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TANGAN KIRI 
Kemarin kita meeat satoe kabar, 

berasal dari seorang pemboeroe bangsa 

Belanda, jang sering pergi memboeroe 

babi hoetan dibagian oetara dari dis- 
ict Rengasdengklok, kaboepaten Kra- 

g. Segala apa jang telah ia lihat 
| dengaa mata sendiri dan telah dengar 

| dengan telinga sendiri, kita pertjaja 

enoeb. Memang kita sendiri kenal 

- keadaan didaerah Rengasdeng- 

klok itoe, sebeloemnja dan setelah ada 
irrigatie. Daerah itoe terhitoeng dae- | 

rah jang paling hebat dan djoega pa- 

    
   

     

   
    
       

    
    

   

    
     

  

   

        

     

      

       

    

  

  

kesoekaran.  Pendoedoek kampoeng, 

bangsa Indonesia dan bangsa Tiong- 

| hoa, pedagang dan tani, hidoepnja se 

| Inloo ferganggoe. 
| Rampok, bandjir, kekoerangan ba- 

— rang makanan, sawah roesak oleh ha- 

ma atau koerang atau kelebihan air, 

lah bahaja-bahaja jang menjerang 
rek itoe, tahoen berganti tahoen.     

     
roewet dan melanggar sjara dan igama. 

emboekaan tanah gelap, baik oleh 
karena tidak ada idzin dari negeri, ma- 

    

geri sadja, jangmana “biasa diseboet 
  ngan tinggal tertjatat milik anak ne- 

perkara resia lagi dan roepanja ceimoein dipandang ,biasa sadja” bagaimana dilain-lain tempat, di- 
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   kaja, dan disamping wiereka 
| toesan orang miskin dan melar 

'klok g 
oeh tani dan kkoeli empang. Peng- 

'hasilan tidak seberapa, atoeran ma- 
paron (bagi doea) dis.b. boleh dikata 

kan dan tanami, mesti dibagi padi- 
ja dengan jang poenja" Pekerdjaan 

  

  rr, pengharapan “bertahoep2, itoe se- 

esna, dalam saioe malam sadja, 

Jagi lain-lain hama, penjikit, berit 
(tikoes) dan walang sangit. 

Tapi babi 

"ramai, didalam dan ditepi rimboen dan 

g haram lagi, andjing itoe men- 
ah-olah angauta seroemah 

     

  

   
   

   

  

   

    
   
   

   

    

   
   

    
   
   
    
   
   

   

     

.dja 

6 sboerkan tanaman, jang 
'akan mendjadi makanan oentoek he- 

Ja moeloet banjaknja. Penghidoe- 

| bapa tani disitoe, diringankan 
tang andjing. Dan sekarang 

djaga tanaman disawah 
ndjaga keamanan dalam 

boenoeh, ditembak atau di 

lan bangkai?nja, disoeroeh 

ep| Amsterdam, 26 Maart (Aneta). 
“(Diterima kabar bahwa kapal H M.S. 

   
(tengah sawah, ditegalan, atau ditengah 

dimasoeki 

erkara jang | 

oepoen oleh karena bangsa asing de-| 

ige grondoccupatie ah disana hoe| | 

    

       

sitoe djoega tentoe ada orang-orang| 
2 “boleh diloeaskan sampai dimana2 tem 

-Kehidoepan rakjat, pendoedoek ba- 
gian terbanjak sekali di Rengasdeng- 

itoe ada sebagai boeroeh, boe- 

Irena haram, dimana binatang itoe 

emoem. Sawah jang mereka kerdja- 

beberapa hari, pendjagaan beberapa boe | 

ea bisa tidak keambil hasilnja, bisa | 

|. Ambulance Belanda diserang 

'kaoem tani, ditempat- djaoeh dari kota 

awa, dipinggir laoet. Ditempat-tempat 
demikian itoe, andjing itoelah boekan | a SC 
1 Laga Na Set ka. Itelah menerima kabar dari Addis-Abe 

“tangga, karena membantoe mendjaga 

.Idem (Vrijheidsbond). 

-|27 April j.a.d. dengan kekoeatan tiga 

  

dengan keras, andjing-andjing didalam | 
dan diloear kampoeng-kampoeng, di- 

hoetan, dimana sadja ketemoe oleh 

marechaussee atau agent politie B.B. 
ditembak mati, ditembak, diloekai 

sampai mati, kadang-kadang ditembak 
diloekai dan baroe mati setelah men- 
derita sakit berminggoe-minggoe lama- 
nja. Sering djoega dikasih makanan 
beratjoen. Ja, makloemlah, andjing 
kampoeng, si-telinga-djoetjoeng (de 
steil-oor), apa jang ia tidak makan, 

kelapa moeda, dage, ikan basah, apa- 

lagi frikadel dari daging kerbau (jang 
yatjoen warangan). Dan 

bangkai-bangkainja itoe semoea ti- 
dak dikoeboer, akan tetapi diboeang 

di air. . . . irrigatie, jaitoe air, jang 
mesti menjoeboerkan tanaman padi 

jang mesti membawa kemakmoeran 
dan kebersihan dalam desa, jang 
mendjadi air mandi, air tjoetji, dan 

lain-lain lagi. 
Dengan bilangnja si-teman-pendjaga 

sawah dan kebon, maka habislah itoe 
barang oentoek makanan sehari hari 

habislah itoe kekajaan sederhana dari 

orang orang ketjil... . , 
Doeloe kekoerangan makan, lantara: 

karang kekoerangan makan, lantaran 
|hama babi hoetan... .. 

Serba pajah ! 

Apakah toe. jang dimaksoedkan 

itoe? Tg 
Perkara -di Rengasdengklok itoe, 

pat pedoesoenan, djaoeh dari kota2, 

mana binatang andjing itoe boekan 
lagi binatang jang mesti dioesir, ka- 

soenggoeh-soenggoeh mendjadi ,saha- 
bat karib dari manoesia.“ 

K.N. 

  

  

  

. penjamoen —— V 

| mendapat loeka. 
Dikabarkan oleh Aneta dari Rotter 

dam bahwa soerat kabar “Maasbode" 

ba, bahwa Ambulance jang dipimpin 
oleh dokter Van Schelven telah dise 
rang oleh serombongan penjamoen, 
dimana 17 orang pendjaga bangsa 
Ethiopie telah mati terboenoeh. Tocan 
Van Schelven sendiri mendapat loeka 
pada dada dan poendaknja. Dokter 
Veeneklaas mendapat Ipeka enteng. 

—ag 

Begrooting pembelaan negeri 

Aneta dari Den Haag mengabarkan 
bahwa Senaat telah menerima baik 
begrooting oentoek pembelaan negeri 
dengan 26 melawan 9 soeara, dan 
fonds oentoek pembelaan negeri de- 
ngan 28 melawan 9 soeara. Orang2 
jang tidak setoedjoe adalah kaoem so- 
ciaal-democraat dan toean. Van EK mb- 

Dan tr 4 

Pertjobaan pelajaran 

,De Ruyter“ akan mengadakan pertjo 
'baan pelajaran di Noordzee pada tg.   tagih |perempat. 

dari poesat keramaian ditempat2 di | 

mtor Van Schelveni : 

— mama 
Nnsasaanparan 

Pensioen goeroe-goeroe. 
. Dahoeloe disoerat ehabar ini pernah 
dichabarkan, bahwa “dikalangan per- 
goeroean ada: koerang “adil tentang 
memberi pensioen kepada mereka, jalah 
memaksa goeroe-goeroe jang diberi 
wachtgeld, bila soedah oemoer 45 
tahoen “dan 10 boelan dilepas dari 
djabatan Negeri dengan mendapat 
pensioen. Departement Onderwijs en 
Keredienst betoel anggap ini koerang 
'adil, maka oleh karena itoe kita dapat 
chabar bahwa soerat edaran itoe ditja- 
boet dan tidak akan didjalankan lagi. 
Djadinja mereka dapat dilepas dengan 
paksaan asal  beroemoer 55 tahoen 
|berdienst 25 tahoen, atau waktoe di 
ontslag soedah mempoenjai dienst 22 
tahoen beroemoer 59 tahoen. Permin- 
taan pengelepasan dengan kemaoean 
sendiri 45 tahoen berdienst 10 tahoen 
lebih masih didjalankan .oleh Depar- 
tement itoe. 23 
Penjaboetan ini tentoelah bagi kaoem 

goeroe bangsa Indonesia diterima de- 
ngan senang hati dan memang satoe 
kebaikan dari dienstleiding Departe- 
ment bila kelihatan koerang “adil de- 
1 segera tjaboet diganti dengan 
hal-hal jang menoleh ke'adilan. 

smua pownn 

Makloemat Pimpinan Oemoem 
P.N.I. Ke 

Pimpinan Oemoem P.N.I. dari Djokia, 

kebanjakan atau kekoerangan air, se- jang bertanda toean Basri (Ketoeaj, 
Secretaris—penningmeester t. Soe- 
marmo dan Pembantoe-oemoem t. 
Moeehtar, mintak dimoeatkan mak 
loemataja seperti berikoet: . : 

Dalam Makloemat P.O.P.N.I. boelan 

Ii jang berkoeata didaerah Krawang | Pebroani 1988, jang mewartakan soc- |“ 
soenan Pembantoe2 Daerah, terdapat 
salah satoe diantaranja, ialah pemban 
toe Daerah oentoek Andalas Timoer, 
kami serahkan pada pengoeroes P.N.I. 
tjabang Medan. 

Berhoeboeng penjerahan pekerdjaan 
Pembantoe Daerah pada Pengoeroes 
salah satoe tjabang di Daerah itoe, 
hanja sementara tjabang2 di Daerah 
tsb. beloem mempoenjai kandidat oen 
toek pembantoe daerah tadi, maka se 
karang moelai tanggal pengoemoe- 
man ini, kami mengangkat dan mene 
tapkan saudara Ramawi'sebagai 
Pembantoe Daerah ' Andalas Timoer 
dan berkedoedoekan di Medan. 

Sekianlah soepaja segenap tjabang, 
kandidat tjabang dan persiapan tja 
bang P.N.I. ma'loem adanja. 

ap an 

Haram membajar padjak dan ber 
djabatan tangan dengan Regent? 

Fitenahan terhadap 
Al TY tihadjjatoel Isla- 
m jjah. Regent Bandoeng 
melakoekan pemerik- 
saan dan memberi 
nasi at, 

Kemaren di hoofdartikel toean K.N. 
telah ditoelis tentang ,, Dimanakah itoe 

| perdamaian dalam Islam ?“ 
Bernoeboengan dengan itoe, kemaren 

djoega ,Sipatahoenan“ mengabarkan, 
bahwa Regent Bandoeng telah men- 
dapat kabar, jang A.L.I. tjabang Tjili 
lin, Bongas, Rantjapanggoeng, meng 
andoeng niatan jang boekan2? terhadap 
kepada Pemerintah negeri ini. 

Diantara fitnah-fitnah kepada A.I.I. 
itoe beginilah : 

1. ALI. mengharamkan membajar 
: padjak. 

Luk It mengharamkan barang sia- 

ent, katanja orang sematjam itoe amal 
ibadatnja dalam tempo poeloehan ta- 
hoen hilang sama sekali, ': 

3. ALLI. berniat. hendak memboe- 
noeh kepala desa Rantjapanggoeng. 

Berhoeboeng dengan soerat kaleng 
sematjam itoe, Regent Bandoeng telah 
datang di Tjililin beberapa hari jang 
baroe laloe, hendak memeriksa bagai 
mana doedoeknja perkara itoe. 

|. Ketika itoe dipanggil bestuur A.I. 
I. soepaja menghadap di Balai -desa, 
oentoek melakoekan pemeriksaan. 

H. Tamim,   
» 

nja dari golongan A.L.I. 

pa jg berdjabatan tangan dengan Re-| 

mnta 

rt 

Laloe diadakan pemeriksaan. Ka- 
roehan sahadja fihak A.I.I. sekeras 
kerasnja memoengkiri toedoehan2 se 
matjam itoe, karena memang tidak 
ada niatan sematjam itoe, katanja, 
mana boleh satoe perkoempoelan aga 
ma ikoet tjampoer dalam perboeatan 
jang djahat. 

Sebab itoe hari ini bestuur A,I.I, 
disoeroeh menghadap ke kaboepaten 
Bandoeng oentoek mengadakan peme 
riksaan jang lebih terang lagi. 

Tadi pagi telah merghadap: 
Hazboelloh Moebaligh. 
Mh. Djajadi, Penningmeester. 
Mh. Moekri Vice-Voorzitter dari res 

|sort Rantjapanggoeng. 
Hadji Sopa, Commissaris dari res- 

sort Bongas. 
Mh. Ijo, moebaligh, Kiaji Mh.! 

Bakri, moebaligh. Hadji Jahja dan 
Ta Djarkasih lid dari ressort Tjili- 
in. 
Sesoedah dilakoekan pemeriksaan 

Regent memberi nasehat, bahwa dalam 
hal mendjalankan agama haroes teliti 
sekali, teroetama kepada lid-lid jang 
bodoh, djangan sampai mereka salah 
aham, sebab masa pihak bestuur me- 
ngeloearkan perkataan2 sematjam itoe. 

Menoeroet keterangan orang jang 
memberi kabar, sebabnja maka ada 
kedjadian sematjam itoe, tidak lain 
karena ada perselisihan faham antara 
A.LI. dan pendoedoek desa-desa jang 
terseboet diatas dan jang lain? lagi. 

—.jaco 

Kalau terbit perang di Europa Barat 

Pendiriannja Neder- 
land, menoeroet kete 

—-rangan Minister 
Coljyn. : 

Aneta-Holland mengabarkan dari 
Den Haag, bahwa waktoe perdebatan 
di Senaat (Berste Kamer) waktoe 
permoesjawaratan tentang begrooting 
pembelaan negeri, maka Minister Co- 
Hjn telah mendjawab: ,Nederland 
hanja akan idzinkan djalan melaloei 
Nederland, di Europa, pada tentara 
kepoenjaan negeri anggauta Volken- 
bond, manakala Nederland berkejaki 
nan bahwa negeri jang akan diserang 
tentara itoe sesoenggoehnja mendjadi 
si penjerang. 

Pada pertikaijan di Kuropa-barat 
maka orang tidak terlaloe mengharap 
socatoe gerakan dari Volkenbond. 
Duitsehland bersendjata kembali, itoe 
tidak berarti satoe bahaja langsoeng 
oentoek  Nederland, tetapi keadaan 
Buropa oleh karena ini berobah sa- 
ma sekali. 

Pesan 

Pemboenoehan gelap 

Hingga sekarang tidak 
ada oeroesannja lagi. 

Pembantoe kita dari Batoeradja 
(Palembang) mengabarkan : 

Dalam tahoen 1932 seorang lelaki 
Indonesier namia Nerali dari desa 
Soegi-Waras marga Rambang Kapak 
Tengah Batoeradja, telah kedapatan 
mati dianiaja orang. Mba Ta 

Pemeriksaan dan pengoesoetan hing 
ga sekarang tahoen 1986 tidak djoega 
terdengar hasilnja. Apakah seperti 
perkara Soemberbopong, kalau soedah 
terboeka topengnja baroe terkeloear se 
moea segala keboesoekan ? 

Di desa-desa binnenlanden seperti 
bilangan Batoeradja, soeatoe stand- 
plaats Ass. Resident, hampir tidak bisa 
ditjari pengoesoetannja jang berhasil 
baik. Tetapi feit telah melihatkan 

Ihingga sekarang perkara itoe tinggal 
diam. Tidakfbisa djadi pemboenoehan2 
kalau berlakoe sadja seperti memboe- 
nceh ajam. ...! 

“Lagi i ketjelakaan terbang 

Prinsdan Prinses Von 
Chaumburg Lippe ti- 

nan SEN YEAR GEA AO RASA 

Diterbitkan oleh :5 

Drukkerij ,Pemandangan” 

Dir.R. H.'O. “DJOENAEDI) : 

Kantoor: Senen 107 Bat.-Centrum 

HARGA LANGGANAN, 

Indonesia satoe kwartaal f 4.50 
Loear Indonesia i 5.50 

Pembajaran di moeka 
Boleh dibajar boelanan, tetapi 

brenti haroes diachir kwartaal, 

Domicile abonnes terhadap iai ke 
ran di Betawi, 

| Varief advertentie, ketrangan pada 
admiaistratie, 

aman utan tia 

    

Losse nummer 10 Cent 

ira jang mati itoe ada terdapat djoega 
Prins dan Prinses Von Schaumburg 
Lippe. 

Djoega ketjelakaan 
terbang membawa 
korban banjak dji- 
wa Mmanoesia. 

Dari Londen Aneta-Reuter menga- 
watkan poela bahwa pada tanggal 27 
Maart (ini hari) ada 4 lelaki dan satoe 
perempoean tiwas djiwanja didekat 
Grash waktoe djatoehnja pesawat ter- 
bang dagang didekat Lyndhurst (Ham 
pshire). 1 

st Pad 

Ini hari doenia akan kiamat? 

Jang menghasoet gila 
atau jang mendengar 
kannja? 

Aneta dari Menado mengabarkan 
bahwa kira-kira seminggoe sebeloem 
nja terdjadi itoe bentjana bandjir, ma 
ka infanterist Mewengkang, Lei 
der dari Kerapatan Gredja Protestant 
seh Minahasa (Gerakan Protestantsch 
jang terpisah dari Geredja2 di Indo 
nesia), telah berpidato atau mende- 
ngarkan chotbahnja di Negory 
Soekoer dekat Air Madidih, saban 
hari dengan didengarkan oleh banjak 
orang pergikoetnja, dimana ia kata 
kan bahwa tidak berapa lama lagi 
akan terdjadi kiamat. Oleh sebab itoe 
maka ini toean tanggal 16 Maartjbl. 
telah ditangkap. 

Beberapa hari jl. Mewengkang 
soedah menoedjoermkan bahwa ,doe 
nia ini akan kiamat" “pada ini hari 27 
Maart, sehingga rakjat jang pertjaja 
lantas ketakoetan dan menimboelkan 
kegemparan. 

Toean Mewengkang hingga sekarang 
“diperiksa otaknja, apakah gila atau 
bagaimana. 

guna 5 

Berpenjakit Lepra 

Orang tahoe di Koendoer residentie 
Palembang ada roemah sakit oentoek 
merawat orang-orang jg mengandoeng 
penjakit Lepra (itoe penjakit koelit 
jang berbahaja). 

Kebiasaan orang2 kampoeng, seba- 
gaimana di Batakland djoega pernah 
terdjadi dan dioemoemkan, kalau ada 
jang sakit Lep ra, Jantassitjelaka itoe 
diasingkan dalam rimba seorang diri 
tidak boleh tjampoer dengan orang? 
desa lainnja, apalagi anak isteri atau 
kaoem keloearganja, hanja boleh da- 
tang sebentar mengantarkan oentoek 
makanan sadja. Begitoelah bertahoen- 
tahoen orang jg sakit itoe diserahkan 
sadja pengrawatan dan pengobatannja 
pada ,natuur". 

Ini kebiasaan orang2 desa dibilangan 
gewest Palembang, hingga sekarang 
masih terdapat djoega. Hampir sama 
itoe kelaziman, kalau ada orang jang 
kena penjakit gila, dikoeroeng seperti 
kandang kerbo bertahoen-tahoen....! 
Kita dapat kabar didesa Tandjoeng- 
rambang (Batoeradja Palembang) ada 
beberapa orang jang mengandoeng itoe 
penjakit Lepra, tetapi dibiarkan sadja 
leloeasa bergaoel dengan kaoem ke- 
loearga dan se isi kampoengnja. 

Dikabarkan poela bahwa Pasirah 
(Margahoofd) disitoe sendiri ada' ver- 
dacht mengandoeng itoe penjakit Lepra 
(dilihat dari koelit badannja jang 
bengkak-bengkak merah). 

| 

i 
5 

kan oleh 
radja ini, kita pertjaja biar siapa djoega 

dan berobat... 

ses pena 

Amsterdam, 26 Maart fAneta).   wasdjiwanja. 

Aneta-Reuter' dari Mexico. City me 
C 'Ingawatkan bahwa 10: orang bangsa 

Jang dipanggil oleh Regent dan jg.| Duitsch, doea djoeroe. terbang, satoe 
datang Nan ap jani tt. Bakri, |Marconist dan satoe Mecanicien soe 

amini dll. lagi, 'Semoea- | dah mati, waktoe mesin terbang jang   memakai tiga motor, djatoeh. Dianta 

Diterima kabar bahwa pengoeboeran 
dari majit2 korban ketjelakaan , Uiver" 
'akan terdjadi pada tanggal 1 April 
'j.a.d. Majit toean Beekman, Muiden- 

“zorgvlied. 
s 

maag Ka aoak 

Djika benar segala apa jang dikabar 
pembatja kita dari Batoe- ' 

jang berpenjakit Lepra perloe ditolong 
oentoek kesentausain 

“Ipergaocelan hidoep. 

“Pengoeboeran majit2 ketjelakaan Ka 

  

berg dan lainnja akan dikoeboer di 
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| TIDAK AKAN ADA PERANG KRS DE TEMGER 1 

T Ada kabar kawat dari Japan, bahwa 4 
premier Hirota telah menerangkan, 
selama ia mendjadi premier, tidak 
akan terbit peperangan. Fs 

Soekoer sekali, djikalau kiranja mi- 

nister Hirota itoe bisa menetapkan | 
djandjinja itoe. Karena, lebih dari satoe | 

    

  

    
djandji, kita tidak maoe akoei itoe. . 

Ja, memang, lidah tidak bertoelang, 

  

akan tetapi kaoem militairist Japan 
masih bertangan besi, jang dikepelkan | 
dan ditoedjoekan kepada loear negeri, | ear pada waktoe sekarang, 
disegala djoeroesan angin. Boekankah 

minister Hirota itoe, setelah mendjadi | 
premier, pada permoelaan memegang 
kendali pemerentahan di Japan, mesti 
bertoendoek kepada kaoem militairist 
dan menerima baik segala apa jang 
didicteer oleh mereka itoe, sebagai 
penoendjoek djalan oentoek politiek 
dalam dan loear negeri ? 5 

Kita beloem loepa, dalam djaman 
sebeloemnja ada itoe pemberontakan 
kaoem militairist di Tokio, bagaima- 
na antara militair dan civiel selaloe 
kedjadian perselisihan faham. Minister 
loear negeri Koki Hirota ada orang, 
jang selaloe mentjari djalan pembere- 
san dengan damai, akan tetapi sebagai 
lawannja, generaal Araki ada orang 
jang selaloe hendak mentjapai maksoed 

Japan itoe dengan djalan paksaan dan 
kekoeatan sendjata. Semangat Araki 
beloem linjap di Japan, baik dalam 
kalanganmilitair,maoepoendalam kala- |. 
ngan kaoem patriot pemoeda dan civiel. 

