
    

  

Ingen, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort, & 
'|Wassenaar, Voorburg, Wageningen| Sm 

. Idan Nijmegen. Sesoedahnja dilarang,| N8 
|. tidak ada keberatan sekali oentoek 

oen|meliwat batas negeri dan 
|Oostende, Spa dan Monte- Corlo, dll, 

Bi 
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Diterbitkan oleht 
Drakkerij "PB MANDANGAN" 

Dir. R. A. O, DJOENAEDI 

HARGA LANGGANAN: 

Indonesia toe kwartaal f 4.50 

Loear Indonesia Kat 330 

£ 

Boleh  dibajar boelanan, tetapi 

brenti 

Tarief 

haroes diachir kwartaal,: 

advertentie, ketrangan pada 
administratie, : 

  

  

ergi ke 

nja|dimana ada banjak berdiam 'tro- 
aat-|penkollers” (djoega , Kaoem 

          

     
    

    

      

    

   
       
    

   
   
   

  

   

   
    

  

   
   
         

   
   
     

   
   
   

    

   
   
    

    

      
   
   

  

   

       

    

    

    
     
   
    

   
   
    
    

        h pimpinan 

menghadap kepada Mi- 
oe ek membitjarakan 

  

  

maren kita mendapat keterangan 
aoeh dari soerat kabar .Avond- 

Bat.Nwsbl.", diantaranja 
sebab2nja, karena apa 

    
pat atap di atas 

i roemah atau 
ang lain hidoep- 
saja (op hoop 

— seperti okongan | oentoek 
a Belanda, banjak- 

Belanda berkoempoel 

nerajakan pendiriannja salah 
'mah Moeslimin. Sesoedahnja 

oe berachir, diadakan main 
didalai mainan mana satoe 

      

itoe tidak diteroetamakan. 
en zelf is niet de hoofd- 

ita hanja ambil kalimat2 
erhoeboeng dengan 

karena itoe, sokongan 

| Pehganggoer bangsa 
dingin, soedah di 

ng penganggoer jang mendapat 

  

Pe- 
anggoer, tapi mereka tidak oesah 

oenggoe pekerdjaan) oentoek me 
kan oeang tjelengan In- 

Idonesia dengan permainan roulette, 
'|baccarat dan trente-et-guarante, per- 

, mainan mana bisa membinasakan peng 
hidoepan orang. Boekan sadja diloear 

negeri, tapi masing2 roemah-tangga di 
(negeri Belanda jang ,,fesoenlijk”, bia- 
sanja sesoedahnja makan malam, koem 
poel di kamar pertengahan oentoek 

'pandoeren, klaverjassen dan entahlah 
apa lagi, permainan mana tidak dimain 

kan dengan pertjoema. Tidak koerang 
aldi masing2 ,,kroegjes“ (waroeng mi- 

noeman) Kaoem Penganggoer Belanda 
itoe bermain kartoe. 

Iwartakan, seorang Penganggoer Belan 
da mendapat sokongan seminggoe f 
10.— sampai f 16,50, kadang-kadang 
'diberikan pakaian dengan pertjoema, 

ildibagikan sajoeran dan daging oleh: 
perkoempoelan2 dan Cooperaties jang 
tidak bisa mendjoeal penghasilannja. 

Seringkali diberikan kopi dengan roti 
dan soep di waktoe tengah hari oleh 

ILeger des Heils, kadang2 kartjis oen 

itoek bioscoop, extra-uitkeering oleh 

'Pemerentah dan Nationaal Crisis Co- 
mit€e. Demi Penganggoer Indonesia 

hanja diberikan sedikit sokongan se- 

perti kita batja diatas, sedang dingin 

'heid” boleh ditjari. 

Djika kita ingat bahwa Penganggoer 
bangsa Indonesia beloem pernah mem- 

bikin peroesoehan atau hoeroe-hara 
seperti di Amsterdam : djika kita tahoe 

bahwa mereka semoea pergi ke Hol- 
land, boekan dengan kemaoean sendiri 

tapi dibawa oleh masing2 Toean dan 
INjonja sebab baboe Belanda tidak 

begitoe menoeroet perentah dan maoe 
banjak bekerdja seperti baboe Indo- 

nesia, lagipoela minta gadjih f 40,— 
seboelan dengan makan pertjoema: 
djikalau kita tahoe, bahwa seorang Pe- 
nganggoer Belanda di Indonesia, tanah 

moerah dan panas, mendapat soko- 

'boelan, maka perasaan soenggoeh 
'mesti disabarkan. Betoel ocang soko 
ngan disini diberikannja oleh maskapai 

(maskapai perdagangan dan peroesaha- 
o.lan Belanda, tapi toch terdapat dari 

'Itanah dan pekerdjaan Indonesia, se- 
“Ihingga boleh dikata dengan 100 pCt. 

dari Indonesia. Lagipoela Goeperne 
Imen memberi subsidie, .tidak selang 
'berapa lama soedah f 100.000.—. 

Dinginnja negeri Belanda itoe di 
moesim ,winter” tidak bisa tahan, boe 

Ikan sadja boeat orang” dari negeri pa- 
inas tapi banjak sekali boeat orang 

Ga |Belanda sendiri jang tidak koeat se- 

  

         

  

hingga pergi ke lain bagian doenia 
jang panas. Pakaian dan barang ma- 
kanan semoea ada IO kali lebih mahal: 

    
    
   

   

  

     
   

  

     

: U|Satoe kali makan di waroeng, tidak 
1 bisa koerang dari F1.— dan djika 
Imasak nasi sendiri k,I. F 0.35, Sedang 
|di waktoe moesim dingin, makanan 

ilharoes jang membikin koeat badan, | 
banjak vitaminen dan gadjih, tidak| 
joekoep dengan nasi, sajoer dan sam- 

bal, makanan mana bisa menimboel- 

ikan penjakit bana Pun bat 

| Kalau kita tahoe semoea itoe' maka 

kita berpendapatan bahwa pemberhen- 
Tek 

Ha 

  

imain ganzenbord, knokken, ,pertoet", 

Seperti kita waktoe doeloe telah | 

nja terasa sama djoega dan ,,gastvrij-| 

ngan k.I, f 40.— sampai f 60.— se-| 

NAMA 

  

Anggapan terhadap persman di 
Soerakarta. 

Incident pemboekaan 
Balai Agoeng, 

Waktoe Perdi adakan-congres pada 
tahoen jang laloe di Soerakarta, men- 
djawab oetjapan bahagia dari oetoesan 
Sri Soesoehoenan, voorzitter H. B. 
toean Soetopo telah bi 
Allah jang Maha Ko 
Soesoehoenan, dengan se: 
warga dapat berkah rahajoe, teroes 
mendjad poepoendan (pepoedjan) dan 
perlindoengan, tetap dalam keagoengan 
djangan koerang soeatoe apa. 

Kita girang bahwa dar kraton ada 
itoe perhatian congres kaoem journa- 
listen, dalam hati pertjaja bahwa ang- 
gapan oemoem disana —teroetama 
dari fihak kraton— akan lebih baik 
pada kaoem pena! 23 1 

Tetapi roepanja beloem sadja begitoe 
Waktoe diadakan pemboekaan Balai 

Agoeng |Volksraad kesoenanan), wak 
toe djamosan minoeman . dan isapan 
moelai keloear, semoeajournalisten 
dioesir. HA 

Soerat2 kabar Belami 
Tengah sama toelis tentan 
soerat kabar Indonesie 
dinja tidak berani toelis apa2, barang 
kali memang dianggap soedah loem- 
rahnja begitoe, Oleh desakannja koran2 
di Djokja apa benar kedjadian begitoe 
baroelah ,,Adil" dan ,,Darmokondo“ 
berani - berani - takoet. menerangkan 
bahwa betoel terdjadi begitoe. 

Dari ,,Darmokondo kita koetip ini 
keterangan : 

    

  

   

  

   

    

   

   

»Apa jang terseboet memang be- 
toel, dan sedikitpoen tidak salah. 
Malahan sebetoelnja, kedjadian ini 
jang diantjarani soepaja keloear lebih 
doeioe, jalah wakil dari pers awak 
dewek, Sebab soedah habis perloenja 
soepaja boebaran, kata prijaji jang 
dioetoes memboebarkan kita itoe. 

Tetapi dari fihak D.K. dan K.R. 
sengadja tidak maoe pergi, kalau 
waki! dari pers poetih djoega tidak 
diminta disoeroeh boebaran bersama- 
sama dengan. kita. Sebab dalam 
hati kita merasa sama mempoenjai 
hak penoeh, sebagai tamoe jang 
dioendang. Dus merasa tidak so- 
pan kalau pesamoean beloem boebar 
Sinoehoen dan pembesar lainnja 
beloem djengkar, kita mesti keloear 
lebih doeloe”. 

Lantas dioesir semoeanja, journalist 
bangsa kita, Tionghoa dan Belan- 
dasi 
Meskipoen seandainja oedangan ha 

nja sampai pada sa'at ditoetoepnja 
vergadering, tetapi tjara ,,mempersilah 
ikan pergi“ itoe boekan pada tempat- 
nja. 
“Bi Soerakarta roepanja tetap ang- 

gapan orang kepada journalisten be 
loem sebagaimana moestinja di negeri 
sopan. 

Kita ingat waktoe kita sampai djam 
setengah 5 pagi 
Betawi di itoe tempat, koendjoengi 
congres Perdi. sa 

Tanja di soos Habiprojo dimana 
roemahnja kawan kita R. M, Soedarjo 
Tjokrosisworo, dioendjoekkan dengan 
perkata'an : »Tidak djaoeh dari sini, 

  

tian pembajaran oeang sokongan ini 
kepada Penganggoer bangsa Indonesia 
dinegeri Belanda itoe, ada satoe per- 
boeatan meliwati batas kemanoesiaan, 

jang tidak boleh dibiarkan sadja, dan 
haroes dioeroeskan oleh Pemerintah 
Indonesia dengan sesegera-segeranja, 

Wadjib dioeroes, kalau masih maoe 
berkata tentang ,beschaving en Rijks   

    
cenheid”, 

S. D, 

   

dengan auto daril 

pakai andong sadja 15 cent kalau sampe 
jan tidak bawa piet”. 

orang masih kira barangkali kita datang 
nja pakai piet (sepeda, kreta-angin), 
“Lain orang diitoe soos lagi nasehat 

kan padakita, tjari roemahnja S. Tj. S: 
kalau soedah ada mata-hari sadja, 

P Waktoe kita di Medan menginap di 
Grand Hotel jang paling besar diitoe 
tempat, di Singapore di Raffles Hotel 
jang semoea hotel Belanda di Soera- 
karta di koempoelkan beloem menja- 

di Soerakarta orang oendjoekkan tidoer 
di pasir dalam loods di aloen-aloen! 

“ Waktoe Sri Soehoehoenan doea boe 
lan jang laloe koendjuengi Betawi, di 
Archipel Bierbrouwery dan di Uni Le 
ver Zeepfabrieken, journalisten (repor 
ters) toeroet dan bersama-sama rom 
bongan tetamoe agoeng ini, kadang2 
ditempat jang sempit dengan Sri Soe- 
sSoehoenan dan ratoe Emas hanja anta 
ra beberapa djengkal. Boeat di Soe- 
rakarta tentoe tak akan terdjadi hal 
jang begitoe ...! : 

Kita menjatakan pada toean Wodo- 
janingrat. alangkah baiknja djikalau 
perdjalanan Sampejan Dalem Ingkang 
Sinoehoen ini, dimana diterima dengan 
kebesaran dan kegoembiraan oleh orang 
banjak diketahoei oleh ra'jat Soera- 
-karta,-oempamanja dalam perdjalanan 
itoe diidzinkan toeroet seorang redac- 
deur dari ,Darmokondu"“ atau pers- 
fotograaf sebagai perdjalanan Gouver- 
neur Generaal ke Minahasa tempo hari. 
Djawabnja . toean terseboet , Tidak 
boleh Sampejan Dalem kan lain dengan 
Gouverneur Generaal. Saja ini pangkat 
Boepati, mestinja- ada pengiringnja, 
tetapi dalam ini perdjalanan tidak bo- 
leh bawa boedjang satoe orang, tjoema 
pengikoet jang paling perloe!” 

Kita senjoem dan -diam. Senjoem 
sebab pikir dianggapnja journalist itoe 
seolah-olah orang jang tidak termasoek 
paling perloe, dan ditimbang dengan 
boedjang-Boepati beloem bis1 menja- 
mai, diam, sebab toeroet nelangsa me 
rasakan collegas di Soerakarta..,.. 

P3 
# 

Kedoedoekan hootdbestuur Perdi 
ada di Soerakarta. Kembali pada inci- 
dent Bale Agoeng, kita ingatada wak 
toe dimana hampir sadja Perdi berge 
rak oentoek memprotest anak komidie 
Tan Tjeng Bok, disebabkan oetjapan 
nja terhadap journalisten. Kita rasa 
Bale Agoeng adalebih penting dari 
roemah komidie, dan djikalau Perdi 
sekarang dengarkan soearanja ada le- 
bih di tempatnja...! 

S. 
me. (Y —x 

Formosa berdiri sendiri. 

Zelfbestuur oentoek 
Formosa. 

Aneta-Iwaki kawatkan dari Tokio, 

itoe rentjana wet jang soedah diterima 

oleh Parlement jang doeloe, didalam 
mana poelau Formosa (tanah djadjahan 

Japan) akan diberikan Zelfbestuur, ini 
hari soedah disahkan sebagai wet. 

Artinja jalah bahwa tanah djadjahan 

Japan itoe, sekarang soedah berdiri 
sendiri mempoenjai Zelfbestuur (me- 
ngoeroes roemah-tangga sendiril. 

—O— 

Minister Colijn 

Keadaan sakitnja 
Minister Colijin. 

.Soerat kabar A.I. D. dari Bandoeng 
mewartakan, didalam pembitjaraan2 
telefoon diantara Holland dan Indo- 
nesia, soedah dioendjoekkan bahwa 
Minister Colijn tidak selang berapa 
lama lagi barangkali akan meletakkan 
djabatannja, oleh karena Minister-Pre 
sident dan Minister van Koloni8n ini, 
tidak mempoenjai kekoeatan lagi oen- 
toek menjelesaikan pekerdjaan demi- 
kian banjaknja. 

Den Haag, 1 April (Aneta). Ke- 
adaannja Minister Coliin jg masih ada   

, 
( 
A 1) 
t 

'    
  

Meskipoen kita bilang dari Betawi, || 

nginap sadja doeloe di stand Perdi-dilj 
aloen2 (tidoer di pasir pakai tikar). 

mai besarnja dan klas deradjatnja, en ..: 

  

PLAAT- PLAAT 
HIS MASTER'S VOICE: 

. 

FL. 220 PER STUK 
Dengerlah opna me2 jang paling 
baroe dB Miss Jacoba, Abdullah, 
Sapulity dan lagoe “Djawa dan 

Soenda. 

  

Mintalah prijscourant dari. 
5 Importeurs, 5 

N. V. Handel Mij v/h C.M. Luyks 
Batavia - Centrum. - Noordwijk 27 
Bandoeng. ' —  Bragaweg 40. 
Difjari Agent2 di- mana2 tempat.     
  

diroemah sakit Bronovo, tidak berobah. 
Dokter2 semoea senang hati. 

.. Maoceberhenti? 
Den Haag, 1 April (Aneta). Se- 

moea perkabaran jang mengatakan 
bahwa Minister Colijn barangkali akan 
meletakkan djabatannja, tidak berala- 
san sekali. "35 

(Tapi kabarnja sih, adal. 8 
HO 

Perselisihan italie—Ethiopie, 
Boenjinja Nota-Ethiopie 
ke V.oIkenbond. - 

Geneve, 1 April (Aneta) Nota 
Ethiopie jang dikirimkan kepada Vol- 
kenbond, melandjoetkan voorstel soe- 
paja doea-doeanja Pemerintah Italie 
dan Ethiopie akan mengadakan pem- 
bitjaraan tentang arbritage (meriksa 
perselisihan) di Geneve, Parijs atau 
Londen .menoerbet kemaoeannja Italie 
sadja. : 
. Djika sesoedahnja 30 hari beloem 
ada arbiters (Hakim Pemisah) jang di 
benoemd, Dewan Volkenbond akan 
dioendang oentoek membenoemd me- 
reka itoe. 

