
orman 

Royal Enfield 
1 Borsumy 

Camel! 
Royal Scot 
New Hudson 

Korsi medja 
Lemari 

Lemari Toilet 
Buffet Ke

am
en
aa
a 

Lontjeng 

    

MOLENVLIET OOST 106 — BATAVIA-C, — TELF. 1674 BAT. 

MEUBELS: 

Tempat. tidoer 

Gramophone enz. 

WIELHANDEL 
HO 

n menjifjil jang sangel ringan.“ 

Afd. Radio'Service 
Bikin betoel segala matjem 
Radio-toestellen, Pekerdjacn 

Itiepat en bagoes, Gediplo- 
meerd Radio-Trician, keloe- 
aran National Radio-lnsti- | 
tute Washington, D. C,, U. | 
S. A, Mempoenjai perkakas 
modern boeat periksa dan 
bikin betoel. Kirim sama kita 
toean pGenja Radio roesak. 

Ongkos sangat rendah. 
Advies vrij.     

      RADI Oo SERVICE     
    

Gedeponeer 

Tjoba satoe kali. Toean dan Njonja nanti 

pada kita. 
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SABOEN ,CITRONELLA“ 
Terbikin dari Minjak Sereh haroem baoenja: banjak boesa: awet dipakenja boeat 

tjoetji segala matjem Toean dan Njonja poenja pakean fang paling haloes, dan 

taro dalem Toean dan Njonja poenja Waschtafel. 

Bisa dapet beli di mana Toko-toko dengen harga 
I potong dari | kati lebi f0-1'/, per potong 
| potong ketjil tjoema 

Djikaloe Toean dan Njonja poenja langganan belon ada sedia: boleh minta teroeS$ 

Boeat djoeal lagi bisa dapet ketrangan dan tjonto pada. 

ZEKEPFABRIEK ,PRINSENLAAN" 

——r 

M
e
 
B
e
n
a
r
 

d No, 25057 

9 

f003 per potong 

selaloe goenaken ini Saboen,,Citronella 

Telefoon Bat. 719 

  

  

dari itoe tidak oesah heran. 

rendah — 

warnanja, tjoraknja, maoepoen 

HARGA PASTI 

N.B. 

harga. — 

KETOE OEDENG MAKERY 

E.M, MOECHTAR 
Noord Passarstraat BANDOENG 

MOERAH 

Pertjajakah? Djangan ragoe2! Boektikanlah ! Dan atoer pesanan 

Pesanan locar Java haroes kirim wang lebih doeloe 

  

  

  

Satoe-satoenja tdekang Ketoe Oedeng jang mendapat 2 Diploma, 

soedah- mendjadi 

dari achli2 pemakai ketoe-oedeng. jang berpangkat tinggi dan 
langganan besar 

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

Oualiteitnja menoeroet Zaman.— 

— . MENJENANGKAN 

dari sekarang. 

Vs nja dari 

52 
  

  

1 

soedah itoe wakil ra'jat di Damascus 

oendoerkan dirinja dari itoe poetoesan 

oentoek mengadakan persatoean, lain 

dari itoe boeat akan diadakan pembi- 

tjaraan, pada pemerintahan jang seka- 

rang sangat soesah bagi pemerintah 

Frans, karena itoe pembitjaraan akan 

menggontjangkan party2 anak negeri, 

dan akan mendorong kembali pada 

golongan national kelingkoengan po- 

litiek jang langsoeng. Meskipoen anak 

negeri soedah keloear- dari madjelis 

perwakilan, boekan ada berarti jang 

mereka tinggal diam sadja, tetapi se- 

benarnja mereka menoenggoe adanja 

perobahan dalam so'al politiek jang 

tidak berdjaoehan dengan pemanda- 

ngannja dan toedjoean dari delegatie 

jang baroe. 

Tentang oesahanja Subhi bey itoe 

President dari madjelis perwakilan jg., 

berada di Parijs, tidak begitoe mendja 

di perhatian oleh golongan ra'jat lebih 

djaoeh Mr. Bonsou Ebr minister pe- 

kerdjaan oemoem di Frankrijk, tentang 
satoe memorandum jang dimadjoekan 

pada oleh oetoesan Syrie di Europa, 
minta diadakan persatoean bahwa Loeb 
nan tidak maoe adanja itoe persatoean 

dengan Syrie, itoe persatoean antaranja 
dengan lain-lain provincie tidak boleh 
lantas dilakoekan melawan sesuedah: 
republiek Syrie bisa tetap, dan ra'jat 

dapat penerangan serta pengalaman 
dalam kemerdekaan, dibawah penga- 
wasan satoe perdjandjian. Dan soedah 
diketahoei, bahwa bangsa Syrie minta 

diadakan persatoean sebeloemnja dia- 
dakan itoe perdjandjian, dan beloem 
bisa dibilang bagaimana nanti Mr. Du 
Marteil bisa bereskan itoe kesoelitan   

' # 
sih tertoenda, sebagai satoe rintangan 
boeat bisa dapat diadakan agarsaling 
mengarti antara kedoea fihak itoe. 

Boleh djadi bahwa Mr. Du Marteil 
akan djalan menoeroet politieknja Mr. 
Bonsou, jang lebih dahoeloe adz mem- 
poenjai ingatan boeat menghidoepkan 
kembali itoe Constitution, jaitoe sesoe- 
dah ia kembali dari Parijs, sementara 
kaoem jang anti pemerintah sekarang 
mendesak boeat biarkan itoe lebih 
dahoeloe dan mengadakan pemilihari 
baroe dibawah constitution jang lama, 
jang masih terhenti itoe, atau dengan 
memadjoekan itoe peroebahan dalam 
constitution kepada madjelis perwa- 
kilan jang baroe, tetapi itoe permintaan 
soekar bisa ditoeroet, karena peme- 
rintah Frans jang berkoeasa disitoe, 
ialah jang akan hapoeskar itoe consti- 
tution pada ddo. 9 Mei tahoen 1932, 
sekianlah hal keadaan terseboet. 

: 
1 

   

—0— 

Itoe perobahan bendera Turkey. 

Berita tentang perobahan bendera 
baroe di Turkey, soenggoeh banjak 
menarik perhatian, sebagaimanatempo 
hari soedah diwartakan, maka berhoe 
bdeng dengan itoe, dapat kita terang 
kan lebih djaoeh, bahwa bendera jang 
berwarna merah dan jang memak 
boelan bintang, boekan ada bender. 
Turkey jang sedjati, bahkan itoepada 
masa dahoeloe ada satoe symbool ba” 
gaisbangsa Finigfe, joenan dan Perzie, 
sedang gambarnja boelan bintang 
soedah terdapat dimana oeang dan 
perabotan2 jang kembali berasal dari 
zamannja golongan Batalesah dan 

  

   

        

     dalam azas jang sampai sekarang ma- Roemenie, sebagaimana djoega itoe



   

  

    

     

      

jong Arab sebagai di 
   

# Pad NM 

''»Lebih doeloe, saja minta ma'af, 
alau2 soerat saja 

.tersangkoet. 
et, 
batja) 

pr 
oeka batj: 

perkabaran jang lain beloem 

sebabnja. 
,. Saben-sa 

ba .V.V. (Jong Arab V, V.) 
| N. V. jang lain, tertampak, 
annja : Satjadipoera, Sarim Dar- 
loen, Soeharna enz. enz, 
an melihat pasangan ini, saja 

sa bertanja, dan sdjoega minta 
Naa, moedahi2han Toean Kam- 

ak mendjadi moerka. 
pakah orang2 Arab di Betawi 

vedah maoe pakai Pe 
rang Djawa ada jang pakai 
Abdullah, ' Sjamsoeddin Pn 

. Terboekti elftalnja semoea nama 
a, Seperti diatas itoe? 