Menoeroet kabar-kabar dalam bebe- 

| rapa hari jang baroe laloe ini, maka 

dalam kalangangan militair telah: 
ada perobahan banjak sekali. Beberapa 
orang militair tinggi, jang doeloe 

terkemoeka, sekarang diberhentikan 
dari djabatannja, atau diberikan lain 
djabatan, jang koerang penting. Akan 
tetapi apakah orang hendak kira, 
bahwa dengan perobahan dalam kala- 
ngan militair tinggi itoe, semangat- 
Araki, semangat ,Japan“ dan soal 

  

    

   

      

   
Sekarang orang Jap: 

ratan kelihz 

san Barat, mendekati Telaga Baikal di 
Siberia Tengah, dengan melintasi 
Mongolia atau Szechuan. Dan djika- 
lau tentara Kwantung itoe mendesak 
dan mendoedoeki satoe kota atau satoe 
daerah dari "negeri Tiongkok, jang | 

      

      

   
   

   
    

   

kiranja premi 
kabinet bisa meni 
berboeat lain dari 
bela tindakan kaoc 
di Tiongkok itoe D4 Un sita 

- Siapakah jang tidak menga doeng 

pengharapan, soepaja di Timoer Dja- 
oeh ini selamanja ada perdamaian 
dan ketertiban, karena di Barat crisis 

gaya 
economie. dan crisis politiek, selaloe 

mier 

    

beroentoen2 datangnja dan menimboel | 
kan ke gentingan hebat jang djoega 

1. tatk 

| Bisa djadi peperangan itoe bisa di- 
tjegah bertahoen-tahoen lamanja, sela- | 

. Ma premier Hirota itoe memegang 
kendali pemerintahan di Japan. Dan 
biarkan doea-tiga tahoen sadja, ini ada 

atoe keberkahan bagi segenap doenia 
Timoer. Kita maoe sangkal pe- 
mandangannja orang lain, bahwa ke- 
soenjian sekarang, tidak berarti lain 
dari pada kesoenjian sebeloemnja da- 
tang angin taufan. Akan tetapi orang 

   

  

haroes mengakoei djoega, bahwa dalam |. 
     waktoe doe 

sekali bisa , 
“ bisa berobahnja perhoeboengan dan | 
perimbangan (status) di Timoer Djaoeh 
“ini. Memang dalam waktoe itoe ke- 
adaan bisa tambah soekar dan djelek, | 

tiga tahoen itoe, banjak |   

Isoesnja. 

oer| , 
— Ikerdja dari golongan goeroe seperti P 
3. |GIL. merasakan poela ini kehilangan 

"& Idoea orang, lain tidak karena dia jakin 
'£. | soedah berhoetang boedi kepada kedoea 

a | beliau itoe. Kedoea beliau itoe doedoek 

gan llingerang seperti di Palassari, Peusar, 
5 ah ds 3 

bisa hoa telah. memadjoekan rekest pada 
. |Kaboepaten Betawi, soepaja diizinkan 

Hate balok 
“Ibagi oemoem karena letaknja itoe koe 
'Iboeran jang soedah ada terlaloe ber 

berpengaroeh atas keadaan di Timoer |' 

jadian, dan banjak sekali | 

  

    

     

  

  

Ikaoem ambtenaar Adminis!ratiet | 
congres 

    
'deringnja di Djakarta. 

Banjak jang akan dibitjarakan ten- 
tang soal-soal jang mengenai kaoem 
boeroeh Goebernemen seoemoemnja, 
kaoem bahagian administratief choe- 

Moga-mogalah congres ini mendapat 
perhatian dari pemerintah menimbang 

bagaimana kesoesahannja kaoem amb- 

me pema 

Pertemoean dari Persatocan 
Tennis Indonesia Ujakarta 

Pada kita dikabarkan bahwa per- 
koempoelan tsb. diatas akan mengada 
kan pertemoean bertempat di gedong 
Pergoeroean Rakjat di Kramat pada 
malam Minggoe j.a.d. djam 7,30, di 
'mana akan dibagikan bekers dan prijs- 
piijs dari pertandingan tennis jang 
soedah diadakan. 

Perkoempoelan pemoeda baharoe? 

“Tidak lama lagi berdiri dikota ini 
'seboeah perkoempoelan pemoeda Be- 
tawi, jang terdiri dari semoeanja pe- 

moeda2 Betawi, karena mereka insjaf 

bahwa pada waktoe sekarang haroes 
'sedar dari kepoelasannja, djangan sam 
pai terbelakang. 23 

Sampai sekarang kita beloem tahoe 
siapa jang akan doedoek sebagai be- 
stuur. 

# ss 

'Doea ambtenaar dari kalangan 
pergoeroean verlof 

Sebagaimana kita tahoe pada boe- 
lan jang akan datang ada doea amb- 
tenaar dari Departement Onderwijs en 
Eeredienst verlof loear Negeri, jalah 
Toean Spijkerman, plv. Inspecteur In- 
landsch Onderwijs 2e Ressort dan T. 
Loekman Djajadiningrat Chef Afdee- 
ling B. dari Departement itoe. Kehila 
ngan doea orang akan terasa oleh se 

| genap kaoem goeroe, karena. mereka 
'itoe seorang jang baik boedi dan sela 
manja ingin menolong kepada sebawah 
nja. : 

: Begitoepoen bagi kaoem serikat se 

'didalam Kleinhandelscommissie seba 
gai ketoea dan penoelis, tentoe sebe- 
loemnja mereka berangkat harapan 
kita soedah selesai adanja. Dan lagi 
'toean Spijkerman djoega soedah mem 
boeat bvekoe hitoengan oentoek seko 
lah rendahan. " 

: menkpea 

Pekoeboeran oemoes di desa2 

Beberapa desa masoek bilangan Ta 

ari daerah Tjoeroeg dan Kedawoeng 
Wetan, pendoedoeknja bangsa Tiong- 
  

mengadakan koeboeran baroe 

djaoehan dengan tinggalnja pendoe 
doek-pendoedoek diatas. Desa Palassari 
termasoek 'Tjirarab, Kemoening Ser- 
dang Wetan, Rantjagong dan Malang 
nengah berdjoemblah kira 1205 bangsa 
Tionghoa, bagian desa Peusar terma 
soek doea desa, jalah Pausar dan “Tji 
kaka ea edoeknja berdjoemblah ki 
as 

    

  

Di bagian Kedawoeng Wetan dima 
'soekkan doea.desa djoega jalah Keda- 
woeng Wetan dan Paroengkoeda ber- 
'djoemblah 24—80 djiwa. 
| “Pendoedoeknja di desa Djatake bi- 
langan Tjoeroeg minta soepaja di itoe      tempat diadakan koeboeran oemoem, tempat | 

'betoel didesa Kedoe soedah koeboeran 
oemoem  boeat bangsa Tionghoa, 
'tetapi dari Djatake itoe tempat ada 
'djaoehnja 10 RM, lebih. Itoe tanah 
jang dipergoenakan boeat koeboeran 
ada tanah tegalan, kepoenja'an toean 

— TKJ. jg akan diserahkan dengan 

na Tanaka 

Kita tjoema membantoe sadja'meng- 
harap, 'soepaja premier Hirota dari 
Japan itoe bisa lama memegang djaba- | 
tan premier itoe, dan djoega bisa me- 
megang djandjinja dengan betoel dan   tapi djoega bisa tambah baik dan 

memoeaskan. 114 

  

djoedjoer: tidak akan ada peperangan || 

'Pada tanggal 26 April jang akan 
tang Bond dari Admninistratief per-| 

soneel akan mengadakan jaarverga.| 

initiatiefnj 

  

anna amat memNsanan   

    

  
  

  

begitoe sadja pada kaboepaten Be- 
tawi asal -sadja oentoek pekoeboeran 

na bisa digoenakan oentoek beberapa 
| |poeloeh tahoen lamanja. sekian berita 

4 | disampaikan kepada kita. 
mean eaan 

HI Bahaja lapar jang menarik 
perhatian 

30 bal beras dikirim 
ke Mauk oentoek di 
bagikan. 

Menjamboeng pekabaran kita ke- 
maren doeloe tentangan bahaja lapar 
'di daerah Mauk, pada hari Rebo jang 
laloe telah dikirim sedjoemblah 30 bal 
beras oentoek dibagikan. Menoeroet be 
rita jg didapat bahwa di kp. Kromong, 
“Tjileles, Kendal, Ngiboeng dan Patra- 
nenggala, djoemblah tjatjah djiwa kira2 
2960 dalam satoe desa jang diseboet 
Patranenggala masoek daerah Mauk. 
Dalam sedjoemblah jang sebanjak itoe 
jang perloe dapat pertolongan 2 atau 

Sebabnja dihinggapi 
bahaja lapar. 

Sebab-sebabnja itoe bahaja lapar ka 
rena sawah sawah jang seloeas kira 
900 bouw telah diserang oleh hama 
dan kekoerangan air tanahnja terdiri 
dari karoes (kolar haloes). 

Di desa Patranenggala sawahnja jang 
seloeas itoe hanja dapat dioesahakan 
(digarap) 5 atau 600 bouw dan me 
noenggoe toeroennja hoedjan jang agak 
besar, gelagatnja itoe sawah tidak ada 

jang menjenangkan teroetama didaerah 
Patranenggala, toelis pembantoe kita 
» Pen.“ 

—yam 

Pentjoerian besar 

' Politie telah terima pengadoean da 
ri pendoedoek tinggal di Spinhuis 
Betawi bahwa dalam roemahnja soedah 
dimasoeki oleh pendjahat, dimana 
barang barang perhiasannja soedah hi 
lang ditjoeri dari dalam lemari, jang 
mana terdiri dari kaloeng dari mas 
bersama mainannja mata berliant satoe 
pasang giwang mas bermata berliant, 
satoe pasang kantjing kemedja mas, 
satoe pasang kantjing leher mas de 
ngan mata berliant, satoe pasang kan 
tjing kraag dari mas dan satoe peniti 
dari dari mas. Sama sekali harganja 
itoe barang sedjoemblah kira-kira 
£ 470. — Nara 

Didoega dalam ini pentjoerian ada 
perboeatatan orang dalam, hingga di 
sini. ada menaroeh ketjoeriga'an, ka- 
rena seorang boedjang perempoeannja 
nama 'T, asal dari Indramajoe lantas 
menghilang, ataukah itoe boedjang 
telah membikin perhoeboengan dengan 
pendjahat jang mana dari perantara'an 
itoe baboe memoedahkan kedjahatan 
dilakoekan. Sementara jang berwadjid 
sedang selidiki lebih djaoeh. 

na 

Gara2 menggoenting ramboet 

Ini hari Landgerecht Betawi telah 
periksa perkaranja nama Sadja jang 
soedah membikin maloe terhadap istri 
piaraannja nama Darsih masing2 ting 
gal di Kp. Tanah Tinggi. 

Pada sekian lamanja itoe lelaki da 
pat dengar bahwa Darsih ada berlakoe 
serong dengan lelaki lain, sehingga 
selaloe terbit perselisihan diantara 
mereka. - te 

Achirnja itoe lelaki mengambil ke 
poetoesan oentoek membikin maloe 
itoe isteri soepaja mendjadi djinak di 
roemah akan menggoenting ramboetnja 
sampai Goendoel.. Perboeatan mana 
telah diadoekan kepada polilitie dan ke 
maren Sadja menanggoeng djawab di 
moeka. hakim, boeat melakoekan itoe 
perboeatan ia didjatoehkan hoekoe- 
man 1 boelan pendjara. 

Tata aa Aa 

Akan diadakan Mulo 
avondcursus ?? ? 

Sebagaimana kita mengetahoei di 
dalam staatblad 1935 No. 539 mereka 
jang “ingin mendjadi Commies atau 
jang akan dingkat didalam pangkat 
itoe hendaklah mempoenjai dipoma 
Mulo atau diploma jang bersamaan 
dengan diploma terseboet, tambah ke- 
tjakapan jang loear biasa. 

Bagi mereka jang pada 31 Mei 1935 
soedah bekerdja didalam pangkat ter- 
seboet. mendapat sedikit dispensatie, 
menoeroet peratoeran didalam artikel 
3 dari H.B.B.L. 1934. 

' Dengan keadaan keadaan jang gan- 
djil ini bagi kaoem Klerken jang 
tidak Dana diploma Mulo, ten 
|toe bagaimana Ijoega mereka bekerdja 
dengan | sekeras-kerasnja toch tidak 
jakan diangkat oleh kaoem madjikan- 
nja. $ 
,Berhioeboeng dengan hal ini kita da 

pat dengar: bahwa di Djakarta atas 
ja perkoempoelan Ambtenaar 

  

(B.A,P,) “dengan bekerdja bersama- 
sama dengan N.I.O.G., salah seboeah   K.N. 

    

perkoempoelan goeroe Belanda akan 

oemoem bagi bangsa Tionghoa, dima-| 

300 terhitoeng pendoedoek jang soedah 
Itidak kisa berichtiar. 

harapan besar oentoek diambil hasilnja | 

  

didirikan seboeah sekolah Mulo pada 
petang dan malam hari. 

Pengadjarannja seperti 

| delsrekenen. 

besarnja f 10, dan oentoek boekoenja 
f 17,50, boleh ditjitjil. 

Bagi mereka jang boekan tinggal 
dikoto ini akan diberi pengadjaran 
dengan soerat-menjoerat. 
.Maksoed kita ini boleh dibilang, 

seboeah maksoed jang baik dan mem 
beri kepada kaoem ambtenaar soeatoe 
bahagia. 

mera ioa IN 

Kaboer tetapi tidak bisa kaboer. 

Seorang nama Kaboer seminggoe 
jg laloeia keloear dari dalam sekapan 
berhoeboeng dengan kedjahatan2 jang | 
dilakoekan. Ternjata itoe orang ada 
langganan boei, dan kembali terpaksa 
ia membikin perhitoengan baroe-. di 
moeka Landraad. 

Kemaren doeloe selagi ia membon 
tjeng vrachtauto membawa barang2 
oentoek salah satoe toko di Senen merk 
'Tjong Kie Seng, dengan tjepat Ka- 

sedjoemblah f 40.— dari toko tsb. jg 
lantas kaboer. 

Jang berwadjib segera diminta tjam 
poer tangan, tetapi ternjata Kaboer 
tidak bisa kaboer teroes dan kemaren 
ia telah ditangkap oleh politie, kemoe 
dian dimasoekkan kedalam tahanan. 

pan panam 

Halfmaandblad , Panah” 

Di Semarang telah terbit soerat ka 

dipimpin oleh toean Oeij Tjien Liang 
sebagai Directeur dan Redacteuren 

Chang. 
3 

Pemeriksaan Perpri. 

Menjamboeng pekabaran kemaren, 
saksi toean Saleh Rais jang didengar 
pengakoeannja kata bahwa pendirian 
Perpri tjabang Betawi ada 1a poenja 
andjoeran, sedang terdakwa toean Abd. 
Salam menjetoedjoei tentang itoe de- 
ngan tjita-tjita pendirian Perpri, maka 
ia sebagai propagandist seharoesnja 
melebarkan sajap perkoempoelannja. 
Setelah didengar keterangan saksi jang 
tidak penting, maka dipersilahkan Mr 
Moh. Yamin oentoek membikin pem- 
belaan, dan hakim telah djatoehkan 
pada terdakwa 1 tahoen siapa soedah 
mendjalankan hoekoeman 1 tahoen 2 
boelan, - pa R 

Selandjoetnja pemeriksaan diteroes- 
kan sekarang toean Saleh Rais jang 
tadinja didengar sebagai saksi sekarang 
didengar sebagai terdakwa dan toean 
Abd. Salam sebagai saksi, dan da'waan 
boeat toean Saleh Rais tidak berbeda. 
Toean Abd. Salam telah didengar 
pengakoeannja, karena ia disoempah 
maka ia lantas mengakoe bahwa soe- 
rat-soerat dari Pengoeroes Besar di 
Mataram sebenarnja soedah dibakar. 
Achirnja hakim mendjatoehkan hoe- 
koeman 1 tahoen djoega pada terda'wa. 
Itoe poetoesan dikeloearkan sehingga 
lohor kira djam 2.30. 

smoi Panaa 

Itoe Mr. Kluiver 

Telah mendekam di pen- 
djara. 

Mr. Kluiver jang disangka ber 
lakoe tidak senonoh itoe sekarang soe 
dah ada disini dan mendekam dalam 
pendjara. Kemarin pagi telah moelai 
dilakoekan pemeriksaan atas dirinja 

gam 

Bond van Inlandsche gepen- 
sionncerde Militairen 

Mendapatr echtspersoon. 

Dengan  Beslit Gebernemen telah 
disahkan statuten dari perkoempoelan: 
»Bond yan Inlandsche gepensionneer- 
den Militairen“ di Meester Cornelis 
(Betawi). Karena itoe perkoempoelan 
dianggap sebagai rechtspersoon. 

—— 

Disambar petir 

Kemaren malam hoedjan lebat di- 
sertai angin besar dan petir, seekor 
kerbau didjagal Djapad soedah 'disam 
bar petir sehingga mati pada seketika 
itoe djoega. 

pama 

Pemboenoehan 

Pembalasan sakithati 
Kemaren siang di Pasar ikan Tan- 

djoeng Priok telah kedjadian perkara 
boenoeh. Jang mendjadi korban seorang 
Indonesier nama Gedeh asal dari Ta 
ngerang, disebabkan loekanja jang he 
bat ditoekoeknja bekas dari tikaman 
mati pada seketika itoe djoega. 

Ia telah diserang dengan sendjata ta 
djam dari belakang oleh seorang nama   Ampir asal dari Tangerang djoega, da 

  

  

    
  
  

disekolah | 
Mulo, hanja bahagian eindonderwijs | 
djadi diadjarkan hoekouden dan han-| 

Pembajaran dari salah seorang cursist | 

boer soedah bisa gait wang contant | 

bar ,Panah“ jg keloear 15 hari sekali, | 

toean2 Chen Chung Ling dan M. P.| 

    

      
      

        
       
          

        
          

  

       

     

    
    
    

  

   

     

   
    

   
   
    

    
    
   
   

  

   
    

    

   
   

    

    

    

   

      

    
    
    

  

    

    
   

     

    

  

   
    

    

  

   
   

     
     

    
     

    
   

     

  

   

  

    

  

P4 sigaret 

haloes dengan 

oedjoeng' isepan 

mas didalam 

boengkoesan in- 

dah 

a 10 cent 
hei                 

  

jang lama tersimpan waktoe mereka 
ada tinggai di Tangerang. Setelah itoe 
pemboenoeh lihat moesoehnja mengge 
letak dengan mandi darah, telah ting 
galkan itoe korban oentoek melarikan 
dirinja. 

Tetapi itoe pemboenoeh. dapat di- 
tangkap pada tengah harinja oleh po 
litie, dalam pemeriksa'an jang dilakoe 
kan, berhosboeng dengan pembalasan 
dendam hati, karena katanja itoe pe- 
njerang doeloe soedah pernah bermoe 
soehan sehingga golok diminta bantoe 
an. Ia mengakoe pernah diba- 
tjok dan oentoek pembalasannja kebe 
toelan ia lihat Gedeh berada di pasar 
jang lantas tikam sehingga terdjadinja 
itoe pengaliran darah jang sampai me 
ngambil djiwa, 

mewofjewar 

Perkara pentjoerian besar 
di fabrie« karet 

Pernah dikabarkan tentang pentjoe 
rian besar ventoek keroegiannja fab- 
riek karet di Tamboen telah ditjoeri 
sedjoemblah f2020 jg dittaroeh dalam 
peti besi. 

Ini 
diperiksa jg achirnja dimoendoerkan 
dan kemaren kembali diteroeskan pe 
meriksaannja dimana didengar 12 saksi 
saksi, diantaranja Ass. Wedana Tam- 
boen  di-moeka Landraad Meester 

Cornelis, dalam mana didapat kete- 
rangan penting dari tocan Ass. We- 
dana terseboet sehingga mendjadi te- 
rang 5 orang pesakitan nama Eeng- 
koer, Pandjoel, Rian, Tjai dan Djalan 
dalam pemeriksaan tetap poengkir 
dakwaan, tetapi karena keterangan2 
itoe terpoetar-poetar maka masing2 
mendjadi kedjeblos. 

Beberapa saksi saksi telah didengar 
pengakoeannja A.W. Tamboen mene- 
rangkan bagaimana itoe perkara bisa 
mendjadi terang sehingga dapat tang 
kap Bengkoer dan Pandjoel jg lakoekan 
kedjahatan, dan barang barang boekti 

  

.ROMAN SOENDA" 
Poestaka boelanan bahasa Soenda. 
Tx Dipimpin Oleh: .BARMARA — 1 

Langganan : f 1— sekwartaai-nomor los : 0.35 
(Spesial moeat tjerita-roman) 
Jang telah terbit bertitel : 

»GETIH-NGORA” 
Jang sedang ditjitak : 

IX ,MR. ROHAJAH"” - Advocaat-Istri II. STU- 
DENT ,BADOES” — III, ,GBLOENG-TJIODA' 
atawa ,SANGGOELAROMA”? (BARMARA's8 
moderneroman jang : Dramatisch -Tragedisch - 
Mn — Ta Realistisch.) 
eroetama bocat orang Soenda jang djaoeh 

dari tanah kelahirannja, adalah Natan 
Soenda” itoe akan mendjadi penghiboer ha- 
tinja ! 

Y Adres: 
Dir. Red, & Adm, Papandajanlaan - G, Tjibang- 
kong : 764-120 — Bangoeng, Monas 

  

  lam ini hal ada pembalasan sakit hati 
Y 

  3 ina UI GAN ON bala Pa BAN Nai 
Ae Dara Mean Ba Plh EYANG RN 

  Proefnomox tidak dikirim !     

2 

Sa T 

perkara pada 26 Febr. soedah 

                    

       
         

       
     

        
       

          

     



    
Pa aa 

& 

ear negeri Inggeris tidak menjetoedjoei paksaan. 
He wu 

Dalam crisis ini, kedoedoekan Nederland tetap aman. 

  

1 

nister Eden dalam 
Dagerhuis YA 

den, 26 Maart (Anip-Aneta- 
,: Roeangan Lagerhuis sargpai 
penoeh oleh" anggauta2, kacem 

omaat, dan penonton, waktoe- mi- 
r Anthony Eden berdjandji akan 

menergngkan Politiek. loear negeri 
— dari pemerintah ini. Ka ta 

0000 Minister Eden itoe memberi tahoe- 
—. kan lebih doeloe, bahwa pidatonja ini 

| boekan ditoedjoekan kepada loear ne- 
| geri, akan tetapi meloeloe kepada rak 

| Jat Inggeris. la meneringkan, bahwa 
| werdrag dari Versailles 1toe telah me 
| netapkan daerah soengai Rijn (Rijnland 
| Yidak boleh dipersendjatakan, jg. mana 

|. ada djalan satoe-satvenja jg penting, 
. soepaja Frankrijk dapat ditjegah oen 

2. toek memisahkan Rijniand itoe dari 
— Duitschland. SN : 

Keinginan soepaja diadakan -itoe: 

  
   

  

    

           
    

   
    

  

    
   
   

n termasoek djoega dalaim per- 
  

jang mana mendjadi permoelaan per 
muesjawaratan tentang verdrag dari 

arno. Duitschland itoe menjindir | 
a menoendjoekkan itoe paksaan oen 

ek menerima baik verdrag perdamai 
an dari Versailles, akan tetapi tidak 
seorangpoen djoega pernah mendengar 
ahwa verdrag dari Locarno itoe 

jo djuega didicteer.“ : 
Loe “Drkalan Duitschland inginkan pe- 

| robahan verdrag dari Locarno, maka: 
1 senantiasa bisa diboeka permoesjawa- 

ratan tentang bal itoe. Keterangannja 
2 | Duitschland, bahwa verdrag antara 

: 

. 