Poen Volkenbond jang mesti mene- 
tapkan tjara bekerdjanja dan menen- 
toekan so?al2 apakah jang mesti dibi- 
tjarakan. 

Dengan teroetama sekali jalah itoe 
soal2 tentang batas2 diantara Ethiopie 
dan tanah djadjahan Italie, menoeroet 
perdjandjian2 jang soedah ada, 

Hakim2 Pemisah itoe soepaja dioen 
djoekkan atoeran' soepaja mereka bisa 
ambil poetoesan tentang siapa jang 
mempoenjai salah didalam  itoe perse 
lisihan2 didekat batas jang timboel se- 
soedahnja tanggal 23 November 1934, 

Oentoek sementara waktoe, doea2 
Pemerintah mesti berdjandji oentoek 
memberhentikan segala persediaan? 
militair, 

(9) am 

Itoe hockoeman mati dari 
Scottsboro. 

Perkaranja diperiksa 
lagi. 

Aneta kawatkan dari Washington, itoe 
perkaranja 7 anak2 orang bangsa Negro 
dari Scottsboro jang semoea didjatoeh- 
kan hoekoeman mati, sekarang soedah 
mengindjak satoe bab jang baroe lagi. 
Hooggerechtshof kasih perintah oen- 

toek memboeka pemeriksaan jang baroe 
lagi terhadap Norris dan Patterson 
doea orang dari toedjoeh anak2 itoe, 

Chief-Justice (Kepala Politie) Hugs 
hes menerangkan bahwa discriminatie 
dari itoe anak2 bangsa Negro, soedah 
diperlihatkan, oleh” karena di dalam 
Jur-dari Pengadilan di Jackson-county 
(Alabama), selamanja hidoep, beloem 
pernah ikoet doedoek seorang anggauta " 
bangsa Negro.   

MP Aib katak ne anan 

& 

- 

Kantoori Senen 107 Bat.-Centrum 
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liri. )Meskipoen 
engar protest 

doea oring 

   2 

|... paja mendapat pengetahoean tentang 
|. ilmoe peperangan, akan tetapi djoega 

| disoeroeh pegang patjoel dan kampak, 
000. djoega oentoek sementara waktoe, soe 

. paja mendapat pengetahoean sendiri 

. bagaimana baiknja bekerdja tangan 

|. itoe. Pendidikan militair dan pendidi 
kan perboeroehan mesti memperkoe- 
atkan rakjat Duitsch itoe, lahir dan 
batinnja, mempertegoehkan semangat 
tjinta negeri dan bangsa dari oemoer 

moeda sampai toea. 
|... Dalam oeroesan militair, maka Ber- 

2. dijn itoe tidak main moendoer-mapan 
| atau” setengah setengah, karena me- 
' noeroet kalangan2 officieel Inggris, 

katanja pasoekan oedara Duitsch.lebih 
—. besar dan lebih kosat dari pada pa- 

| soekansoedara Inggris. Selain daripada 
“itoe, maka satoe commissie diangkat 
oleh Hitler diwadjibkan membeli tanah 
tanah oentoek maksoed militair dan 

— lain lain jang mengenai persendjataan 
negeri. Lapangan2 terbang, tangsi 
tangsi, pangkalan-pangkalan balaten 
tara dan benteng-benteng soedah di 

“kerdjakan atau akan dikerdjakan de- 
ngan sekeras-kerasnja, Djoega pembe 

“ Nan tanah2 itoe'bermaksoed menambah 
banjaknja peroesahaan tanah, dimana 

. orang2 jang dimesti bekerdja beroesaha 
tanah itoe bisa dipekerdjakan. Peroe- 

sementara waktoe, soe- 

t 

menambah barang2 makanan, djikalau 
—. satoe waktoe Duitschiand ada dalam pe 

.perangan, soepaja djangan lagi seperti 
doeloe bergantoeng kepada loear negeri 

|..dan mesti menjerah kalah, serenta 
didalam negeri kekoerangan makanan. 

Pesiarnja Sir John Simon dan Cap- 

« 

2 

2 

hatinja pemerintah di Berlijn oentoek 
memperkoeatkan negerinja, djangan 

— ketinggalan terlaloe djaoeh dari negeri2 
ea tetangganja. Lebih rapat orang ber- 
0 hoeboengan dengan Sovjet Rusland, 

(000 lebih sengit nanti Duitsehland memper- 
- sendjatakan diri, karena bagaimana 

. djoega hendaknja doenia berpoetar, 
bahaja dari sebelah Timoer itoe mesti 

- tertjegah Idan sebisa-bisa basmi ter- 
“lebih doeloe. 

Dari Rusland sendiri didapat kabar, 
bahwa disitoe sekarang diadakan dienst 
propaganda, nan djoega di 
land, dimana Goebbels itoe mendjadi 

. minister oeroesan propaganda. Bahwa 
“di Duitschland itoe perloe dipropagan- 

— dakan politiek Nazi, itoelah semcea 
P Ea mengarti, akan tetapi bahwa 

. di Rusland baroe sekarang diadakan 
dienst propaganda itoe, sesvedahnja 

- kaoem Bolshevist berkoeasa 18 tahoen 
. Iamanja, bagi kita ada satoe tanda. 
ag Bolshevisme itoe di Sovjet Rus- 
and bergontjang sedikit. Djangan2 
boekan sedikit, akan tetapi hebat, ber- 
hoeboeng dengan tersiarnja kabar2 

“tentang pemboenoehan2 politiek jang 
—- menggemparkan atas dirinja pemoeka2 

Bolshevist, ketjelakaan kereta api lan- 
taran saboutage, d.l.I. dan diboeangnja 
poeloehan riboe orang, jang doeloe 
termasoek kaoem bourgeois. 

— Roepanja di Rusland itoe ada apa2, 
dan kita orang disini, tidak dikasih 
tahoe djelas apa jang kedjadian disi- 

. toe. Tjoema ini kita orang tahoe, 
|. bahwa Sovjet Rusland djoega tidak 

aman hatinja melihat Duitschland 
itoe berboeat boekan setengah djalan 
sadja. Ne 

Boekan sadja Frankrijk mesti awas, 
akan tetapi teroetama sekali Moskou 
mesti mendjaga diri. Bisa djadi kegen 

. tingan sekarang ini, dikemoedian hari 
laloe meletoesnja boekan di Duitsch- 

| land, akan tetapi di lain-lain negeri. 

Ae ' K.N.. 

A3 

  

  

    
0. Feuilleton baroe. 

Ns Tjempaknyoetih, 
.. Moelai besok akans-dimoelaikan di 
moeat feuilleton baroe lagi dalam ini 

“koran. Isinja dongengan jang menarik 
HA "AG Aa 

    

—Inati, djinaka dan banjak "mengenai 

Jabonne kita di B asing lagi dalam 

6 sahaan tanah itoe sebenarnja oentoek 

tain Anthony Eden ke seloeroeh benoea 
“Europa tidak akan menahan kekerasan 

Duitsch- | 

  

  

penghidoepan sehari-hari, 
Sebagaimana  biasanja, 

“ 

feuilleton 

'»,Pemandangan“ selamanja origineel, 

'uilleton salah seorang 
etawi ini, jang tidak 
so'al menoelis tjerita 

a ingin diseboet ,,O.S.“ sadja, jalah 
potongan letter jang nanti akan men- 
djadi terkenal. ' 

   

   

  

Sementara itoe masih ada beberapa 
feuilleton dilatji redactie ,, Pemanda- 

Ingan”. “4 : nan 

Oeroesan goela. 

Itoe voorstel toean 
$ Soetardjo. 
Tadi pagi College van Gedelegeer- 

den membitjarakan pertanjaan, apakah 
itoe voorstel dari t.t. Soetardjo dan 
Prawoto tentang tjampoer tangannja 
Pemerintah di dalam oeroesan pena- 
naman dan pendjoealan goela dari ta- 
nah Djawa, boleh dibitjarakan atau 
tidak. 

Mr. Van Heisdingen melihat dalam 
ini voorstel, di dalam mana tt, terse- 

perbestuur di negeri Belanda, sebagai 

satoe s,upper-cut“ atau tendangan di 
moekanja Pemerintah di Indonesia. 

Toean Thamrin menghendaki soe- 
paja Staten-Generaal djangan diloepa 

kan, djika seroehan itoe lama dima- 

djoekan kepada Opperbestuur. Meski 

poen voorstel itoe, sebetoelnja beloem 

sampai diwaktoenja jang baik, toean 

toeroet perbintjangkan soal ini. 

mikian, 

ini voorstel. 

djalan lagi jang terboeka. 

dak boleh. 
' Waktoe sekarang, atoeran persedia 

an sedang dilakoekan dengah 
sekali tidak selang berapa lama lagi 
meteka orang jang berkepentingan di 
dalam peroesahaan goela soedah akan 
mempoenjai atoeran baroe, lagi. De- 
ngan tjara perboeatan demikian. pem 
bitjaraan didalam Volksraad hanja akan 
berarti satoe formaliteit (tidak akan 
berarti apa2). Djika Volksraad berpen 
dapatan lain, Pemerintah tidak akan 
mendengarkan. 

Toean Soetardjo mengakoe bahwa 
ia soedah ambil djalan jang loear bi 
asa, akan tetapi djoega Pemerintah 
soedah berboeat demikian. 

Achirnja College van Gedelegeerden 
ambil poetoesan dengan 8 terhadap 7 
Soeara. - oentoek membitjarakan ini 

| voorstel. 2 
Voorstel itoe, ini hari djoega akan 

dibitjarakan di dalam Afdeelingen. 
—0— 

Persaingan di laoetan 

K.P:M. Menoeroenkan tarief 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij 

ambil poetoesan oentvek mengadakan 
penoeroenan tarief pasagiers didalam 
principenja moelai dengan tg 1 Mei 1935 

—)— 

Maoe lihat kapal perang Japan? 

Bolehlihat gratis be- 
sok. 

Besok pagi kira2 djam 9 di Tg. 
Priok akan berlaboeh 2 boeah kapal 
perang Japan jalah “Asama" jang tidak 
asing lagi dan ”Jakumo", 

Sehabisnja mereka berlaboeh maka 
pada siapa sadja diberikan kesempa 
tan dari djam 9 sampai djam 4 sore 
oentoek melihat keadaan2 diatas kapal 
kapal itoe dengan gratis. 

aa 

Perampokan di KP, Bali Matraman. 
Se-isi roemahoentoeng 
selamat. 

So'al perampokan di Tg-Priok be- 
loem, lenjap dari fikiran kita, tiba2 
semalam kembali di Kampoeng Bali 
Mtaraman jalah tidak berdjaoehan 
dari badplaats Mangarai soedah ter- 
djadi perampokan di... roemahnja se 
orang Indonesier bernama Moesa bin 
Entong, seorang pendoedoek disitoe 
jang terkenal mampoe djoega. 

Roepanja soedah beberapa malam 
sebeloemnja itoe Moesa ini di-intip 
oleh kaoem perampok dan baroe se- 
malamlah kira2 djam 2 pintoe roemah 
nja diketok. | 

Si toecan roemah mendengar soeara 
banjak orang didepan roemahnja itoe 
mengetahoei apa jg bakal terdjdi dan 
baroe sadja ia hendak menjingkirkan   
  

boet dengan teroes menoedjoe ke Op-. 

Thamrin soeka menjokong soepaja 

memperbanjak Badan2 Pemerintahan 

Teean H H. Kan kata bahwa tidak 

akn membawa hasil sedikitpoen djoe 
Iga biarkan Staten Generaal diminta 

pertimbangannja. Dengan berboeat de 
maka hak kekoeasaan diberi 

kan pada orang lain sebeloem datang 

waktoenja jang betoel sedang tidak 

ada pengharapan akan hasil maksoed 
Toean Kan tidak akan menjokong 

Toean Soetardjo menerangkan bah- 

wa ja menanda tangani itoe voorstel- 

nja sendiri dengan sangat soekar hati 

akan tetapi mereka itoe soedah terpak 

sa oentoek berboeat demikian oleh ka 
rena sesoedahnja keterangan Pemerin 
fah dari tg 18 Februari jbl. tidak ada 

Perdebatan, waktoe doeloe itoe, ti- 

tjepat 

barang2-nja tiba2 8 orang soedah 
ada didalam roemahnja itoe dengan. 
tidak berpakaian hanja tjelana boen- 
toeng sadja jang berwarna hitam. 

 Selainnja dari tjelana ini mereka 
djoega tidak ketinggalan membawa| 
sendjata2 tadjam dan diantaranja ada 
jang menggoenakan sendjata api. 

Dengan lantas djoega si toean roe- 
mah diserang dan kedoea tangannja 
di ikat dengan tambang. Isterinja jang 
djoega toeroet bangoen lantaran itoe 
soeara tidak dikasih ampoen lagi dan 
ee mendapat nasib demi- 
ian. : 
Sesoedahnja itoe sebagian dari me- 

reka itoe masoek dalam kamar2 jang 
lain, dengan sangkaan barangkali ada 
orang jang mengoempat, akan tetapi 
oleh karena roemah itoe hanja diting- 
gali oleh doea orang ini, maka tam- 
bang jang diseditakan oleh kawanan 
rampok itoe hanja dapat dipergoena- 
kan atas soeami isteri itoe, 

Baik Moesa maoepoen isterinja tidak 
berani bilang apa2 dan menjerahkan 
dirinja dengan begitoe sadja, sedang- 
kan segala koentji2 dari lemari pakaian 
dan perhiasan dirampas oleh kawanan 
perampok, siapa teroes membongkar 
ttoe barang semoga, 5 

Dari lemari pakaian soedah ditjeeri 
barang? mas-intan seharga doea ratoes 
roepiah lebih sedangkan oeang jang 
ditaroeh dilatji lemari itoe sedjoemlah 
f 12.— djoega toeroet dibawa. 

Tidak ada orang jang 
tahoe?: 

Selainnja dari orang 8 tadi menoe- 
roet doegaan poen diloear itoe roe- 

mah ada beberapa orang lagi jang 
djoega hanja berpakaian tjelana boen 
toeng. Mereka ini sebagaimana bisa 
djaga orang2 jang liwat. Anehnja pe 
rampokan diroemahnja Moesa itoe ti 

dak ada seorang tetangganja jang hen 
dak memberi pertolongan, atau berte 
riak, hingga mereka itoe mendapat ke 
sempatan jang loeas sekali. 

Setelab tidak ada lagi jang mereka 
anggap berharga oentoek diangkoet 
laloe dengan lantas djoega mereka la 
rikan' dirinja masing2 kedjoeroesan 
jang lebih aman lagi. 

Politie datangtidak 
berhasil. : 

Ketika Politie datang di itoe tempat 
maka mereka hanja bisa dapatkan si 
tocean dan njonja roemah tengah di 
ikat, tangannja dengan tambang jang 

besar djoega. 
Dengan segera djoega lain2 post- 

huis diberi order soepaja berlakoe awas 
dan tangkap sadja siapa jang bisa di 
fjoerigakan Akan tetapi sampai ini 
hari politie beloem berhasil menangkan 
salah satoe diantara mereka itoe, 

Si toean roemah di- 
poekoel djoega. 

Menoeroet penjelidikan lebih djaoeh 
maka sitocan roemah hanja mendapat 
poekoelan jang enteng dibagian poen- 
daknja sebelah kanan jalah disebabkan 
oleh karena ia permoelaannja hendak 
melakoekan perlawanan. 

Lain2 loeka ia tidak mendapatnja 
hingga boleh dikata beroentoeng bila 
mengingat kedjadian perampokan di 
Kampoeng Sawah Tg. Priok dimana 
toean roemah lantaran loeka2nja me- 
ninggal doenia di C.B.Z. 