I-betoel, toean Kampret dja- 
ah. Dan soedilah apa kiranja 

terangan”. : 

entah apa 
i 4 

    

S itoe pertanjaan Kampret tidak 
n mendjadi moerka. Boeat apa 

oerka? Dan jang tersangkoet tentoe 
dja Pigega Jidtak anggap critiek pen- 

» Sebab orang beloem tahoe 
“ragen is vrij boekan ? 
| toean Abonne 10694 soedah 

nd langganan , Pemandangan” tentoe 
dak akan madjoekan itoe pertanjaan 
Dab tentoenja batja toelisan toean 

taroeno contra Sd. A, R. Alayde- 

| Memang itoe spelers ,,Jong Arab“ 
ekan pemoeda2 Arab, melainkan 

esiers. Lama-lama ini hal semakin 
ASa gandjilnja, dan memang banjak 

madjoekan sesalan tentang itoe hal. 
anjak hal-hal terdengar jang tidak 
as dimoeat di ini koran tentang 
,Spelers Indonesier pada ,,Jong 

anja satoe djalan: Nama ,Jong 
/ paja diganti, oempama 

or in“ atau lainnja. djangan 
nj uurledennja Arab tetapi spe- 
'snja Indonesiers. Gn 
Permainan sport seharoesnja boe- 

adoean, tetapi keadaan Jong A- 
3 'sekarang toean2 Arab tidak 
toeroet main, tjoema girang kalau me- 

| nang dan sedih djikalau kalah seperti 
.adoe domba, ados koeda, adoe poe- 

oeh dan lain-lainnja. Jang diadoe 
| esiers | 4 

Tam soerat-kabar Belanda spelers 
g Arab biasa lagi diseboet Jong 
bieren jang tentoe sadja salah sebab 

ana sih ada orang Arab nama Soe- 
da, Darma, Sarim enz, €nz. 

in fihak kita haroes terima ka 
pada toean bestuur ,Jong Arab” 

jang soedah kasih kesempatan Indo- 

.nesiers main atas reciconja, tetapi dji- 
kalau tidak bisa oenggoel adalah bisa 

ja, sebab mereka tidak karena mem 
ela club-kebangsaannja sebagai Jong 

Ambon. (semoea poetera Ambon), T,N. 
H, (lengkapnja Tsien Nien Hui) se- 

.moea pemoeda-pemoeda Tionghoa. 

Tetapi sebagaimana djoega Kampret 
tidak moefakat orang sama kata spe- 
ers beliau atau spelers membela lain 

Ini tidak haroes sama dioetjapkan. ,..! 

|. KAMPRET 

aan raman ag 5 Se #1 LA 

la mendjadi symbool dari Impratoer 

  

sekarang beloem bisa diketa 

menggoenakan gambarnja boe 
ia mereka poei 

    

     

   

  

   

   
   

    
   

ah (Istamboul), sedang amir jang 
ng baik, ialah 'ia Poso Woir dan 

tara jang paling baik tidak lain 
alatentara. - , & 

bisa djadi jang orang Turkey 
engpoenakan gambar boelan 

mereka  masoek Istamboul, 

e jang beloem lama, | 
erapa boelan ini sadja, No. 
Serang, kirim soerat jang 

ini dianggap kritik 

saja sering batja 
) verslag sport 

1 batja, terlebits doeloe verslag| 

ex pasar Betawi tidak begitoe berobah 
kare     

      
     

   
    

    

    
   

    
    

          
   

   

  

      

    
     

  

     

     

     
    

  

    

  

   

  

     
   
   
    
    
   
    

    
   

    
     

     
   

     

      
   

  

     
    

      

   

  

    

     
   
    

  

“ iberobah, pasarnja ada koeatan lagi 

al, boekan membela kebangsaannja, | 

2. Dan menoeroet penjelidikan| 
di bey Directeur gedong simpanan| $ 

koeno di Istamboul, bahwa| | 

engan betoel bangsa Turkey| 

d| Mereboet ,djoeara” Semarang 

sebagai mereka poenja symbool (nah lapang PSISa Gendongan Salatiga, 

Harga Copra. 
“ Londen, 27 Maart '35 (|Aneta- 
Reuter): Harga copra ialah 12—6—3 
penawaran Jaanbod). 

| New York, 27 Maart '35 |Aneta): 
Harga rubber penoetoep (slot) 11-'/:, 
11-5/8, 11-13/16, 11-15/16 beloem be 
gitoe tetap memegang prijs. 

ne ba 
4 

Pasar Betawi. 

Sampai kemaren siang keadaan har 

arena keadaan di Europa dan Ameri 
ka ada sedemikian keadaannja. 

“Tepoeng trigoe: Harganja tidak 

sebab di Australie ada pergerakan 
"pasar. Partij ketjil merk Harrison, tjap 
|Boeroeng kaleng dan tjap Koeda me- 
rah f 1.55 dan f 1.52'/,, tjap Landak 
f 1.60 dan f 1.57'/,, tjap Kodok f 1.65 
dan lain merk dan tjap dari harga 
f 1.50 dan f 1.45. 

Minjak klapa: Pasarnja beloem 
berobah, harganja masih tetap. Partij 
'ketjil merk O.F. Hap Goan, tjap Bin- 
tang, O.F. Rangkas Betoeng: Archa 
No, 1 dan tjap Pohon klapa f 1.60. 

Citronella: Harganja hampir 
tidak berobah, pasarnja ada djadi se 
dikit. Contract A. perdjandjian bisa, 
lev. Maart dan April sendiri soedah 
ididjoeal harga f 0.70, sama ini harga 
masih ada pembeli, pendjoealnja ada 
djadi. 

Copra: Pasarnja masih tetap, 
harganja tidak berobah, tapi di Lon- 
den, ada naikan lagi. Jang sedia me- 
'noeroet tjontoh harga f 2.15 dan f 2.50, 
jang keloearan Bantam 2.60 dan f 275. 

Goela: Harganja masih tetap, 
pasarnja seperti biasa djoega. Jang 
sedia harga f 5. — danf 5.25. 

Rubber: Pasar ada koeat, tapibe 
loem ada jang kedjadian djoeal beli, 
dan harganja ada naikan lagi, karena 
harga di Londen -dan Amerika, ada 
bergerak naik kembali Standard Sheets 
dan Standar Crepe lev. Maart tawaran 
pembeli f 0.17?/, samentara pendjoeal 
nja tidak ada, lain lev. tidak ada di- 
bitarakan. 

Ladaitam Lampoeng: Ke- 
iharen sesoedahnja ini kabaran dibikin 
pasar ada kedjadian, lev. Naart-April 
soedah didjoeal harga f 10.50, lain lev. 
tidak ada djadi. Dan ini pagi pasar 
beloem ada djadi, tapi harganja ada 
koeatan lagi sebab harga di Londen 
jada naik. Lev. Maart atau Maart-April 
pembeli tawar f 11—, sedang pendjoe 
alnja masih pegang f 11.50 Teloek Be- 
toeng kemaren pasarnja djoega ada 
jang djadi, Maart-April f 10.45, lain 
lev. tidak djadi. Ini pagi beloem ada 
jang djadi harganja masih tetap. 

Lada poetih: Pasarnja masih 
ada sangat sepi, harganja tidak bero- 
bah. Lev. sedia dan Maart nom : f 27.— 

Koffie Robusta Palem- 
bang: Harganja masih tetap, pasar 
tidak ada berobah: Lev. sedia «dan 
Maart nom: f 8,75, jang sedia menoe 
roet kwaliteit f 9,— dan f 10.50. 

Minjak tanah: Harganja ma- 
sih tetap. 
Tapioca meel: Pasarnja beloem 

ada. 

Katjang kadele: Harganja be- 
loem berobah tetap ada koeat, pasar 
nja seperti biasa. Lev. sedia harga 
£ 4.90 dan f 5.—. 

Pinang: Pasarnja beloem ada. 

  

  

et. NOETBAL. 

. Selatan, 

PSIA— Ambarawa 
PSISa—Salatiga 2-0, 

Minggoe sore tanggal 24 Maart ini, 
oleh ,,Persatoean Sepakraga Indonesia 
Semarang—Selatan” telah djadi dilang 
so€ngkan pertandingan antara kesebe- 
las PSIA—Ambarawa dengan kesebe 
lasan PSISa— Salatiga, bertempat dita- 

goena mereboet gelaran ,,djoeara”   
  

    
Semarang —Selatan, 

Ambarawa. 

    

pemisah. PN 
Djam 4.30' sesoedah peloeit diboe- 

njikan, kita nampak masing2 pasangan 
nja seperti berikoet : 

Pe LA, 

Karman 
Sa'at Paiman 

Soemo  Moeslimin Soekiman 
Taslimin Poerbo Darmo Soekirman 

'Gimin 

0 
Abdullah 

Soekardjo Istidjab Karsiman Paiman 
Soeradji Tasmin Doelkamid: 

Giman 2 Samsidi 
Kadimin 

P.S.I. Sa. 