  

  

| Frankrijk dan Sovjet Rusland ada ber 
| tentangan dengan verdrag dari Locar- 

, haroes dioeroes dengan tjara-tjara jg 
tetapkan dalam verdrag Locarno 

itoe. Djikalau katanja pengadilan 
0. Internasionaal Tinggi di den Haag 
| tidak pantas, maka verdrag arbitrage 
(antara Frankrijk dan Duitschland me 

okan dengan tegas, bahwa mala- 
H5 n soal2 juridisech bisa dimadjoekan 

pada comnmissie perdamaian jang tetap. 
— Malahan mereka orang di Engeland, 
ng mengira bahwa perkaranja Dure 

sebiand ada tegoeh, mentjela, bahwa 
Duitschland itoe- telah madjoekan soal 

2 1toe dengan djalau paksaan dan boekan 
000 dengan djelan pertuoesawaratan. Bang 

|... sa Inggeris boekan kaoem arbiter 
0000 (hakim), akan tetapismenanggoeng di 
—& @jalankannja berbagai-bagai 

    

  

   
   

  

  

    

  

   

: 
R | dan kata poela: ,Saja hendak mene 
A5 | rangkan dengan djelas, bahwa saja 

tidak sueka mendjadi minister Inggris, 
000 jgpertama kali tidak setia pada tanda 

0 a1angan Inggeris (soerak rioeh). Mak 
ednja Kugeland adalah mendapat ke 

: saran dengan djalan damai Frankrijk 
20 telah menerangkan,” bahwa, djikalau 

— tentara Duitsch tidak bisaditarik poe 
| Jang dari daerah jang tidak boleh di 

   

  

   

  

2.0 persendjatakan dengan djalan lain, | 
. Maka ia akan soeroeh soepaja ditarik | 

|. poelang dengan memilih djalan pak 
| saan, dan moelai dengan djalankan 
“s-nctie-sanctie financieel dan econo- 

. misch. Pemerintah Inggeris tidak se 
: Tya Inn Ia MA , 

  
     

|. dimana sedjoemblih wang contant di 
|. dapatkan seedah ditanam di kandang 
|. derbouw, sebagian soedah dibikin ber 
—. hamboeran. 5 
(0 Achirnja oleh karena terang Baugkor 
—. dan Pandjoel terang bersalah melakoe- 
|. pentjoerian besar maka didjatoehkan 

"  hoekoeman 4 tahoen, pesakitan teeken 
. appel. Rian dan Tjai dengan itoe pen 

. tjoerian mendapat bagian hampirf 100 
mengetahoei resianja. Masing 
ihoekoem 1 th. 6 boelan dan 
“akan pikir2 doeloe, sedang 

ang dititipi itoe wang tjoerian 
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Pertandingan bola ant: 

| Nederland—Belgie 
# 

      

ssel mendoega bahwa pemain depan 

kewa-| 
0 djiban2 jang telah ditetapkan”. — | 
2000 Kemoedian miftister Buenitoemem| 
00 batja artikel 4 dari Verdrag Locarno' 

  

djar 6 boelan ia maoe meminta | 

51 bekas Generaal . 

Ha a 8 26 Maart (Aneta-Hol- : 
'Correspondent ,Nederland dil 

toedjoe dengan pertimbangan itoe, mes 
'kipoen merasa berkewadjiban djoega 
'membaroekan kepertjaan dengan dja- 
lan permoesjawaratan. Setelah diada 
kan permoesjawaratan beberapa hari 
lamanja, kadang2 dengan menampak 
'banjak kesoekaran, maka dibikinlah 
'voorstel-voorstel jang dimoeat dalam 
'Boekoe Poetih itoes. 
— Minister Eden sekali lagi menerang 
kan dengan djelas, bahwa Boekoe Poe 
tih itoe hanja moeat voorstel2, dan se 
kali kali boekan ultimatum (antjaman). 

tionaal itoe jang katanja mendjadi ke 
soekaran dan Duiischland madjoekan| 
lain-lain voorstel, jang boleh dipertim | 
bangkan sebagai gantinja voorstel2 
tadi, maka kita orang dengan segala 
senang hati soeka membikin perhoe- 
boengan dengan negeri negeri lain dan 
tjoba dapatkan keakoeran tentang so'al 

h jang tidak: boleh dipersendja-4ini. Djikalau Duitschland tidak maoe 
memberikan bantoean jang pantas, 

taan pertama dari  Duitschland, maka soekar sekali bisa mengambil 
tindakan pertama oentoek permoesja- 
waratan itoes. 1: 

Eden kemoedian menerangkan per- 
bedaan-perbedaan antara pembitjara- 
'an2 dari generale staf Inggeris dan 
Franseh, sebagaimana terseboet dalam 
Boekoe Poetih itoe dan pembitjaraan2 
sebeloemnja tahoen 1914. Soal jangdi 
teroetamakan, jalah, apakah Engeland 
soeka loeloeskan kewadjiban2nja, dji- 
'kalau kiranja perloe berboeat'demiki- 
an itoes. e 

Minister Eden itoe mentjela keras 
itoe alasan, bahwa Engeland seharoes 
nja mendjacehkan diri dari kedjadian - 
di Europa, jg bisa melibet dirinja, dan 
ia menerangkan, bahwa memang ada 
Satoe soal mati-hidoep bagi Engeland, 
'soepaja negeri-negeri Frankrijk dan 
Belgie itoe tidak terlanggar dan tidak 
soeatoe pasoekan moesoeh melintasi 
|masing2 batasnja“. 

rale staven (pimpinan balatentara) 
itoe, tidak ada maksoed lain dari pada 
menetapkan sikap, djikalau kedjadian 
penjerangan, jang tidak disebabkan 
lebih doeloe. Ia mengharap, bahwa itoe 
djangan sampai kedjadian, akan tetapi 
saja ini berkejakinan, tambah tidak 
bisa kedjadian demikian itoe, djikalau 
kita orang menerangkan dengan se- 
djelasnja pendirian kita ini.“ 

Frankrijk—Duitschland tidak 
akan saling menjerang? 

“ Londen, 26 Maart (Aneta-Havas). 
Menoeroet kabar jang beloem dapat di 
'tentoekan kebenarannja, bahwa Rib- 
bentrop (Duitschland) pada tanggal 
25 Maart jl. telah meminta pada Eden 
(England) soepaja divoorstelkannja di 
Parys soepaja Frankrijk dan Duitsch- 
land soeka membikin perdjandian tidak 
akan saling menjerang. 

Dari lingkoengan2 kantoor oeroesan 
loear negeri diberitahoekan bahwa 
| pembitjaraan2 Locarno bisa djadi akan 

Brussel. 

'itoe bernama DEDEKEN akan mem- 
beri toendjangan jang koeat sekali pada 
elftal Belgie oleh karena dia bermain 

epat. 

  

Orang-orang jang meninggal doenia 

Dreischar, 26 Maart (Aneta). Di 
kabarkan bahwa telah meninggal doe 
nia dalam oesia 62 tahoen mr. dr. R. 
Vaneck bekas officier artillerie Indo- 
nosia. 2 

Bekas Landschap- 
schilder. : 

Bekas Gener aal Majoor. 
| Nelp, 26 Maart (Aneta). Dikabar- 

sia 82 tahoen toean J.F. Demeester 
Majoor. , 

Pe huropa. 
bola antara | 

Peperangan Italie—Ethiopie 

Pasoekan oedara meng 
so ganas. Dae 

— Rome, 26 Maart (Aneta-Reuter). Di 

Bh     
       

    

voorhoedej Belgie orang jang baroe kabarkan bahwa communigue jang da 

ai - Tea sn aa nan 

   

“Djikalau pasoekan politie interna- | 

Adapoen pembitjaraan2 antara gene- | 

diteroeskan pada .minggoe depan di| 

sampai di Djokja. 

Bekas Officier.| : 
'bahwa pertandingan2 voetbal Indo- 

| Voorburg, 26 Maart (Aneta). Di| 
—|kabarkan bahwa telah meninggal doe| 
Inia dalam oesia 63 tahoen bekas land | 
Ischapschilder (djoeroe gambar peman |: 
'Idangan alam) toean B. Erouwer. 

kan telah meninggal doenia dalam oe| 

      

“Dari medan perang selatan tidak 
ada kabar jang penting dapat dikabar 

Peperangan berdja 
lan teroes. K 

| Kharrtoem, 26 Maart (Aneta- 
Reuter). Doea pasoekan Italie telah be 

noedjoe ke Amhara, jg satoenja me- 
noedjoe ke Nogara dan lainnja ke Eir 
cotan. Banjak sekali auto2 barang li- 
wat di Tessenel, bisa djadi teroentoek 
boeat Gondar. NA 

Rasoekan2 Ethiopie dibawah pimpi 
nan Ras Gatatsja telah berangkat dari 
danau Tsana sebelah timoer ke Debat, 

Azia 

— ngga 

Tariei-tarief pelaboehan di 
Afrika Selatan 

Ditoeroenkan 
Kaapstad, 26 Maart (Aneta), Minis 

ter minister oeroesan pembelaan nege 
ri, spoorwegen dan pelaboehan-pela 
boehan, mengoemoemkan tentang pe 
noeroenan tarief-tarief pelrboehan, agar 
soepaja kapal kapal lebih soeka berla 
jar melaloei tandjoeng Afrika Selatan 
dari pada melaloei Suezkanaal ber 
hoeboeng dengan akibat bahaja perang. 

. Itoe keriboetan di Tiongkok 

Oleh gerakan anti- 
Japan. 

Dikabarkan oleh Aneta-Reuter dari 
Schanghai bahwa selama keriboetan 
pada sekolah Universiteit Fuhtanon 
sebagai kemaren telah kita kabarkan 
pegawai politie jang loeka itoe telah 
mati di roemah sakit. Semoea politie 
dari militie-troepen telah poelang kem 
bali dari Universiteit sesoedahnja 
mereka memeriksa kamar2 tempat 
tidoer dimana sendjata-sendjaia tidak 
dapat Jitemoekan. Pegawai politie 
perempoean jang telah ditangkap oleh 
studenten itoe sekarang telah dimer 
dekakan kembali. 

sai jussan 

Tidak ada perang | 
Ketentoean dari Hirota. 

Tokio, 25 Maart( Domei-J3). Pre 
mier Hirota telah terima ini sore co- 
respondent: locar negeri. Waktoe seo 
rang dari correspondent2 itoe 'membe 
rikan padanja ingatan kembali pada 
pidatonja waktoe dia berbitjara dida 
lam Ryksdag sebagai seorang minis- 
ter oeroesan loear negeri dalamana 
dia menerangkan, bahwa selana dia 
mendjadi minister oeroesan loear ne 
geri selama itoelah poela tidak akan 

“Itimboel peperangan: kata Hirota bah 
wa ini djoega ialah satoe dari bebe- 
rapa sebab, kenapa dia telah diangkat 
mendjadi Premier dan dia menentoe- 
kan selama dia mendjadi Premier, pe 
perangan tak akan timboel. 

  

  

Charli Chaptin di Djokja 

Aneta mengabarkan bahwa itoe toe 
kang leloetjon film jang terkenal ber 
sama sama temannja tadi siang telah 

aa Kran 

Pertandingan voetbal 

Dari Djokja Aneta mengabarkan 

nesiers dari Bandoeng tidak akan ter 

djadi diwaktoe hari-hari raja Paschen 
tetapi waktoe Pinksteren. 

Jang dimaksoedkan ini kalau tidak 
keliroe ialah wedstrijden dari P.S.S.I. 

Film peperangan tidak boleh 
— dibikin di Indonesia 

Aneta dari 
bahwa menoeroet , Deli Crt.“ mereka 
jang berkepentingan soedah menerima 
soerat dari departement Kolonien bah 
wa pemerentah di Indonesia tidak 
'mengizinkan mereka boeat bikin fiim 

di seloeroeh Indonesia. 
Mereka pembikin film itoe lantas 

'memberhentikan itoe maksoed pem 
bikinan filn di Atjeh. Mereka akan 
berangkat ke Djawa dengan sekalian 
pegawai dan alat perkakasnja oentoek 
bikin film jg scenarionja soedah sele 
sai, jaitoe pertoendjoekan di sekitar 
vulkaan (kawahnja goenoeng berapi).   aeadikpesan 

tang dari Badoglio menerangkan bah-| 
Iwa kekoeatan oedara Italie dimedan 
perang oetara bertambah actief. 

rangkat dari Erythrea barat menoe-| 

  

Medan mengabarkan 

sUit dagen van strijd“ (zaman pepe 
rangan) di Atjeh atau di Isin2 bagian 

Wali Negeri di Kotaradja 
Aneta mengawatkan bahwa pada 

bari Selasa djam 8 maka Wali Negeri 
dan pengiring telah sampai di Siba- 
deg. Sesoedah mengadakan inspectie 
pengawalan maka toeroenlah Wali Ne. 

Igeri di Troemon, dimana penerimaan 
'dilakoekan oleh Teukoe dan Njonja 
Hoesin. 

Sesoedah mengoendjoengi benteng 
Atjeh jang toea itoe maka teroes be- 
hau kekampement di Bakongan, ke 
moedian teroes menoedjoe ke Tapuk- 
toean, dimana diadakan poela malam 
receptie dan dipertoendjoekkan tari 
Atjeh. Hari Rebo pagi beliau mengoen 

djoengi bivak Balangpidi, kemoedian 
teroes kepelaboehan baroe Soesoeh, 
dimana 10.00 embarkement menoedjoe 
Meulaboh. 

Dimana-mana diadakan pintoe2 ger 
bang jang dihiasi, dan satoe doesoen 
lebih bagoes dihiasi dari lainnja. Hari 
Rebo djam 5 berlaboeh di Meulaboeh 

kota jang dihiasi itoe, banjak sekali 
tampak gerbang kehormatan, dimana2 
bendera berkibar, dan perhatian tam- 
pak disepandjang pantai barat besar 
sekali. Hari Djoem'at pagi beliau telah 
tiba di Kotaradja, djoega disini banjak 
gerbang2-kehormatan jang dihiasi de 
ngan bendera tampak sangat permai. 

lg 

itos Controleur jang memperkosa 
perempoean desa 

Soedah diperiksa oleh 

'Pelah beroelang-oelang dioemotmkan 
dalam ini sk, tentang Controleur B.B. 
di Mana (res. Benkoelen) jang membawa 
lari perempoean desa dan dibawa 
nginap di Pasanggrahan dan ini ka- 
baran telah tersebar sampai dipetik 
oleh segenap soerat-soerat kabar seloe 
roeh Indonesia dan sampai poela di 
Mesir, Europa dan Azia oemoemnja. 

Berhoeboeng dengan berita diatas, 
correspondent s.k. Eropah ,Palem- 
bangsch Nieuwsblad“ soedah perloe- 
kan tjari keterangan. Correspondent 
terseboet menerangkan bahwa perkara 
itoe benar kedjadian, tapi boekanlah 
atas diri seorang gadis tapi perem- 
poean Indonesier jang soedah djanda. 

Controleur jang dimaksued soedah 
dipanggil menghadap kemoeka resident 
Bengkoelen, seteroesnja padanja soedah 
didjalan pemereksaan. 

bagaimana hasil pemeriksaan ini be- 
loem dapat diketahoei, tapi diterangkan 
lagi, bahwa ambtenaar terseboet di 
tempat kedoedoekannja jang doelue 
soedah pernah mendjalankan rol se 
'perti itoe. Te 

' Soerat kabar Europah diatas me 
(minta djika ternjata kelak perboeatan 
mesoem dari Controleur terseboet, soe 

koeat mendjaga kehormatan corps B.B. 
seloeroehnja ! 

momed jaman 

Hak mendapat verlof. 

Karena soedah lama 
mendjalankan dienst. 

Anip-Aneta mendengar kabar, bah- 
wa Pemerintah menolak permintaan 
V.V.O. soepaja pegawai2 negeri sipil 
jang soedah lama mendjalankan dienst 
dan jang asalnja dari Indonesia, boleh 
minta verlof dalam negeri. 

Besluit Pemerintah (tanggal 13 Maart 
jang baroe laloe) menolak permintaan 
itoe dengan alasan : "3 

Hahwa reglement tentang memberi 
verlof dalam negeri kepada pegawai 
militer dibawah pangkat onder luite- 
nant karena soedah lama mendjalan- 
kan dienstnja, jang dimoeat dalam 
Staatsblad 1919 No. 718, antara lain- 
lainnja berhoeboeng dengan werving 
(mentjahari) orang oentoek djabatan 
militer dan atoeran verlof jang di- 
moeat dalam reglement itoe haroes 
dipandang salah satoe dari pada sja- 
rat-sjarat werving itoe : 

bahwa atoeran itoe tidak bisa didja 
dikan alasan oentoek mengadakan 
atoeran sematjam itoe poela bagi per 
soneel Negeri, jang waktoe mendja- 
lankan djabatannja tidak bikin per- 

Idjandjian, tambahan poela mereka bi 
sa minta verlof tiap2 tahoen oentoek 
melepaskan lelah, sebagaima jang di 
atoer dalam Staatsblad 1934, no. 479, 
sedang pegawai militair jg. terseboet 
diatas itoe tidak. 

bahwa bertali poela dengan oeroe- 
san keoeangan negeri tak bisa menga 
dakan atoeran itoe : 
bahwa bagi ambtenar bangsa 
Indonesia telah diadakan atoeran 
dengan beslit tg. 1 Maart 1929 No. 
13, jani bahwa kepala kepala depar- 
tement algemeen bestuur bisa menem 
patkan ambtenar2 terseboet itoe, di 
tempat kelahirannja oentoek beberapa 
lamanja, djika mereka soedah mening- 
galkan tanah kelahirannja itoe 6 th. 
lebih. 

Achirnja diberitahoekan oleh Peme 
rintah, bahwa permintaan V.V.O, itoe 
tidak bisa dikaboelkan, akan tetapi 
pembesar dan madjelis jang bersang 
onta akan diminta soepaja atoeran 

jang diterangkan dalam beslit tg. 1   

dan teroes berkendaraan berkeliling 

resideni Benkoelen.|' 

paja ambtenaar itoe dihoekoem berat | 

2 ta “n 
Sad SN mag MAA Dak : SAR bi F3 Yen sha Nae Tg 

“DAFTAR - PEMILIH 
1936-1937 

Stadsgemeente Buitenzorg 

Burgemeester Buitenzorg memberi 
tahoe, bahwa Daftar-pemilih 1936/1937 
moelai dari tanggal 26 Maart sampai 
tanggal 15 April jang akan - datang 

meentesecretarie (Groote Postweg 10) 

dan disitoe bisa dapat “afdruknja (sa- 
linannja) dengan harga lima roepiah. 

Mereka, jang tidak dengan kemaoean 

sendiri tidak diaanslag inkomstenbe- 
lasting tahoen 1935 foempamanja betoel 

diaanslag loonbelasting|, akan tetapi 

selain dari itoe mentjoekoepi kehen- 

dak (eischen) boeat mendapat hak 
memilih, sebeloem tanggal 10 Mei bisa 

meminta dengan soerat, boeat dima- 
soekkan dalam Daftar-pemilih pada 
commissie terseboet diatas. 

Pertimbangan apakah hal itoe tidak 
diaanslag, ada terserah kepada keada- 
an2 jang tidak tergantoeng pada ke- 

maoean jang tersangkoet, jang terletak 

pada commissie terseboet diatas. 

  

Maart 1929 No. 13 itoe diperloeas, se 
hingga atoeran itoe berlakoe poela 
bagi ambtenar bangsa Europa jang 
dilahirkan di Indonesia dan jang tidak 
berhak akan mendapat verlof keloear 
negeri. J.B. 

——an 

PASAR SOERABAJA 

Tweedehands suikermarkt tidak be- 
robah sepi. 

Sheet dan Crepe 22-3/4 permintaan 
dan sepi. 

Koffie : Ready exportkwaliteit 11.25 
nominaal sepi. 

Niuas telah mendjoeal boeat con, 
sumptie 841 tons superieur dan 511 
tons hoofdsuiker. 

—.yaa 

Bea miniak 
Voorstel-voorstel heffing minjak telah 

dirampoengkan sebeloemnja toean van 
Buuren berangkat dan soedah dikirim 
pada pemerentah. 

Voorstel dari Verkeer en Waterstaat, 
jalah seperti soedah terdoega boeat 
minimum-cijns dari f1.25 per ton. 
Boeat tahoen 1937 djoemblah wang 
jang soedah dibajar dengan maoenja 
kongsi-kongsi minjak sendiri. 

Kalau keadaan soedah mendjadi 
lebih baik dan djoemblah cijns men 
djadi lebih besar, dengan automatisch 
belasting-extra itoe akan dikoerangkan. 

Baik diperingatkan bahwa dalam 
djaman machmoer jaitoe tahoen 1913 — 
19.9 cijns ini beloem pernah koerang 
dari f1,25. Maka boleh dikata bahwa 
djoega dalam djaman dahoeloe itoe, 
beban-beban pada peroesahan minjak 
tidak keliwat berat. (B.N.). 
  

  

  

Advertentie menghina Peme- 
rentah. 

Amsterdam 26 Maart 'Aneta). 
Arrest Gerechtshof terhadap itoe re- 
dacteuren Volks en Vaderland sedang 
dipertimbangkan dalam hal crimineel 
sebab ada memoeat adversentie jang 
menimboelkan suggestie bahwa peme 
rentah waktoe mengisi lowongan Ka 
binet bertakloek pada tjara jang tjo 
tjok dikatakan membagi koerban 
hal mana dianggap menghina peme- 
rentah. Dalam advertentie diseboetkan 
terhadap seseorang minister, sebab 
itoe Hof anggap oeraian itoe beroepa 
menjombong, jangman batas batas jg 
boleh dimasoeki, tidak dilanggar. 

mesahpama 

Sebab menghina Min'ster Colijn. 
Hoekoeman dendaf10la- 
tau 50 hari pendjara. 
Anata dari Amsterdam mengabarkan 

bahwa Hof telah mengesahkan vonnis 
Hakim Utrecht jang menghoekoem re 
dacteur ,Nieuw Neder!.“ dr. E Verveir 
dengan f 100 denda atau 50 hari pen- 
djara sebab menghinaColija dan Minis 
terraad, dan Hof menetapkan poela ke 
bebasan hoekoeman terhadap vonnis2 
terhadap redacteuren Volks en Vader 
land G. Hollander dan mr. A.. Van 
Lunteren (seperti kita kabarkan dilain 
bagian). 