—0 — 

Perkawinan Agoeng di Betawi. 

Perhatian jang loear 
biasa. 

Tadi pagi digedoengnja Regent Be- 
'awi Parapattan Batavia-C. soedah di 
langsoengkan perkawinannja R. Imam 
Soedjono poetra dari marhoem dokter 
Mochtar dan R. Adjeng S. Djohar Tri- 
poliana poetri dari Regent Betawi. 

Dari djam 9 pagi bajjak sekali au- 
to's soedah berdjedjer dinoeka roemah 
Regent ini dan disitoe nampak hampir 
semoea regenten Djawa Barat siapa 
masing2 berpakaian hitam dan kris de- 
ngan maksoed memberi selamat pada 
kedoea penganten itoe. 

Selainnja dari regenten poen keliha 
tan pembesar2 dari segala bangsa dan 
djoega orang2 particulier tidak keting- 

galan, 
Nanti malam akan diadakan receptie. 

an 0 kaga 

Anak siapakah ? 

Njonja S.Z. Goenawan, dari Stichting 
»Roemah-Piatoe-Moeslimin“  menga- 
barkan, bahwa kemaren tanggal 1 ini 
boelan kira djam 4 petang hari adalah 
datang di Parapattan 34, Batavi—C, 
seorang anak lelaki kira oemoer 12 
tahoen, mengakoe nama Oesman, asal 
dari desa Pondokpetoeng. Tjipoetat. 
Kebajoran, Mr. Cornelis ) bapanjaber- 
nama Toing, telah meninggal selagi ia 
ketjil, dan maknja bernama Oenah, 
hingga sekarang masih djanda tinggal 
di desa Pondokpetoeng terseboet di 
atas, ia datang itoe sengadja minta di 
rawat oleh R.P.M. ' 

Pakaiannja: pitji bamboe bogatan 
Tasikmalaja (?), kemedja dan tjelana 
poetih, selain dari pakaian jang mele- 
kat pada toeboehnja ia bawa 3 keme-   

Y 

  

dja poetih, 1 pitji hitam, 1 doos obat 
injamoek Japan dan sepasang sepatoe 
'karet, serta ia mengakoe soedah se- 
kolah desa doedoek di kelas doea, 

Menilik tampang moekanja serta pa- 
kaiannja jang dibawa, maka ternjata 
ia adalah seorang anak jang terawat, 
dan mengapakah ia hingga datang di 
R.P.M. dengan menjerahkan diri, itoe- 
lah orang ta” dapat mendoeganja. 

Barang siapa mempoenjai familie 
Ikepada itoe anak, atau boleh djadi 
|itoe anak lari dari tempat tinggalnja, 
maka diharap soeka datang di Stich- 
ting ,, Roemah-Piatoe-Moeslimin“, Pa- 
rapattan 34, Batavia Centrum. 

Sa 

Lampiran ,, Cinema Palace” 

Ini hari bagi langganan kita dalam 
kota, kita sadjikan lampirannja ,,Cine 
ma Palace” satoe bioscoop jang me- 
nang terkenal dengan film2nja jang ba 
goes. pi 

Kita tidak oesah oeraikan pandjang 
lebar lagi tjoekoep kiranja kalau pem 
batja periksa lebih djaoeh dan teliti 
lampiran ini. , 

— 9 — & 

Pembongkaran toko mas. 

o 2 pentjoerijangsial. 
Pada malam Minggoe jang baroe 

laloe ketika hoedjan toeroennja amat 
lebat maka tokonja seorang Tionghoa 
Thay Hin jang djoeal mas intan di 
Sawah Besar soedah didatangi 2 pen- 
tjoeri siapa masing2 soedah bongkar 
papan itoe toko hingga mendjadi roe- 
sak. 

Sebeloemnja mereka berhasil masoek 
dalam itoe toko si toean roemah keboe- 
roe bangoen dari tidoernja dan teroes 
sadjanjalakan lampoe listrik jang besar. 
Disitoe ia dapat lihat tangannja doea 
orang jang hendak masoek. 

Tetapi roepanja itoe doea pentjoeri 
mengetahoei apa jang terdjadi dan 
teroes melarikan dirinja ke Gg. Sirene 
Park. Meskipoen begitoe toch si toean 
roemah dapat melihat kedjoeroesan 
mana mereka melarikan diri. 

kang roempoet jg djoestroe berdiam 
tidak djaoeh dari itoe toko emas dapat 
melihat apa jg telah terdjadi, Dengan 
segera oleh si toean roemah politie di 
beritahoekan dan tidak lama kemoedian 
datang 2 agenten jang hendak periksa 
ini hal. 

Boleh dikatakan beroentoeng, sebab 

itoe 2 agenten -achirnja dapat menang 
kap 2 pentjoeri oleh karena ketika jg 
terseboet. doeloean empat dirinja me 
reka. kembali lagi oentoek meloeloes 
kan hadjatnja itoe. 

Tentoe sadja itoe pendjahat2 tidak 
diberi ampoen lagi dan teroes ditang 
kap meskipoen pada mereka tidak di 
dapatkan barang2 boekti, akan tetapi 
njata mereka jg mendjadi pendjahatnja. 

ant 

Itoe lapang pekerdjaan pada 
dienst Douane. 

35 lowongan, jang 
mintak soedah ada 
seriboe orang. 

Doeloean pernah dikabarkan bahwa 
pada dienst Dowane ada terboeka la- 
pang pekerdjaan oentoek 35 orang. 

Sekarang dapat dikabarkan bahwa 
oentoek itoe soedah ada seriboe soerat 
permintaan orang2 jang melamar di 
terima oleh hoofdkantoor Douane. 
Oentoek pekerdjaan2 itoe bisa di 
tempatkan 15 orang dari lepasan se 
kolahan tinggi oentoek dipekerdjakan 
sebagai douane-ambtenaar 4de.klas 
sedang 20 orang lagi dari lepasan se 
kolahan rendah bisa diterima oentoek 
djabatan Commies Douane. 

Sedikit hari lagi akan diadakan pe- 
milihan diantara orang2 jang melamar 
ini di Betawi, jangmana hanja menge 
nai orang2 jang bertempat tinggal di 
Djawa Barat sadja. 
Kemoedian ada poela diadakan pe- 

milihan oentoek groep Soerabaia, oen 
toek mana hanja dipilih orang2 me- 
lamar jang tinggal di Djawa Tengah 
dan Djawa Timoer. 

Orang2 jang dipilih dan diterima 
dalam pekerdjaan itoe bermoela akan 
dipekerdjakan sebagai maandgelders 
dengan gadji separoh dari nominale 
H.B,B.L. salarieering. Mereka dengan 
segara dapat diterima bekerdja. 

— 0 —— 

Rapport penjakit kota Betawi. 

Selama tzhoen 1934. 

Djoemblahnja orang jang diserang 
penjakit Typhus Abdominalis ada 582, 
jalah bangsa Europa 74, Indonesia 135, 
Tionghoa 170 dan Asing 3. 4 

— Paratyphus A. ada 138, jalah 
bangsa Europa 28, Indonesia 61, Ti- 
onghoa 49 dan Asing tidak ada barang 
satoe. 

— Baccillaire dysentrie ada 202, ja 
lah bangsa Europa 57 Indonesia 102 
anon dan Asing 4, 
— Diphterie ada 67, jalah bangsa 

Europa 37, Indonesia 11, Tionghoa 18 
dan Asing 1.   

Me Nk UE Hk omi ne 

— Longpest ada 5, jang mana 3 di 
antaranja berhoeboeng dengan 2 jang 

Selainnja dari itoepoen seorang toe| 

      

  

soedah memang diserang oleh penja- 
kit itoe (Dari Bandoeng mengisap di 
Tanah Tinggi Red). ? 

—9)— Sa 

Boekoe jeng kita terima. 

»PPenghidoepan bai 
Aa NN "3A 

Dari drukkerij ,Khouw Ben Wan“ 
Semarang kita menerima seboeah 
kitab djilid ke 1 ,, Penghidoeyannja 
Bangsa Papoea“ jang dikarang oleh 
toean Saleman Semarang, jang s sedah 
6 tahoen lamarja bergaoel dan mem 
(peladjari keadaannja itoe bangs», 

Apa-apa jang terseboet dalam ini 
boekoe, sebenarnja soedah pernah di 
moeatkan dalam salah “satoe «oerat 
'kabar di Semarang, tetapi dengan di 
Pangan Oia! satoe bogkoe ini 
ada baiknja djoega berharga (leer 
zaam bosat dibatia), Ta Oa 

Sedjak terboekanja tanah pemboe- 
ngan Boven Digoel jang terkenal 
keseloeroeh doenia (sedari tahoen 
1927), sehingga. pendoedoek ar linja 
dari itoe tanah, jang dinamakan crang 
bangsa ,Kaja-kaja“ atau Papoea pcen 
mendjadi perhatian orang banjak, 
(Dari sebab itoe boekoe sedemikian 

kirarja ada faedahnja. 
—0O-— 

Kemadjoeannja sekolah m 
: Moehammadijjah. Tea 

Kita mendapat kabar, berhoebc eng dengan akan bertambahnja klas” di A.M.S. dan Kweekschool Moeh-m- 
madijah Betawi, maka moelai 1 Augus 
tus j.a.d. akan ditempatkan poela se- 
bagai leeraar dari Sekolahan Mene- 
ngah terseboet, Mr, Raden Dardo, jang baroe sadja kembali dari ner 
Belanda dalam boelan Februa 
dan berasal dari Wonosobo,“ Lain dari itoe masih ditjari p6 
seorang Insinjoer oentoek mengadiar 
dalam ilmoe scheikunde dan Kom : leerkracht jang mempoenjai Euro- 
peesch atau Ind. Hoofdacte 

—O— 

ea plaat2 gramofoon. 
itangka ia 

S aa Pa tam elang berapa lama kita : 2 
barkan bahwa firma Sena 
Spinnehwisgracht soedah didatangi 
pentjoeri. siapa kesampaian dengan 
djalan membongkar goedangnja meng 
gondol beberapa ratoes plaat Kana 
1 jang masih baroe. 
 Soedah sekian lamanja politie mer 

tjari pendjahatnja hatoe pak mk 
Minggoe kira2 djam 1 ia berhasil ag 
nangkapnja di Pasar Merah Senen” 
Memang menoeroet warta dari 

spion disitoe ada seorang Indonesier jang didoega ada pentjoerinja ito: barang2. Dengan lantas djoega dita: 
koekan pe€ngintipan dan dari djaoeh 
doeloe, pegawai2 politie kedjar itox 
orang jang tersangka. 

Anehnja boleh djadi djoe t 
mendjadi satoe kebiasaan padania 
ngan zonder takoet atau tjoeriga 4t 
plaat gramofoon jang ada padanja ic 
soedah masoekkan dalam seboeah pet dengan niatan barangkali simpan lebih 
doeloe, dan bila ta berhasil dapatkan seorang toekang iadah ia akan men- 
djoealnja, £ 

Roepanja ia tidak mengetahoei ba 
wa tingkah lakoenja toe sedang da 
tip oleh politie. Dan baroe Sadja i 
maoe angkat kakinja maka denga, 
lekas ia ditangkap batang lehernja. 

Permoela ia moengkir keras dar, 
setelah diperiksa isinja itoe peti, laloe 
ia mengakoe teroes terang sadja. “ 

Itoe barang2 sampai sekarang masih 
beloem diketahoei siapa jang poenja 
akan tetapi boleh djadi djoega itoe 
Nee kehilangan. | 

Didalam ini perkara politie masih 
sadja tidak tinggal dia. oleh karen 
boleh djadi ada beberapa orang lain 
lagi jang toeroet ambil bagian dida- 
lam ini kedjahatan, atau paling sedi- 
kitnja djoega beberapa tadih mempoe 
njai rol jang panting. 

Tadi pagi 

     
   

        

N 

itee orang Indo- 
nesier akan dihadapkan dimoeka Land 
gerecht Betawi dan kita doega djoega 

jang mengakoe: ini hari ada orangnja 
itoe barang2, 

  

  

      

EUROPA 
Anthoney Eden ke Polen, 

Ditoenggoe deng 
birahati. 

- Warschau, 1 April (Aneta-Reut 
Kapitein Anthony Eden, disambo 
oleh Pers di Negeri Polen, sebagai 
»Seorang diplomaat moeda' jang pa- 
ling pandai di seloeroeh doenia. 

Ia akan sampai nanti malam, di iboe 
kota megeri Polen, jalah Warschaw, 
dan akan menginap di Hotel Buropa 
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Comentar 

. Roepiah maoe disoeroeh 

gontjang ? , 

| Dalam waktoe crisis ini, orang2 

jang soeka membatja soerat kabar, se 

ring ketemoekan itoe perkataan2 ,.de 

valuatie", toeroenkan harga oeang, 

»Geflatie“ tetapkan harga oeang. ,,IN- 

flatie", djatoehkan harga oeang, dan 

'sebagainja, semoea apa mengenai 

ocang2 masing2 negeri, berhoeboeng 
dengan kesoekaran economie., 5 

Sekarang ini, kita orang, sebagai 

rakjat dibawah pemerintahan Belanda, 

hampir sampai pada waktoe, dimana 
kita orang djoega mendjadi kroban 

devaluatie itoe, ) 

Sebab ada pers, jang kata, dimana 

ocang Belgie soedah merosot harganja, 

atas pemerentah di Brussel, karena 

tidak tahan serangan dari fihak oeang 

negeri asing, teroetama dari fihaknja 

pound sterling, maka oeang Belanda 

(roepiah) jang berhoeboengan rapat 

dengan ocang Belga itoe, akan gontjang 

djoega, Gontjangnja roepiah Belanda, 

tentoe sekali gontjangnja roepiah In- 

donesia. Na ? 

Sedari. waktoe “pound sterling dan 

dollar Amerikaar'" ditoeroenkan harga- 

nja, dan ditoeroet oleh dollar Singa- 

rupee India, Yen Japan, etc., 

maka tidak lain orang dari pada Sir 

Henry Deterding memberi nasehat ke- 

pada pemerentah di Den Haag, soe- 

paja 1oepiah djoega “di devalueer. 

Akan tetapi pembesar2 politiek dan 

oeang di negeri Belanda tidak setoe- 

' djoe, dan minister Colijn sendiri tegak 

membela roepiah itoe. 

Roepiah tidak boleh toeroen harga- 

nja, mesti berdasar mas, karena tjela 

ka bagi itoe riboean orang jang men- 

tjelengkan oeangnja sedikit-dengan 

sedikit (de kleine spaarders). Akan 

Tetapi kasem industrieel jang besar2, 

bisa djoega dapat oentoeng, kalau 

roepiah Belanda dan Indonesia itoe 

di-devalueer. Apa lagi jg mempoejai ke 

pentingan di Indonesia. Djikalau roepi- 

ah Indonesia toeroen harganja, mendja 

di moerah, nistjaja barang2 hasil Indone 

sia djoega moerah dibelinja oleh loear 

negeri dan begitoe banjak lakoe. Akan 

tetapi rakjat sendiri, dengan oeang J8. 

toeroen harganja, tidak bakal toeroet 

mikan oentoeng, precies kalau roepiah 

itoe tetap harganja, atau dikasih naik 

lebih tinggi dari pada sekarang. Oeang 

moerah tidak oentoeng, oecang tetap 

tidak oentoeng, ocang mahal tambah 

tidak oentoeng, Perkara toeroen-tetap- 

nja harga roepiah, oleh rakjat tidak 

diambil moekmet sedikit poen djoega. 

Tjoema, paling bisa djadi,  Kromo 

itoe menanja, kenapa sekarang begini ? 