Permainan dimoelai, dari pihaknja 
Salatiga selaloe kasih oendjoek tentang 
koerangaja samenspel, sehingga itoe 

oleh barisan-penjerang Ambarawa, 
jang dengan kalm tetapi oelet 
djoega, digiringnja itoe peloeroe 
kemoeka benteng moesoeh, penjera- 
ngan Ambarawa jang selaloe bertoe- 
roet-toeroet itoe soenggoeh bikin ka 
lang-kaboetnja back Salatiga, sehingga 
dari pihaknja penonton sering terpak 
sa tahan napas, melihat keadaan ben 
teng Salatiga senantiasa berada dalam 
bahaja. 

Achirnja selang 10 menit lagi, tidak 
oeroeng goil Salatiga dapat djoega di 
roentoehkannja dengan tembakannja 
Gimin jang sangat djitoe, sesoedah 
adakan pergoeletan jang sedikit ramai. 

Stand 1—0 boeat Ambarawa. 
Dalam ronde kedoea, barisan Salati 

ga masih beloem dapat djoega menga 
dakan samenspel, demikian djoega trio 
nja, membikin lapangannja selaloe ter 
koeroeng oleh moesoeh, sehingga mem 
bikin repotnja Gimin dan Samsidi, jg. 
disertai mempertahankan kedoedoekan 
bentengnja. 

Sekali doea kali dapat djoega itoe 
bola dikembalikannja ketengah, tetapi 
mendadak bola kembali lagi dibawanja 
oleh pihak lawan dengan dibarangi 
gropjokan jang sangat hebat, sehingga 
Kadimin terpaksa sekali lagi membiar 
kan bola kasih laloe dibawah tiang goal 
nja, Ternjata dalam ini pekerdjaan, 
Giman tidak dapat kasih oendjoek ten 
tang ketjakapannja, sedang Samsidi se 
laloe menoendjoekkantergesa-gesanja. 

Stand 2—0 boeat Ambarawa lagi. 

Selandjoetnja dari pihaknja Ambara 
wa teroes bekerdja giat, oentoek me 
nambah kemenangannja. Berkali-kali 
ditjoba membikin penjerangan, tetapi 
berdikit-dikitibarisan penjerang Salatiga 
dapat menoendjoekkan samenspelnja. 
Digiringnja bola kemoeka benteng moe 
soeh dengan penoeh pengharapan, te 
tapi apa latjoer, kalau tidak disebabkan 
oleh tergesa-gesanja Paiman tjepat ke 
liwat, djoega karena Abdullah atau 
Soekardjo poenja doel jang terlaloe 
tinggi, sehingga tjoema bikin bobolnja 
oedara sadja. 

Sehabis mengaso, permainan ada se 
dikit berimbangan, bola selaloe mon- 
dar mandir, sebentar berbahaja oen- 
toek pihaknja Salatiga, tetapi tidak Ia 
ma lagi teroes bisa kasih retour kela- 
pangan Ambarawa, 

Makin mendekati boebarnja, Salati- 
ga poenja kegiatan selaloe bertambah, 
benteng Ambarawa seringkali dapat di 
koerangnja membikin Sa'at dan Pai- 
man djadi repot, tetapi moedjoer bagi 
Ambarawa, jang doel2 dari Salatiga 

kali. Ambarawa poenja penahan ben- 
teng djoega tidak mempoenjai tjoe- 
koep kekoeatan, 

Dalam penjerangan2 boeat meroen- 
toehkan benteng Salatiga lebih lan- 
djoet, barisan Ambarawa sering kena 
djebak offside systeem, sehingga ba- 
njak kans2 jang terpaksa hilang per- 
tjoema. 

Tetapi biarpoen Salatiga memban- 
ting toelang setengah mati, toch sam- 

pai kepada penghabisannja, stand te- 
tap tinggal 2—0 boeat kemenengannja 
Ambarawa. | 

Dengan ini pertandingan, Djoeara 

dari Persatocan Sepakraga Indonesia 
Semarang Selatan atau P.S.I,S.S. soe 
dah dapat direboetnja oleh P,S.I.A,- 

— O—. : 

BADMINTON 

Competitie-Programma B. B. B. 

31 Maart 1935. 

le klas. 

Hua Chiao 1 —B.V.L.S. 1 bn Hua Chiao, 
Y.M.F.A. 1—Fam' Club 1 bn Y.M.F.A 

ABON 0 CR CI ba ABC. 

2e klas A, 
Fam. Club 2 —T.C.R.C, 2 bnFam. 
Club : 
Sepakat 1 — Y.M.F.A. 2 bn Sepakat. 
Gembira 1 — Chiao 2 bn Gembira. 

2eklas B. 

3eklas A, 

karjo, ketoea PSISS, sebagai hakim 

bola sebentar-bentar bisa direboetnja 
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KWALITEIT DAN HARGA" 1 
PALING OETAMA 1 
PUBLIEK DJADI 
HAK IM HARGA 

Hs.Ver-DJOHAN-DJOHOR     

  

  

    

Banjak minjak ramboet tetapi jang 

mandjoer djarang 
was! selamanja liat merk se- ! 
belah, kepala djadi enteng tida | 

koreng, ramboet djadi gemoek, 
item, lemes, matiken koetoe dan | 

Iangken ketoembe. 

  

Kloearan 

Roemah obat “1 

Jo Tek Tioe 
Kwitang —Batavia-Centrum 

      

selaloe over, Ternjata, jang boeat inil, 

B.V.L.S. 2 — H.C.TC,H, Ibn B.V.L.S.     Pertandingan dipimpin oleh t, S o e- 

    

  

Sh. T. Hui 2—B,BA ban Sh. T. Hui 

  

  

TOKO SLAMET | 
PASAR NOORD No. 34 TELEFOON No. 128 M.C. 
FILIAAL PASAR OOST No. 19 TELEFOON No. 40 M.C. 

  

ya 

  

HANDEL IN MANUFACTUREN Tn 
voor dames en Heeren-Modeartikelen 

  

Speciaal menjediakan keperloean poetera dan poeleri barang 

baroe dan bagoes, ditanggoeng menjenangkan, dengan harga jang 

' menfjotjokin keadaan zaman, 

Pembeli oentoeng dan kitapoen oentoeng 

Bila pembeli betoel soedah kenal dengan toko kifa, kita jakin s e- e 

lamanja mendjadi kita poenja-lengganan. 

Hanja toko inilah jang mengetahoei maksoed pembeli barang ba- 

goes-koeat dengan harga moerah, inilah dia. 

  

Selamanja dengan gembira, kita menanti kedatangan (oean2 dan   njonjah jang soeka berkenalan dengan toko kita. 

  

  



        

       

  

  
  

     

    
        

    

    

     

    

    

   
    

    

     

  

    

      

   
   

    
   
   
   

     
     

   

    

    

  

   

    
    

   

    
   

      

    

         
    

     

    

            

     
     

  

   

  

  

  IKLEERMAKER VAN PEKALONGAN (MAS aa 
Sawah Besar 2—0 Batavia-Centrum | | 

Telegrai-adies BARRI | Onderlinge Levensverzekering Maatschappy . 

Berkenalanlah pada kita. Selamanja »BO E M -POET E R AA “1 
kita ada sedia dari matjem? kain djas 

  

  

  

  

    

    

  

seperti : Wol, Palmbeach, lenen, dril, DIOKJAKARTA | - 
echtsza en djoega kita poenja potongan telah te Sen naa 
Rn a dapat poedjian segenap bangsa rapi 

N ” Kok mD Yamin dan netjis. Potongan setjara modern, | j lalah satoe assurantie tanggoeng djiwa kepoenja'an bangsa 'awak | 
Na pekerdjaan rapi—tjepat. Djoega dasi jang telah terkenal oleh oemoem, terboekti dari dimana mana | 

, SAWAH BESAR 3, Tel. Wel. 3799, Baravi A-CENTRUM wol tropical. 1 terdapat verzekerde atau Agent dari Maatschappy kita ini. 