Lain dari itoe tetap poela disjahkan 
hoekoeman terhadap Mr. H. Reydon 
dengan f 100.— denda atau 25 hari 
pendjara.   
  

oentoek seseorang boleh dilihat di Ge | 
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| Hoedjan heibat: di Btn be 
hoedjan saban | 

: | hari bertoeroet, menjoesahkan bagi orang 25 
jang akan pergi kerdja, dari itoe belilah | Ini malem dan RAL 

5 djas hoedjan jang speciaal kita datangi 
- @lkan harga dari (1,10 f225 f6,50. 
loko beniwn sen SENEN — BAT.-C. »THANKS A MILLION” 

" (BERIBOE-R BOE TRIMA KASIH) 

  

   

  

        
    
   

    

  

  

    

   
   

dan malem 

brikoetnja 
    

       Sawah Bana, 
  

    

  

    

     
   

   
  

          #ISOERAT POEDJIAN Pa Naa " 
Ulbaia R Sardiono, tinggal di Meester-!N ” DICK POWELL “ANN DVORAK 

Cornelis, menerangkan jang saja soeda, | | PAUL WH ITEMAN 
glo faoen lamanja mengandoeng penjakit Pn $ Sg 

en na . Satoe film jang paling bagoes, penoeh dengan njanjian merdoe 
E | Thabib Monastic A. WAH D MAWN Dengar muzieknja Paul Whiteman jang tersohor, njanjian 
3 Dick Puwell dan vioolnja Robirotf. & i| Peljenonganweg No. 34 Bat. C. sajalf Ktea” nak Tube daa 

soedah semboeh sama sekali, didalam|# 2 
110 hari, derd i ut. im 5 

NBA Ae saat ta, ben OR See..YOUR RADIO FAVOAITES, : 
Rlrima kasih atas pertoeloengan tocan|8' 

Thabib tersebost. 

. mDiatohnja nda “ditangan Inggris 
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jie ika haah of 
the only woman 
he ever loved! 
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at their peppiest.. 

at their merriest... 

in this musical 
jubilee of joy 

SARDJONO. 

Batavia-C. 25 Nov "35.     

    

      

  

  

   

    

   

    

      
   
   

   

  

   

    

   
    
    

   
    

   

     
     

  

     

   
   
   

  

      
    

    
   

    

   

  

  

  

Soerat Poedjian , Ya ) - 
| Batavia-Centrum 7 Juli 1395 2 F8 

3 . NT 11 Saja jang bertanda tangan dibawah 4 | 
kamal e at Tn HARDJOSOEMAR TO. 1 V : | Petodjo Sabangan Gang 3, dengan soeka 1 ih "LORETTA YOUNG Ati 2 1 an bahwa toean Tabib Staring DIGK 3 
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rasa haroem, bkin #8 : 
ilang sakit pilek, 
kepala, sangetbaik 

boeat sedia dalam 
t perdjala n. : 

' Etiketnja — indah, 

. kwaliteitnja di Ga- 

- Patent,  Chemica- 

lien,  Parfumerien, 

roepa-roepa obat- 

obatan mandjoer. 
Mintalah harga-har 

» ga obat dari?kita, 

| di tanggoeng paling 
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pan, kesenangan dari diri sendiri, jang soedah laloe dan seka- 

rang atawa jang aken dateng, datenglah sama 

S.S. MOHAMMED ALI 
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. minta kombali. Huni PENERBIT t. LEMBAO TOEAH tidak keroean, djadi dahar djoega tidak BE 
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| Pesanlah lekas, ditjetak tidak 
II banjak, harga tjoema f 0,60 -|- 

f 0,10 ongkos kirim, 

' REMBOURS TIDAK DIKIRIM, , 
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— Serikat Raoem tani 
berdjalan! 

& 

   

- Itoe perkoempoelan jang dipimpin 
oleh buta Ranoedinata seorang Volks 
Onderwijzer di Moendjoel desa Soeka- 

enak Garoet, telah beroesia 6 tahoen, 
moela-moelanja beranggota 100 
“dan mengadakan ioeran (Sd. 
ng) dari masing2 f 9,40, soedah 
poenjai kira-kirg 3 bahoe sawah 

af 1400. Bea 
am selama 6 th. jang soedah 

Jan banjaklah pekerdjaan2 social 
telah didjalankan oleh itoe per- 
poelan teroetama memboeat per 

tolong dalam kematian dan mengada 

kan Loemboeng cooperatie. 
| Hasil dari sawah kepoenjaan ,Pa- 

'goejoeban Patoeng" itoe disimpan di 
Loemboeng dan teroes dipindjam2kan 

“kepada orang-orang jang boetoeh di 

dalam waktoe mendapat kesoesahan 
dan sebagian lagi disediakan oentoek 

menolong dimana ada anggotanja jang 
kematian. 14 

Pada waktoe moesim panen, orang2 

boekan sadja membajar pindjamannja, 
| dengan menjimpan djoega padi 

gga itoe Loemboeng cooperatie 

n lama makin besar dan berdjalan 

an baik, sampai bertahoen-tahoen. 

api sekarang berhoeboeng dengan 

man makin lama makin soesah, itoe 
Loemboeng cooperatie tidak bisa ber- 

jalan, banjak orang jg sama boetoeh 

mindjam dari itoe Loemboeng tetapi 

soesah boeat menagihnja, sehingga jg: 

jadi pengoeroes tidak koeat lagi 
vercesnja, teroes sadja itoe Loem | 
g cooperatie diboebarkan. Hasil 

i sawah ,,Pagoejoeban Patoeng" 

oega tidak dipindjamkan lagi tetapi 

joeal sadja, dans.pendapatannja di 

ikan lagi sawah. 2 
Menoeroetepenjelidikan pengoeroes. 

orang2 boeKan karena tidak setia- 

terhadap pada pindjamannja tetapi 

h karena terpaksa oleh keadaan ig 

ak tjoekoep. Bagi kaoem tani ketjil 

jabis moesim panen itoe dengan segera 
didjoeal padinja, sehingga boeat perse 

diaan makan tidak ada, karena dipakai 

a-roepa keperloean bekas ongkos 

awah, | 

   
            
      
     
   

           

          

  

        

    

   

  

   

    

     
        

     
             

            

       

        

    

    
      

     

   
   

     
     

  

     

   
     

   

    

   

    

   

   

     

    

    

  

     

    
   
   

    
    
   

      

     

    

     

   
    

  

     
   

    
    

   

        

Kehidoepan kaoem 
tani ketjil. 

Berhoeboeng dengan oeraian diatas 

'joeban Patoeng“ sampai tidak bisa ber 

| kan sedikit bagaimana hal kehidoepan 
| kaocem tani. Nagan 

Seperti oemoem telah rsa'loem ra'jat 
Indonesia itee sebagian besar kehi- 
doepannja dari pertanian dan dalam 
pertanian itoe sebagian besar poela 

— dari tani ketjil jg mempoenjai sawah 

“tjoema 1 bahoe atau 2 bahoe sadja 
| dan banjak lagi jang tidak mempoe- 

| njai sawah sama sekali, tjoema hidoep 
dari , menengah“ sadja, jalah mereka 

sban Patoeng. 
  

di Moendjoel.— Keadaannja sesoedah 

Gtahoen.— Bagaimana kehidoepan kaoem tani, 

(Oleh pembantoe kita). 

Ongkos mentjangkoel 
djakan oleh: 30 orang a f 0,15 (tidak 

—f 2,10. Merambet (menjiangi padi) 

menrpoonjai “sawah-satoe bahoe, seka 

— halnja Loemboeng cooperatie , Pagoe-| 

djalan, disini penoelis akan mengoerai| 

Keloearannja. 

moelai, diker 

dengan mengasih makan), 380 xf 0,15 
— f4,50. Ongkos mentjangkoel kedoea 
kalinja (membalik) f 4.50. Ongkos me 
haloeskan (ngangler) 15 orang seorang 
nja f 0,15. 15xf 0,15—-f 2,25. Tan- 
doer (menanam padi) 30 orang a f 0,07 

30 orang a f 007 — f 2,10. Meram- 
bet kedoea kalinja 20 orang af 0,07 
5 f1,40. Boeat benih 1 pikoel f 2.— 

Padjak, kalau masoek sawah klas V 
Er 
Djoemblah ongkos2 — 25,95 

Pendapatannja. 

| Fendapatannja dari 1 bahoe itoe 
kalau bagoes tidak kena hama apa2 
rata2 tjoema 30 pikoel, kalau didjoeal, 
sepikoel tjoema f 2.— djadi harganja 
semoea 30xf2.— — f 60 

Didalam 7 boelan dari sawah 1 ba 
hoe itoe tjoema ada keoentoengan 
£.60 — f 25,95 — f 34,05. 

: Djadi dalam 1 boelan poenja penga 
silan rata-rata f 34,05:7 — f 4,86 
atau satoe hari rata rata f0,16. 

Kalau seorang kaoem tani menang 
goeng djiwa 5 orang dalam satoe roe 
mah, jalah 1 isteri, 3 anak dan ia 
sendiri, djadi oentoek 'keperloean hi- 
doepnja sehari-hari itoe seorangnja 
rata-rata tjoema 3 sen sadja. F 

|. Itoe: kehidoepan kaoem tani jang 

rang bagaimanakah orang jang sama 
sekali tidak mempoenjai sawah, tjoema 
menengah sadja. Tentoe penghasilan 
nja itoe setengahnja dari tadi, kalau 
pendapatannja ada 30 pikoel, jg mene 
ngah mendapat 15-pikoel padi seharga 
130. Pembajaran padjak biasa dihagi 2 
kalau padjaknja tadi f 7,59, jang me 
nengah kabagian membajar f 7,10 :2 — 
(3,55. Pengeloearan ongkosnja semoea 
f25,95 — 13,55— 22,40. Djadi pengha 
silannja didalam 7 boelan 30—f22,40 
-f7,60, atau. 1 boelan f1,08' atau 
1 hari 3'/, sen. Kalau menanggoeng 
djiwa 5 orang, rata-rata seorang boeat 
hidoepnja itoe 1 sen 'djoega koerang. 

| Dengan angka-angka ini kita dapat 
mengerti, bagaimana kesengsaraan hi 
doepnja mereka. 

Bagaimanakah mereka mentjoekoep 
kannja ? 
| Biasanja kalau soedah menanam 
padi (tandoer) itoe sawah ditinggelkan 
'dipertjajakan dioeroes oleh bininja 
sadja, ia teroes pergi mentjahari pe 
kerdjaan ke kontrak2 atau ke kota. 
Tetapi karena di kontrak2 djoega tidak 
seberapa boeroehnja itoe, malah ka- 
dang2 . tidak mendapat pekerdjaan 
Pn karena kebanjakan, kerap | 
kali mereka poelangnja dengan hampa 
La tidak bawa apa-apa, tjoema 
bisa mengisi peroet sendiri sadja. 
| Jang perempoean sepandjang diting   —. mengerdjakan sawah orang lain, nanti 

#inanakkrada dibagi doea. 

  

    
      

    
   

   

     

   
   
      

“kali dikabarkan dibeberapa tempatada 

rangan makan. Sesoenggoehnja kalau 

'kekoerangan zakan itoe bisa terdjadi 
dimana-mana, teroetama di tempat2 
jang orangnja tjoema hidoep dari ha “ ja   

ngan desa Soekamenah (Garoet) jang 
LP eban Patoeng“ tadi, sawah2 

dirambet, banjak orang jang soe 
| tidak mempoenjai simpanan padi, 

hingga makannja tjoema sehari sekali 
tjampoer dengan djagoeng atau 

    
   
   

  

   
        
   

    
    

an dan djadi 
hidoepan kaoem 

an sekarang, baiklah di 
ng tentang pengeloearan 

ja seorang kaogm tani 
ja sawah satoe bahoe. 

    
      

    

    

— Dihalaman ini soerat kabar keraphk 

: timboel bahaja kelaparan atau kekoej 

' kita radjin menjelidikinja hal bahaja | 

pertanian sadja.— Seperti dibila-| 

    

    

    

    

   

alkan oleh soeaminja tidak tinggal: 
jam, pada waktoe moesim merambet 

'toeroet memboeroeh merambet, tetapi 
'tentoe toe pekerdjaan tjoema boeat 
'sementara sadja. 

Kalau poenja keboen, bisa djoega 
'hidoepnja itoe ditolong dari penghasi 
lan “keboennja, oempamanja katjang, 
idjagoeng, oebi dll... .. 

Jang dioeraikan diatas tadi diambil 
Ipendapatan jg baik kalau tidak kena 
hama apa-apa, tetapi kalau padi koe 
rang baik djadinja karena, 

.hoedjan, seperti dalam moesim panen 
“jg paling belakang ini, dalaml bshoe 
itoe tjoema mendapat 20 pikoel. Boeat 
jang menengah tentoe roeginja, ia 

sedang keloearan ongkosnja ada f. 2.40. 
Itoelah sebabnja kesengsaraan2 pada 

'kaoem tani ini terasa amat hebatnja 
mereka bekerdja banting toelang tidak 
mengenal akan ketjapaian, tetapi boeat 
imakan djoega  soesah. lebih2 boeat 
pakaian, bertahoen-tahoen mereka tida 

ke! 
kena hama atau karena kebanjakan: 

tjoema kebagian 10 pikoel seharga f 20 

Bankbiljet baroe 

Javasche Courant moeat ma' 
loemat dari President dan directuren 
dari Javasche Bank, bahwa selainnja 
bankbiljet f 5.— jang mengalir seka 
rang akan dikeloearkan bankbiljet ba 
roe tanggal 23 April atawa seliwatnja 
tanggal itoe. Naa 

Biljet baroe ini ada tertjitak penoe, 
zonder pinggiran poeti dan pandjang 
nja 140 m.m. lebarnja 75 m.m. 

Sebelah depan 'ada terlihat satoe 
gambar warna oengoe, dari satoe orang 
priaji Solo dengan riasan seperti di 
wajang wong. Sebelah kanan ada ter 
tjitak : ,De Javasche Bank betaalt aan 
toonder vijf Guldens. 

Angka lima ditjitak sepandjang 
lembaran biljet itoe, tiga kali, sebelah 
kiri dan tengah warna moeda dan se 
belah kanan warna toea. 

Sebelah bawah kanan terlihat tee- 
kenan tangan dari president dan se- 
cretaris kiri. ” 

Dasarnja terdiri dari garisan-garisan 
berombak berwarna idjo-merah sawo 
dengan angka-angka lima ketjil berde- 
rekan. 

Sebelah belakang terbagi atas tiga 
bagian. Sebelah kiri oengoe, kanan 
idjo ada tertjitak peringatan pada ar- 
tikel 244, 245, 249, dari Strafvwetboek, 
sebelah kiri dalam bahasa Djawa dan 
Melajoe, sebelah kanan dalam bahasa 
Belauda dan Tionghoa, dasarnja sedelah 
kiri garisan idjo, sebelah kanan merah 
sawo, dan sepotong tinggal poeti de- 
ngan leter J. dan 8. 

Di tengah-tengahnja ada satoe rozet 
jang terdiri dari matjam-matjam garis- 
garis aloes dari mafjam-matjam warna. 

Sebelah kiri di bawah ada namanja 
Peranan tjitak ,Joh. Ensched& en 
onen imp.“, sebelah kanan nama 

ontwerper ,Lion Cashet Fecs. 
aman 

Pidato K. H. Dewantara tentang 
hal gending 

Hari Kemis malam Djoem'at. 26 
menghadap 27 Maart ini, Ki Hadjar 
Dewantara akan berpidato tentang 
»dasar-dasarnja pengetahoean dan pe 
ngadjaran gending (lagoe) Djawa" boe 

at permoegja wasedan. dalam. ertemoe 
annja kaoem ahli gending Djawa di 
moeka pendopo Sonoboedojo di Djokja. 
Bahasanja jang dipakai bahasa Djawa. 

Tekstnja akan disiarkan, akan tetapi 
oleh karena didalam -. bahasa Djawa 
poela, maka tidak perloe dimoeatkan 
disini. Adapoen fasal2 jg akan dioerai 
kan diantaranja dibagi mendjadi : 

1. Kepentingannja gending, 2 dasar 
dasarnja kasardjanan (kaoem achli il 
moe), 3. Dalam dan loeasnja pengerti 
an gending, 4. isi dan banding2annja 
|wirama 5. Isi dan (bagian2nja laras, 
dan 6. Djalannja beladjar gending. 

—yaa 

Goeroe menjiksa moerid 

Goeroe dan moerid 
bersaingan dagang 
makanan. 

Menjar.boeng kabaran dari Paroeng 
Pandjang jang kita moeat dalam s.k. 
ini pada tg. 19 Maart jl. dilembaran 
ke doea dalam, jang berkepala , (Go e- 
roedan moerid bersaingan 
dagang makanan", maka pe:i- 
bantoe kita dari. Paroeng Pandjang 
menjamboeng toelisan itoe bahwa telah 
didapat kabar dari orang toea anak 
jang telah disiksa itoe goeroe, bahwa 
kedjadian terseboet soedah diperiksa 
oleh kepala sekolah onderbouw itoe. 
Toean OEDI begitoe nama goeroe jang 
menjiksa moeridnja terseboet, telah 

  

Dengan keadaan jg demikian, ten- 
toe itoe kesoesahan kena kepada 
kaoem dagang, jang mendjadikan soe 
sah dan moendoernja perdagangan 

'karena pembeli. 
Bagaimanaka kaocem'tani jg sengsara 

tadi, kalau maoe poenja pakaian ? 
Seperti jg kerapkali kedapatan oleh 

penoelis, mereka datang ke kota de- 
ngan membawa sajoeran atau kajoe 

kenalannja atau kepada jg sekira ada 
kedermawanannja, itoe barang2 tadi 
diberikan (dipakai mengirim) dan la- 
loe ia minta pakaian bekasi. 

Demikianlah kesengsaraan hidoep 
jg diderita oleh kaoem tani ketjil, me 
reka tidak bisa mengoeroes keadaan 
roemah tangga, tidak bisa mendjaga 
kesehatan badannja jg sempoerna, tjoe 
koep pendapatannja.   pernah membeli   adanja jang soedah ada sadja. 

akaian karena tidak 
ada boeat pembelinja, pakaian, seada- , ketjil. 

same paman 

bakar, teroes datang kepada seorang2 | 

Lain kali tjoba kita akan ceraikan 
bagaimana nasibnja kavem pedagang 

Akalnja 

f $ 1 

Boekoe2 kominis dirampasi. 

Hari Sabtoe pagi2 telah dilakoekan 
penggerebekan dibeberapa tempat di 
Medan, karena didoega 'ditempat2 itoe 
ada boekoe2 kominis , dan ternjata 
doegaan itoe benar: belaka. 

laka telah dirampaslah satoe bro 
chure, jang kelihatannja sebagai recla 
me Purol. 

Menoeroet penjelidikan ternjata, bah 
wa brochure2 itoe dikirim dari Brussel 
di Belgie laloe dibawa ke Indonesia 
dengan Christiaan Huygens, demikian 
ah dioedjarkan oleh Deli Courant. . 

Boekoe2 jang dirampas itoe akan di 
sebarkan di Soematera Timoer, dan se 
karang telah diboeat beberapa proces 
verbaal. 

Bedak “Purol" poenja sebab. 

Lebih laudjoet pembantoe kita dari 

propagand
a 

communist
en 

Bagaimana djalannja masoek di Indonesia. 
an mama ma He bana 

, 
soekkan dalam enveloppe Engelseh mo 
del, toelisannja ketjilamat, boleh. dja 

!di ditjetak atas cliche dari toelisan me 
sin toelis. Penggerebekan ini boleh dja 
di atas titah dari fihak lebih atas lagi, 
dari PG, tandanja telah lima dari se 
soedah soerat2 itoe disampaikan oleh 
post keadresnja masing2, poelisi baroe 
datang. Dan semoea jang didatangi P 
ID. dan memang menerima itoe kiri 
man, kitab laloe diserahkan, sebab me 
reka mengarti : fihak politie dengan 
post toh telah meng siapa jg. 
menerima itoe soerat, bahkan soerat2 
dari loear negri sensuur toh lebih ke 
ras. Akan tetapi walaupoen bagaimana 
djoega, toh misih ada incident poela. 
Toean S., salah seorang anggota peng. 
dari sesoeatoe perkoempoelan, jg diki 
rim djoega itoe soerat, karena kechi- 
lafannja, sebab menoeroet pendoegaan 
nja itoe kitab masih ada ditempat te   Djokja mengabarkan : 

Kira2 seminggoe hingga sekarang 
fihak polisi bagian PID di Djoeja ri- 
boet kesana kemari menanjakan kepa 
da pengoeroes dari perkoempoelan2 dan 
pers, ada apa menerima scerat dari Brus 
sel, Belgia, isi tertoelis dalam omslag 
“Bedak Purol dengan gambarno 
nah, akan tetapi didalamnja berisi pro 
paganda “Komunisme di Indo- 
nesias. Kitab formaat ketjil, dima 

mannja jg menerima itoe kitab, tetapi 
sebetoelnja soedah toeroet terbawa o- 
lehnja bersama2 dalam kitab2 lain, dan 
oleh karenanja mendjawab fihak PID. 
bahwa kitab itoe tidak ada padanja, 
akan tetapi setelah digeledah terdapat 
diroemahnja, maka saudara terseboet 
oleh sebab itoe hingga terpaksa ber 
hoeboeng dengan kechilafannja itoe, 
meringkoek dalam tahanan dikantor 
PR.L.D. 3 hari lamanja. 

  

mengakoe teroes terang atas kesalahan- 
nja, dan hal ini telah diteroeskan oleh 
kepala sekolah terseboet school-com- 
missie di Paroengpandjang, sedang 
poetoesan apa jang akan didjatoehkan 
oleh jang diatas beloem dapat dikira- 
kirakan. Djoega mendapat kabar bahwa 
ini Goeroe boekan sadja sekali itoe 
berboeat jang demikian tetapi telah 
beroelang-oelang memoekoel pada moe- 
ridnja. 

Kita jakin bahwa school commissie 
akan memperhatikan kedjadian ini, 
demikian poela toean kepala sekolah 
itoe jang menanggoeng djawab atas se 
gala kedjadian dalam sekolahnja me- 
mang soedah selajaknja meneroeskan 
hal jang sematjam ini pada jang ber- 
wadjib.... ! : Gerak 

jom 

Itoe pemogokan orang2. hoekoeman 
dipendjara Diokja. 

Telah dikabarkan tentang terdjadi- 
nja mogok makan dari orang2 hoe- 
koeman dipendjara Djokja. 

Lebih landjoet pembantoe kita dari 
sana mengabarkan seperti berikoet : 

Pada hari Senen minggoe jang laloe 
dipendjara Djokja ada kedjadian soea- 
toe incident. Kira2 poekoel 11 siang, 
jaitoe pada waktoe orang makan, 
maka terdapatlah koerang lebih ada 
700 orang tidak soeka makan, katanja 
makanannja koerang dari adat biasa- 
nja. Tentang koerangnja makanan ini 
memang betoel atas perintah dari 
fihak atas dan didjalankan moelai 
permoelaan boelan Maart j.b.I. dan 
jang dilakoekan poela  diseloeroeh 
pendjara, karena bezuiniging: akan 
tetapi telah disetoedjoei poela oleh 
Dienst van Gezondheid, jang mene- 
rangkan, bahwa walaupoen makanan- 
nja koerang, akan tetapi bagi kese- 
hatan badan tidak koerang dari waktoe 
biasanja. 

' Poexoel 1 siang, jaitoe waktoenja 
orang moelai bekerdja lagi, mereka 
disoeroeh bekerdja, tetapi tidak maoe, 
karena katanja beloem makan, Mereka 
dibiarkan sadja, ditoenggoe sampai 
mereka soeka makan dengan kemaoe 
annja sendiri , lama kelamaan karena 
kerontjongnja peroet mereka laloe 
soeka makan, tinggal orang 42 jang 
masih beloem soeka. Maka orang? ini 
disimpan dalam kamar masing2, dan 
atas penjelidikan, katanja. diantaranja 
ada terdapat orang 7 jang diangga 
mendjadi promotornja. Dan beso 

telah mendapat hoekoeman rotan 
masing2 menerima 20 kali, diberitakan 
mereka orang ini akan dipindahkan 
kependjara Betawi. Sekarang keliha 
tannja keadaan soedah aman kembali. 
Orang2 jang telah mogok makan ini 
semosa ada orang hoekoeman biasa, 
dari hoekoeman 1 tahoen keatas. 