Kalau roepiah di-devalueer, harga 

nja barangkali tidak banjak beda de- 

| ngan harga ocang Yen, dan begitoe 

oleh kita orang akan dirasakan, jang 

barang2 Japan itoe naik harganja, se- 

dang harga” barang? oleh Japan tetap 

sadja dihitoeng Yen. Kalau Yen tam 

bah merosot, Dana lantaran Ja 

an perang, kita orang dengan roe- 

Dah Hana aa akan rasakan tambah 

moerahnja barang2 dari Dai Nippon 

itoe. : $ 

Sekarang orangasing banjak meng- 

groetoe roepiah terlaloe mahal, katanja 

barang2 Belanda dan Indonesia terlaloe 

mahal, tjoema kasih pindjam maoe. 

Dalam kalangan haute finance, 

kaoem oeang, oeroesan devaluatie atau 

deflatie itoe benar2 djadi ,nachtmer- 

rie”, kadang2 bikin mereka itoe tidak 

bisa tidoer seminggoe lamanja. . . 

K. N. 

  

oleh karena oetoesan England oentoek 

negeri Polen, djatoeh sakit. : 

Didoega bahwa pembesar2 dari ne 

geri Polen, tidak akan melandjoetkan 

salah satoe voorstel, akan tetapi me- 

reka hanja mengharap oentoek men- 

dengarkan) pendapatan Anthony Eden 

jang bidjaksana, tentang keadaan po- 

litiek di Europa sesoedahnja pembi- 

tjaraan di Berlijn dan Moskou. Lagi 

'poen mareka akan sanggoep oeritoek 

menerima semoea sindiran2 (sugges- 

ties) jang boleh dikata adil (redeliik. 

Sampai di Warschau. 

Warshau, 1 April (Aneta) Poe- 

koel 8 malam, Kapitein Anthony Eden 

telah sampai di Warschau, disamboet 

oleh Minister oentoek oeroesan loear 

negeri Beck, Oetoesan Polen dari Lon 

den, anggauta2 dari kantor Oetoesan 

Engeland di Warschau, dan serombo- 

ngan orang banjak sekali. 
—9g — 

Senaat Griekenland dihapoeskan. 
Tidak pertjaja kepada 

pendirian ormoem. 

Athe n e, 1 April (Aneta), Dengan| 

sepoetfoek soerat makidemat (procia- 

matie) Senaat (sepefti “Eerste Kamer 

di Holland) dari negeri Griekenland, 

soedah dihapoeskan dengan alasan 

bahwa kepertjajaan kepada harganja 

pendirian2 demoem soedah koerang. 

-— tadi ia | 
BEAN GP eta 2 Sie Wllika MEI kake Ka Dir ya Pebbkaii PENA 

Crisis politiek di Spanje 
Madrid, 1 April /Aneta). Bekas 

Premier Lerroux soedah memberhen 
tikanfpertjobaan2nja oentoek mendiri 
kin satoe Badan Pemerentahan. 

President Alcala Zamorra minta ke- 
peda Martinez Develasco, wakil dari 
kaoem Tani, soepaja ia mentjoba oen 
oentoek mendapatkan hasil. 

NEDERLAND 
Ikan haring oentoek kaoem pe- 

nganggoer dan miskin. 
Den Haag, 31 Maart. (Aneta). 

Tidak selang berapa lama lagi, akan 
dibagikan ikan haring-asin kepada 
orang2 miskin dan Kaoem Pengang- 
goer jang mendapat sokongan. 
.8 €kor ikan dari ikan asin itoe, akan 

didjoeal oentoek 10 cent. 
—O— 

N. S.B. dan Sri Ratoe. 
Amsterdam, 1 Apri er , pril (Aneta). 

Sesoedahnja itoe Congres Papa s 
Amsterdam berachir, Nationaal Socia- listische Beweging mengirimkan se- Na pa Thpata Sri Ratoe oen- 

engoetjapkan keseti j - Sa Dea setiaannja ke 

—0— 

Meninggal doenia. 
Baarn, 1 April (Aneta). Telah me 

ninggal doenia Jhr. H.L. Ouarles van 
Ufford, bekas-Directeur dari maska- 
pai batoe-arang di Sabang. 

—0— 

Perniatan pengheimatan 

Hanja 70 millioen 
Amsterdam, 1 April (Aneta) 

Soerat kabar ,De Standaard“ mewar 
takan bahwa itoe rentjana perniatan 
pengheimatan akan dikirimkan lagi 
dengan segera dari Raad van State ke 
pada Dewan Minister2, 
Sesoedahnja itoe ditoenggoe bahwa 

rentjana ini akan dilandjoetkan dengan 
segera ke Parlement, oleh karena Pe- 
merintah mempoenjai maksoed oen- 
toek menjelesaikan pembitjaraannja se- 
beloemnja Parlement akan pergi dengan 
vacantie-moesim-panas. 

Perniatan pengheimatan itoe, mem- 
poenjai maksoed oentoek mengadakan 
pengheimatan dari 70 millioen roepiah 
banjaknja, dari mana 20 millioen akan 
terdapat Gari onderwijs. Barangkali 
dengan tjara mengharoeskan, soepaja 
byzonder Lager Onderwijs, dipersatoe 
kan dengan Uitgebreid Lager Onderwijs 

Sawah Besar 

Memberi pekerdjaan. 
Amsterdam, | April (Aneta), Ini 

hari telah diberikan doeca bocah pem 
berian pekerdjaan (werk-verruiming), 
jalah oentoek mendirikan satoe station 
pompa oentoek f 59.400.— dan oen 
toek memperloeaskan di Sciphol jang 
memakan ongkos f 175.600.— 

—O— 

Auto in-gedommeld. 

Den Haag. | April (Aneta). Se- 
bocah auto datang dari Vught, soedah 
masoek ke Soengei Dommel di dekat 
desa St. Michiels Gestel. 

5 orang penoempangnja mati teng- 
gelam. 

  

  

  

(Loear tanggoengan redactie). 

Wali-nikah boekan haknja. 

Pada tanggal 22-3-1935 hari Djoem- 
'at, telah dilangsoengkan pernikahan, 
jang tidak sah dimoeka pendaftar 
aan district Tjitjoeroeg, (Soekaboe- 
mi). 

Doedoeknja ini perkara, seperti di 
bawah ini : seorang perempoean nama 
Sa'odah, oemoer koerang lebih 13ta- 
hoen, menikah dengan seorang laki2 
bernama Arsidin, oemoer koerang le- 
bih55tahoen : Sa“odah, ada mempoe- 
njai saudara nama Satibi, "jang hak 
mendjadi wali, akan tetapi Sa“odah di 
walikan oleh seorang nama H. Meli 
(H. Madtorpil, jang sama sekali boe- 
kan ahli wali, dan pamilipoen boekan, 
begitoepoen Satibi sebagai saudaranja 
sama sekali tidak merasa mewakilkan 
kepada nama H. Meli (H. Madtorpi). 

Dan kita ingat poela pada hadits 
jang mengatakan begini: Tidak sah 
nikah melainkan mesti berwali, djadi, 
njata dan terang pernikahan jang di 
lakoekan seperti jang terseboet diatas, 
tidak sah disebabkan keteledorannja 
fihak pendaftar nikah, djika tidak sah 
hoekoemnja ,,zinah“. 

Begitoepoen dalam ini hal oleh fi- 
hak wali, telah dimadjoekan pada We- 
dana Bestuur di Tjitjoeroeg, dan sa- 
linannja dari itoe soerat pengadoean 
dikirimkan pada Boepati Soekaboemi, 

akan tetapi hingga kini waktoe me     noelis soerat ini..beloem ada" kabar 

  

PN 

apa, (Dalam tempo jang pendek be- 
gitoe tentoe sadja beloem keoeroes 
Red.). 

Begitoepoen fihak Naib Tjitjoeroeg 

soedah menjatakan, pada tg. 24/3-1935 

dimoeka ramai dan dimoeka Satibi, 

bahasa pernikahan itoe tidak sah, akan 

torpil cs. apakah! mereka akan mem 

ni lantjang membawa Saksi 

soedah mewakilkan padanja, padaha 
Satibi, sekali-kali tidak merasa, 

dan Soekaboemi agar soeka member 
penegoran pada pendaftar nikah d 

limin. 

Wassalam 
S ALI TABRANI, 

Nangklak (Tjitjoeroeg) 31 Maart '35 

tetapi dibantah oleh H,. Meli (H. Mad- 

peropagandakan pernikahan ? apakah! 

tidak tahoe hoekoem pernikahan ? 
H, Meli (H. Madtorpi) soedah bera 

palsoe 
jang seolah-olah mengatakan Satibi 

Maka kita berpengharapan kepada 
nak di Tjitj jerah pihak jang berkoeasa di Iji Pa ketika main di Cheribon soedah kena » 

Tjitjoeroeg, karena ini nal meroegikan 
kepada agama Islam dan kaoem Moes- 

koekan dibentengnja Soenda. 

stand tetap masih 0 — 0, 
2 —0— 

Voetbal di Pekalongari. $ 

Alhilaal —H.C.T,N.H. 6—i, 
Di Pekatongan telah dilangsoengkan 

satoe wedstrijd pada hari Minggoe tg. 
3| Maart, Alhiaalversus H.C.T.N.H. 
Cheribon berkesoedahan seperti terse 
boei boeat kemenangannja Alhilaal, 
Ini wedstrijd dibikin sebagai revansch. 
karena Alhilaal lebih doeloe- telah 
mengoendjoengi Cheribon mendjadi 

1 | tetamoenja CT,N/H, 
Sekalipoen dengan pasangan tidak 

compleet dengan ini kali Alhilaal tidak 
maoe menjerah pada lawannja seperti 

Aa 

j|dibendjoli dengan 4—1. 
Alhilaal 

jaitoe : tempatnja Hablel dan Abdoel- 
lah digantikan olefi,Z. Jachja dan S. 
Haidroh, tapi toch ternjata permainan 
nja Alhilaal ada djaoeh lebih oeng- 
goel dan tactisch. 

Waktoe pauze, siand 1—1, dalam 

periode pertama garisan penjerangnja 
  

  

T.N.H. ada sangat berbahaja teroerama 
Tek Lie sebagai linksbuiten saban2 
bisa mengoendjoengi Baktier jang ini 

sore kelihatan safe. 
Dalam babakan kedoea achterhoede 

nja T.N, H. tidak mampoe lagi bikin 
pembelaan sebagaimana moestinja, 

  

Voetbal di Bandoeng. 

Singgalang — O.P.1. 5—1 
th 

boeat kemenangan Singgalang. 

Molto 2—Siap 2 
Hari Sabtoe jbl. kedoea elftal in 

ngan kesoedatian 1—1. 

Diana— Merapi 

tanding dengan kesoedahan 1—1. 

Pada hari Minggoe jbl. sebaga 

han 1 —3. 

klas 1 antara. 

Molto 1—Soendal   
Elftal Singgalang” baroe ini di Ban 

doeng soedah ditandingkan dengan 
O.P,I. jangmana berkesoedahan 5—1' 

bertanding dilapangan Tegallega de- 

Djoega kedoea elftal ini soedah ber 

D.I, A.N.A. 3— DIANA3A 

voorwedsiryd soedah bertanding ke- 
doea elftal terseboet dengan kesoeda- 

Kemoedian diadakan pertandingan 

serangan2 voorhoede Alhilaal saban2 
bisa menggerajang didepan doelnja 
T.N.H, teroetama voorzetnja Ali jang 

“Ikeliwat manis, membikin djalannja 
T. N, H. djadi tergetar. 
Sampai habis pertandingan jang ber 

djalan dengan baik, stand tetap 6—1 

besat Alhilaal. 

i 

      | 

I ELAKANG SP” 
Membatas peroesahaan pertjetakan. 

Dari Boger dikawatkan kepada Ane- 
ta, bahwa soedah ditetapkan satoe 
Verordening oentoek membatas peroe 

  

i 

di seloeroeh negeri Indonesia,   
  

  

  
. 

Saban malem 2 pertoendjoekan 

Moelai besok malam 
v 

KARMA 

  

Miss Madhoeri dalem satoe Film Hindoestan. Penoe dengan 

actie, perkelaijan, peprangan jang heibat. Satoe drama dari satoe 

Nona jang sanget gemar sama perhiasan. dan pakean. 

Sebab apa dia soedah tinggalken toenangannja jang setia. Te- 

tapi.,., achirnja tjoema mendjadi sengsara. 

Inilah satoe film Hindoestan jang membikin heiran dan asjik 

berpoeloe milioen orang oleh Miss Madhoeri jang memegang 

rol dalem ini tjerita. Actienja. Tingkanja Roepa-roepa Ketjan- 

tikan, serta soearanja jang amat merdoe dan njaring, tida kala 

Pertama djam 7.30 

arawa (Pardeshi Paritan) Nagibnja Manogsia 
dengan Bintang-bintang Europa dan Amerika. Berapa njanjian 

amat merdoe jang membangoenken boeloe badan dari asjiknja 

Tida perloe dipoedji lagi bagoesnja film ini. Terserah pada kita 

poenja sekalian penonton 

liat satoe kali 

, di tanggoeng orang-orang jang me- 

maoe liat 2 sampe 3 kali. 

  
Kedoea djam 10. 

Harga tempat seperti biasa 

Anak-anak tidak boleh nonton. LK 

Tetapi hingga habis pertandingan, 

toeroen dengan invallers 

sahaan (Bedrijfsreglementeeringsveror- 
dening 1934) oentoek melakoekan itoe 
Bedrijfsreglementeerings — ordonnantie 

:11934 kepada peroesahaan pertjetakan 
Baroe sadja permainan dimoelai, ke 

lihatan fihak Molto ada lebih koeat Verordening ini akan moselai beker 
dan banjak serangan2 berbahaja dila dja, 30 hari sesoedahnja dioemoemkan. 

AN 

ALHAMBRA BIOSCOPE 
Batavia-Centrum



      
  B|Satoe  TELMSACHINE merk DAvL- 

TON 2e. handsch jang masih bagoes. 
Soerat2 lamaran diadreskan pada 

No. 1112 ini soerat kabat..C: Ra : 
: 

(onganog00nagan 

   

    

      
      

    

      

    

  

       

      

    

  

      

           

    

    
        

  

  

  

“He Comes the Navy 
dengan 

JAMES CAYNEY — PATH O'BRIEN 
GLORIA STUART—FRANK Mc HUGH 

Soeatoe film perang besar diafas laoet — Menarik hati —kedjam 
tida ada sifat kemanoesiaan terhadap sesama manoesia, 
Djangan liwatkan ini tempo nanti menjesal di belakang kali kalau 
tidak lihat ini film. 5 

  

  

| KLEERM KER VAN PEKALONGAN 
Sawah Besar —0 SBatavia-Centrum 

Pa Telegrara-adres : BAKRI 

| erkenalanlah pada kita. Selamanja 
Ikita ada sedia dari matjem? kain dfas 
Seperti: Wol, Palmbeach, lenen, dril, 
en djoega kita poenja potongan telor 
dapat poedjian, segenap bangsa rapi 
dan netjis. Potongan setjara modern, 
pekerdjaan rapi—tjepat. Djoega dasi 
wol tropical. 

  

' Moelai batok malem 

“Mein Herz Ruft Naeh Dir" 
dengan Jan Kiepura — Martha Eggerth —. Paul Kemp — 

Paul Hoirliger — Theo Lingen, dan beberapa bin- 

tang2 film jang soedah terkeral. 
“Satoe film jang menarik hati penoeh dengan njanjian jang me- 

rajoekan hati dan muziek jang merdoe. 

      

   

134 

   
Nda jang “nah han Aa 3 spion-spion 

diam2 dan 'sabar, tetapi pada batinnja mereka 

t aroe sebatr. Pan hati- mereka boleh 
JUAN VAN YAN YAN 

Pemberitahoean 

      
    
   

    

  

    IN 

          

  

DRUKKERIJ PENGHAREPAN 

BANDOENG.    

  

      

      
     
   
      
     

  

  

"ta ka dapat @ipertjaja jaw NelanDyoa Ap 
Tan jang CISEca padanja.       

CS     

CINEMA PALACE' 
Tfjoema lagi 2 malem, Ini malem dan besok 

    pada sekalian langganan kita, bahwa 
telah terdjadi beberapa orang jang 
mengakoe sebagi AGENT kita poenja 
Drukkerij PENGHAREPAN, sedang 
diantaranja banjak jang boekan 
agent, sehingga dengan begitoe banjak 
pesanan - pesanan jang salah, 
baik tentang hargarja, maoepoen 
peratoerannja. 