"3 ' Poedjian tidak perloe lagi. Mintalah dengan gratis prospectus 
& 1 1 2 : ma pada Directie atau Agent2 diseloeroeh Indonesia. : 90         ngoeroes perkara dimoeka pengadilan 

aillissement Overschrijving: djoega oentoek TN 

The Metropolitan English 
Night School m 

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

  

pe 
.. geroesan: Tnkaeso belasting, informatie, administratie, hak 

tanah, advies dalam hai sosial dan ekonomie: ana salin 

  

  

    

  

    

  

     
        

  
    

ba menjalin. kedalam berb: gai-bagai bahasa. ah 3 ai Si 

aa Saka. dna ton Tahta di Djakarta. Diboeka tiap hari “1 Terima moerid baroe boeat . APA 

Jen keraga Ing 2” "pan: Ooo orang Otak, “9 beladiar bahgsn Inggeris Ba YEN £ mario, Pri Selasa dari, jpeg) 1—5 sore... Ditanggoeng bisa bitjara da- ' “ 
P3 47 apa tiga boelan. A N « 3 

: eladjaran lain: Shorthand, B N 6 
4 P Mami pit, ya ng | Typewriting, Correspondence. APOTHEEK ” A 2 

      

    
  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  
  

  

      
  

Director, Senen 83 — Telf. WI, 314. — Batavia-Centrum, 
yaaa B. SAWARANDASS ga o 
Ta Registered teacher | Terima  Recept-recept Dokter 

Boleh ambil dan anterken 

| 2 KAV VA YA WAUTNGAN . diroemah : 
2. 1 Kk A6I . o 

aandblad Naaah us dari persatoean Priaji AWAS dan PERHATIKAN benar2 38 ' Franco. 
Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda sebab soedah di. boeka Curcus Mar 

aga 1 chine Schrijven dengan sepoeloeh 
1 “Oplaag 6000 Exemplaren djari dan Leidernja di tanggoeng Ge- | IM ! “s2 Ng 

Pilkitrira pertjoemah kepada leden P. P.B B. dan dibatja oleh langganan2 diplomeerd, Demikian Curcus Siang o 14 
saya bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 2.9 dan malem bahasa: Inggris-Melajoe TOEAN PERLOE KOENDJOENGI " 

t | ..Harga abonnement boeat Hindia. dan Inggris-Belanda,-Belanda-Meiajoe 23 
f 5.— setaon atawa 12 nomer, f2.50 setengah taon atawa Gnomer,pem- Il gan Duitsch-Belanda. Goeroenja se- 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer. orang ex. Student dari R. H. S. Bata- TOKO TIO TEK HONG 
Lupangan bagoes dan loeas: oentoek reclame dan advertentie. | via. Keterangan boleh dapat pada : 2 

i  Menghadepi hasil besar Sin menjenangken, tariefnja rendah dan berlang- | e dalem roemah baroe sebla roerah toea soepaja bisa saksiken 
(| ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. P, : ia b 9 jang kwaliteit paling baroe dan | 
4 Ingetleh kalo angan Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi Pendu-Comm. &, Adm, kantoor MEA Tan TA an : 
4 oleh ' Regenten,. jang kebanjakan memimpin tjabang P. P. B. B. bisa men- 3 3 » » S 
| dindi lapnngan advertentie djoega SALA M Harganja moerah 

Perminta'an langganan atawa dekan an Pemimpin, moeat adver- 19 Hir (Kapoeran I) 
| tentie atawa tarief, serta masoek lid P, P: B. B. toelis pada. PALEMBANG ie P 221 HANDEL IN: e Administratie. mb p 

Pe aan IR. Salehlaan "5 Pavilioen) Telefoon No. 3071 WI, w 4 | (LINA SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN 

- 2 1 — , MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 

4 £ 3 : CA sa : KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

Peng P Pena : na : : Ni Reparatie-atelier van Vuurwapens enz., enz. 
: « , 6 : : 

Kg ia TOKO Tio TEK HONG 
Tn AU A S M l N PASAR BAROE — BATAVIA-CENTRUM — TELF, 361 WI, 

gx t $ 4 A Had 

  

Ba Obat “ benak Sk ibona kamoe poenja 

kesehatan pilihlah obat jang soedah termashoer. 
  

  

KELOEARAN PALING BAROE 
    
    

   

    

      

   

  

   
     

    

  

   

    

   

   

    

    

        
    

     

Toean-Toean tentoe pada mengetahoei, bagai- Selainnja dari penjakit bengek, djoega 'ini 
mana sengsaranja orang jang diterdjang penjakit As min amat besar pertoeloengannja oentoek : DARI 
bengek itoe. sakit bengkak pada koelit dalem tempat djalan 

i Memang obatnja jang terdjoeal, dikeliling hawa, oentoek antero batoek, batoek lelah atau 
tempat djoega ada banjak matjem, tetapi ke-  batoek sesek, ditengah malem keloear keringet, 
soedahannja senantiasa ada ketinggalan lain- penjakit o eka kentjing diwaktoe malem, sakit 
lain penjakif' lagi “seperti: berasa mabok, sakit Wasir das boeat antero penjakit djantoeng jang 
kepala atau lain-lainnja, pendeknja tida sampai membikin lelah. 
memoeasken. 

—. Akan tetapi : dengan pakai. kami poenja obat Kk. Aa 
kemandjoerannja nistjaja bisa memukasah dan | SOERAT POEDJIAN OBAT 
sampoerna, “kesoedahannja sama sekali tida ada X e 
beraka" ketinggalan apa-apa. : ASMIN 
Kerna diperboeatnja ini obat dari bahan-bahan ai 
jang pilihan sadja, .maka dari itoe boleh di- g 

FAROKA 
Jang paling djempol 

  

minoem bersama-sama dengan lain obat, djangan AA PA aa 
Pap PL yA ok Kaaabn La -koeatir, meskipoen dipakai sampai lama djoega dar 3 Kadi 

tiada mendjadikan apa-apa. TA, ai Nb ban 7 bagus 
Ini obat bila dipakai sebeloemnja timboelnja Ta | pori Dimyah serep beban 

penjakitnja, bisa tertjegah dataagnja' itoe pe- Gasanya 1G agan henk San EP ep TA an 
njakit, oleh kerna itoe bisa terloepoet dari pada 2 shah Agen KAA he gan SA Laras sabodton 

. kesoesahan. pon pend 6 perda Lamo, anna 

- Djika dipakai pada waktoe timboel penjakit- pn ala Lt Ll Arahan 6. mana 
nja, bisa ternjata Chasiatnja seperti obat soentik 
'sadja, demikian poela boeat hilangken. batoek 
bisa dengan gampang, pendeknja dipakainja 
mengobati. bisa- sampai sampoerna” menoeroet « 

“ kita poenja kemaoean. 

) SAARGA, periflaseh:.. so 20 FoN73 

Bisa dapat beli dimana-mana Toko Japan jang mendjoeal obat. Bila tida ada, boleh teroes 
p PPP dikami poenja Toko. 

“ Djika kirim wang Li 1.85 pada kami, dikirim franco sampai diroemah 1 botol ASMIN. 
.. Boeat djoeal lagi, "harganja kami kasi rabat bagoes, boleh berdami lebih dahoeloe. PRE: 

' COURANT obat-obat boleh diminta dengan PERTJOEMAH. 

  

  
Memoedjikan dengan hormat. 

K. ITO & Oo. 
A Tebe ak koan ya ua S9 Molenvliet West No. 203 Batavia. 

Na 2 "IR Telf. No, 293 Bat, 

    N.V. FAROKA Malang, jaitoe Fabriek denga 
fjara kerdja” jang paling modern dan 
paling sehat, jang selaloe ada dibawah pet. Ki 
likannja dokter, SI 
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Lembaran Ketiga 
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Berouw, 

Huuuuu! Gierend blies de wind 
door de bladeren en boomen. Klette- 
rend vielen de regendruppels op de 
vensters neer. Buiten was het bar koud 

«en stikdonker. Geen sterveling waagde 
zich op straat te vertoonen. We bleven 
allen liever thuis, om ons onder de 
gasoline-lamp warm te houdenen over 
koetjes en kalfjes te praten, om dien 
akeligen avond te verkorten, En het 
lukte ons ook, zonder dat we het 
merkten, was de avond gauw om, 
Allen begaven zich ter ruste en een 

, doodsche stilte heerschte er in het 
Ah Sisa heele huis, terwijl buiten de wind nog 

—. locide, de regen onophoudelijk kletste 
en de donder z00 nu en dan ram- 
merde gepaard, gaande met het weer- 

5 an dat telkens de duisternis door- 
rak. 