. Dalam pers poetih dikatakan, bahwa 
inakanannja orang ini ,soedah lebih 
'baik dari pada makanannja orang 
desa“. Ja, djika semoea2nja disesoeai 
kan dengan penghidoepan orang desa, 
jang katarja satoe hari soedah tjoe 
koep makan dengan belandja doea 
setengah sen, bahkan hingga sampai 
satoe setengah sen atau satoe sen, ja, 
boleh sadja, djika maoce, dan apa 
salahnja djika semoea orang, baik jang   harinja mereka orang 7 ini kabarnja| 

mengingati djoega sama2 mempoenjai 
peroet satoe, gadjihnja sama dan dise 
soeaikan dengan penghidoepan orang 
desa sekarang ? 

ip 

ANDALAS SELATAN RUBRIEK 

(Oleh pembantoe dari Lahat) 

Goeroe Moehammadijah di 
Goemai Oetoe. 

Akandipindahkan ke 
Sei-Gerong! 

Dahoeloe pernah kita kabarkan djoe 
|Lga, bahwa Moehamadijah groep Goe- 
mai Oeloe bilangan Lahat, ada dipim 
pin oleh t. Ibrahim Mara Soetan. Se- 
lama dalam pimpinan beliau, adalah 
kemadjoean Moehamadjjah disana, se- 
mangkin mendapat perhatian dari 
pendoedoek Goemai Oeloe dan seki- 
tarnja baik laki2 maoepoen perempoe 
an. Kalau dahoeloe sekolahnjatjoema 
ditoempangkan sadja tetapisgtas ini-     Ka : EA ja balapan ng 
tiatief t. Ibrahim kini telalnmempoe- 
njai roemah pergoeroean sendiri jang. 

     
sederhana besarnja:” 

karena t. Ibrahim pandai poela ber- 
gaoel dengan pendoedoek disana, toea 
moeda, lelaki dan perempoean, menam 
bahkan koeat dan koekoehnja pendiri 
an Moehammadijah disana. 

Tetapi apa jang tak dapat dimoeng 
kiri poela, sebagai djoega pepatahada 
mengatakan: Ada masa datang, “ada 
poela masanja boeat pergi (Er is een 
tijd van komen, ener'is tijd van gaan) 
berhoeboeng dengan besluitnja Madj- 
lis Consul Moehammadjjah daerah Lam 
poeng—Palembang, beliau haroes di 
pindahkan: ke Sei—Gerong ( Palem- 
bang) oentoek inemimpin dan seba- 
gai goeroe agama dari groep Moeham 
madijah jang baroe didirikan disana. 

Sekarang sebagai penggantinja ialah 
t. Kasim lepasan dari Tawalibschool 
Radang Pandjang. 

Sekalipoen atau kepindahan t. Ib- 
rahim, ada membawa kesedihan djoe 
ga bagi Moehammadijah Goemai Oeloe 
tetapi. kita harapkan poela moedah?an 
atas oesaha goeroejang baroe itoe akan 
membawa -djoega bagi kemadjoean dan 
kekoeatan Moehammadijah disana: 

Lan 

“Mati ditandoek kerbau 

Pada 13 Maart jbl. didoesoen Pagar 
Djati bilangan Lahat, telah terdjadi 
satoe. drama jang menjebabkan ke- 
matiannja seorang pendoedoek disana 
nama H. Makil. 

H. Makil selagi bekerdja disawahnja 
telah ditandoek seekor kerbau diten- 
tang peroetnja, sehingga sebahagian 
peroetnja keloear dan melekat ditan- 
doek kerbau terseboet. 

Hal mana menjebabkan H, Ma'kil 
mengemboeskan napasnja jang peng- 
habisan ditempat ketjilakaan itoe. 

Setelah diadakan pemeriksaan, roe- 
panja tak seorang djoega poen jang 
mengakoe siapa sebenarnja jg posnja 
kerbau itoe.   bekerdja sebagai ini atau itoe, karena sanyo 

BA. 

Moerid2nja poen 'setiap tahoen ber. 
tambah djoega djoemblahnja. Apalagi - 
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Bagaimana boeah fikirannj a beberapa pemimpin Islam. 
sennamab nahan tb 

Fikiran Kemal Attaturk.| 
Corr. s.k. Le Rire di Parijs telah 

Kemal: Sebagai lid Volkenbond 
kami menoendjang voorstel Volkenbon 

. melakoekan interview pada Kemal jg tidak berlawanan dengan principe 

| Attaturk berkenaan dengan kegen- 
tingan masa jang achir ini di Europa 
dan Afrika. : 2 

Kabar2 ada tersiar, begitoe toelis 
cor. Perantjis terseboet bahasa Kemal | 
Attaturk adalah jang paling soelit kel 
doedoekannja dimasa ini di Balkan | 

  
  

  

  

dan handvest. 
Dengan 'Britisch, Francais, maoe- 

poen German dan Sovjet, Turkey sam | 
paisekarang adalah didalam perhoe- 
boengan jang baik. Sa 
'Turkey telah banjak mengalami roe 

pa-roepa moeslihat selama perang 
doenia jg. liwat, sebab itoe Turkey 
mesti hati2 dalam tindakannja sekali 

“lini. Terlaloe bersobat dan terlaloe 
Irenggangpoen boekanlah satoe diplo- 
“Imatie jang terpoedji.... 

|... Fikiran Abd. Karim, 
| pahlawan Riff Kabyll 

Djika sekiranja oesahanja berhasil 

    
   
     

      

          

   
    

   

  

   
    

     

  

    

    

    
   

  

    
     

  

   
   

    

   
   

    

    

   
     

    

    

   
     

    

    
     

    
       

    
Kemal Attaturk 

berhoeboeng dengan kegentingan ke- 
adaan di Europa dan Afrika itoe. 

- Bangsa Turky berkejakinan bahasa 
» emak terdjadi bentrokan di Laoet 
'engah nistjaja Constantinopel (Istam- 

“ bul) jg akan lebih doeloe ditorpedo dan 
'bombardeer oleh kapal terbangnja jg 
berloenggoe' dipoelau Donokanesos'itoe. 

Didalam interview itoe Kemal Al 
taturk menjatakaa bahasa Turky ber 
diri neutraal didalam perdjoangan Ita 
lia — Abessynia itoe, akan tetapi boe 
kan berarti bahasa Turkey setoedjoe 
dengan perboeatan Italia hendak men 
tjaplok satoe keradjaan ketjil dan biar 
bagaimana moendoer sekalipoen nege 
ri dan rakjatnja itoe.. & 

Tjara Italia membawa kesopanan ke 
Abesseynie adalah tjara jang tidak ke 
poedjian, seroepa djoega dengan moe 
soeh2 Turky Nee jang hendak 
memoesnakan ,orang sakit hati di Eu 
ropa“ dari moeka boem!- 

Soal: Bagaimanakah pendapat toean 
tentang peperangan dalam thn. 1936, 
apakah akan berlakoe?.    

Kemal Attaturk: Melihat mega? aa na nana 
dala 
    

| perang dalam thm. 1936 akar 

      

ini, baik tentang he 
. tentang kebinasaan 18 a. 
bagai akibatnja. Bagi keperloean 
pertahanan Turkey telahmengoeat- 
ta Selat Dardanellen (dengan oeang 
jg dipindjamkan oleh British ?) serta 
benteng2 sepandjang tepi laoet dan 

  

tempat2 j. strategisch telah disem- | 
poernakan perlengkapannja. Djika 
peperangan berlakoe disekitar laoet 
engah, Turkeylah jg akan mendja 

di centrum perdjoangan itoe, sebab 
itoe lama telah kami pindahkan 
iboe kota ke Anggora (Angkara). | 
Soal : Bagaimanakah sikap Turkeij 

dalam keadaan sekarang, kesebelah 
manakah Toerkij berfihak 1 

: rang besar jg lampau be 
ada separoeh perang ja sia datang | 

3 nona p 

2 Goa aa litoe berada didalam kesengsaraan jang 

nistjaja serendangan dengan nama 
Kemal Attaturk doenia akan mende 
ngar poela nama: Abdul Karim, 
panglima perang Marokko jang seka 
rang diasingkan dipoelau Reunion, 
didalam djagaan Perantjis. Salah se 
orang corr. Le Matin telah melakoekan 
interview dengan beliau itoe ditempat 
boeangannja baroe-baroe ini dan ber 
tanjakan boeah pikirannja tentang 
pertempoeran di Abessynia tsb. 

Corr. Bagaimana pikiran toean ten 
'|tang pertempoeran sekarang ini? 

-Abd. Karim: ,Masanja akan da 
tang Afrika akan melahirkan seorang 
pahlawan jang akan dapat mengoesir 
semoea orang keelit poetih dari Afrika, 
jg boekan djadi tanah air mereka itoe". 

Njatalah Abd. Karim, pahlawan be 
sar dari Riff Kabyll jg melawan Spa- 
njol—Perantjis itoe masih djoega be- 
loem lenjap tjita2nja oentoek member 
sihkan tanah airnja dari pengaroeh 
asing ! 

Nasib xaoem Sanoesi. 

Kaoem Sanoesi jang mendoedoeki, 
Libya doeloe telah dibombardeer oleh 
|Italia soepaja mereka meninggalkan 
tempat tsb., karena Libya perloe oen 
toek didjadikan Italia sebagai kaoem 
Fascist. Kedjadian jg lampau itoe, di 

Idalam th 1932 masih beloem diloepa 
kan oleh kaoem Muslimin, karena ge 
rakan memboycot Italia terdjadi dise 
'loeroeh doenia, dimana orang Islam 
berada. Baroe-baroe ini telah sampai 
ke daerah Egypte sisa-sisa orang Sa- 
noesi jg teraniaja itoe, mereka itoe te 
lah berhasil melarikan diri, dari Libya 
lepas dari gentjetan Italia mendjalani 
padang pasir itoe sepandjang 400 Myl, 
satoe perdjalanan digoeroen pasir jg 
paling djaoeh jg beloem pernah dila- 

ekan oleh satoe expeditie doeloenja. 
' Djoemblah mereka jg melarikan diri 

Saba dari Libya itoe adalah sebanjak 400| 
orang, akan tetapi jang selamat sam- 
pai ke Mesir hanja 200 orang, laki2 
perempoean dan anak anak. Mereka 

hebat, dengan bantoean orang orang 
Mesir jang lebih doeloe mendapat ta 
hoe keadaan mereka itoe, baroelah 
mereka dapat diselamatkan dari baha 
ja maoet sekaliannja. 

Tentara Fascist Italia sekarang di 
tempatkan di Libya, karena Italia 
|mendengar kabar angin bahasa pen 
doedoek bangsa Sanoesi hendak mela 
koekan pemberontakan. Entah bagai 
mana nasib kaoem Sanoesi di Libya 
sekarang ini masih beloem dapat di 
pastikan, karena kabar dari sana tidak 
ada jang sampai kedoenia loearan. 

Pew: Deli : S 

  

(3 Satoe anak digiling auto 
9 orang pendoedoek Ke 
poer, mengedjar auto 
terseboet dan menjer-s 

. boe kedalam kantoor 
veldpolitie. Sa 

“ Pada 17 Maart jbl. satoe autobus| 
jang disopiri oleh Aman, jang berang | 
kat membawa penoempang2 dari Tan 
djoeng Enim hendak pergi ke Lahat 
setiba didoesoen Kepoer marga Oelak 
Pandan telih menggiling seorang anak 
ketjil jang baroe beroemoer.6 tahoen. 
sehingga tiwas djiwanja. Menoeroet 
keterangan jang kita peroleh anak itoe. 
menjeberangi djalan menoeroeti bapa 
nja, tatkala auto terseboet satoe meter 

“lagi didekatnja. 1... 
— Kebetoelan sopir Aman telah dike- 
djar oleh pendoedoek doesoen tsb de- 
ngan auto poela dengan bersendjata 
ea PAR: ena na Ya 
Karena takoet akan diserang, sopir 

Aman lantas melarikan autonja kekan 
toor Veldpolitie dan dibelakangnja di 
kkedjar poela oleh pendoedoek doesoen 
Kepoer itoe dengan berteriak2, sehing 
ga mentjengangkan publiek. 

' Setiba dikantoor tsb Aman melom- 
pat, berbetoelan auto jang mengedjar 
nja sampai poelu kesana. Mereka hen 

   

   

    

oleh politie. Politiepoen diantjamnja 
'poela dengan sendjata, sehingga terbit 
keriboetan ketjil. Seorang doesoen men 
dapat lveka. Sipenjerang ditahan di 
kantoer veldpolitie doea hari lamanja, 
dan kemoedian dilepaskan poela me- 
noenggoe perkaranja bakal diperika. 

Ketjelakaan kereta api 

Pada 22 Mrt '36 jbl. telah terdjadi 
ketjelakaan kereta "api antara halte 
Blimbing dengan. Niroe, lijn Moeara 
Enim —Palembang. Locomotief keloear 
dari railnja. 

Sjoekoerlah sebegitoe djaoeh, ta'ada 
ketjelakaan manoesia. 
“Karena keroesakan djalan ini maka 

trem pengabisan jg biasanja sampai 
di Moeara Enim pk. 4.27, baroe dapat 
masoek soedah liwat poekoel 8 malam. 

“Satoe ketetapan jang soenggoeh 
berat! 

Sebagai telah kita kabarkan djoega 
bahwa moelai 22 Mrt ini, Royal Ope 
ra, moelai boeka pertoendjoekan di 
Moeara Enim. . 

Menoeroet ketetapan dari Plaatse- 
lijken Raad, maka selakoe gemeente   dak menjerang Aman tetapi ditjegah belasting, Royal Opera mestilah mem 

AS) 
DELA MAR 

TNO IN Sol 
# : ant. SA ai Pri 
“| belandja penerangan 

TT AAL 

  

bajar 20 pCt. dari pendapatan kotor 
pada Raad tereboet. 

Meneeroet keterangan jg kita per- 
oleh dari eigenaar R.O. di Bengkoelen 
satoe kota jang mempoenjai gemeente 
sendiri R.O. hanja dikenakan 5 pCt. 
gemeente belasting. Di Lahat hanja 
membajar f 10.— selama bermain di 
sana dalam 19 hari. 

Itoepoen ditempat2 tsb. djangankan 
R.O. memoengoet kecentoengan, tetapi 
mengendon keroegian poela. 

Kini di Moeara Enim, satoe tempat 
jg sepi, P.R. menetapkan 20 pCt dan 
dipotong poela lagi 20 pCt boeat se- 
wah panggoeng. 

Dengan begini kita rasa, ada satoe 
ketetapan jg soenggoeh berat bagi 
RO. Istimewa lagi mengingat ada se- 
djoemblah k.I. 60 orang aeteurs dan 
actrices dengan 20 anak2 jg toeroet 
dl. Opera terseboet. 

Soedah heroelang2 eigenaar dan 
tooneel directie, memohon pada voor- 
zitter PR. soepaja akan dientengkan 
sedikit, tetapi ketetapan itoe roepanja 
tak dapat diobral. 

Soenggoehpoen begitoe bagi perseo 
neel RO. oentoek sesoeap nasi maoe 
tak maoe mesti mengikoet sadja. 

Ne 

Kemelaratan dalam kalangan 
anak negeri 

Bagaimanapertolongan 
diberikan. / 

: Verslag tahoenan boeat tahoen 1935 
dari Comite oentoek, mengadakan pe 
njelidikan di kampoeng2 dan membe 
rikan pertolongan pada pendoedoek 
jang diserang oleh bahaja crisis, telah 
memoeat pemandangan ringkas ten 
tang pekerdjaan2 tahoen ke 3 dari 
comite terseboet. Comite menjatakan 
bahwa ia telah memberikan pertolo- 
ngan pada banjak orang2 miskin dan 
kesoesahan. | 

Djoega familie2 jang besar jang ha 
nja berkoeli2 dengan tidak tertentoe, 
demikian djoega perempoean2 djanda 
dengan anak2 ketjil, sehingga mereka 
ini sering kali ditolong. 

Diperkatakan poela bahwa banjak 
sekali pendoedoek2 itoe djoega sesama 
dia menolong karena didalam kam 
poeng2 terdapat sifat soeka menolong 
itoe ada besar sekali. 

Tetapi keloearga itoe boekan poela 
ketjil, dan demikian poela tidak koe 
rang dari dahoeloe, itoe sifat soeka 
tolong, seringkali orang melihat fa 
milie jang menoempang pada lain? 
sanak saudaranja atau kenalan dengan 
tidax bajar apa2, dan djoega tempo2 
pada orang? jang beloem sama sekali 
dikenal. Boeat anak2 mereka mening 
galkan tempo? sepiring nasi tetangga? 
dan pendoedoek disekitarnja didalam 
waktoe kesoesahan: mengoeloerkan ta 
ngannja oentoek menolong, tetapi wa 
laupoen keadaan itoe soedah begitoe, 
berapa —banjaknja- poel orang» jang 
menderitai kesoesahan, oleh karena ke 
banjakan orarig” itoe tidak poela mem 
poenjai harta atau kekajaan lagi se 
hingga tak poela dapat lagi mereka 
dapat memberikan pertolongan pada 
orang lain. 

Dari tjontoh? jang telah diberikan 
verslag terseboet, kita salin beberapa 
tjontonja : S. seorang perempoean toea. 
Kalau dia maoe minta sedekah atau 
minta pertolongan: maka dia boekakan 

badannja jang koeroes itoe. 
“ Dia moesti mengoeroces 2 orang 
anak ketjil (tjoetjoenja) Mak” anakz 
itoe soedah pergi entah kemana de 
ngan tidak poela meninggalkan atau 
mengirimkan adresnja. , 

Anak perempoean 2 orang itoe ada 
lah beroemoer koerang lebih 5 dan 7 
tahoen. j 

Jang tertoea moesti menolong boeat 
mentjari nafkah sedang jang boeng 
soe moesti membersihkan kamar, ka- 
rena neneknja moesti pergi poela men 
tjari nafkah. Jang toea itoe moesti 
mentjoetji pakaian dan masak, jang 
dimasak dar dimakan itoe ialah nasi 
dan garam sadja. Apa 2 orang anak 
ketjil itoe jang mengoeroes itoe nenek 
nja ataukah neneknja jang mengoe-'   badjoenja dimana dia menoendjoekkan 

roes itoe 2 orang anak ketjil beloem 
terang benar. : 

Lain tjontoh diberikan poela : 
K. ialah seorang perempoean djanda 

dengan mempoenjai 4 anak. Anak pe 
rempoean jg toea berpenjakit biri-biri, 
Jang ketjil sekali menangissepandjang 
hari. K, berbadan bengkak. Boeat a- 
nak2 itoe terletaklah seboeah piring 
berisi nasi diatas seboeah papan dima 
na terletak poela seekor ikan ketjil 
ikan jg sangat ketjil. Dan poelaada di 
sampingnja oebi terletak didalam ko- 
bokan. 4 orang anak itoe adalah sa 
toe anak perempoean beroemoer 10 
tahoen, 2 anak laki2 ketjil dari 6 dan 
6 tahoen dan satoe baji. Sewa roemah 
telah beberapa boelan tidak dapat di 
bajar. 

Ini semoea boekanlah keadaan jg 
loear biasa. Pada sesoeatoe keloearga 
ada poela sedikit perbedaan te-api ka 
lau semoea didalam kampoeng, se 
bagai orang2 akan bilang ,memang 
soesah". Comite terseboet didalam 
tahoen 1934 telah menolong 63 keloe 
arga. Pada tanggal 31 December 1935 
djoemblah itoe naik mendjadi 141 jg 
terdjadi dari 467 djiwa. Dari April 
sampai penghabisan September tam- 
pak ditengah2nja berdiri mendjadi lid 
Njonja Wali Negeri de Jonge. Njonja 
Spit telah berangkat verlof didalam 
pertengahan kedoea dari tahoen itoe, 
Njonja Apituley meninggalkan comite 
terseboet berheeboeng dengan berang 
katnja ke Enropa. 

Pada penghabisan verslag tahoenan 
itoe dinjatakan djoemblah leden jang 
masih bekerdja, adalah: Afdeeling I, 
R.A. Tirtasoejatna dan njonja Van Gel 
der-Sevensma, afd 2, 'njonja Baudisch 
van Harencarspel, afd 3 Njonja Nater- 
Muth dan J, Verbunt-de Lagh, afd. 4 
R.A. Probonegoro, afd 5. RA. Toe- 
menggoeng Koesoemadinata dan njo- 
nja Z. Arifin, njonja L. van Leeuwen 
Buys. Seeretaris diwakili oleh njonja 
Baudisch-van Harencarspel. Laan Can 
ne 36 Penningmeesteres njonja Hid 
ding Roageveen, Garoetweg No 3. 

Dikampoeng Tanah Tinggi telah di 
dirikan naaicursus (cursus mendjahit) 
oleh pembantoe comite tsb. Oentoek 
ini telah bertenaga njonja Ios Wiria- 
atmadja, Soehara, Soekardi dan Min- 
tarsih Wiriatmadja. 20 moerid masih 
meneroeskan cursusnja pada pengha 
bisan vcrslag tahoenan dan djoemblah 
semoea adalah 45 moerid. . 

Berbagai2 gadis dapat ikoet pada 
kook-cursus (cursus masak) jg ielah dia 
dakan oleh Pasoendan Istri dan bebe 
rapa moerid djoega mendapat les mem 
batja dan menoelis. 

Comite terseboet mengoetjapkan ba 
njak terima kasih pada semoea jg te 
lah memberikan tenaganja hingga pe 
kerdjaan itoe telah dapat dikerdjakan 
dengan begitoe roepa, dan poela pada 
mereka jg telah menoendjang comite 
terseboet dengan berbagai tjara. 

Teroetama poela dapat diseboetkan 
pertolongan jg diberikan oleh kopala2 
kp dan wijkmeester. Comite tsb me 
nerima dari Negeri satoe aandel lote 
rij besarnja f 977.42 Dari Asib dite 
rima beras berharga f 216.89. Comite 
tsb didalam verslag tahoenan ditoelis 
pada gemeente. 

cmn jaman 

Ksatrian-Instituut Bandoeng, 

Sekolah Goeroelama 
njal tahoen. 

Dimedja redactie telah sampai sehe 
lai soerat jang ditanda tangani oleh 
saudara moeda Soebagio Soeb: 
ronto, moerid dari Journalisten- 
school dari Ksatrian-instituut pangkat 
ke 4, di Bandoeng, jang kami salin 
dalam bahasa Indonesia boenjinja. ber 
maksoed adalah begini: (diambil jang 
perloe). 
Raat Indonesia haoes pada ilmoe 

Kemoedian jang penoeh pada ilmoe 
adalah toemboeh dimana-mana tempat 
Indonesia telah terdjaga (dari tidoer- 
njal Red.) Rakjat Indonesia menge- 
nangkan hari jg akan tiba. Inilah ker 
dja sekolah, sekolah nationaal sendiri. 