Berhoeboeng dengan ini, diharap 
kepada sekalian toean - toean jang 
berlangganan kepada Drukkerij kita, 

Idjoega jang baroe akan pesan per- 
tjetakan, soepaja soeka berhati-hati 
dalam al oeroesannja harga dan per- 
atoeran jang dikehendaki oleh toean 
itoe, 2 

Eigenaar-Chef ! 

Drukkerij PENGHAREPAN 

baal 

  

  

  

   Pertoendjoekan Film Besar jang tersohor 

»CARAVAN 
Loretta Young — Charles Boyer 

  

            

       

     Njanjian2 en Muziek2 jang merdoe. Pemandangan indah, reclame 
Se djaoeh tidak Pa -Tanja pada jang soedah liat. 

vi ITATION OF LIFE 
3 ee PenNiGn HET LEVEN) 
    

   
   

  

     
   

      
Een - dramatische openbaring der: # r ij Svta ag ! 

a ,MANACE? 
Penembakan Tengah Malem 

    

  

    

  

meest innerlijke gevoelens van een 

VROUW, naar het bekende werk van 
   

  

   

    

      
    
    

   

    

   
    

      
    

  

  

   
     

FANNIE HURST.   

    

  

2 Deze film werpt tevens een hel licht 

: op .donker Amerika : , Het Neger- 

3 vraagstuk” 

VOORAF: Een alleraardigste gekleurde 

teekenfilm » Premiere in Speelgoed- 

      

   
    

   

      

   

     

Boeat hari Senen 

1 dan Selasa 2 

April 1955 

land” In verband met de lengte der 

hoofdfilm. zullen de voorstellingen 

om 7 uur en 945 uur preces aan 

    vangen ! Sawah Besar ES Bat.-C. 

.Mempertoendjoeken Radjanja dari segala film cowboy 

Djempolan western jang paling baroe dan paling berkelaian 
seroe dan heibat. 

| »Phantom of the Desert” 
Tn 5 Jaa 5 2 Tar Pain (HANTOE OETAN) 

MIST DEZE FILM VOORAL NIET'! : 

  

  

  

Film jang soeda lama ditoenggoe dengen kesoekaannja sekalian 

penonton 

— Jack Perrin 

Moelai hari REBO 3 April 1935 

FILM HINDUSTAN 

     

  

   

      

   

  

    

    

  

KAT COEn engaRanan Ua 

(CENTRALE BIOSCOPE #£ 
Ini ketjap keloearan cooperatie ,Boedi 
Istri“ Manmondjaja, jang soedah ter- 
kenal di mana-mana tempat. 

Rasanja boleh saksiken se adiri tjoba 
lah Toean - tocan dan Njonja - njonja, 

Ambil boeat satoe kali pertjobaan 4 
tentoe akan menjenangken selama-lama- . 

  

(8
3)
 

      

  

  
  

  

  

    

  

    

KARM Af 
Mr, Cornelis $ t Mo Nee OA mendjoeal dodo arkem dan 0 

ag : MN aa, | Minjak Tjia : 
IN 1 dan SELASA 2 April 1935 LEDIKANTEN FABRIEK NAN v 'ANG -orlen ditakggoeng 100 pCt- Fida terdiam UI 
| FILM - KESATOE Lan ii 13 Ne | | 4 

Molenvliet West 83 - Telf. No. 1009 — Batavia M. RAMIN 2 
  'AM-MA BESA 

ang 
1 Dn aah. rame, penoe perklaian 

Tanah Tinggi Gang Bintan 
Roemah No, 5A 303 

Batavia-Centrum 
    

I
p
s
 

s
a
n
a
m
 

Na Pan Djangan pertjaja lihat 

Tn 2 doeloe barangnja.   
        

       

      
   

    

Djoega bisa beli pada: 

Moechtar Kebon Katjang Gg: 2 
No. 38 Tanah Abang. Bat-C.: 

  

Speciaal menjediakan segala | 

mafjam model randjang dari 

A
t
a
u
 

besi sanggoep bikin sebagai- Djawa koelon No. 27 ' Batavia 
mana kemagean pemesan dan 
pembeli — kwaliteit didjaga Lamirin p/a Lamiran Wasscherij | 
baik —ditanggoeng ko caf binnen no. 5Gg Chass€ Bat -.C. 

Or age, RANGE   

I
E
 

    

                   

: dan bagoes— harga bo- 'Mendjoeal ketjap Tjiamis tjap Kem-: 
: leh 1 bang, Rasanja tidak oesah dipoedji lagi. 

oeda lama ai toenggoe: eh berdamai. "0 Bolehlah Toecan dan Njonja ambil per 
tjobaan. .. 

Poedjian tidak perloe Dioega mendjoeal dodol Belingbing, 
tape, pala dan arben, :           tapi perloe datang 

spering Shadow" 
Wagalam kita jang menocenggoe Toea:   

  

saksikan 2 dan Njonja poenja “pesenan, He 

V Ketrangan lebih djaoeh, boleh |f- Adres : : Moh. NASIR to 

4 tanjakan pada adres diatas. an Gp Adoelradjak roemah 6 
Batavia- Centrum. No | 

        | 
  

  

: 
: 

- 

Gn
as

ag
 
a
s
a
s
 

   
f Sa si si wi 

    

    

        

Memberitahoekan, dengan hormat ke-. s1 

      

      

   
   
    

    
     

    

       

       
        

     

  

Abd: Hamid Gg: Kampoeng | 

     

     

     

     



     
    
    
      
    
    
      

  

   
    
    

     

  

  

   

   
   is 

    

    

stih seperti ,Locomotief" 
memasak kabar. Dan 

  

an djadi gedele- 

mendjabat voor- 

   

    
    

   
   

  

   

    
   

  

   

  

   

  

   

  

   
   
   
   

    
     
     

    

doeloe bakal ang- 
sedah diwartakan 

'donesia. Ia kabarnja akan 
mewakili Zelfvestuurders. 
soerat kabar misalnja .Sedio 
.Koemandang 'Ra'jat" dan 
elah berani boeka soeara, 
n tidak dapatnja djabatan 

1 Agoeng dirangkap de 

tuur, ia boleh dipertjaja 
oe ar. ' Soengoehpoen 
st apabila Mr, Wongsonagro 

sebagai wakil Ra'jat di 
den, akan tetapi menginga- 

ers jang tidak setoedjoe 

in Prins Hadiwidjojo 

ega dengan kedoed 
voorzitter Bale 

    

    

      
   

          

£ £ 2 3 3) Oleh MJ. redacteur kita S. ML Se 

      

  

    

  

ilangkat kembali), Ir. Soeratin, Mr. Djo 
sad jodigoeno, R.T. Nitinagoro dan lainnja, 

an |tetapi kalau dianggap sebagai , wakil”, 

o.|Mangkoenegaran), akan tetapi hingga | 
s- |S€karang ia tidak pernah bergaoel de- 

keparan, lantas artinja perwakilan Zelf 
bestuur jang telah ada, itoe apa? Se- 

i|landjoetnja, kalau bilangan Mangkoe- 
ji (negaran mesti diwakili, bilangan lain- 

  

    

'djoemblah djago. Terhadap pada Ma- 
taram sebagai tetangga, dan terhadap 
ada Djawa seloeroehnja, pengambi- 

lans dari Soerakarta sadja saja anggap 
idak adil. Di Mataram misalnja ada 
Sosrosoegondo oentoek Moekamma- 
dijah (kalau R.M. Wiwoho tidak di 

  

. Sekarang halnja Notosoeroto, 
'Boekan saja sadja, tetapi bangsa kita 

seoemoemnja jang soeka berpikir ten 
toe memilih orang lain. Ja, kalau ha- 
nja berhadjat (boetoeh| Notosoeroto 
di Volksraad, itoe lain perkara. Akan 

    

inilah jang mengherankan. 
| Kalau Ra'jat seoemoemnja dengan 
langsoeng mempoenjai hak memllih, 
djadi tidak dengan pilihan setjara 
sekarang, pasti tidak akan pilih Noto 
Soeroto. Sebabnja tidak perloe di 

terangkan, Rakjat seoemoemnja telah 
merasa. 

Soedah lama Notosoeroto kembali 
di Djawa, dan soedah tjoekoep lama 
tinggal di Soerakarta (bekerdja pada | 

ngan bangsa kita seoemoemnja, apa| 
lagi nampak di pergaoelan Ra'jat dje- | 
ata. Djadi oentoek mewakili Ra'jat, 
terang tidak mempoenjai hak. 

Kaoem terpeladjar di Soerakarta 
poen boleh didengar soearanja. Di 
Soerakarta ada intellectucelen-club, 
dan Notosoeroto te!t niet mee 
«... Ia tidak termasoek dalam intel- 
lectueelen-club itoe, - 

Sebagai apa ia di Voiksraad dan 
mewakili siapa ? Kalau dimaksoedkan 
oentoek mewakili bilangan Mangkoe- 

nja wadjib diwakili poela, jaitoe bila- | 
ngan keradjaan Soerakarta, kesoeltanan | 
Mataram dan Pakoealaman. 

Itoepoen tidak moengkin, sebab apa 

oleh Vorstenlanden” 
sadja ? - 

Wakil Moelat Saliro, itoe perkoem 
poelan baroe di Mangkoenagaran ? 
Kalau perkoempoelan jang baroe lahir 
dan jang berdirinja tidak keloear dari 
kemaoean Ra'jat bawahan, soenggoeh 
lebih aneh lagi. Atau P.K.M.N., per- 

»wakil-wakil   

  

   

  

    

  

    
    
   
   
   

      

   
   

  

    
   
    

    

   

  

   
    

   

  

    

'ongsanagoro pantas di 

ek zelibestuurdersitoe. 

. benar Mr. Wongsona 
anja soeka dan tidaknja 

gkatan, baik ia diangkat 

| wakil jang kedoea dari 

uurders itoe. Wakil jang per 

atau lebih baik dibilang wakil 

ri pilihan, fjalah t. Achmad Djojo 

halnja toean Soetadi, seka 
dak berkedoedoekan jang 

pak | 'soeroto dioesoelkan. oleh ,,De Loco- 

Onderwijs 2 
djempolan 
soepsjater 
mesti am 

   

   

    

   

    

eS| Mr. Jongmans) lebih berhak mendapat 
da. | wakil. Koran pihak sana soedah siar- 

gO|kan suggestie, katanja N,I.V.B. dan 

ak. |1.S.D.P. tidak ada harapan dapat wa- 

war (sedikit, Sebaliknja poen sedikit djoe- 

ak - pengikoet NIV. dari Notosoeroto. 

ha|toe, Barangkali hanja Notosoeroto sen 

  

bal boekti, bahwa 
t|Verbond-nja Notosoeroto itoe tidak 

berhak dapat perwakilan, 

'koempoelan Ra'jat Mangkoenagaran ? 
Inipoen tidak moengkin poela, sebab 
P.K.S, lebih berhak, karena djoemblah 
anggota lebih banjak dan anggota ini 

tidak hanja Ra'jat bilangan keradjaan 

Soerakarta sadja, akan tetapi bahkan 

banjak djoega Rakjat bilangan Mang 
koenagaran. 1 

Barangkali sebagai wakil Neder- 

landsch-Indonesisch Verbonds. Apakah 
di Indonesia telah ada tjabangnja ? 

Berapa ,bidji“ ? Kalau N.l.V. jg. hanja 

tinggal nama ini mesti diwakili, NIVB. 

(vrijzinnigen, golongan Ir. Fournier), 

LS.D.P. (socialisten golongan De Dreu) 

dan Stuw-groep (liberalen golongan 

kil poela dari angkatan, Kalau Noto- 

'motief”, haroes dikemoekakan djoega 
IN.LV.B, dan jang doea lainnja itoe. 
'Betoel. NIVB. dan stuw groep soeda 

idak berwoedjoed poela sebagai par 
dan ISDP. katanja berpengikoet 

IDan orang bangsa-kita tidak ada disi 

NE 2 f 

| Walaupoen N,I.V.B. dan Stuw-groep 
boekan poela meroepakan perhimpoe 

nan, akan tetapi kaoemnja masih ada. 

. Disini saja tidak pandang kebang 

saan, tetapi meloeloe keadilan. Maka 

saja kemoekakan djoega N. I. V. B., 
'Stuw-groep dan I. S. D. R. itoe. Ini: 

oentoek  eelageparpelp dan Isebagai 
wa Nederland Indonesisch 

| Wongsonagoro boleh diangkat sebagai 

|djago. 

Niournalist Belanda, t. Ritman, jang ka- 

soedah beberapa tahoen diberdirikan 

kah koersi Volksraad akan di borong 'kolah ini dari kesoesahan, terlebih hal 

Keringkasannja: 
' Sejogianja oentoek mewakila Zeli- 

bestuurders dari angkatan adalah Mr. 
Wongsonagoro. | 
| Kalau toch mesti Prins Hadiwidjojo 

jang diangkat, Ra'jat Vorstenlanden 
wadjib mempoenjai wakil disitoe, 
sebab Prins Hadiwidjojo tidak bisa 
dianggap sebagai wakil Ra'jat. Mr. 

Ra'jat Vorstenlanden. Akan tetapi kalau 
t. Soetopo Wonobojo akan diangkat 
djoega sebagai wakil Middenstand 
atau keradjinan Indonesia, wakil Ra'jat 
itoe djangan poela diambilkan dari 
Soerakarta, sebab di Mataram banjak 

| Boeat di Sperakarta terlaloe 
banjak, kalau wakil .ini itoe selaloe 
diambil dari Soerakata, 

Apabila t. Soedomo misalnja dari Ma 
lang jang akan diangkat sebagai per 
wakilan Middenstand Indonesia, toean 
Soetopo Wonobojo tetap haroes diang 
kat, sebagai bandingan atau sisihan 

tanja ada harapan akan diangkat. 
Kita mesti ambil sikap. Djangan se 

bagai beo, dengan bilang. ,,tidak pro 
dan tidak contra“ Notosoeroto. Bilang 
teroes terang, kalau terhadap politiek 
model Notosoeroto kita memang tidak 
setoedjoe, 9 
»Pemandangan“ koeatkan seroean 

,Oetoesan Indonesia“, angkat lainnja, 
djangan Notosoeroto.... 

  

  

Pergi pensioen. 

Moelai dengan tanggal “31 Mei '35. 
dilepas dengan hormat Kolonel H. J, 
Kuiper dari Topografische dienst. 

—0— 

Tentang Onderwijs. 

Di Koealakapoeas 
(Borneo) 

Salah seorang pembatja kita dari 
Koealakapoeas mengirimkan peman- 
dangannja tentang onderwijs di tem- 
pat terseboet : 

Djika kita menilik keadaan onder- 
wijs di kotta ini soenggoeh menjedih 
kan, Pendoedoek 6000 djiwa itoe sa- 
ngat mengharap akan kemafijoean anak 
boeahnja dalam kalangan onderwijs. 
Boektinja soedah sebelas tahoen H. D. 
S. berdiri oleh oesaha ra'jat: sendiri 
Meskipoen beberapa rintangan dan ke 
soesahan jang diderita oleh goeroe2 
dan pengoeroesnja tetap djoega ber- 
dirinja sampai kini. 

Pada th. 1930 H.D.S. itoe hendak 
diperserahkan pada didikan Tamansis 
wa dan dicandidaatkan entah sekarang 

Dalam kalangan Moehammadijah 

Standaard. Ta' terhindar djoega se- 

financieelnja, 
' Sekolah Goebernemen kl Il beloem 
djoega memenoehi keinginan ra'jat, 
terlebih lagi pada tahoen j.l. dirobah 
kan mendjadi Volksschool dan verslag. 
Jang terlebih menjedihkan dalam ka- 
langan sekolahan zending, jalah se- 
'boeah volkschool pada tahoen laloe 
kena penghematan, dan ketinggalan 
seboeah Standaard. 