Nauwelijks had ik d€ deken over 
mij gespreid, of ik hoorde een dof 
'weeklagend geluid, dat van de straat 
scheen te komen, en dat langzamer- 
hand duidelijker werd. Ik spitste mijn 
oorem, het geluid was nu vlak voor 
ons huis. Het hield plotseling op en 
toen werd er gaan de deur geklopt. 
Ik wierp mijn slimoet ter zijde, sprong 
direct uit bed en opende de voor- 
deur. En wat zag ik daar? Kletsnat en 
verkleumd stond een armzalige vrouw 
van middelbaren leeftijd, die een goed 
ingebakend kind tegen haar borst 
aandrukte, op den drempel. Zonder 
te aarzelen liet ik haar binnenkomen. 
Ze kreeg van ons droge en dikke 

. kleeren en nadat ze gegeten en haar 
P3 kindje gevoed had, vroeg ik haar, vf 
Sa” ze dadeliik wou gaan slapen. Zeant- 

. woordde, dat het haar onmogelijk 
was, Om maar even de oogen te sluiten, 

Daar toe was haar verdriet dat aan 
haar ziel knaagde, te groot, Ik wou 

|haar niet verder lastig vallen, maar 
de anderen, die ook opgestaan waren 
bestormden haar met vragen-n.I, hoe 
ze in dit koude weer en de duister- 
nis buiten had durven loopen: wat de 
oorzaak er van was en nog veel meer. 

Ik zag, dat ze alles wou vertellen 
wat haar overkomen was ze begon. 

   

   

   
   

    

  

»Ik werd geboren te P, en mijn ou- 
ders waren rijke menschen. Ze gaven 
mij de opvoeding zooals ieder ander 
meisje ze kreegs» hun grootste fout 
echter, was, dat ze me nooit lieten 
werken, zoodat ik tenslotte ieder werk 
Verachtte, Zoo groeide ik op in Inxe 
en weelde te midden van geluk en 
lofuitingen van anderen die niet kon- 
den beseffen, dat mijn leden hierdoor 
bedorven werd. Toen ik mijn ouders 
verloor, moest ik op eigen beenen 
staan, wat ik echter niet kon. Ik trouw- 

“de met een rijken man, dien ik voor 
een kranigen ondernemenden jongeling 
had gehouden, maar die eigenlijk een 
losbol was. Hij wistniet, hoe hij onze 
bezittingen moest besturen, hij kende 
alleen genoegens zooals het bij mij 
ook het geval was. En daar we z00 
Onizettend verkwistend waren, raakten 
we tenslotte alles kwijt. Toen pas za- 
gen we in, dat we verkeerd gehandeid 
hadden, om z0oo'n levengswijze in te 
richten , maar 't was te laat , wif werden 
Straatarm” — Ze hield even open snik- 
kend verborg ze haar gericht in de 
handen. Wij hadden medelijden met 
haar en wenschten, dat ze niet verder 
zOou vertellen want wij vermoedden 
wel, dat het slot van haar verhaal nog 
erger moest zijn. , Het ergstexvoor mij 
is” — begon ze weer— ,dat ik nu een 
kind heb. Hoewel mijn man mij altijd 

: troostte, kan ik mijn vroeger geluk 
1 nooit vergeten. Ik benijdde de rijke 
“menschen in ik had een hekelaan die 
“ui, omdat ze ame niets wilden geven, 

| Na eenigen tijd raakten wij gewoon 
“aan dit arfhoedige leven enik was blij 
“dat mijn man bijna elken dag wat eten 

0 OOr ons meebracht, Hoe hij daar aan 
pa 'kwam wist ik niet en ik vroeg er ook 
Pa niet naar, ! 
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En als hij met leege handen thuis 
kwam dan gebruikte ik ookniets en 
was genoodzaakt om met een leege 
maag naar bed te gaan, Veel ellende 
moest ik beleven op zulke regenachtige 
avonden, Wij hadden geen huis, maar 
een krotje, dat ons tegen weeren wind 
beschermde. Als het regende, had het 
water vrijen “doortocht, zoowel van 
boven alis van de zijkanten. 

En de koude wind blies er onge- 
hinderd door. En daar we geen betere 
kleuren hadden, die ons lichaam tegen 
de koude konden beschermen, moesten 
we veel ellende doorstaaan. Een nieuw 
verdriet knaagde aan mijn ziel, als 
mijn kind dag en nachi huilde, omdat 
het niet genoeg eten kreeg. Dan be- 
klaagde ik mija lot, dan haatte ik 
fel de kinderen van de rijken, die in 
weelde leefden onder deliefkoozingen 
yan hun ouders. Dan haatte ik allen, 
dan noemde ik God onrechtvaardig 
omdat Hij de rijkdom niet gelijk had 
verdeeld. In zulke omstandigheden be- 
kroop mij de lust om voor mijn kind 
te werken, maar ik kon niet. Ik werd 
ongerust, toen mijn man een week 
lang niet thuis kwam. Later vernam 
ik, dat hij in de gevangenis zet we- 
gens diefstal. Nu begreep ik, op welke   
nanier hij voor ons.gewerkt had, nu 
wist ik, dat hij ons gestolen voedsel 
ten eten gegeven ,,had”,—Een surik 
ontglipte aan haar borst en opnieuw 
stroomden haar de tranen langs de 
wangen. Toen ze wat bedaard was, 
vervolgde ze: ,En dezen avond leg 
ik het kind te sussen, toen een ban- 
djir ons krotje meesleurde. Gelukkig 
had ik nog tijd om te vluchten en 
ondanks de duisternis en de koude 
tracht ik ergens een onderdak te vin 
den tot ik in de verte een schijnsel van 
Uw lamp zag. 

Nu ben ik hier, in uw huis, en hoop, 
dat ik hier mag blijven, tot het licht 
wordt. 

Wij lieten haar een tijd lang bij 
ons blijven, want wij hadden kassian 
met haar, en het kind Later vernam ik, 
dat zij bero uw had over de Gods- 
lastering in den tijd van haar 
armoedetoenzen.I. God onrecht- 
vaardig noem de over de ongelijke 
verdeeling aan de rijkdom! Want ze 
zag in, vertelde men mij later, dat 
door klagen en anderen haten. haar 
positie niet verbeterd werd, maar juist 
daardoor geraakte zij in een nog pie- 
pere ellende. Ze berustte nu in haar 
lot en voelde zich gelukkiger, dan 
tijdens haar weelderige jonge jaren, 
toen zij zich om niets bekommerde, 
want .nu voelde ze zich niet alleen, 
neen, ze was met haar God, die haar 
den weg leidde naar een beter en ge- 
lukkig leven. 

”?Armoede 
toen dikwijls. 

Ingez. door MOCH. BACHAR. 
. —0— 

Delapan djam didalam tanah. 
Kota Tandjoeng Enim, jaitoe seboecah 

kota ketjil dalam keresidenan Palem- 
bang dan letaknja dimeeloet soengai 
Enim, anak soengai dari Lematang. 
Waktoe saja masih diam. dikota itoe, 
seringkali saja melihat lihat lobang2 
tempat orang mengambil arang batoe 
Isteenkool), tetapi dari loear sadja, ka 
rena orang jang ta" bekerdja ta' boleh 

is geen zonde," zei ze 

'imasoek kedalam. Oleh .karena saja 
amat ingin melihat keadaan dalam Io- 
bang itoe, maka dapatlah saja berke- 
nalan dengan opzichter, jang bekerdja 
dalam itoe lobang djoega. 

Pada.soeatoe hari diadjaknjalah sa 
ja masoek ketempat ia bekerdja itoe, 
Sesoedah kami mendapat lampoe sen- 
ter masing masing berdjalanlah kami 
kepintoe lobang itoe. Kebetoelan 
hari itoe hari Minggoe, djadi tak be 
rapa banjak orang bekerdja, melainkan 
mana2 jang perloe sadja. Waktoe ka 
mi memboeka pintoe itoe, adoeh alang   kah gelapnja. Malam dikatakan orang 
gelap, tetap didalam lobang itoe lebih2 

“ 

Ben nan abat Wanad t £ asi 3 Han UR 3 5 » &-iig 1 2 Tabs en AN Ke 
BE sn nh Pen MET AG SUN Taken ENPEL NY Wadan PA bi ear Gea) A0 Akad NO AAN Ph 

LN, 7 £ 2 . 