Moestilah'riboean sekolah diadakan. 
Oentoek itoe Ksatrian-instituut mem- 
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8 

u 

& 

berikan kesempatan dengan pendidi 
kannja jg bagoes sekali. Sekolah op- 
leiding boeat onderwijzer (ressen) jang 
zelfstandig dapat memberikan pada 
toean pertanggoengan soentoek peker- 
djaan itoe. 

Oedjoednja jalah oentoek mengada- 
kan onderwijzer (ressen) jang tjakap 
didalam tempo jang singkat sekali di 
bawah pimpinannja achli Klas satoe 
toean: M.CJ. Scheffer, bekas directeur 
Kweekschool di Djokja. Opleiding ini 
mempertanggoengkan boeat satoe pe- 
kerdjaan. 
Goeroe2 itoe seolah-olah pachlawan 
dari hari jang akan datang. 

Dia djoega merdeka dan tidak me- 
noenggoe pekerdjaan Goebermen. 

Toean akan menanja pada diri sen- 
diri, bagaimanakah Kweekschool kami 
didalam tempo 1 tahoen dapat menge- 
joearkan goeroe2. Ja» Goebermen me- 
mandang oentoek mengadakan goeroe2 
itoe adalah memakai tempo 4 tahoen 
lamanja. Ksratriaan — Kweekschool 
hanja bertempoh satoe tahoen sesoedah 
3tahoen beladjar di Mulo (A. atau B.) 
H.B.S. Lyceum, H.LK., H.C.K. atau 

kan pengadjaran wiskunde paka seko- 
lah sekolah terseboet diatas tak dapat 
mentjapai diplomanja, tak oesah me- 
ngira bahwa pengadjarannja akan hi- 
lang. Kita poenja Kweekschool satoe 
tahoen memberikan pada mereka peng 
harapan. 

Mereka akan mempertimbangkan 
apakah toean lagi dapat teroes. Ke- 
maoean hanja perloe ada. 

Toendjoekkanlah itoe ! Toendjoek- 
kan bahwa toean masih mempoenjai 
energie. 

Kweekschool-satoe tahoen hsinja mem 
berikan pengadjaran jang perloe: Ba 
hasa Belanda, ilmbe pendidikan dan 
20 djam seminggoe diadakan penga-e. 
djaran praktijk pada sekolah rendah, 
instituut terseboet4 Kalau toean masih 
maoe mengetahoei lagi lebih djaoeh, 
maka toean boleh bertanja pada bes- 
tuur dari Ksatriaan-intituut. 24 Nieuw 
straat, Bandoeng. 

Saja, moerid dari Journalistenschool 
dari Ksatriaan-instituut menoelis, se- 
bagai seorang moerid jang tak patoet 
menoelisnja. Seorang moerid tidak per 
loe membangga2kan sekolaknja. 

Saja kerdjakan djoega. Saja terkoen 
tji betoel dengan sekolah saja. Tidak 
ada sekolah jang baik boeat Indonosier 
lain dari pada kami poenja Ksatriaan 
scholen (Lagere-Handel-Journalisten 
kweekschool). Pada sekolah2 ini ten 
tang pikiran ke nasionalan adalah di 
pentingkan. 

Dengan toentoenan wetenschappelijk 
maka kita poenja keinsjafan nasionaal 
dikeraskan. Tahoen ini 5 orang goe 
roe-goeroe jang baik dari kita poenja 
Kweekschool segera ditempatkan pada 
sekolah-sekolah rendah dari Ksatriaan- 
instituut. Mereka telrh moelai de- 
agan gadji jang besar dibanding 
engan sekolah-sekolah Goebernemen. 
Demikian poela mereka semoea telah 
beladjar bagaimana mereka akan me- 
moelai dengan sekolah sendiri dengan 
tidak oesah mempoenjai kapitaal dari 
kantong sendiri. : 

Siapa berkemaoean dan berotak ti 
dak oesah hidoep loentang-iantoeng:. 

Itoelah diadjarkan pada toean oleh 
nationale opleidingsschool boeatonder 
wijzer dan oederwijzeressen jang zelf 
standig (merdeka). 

Demikian toelisan sdr. moeda, tsb. 
dan tak oesah kami kasih commentaar 
lagi tjoekoep rasanja dapat dimenger 
ti apa maksoed sdr. moeda itoe choe 
soesnja dan  Ksatriaan-instituut oe- 
moemnja. 

PN menipu 

Mesin terbang Sperwer 

Dari Bandoeng dikabarkan oleh 
Aneta, bahwa mesin terbang Sperwer 
membawa dari Medan 197 kg. post 
oentoek dibawa melaloei Nederland, 
28 kg. post oentoek dibawa ketempat 
tempat antara Nederland dan Indone 
sia dari 1.95 kg. pakket post.   Laka 

M.M.H.S. Boeat mereka jang disebab 
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 dan inget. ... 
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“jang djogal barang jang 
ja fjotjok, tentoe di- | 

   
    

     

        
     

aan mh 
arang sebelah lid ingat maoe 

     

  

   
  

Ikan pekerdjaan geologi 
| kerdjaan membikin kaart tentang Java 

8 Atjong madjockan | jang oleh Dr. GH. 

yalmoedah dan beloem dewasa. 

Iwvegen telah kirim satoe dienstnota 

Ibeloem bisa dikabarkan hal-hal jang 

  

| tengkorak Pithecanthropus 
(0. Disebelah Barat dari 

8. Boerabaja. 

SAI De dapat. dengar, bahwa oleh 
dienst dari Mijnbouw diwaktoe lakoe- 

ologisch boeat pe- 

disebelah Barat dari Soerabaja telah 
dapatkan satoe batok kepala manoesia, 

2. von Koeningsveld 

  

  dari satoe Pithecanthropus jang masih 

menjamu 

00. Itoe trein malam. 

—. Nota dari Hisp. 8.8. 

Hoofdinspecteur dari Staats-Spoor- 

pada Directeur dari Departement van 
Verkeer en Waterstaat, dalam mana 

lengan officieel ada dikabarkan ten- 
tang niatan adakan kereta api malam 

diantara Batavia dan Soerabaja boelak 

balik per 1 November jang akan da- 

tang. : 
Tentang tarief-tarief, djam berangkat 

dan lain-lain boeat sementara ini masih 

positief. (,A.I.D.“J 
—gpem 

Tentoonstelling keradjinan dari 

Vorstenlanden 

Di Jaarbeurs Bandoeng   n Kalong, ketjoeali djadi po 

r Podjok ...! 

  

-eloe Kalong sangat NON-Coopera 
tapi sekarang Kalong boekan NON 

sebab soedah kawin, djadi maoe 
di Raad apa sadja asal diinget- 

di kenang-kenang, air mata dja 

eerlinang2, . , . aih melantoer! 

pi ada tidak baik djoega kaloe 
elaloe ingat sama jang tidak 

Ikan seperti Tjodot selaloe i- 

itnja tjoema sama boeah sawo jang 

h bobrok ! Pa 
r: Indonesia soeka loepa sama 

in2nja seperti Soekarno, Tjipto, 

i Misbach, dll. 
“ingattjoema Diponegoro, Kar 

“Sh dan ingat zaman soesah, 

anak istri, ingat bocat roemah 
soepaja beroentoeng hidoepnja, 

oeka bisa ke Raed-raad, aman 

sa... Sjahdan 'sesoedah itoe 
ace apa lagi hidoep? 

'jodot kalau lagi soesah terlan- 

et sama Kalong, dan kalau hi 

soedah seperti daoen kering, 
si sore tidak....aih...:. 

  

  

    

    

    

    
  

      

   

     

: gai kaloe maoe sembahjang 

   
     k berkoeasa, kaloe mala- 

| soedah didepan pintoe 
nyawanya.   

'Toehan. ,Ingat“ jang ma- 

“ini — tentoe 

n porositter Podjokraad. 

Mma Ot AEON | 

t inget sama TOEHAN|( 
i sembahjang ibadat tiap2| 

tjil lain lagi sembahjangnja | 

aksoed sama bahwa kapal Siantar jang baroe-baroe 

: inga“ Jini telah tertolong itoe, akan meneroes 

ahoe bahwa|kan panjang ke Amerika, karena 

lam kesepian dan kesoesahan hi| Te | 

biasa bangsa manoesia ingctsa- perkara perkoempoelan pegawai 

makan atau loepa tidoer sebab| 
penting, ada baiknja, asal sa-| 
ngan loepa Da dan anak 
ebab main domino atau -3 iovoreobt di . 

Na EN ETan b atau identiegerecht disana tg. 18 Maart jl. 

2 UNAN Mapkap Win bedah Untoebkan ae atas vor- 

.aderingnja toean Martodiredjo jang 

Pemaantoe Keng Po dari Djokja me 

ngabarkan: : 

Dalam Jaarbeurs di Bandoeng anta 

ra tanggal 27 Juni sampai 12 Juli jad. 

akan diadakan tentoonstelling dari ba 

rang keradjinan tangan dan barang 

kunst asal dari seloeroeh  Vorstenlan- 

den. Orang heudak adakan satoe stand 

jang speciaal jang dinamakan , De 

Javaansche Vorstenlanden“ dimana a- 

kan ditontonkan barang-barang antiek 

dan modern gambar, kaart, potret, mo 

del? dan lain sebaginja asal dari Ka- 

sultanan, Pakoealaman,  Kasoenanan 

dan Mangkoenegaran. Maksoednja itoe 

tentoonstelling ada boeat djoeal. dan 

tjiptakan pasar dari hasil-hasil keradji 

nan terseboet dari Vorstenlanden. | 

Ongkos pengangkoetan dari Djokja 

dan Solo ke Bandoeng dari barang2 

jang hendak dikasih lihat diitoe ten- 

toonstelling ada boeat rekeningnya N.I. 

Jaarbeurs di Bandoeng. 

Itoe kapal ,Siantar" jang terkandas 

Hendak meneroeskan pe 
lajarannja ke Amerika. 

' Aneta mewartakan dari Makasser, 

oedah didapatnja certificaat jang me: 
njatakan bahwa kapal itoe boleh di 

pakai. Ea 

soeda 

pegadaian Boemipoetra 

Dakwaannja t. Marto- 
diredjo ditolak. 

- Dari Djokja dikabarkan bahwa Re- 

Iminta soepaja Perhimpoenan dengan 

|rechtpersoon P.P.P.B. dihoekoem mem 

bajar padanja oeang “sedjoemblah 
  

   

  

   

   
   

  

   

    

   

    
   
     

  

   

    

   
   
   
   
   
    

   

  

   

        

Ditjem 

nghoeloe B: 

ternjata tidak ada bewijs 
la t. Gobee, Adviseur Inl    

oleh orang lain. 

ta” perloe jang bersangkoetan 

ja mena 

    

ma 

jarkan namanja. (Pad 
oekan orang, bahwa hoofd-|"Opa 

“ Bandoeng soeka memin- 
an ocang kepada pagawai2 ka-|“” Ps” ii 9 

dengan memoengoet rente berat. da menoeroet Stbl. 1870. 
ean itoe telah diperiksa oleh 

Ipoer tangan. Didoe- 
itoe di boeat? sa 
ain dan ta” boe 

a ia dipetjat dari : 

Hal itoe telah atjap | sebab pa 
ela oleh Hoofdpenghoe " 
m dia, Soerat? kaleng 
a soepaja Hoofdpeng- 

e jang sekarang ini 

mbah kekajaannja itoe' 
atan jang bertentangan 

. Boleh djadi pe 

orang jang 
g oleh Hoofdpeng-| 

| Itoe vordering soedah dimadjoekan 
pada pengadilan boeat golongan Eu- 

(dan tidak pada Landraad jalah 

'pada Residentiegerecht sebab PPPB. 

ada poenja rechtspersoonlijkhied Blan- 

Maski vordering itoe ada lebih da 
ri f 500.—, toch itoe perkara tidak di 

madjoekan pada Raad van Justitie ka 

rena itoe ada berdasar atas arbeids- 

contract. 
Toean Martodiredjo minta keroegian 

kesarnja f 14xf 75,— atau t 1050,— 

da 15 Februari 1933 ia soe 

Idah dilepas oleh itoe perhimpoenan 

pegawai pegadaian, kelepasan mana 

menoeroet Ia poenja anggapan ada 

koerang gjah. Ia diangkat sebagai lo- 

co-voorzitter dari P.P.P.B. dalam boe 

lan Mei 1931, mestinja baroe boleh 
diberhentikan di boelan April 1934. 

Poetoesannja Residentiegerecht. Ia 

  

          

   

   
   
   

      

  

   

moerid FROBEL dan, 
can Rendah Ta 

Isteri dari seorang 
anggauta Bara Per 
temoean. 

|Maart '36, isterinja toean Soedardjawi- 
Igena Klerk S.S. Garoet jang beroemah 
di 3e Duaartweg Tjiledoeg, kira-kira 
peta 12 ,tengah malam telah me- 

inggal doenia dengan mendadak, 

    

: Jang mendjadi keanehan dan kese 

ada dikenalkan sebagi batok kepala| 

loleh Balai Postaka dan jang telah di 

'tahoen ini, tanggal 1 Sjoera, menoe- 

Ba vordering ditolak, hingga 
'P.P.P.B. boleh bergirang. : 
: "NA agar P. P. V.I. M. 

Meninggal doenia dengan Saptoe, 28 Maart '36. 

mendadak s.v. T.O.S. — J. Krakatau 

Pada malam Senen tanggal 22/23 

Aa Tmn AN Tennatnpa Seng uap emNNAnN an NNNNAL PANEN PANEN 

1145 djadi tjoema seperampat djam : 

dihan jang amat sangat jang mendjadi 
soeaminja, karena sorenja itoe poelang 
berdjalan-djalan menemoei teman2nja, 
poelang keroemah kira-kira poekoel 
7 dengan sehat tidak koerang soeatoe 
apa. : NB An 

Taman Siswa dengan perobahan 
penanggalan Djawa 

Orang makloem, didalam, penang- 
galan tahoen 1936 ini, jang dikeloear 

petik orang orang banjak, ada ter- 
moeat peroebahan besar, jaitoe moelai 

roet perhitoengan, tidak lagi djatoeh 
hari Arba'a Wage, akan tetapi djatoeh 
hari Selasa Pon. Djadi hitoengan Dja 
wa ,A-bo-g6“, jaitoe Alip-Rebo-Wage, 
“1 mana artinja: saban tanggal 
1 Sjoerah tahoen Alip haroes djatoeh 
pada hari Arba'a Wage, demikianlah 
menoeroet perhitoengan kaoem tjerdik 
pandai, pada ini tahoen telah djatoeh 
waktoenja boelan Besar tidak beroe- 
moer 30 hari, akan tetapi mendjadi 
29 hari. Oleh karenanja tanggal 1 
Sjoera tahoen iai,djatoeh hari Selasa 
Pon. Hitoengan Arbangiah mendjadi 
Salasiah. 

Sekarang bagaimana sikap Taman 
Siswa tentang hal itoe? Menoeroet| 
berita jang (kami dengar, oleh karena 

Tjoetjoenja mempoenjai 
kans oentoek menggan 
tikan beliau 

bahwa Wali Negeri memberi koeasa 

kepada resident ventoek memberi ta- 
hoekan bahwa Soeltan Dempoe jang 

dischorst itoe tidak mempoenjai kans 

oentoek diangkat lagi, begitoe poela 

poetera poeteranja. Djadi seandainja 
kalau Dempoe mempoenjai Soeltan poe 
la, maka jang mempoenjai kans tjoe- 

tjoe Soeltan jang dischors itoe. 

"1 
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“WB. O. 
Saptoe, 28 Maart 1936. 

'Minggoe, 29 Maart '36. 
V.B.O. elftal — Bandoeng elftal 

Minggoe, 29 Maart 1936 

s.v. Malabar — s5.v. Oedaja 

2Yuk G 
'Saptoe, 28 Maart '36. 

Setiaki — Andalas 

Minggoe, 29 Maart ”36. 

Diwartakan oleh Anetadari Koepang | 
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SORGA DOENIA 
E SEHATAN. LAWAN DOELOE 

TOEAN,. SEGALA  PENJAKIT 

SENDJATANJYA MELAINKAN BALSEM TUAP 

MOEA PENJAHKIT PILEK, POESING 
MASOEM ANGIN, RHEUMATIE KM, DAN LAIN? 

TJEPAT SEMBOEn. 

   Ta 

tan Na : $ 

Headoffice Batavia-C. 

Tel. Bt. 90 

  

Penjiaran Radio 
  

PROGRAMMA NIROM 

Penjiaran Barat. 
hingga kini peroebahan terseboet be- 10.— 

loem diakoei oleh oemoem, makasam| Achipelz. 99 (dari 11.00 t/m 2.00 

pai sekarang Madjelis-Loehoer Taman |atas 50 m). West-Java: Batavia 126, 9 

Siswa masih tetap berpendirian seba-| Bandoeng 120, Buitenzorg 182, Che- : 

gai dahoeloe kala, jaitoe tanggal 1|ribon 105, Pekalongan 92, Soekaboe- 
Sjoersh tidak djatoeh hari Selasa Pon, (mi 193, Oost dan Midden-Java: Soe- 

akan 5 tetapi tetap hati Arba'a Wage. |rabaja I 81 (dari 7.30 sampai 2.00 atas| 5 — 

Sebaliknja Madjelis-Loehoer memerde|25 m). Soerabaja III 196, Semarangj 5.30 

kakan kepada tjabang2nja : boleh meli22, Malang 191, Djokja 181, Solo) 6.— 

noetoep pergoeroeannja pada hari Se-|188, Tjepoe 186. 6.15 

lasa Pon. Dan Tamansiswa di Mataram, Pan 

PA menoerget penanggalan Saptoe 28 Maart 710 

aman Siswa, tetapi menoetoep per| , au : 

goeroeannja bari Arba'a Wage. Ten 6.30 pagi Gymnastiek 7.30 

tang hal ini kabarnja akan diroending 6.45 ». Muziek gramophoon Na 

kan poela dalam rapat-besarnja jg. PI Penoetoep Ga 

akan datang.— . 11.05 siang Pemandangan  tentang| " 

Menoeroet kata orang toea, hingga obat2an | 
'Ikini kita orang beloem pernah men 11.30. , Genre-muziek : kari 

dengar hitoengan Salasiah : memang 12—. , Noor opera liefhebberaj 

belam pernah kedjadian. Dan dengan 12.30... Nirom Orkest aa 

peroebaban ini, dengan sendirinja | 2.—  » . Penoetoep " 
kita orang akan kehilangan windhon 6 sore Vooravondconcer Nirom 

8 tahoen) Arbangiab, jaitoe menen- Orkest 2 

Itoekan terseboet diatas: tanggal 1| 7 malam Perkabaran Nirom 

“ISjoera tahoen Alip haroes djatoeh hari 7.20 » Mana soeka z 

Arba'a Wage. Memang hitoengan Dja | 8.30 s... Klassiek programma 1.01 

wa Arba'a Wage soedah mendjadibial 9.30... ....-.. Muziek gramophoon... 8.30 
sa, soedah terpakai boeat selama2nja, 10 » Muziek dansa 10-— 

sedang persebahan tahoen iri betoel 1130 Muziek gramophoon 

poela, althans menoeroet perhitoengan 0 Penoetoep. 1.— 

kacem tjerdik pandai.Dan mana jang | Hi Ti 5 
akan “dipakai oleh emosi tergah| ejaan Boer (V.O.R-0.) | 1— 

toeng poelalah oleh oemoem. Oemoem| Saptoe 28 Maart : 2 

lah jang mempoenjai kekoeasaan pe : 2 na 

Na Na Pi Ai tan, SBL - Taha akh Ia. 5.01 

mana kita orang mengarti, orang be| 9-— 80re Muziek krontjong dengan 5:30 

loem soeka mengakoci peroebahan ba soli “dari Djawa Timoer| 7-15 

roe. itoe, masih tetap memakai hitoe 6.— » Muziek Tionghoa | Fs 

ngan Rebo Wage, mempoenjai hadjat 6.30 » Lagoe gambang kromong 

didjatoehkan poela pada hari malam 7.- malam Perkabaran 1.45 

Rebo Wage.— Demikianlah adanja.— 7.20 » Gamelan Pe — 

: 9— » Mana soeka. Penjiaranj 8.45 
Timoer 10.— 

Itoe perkara Soeltan Dompoe 9.— » Wawatjan Soenda kara|11.— 

ngan Almarhoem  Boe- 
djangga Kalipah Apo. 

» Gamelan Degoeng dari 
Regent Bandoeng. 

» Penoetoep, 

Bandoeng II 184. 
sore Gamelan 

»- Njanjian anak-anak 
» Degoeng muziek 
»- . Lagoe2 Melajoe 

malam Perkabaran 
Leloetjon dengan Game- 
lan Soenda 

». “ Musiek Tionghoa 
» “The Hawaiian Boys 

. Wawatjan Soenda kara- 
ngan Almarhoem Boe- 
djangga Kalipah Apo 

» Gamelan Degoeng dari 
Regent Bandoeng 

»  Penoetoep. 

B.R.V. 

Saptoe 28 Maart 

pagi Concert pagi 
». Penoetoep 
» Muz.-gramop. 

—- Batavia) 
Maziek gramophoon (se- 
moea zendergj 

A Luuchconcert 
Muziek dansa 
Penoetoep 
Penjiaran Timoer 

» Het Boris Lensky Trio 
malam The two willards spelen 

» Pemandangan loear ne- 
geri 
Cabaret programma 

. Concert oleh ,Oud-Bat.« 
.. Muziek gramophoon 

Murziek dansa 
Penoetoep 

siang 

» 

lohor 
sore 

8 
$$
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Voetbal di Lahat 

Pendapatan bersih 

Pertandingan P. T. I. D. 

Menjambocng kabaran sebagai.doe- 

(tjoema 

Ipaksa bekerdja keras. 

Yen 

(B.V.O. terrein) tan bersih boeat Asib. 

| Pemain tennis Tionghoa berangkat 

IGordonlum dan Kho Sinki telah 

berangkat ke Europa dengan menoem 

'litoe W.O. Cho y dari Cambridgeblue, 

Idari Neuw york berlajar menoedjoe ja! 
: oleh redactie. 

boeat Asib. 

Sebagai telah kita kabarkan djoega 
bahwa pada hari Minggoe 15 Maart 
jll. diveld Uni Lahat, telah dilang 
soengkan pertandingan persahabatan 
antara moerid2 H.L.S. Lahat contra 
moerid2 H.I.S. dari Moeara Enim. 

Penonton tidak begitoe banjak, se- 
bab sebeloem pk. 4 mendoeng telah 
kelihatan alamat hoedjan akan toeroen. 
Tetapi sjoekoerlah sebeloem itoe kaar 
tjis telah didjoeal djoega. 

Pemainan ada berdjalan dengan ba 
goes dan menarik hati. 

Djalannja bola, boleh dibilang sela 

sehingga: achterhoede dan keeper ter 

Sebaliknja Lahat, sampai pemainan 
habis telah menggondol kekalahan 

-09 dengan zonder tegen punt. 
'Perloe diterangkan bahwa pendapa 

   
   

samakan 

ke Europa 

Shanghai 26 Maart (Aneta-Reuter). 
Pemain tennis Daviscup Tionghoa 

pang di kapal-post. Di Hongkong te- 
lah mentjampoerkan diri pada mereka 

sedang pemain jg ke 4 Guy Cheng 

Parys.           : penjakitnja datangnja kira2 poekoel 
M.O.8. — Sombo 

ni perman 

loe berada dikalangan Moeara Enim, I- 

'Tetapi sebegitoe djaoeh ta' ada mem 

Pad “&. Ibahajakan baginja. 7. 