Dengan keterangan jang sedikit ini 
penoelis ingin mengemoekakan peman 
dangan kami dalam tjaranja zending 
memilih goeroe boeat pendidik anak2. 

Disampingnja ketjakapan goeroeitoe, 
haroes djoega goeroe itoe mempoenjai 
'kesehatan badan, 

Meskipoen goeroe itoe tjakap mem 
beri pengadjaran, djika badannja ta” 
sehat atau mengandoeng penjakit moes 
tahil boleh ditetapkan bergaoel dengan 
anak-anak sekolah. 

Dalam djabatan Negeri atau Maat- 

schappij sebeloemnja orang itoe moe 
lai bekerdja, maka orang itoe diperik 
sa kesehatannja oleh Dokter. 

Sebaiknja djoega fihak Zending me- 
ngambil tindakan sebagai ini, djika 
membenoem seorang goeroenja. 

Kami dari Bapa moerid sangat koea 
tir  djika mengingat betapa berbahaja 
nja goeroe itoe djika ada mengandoeng 
penjakit jang bisa menoelar oempama 

        

didalam kalangan goeroe2 Zending di 

'djib soekalah kiranja menjelidiki kese 

pada sekolah terseboet, 
PIN 

| Rempa2 dari Tandjoeng Pandan 
—. (Billiton), 

Tolong menolong da- 
lam hal kematian. 

Pembantoe kita dari Tandjoeng Pan 
dan mengabarkan : 

Baroe2 ini atas #nitiatiefnja beberapa 

kan lagi seboeah perkoempoelan woe 
djoednja seperti diatas ini: 

Soesoenan Bestuur terpilih. 
Beschermhser -Adenan Voorzitter 

Bakramsjah, Vice Voorzitter Moenir 
Secretaris Hamzah Sec. Penningmees- 
ter M.Zain, Commissarissen terdiri dari 
tt. Sepen, Asnie, Minggoe, Oetjang, H. 
Seleman Madoera, Saleh Gendon dan 
Astro. 

Bilal lelaki : Hadji Saleh dan Saleh 

Soepoe, Bilal perempoean : sedang 

ditjari. 

Persatoean pendoe- 
doek Billiton. 

Baroe beberapa boelan hidoepnja 

P.P,B. (Persatoean Pendoedoek Billi- 

ton) di T. Pandan, tetapi sekarang 

Bestuur soedah berangsoer2 mengoen 

doerkan diri. Dengan mengoendoerkan 

langkah Bestuur berarti akan inasoek 

keliang koeboer poela P. P. B. sekali 
ini. Kita harap djangan sampai kedja 

dian. 

Sekolah Arab baroe. 

Dalam pemandangan jl. pernah kita 

toelis beberapa Madrasah akan di 

adakan lagi di T. Pandan. Moelai 1 

April '35 oleh tocan Hadji” Djaapar 

Bandar telah diboeka seboeah sekolah 

Arab (Madrasah baroe) bertempat di 

Mesdjidlaan T, Pandan. Doea orang 
dari goeroenja ja'ni pemoeda sedjati. 

Jang akan diterima moerid kira2 50 

orang sadja. Djadi sekarang di T. 

Pandan soedah 2 boeah sekolah Arab 

(Madrasah) di KP, Pontianak dan 

Mesdjidlaan. Beloem lagi Manggar, 

Kelapa Kampit dan Gantoeng. Inilah 

soeatoe tanda Pendoedoek dipoelau 

ini moelai insjaf dalam so'al onderwiis. 

—9O— 

Peneeroean tarief listrik 
dikota Palembang. 

Pendoedoek merasa 
beloempoeas. 

Malam Kemis jl. Gemeenteraad di 
Palembang soedah mengadakan verga- 

dering, antara lain jang penting boeat 

ditjatet disini ialah membitjarakan soal 
penoeroenan tarief electrisch. 

Dalam vergadering ini soedah ter 
djadi debat ramai, tetapi kebanjakan 

desakan pihak anggota Indonesier soe- 

dah ditolak, sehingga didalam peroba- 

han tarief ini voorstel Gemeentebestuur 

soedah diterima dengan hampir tidak 
mendapat perobahan. 

Pendoedoek sebenarnja beloem: begi 
toe senang hati dengan voorstel pihak 

Gemeente, sebab terbanding dengan 

voorstel dari Gas My. Sendiri maka 
seakan-akan masih lebih baiklah 
penoeroenan jang divoorstel oleh Gas 
My. dari voorstel jang dimadjoekan 

oleh Gemeente, : 
Doeloe, sebeloemnja ada kepoetoe 

san vergadering Gemeenteraad, pu- 

bliek di Palembang pernah memadjoe 

kan actie oentoek meminta penoeroenan 

tarief electrisch ini. Apakah sesoe- 

dahnja vergadering diatas pendoedoek 

jang beloem merasa poeas akan me 
madjoekan poela actienja, itoelah 
kira-kira soedah pasti. 

—0— 

Pendapatan baroe tentang meng- 
obat penjakit malaria. 

Soerat kabar ,, Times of Ceylon“ tang- 

gal 2 Maart 1935 mengabarkan lebih 

landjoet tentang melenjapkan penjakit 

Malaria dengan mempergoenakan obat 

liang baroe didapati j.i. ,Atebrin Mu- 

sonat“ namanja. Dengan lekas sekali 

kelihatan hasilnja, kalau orang jang 

kena sakit malaria diobat dengan Atje 

brin Musonat, begitoelah boenjinja-   tb.c. dan lain2. Riwajat ada memboek toelisan dalam soerat kabar terseboet. 

tinja. Sampai kini pemandangan kami 

IK. Kapoeas masih ada penjakit itoe. | . 
Kita mengharap pada jang berwa- | 

hatan goeroe goeroe jang mengadjar 

pemoeda dikota ini telah di bangoen| 

  

   
    

Kaloe ada penjakit ini 
pafoet makan padawak- 

sloejang baik obat ..Ato- 
— phan", obat temama di 

. seloeroeh doenia jang 
tercoelama  moedjarra 

Joentoek  menjemboeh: 
/ kan penjakit itoe. Okat 
itoe menghabiskan pe- 
njakit itoe sama sekali 
menghilangkan barah 
dan  menggeloearkan 
asam kenfing jang ter: 
lebih dari badan. 
Waktoe makan obat itoe 
patoet memperhatikan 
dengan saksama atoe- 
ran memakainja, 

Atophan 
Satoe taboang gelas berisi 2 tablet 

Reny 

   

     

    
    
     
   

  

Sakit malaria itoe dengan lekas dio- 
bati boekan? Karena semakin lama 
pengobatan itoe dilakoekan, semang- 
kin banjak njamoek jang dihinggapi 
oleh ratjoen penjakit itoe dan tentoe 
sekali penjakit itoe bertambah-tambah 
berbahaja. Dari sebab itoelah maka 
semoeanja besar perhatian orang ke- 
pada Atebrin Musonat itoe, Obat ini- 
lah jang memberi perobahan jang 
sempoerna bagaimana djoega roepa 

lam tempo 24 djam. Obat ini dipakai 
sebagai injectie (soentik) jang mem- 
beri faedahxkarena orang2 jang kena 
penjakit malaria dan jang soedah poe- 
la disoentik,. apabila dia lari dengan 
semboeni, sekali-kali tidak akan mem- 
bangkitkan soeatoe tempat oentoek 
koetoe2 penjakit jang berserang. 

'Pengrawatan dengan obat Atebzin- 
|Musonat dalam 2 hari soedah selesai 
(beres), boekannja dalam 2 boelan, 
seperti telah kedjadian “dengan mem- 
pergoenakan kinine. Disini ditambah 
dengan keterangan sedikit, bahwa da- 
lam zaman jang achir ini, teroetama 
djoega di Indonesia sini, orang mengo 
bat sakit malaria“ banjak memakai 
tempo jang pendek2 (korte kuren). 

Semakin sedikit tempo jang dipakai 
oentoek merawat penjakit :toe, sema- 
kin banjak beroelang-oelang datang- 

boet “diatas menoelis: selandjoetnja, 
selamanja ada lama sedikit, baroe 
pendapatan tentang pengetahoean obat 
obat seoemoemnja dapat dihargakan, 
dengan-sepenoeh-penoehnja oleh. tabib 
tabib, 6 

Pekerdjaan  tabib adaiah boleh di 
katakan satoe pekerdjaan jang koeno. 
Bahwa Directeur dari ,,Medical and 
Sanitary Service“ mengabarkan dida- 
lam ,,State Concil", jang pemerintah 
akan memeriksa hasil jang didapat de 
ngan Atebrin Musonat, Pemeriksaan 
ini tidak goena dipandjangdan, kare- 
na pertjobaan ini telah ditangsoengkan 
dengan memakai alasan2 jang tjoe- 
koep serta hasilnjapoen telah keliha- 
tan, dan telah oemoem poela, sehing 
ga tjoekoeplah nentoek memberi ke- 
pertjajaan, bahwa obat Atebrin Muso 
nat obat jang tidak ada bandingannja 
oentoek- menghindarkan penjakit ma- 
laria. 

Keroegian 10.000 djiwa manoesja 
seboelan soedah tjoekoeplah oentoek 
berichtiar dengan selekas lekasnja soe 
paja penjakit itoe lenjap dari moeka 
boemi ini dengan sekalian oerat2nja. 
Didalam lembaran tanggal' 7 Maart 
1935 soerat kabar terseboet sekali 
lagi minta dengan sangat soepaja pen 
dapatan jang baroeritoe selekas lekas 
nja dipergoenakan lebih banjak. Tiap2 
kebimbangan hati boeat mendjalan- 
kannja dengan lekas dan dengan soeng 
goeh2 berarti keroegian beberapa dji- 
wa manoesia tiap2 hari. Lebih djaoeh 
soerat kabar ini menoelis : 

Menoeroet keterangan statistiek jang 
tidak moengkir, maka dengan mema- 
kai kinine, adalah 38000 orang jang 
mati didalam tempo 3 dari 4 boelan 
waktoe penjakit ini lagi heibat. Sebab 
kita boekan ahli, tidak dapat kita te- 
rangkan diatas kertas, tetapi lebih doe 
loe kita berani mengatakan bahwa da 
lam tempo satoe doea boelan lagi ta-   bib2 akan mengakoe, bahwa Atebrin 
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nja penjakit malaria itoe tjoekoep da- - 

nja penjakit itoe. Soerat kabar terse- 
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Anak negeri soe- 
1 wang Rs. 120. 
?kan nasib orang2 

dan boeat daerah 
1 besar ini. Peme- 
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can kegoenaannja soerat ka- 
Uh bar nes of Ceylon” menjiarkan 

— pada tanggal 13 Maart, bahwa peme- 
o rintah Ceylon mengaboelkan permin-j 

— taan dienst Kesehatan dah tabib boeat 
Atebrin Musonat seharga 

i | . Penghabisannja soerat ka 
bar teseboet mengabarkan kepertjaja- 

|. annja bahwa pengharapan orang2 apa 
. bila memakai Atebrin Musonat tidak 

' boleh tidak moesti berhasil dan dari 
 bahaja malaria di Ceylon orang akan 

   . mendapat kemadjoean jang sangat da 
0. lam perkara obat penjakit malaria, ke 
0... madjoean mana akan memberi kese- 

». damatan, pertoekoengan jang tetap, ti- 
000 dak sadja boeat Ceylon tetapi djoega 
00. djoega boeat segala oemat manoesia. 

      

  

  j 

erhimpoenan Langen Beksa. 
“Di Klangenan (Cheribon). 

— . Pembahtoe kita dari Cheribon me- 

Atas initiatsefnja kaoem prijaji di 
|... Djamblang dan sekitarnja, maka se- 
|. karang ditempat terseboet telah berdiri 

| perkoempoelan beksa. 
. Soesoerian bestuur seperti dibawah ini: 

“Toean Djoehara M.P. Djamblang 
orzitter,.t. Soediman M.P. Djamblang 

Onder Voorzitter, toean Tohir Djoeroe 
toelis A.W, Klangenan Secretaris, toean 

oeriba Djoeroetoelis A.W. Penning- 
eester, toean Oetji Commiessaris, 

oean Moesa Commiessaris, tocan Me 
Si Djoeroetoelis Wedana Goeroe 
bing. 5 : 

Maka sebagi repetitienja jaitoe tiap2 
hari malam Minggoe, dengan bertempat 

  

     

  

  
   

     

   

   

  

        

   
   

      

| Belanda 

— Mentjel 

Ongkosnja di- 
Pap kah Ak toeroennja pendapatan oeang 

belasting dari tahoen2 belakangan oen 

ak mengeloearkan | S 

mabbek tidak poenja 
o.ijbewiis, 
akakan doea orang: 

Aneta kawatkan dari Soerabaja, se- 

    

iforang Belanda maboek menjoepiri 
seboeah bestel- -auto pada hari Saptoe 1 Ul DEsiei-aul 
sore di Wester-buitenweg, dan menoe 
broek 2 orang bangsa Indonesia. 

, Pn mendapat loeka hebat | 

Kemoedian salah seorang dari me- 
reka itoe meninggal deenia, 

“ Belanda maboek itoe, tidak mem- 
— Ipaenjai rijbewiis. 

OT 5 

Pendapatan oeang negeri. 
| Pemandangan tentang pendapatan 

4- yocang negeri dari boelan Januari, akan 
an |dioemoemkan besok hari. 

Oentoek sementara waktoe ini soe- 

sar|dah bisa diterangkan bahwa penda- 

 Ipatannja lagi mendjadi lebih koerang 

ildari pada tahoen jang 'soedah laloe 
o|sebagai kesoedahannja dari penoe- 

roenan harga hasil2 boemi. 
Ini kali, pemandangan itoe, akan di 

ersamakan dengan keterangan tentang 

oek meloeaskan dan mendalamkan 

pemandangan itoe. 
—0— 

5 Pergerakan kaoem Iboe. 
Zaman sekarang roepanja semangat 

pergerakan baik dalam kalangan soci- 
laal maoepoen politiek telah mendjalar | 

“Ikesegala pendjoeroe tanah Indonesia, 

seperti tanah Timoer jang sebagian 
besar orangnja masih bertjawat, tetapi 
diantaranja banjak djoega jang Soedah 
bergerak dalam kalangan party poli- 

tiek, sociaal, bahkan dalam Kepandoe 
an poen tidak ketinggalan. 

Terboekti baroe2 ini dikamrpoeng 
Doelolong (daerah Makasser| telah di 
dirikan Sjarikat Poetri Islam, jaitoe 
sebagai onderbouw dari Persi. Pendi 
rian ini ialah atas oesahanja njonja 

Soehaibah dan teman2nja, sedang 
bestuurnja telah terpilih, njonja Soe 

haibah presidente, nj. Saboe Gena 
vice-presidente, nj. Ina Patoe le. secr. 

nj. Ina Masang 2de secr.. nj. Gina 

Lolong penningmeester, dan sebagai 

commissarissen terpilih njonja2 Mone 
Belae, Lilo, dan Date Kera. 

Dari pergerakan Islam »Assirotol- 

Moestakim“ poen telah mendirikan 
onderbouwnja jang diberi nama ,,Al- 
Moe'minaat“ jangmana bestuurnja di 

kepalai oleh njonja Boenga Saleha 
sebagai voorzitter. 5 : 

Tjabang A.M. selain dari mendiri 

kan Kepandoeannja jang diberi nama 

»Amap" jang djoega mendapat per 

—0— 

| Memperingati satoe Moeharram 

Pet 1435. 
' Sebagaimana sosdah dioemoemkan, 

bahwa padatanggal 1 Moeharram ig. 
djatoeh pada hari Djoemahat 5 April 

jak. soerat kabar Pemandangan” ini 

tidak akan diterbitkan, karena toeroet 

memoeliakan hari permoelaan tahoen 

baroe dari oemmat Islam. : 5 

Lain dari itoe pembantoe kita dari 

Kalabahi (daerah Makasser| mengabar   | di Klangenan. 
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pa . Pesanan, Minta disertakan 
| wang "2 dari djoemlah. 
Ne ARA '€lon masoek ong- 

MENT-IM 

KELIWAT 
MOERAH 
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- 

Alor nanti pada 1 Moeharram djoega 
lakan mengadakan hari peringatan de 
ngan mengadakan oepatjara dan pida 
to2 jang berhoeboengan dengan itoe, 
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Galoeh. 