    

  

  

gelapnja, setengah meter djaoehnja da 
ri kita tak dapatlah kita melihat apa2. 
begitoelah keadaan dalam lobang itoe, 

Badan saja telah panas dingin, ka- 
rena ketakoetan, disebabkan teringat 
saja akan tjeritera2 dan kedjadian2 jg. 
mengerikan dalam lobang itoe, Tetapi 
karena maloe saja pada jang menga- 
djak saja, saja beranikan diri saja dan 
dengan gagah berdjalanlah saja disam 
ping opzichter itoe, Semangkin lama 
semangkin djaoeh kedalam perdjalanan 
kami sampai kami pada djalan ada 
samping doea, : 

Adapoen djalan jang kami laloei ta 
di lebarnja hanja 2'/2 meter dan ting 
ginja 2 meter lebih. Tengah2 menoe- 
roetpandjang djalan itoe dipasang dja 
lan lorie, jang memoeat dan mengang- 
koet arang batoe keloear, jang ditarik 
oleh seboeah locomotief jang didjalan 
kan boekan dengan api, tapi dengan 
kekoeatan angin (lucht). 

Oentoek penahan soepaja arang ba 
toe jang diatas djangan goegoer dipa- 
sang orang tiang2 balok jang besar2 
menoeroet tinggi lobang itoe dan di 
atasnja dipasang kaso2. 

Kami poen menjimpang kekiri me- 
noeroeti djalan lorie itoe, laloe naik 
pada seboeah tangga dari pada besi. 
Menaiki ini amat soesahnja, sebab 
sebentar2 kepala saja terantoek pada 
arang batoe sebab tinggi lobang disi- 
toe hanja kira2 1.25 meter. Ada kira2 
seperampat djam menaiki kita itoe, 
sampailah kami pada seboeah dataran 
ig, boleh dibilang setelah kanan, da- 
lam zanah jang berpintoe-pintoe. 

Dari sebelah moeka angin menioep 
dengan derasnja seakan-akan terbawa 
kami olehnja. Dari mana datangnja 
angin itoe tak dapatlah saja menge- 
tahoeinja. Kami poen berdjalan teroes, 
melaloei beberapa kamar beberapa ka 
mar sampai poela pada seboeah djoe 
rang |djalan jang tjoeram|. 

Segan saja menoeroeti opzichter 
itoe berdjalan, karena dengan tak ta- 
hoe saja diadjaknja saja ini berkeli- 
ling didalam lobang itoe. 

Kamipoen berenti, laloe doedoek 
melepaskan telah. Boekan main 
haoes pada ketika itoe, ta” dapatlah 
saja katakan, tenggorokan kering, 
peroet bermain kerontjong sadja, ka 
rena laparnja, saja mene€ngok kekiri 
dan kekanan dan.... alhamdoellillah 
ta' djaoeh dari sitoe disebelah kamar 
doedoek, adalah air mengalir dengan 
derasnja kebawah, Sajapoen bangkit 
hendak melepaskan/dahaga saja. tetapi 
ditahan oleh teman saja itoe serta di 
tanjai maksoed saja itoe. Saja katakan 
lah bahwa saja hendak pergi mi- 
noem, 

Tetapi waktoe perkataan minoem 
itoe didengarnja ,,ketawalah ia, laloe 
didjawabnja. Apa kamoe maoe mati ?“ 
Sajapoen tertjengang, saja ta" mengarti 
perkataan toean itoe, laloe saja tanja- 
kan poela padanja, ,,Kamoe tahoe, 
jang orang2 jang bekerdja dalam Io- 
bang ini ta" boleh membawa rokok 
dan korek api Igeretan), boekan? 
,Ja, tocean“ djawab saja .sebabnja 
karena dalam lobang ini terdapat 
gas, jang wmoedah menjala, ,,Na- 
le” kata teman saja itoe, air itoe 
poen banjak .mengandoeng gas dan 
ratjoen, oleh sebab itoe ta" dapat kita 
meminoemnja. Sekarang baroelah saja 
mengarti, apa sebabnja air itoe ta' 
dapat 'diminoem. Sesoedah itoe kami 
pben meneroeskan perdjalanan kami, 
tetapi sekarang menoeroen. Bagian 
ini, ialah bagian jang baroe digali 
dan |pada waktoe itoe lagi dikerrdja 
kan oleh koeli2 contract. Brapa pajah 
dan soesahnja mereka itoe bekerdia, 
ta dapatlah saja oeraikan disini. Sau- 
dara2 dapat bajangkan sendiri: de- 
ngan memboengkoek mereka itoe me 
matjoel (membelentjong) arang batoe 
jang keras itoe. Soesahnja poela me- 
reka itoe ta'dapat berdiri dengan be- 
toel, karena mereka bekerdja ditempat 
jang miring. Biarpoen mereka dengar 
soesah dan pajahnja bekerdja, ta'loe- 
poet poela mereka kena maki2 dan 
poekoelan oleh jang diatasnja, kalau 
jarkeliatan memboeat kesalahan sedi- 
kit atau mengaso (melepaskan lelah). 

Kadang2 diantara mereka 'itoe tim- 
boel poela pertjektjokan, jang achirnja 
mengalirkan , . . darah. 

Sesoedahnja menoeroen, kami haroes 
menerangkan, melaloei djernbatan pa- 
pan sebelah, jang kira2 15 4 20 meter 
pandjangnja. Tjobalah saudara pikir, 
betapa soesah dan lamanja akan me- 
njoedahi perdjalanan itoe. Disebelah 
djembatan tempat kami melaloei itoe 
adalah atoeran jang  diperboecat dari 
besi plaat, goenanja oentoek mengalir 
kan arang batoe jang dari atas keba- 
wah. 

Dari djaoeh soedah terlihat oleh saja 
tjahaja terang, seperti lampoe listrik, 
sebagai jang saja sangkakan tetapi... 
aha saudara, kiranja tjahaja itoe ialah 
sinar matahari jang masoek dari lobang 
itoe. Ta” lama kemoedian sajapoensoe 
dah ada diloear poela ialah diatas boe 
mi sehagai saudara-saudarakoe ada 
sekalian. Tetapi kami itoe boekan ke- 
loear dari tempat jang kami masoek 
tadi, tetapi disebelah boekit, 'jaitoe tem   

A 

Matahari soedah moelai tjondong ke- 
sebelah Barat, menandakan hari soedah 
petang, patoet poela sebab djam soe- 
dah menentoekan poekoel 4, V 

Kira2 djam 8 lamanja saja hidoep 
didalam tanah, jaitoe dibawah seboeah 
boekit dengan menanggoeng lapar dan 
dahaga ... 

MOHD RIDOEAN. 
mah — 

Koemis. 
Di desa Pangen berdiam orang laki 

laki bernama Kartadengkek, jang ber 
koemis tebal dan pandjang. Seringkali, 
djikalau ia melihat dirinja dikatja, ia 
pikir: , Wah, saja ini boleh dikata, 
orang jang beroentoeng, oleh karena 
didesa ini tidak ada orang jang ber- 
koemis seperti saja. Semoea orang 
djika saja marah tentoe takoet, apa 
lagi orang, sedangkar radja hoetan 
takott poela. Saja ini bagoesnja ham 
pir sama Raden Gatoetkatja". 

Dengan pikiran demikian, pada soe 
atoe hari ia berdjalan-djalan ke kota. 
Karta  djalannja pelan2 dan selaloe 
poetar2 koemisnja jang tebal dan pan 
djang tadi. Beloem selang berapa Ia 
ma ia berdjalan tiba2 ia lihat roemah 
dimana sedang diadakan lelang. Teta 
pi karena Karta seoemoer hidoepnja 
berdiam didalam kampong, djadi ia 
tak tahoe hal lelang. Ia heran betoel 
dan laloe menanja kepada toekang 
bende, kenapakah di-roemah itoe ada 
banjak orang? Toekang bende, jang 
memang sengadja maoe menggoda Kar 
ta, kata: ,O, mas disini akan diada- 
kan pertandingan koemis. Siapa jang 
mempoenjai koemis pandjang, akan 
diberi oeang seratoes roepiah. Men- 
dengar perkataannja toekang “ bende 
itoe, Karta amat girang rasanja, dan 
ia berdjandji akan sanggoep datang 
besok harinja oentoek toeroet ambil 
bagian dalam itoe pertandingan. Laloe 
ia djalan teroes, akan tetapi tak lama 
kemoedian ia lihat lagi roemah, dima- 
na djoega diadakan lelang. , 

Maka diitoe tempat ia menanja poela, 
kenapa disitoe ada banjak orang, dan 
oleh karena orang jang ditanjanja itoe 
djoega hendak menggoda Karta, maka 
djawabnja : ,,O, mas, disini akan di 
adakan pertandingan koemis. Barang 
siapa jang mempoenjai koemis paling 
pandjang sendiri, akan diperintah me- 
lawan harimau. 