Bandoeng elftal — U.M.S.(P.Singkian)| 

loe pernah kita oemoemkan dalam 
s.k. ini maka tentang itoe pertandi- 
ngan jang soedah diadakan oleh Persa 
toean Tennis Indonesia Djakarta oen 
toek mendapat beker dari toko t. Moh. 
Tahir, maka dibawah ini kita moeat- 
kan verslag penghabisan dari pertan- 
dingan tsb. diatas sebagai berikoet:: 

Finale singles: 

Sombodjo —Katili : 6—2, 6—2, 
Koesrin —I. Wiriaatmadja : 6-1, 6-0, 
..Iboeat prijs ke 3. 

Finale heerendoubles: 

'Mohamad/Roesli — Hoesein/Tobing : 
6—4 7—5. 

Finale mixed doubles: 

Sambodjo/J. Soeleiman — Koesrin/Ma- 
rijati : 7—b, 6—4. 

  

  

  

Pembantoe Lahat: 

Tentang Opera tidak dapat dimoe 
at. Perskaart soedah lama dikirim 

mnaajasamn   samp 
e 

— 5 rona 0 

   

     

          
     

       
    

    

   

    

    

  

   

   
    
         

        

       

      
    

            

        

      
       

       

      

  

     
             

     
          

         

            

    

    

  

     

         

     
     

      
    

      

  

   
   

    
    
   
   

  

   
    

  

      
    
   

    

   

  

   
       

  

   



     

  

ADVERT 
Pa aan Aa nana anna arsa Papa 

      

  

    

    

Sana ahh d KORAN ana ka d 

  

    

      
AN AaneammAag 

    

   

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 

Sawah Besar 2--0 

Bila tcean ingin potongan netjes— | 
rapi — tjepat dan moerah, tjoba datang | 

     

pada adres diatas. 
.. Sedia matjam2 kain jang bagoes 

boeat djas, boeat sekarang. : 
—. Djoega disini sanggoep menerima | 
mendjah:t badjoe perempoean — mem | 

.borduur — pasang renda enz, peker- | 
djaan ditanggoeng rapi, harga mela- 
wan. Bikin pertjobaan moelai sekarang, 
poedjian tidak perloe. $ 

$ An at NN 

  

   

  

STEP RwALITEIT S SCHOENMAKEKI!" 

Batavia-Centrum 

Pakalipan No, 89 

   

Moh. SJARIEF 
. Cheribon |f | 

Tjotjok dengan| 

kemaoewan 

pem beli 

  

  

Residentieweg no. 8 Se ta Bandoeng 

TARIEF KAMER2 

Sehari-semalam 1 orang — teki. — f 1.50 | "Pagi dapat koffie 
si mn Si TOM Man AB cm TA saga saesoe dan roti. 

Sehari-semalem 1 orang — 2eki. - fl.— | Sore dapat hee. 
. MA TS Sa 

| Djoega terima tamoe boelanan (Maand!ogie). Tarief menoercet zaman 

| dari F 15, — sampai F25 — seorang dan boleh berdamai pada E'ge- 
| nares, : Memoedjikan dengan horma', 

LTIANA" Harap diperhatikan 1 
. Oentoek mengentengkan pekerdjaan 

  

|djangaa diadreskan pada orangaja. 
Djoega diharap dengan sangat me- 8 

  

  

    

  

  

  

  

3 

    
2g” 

$ Onderlinge Levensverzekering Maatschappy 

»"BOEMI-POETERA' 
DIOKIJAKARTA 

mena memanen amen 

| dalah satoe assurantie tanggoeng djiwa kepoenja'an bangsa awak 

jang telah terkenal oleh semoem, terboekti dari dimana mana 

terdapat verzekerde atau Ageni dari Maatschappy kita ini. 

Poedjian tidak perioe lagi. Mintalah dengan gratis prospectus 

pada Directie atau Agent2 diseloeroeh Indonesia. 50     
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

          

" ae PENS ON ANE ERA 

2 
T 

.GENTLEMAN” £ z 

F2 & FF 4.50 Si 

PER PASANG 2 £ 

S 2 

L 

.ECONOMY" 2 S 

FP 350 — F4.— Xx 

PER PASANG Lg 9 
4 

O Hg mag 

z9 
z Eka 

“SHIRLEY" Or 
P2— — F3— & : 

PER PASANG - 3.4 
Pama 

£ 
z : 

: z 2 
. 5 8 

« TJIANDJOER” 8 s 

Ir2— — PF3— : 

| . PER PASANG Senen 75 t/o 

Trambaan 

BATAVIA-C. 

  

  
  

Maandblad Bergambar dari persatoean Prisji 

Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

Oplaag 6000 Exemplaren 
. Dikirim perljoemah kepada leden P. P. B, B, dan dibatja oleh iangganan2 
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga abonnement boeai Hindia, 

f 5.— setaon atawa 12 nomer, f2.50 setengah faon atawa 0 nomer, pem- 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah laon alawe 6 nomer. 

Lapangan bagoes dan iocas oentoek reclame dan advertertie. 

Menghadepi hasil besar dan menjenangken, tariefnja rendah dan beriang- 
ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 
Ingetlah, kalangan Regenischapsraad afawa Reg. Werken jang terkemcedi 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabany P. P, B, B. bisa men- 
djadi lapangan advertentie djoega. 
Perminta'an langganan atawa perljontoan Pemimpin, mocal adver- 
fentie atawa farief, serta masoek lid P, P. B. B, foelis pads. 

Administratie. 

Batavia-Centrum (R, Salehlaan 18, Paviljoen| Telsfoon No, 3071 WI. 
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Aden 

Santi Sworo-Loro Djolo 

Olah Bapa Dja — Marsch 
Hati Iboe (Lagoe Ambon Hawaiian) Miss Jacoba & Partner 

PLAAT SAROE 

Dari mana Datengnja Krontjong—Kr. Blues S. Abdullah 
Moesim Oedjan — Kr. Waltz 

Jaman (Lagoe Arab pake Harmonium) 
“(idem) 

Tjimploengan- Extra (Lago: Soenda) Nji R. Hadji Djoelaeha 
Lindeuk Djapati-Mamaos & Muz. Vg. Poesaka Soenda 

k Santi Sworo-Ngestirahajoe (Pelogl| Nj. B. Malangresmi 
iPelog) Nj. B. Mardoelaras 

Rosy Cheeks — Rumba Hawaiian Syncopaters, Batavia 
Shine O Haverst Moon Hawaiian Syncopaters, Batavia 

IFirma Hoo Soen Hoo 
IK Songojoedan 56, Telf. 1074 N 

SOERABAIA 
Pekodjan 

SEM 

Pantjoran 32A, Telf. 1076 Bat. 
BATAVIA 

    

— Miss Jacoba & Partner 

222) Kloearon boelan Maart 1936 
Li da (an 

S. Abdullah 

S. Moehamad 

S. Moehamad 

96, Telf, 1074 

ARANG 

  

   

  
BOEKTI dan KWALITEIT 

Oogdruppel Tjap Koetjing menanggoeng dan menjemboehkan 
100 pCt. segala roepa sakit mata sekalipoen Trachcom. Satoe-satoenja 
obat mata jang bisa menambah terang penglihatan toea of moeda. 

Kekogatan rahsianja Tjap Koeijing orang jang poeloehan tahs2n 
boeta bisa melihat dan terang koembali, boeat Tjap Koetjing tidak'ah 
heiran. 

Banjaknja Boekti menoendjoekan Kwaiite't, 
Kita sediakan tiap-tiap U poenja langganan. 

- Harga 1 fles A 10 gr. f 0,25 harga 1 files B 30 gr, f 1,50 harga 
1 fles C 30 gr. f 2,50 

Bolet mintak pertjobaan GRATIS 
CATTAULINO Koentjinja tenaga laki-laki dan menambah kekogatan 
lahir dan batin. 1 fles speciaal f 0.50. Djamoe 1 pak f 0.25 

CATAPODIE Ialah boeat memerpertahankan roesianja perempoean 
jang bersoeami, 1 fles reciame f 0.50 

TAULIN OLIE dan TAULIN ZALF Boceat roepa2 penjakit koelit se- 
— perti Panau, Djerawat, Koekoel, Ketoeaan dan lain-lain 

1 fles 10 gram-ft0.25. 1 pet zali f 0.35 
POESPOLIUM Obat Paling mandjoer Loeat perjakit Rheumatiek dan 

sakit pinggang serta lain-lain penjakit jang baroe atau lama. 

The Cat Medical Hall 
BATAVIA-CENTRUM 

Hoofd Agent Batavia Roemah Obat .,Tai An Hoo“ Glodok. 
Hoofd Agent: Boeat Cheribon dan daerahnja Roemah Obat 

»SENG HOTONG« 
Toko Che: Handel ,De Ster“ Soekaboemi, Toko Liem Hian Leng 
Indramajoe, Toko Tjiam Boh Touw Bandjar ss-wl., Toko Oeij Ni Sin 
Gempol Tjilamaja, Toko M. Wiranta (Toko Oesaha) Bandoeng, Toko 
Sadjoesi Buitenzorg. 

Tjari Agent baroe seloeroe Indonesia: 

Bisa dapat dengan Rembours, jarg paling selamat kirimkan wang- 
nja lebih doeloe. 

Kliniek Dokter Koetjing menerima mengobati segala roepa 
sakit mata sampai baik. Pagi 7 —9 Sore 4 — 6 

Jadministratie bila tocan-foean mengirim 
wang langganan ijoekoep- dengan adres 
ADMINISTRATIE ini Kn Tn 

noelis afzender biarlah terang. 

tadjam penglihataar 
gampang pakai, gampang bawak, gam- 
pang simpan, ana si o 

Hargi model boender f 2,50 
- Harga jang fi,is ' f 1,80 
compleeci @lmnja S x opname 

Ptarga lai nongkos, ketjoeali kalau pesan 
6 bidjt dan kirim wang lebih dahoeloe 
ongkos vrij. 

  

KKASATRIAN 
Kadjiweg 48 — Batavia-Centrum 

Masih menerima mceerid boeat: 
 H.LS, dan Schakeischool, 

H.. Handeiscursus, Cursus K. ALE. 
Typen, Bahasa Belanda dan 
Inggris. 

Orang toea moerid2 dapat KINDEk- 
TOELAGE. 

  

Tabib M. Ibrahim 
Kali Lio Straai No, 3 sebelah 

Rialto Bioscoop Senen Batavia-C, 
Wang bisaskombali 

Specialist impotentie Ipeicehj dan 
ambei (wasir) 

tjing nanah Genouria, 3 sakit perem- 
poean Shyphilis, 4 sakit koerang koeat 
IPeloeh) Impotentie, tanvgoeng bisa 
baik dalem 18 hari, bales tida baik 
wang kombali, sakit TBC. Djoega 
bisa mengobati roepa roepa penjakit 
seperti penjakit, sakif kentjing manis, 
Rhumatisk (sakit finoe lince stawa 
badan mati separo), Sakit maia, sakit 
batoek besaratawa kering, sesek napas 
(Asthm3) Peremposam kotoran tida 
tjotjok, dan lain2 penjakit mengobati 
sampe baik. “ aa 
Roemah obat saban hari boeka moelai 
djam 8 pagi sampe. diam 8 malam, 
N.B. Segala penjakit bisa mengobati 
zonder operatie Ipotongl. 

Obat ramboet poeti bikin ramboet 
hitam, sekali pakai bisa tahan 4 

1 fesch PF 1.50, ! 

Obat2 bisa kirim dengan 
rembours Se 

Memoedjikan dengan hormal 
TABIB M. IBRAHIM 

Kali Lio Straat No, 3 — Senen Bt.-C       

    
  

  

asal moerah. 

2 Minoemlah 

anter di roemah. 

          

Djangan selaloe memikirkan 

Diaga kewarasan toean, lantaran sakitan 

itoe jang bikin banjak keloear ongkos. 

Minoem djangan sembarangan Thee sadja, 

bok PATOEAHWATTEE-THEE 
ditanggoeng menjenangkan, harganja poen tjo- 

 tjok dengan djaman tjoema f 0.40 per pond 
dan f 0.22'/2 per '/: pond netto, didalam kota. 

Abonnes Pemandangan dapat rabat 10 pCt. di 

Tjoba dan pesenlah sekarang dj 

anna 

  

Malaise 

#     N
A
N
 

  

cega 

    

sadja 

2, ADM, 

TOKO DELIMA SENEN — BAT-C 

1 Sakit Ambei (Wasirl, 2 sakit ken- 

boelan, tanggoeng tida loentoer harga. 
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koe | goehsoedah berani | 

    
menderita ng 

  

          

      

     

ketjintaan 

ng-orang Islar 
tkan peladja 

  

ig membela bangsa Syrie dinamakan biasa. Apakah karena. diberhentikan- 
pentjoeri2 kepada 

La bangs dan noesanja. . Keada 

ilan demikian il eiran 
nja pemerintah Frans jg tadinja me 

toe menjebabkan heiran 

Idan bersedia boeat 

|tij Watd, itoe pari 
. Ibersemangat, t. Nahas : : 
Ipin dari partij itoe, djoega tidak ke    

  

“Isoepaja dengan segera Syrie menilai | p 
Ikemerdekaannja, ——— 

Mt BABA || 

— (nama Al-dj 

Idoedoek soepaja bertauladan dengan 

Ipemoeda2 di Mesir dan Syrie. . 

  

   

  

    
     
   
    
   

APN ANYA IN 
kepada kaoem Moeslimin 
“apabila salah satoe dari/ 

enderita kesengsa- 

orang2 Islam di mana2 
, mesti merasai poela | 
saudaranja seagama | 

Karena agama Islam ada me: 
    

        

     

     

        

    

     

    

   

  

   

satoe badan dan djisim, djikalau satoe 
a dari djisim itoe mendapat 

atau loeks, maka seloeroeh badan 

apat tidoer. : 

djaran agama Islam jang se 

Imoelia ini, kalau kaoem Moeslimin, 
teroetama sekali ketoea?nja, tidak mem 

|. perhatikan ada mendjaganja soepaja 

0. hidoep soeboer, jaitoe dengan djalan 

| menjiar-njiarkan diantara kaoem Moes- 

—Iimin, masing2 ditempat dan negerinja, 

| maka soedah tentoe peladjaran2 itoe 
'hanja tinggal tertoelis diatas kertas sa 

hadja: Ibarat pohon jang baharoe bibit- 

nja ditanah, kalau bibit itoe tidak di 

mx dan didjaga baik2, tentoe men 

di-sia sia dan tidak bergoena. 
Ne 

  

   

      

   

      

   

    

   
   

      

    
   

  

    

   

   

    

    

  

roeh alam insjaf,” dan hoekeen2 

agama Islam senantiasa diadjarkan ke 
a'pemeloeknja, baik dengan pidato, 
dilnja, maka perasaan perhoeboe- 

   
     

       

       
     

   
   

  

   

    

   
   

    
   

   

veroen medan pepera 
n diantara 

   

     Oo 

    

   
     

    

5 ngoenkan 
— roes da 

    

. cesahanja 

egeri tidak boleh tid 
di     

           

   

  

     
     

  

   
   
   

        

   

    
   

  

ty! toete peladjaran serta mengenalkan.di | »Ixi, maka -distatioen ada terdengar s0e apalagi Inggeris sedang 'atoer akan 

mat. menarik perhatian difboeka kanaal baroe, moelai dari Pa- 
1 mereka-sekalian,. jail lestinasampaidi Agobah :tadi, dengan |moe: hitoengan- (mathematisch) dan 

persatoean Arab !!| meninggalkan - suez kanaal, jg” kalau 
n negeri—Arab!!|ada peperangan soesah ditoetoep, se 

| ngoepamakan kaoem Moeslimin sebagai | 

erasa sakit poela dan lantas 

c Itoejg. melintas itoeakan 

| karena pergerakan Islam dise-| 

n|dan achiratuja. Pekerdjaan jg. paling 

. | waktoe jang soekar dau berbahaja.ini 

kilialah segala tindakan jang 

n € a kepala? perang| 

'itoe, ialah Wahbi Pasha 

perasaan jang haloes 
. didikan Islam, | 

dengan sejakin2nja, bah Arab da 

antara ablinja jg tidak | 

i orang2 jg dej NN NA dut anpaka 
tapi ketika Pia jang mengambil peladjaran di Mesir: 

| lam hati sahadja, tetapi ketika studen 

ngatakan keadaan disana tidak bera 
pa dikoeatirkan, sekarang terpaksa 
mesti mengakoei keadaan jg sebenar 
nja, serta mengoemoemkan bersedia | 

nja pemerintah Frans oentoek menga 

dakan pembitjaraan dengan anak negri. 

HIDJAZ 

Ibn Soe'oed berbitjara 
Ketika Ibn Soe'oed dalam pepergihan 

dinegeri koewait, ada diantara pen 
doedoeknja jg madjoekan pertanjaan 
tentang fikirannja terhadap keadaan 
jg amat genting dan bagaimana.mes 
tinja kaoem Moeslimin berlakoe. De- 

ka manis, Ibn Soe'oed laloe mendjawab 
pertanjaannja tadi, jg ringkasnja ada 
terseboet dibawah ini : 
'Doenia sedang melaloci keadaan jg. 

amat soekar: dan sangat berbahaja, 
dan kalau malaoeinja itoe tidak de- 

ngan hati2,.din berbisap diri beroe 
lang oelang lebih dahoeloe, ten 

binasadan hantjoer baoer 

Kita berdo'a kehaderat Ilahi 

jang Maha Rahman dan Rahim, soe- 
paja bangsa. Arab choesoesnja dan Is 
lam oemoemnja, Allah s.w- memberi- 
kan taufig kepada mereka sekalian da 

lam mendjalankan kebaikan doenia 

gaknjaakan menanam be- 

: menolong. Dan dalam 
n sekaliannja itoe, hendak 

a jang telah dia- 
ceran, dan Soen- 

g sahih. Dan berpega- 
kan apa jang telah di 

leh nenek mojang kita 
, serta mengerdjakan. apa2| 

1 rloe menoeroet keadaan za 
aan dan ahlinja? | 

      — MESIR: 
'Mesirdan persatoean 

    

na pemimpin dari banga 

Tesir berkerdja dalam mem 
to bangsa Arab, tetapi mes- 

| dilain lain negeri hasil peker- 

. sangat menjenangkan, toch 
h sahadja mendjaoehkan 

ak soeka tjampoer dalam 
n tsb. Oentoeng benar da 

mempoenjai banjak perse 
erima haloean jg amat 

    

    

   

        

  

   

ndoedoek2 negeri2 Arab. 
erdjaan jg belakangan ini 

nangkan, karena jg pertama se it 
tijknja, ialah 

    

Samboetan itoe tadinja tinggal dida 

ten dari Irag datang mengoendjoengi 

Mesir, oentoek melihat2. dan. menoen 

'oed, dan tertjapai 

n L 
   Isek 

h tjinta menjintai, danj . : 
Antang Pn (semangat mereka jang begitoe meng- 

“ Idari djosmblah itoe, dan jang soedah 
lada pemerintah masih perloe- banjak 
“Ikapal2 terbang, dan djoemblah jang 
. Imestidiadakan, menoeroet:, poetoesan 

Iboesah kapal terbang, dan. ongkosnja 

h. ini, pekerdjaan itoe di-| 
lagi, karena dianggap masaj 

eh sekalian radja radja | 

'samboetan lebih dari pada| pemerintah Inggeris merasa perloe se 

. serta jg.| boeat-didjadikan pangkal kekoeatan da 

| Pa didjadikan sebagar pang 

Ladanja daja oepaja $ TR Kn : 
yrie. jg.lantas| Assislent bij de Geneesk.Hooge School |lah ia kemana2 negeri lain dan begi- 

ALA PAN Va La NMEN AN LAN MNAyNLa 

memberikan per 
ja, sehingga par 

' terbesar 
s3 Pasha, pemin 

    
    

  

tolongan setjoekoe 

gatau kawat tanda keinginannja 

      

   
   
   
     

   

  

     

“Terbit kembali 

i ada terbit ba- 
diantaranja soe 

ng terkenal dengan 
h alislamijah, 
soedah ditoetoep 

“karena ditoe- 

mocat artikel jg 
oet kepada pen 

    

  

kantetapi sk. ini 
oleh fihak pendja 

pedas, bahkan meng: 

Dan setelah berapa hari berhenti | 
terbitnja, roepanja kini diberikan idzin 

kembali, sehingga terbit sebagaimana 

'nja itoe, soerat kabar ini tidak . akan 
menoelis lagi apa2 jang dirasa perloe 
dan bergoena oentoek tonah airnja dan 

bangsanja, itoelah tidak, dapat dipasti 

kan, bahkan -dengan jakin, kata pen- 

noelis apa dianggap perloe, ketjoeali 
toelisan. jang tidak: mengenai: keadaan 
jang sebenarnja, ta'kan diberikan tem 

pat, bahkan kerandjang roempoetlah. ba. 
hagiannja. Dan semasa sesoeatoe-toe- 

kan soeal jang benar,/meskipoen per- 

bintjangan itoe tidak disoekai oleh si- 

apa poen djoea, tidak oeroeng akan 
dimoeat djoega. 

'Memperbaiki Mesdjid. 
Oentoek- memperbaiki Mesdjid di 

Palestina, jang terkenal dengan nama 

Mesdjidilakso, maka pembesar2 ditem 

ngan amat gembira dan dengan Moe at terseboet meminta dari ahli per- 
gerakan di Mesir soepaja dioetoes gbej 
berapa: orang jaeg ahli dalam soeal 
terseboet, permintaan mana dengan se 

gala senang hati diterima, dan tidak 

berapa: hari lagi akan berangkat dari 
Mesirtocan Mahmoed Ahmad serta 

pengikoet2nja, siapa soedah lebih dari 

termashoer dalam memperbaiki. mes- 
djid Fagoeng dinegeri negeri Islam. 

TOERKIE. 

Soeal Penerbangan: 

- Perhatian pemerintah Toerkie ke- 
pada'soeal penerbangan pada beberapa 

tahoen-ini ada sangat loearbiasa dan 

dari fihakanak negeri poen perhatian 
nja tidak kalah perhatian pemerintah | 

an' penerbangan di Toerkie, dan perha 
tian pemerintah, ada disebabkan oleh | 

kobar:-djadi pemerintah maosoftidak 

maoeterpaksa mesti memadjoekan so- 
al pemerbangan 'itoe- Padatahoerjang 
telah laloe, dermaun dari 'fihak “anak 

negeri -bosat membeli kapal2-terbang, 
oentoek menambah jang soedah ada 
'mengeroet sk. jang sampai dari Mesir 

ada sedjoemblah 21 boeah kapal. Lain 

congres tahoen 1935, adasebanjak-5009: 

pada-tiap2 tahoen ada 30 milioen wang 
mas Toerkie (lirah). Dan kalau soedah 
mempeenjai djoemblah demikian, ba- 
roelah 'Toerkie dapat merasakan - kea 
manam-dari penjerangan oedara-jang 
dikoeatirkan sewaktoe waktoeakan di 
lakoekan oleh fihak moesoeh. 