Pada tanggal 27-28-29 Maart 1935 
Taman Siswa Daerah Galoeh, telah 
mengadakan Konferensi bertempat di 
Bandjar. 

Tjabang-tjabang jang terikat oleh 
Daerah Galoeh, ialah: Garoet. Tji- 
batoe, Pameungpeuk, Soekaradja, Tji- 
koneng, Tjiamis, Bandjar dan Parigi. 

Selainnja dikoendjoengi oleh eetoe 
san-oetoesan dari-tjabang2 terseboet, 
hadir djoega oetoesan dari Taman 
Siswa Daerah Widjajakoesoema, 

Dalam Konferensi itoe telah diper- 
oendingkan tentang so'al2 oentoek 
ketegoehannja organisasi Daerah Ga- 
loeh, so'al-so'al jang mengenai pendi- 
dikan dan pengadjaran, 

Hari 
hari Djoemarat tgl. 29 diadakan exur 
sie ke-Karang Kamoeljan. 

Pada malamnja diadakan pidato2 
tentang pendidikan dan hal ke-Taman 
Siswaan, 

Diantara poetoesan2 jang telah di 
ambilnja itoe, disini kita moeatkan 
sebagaian : 

1. Madjelis Daerah Galoeh jg ba- 
haroe, Madjelis Hariannja berkedoe- 
doekan di Bandjar, terdiri dari toean2: 

Ketoea toean S.A. Soedibyo, Penoe- 
lis I Goenasah. Penoelis 2 Soebeno, 
Bendahari Halimah, anggota Jachja. 

2. Antara Taman Siswa-Daerah Pa 
djadjaran dan Daerah Galoeh akan di 
adakan soeatoe gaboengen Konferensi, 
dengan menginatkan akan kepenti- 
ngan pengadjaran dan pendidikan 
karena bersamaan cultuurnja. 

Tempat Konferensi itoe akan di- 
adakan di Bandang, 

3. Mengoeinpoelkan boekoe-boekoe 
oentoek menambah pengetahoean Pa- 
mong2 jang dioeroes oleh tjabang 
Garoet dan diadakan ioeran tetap 
(Bibliotheekfonds. 3 

4. Diadakan Komisi Leermiddelen, 
soepaja boekoe-boekoe jang dipakai 
disedaerah Galoe bisa sama. 

5. Hal hoeroef Soendah berhoe- 
boeng dengan di Pasoendan oemoem 
nja orang2 soedah koerang memexn- 
tingkannja, di Taman Siswa soepaja 
dipentingkan, dan hoeroef itoe di- 
moelai dibeladjarkan dari klas I!! Ta- 
man Anak. 

6. Oentoek kepentingan dan kesem 
poernaan hal pendidikan jang menge- 
nai so'al2 ke-perempoeanan, akan 
didirikan Wanita Taman Siswa Dae- 
rah Galoeh, jang boeat mengatoernja 
diserahkan sama sdr. Halimah. 

7. Ditiap-tiap tjabang diharoeskan 
soepaja mementingkan hal perge- 
rakan badan, dan diangkat satoe 
Komisi perlombaan, soepaja seka- 
lian anak2 Taman Siswa jang ada 
di Daerah Galoeh pada satoe wak- 
toe bisa dikoempoelkan diadakan 
perlombaan tentang pergerakan badan. 

8, Dalam boelan Mei akan dike- 
loearkan satoe madjallah oemoem, 
oentoek memberi. — penerangan2 
hal pendidikan dengan berbahasa 
Soenda. — Madjallah tioe diberi 
nama ,Atikan” dan akan dike- 
moedi oleh tjabang -“Garoet, 

9. Pengadjaran handenarbeid di- 
tiap-tiap tjabang haroes dipentingkan 
dengan menoeroet — keadaannja, 
Soepaja anak 'itoe  dikemoedian 
harinja dapat hidoep dalam ma- 
sjarakat. 

10. Ditiap-tiap tjabang diadakan 
paedagogische lessen oentoek me- 
nambah pengetahoean  pamong2 
jang beloem pernah doedoek di 
Taman Goeroe. 
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Pertoendjoekan 
wajang dikoeboeran. 

Pembantoe kita dari Cheribon me- 
ngabarkan : 

Pada hari malam Djoem'at j.b.I. 
atas oesahanja beberapa orang Tiong 
hoa di Djamblang telah diadakan per 
toendjoekan wajang golek bertempat 
di koeboerannja nji-Sebrot, jang letak 
nja di itoe tempat djoega jang mana 
itoe dianggap sebagai pepoendennja 
Idi poendi poendij), 

Althans pendoedoek bangsa Tiong- 
hoa di itoe tempat boekannja hanja 
satoe atau doea sadja jang ada dan 
moesti di poendi-poendi, tetapi ada 
tiga warna jaitoe: pertama tepe- 
kong, kedoea nji-Sebrot, dan ke 
tiganja di koeboerannja ki-boejoed 

|Goler jang letaknja di desa Sidengok 
sebelah pasar Djamblang. 

. Maka oentosk meramaikan itoe ti- 
dak tentoe setiap boelan atau 3 boe- 
lan sekali, tapi sering itoe keramaian 
dilakoekan, malah kalau tidak salah 
saban malam Djoem'at. 

Roepanja pendoedoek Tionghoa di 
itoe tempat tidak kenal sama malaise       

dan djaman soesah penghidoepan. 
  

Konferensi Taman Siswa Daerah | 

penoetoep Konferensi, ialah | 

  

  

. belah, kepala 

ilangken 

: 

HH la hara 
EA anisa   

Soember atau mita air jang | 
keramat ? 

Didekat Batoe Tabal didjalanan 
ke Melabo bilangan negeri Soempoer 
(Soematera Barat) ada terdapat satoe 
mata air jang dikatakan orang keramat. 

Lebih landjoet tentang ini S. $. me- 
ngabarkan sebagai berikoet : 

Tjaranja mata air 
itoeterbit, 

Mata air itoe berada dipinggir djalan 
besar didalam bandar sebahagian dan 
sebahagian lagi dilereng tebing (boe- 
kit). Terbitnja dari dalam tanah dengan 
mendidih, tetapi dia tidak panas. 
Pada tempat terbitnja itoe keloear 
so€ara gemoeroeh sebagai boenji mesin 
auto. Mata air ini terdiri dari beberapa 
boeah jang terbit berpentjaran tetapi 
jang besar, tjoema Satoe boeah jang 
terletak didalam bandar. Tiga boeah 
bagian dari mata air itoe didjadikan 
orang loeboek ketjil, tetapi loeboek2 
itoe tidak mave penoeh atau melimpah. 

Orangjang datang ber- 
obatkesana, 

Disana ada doedoek seorang jg men 
djaga mata air terseboet. Pada mata 
air jang terbit dilereng boekit itoe dibi 
kinkan seboeah roemah roemah kefjil 
oentoek orang berobat. Orang2 jang 
datang mengambil air dari mata air 
itoe dalam lima hari ini menoeroet ke 
terangan dari pandjaga mata air terse 
boet tidak akan koerang dari 600 orang. 
Pada hari Minggoe dari hari Sabtoe 
jang liwat ini sampai djam 12 malam 
Orang datang kesann oentoek mengam- 
bil air mata air terseboet. Orang2 jang 
datang berobat kesana banjak jang me 
ngatakan berangsoer penjakitnja. Ada 
doea orang perempoean jang sakit la- 
joe (lemah) jang sekarang sedang be- 
robat disana. Kedoea perempoean itoe 
menerangkan pada kita, bahwa sebe- 
loemnja dia berobat dengan air mata 
air itoe kakinja terlaloe berat benar. 

Tetapi sesoedah dia mentjoba bero 
bat dengan air mata air itoe kakinja 
jang berat itoe sekarang soedah ber- 
ansoer ringan. Mata air jang dilereng, 
boekit itoe rasanja agak kelat2 tetap 
warnanja agak kemerah-kemerahan dan 
ini agaknja karena dia keloear tjelah2 
tanah liat, 

Oleh orang2 |jang sakit air itoe di 
oeroetkannja pada kakinja jang sakit 
itoe. Pada tiap2 terbitnja mata air itoe 
rata2 kedengaran soeara gemoeroeh. 
Airnja mata air jang didalam itoe ada 
sedikit bersih dan ini diambil oleh 
orang2 jang datang kesana itoe oen- 
toek dibawa ke tempat masing2 boeat 
diminoem dan lain-lainnja, Masjhoernja 
mata air itoe sebagai obat baroe kira2 
doea boelan ini. Dan orang datang 
kesana jang terlaloe banjak baroe se 
dari lima belas hari ini. Kita lihat ada 
orang jang datang dari Padang, Boekit 
Tinggi dan djoega dari Solok dan 
Sawah Loento. 

Setengahnja ada jang menjewa auto 
bersama sama kesana sengadja oen- 
toek mempersaksikan dan mentjoba 
rasanja air itoe sadja. Kita sendiri jang 
telah mentjoba rasanja mata air itoe, 
bisa menerangkan jang bahasa ,,rasa- 
nja seperti air belanda tetapi agak ke 
lat dan agak sedikit manis“ Djika li- 
dah kita beloem biasa minoem limo- 
nade kita, rasakan tidak kita memi- 
noem air itoe seperti mengeranjam. 
Seorang perempoean Hadji dari Boe- 
kit Tinggi jang djoega minoem bersa 
ma dengan kita mengatakan rasanja   

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

  

djadi enteng tida 

ketoembe, 

  

  

A 

Kloearan Na 

Roemah obat 

Jo Tek Tjoe 
Kwitang —Batavia-Centrum 

    AD 

Moela2 orang tertarik 
dengan mata air itoe. 

Menoeroet keterangan jang kita pe- 
roleh, tertariknja orang Kena Hn 
air itoe baroe kira2 tiga boelan jang 
laloe dan masjhoernjs baroe doea boe lan dengan sekarang. Tatkala orang 
mengerdjakan djalan besar itoe dahoe loe orang soedah lihat djoega mata air jang aneh itoe. Tetapi orang tidak am- bil perdoeli. Kerap kali orang lihat di 
moeka mata air itoe ada seekor oelar 

ketjil jang bermain main dan tiap2 orang cesik oelar itoe hilang, 2 
Pada soeatoe xali orang lihat seekor boerseng pergi mandi kemoeka mata 

air itoe. Tidak lama boeroeng itoe mati, ah nh kedjadian begini, malahan ada poela seorang anak jane saki koedis. Oleh bapanja manula Hn ito dengan tidak sengadja ditjoetji dengan air mata air itoe. Dengan Heran besok nja koedis anak itoedjadi kering. De ngan menfjoba tjoba kembali dioelang 

air itoe. Roepanja semakin beran baik. Dan sebab2 masjhoernja San 
lain2 keterangan kita tidak peroleh. Ada bohong sangat kabar jang kita perdapat, moela2 jang mengatakan mata air itoe dapat dalam mimpi. Sa- ma sekali bagi orang jang datang ber obat dengan air mata air itoe tidak dipoengoet bajaran oleh penoenggoe- nja malahan diterima dengan tangan terboeka sadja. Ada djoega orang jg. memberi Sedekah-bagi penoenggoe ma ta air terseboet. Orang jang ingin persaksikan boleh datang 
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P.N.I. tjabang Semarang. 

pengoeroes jang lama 

dalam bestuur, 
Hasil pilihan itoe ialah: voorzitter 

toean Slamet, 
Soeparman 
Moeljono. 
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Oentoek 70 djembatan2 

djoemblah f 11.900,— 
Pembantoe kita dari Palembang me- 

ngabarkan: Nan 
Kita dapat kabar bahwa memenoehi 

soeratnja Resident Palembang di per- 
moelaan ini boelan Maart, maka sce- 
dah diperkenankan oentoek memakai 
wang sedjoemblah f 11.900.— goena 
membikin 70 djembatan saloeran dari 
beton (betonbuisduiker) didjalananan 
tara Praboemoelih dengan Pagar Dew 
diantara Kilometer 93 dan 148. 
Sedjoemblah f 7.970.— diperkenan- 

didjalan raja jang memperhoeboeng- 
kan antara Batoeradja dengan Marta- 
poera, « 

Lain lagi ada poela sedjoemblah 

na mempertahankan dari demparannji 
aizs atas djerambah besi jang meliwa 
Air Soeban terletak di Kilometer 284 
an Batoeradja dengan Lemat: 

Ts 1 

Dengan adanja pendirian2 itoe, | 
kan.sadja sedikit pekerdjaan bisa « 
adakan bagi koelickoeli dan mandoer 

djadi-lebih, sempoerna. 

ditetapkan oleh besluit Directeur B!   air itoe mirip dengan air telaga Zam2, tertanggal 12 Maart jl. No. Br. 6/6/ 

23 

Disediakan deangse- 

Banjak minjak ramboet tetapi Tang Y 

mandjoer djarang 
Awas selamanja liat merk se- 

poela mentjoetjinja dengan air mata” 

soedah tjoekoep setahoen doedoek 

Dewa 

f950 boeat mendirikan dinding2 goe "3 

djoega perhoeboengan djalan raja men 

Perkenan boa. pekerdaan dialas 
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penoelis-bendahari toean 
dan pembantoe toean S, 

  

kan bocat membikin djembatan jang 
melintasi soengai air Toea jang terietak 

  

     

  

   
     

  

   
     

    



  

  

1 ebi elandjoet t en 
itoe perampokan. | eradj 

1» , entang | kolah bertenoen dll.nja tentoelah kea 
   

   

        

   

      

    

      

   

    

  

   
   
   

    

   
   
    

alah satoe roe 
ng Tionghoa. | GJ 

cebetoelan pada hari | derhana, 
itoe perampokan, familie dari 
rban jang tinggal di Holland 
sedang mengadakan pesta ma- 

ngan adanja itoe pesta, jang 
ngkan di Holland Road, roe 
.diketahoei oleh ,itoe kom- 

, bahasa familie dari 
oa jang mengadakan | 

berada di High Street, 
maoe dimoelai 

    

  

   
   
   
   
   
   
    

   

  

   

    
   
    

    
   

    
    

   
   
   
   
   
      
   

   

   

  

    

sergoenakan oleh 
pok, doea orang 

jewa seboeah 
eh seorang Mela 

Mereka- datang mendapatkan ke- 
erempoean terseboet, dimana 

5 komplotan perampok membi- 

angkan, bahasa mereka kedoea disoe 
h oleh familienja jang di Holland 
ad, mendjempoet soepaja bisa ha- 
dalam itoe pesta makan2. Kedoea 
mpoean itoe dengan tidak ada 

tjoeriga apa2, mempertjajai sadja apa 
ng -dibilang oleh itoe kedoea bang- 

ja, jang roepanja telah sedia hen- 
“dak melakoekan perboeatan djahat. 
'Dengan memakai pakaian jang baik2, 
sebagai biasa. Se Aa Dania 
— Orang jang hendak menghadiri pesta, 
itoe kedoea perempoean anak beranak, 

. telah mengikoet sadja menaiki itoe taxi, 
jang ditoedjoekan ke Holland Road, 

Dekat batoe enam setengah, sebeloem 
imp oemah familinja itoe perem 

a orang Tionghoa lagi soe-| 
edia menoenggoe disitoe, 

jah moefakat lebih doeloe 
nnja jang pergi 
itoe kedoea perempoean. 

h komplotan itoe peram- 
alankan rolnja, sebagai jang 

rkan lebih doeloe. P 
beloem ada kedengaran hasil 

saha pihak politie, mengikoeti 
edjaknja itoe komplotan perampok, 

| dimana ada dikabarkan berpoeloeh2 
|. banjaknja politie rahsia jang diperintah 

kan oentoek membekoek kawanan dari 
perampok. 