Mendengar perkataan demikian, Kar- 
ta mendjadi kaget serenta takoet dan 
menanja poela, apa perkataannja orang 
tadi ada benar. : 

»Ja. betoel, mas, matjannja besar 
dan koeat lagi”, Karta mendjadi lebih 
takoet dan badannja gemetar, 

Laloe ia dengan tidak mengeloearkan 
perkataan lagi, pergi dari itoe tempat 
dengan fjepat sekali. 

Di djalan kedoea tangannja selaloe 
menoetoepi koemisnja -sadja, karena 
ia takoet matjan tadi. 

Di djalan banjak orang jang heran, 
melihatkan Karta lari dengan kedoea 
tangannja menoetoepi koemisnja dan 
tanja apa sebabnja. Karta menjahoet 
sambil lari : ,,Wah, sakit digigittawon. 
la teroes menoetoep koemisnja dan 
sesampainja direemah, ia teroes potong 
koemisnja jang tebal serenta pandjang 
tadi. Hampir satoe minggoe ia diam 
diroemah, sebab takoet kalau akan di 
moesoehkan dengan matjan. Seming- 
goe sesoedahnja- Karta baroe berani 
keloear dari roemahnja. Ia sekarang 
merasa senang tidak mempcenjai koe- 
mis, sebab sekarang tentoe ta' ada 
orang lagi jang akan menggodai Karta. 
Begitoelah tjeritanja orang jang besar 
kepala. 

Terkirim oleh 

SOETARJO 
Pondok Rotan. 

LEO — 

Moeloet manis djangan dipertjaja 

Adalah seekor boeroeng, Poenai 
namanja. Sarangnja berhampiran de- 
ngan sarang Pelandoek, Pada soeatoe 
hari, boeroeng Poenai itoepoen terbang 
lah pergi mentjahari makan. Sepening 
gal boeroeng itoe datanglah sipeian- 
doek dan diam ditempat boeroeng itoe, 
Berapa 'lamanja maka boeroeng Poe- 
nai itoepoen kembalilah, dilihatnja sa- 
rangnja soedah didiami oleh pelandoek. 
Kata boeroeng itoe : , Pergilah engkau 
dari tempatkoe ini !” Sahoet pelandoek: 
.Roemah ini roemahkoe. Djika kau 
maoe, marilah kita selesaikan dahoe- 
loe kepada kadi (hakimJ|. Kata boe- 
roeng itoe: ,,Benarlah katamoe itoe. 
Djika kau maoe, marilah kita pergi 
kepada koetjing, karena koelihat ada se 
ekor koetjing bertapa di dekat soengai, 

Pada siang hari ia pocasa dan pada 
malam hari ia berdiri berboeat 'ibadat 
kepada Allah Ta'ala. Tidak ia makan 
binatang jang bernjawa. Dan ia ber- 
boeka (poeasa) dengan air sadja sedi 
kit dan sehelai roempoet kering. Koe- 
lihat tidaklah seorang djoea, jang le- 
bih keras tapanja daripada koetjing 
itoe. Marilah kita pergi kepadanja, 
soepaja ia menghoekoemkan perxara 
kita berdoea ini.” 

Diperkenangkan oleh pelandoek 
permintaan boeroeng Poenai itoe, Per   boesan pintoe jang kami masoeki itoe, gilah kedoeanja kepada koetjing itoe, 

    

    

Didapatinja boeroeng itoe sedang ber 
poeasa, lagi berdiri tengah sembahjang. 
Pelandoek dan boeroeng Poenai itoe 
berdiri. seketika menantikan koetjing 
itoe soedah sembahjang. Sesoedah 
koetjing itoe sembahjang, maka pelan 
doek dar boeroeng Poenai datang 
mengadoekan halnja kedoea. » 

Oedjar koetjing bertapa itoe: , Apa 
kehendakmoe kedoea ini datang kepada 
koe?” Sahoet. kedoeanja:  ,,Hamba 
kedoea datang kepada toeankoe ini 

antara kami kedoea”. Kata koetjing 
itoe: ',Tidak akoe dengar" katamoe 
itoe, karena akoe soedah toeli tidak 
mendengar lagi!” - ON 

Sahoet boeroeng. itoe, seraja men- 
dekati koetjing itee: ,,Bahwa roemah 
hamba dirampas oleh pelandoek itoe, 
dikatakannja roemahnja'. 

Kata koetjing itoe : ,Adapoen.akoe 
ini telah toea, matakoe kaboer dan 
telingakoe toeli, Hampirlah kamoe 
sedekat-dekatnja, soepaja terang-benar 
olehkoe apa jang kau katakan“, Koe- 
tjing itoepoen berkata dengan lemah 
lemboetnja, Pelandoek dan boeroeng 
itoe dekatlah kepada Koetjing itoe. 
Setelah dekatiah kedoeanja kepada 
Koetjing itoe, tiba-tiba ditangkapnjalah 
oleh koetjing itoe akan boeroeng itoe, 
laloe diboenoehnja. Pelandoek .poen 
larilah dari tempat Koetjing itoe. 

Ingez. door 

. SHAFEI Petamboeran, 
—0G— 

Raadseis. 

Ik geloof wel, dat iedereen de 14 
halve zinnetjes van de vorige week, tot 
7 bekende spreekwoorden heeft. kun- 
nen omtooveren.” Ik hoop cook, dat 
jullie allemaal zullen weten wat die 
spreekwoorden moeten beteekenen. 

Maar nu komen nog de twee laat- 
ste spreekwoorden, die je uit een 
aanital letters moet samenstellen. Dat 

Lis maar niet zoo voor de poes, he? 
Nu ik zal jullie daarbij even heipen. 

Nana Ne ur, il, mi, 
In BO Or Sos, tt, w: 
Es Bs Wie wind zaait, zal storm 
oogsten, 

: 2, an Ia ee Ope, ee ul, 
ik, m, m,m,m, oo, p,r,r, s, tt, 

A, Tarjono, Tanah Tinggi. Sairan 
saudara telah saja terima, Sebabnja 
sampai sekarang beloem dimoeat, jalan 
oleh karena kekoerangan tenipat. Be-- 
nar, boeat kirim karangan, kertasnja 
tidak oesah jang indah2, asal sadja 
terang toelisannja dan moedah diba- 
tjanja. Sekian doeloe, sdr. Salam, 

D. Soewandi, Petodjo. Welkom, 
nieuw broertje. Dat je mopjes nog 
niet geplaats zijn, wil niet  zeggen, 
dat ik niet mooi vind, maar er-is geen 
plaats voor alles tegelijk, begriip je ? 
Van ieder ingezonden stuk. plaats ik 
maar een deel, en. natuurlijk “het” 
beste deel. Nu, broertje, probeer maar 
zelf verhaaltjes neer te schrijven, 
zooals je mij beloofd hebt. Mijn dank 
voor je briet, hoor! Dag, : 

Soetopo, Gang Mantri. Schrijf je 
mij maar z00 kort, en' krijg ik niets 
meer van je? Kom, heb je me niets 
te vragen, niets te vertellen, niets te 
verwijten desnoods? Ik hoop van 
aarte, dat je me gauw een oer-gezel- 
lige brief schrijft, want anders val ik 
van de saaiheid in slaap. Zal je het 
gauw doe Soetopo ? Bij voorbaat mijn 
dank. Saluut. 

Lieve zusjes. 