Agobah.. 

Mendjadipangkal 
penerbangan. 

Meneeroet warta dari soerat chabar 
Jahoedi jang terbit di Ma'an (dekat 
|Agobah), ada tersian chabar, bahwa 

kali kepada Agobab, boekan sahadja 

rati date laoet Inggeris, tetapi dirasa 

kekoeatan . oedaradjoega. Dan .se. 
dang sdiatoer dan dipilih tempat dise 

| belahwmana,akan -didjadikan pang 
Nan kapal terbang jg kini memang ter 
Haloe perloe - Inggeris.dengan adanja 
.kekoeatan oedara ditempat terseboet, 

baliknja kanaal. baroe-ini.. akan. didja 
dikan dibawah kekoeasaan. sendiri. (A). 

CIA | 

ina menjebabkan tidak seorang djoega 

|Mount Meilereau, jalah seboeah goe 

doedoek disana s.k. terseboet akan me| 

lisan dalammana ada memperbintjang. 

nja, bahkan boleh dipastikan kemadjoe/ sekolah pertengahan “dan universiteit. 

Klooster jang tidak bersoeara 

Hanja sedikit sekali orang2 jg me 
ngetahoei bahwa di Ierland diatas per 

goenoengan Knockmelson, orang da 
pat bertemoe dengan seboeah roemah 
klooster (tempat pertapaan gadis iga 
ma Christen) dari Cisterciensers, di 
mana hidoep kloosterlingen (perempoe 
an? pertapaan) didalam penghidoepan 
jg loear biasa dari doenia. Beberapa 
mijl disekeliling roemah klooster tsb. 
dipagari dengan kawat doeri, hal ma 

dapat mendekati itoe roemah pertapaan. 
Roemah itoe terletak diatas goenoeng 

nceng jg tertinggi sekali dipegoenoe 
ngan Knockmelsen. Didalam roemah 

itoe telah berdiam 1.k. 100 pendita2 pe 
rempoean dan perempoean2 jg sedang 

mentjoba oentoek mentjoba mendjadi 
pendita. . 

Tiap pagi djam 4 fadjar itoe lon 
tjeng telah berboenji, maka itoe pen 
dita2 bangoenlah dari tempat tidoer 
nja jg terdjadi dari pada tikarjg keras 

Sesoedah makan didalam kapel ma 

ka dengan segera mereka meneroeskan 
ipekerdjaan mereka: Mereka tidak “bo 
leh membatja soerat kabar atau tijd- 

schriften dan bertjakap2 sesama dianja 
djoega dilarang. 

Sekali seminggoe boleh 20 orang 
miskin mendjadi tetamoe dari koki 
itoe roemah. Mereka diberi makanan 

dan djika perloe diberikan poela pa- 
kaian. Oleh karena tidak seorang loear 

mengetahoei akan roemah isoe maka 

orang2 lerland berikan nama padanja 
, Geheimzinnige: klooster.“ 

Kec Yana 

Bagaimana terdjadinja.perkawinan 

Doea orang laki isteri jg terkenaldi 
Weenen, kedoeanja achli ilmoe njawa 
tocan dan njonja-Buhler telah me 
lakoekan pertanjaan pada 5000 orang 
laki bini, dalam "mana lainnja ditanja 
dengan tjara bagaimana mereka laki 
isteri tberkenalan sebeloemnja mereka 
kawin. Hampir sepertiga dari laki bi 
ni itoe kawim sesoedah berkenalan ba 
ik bertahoen2 lamanja, jg'ada kalanja 
sedjak iahoen sekolah terdjadi 

| perkenalan dan pertjintaan, kehanja- 
kan poela waktoe masing2 doedoek di 

14,6 pCt adalah karena diperkenalkan 
iboe bapanja lataw keloearga lainnja, 
12.8 pCt adalah karema teman sedja- 
wat didalam kantoor, didalam toko 
atau didalam fabriek, 10,3 'pCt kare 
na bergaoel dikalam vereenigingem, 
8,9 pCt didalam pertemoean sesama 
pelajaran atau pelantjongan. 7.2 dida. 
lam roemah sakit, 8.1 perkenalan ber: 
main muziek. Hanja 2,5 pCt jg terdja 
di karena pertemoean jg tidak disang 
ka2, karena kehilangan kaoes tangan 
pengambilan pajoeng dll. 

iakpaas 

Orang. jang. mendapat. rasa. mem 
bikin kertas. 

Pen getahocan tentang membikin ker 

tas telah didapat di Tiongkok didalam 

tahoen 1905. Achli2 sedjarah Tionghoa 
mengatakan . bahwa jang. mendapat 

rahasia itoe ialah seorang Tionghoa 

bernama -Tsai Lun. Hingga tahoen jg 
terseboet diatas, maka orang2 Tionghoa 

demikian djoega sebagai bangsa2 lain- 

nja, menoeliskan boeah pikirannja di 

atas daon2 palm (di Indonesia diatas 

papan tipisdam pada kain2 soetra. 
Kebeneran sekali bahwa -pendapatan 
'Tsai.Lun itoe timboel dizaman jang 

nana. telah sampai 
semasa tampoek kekoeasaan Tiongkok 

dibawah pimpinan Keizer Hoti. Pen- 

dapatam rahasia kertasvadalah sangat 
penting sekali bagi 
'Tionghoas Didalam sAnnalen der Han- 

Dynastie tampak tertoelis, bahwa bib- 

Hoti berisi tilak koerang dari 3.123 

gjair (poetisch). 
' Beberapa abadi 

maka, orang2 Arab mempeladjari rasia 

  

    
Arts,       mengirim kawat. sebagai. simpathi, 

pergerakan -itoe. sama. 

mana pernah dimerdekakan manakala 
mereka memboeka rasia 'itoe. 

. Waktoe orang? Arabsoedah menge 
tahoei rasia kertas 'itoe, maka tersebar 

toelah negeri-beladjar Europa beladjar 

'daon pisang atau pada bamboe “Red.)| 

makmoer di tanah Tiongkok,.zaman 
dipoentjaknja | P 

3 Pl lamanja bangsa 
'Tionghoa menjimpan rasia kertas itoe| pahwa te. 30 Maart Raad AN oetian 

Pertama .didalam abad jang ke 8| hendak. memeriksa perkara Dr. Born- 

  

Peringatan Kartini di Djokja 

Seperti biasanja pada tahoen2 jang 
soedah, maka pada tahoen ini, besok 

pada hari-Kartini, jaitoe djatoeh pada 
hari 21 April jang akan datang, di 

Mataram oleh perkoempoelan2 kaoem 
perempoean teroetama, akan dilang- 
soengkan poela hari pertemoean peri- 
ngatan Raden Adjeng Kartini almar- 

hoem. Kabarnja peringatan tidak di- 
jadakan seperti biasa oleh perkoempoe 
lan masing2, akan tetapi oleh per 
koempoelan2 itoe bersama2. Adapoen 
jang dipilih mendjadi ketoeanja itoe : 
peringatan jaitoe njonja dokter Sahir.— 

sena pama 

Itoe perampokan di Tamboen jang 

mengorbankan djiwa 

Tentang itoe perampokan di Tam- 
boen, dimana satoe korban mati di 
tembak nama "esan, bisa diwartakan 
lagi, itoe kedjadian dikampoeng Bang- : 
kongreng, letaknja djaoeh dari penga 
wasan politie. Itoe korban jang mati, 
ada toean roemah. 

Itoe perampokan terdjadi djam satoe 
malam, itoe toean roemah sedari soreh 
rebah “di serambi-moeka. Sekonjong- 
konjong ia diredjang oleh toe pen- 
djahat2. Ia tjoba melawan, seketika 
djoega itoe kawanan rampok goenakan 
sendjata dan poekoel sampai keleear 
darah, toean roemah tjoba berontak 
dan lari, ia lantas ditembak. 

Isterinja toean roemah tidak loepoet 
dari penganiajaan boeat oendjoek di 
mana simpenan oeangnja. Ini perem- 
poean telah oendjoekkan iapoenja oe.... 
ang jang disimpan dalam toempoekam 
beras. ain peremoean familienja jang 
tjoba lari dari pintoe belakang, dapat 
diringkoes oleh itoe kawanan pendjahat 
dan diloloskan barang perhiasannja. 

Sesoedahnja merapikan barang2 hing 
ga berdjoemblah seratoes lebih itoe 
pendjahat2 merat. 

Prijsvraag Sonoboedojo 

Beloem-selang berapa lama ini Mu 
seum Sonoboedojo di Djokja telah me 
ngeloearkamn satoe prijsvraag gambaran 
diploma dan Medaille jg terbaik sen- 
diri, dari kalangan. moerid? sekolah 
merengah. 

Demikianlah ada telah masoek se- 
djoemblah 10 gambar diploma dan 9 
bocah. gambar: Medaille. Dan menoe- 
roet. oedjiamn-koemisi jg telah ditentoe 
'kan, mekajg mendapat prijs no. 1 
faitoest. Soeparjan. moerid dari AMS 

oentoek gambar Medaille t. Soebyak- 

di Toengkak Djocja Selatan, bernama 
Soetedjo. Dan oleh karena gambaran- 
nja boleh djoega, akan tetapi menoe- 

roet ketetapan koemisi jg mendapat 

prijs hanja gambaran? dari moerid: 

sekolah “menengah sadja, maka anak 
tsb hanja-mendapat diploma. 

Prijsvraag ini selain bermaksoed,, 
agar anak mempoenjai nafsoe oentoek 

-barannja jg terpilih itoe akan diboeat 

daille boeat konkoers» Sonoboedojo jg 

masih akan selaloe diadakan, sebagai 
hadiahnja. 

Gambar Sonoboedo- 
jodi sekolahan?” 

minta soepaja gambar? kepoenjaau 

Sonoboedajo dapat dipindjam boeat 

ada anak-anak, dapat diperbolehkan. 
Maka kesempatan jg pertama telah di 
pergoenakan oleh perg. T.-S. dimana 

museum Sonoboedojo ada sebagai be 
stuurslid. Gambar? tsb. ditempelkan 

pangkaliotheek Keizer semasa zaman Keizer dalam roeang sekolah sebagai tentoon 
stelling dan orang ramaipoen diperke 

djilid-jg  tertoelis dalam bahasa- Tiong nankan melihitnja.hari Ahad-hingga 

hoa jang toea-sekali 2.705 boekoe2 hari: Raboe jbl. ini. 

jang mengoepas -so'al filosofie (ilmoe 

filsafat) dan lainnja berisi tentang il- /Dr: Bronhaupt di moeka D joestisi: 

Membhikin sakit hati 

mewehjassna 

Cercle Hellendoorn. 

Aneta mengawatkan dari Soerabaja, 

haupt jang membikin sakit hati Cercle 

eh sn itoerdari orang2 Tionghoa. Lain dari 4 $ 

EN Loladah “Kwita pada 'itoe djoega adalah San Pe si Boa 
Pindah ke Kwitang 7 " ! BEAN bu Una k 

aa Af Matt emak eh: oranga Tionghoa Jang tertangKAP | 'Grdonansi dan Verordening 
ah teli3996 Welt. mdg- jang telah memboeka rasia itoe, orang2 Ne balai serba 

Sajan 
n - 

richtingen. 

Diberitakan oleh Aneta dari Bogor, 

bahwa telah ditetapkan dengan 1 

sil seboeah. ordonansi dan verorde- 

ning Pemerintah. oentoek . keperloean     djam “bitjara 5-7 sore 
sa 

BALAP an Ae de MEN KON 5 $ 1 
Bad MN and aa BINA LA Tn ad pe 1 : 13, 

PEN AKA AR BI NA 

  

membikin kertas. 

  

landswerkinrichtingen. 

bagiam:B,: boeate gambar diploma, dan 

toy Selain itoe-diantaranja jg mengi- : 
rimkam- gambar?“ ada terdapat anak- 
dari sekolah HISgoebernement kls. VI 

| soeka menggambar jg baik, poen gani- 

cliche goena dibikin diploma dan Me . 

Dikabarkan kepada sekolahan? je 

'sementara- oentoek diperlihatkan ke- - 

Ki Hadjar Dewantara sebagai ketoea-. 

achli2 bahasa loja, poen djoega dalam kalangan itoe 
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Tida berasep — KOEWAT — GAMPANG en RINGAN DipA- 
KENJA. Merana oleh semoea njonja pembeli — Na di 

S.S. restauratiewagen. 

OUICKMEAL 2--api f 35,— 3- api f45.— 
GEM BLUE FLAME 2-., 518 50 3- , , 25.59 

OVEN S. dari 7 5,50 

PASAR BAROE BATAVIA-C,   

    
    

Toko TIO TEK HONG £ 

   

  

| Kleerma ker 

ImwoEbaBami| 
ex toekang ditoko Oger Freres 

jon Binatoe No, 18 Gang! Batavia-Centrum 
——na 

  

oes enak dipak   

Ih seboet diatas. ing 

- . Harga pantas menoeroet djaman. 

: MOEDA HAM 

Djikaloe tocan2 ngin potongan j jang 
ektikeniah saja 

: ija (pekerdjaan dikleermaker jang | 

39 

PELADIARILAH "23 
djam 10 maiam. 9 

Nanah Inggeris, 

Pa Di dan banjak peladjaran lain Un- 

Sekolah djalan 6 taon seni sebagai orang dewasa 
bisa bitjara dalem 3 boelan, Sekolah diboeka moelai djam 5 sampai 

METROPOLITAN ENGLISH NIGHT SCHOOL, 
“10, Schoolweg Noord, 

pena Pe 

The Supervision Of Experts. 

D itanggoeng » 

Batavia- €:     

  

pembeli, pelajanan rapih dan 

“harga pantas 

Ten 

INOVELTY STOR 
: Pasar Baroe Straat 14 

: PALEMBAN G 

  

SEDIA TJOEKOEP : obat sena- 
Ipan, kip, patroon, prof, pena 
boer loper d.I.I. 
Toko baroe tentoe barang baroe. 

  
      

MM an: | 

| Tempat: dekat, boeat menjenangkan 

16: Hir 

  

  
Belandja selamanja pada - 

TOKO DELIMA 
PAKAIAN TOEAN DAN -NJONJA TJOE- 

Djas hoedjan jang tebal harga 2 — 
Kelamboe soedahrdjadi ne. 1 f1.40, no. 2 

Tjoekoep tersedia saroengdjap padi, tiap “ 
kawat, tjap ajam, tjap koentji bikinan Indo- 
nesia. Harga boleh dioedji dan banding. 

KOEP TERSEDIA 

T-200 no, Set     

E 

2 

  

Senen 83 

      
    

   

  

   
   

   

      

   
   

   
   
    
   

            

   

  

   

    

     

    

      

   

    

   

  

   

     

      
   

    

    
    

  

     
     
   

  

   
   
      

   

  

   

    

    

    
   

      

     
      

beroemah-tangga 

djabannja, hingga soedah 

— Ian tiada tentoe, keloear 

: peranakannja letjet serta 

  

PERTJIN' AAN. 

  

  l g atas.     £ BIDAD: Tr 8 tea pa 

boelan dioega. 

RIOS: jang isi 200 Pil. 
Mn an P An 2 isi 50 Pil js 

5 Beloem terhitoeng” on al 
5 Ta . Kapan tida a al 

ari kaan jang actief adi n) dimana- 
1 berdami db, doeloe. 

    

     

  

ukh AMpORTEURS: 

| saat dan . kebagoesanja 
a “ modernnja kota Bandoeng, jang 

| dan keliroe lagi, dapat se- 
n Parisnja Poelo-Djawa, ' sambil 
ngeloearkan dari sakoe djasnja, | 

— Ibei 2 briefkaart jang bergambar 
Ikan pema dangan kota Pengoaan dan)” 

daer nja. Ig 

  

n tjerita Rd. Bagoes itoe di- 
1 dan diperhatikan soenggoeh2 

, Serasa ceka Aminah 

"lok sebab Ra. FHapaa Tenang 
'paindat benar berkata2 serta dengan 
gerak tangannja djoega, semakin ber- 

. Itambah2 asjiknja Aminah mendengar- 
- Inia, sebagai kata Betawi: ,Oede asin: 

digaremin lagi." 

Kira2 2 atau 3 djam Rd. Bagoes 
deedoek2 berdoea Aminah itoe, tiada, 

tra eling -Tang-| 
P $ Garoet, Berpatjoe   

(OBAT KEPOETIAN) 

. Obat paling sampoerna boeat ketentreman jang. 

PIL BIDADARI ada soeatoe obat jang Bali baik oer 
toek penjakit orang prampoean, ia poenja kemoestadjaban 
soedah njata benar bisa menjemboehkan segala penjakit 
didjalanan darah dan penjakit diperanakan. 
PIL BIDADARI obat jang teroetama betoel kemoesta- 

dapatken banjak poedjian jang 
|. sanget besar dari antero orang prampoean jang telah 
. - goenaken ini obat, marika bilang inilah obat jang haroes 

|... dipoedja sebagai KERAMAT, dan semoea achli-achli obat 
. Gjoega memoedji betoel kemandjoerannja PIL BIDADARI 

|. Adapoen kekoeatannja jang teroetama jaifoe bisa me- 
. njemboehkan segala matjem penjakit jang dari djalannja 

- darah dan penjakit-penjakit diperanakan seperti: jang 
. mengelocarken darah poetih (kepoetian), bengkak dikoelit 
dalam peranakan, peranakannja kekedjoetan, datang boe- 

darah dari peranakan dilain 
penja, jang kemaloeannja berbaoe, gatel dikemaloean, 

pedih, tangan kaki dan ping- 
. gangnja sakit seperti ditarik-tarik, sakit sesoedahnja ber- 
“salin dan selainnja dari itoe oentoek mengekelken per- 

' hoeboengan SOEAMI-ISTRI. Pendeknja inilah obat 
| jang boleh dibilang SOEMBER JANG INDAH OENTOEK 

boeat terpakai 10 Minggoe per doos F 4.25 
ae en 
Sau 

aa TE dan F 0.55 

: Bi DARI tida Jimin aa 1 “bia Warooee 1 minggoe. Diantara obat-obat penjakit : 

btarken sadja hingga 1 minggoe. 
Gdipakei bikin perdjalanan, diwaktoe lakoeken segala pe- 

. lain. Selaloe ini PIL BIDADARI ditjintai betoel oleh 

TT kentjing jaitoe jang ada ketoelaran penjakit kotor, 
djoega obat penjakit kentjing jang bernama TRIOS. 

: F 5.50 
, 1.75 

a bisa beli dimana-mana toko Japanj jang mendjocai obat. 
| teroes pesan dikami poenja toko. 

na tempat, boeat djoeal lagi, dikasih abat bagoes, 

O & Co. 
Kena “IAIN | 1 na . Molenviet West No. 205 Batavia Telf. No. 205 Batavia 

  

laloe Aminah batnsenlati dari koersi- 
nja doedoek berdjaoehan dari tempat 
Pk toeanja doedoek. 

— Kemoedian Iboe bapa Aminah poen 
mentjeriterakan hal pekerdjaan jang 
|baroe diperiksanja itoe,-d.l.I. 

| Demikian djoega Rd. Bagoes ta" loe 
Ipa mentjeritakan hal keadaan segala 
penghidoepan paman2 tani, mengerdja- 

».Ikan sawah2 ladang, pemelihara ikan2, 
Id, L. 2 

Serta ia mentjeritakan bagaimana 
lisesinja soepaja tanam2an, seperti pa- 
lawidja berlipat-lipat hasilnja, hal peng 
gemoek, d.l.I. 

Dan Rd. Bagoes, “djoega berdjandji 
akan memberikan kitab-kitab hal atoe- 
ran bertani (bertjoetjoek tanan| jang 
berbasa Melajoe, tjoekoep ada didjoe- 
al pada Balai Poestaka di-Batavia-C.        

      
e | (ngadoe koeda, balapan) di-Te-Jlama Iboe bapa Aminah poen datang, dengan harga jang sangat moerahnja.   

APOTHEEK ,»BAN ANS 
Telf. WI, 314 — Batavia-Centrum? 

Terima Kecept2 Dokter Boleh 
ambil dan anterken diroemah 
franco. Recept2 dari Apotheek 
«DE VYZEIL» bisa diambil lax 
gi sama Apotheek «BAN AN» 
Senen 83. 

  

   

Bisa dapet pada TOKO 

Molenviiet Oost No. 62 
Parapattan Menteng 28 

belah, kepala 

      
  

dan Toko BROMO Djembatan Boesoek 59 

Banjak minjak ramboet tetapi jang 
mandjoer djarang 
Awas selamanja liat merk se- 

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

ilangken ketoembe, 

  

  

Baroe trima lagi 

Pengiriman dari Fabriek Inggris 

Speda-speda boeat Toewan dan Njonja merk 
»DEFIETS special dari doeloe soeda termashoer 
koeat dan enteng antero Chroomplated (tida 
bisa berkarat) en pake remtrommel model 'baroe 

jang bagoes. 

Penjitjilan seboelannja F 3.50 

n»DEFIETS” 
Telf. 1129 — Batavia 
Telf. 1900 Welt. 

«eko 20 Br 

  

D3 

djadi enteng tida 

  

Kloearan 

Roemah obat 

Jo Tek Tjoe 
Kwitang — Batavia-Centrum 

      

“Tiada beberapa lama, laloe Rd. Ba- 
goes, meminta diri (permisi) peelang 
Idengan tiada loepa mengoetjap beri- 
boe2 terima kasih, jang Ibee bapa A- 

kedatangannja dengan beberapa kehor 
matan. 

Begitoe djoegaorang toea Aminah, 
membilang banjak2 terima kasih jang 
Raden Bagoes soedi datang keroemah- 
nja dan sangat berharap soepaja dja- 
ngan djemoe (bosen-Bt.), datang2 lagi 
sebeloem dibenoemd kelain tempat. 

Gadis Aminah, menghantarkan Rd. 
Bagoes, sehingga dipintoe halamannja 
(ditepi djalan», laloe masing2 berdja- 
bat tangan, sambil berkata2 masing2 
dalam hatinja, jaitoe tali pertjintaan 
jang tersemboenji didalam..,.. hati 
nan soetji, kening dan djernih . 

sekolah . PPP   » Bilakah kita ber . 

|minah serta Aminah soedah menerima | 

"I..,saja tahoenja .. 
jang Kaur dari semasa sama2 ber-|'   

tahoen mana, ... . boszlan 
kah kita berdoea ,... di.“ 

IX. MAINKAN ROLNJA. 

Boeroeng belibis, dipoelau Banda, 
terbang kepaja, sambil terikat. 
Kalau iblis, datang menggoda, 
ta' memandang kaja, dan berpangkat. 

Waktoe dikantoran keassist€enan soe- 
dah sepi tiada ada seorang djoea'poen, 
waktoe itoe almanak dinding dari s.k. 
Pemandangan menoendjoekan tg. 13 
October 19.., kata Djrg. Assistent ke 
pada Mas Korporaal, 

»Pral, tjoba? sadja pergi keroemah 
Pa' Aminah, kalau ditanjai poera2 ka- 
takan habis menagih padjek dikams 
poeng2, sebab sekarang soedah boe- 
lan kesepoeloeh, dan hal ini ...soe- 
dah saja serahkan sama Korporaal 

“beres sadja.. 1? 

pabila- 

Akan  disamboeng 
& 
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