Nu schrijf ik hier een briefje, dat 
speciaal voor de meisjes bestemd is, 
ofschoon het dan niet bovenaan kont 
te staan. Waar blijven julie, lui ?Jullie 
laten. nooit wat van jullie hooren 
(uitgezonderd de drie), zoodat ik niet 
precies kan weten, of ons krantje ook 
veel door meisjes gelezen wordt. Zijn 
jullie dan zoo bedeesd en bescheiden, 
en zijin jullie bang, dat je'stuk niet 
geplaatst. zal worden ? Ja, ik moet 
wel bekennen, dat zwijgen goud is, 
maar spreken of schrgven, is hier 
diamant, neen, brilliant zelfs: Willen 
jullie dat onthouden, meiskes ? Kom 
lui, haal een velletje papier, je pend- 
houder en pen, inktpot, en aan den 
arbeid. Ik reken op jullie hutp, hoor! 
Dag meisjes, 

Abd, Raoe f, Petodjo. Bravo, z00 

standige jongen! Je versje zal ik de 
volgende week plaatsen, omdat er 
voor vandaag geen plaats meer is en 
wat het verhaaltje betreft, zal ik eerst 
wachten, totdat je ik het-vervolg daar- . 
van van je krijg, dan kan ik het heele 
verhaal ineens laten plaatsan. Dat is 
prettiger om het te lezen, -dan' dat 
men een week moet wachten, om te 
weten..hoe.het. verhaal afloopt: Nu   Raoef, -tot -een volgende keer, “Dag. 

perajin Deba Sa ANNENANEN 

hendak mengadoekan hal perselisihan - 
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Correspondentie. 

Sc 

handelt tenminste een flinke en ver- v- 
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CHERIBON 
BUNING 

TJANGKOL 28   

berarti kunst. 

| KUA VANS AKU YAN WAK 

| oude Kerkhofweg 36 —  Bandoeng 

Mentjitak dari pekerdjaan ketjil 
sampai besar. Pertjitakan kita ada 

64 
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MEUBELHANDEL 

HADJI DJAMALOEDIN 
16 Ilir-Passarstraat?dekat Hot: | 

» CENTRUM"“ — Palembang, 

Sedia dan djoeal roepa2 barang 
perkakas perhiasan roemah tangga   seperti :   

Be 

ka 

HARGA SEKARANG ! 

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

Kain pandjang Banjoe- 
masS polos, f 1,60 f 2,25 
Kai pandjang Tjiamis 
pinggir f 1,80 f2,45 

Kain pandjang Tjiamis 
polos f1,50 f2,00 

Kain pandjang Solo t: e- 
lis f 1,85 f2,55 

asa f1,00 f 1.50 
Kain pandjang Tasikme- 
laja f 1,25 f 1.60 
Pe aan 
| Prijscorant Graris | 
| Aam aa ena peaLnn 1 

  

  

  

Tenoenan Indonesia 
asli. 

Saroeng Samarinda f 1,85 
r2 251275 

Saroeng Garoet f1,75 
f2.— f2.45 

'Saroeng Donggala f2,25 f2,75 f3,50. 
Saroeng Gheribon f 1,80 f 2,20 f 2,70, 

  
Menoenggoe 

Batik en Palekat handel 

Toko s.MOEDA" 
Pasar Senen No. 159 Batavia Centrum.   

Nan. 

.... Toean-toean dan Njonja 

Apa soedah kenal atau soedah pernah dahar ini Dodol ?. 
Kalau beloem, baik mengenalkan pada kita poenja adres. 
Kita akan sediakan oentoek dahar dengan gratis. 
Kalau tocan2 seedah menjaksikan baroe dapat menoendjoekan bahwa ini 
Dodol ada satoe-satoenja koeweh jang boleh di poedji. 

|. Karna dari rasa maoe poen kwalite tnja tidak bisa berobah selamaslama- 
“nja. Banjak matjem Dodol jang seroepa kita poenja pembrkinan tapi beloem 
mendapat Diploma seperti kita poenja keloearan. 

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

PATOKAUWATTIK 
          

  

    

  

   
Tjobalah ambil kesempatan oentoek menjaksikan. 

5 2 Menoenggoe dengan hormat 

Hoofd Agent Batavia - Centrum 

. Kemajoran Gang Sampi No. 22      

1 . dan Bisa bel pada 
.. S.M. SOEBRATA « 

Drukkerijweg Samping Boci Gang, Tengah 

(55 Batavia —Centrunss“ 

5g 

  

" Hi Na Nana Na 

25 W 

Kain pandjang Solo Bi- : 

Lemari - Zittje-Medja Toelis - Medja 
Makan - Koersi - Randjang - Bultzak, 
d.LI, 

Pendjoealan dengan 
dan ,Huurkoop”, 

Djoega terima segala pesanan roe- 
pa2 barang menoeroet keinginan. 

5 178 

ANA YA NA YA NAINA 

, Contant” 

  

    
  

Risalah Pertimbangan boeat 
3 melakoekan poeasa 

Ramodhan. 
  

Jaitoe seboeah kitab hoeroef 
Arab bahasa Melajoe jang me- 
nerangkan kapag moelai poeasa 
tiap-tap boelan Ramodhan dan 
mentjari wal tiap-tiap 
boelan serta berisi almanak 
boelan Arab boeat seoemoer 
hidoep. 

Pesanlah lekas harxa 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 Pasarbaroestraat 

  
'Sanggoep mengoeroeskan: 

Segala Belastingzaken, 

Perkara2 Civiel di moeka Hakim, 
Rekest2 — Boekoe2 dagang — 
Pertagihan2 d.l.I. 
Toean2 jang berkepentingan di- 

. persilahkan ambil perhoeboengan, 
ongkos2 dilanggoeng mengimbangi 
keadaan, kalau perloe kita vrijkan. 

Menoenggoe dengan hormat, 

Directie, 

179 R.M. NOERDIN       

  

             
KELOEARAN 
&.M. 5OEBRATA 

  

    
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—Meesler Cornelis, 
Toean Partawinata—Gang Sentiong 

  SCHOENMAGAZI) 

  

Soeka mendapat spatoe voetbal jang djempol ? 
dan Harga moerah? 

mintak prijscourant 1935 

Spatoe-sloffen Sandalen enz. 

  

N NEW YORK COMPANY 
Molenvliet Oost 61 — Batavia-C.' 

Koendjoengilah toko kita atau 

Persediaan tjoekoep dari roepa-roepa 

Model paling bagoes harga ber- 
sangan-kwaliteit paling djempol. 

a 
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JUMO 00 NOTOP TI IOTRI Mu 
Soedah datang Asli Tabib soedah datang 

TABIB Dr. ABDULKARIE 
| VAN HINDUSTAN 
  

Ini Tabib jang asli soedah 40 tahoen lamanja tersohor dan bekend 
di Kota Batavia-Centrum, baroe datang lagi dan finggal 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 
hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm zonder Operafie. 
Baroe boeka lagi di Molenvliet Oost 15 sebelah His Weeskamer 
Batavia- Centrum, 

Menoenggoe dengan hormat, 

TABIB Dr, ABDULKARIEM 

Molenvliet Oost No. 15 sebelah Weeskamer Bt.-C. 

Kenapa matanja ? 
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. , e 
| flesch 10 gram A F 0.50 sekarang boeat reclame f 0.25, 
ls, 20 , B, I— boeat sakit mata lama, : 
1 5. 30 , B, 1,50 boeat sakit mata lama dan lamoer, 
1, 30 , € , 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 0125, 
1 pot 10 c.c. taulin zalf f 0,25, 1 pot 20 c.c. taulin zaif f 0,40. 
Cattaulino, koentjinja tenaga laki-laki reclame priis f 0.50. 
Panau zalf 1 pot garantie f 0,50. 
Catapodi, speciaal bs»eat mempertahankan roesianja prampoean 
1 flesch f 0,50, : 
Obat sakit kepala digosoken, 1 flesch 5 c.c. The Cat. Baim 
f 0,15, 1 pot 10 c.c. f0,25 dan 20 cc. 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 Cheribon, Toko DE 
ECHT SADJOESI Buitenzorg. 1 
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. 

KLINIEK DOKTER KO ETJING.- 
The Cat Medical Hall Pasar Senen — Batavia Centrum. 
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DJIKA KAOF INGIN TINGGAL TJANTIK PAKE LEKAS, 
JAITOE ! 

     KWALITEITNJA BAFK DAN MOERAH 
HARGANYA. TJOEMA MINYAK RAMBOET    
   
      O 

YO 

1g AN 

fr KA 
N 

  

GUYS 3 
JANG PALING 3 

TERKENAL » 

       
   

    

e         2 AL " 

an aan dan dingin Mata ana 

  

Terisi dalem flesch dari 50 gram tjoema harganja FO,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. 

Hoofd-Depot Patent-Medic: Handel 

GALENICA" 
23 Tanah Abang 34, Batavia-C.. — 

    

   

  

    
  

   
   

     
   
   

     
   

    

      

    
     

     
       

            

     

       
   
   

     

    
    

    

      

   

    
     
   

     
    

    

    

      

    

   

  

        

         
             

          