Lebih djaoeh kita toenggoe 
— dari pihak politie ada 

   

  

   

   
    

   
    
   
   
     
    
   
   

     

  

   

    

  

    

    

   

        

   

  

   

   
   

  

    
         

memenoehi. menoe-| 
Circulair tentoelah 

itaan masoek itoe selaat2 
Maart 35 jang baroe ini. 

e-|malah badjoe kebaja saban2 kita per 

itoet ilmoe | 
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dari Straits. 

menta 

  

ig berani. — Sekolah 

H0 Oleh pembantoe ,,Pemandangan". di Singapore. 
4 o 

roesan itoe ? Seoempamanja kelak di 
Itiap2 keradjaan Melajoe diadakan se- 

daan perdagangan akan bertambah ra 
i, djika sekolah itoe telah berhasil 

mengeloearkan moerid2, jg. pandai, 
dan sebagai sjarat2 jang oetama hen- 

—. Idaklah orang toea itoe moerid, berdjan 
| doea |djiakan memberi modal kepada anak 

ya, Inja. manakala anaknja tammat dari 
|sekolahnja, atau poen moerid jang te- 
'lah loeloes itoe bekerdja pada kera- 
djaan dengan mendapat gadji jang se 

Dengan berhasilnja dari oesaha hen 
dak memboeka itoe sekolah bertenoen, 
maka kita akan dapati kelak perdjuea 
ngan jang hebat jang mengantjam ke- 
madjoean dari peroesahaan kain saroeng 
bikinan Japan. Sekarang sebagai jang 
telah diketahoei, tjoema ada kain sa- 

roeng tenoenan Teranggano, jang di 

hasilkan oleh oesaha bangsa kita Me- 
lajoe di Semenandjoeng inis soenggoeh 
poen harganja ada lebih mahal dari 
bikinan Japan, tetapi kwaliteitnja ada 

lebih tinggi dari tjorak Japan. Pembi 

kinan batik” poentelah ada poela 'di 
moelai orang memboeatnja, hanja sa- 

dja beloemvada lagi jang boleh menan 

dingi pembikinan batik matjam di Java 

Batik jang soedah ada didjoeal di 
toko2, tjoema baroe model Kedah jang 
telah dapat sedikit kemadjoean, tetapi, 
ja tetapi, karena kainnja sangat djarang 
dan harganja poen masih moerah, se 
dang tjapnja tjoema sebelah sadja, 
kita banjak djoempai beberapa orang 
Bl kita, teroetama goeroe2 sekolah 
Melajoe jang mejakinkan pembikinan 
batik tjanting (tjara Java) jg. sebegitoe 
lama beloem lagi berhasil. Djika pe 
raktiek itoe kelak telah berhasil dengan 
bagoes, soedah tentoe sadja disini 
(Straits atau Malaya) bakal memboeka 
poela sekolah membatik. Dan. ... 
ila nanti telah mendapat kemadjoean, 

kain batik Djawa soedah tentoe sadja 
ta” akan lakoe lagi, karena Semenan- 
djoeng soedah poenja pembatikkan 
sendiri. Tapi, itoe semoea masih lama 
lagi, beloem tentoe berapa tahoen 
baroe bisa menghasilkan boeah oesaha 
itoe. Tjoema sadja masih ada harapan, 
seandainja oesaha itoe diteroeskan, 
dan lebih sempoerna dar ijang telah 
soedah.  - : 

Pakaian melajoe boeat 
Kaoemlboe. . 

Rakaian Melajoe, boekan sadja boe 
at kaoem lelaki, malah oentoek kaoem 
iboe poen sering poela mendjadi pem 
bitjaraan, teroetama dikalangan Jour- 
Inalisten di Semenandjoeng. Sebagai 

.. Idiketahoei kaoem iboe di Semenan- 
— Idjoeng, memakai pakaian badjoe koe 
Iroeng tjara Minangkabau 26 tahoen 
'doeloe, tjoema sedikit bedanja di 
|Semenandjoeng pakaian badjoe koe- 
i|roeng itoe jang sering kita lihat, ialah 
.Ipakai kotjek (poket), sebelah kiri atas. 
r|Paling belakang ini, badjoe kebaja, 

dea mendapat kemadjoean jang pesat sekali 
, Isebingga beberapa orang Journalisten 

nandjoeng telah mengemoekakan 
| 'pikirannja jang berhoeboeng 

engan soal pakaian kaoem iboe Se- 
ndjoeng. Soenggoehpoen banjak 

a jang menjoekai, soepaja 
oe Semenandjoeng tetap me 

nakai pakaian badjoe koeroeng, tetapi, 
kalau kita lihat dari djoeroesan lain 
pihak, boeah pikiran itoe jang telah 
disiarkan dalam s.s.k., akan mendjadi 
begitoe sadja, apa jang telah tertoelis 
tinggal tertoelislah selama-lamanja, 

  

     

    

  

        

  

       
        
    

  

    

  

'saksikan mendapat kemadjoean jang 
boekan sedikit poela. 

Il Boekan sadja orang kebanjakan 
jang menjoekainja, hinggakan anak2 
Radja poen soedah banjak poela jang 

Isoeka memakainja. Ini kita boleh 

dapat kepastiannja, di toko2 badjoe 
kebaja di Singapore, dimana ada di   

GAN DA uu 

   

   

        

   

     

        

  

       

   

   

   

  

   

Bandoeng. f 
Dengan itoe, kita poenja pemanda- 

ngan tentang so'al pakaian kaoem iboe 
'Semenandjoeng, berat doegaan kita, 
bahasa potongan kebaja akan mendapat| : 
kemenangan kelak. 

Kita bilang badjoe ,,kebaja” jang 
mesti mendapat kemenangan, ini boleh 
kita ambil boekti sebagai diatas, dan 
badjoe koeroeng sebenarnja ada koe- 
rang tjergas, dan merintangi oentoek 
seseorang jang sedang memboeat 
pekerdjaan, karena terlampau besar 

masih dalam -pertimbangan, beloem 
ada lagi sesosatoe kepoetoesan jang 
mana sabah, manakah jang disoekai 
»badjoe koeroeng“ 
baja” ? , 

Pakaian, bshasa dan toelisan Mela- 
joe, tiga so'al terseboet jang mendjadi 
ramainja pembitjaraan di Semenan- 
djoeng, Tentang pakaian sebagai jang 
kita oeraikan diatas, bahasa Melajoe, 
inipoen satoe so'al jang beloem men 
dapat kepoetoesan jang lebih memoeas 
kan, karena sebahagian menjoekakan 
bahasa2 Melajoe itoe djangan ditjam 
poeri dengan kata kata asing jang 
boekan bahasa Melajoe toelen. Sebaha 
gian lain menjetoedjoei soepaja bahasa 
Melajoe itoe diperkaja dengan perka 
taan2 asing jang tidak ada dalam 
bahasa Melajoe asli. Aliran ini terdapat 

sekoetoe sebagai poesatnja di Kuala 
Lumpur. dengan achbar Madjelis jang 
sering - memperdengarkan  soearanja 
setoedjoe. Soenggoehpoen sebenarnja 
masih “banjak orang jang soeka, soe 
paja bahasa Melajoe itoe, tinggal tetap 
tidak oesah di ganggoe2, artinja tetap 
memakai bahasa2 Melajoe toelen, tetapi, 

dan menoekoek soepaja bahasa Mela 
joe itoe diperkaja dengan perkataan2 
asing jang beloem ada dalam bahasa 
Melajoe, ada harapan bakal mendapat 
kemenangan besar, 

Kita seboetkan mendapat kemenangan, 
ini dapat diboektikan dari sehari-ke- 
sehari, dimana setengah penoelis2 Se- 
menandjoeng soedah banjak jang me- 
ngambil over perkataan2 asing, dan 
bahasa2 Indonesia jang pada moelanja 
telah mendjadikan perang pena jang 
hebat, teroetama antara Pe De dengan 
Boemipoetra marhoem. Begitoe- 
lah ini soal dari sehari-kesehari, de- 
ngan pelahan, tidak berhentinja dibi- 
tjarakan orang, boleh djadi djoega ke- 
lak sampai hari kiamat akan teroes 
mendjadi pembitjaraan sadja. . 

Tentang toelisan Melajoe, jg. seka- 
rang memakai hoeroef Arab-bahasa 
Melajoe, masih teroembang ambing 
dalam keadaan jang matjam sekarang 
djoega. Sebagai bahasa Melajoe, begi 
toepoen toelisannja, banjak poela jang 
menjetoedjoei soepaja dipakai sadja 
hoeroef Latyn, dengan mengemoekakan 
tjonto2 jang telah ada sebagai di Indo 
nesia ini, Kemadjoean persoerat kaba 
ran di Indonesia kata setengah Jour- 
nalist Semenandjoeng, adalah disebab 
kan, karena s.s.k. Indonesia telah ber 
tindak menoekar hoeroef Arab dengan 
Latiyn. 

Dengan soal jang tiga diatas, jang 
masih hangat dalam pembitjaraan di 
Semenandjoeng adalah soal toelisan 
Melajoe jang sedikit menggelikan hati 
kita, Seorang penoelis pernah menge- 
moekakan boeah pikirannja, djikalau 
s.s.k. Melajoe memakai hveroef Latyn, 
katanja, tentoelah bangsa asing teroe- 
tama bangsa Malayan akan mengeta- 
hoei dan pandai poela kelak menoelis 
seperti orang2 Melajoe. Dengan begi 
toe menoeroet pikirannja penoelis jg. 
seroepa itoe, tentoe sadja lebih me- 
njoekai soepaja bahasa Melajoe dan 
s.s.k. Melajoe tetap memakai hoeroef 
Arab, dan bahasaM elajoe itoeakan di 
gantoengkan tinggi2 soepaja djangan di 
ketahoei oleh lain orang asing. Apakah 
kesoedahannja nanti, beloemlah berani 
kita membilangkan apa2. Akan tetapi, 
djikalau kita tilik kemadjoean s.s.k. di 
Semenandjseng jang memakai toelisan 
Melajoe, tentoelah ada koerang kema- 
djoenja dari s.s k. di Indonesia, kare- 
na lingkoengan pembatjanja tidak le- 
bih dari pembatja2nja jang ada di Se- 
menandjoeng dan jang tahoe toelisan 
Melajoe sadja. 

Berangsoer2 kelak hal ini tentoelah 
akan berobah djoega, menoeroet aliran 
kemadjoean dan perpoesingan jang 
saban2 waktoe, menoendjoekkan tanda2 
dan boekti2 perloenja diadakan pero 
bahan jang membawa kebaikkan dan 
kemadjoean bangsa dan tanah air, jg. 
berfaedah oentoek oemoem. 

Mati menembak diri" 
Seorang goeroe sekolah Melajoe di 

Kuala Lumpur, t. Moehammad Amin 
bin Thaib dikabarkan telah menembak 
diri dengan senapan, diroemahnja di 
Sekolah Melajoe Seputeh Kuala 
Lumpur. Sebab2nja marhoem itoe me 
nembak diri sampai sekarang beloem 

kalangan goeroe2 sekolah Metajoe di   Singapore, dengan sedikit terperandjat 
menerima ini kabar, teroetama kawan2 

vera 

n MA KARO Tg Beby Fi AM Ia FK ta 

Ka 

am : “ PE pa aan an AN PARA MAN Na Pa HA AN NN ANN afnenan ema an NN 

djoeal matjam2 model badjoe potongan | 

dan tidak kemas. Akan tetapi, so'al ini 

atau ,badjoe ke- 

dibahagian negeri2 Melajoe jang ber 

aliran baroe jang hendak menambah 

  

Mempertoendjoekan satoe pekerdjaan baroe, jaitoe ” HANDBREIWERK 
memake toestel patent jang baroe. Oleh kerna itoe bisa beladjar “dengan 
gampang dan lekas sekali. Semoea orang boleh datang tjoba dan menjak- 
sSikan sendiri. Roepa2 pekerdjaan jang di beladjarkan seperti dibawah ini, 

Nippon's- Breiwerk Makurame, Breiwerk,. Tenoen” Webe, Fix 
Boenga2, Borduur. Lillian Art. : 

Memoedjikan dengan hormat. 

NIPPON SREISCHOOL. 
. (Goeroe Mevrouw Y. Ishii) . 
Senen 60. Telef. 1489. WI. 

Batavia-C, 

Handbreiwerk diboeka dari: 
e 

Pagi djam 8 sampai 1. 

6. | 

nja jang selama ini mengetahoei kea 
daan marhoem itoe sedjak dari moelai 

Sore djam 4 ,, 49 

  

kaki dl. SN ag 20 
d. Kambing (dengan toelang) ,, 0.30 

  

ada kabai2 jang lebih terang. Dalam.   
  

sama2 dibangkoe sekolah sampai te|2, BANGSA BOEROENG : 
lah mendjawat sebagai goeroe. Toeanj bebek L ekor , 0.25 
M. Amin marhoem ialah g. kepala diseko gangsa 5 5 0.80 
lah Melajoe Seputeh, dan beliau -itoe ajam 2 2 » 0.40 
telah diangkat poela oleh persekoe- ajarkebiri F » 1.40 
tocan Goeroe2 mendjabat pekerdjaan kalkoen R 2 122.20 
sebagai Directeur dari” Madjallah|  boeroeng dara 5 » 0.10 
Goeroe, dimana wang perkoempoe|3. TELOER : 
lan dan Madjallah itoe boekan sedikit teloer bebek 10 bidji ,, 0.20 
poela jang mendjadi tanggoengan $ asin $ 2 M0 
bilau itoe, oentoek mendjaga dan| |, ajam sana G0 
memeliharanja. Sebeloemnja t. terse-|4, IKAN. 
boet melakoekan perasaan Ja meng-| 3 Ikan laoet : 
habiskan djiwanja, begitoe ah dikabar bawal, tenggiri, tongkol d.l.I. 

kan, terlebih doeloe beliau itee telah 1 hati 0.25 
menoelis beberapa poetjoek soerat,! ekor koening dan lain? an 
jang didjoempai oleh pihak politie jang di ijs 0.10 

disamping dekat t. M. Amin terbaringj kemboeng besar Palak TD.O4 
sesoedah penembakkan itoe berlakoe.| kakap teka” 0.40 
Barangkali didalam soerat2nja itoe| eri ” 010 
agak tentoelah ada diterangkannjal , ) ran rawa :- a Ne 
sebab2inja beliau itoe menembak diri- Abas (besari An gn 

nja. Djika benar dalam soerat2 itoe 8 (ketjil) ” 905 

ada diterangkannja, sebabnja, marhoem| jon los pa ” Goa 

itoe menghabiskan djiwanja, kelak (ketjil) « 2 7 2023 

tentoelah kalau soerat2 itoe dipandang si Pa » 2 
oleh pihak berwadjib perloeatauboleh |. Ikan aer tawar : : 
disiarkan, tentoelah kita akan dapat|  SOsrami 1 kati , 0,35 
mengetahoei djoega, apa nan mengapa ?| Kan emas ».. 5 0,30 
sebabnja. d. Ikan empang : H3 

Apakah disebabkan foeloes, atau| bandeng 1 kati ', 0.30 
Ne Ag dlinja. Wallahoe a'lam . cedang 0.25 

Berhoeboeng dengan kematiannja t. (5: IKAN KERING (GEREH). 

M. Amin, Madjallah Goeroe kehilangan|  djambal Likati: 51739 

seorang pemimpinnja jang telah ber-! gaboes pi 30 

djasa dan berpenat lelah selama ini,| peda (poetih) 1 bigji ,, 0.01 
dengan tenaga dan oesahanja oentoek » (merah) 2 0.01 

memadjoekan Madjallah Goeroe dan| «Selar L. kat I3 

perkoempoelannja. Amin. tjoemi” (besar) Sa ee 
5 (ketjil) 3 » 0.70 

teri 5 06 
trasi oedang 2 » 0.25 

» ikan » Ceng 
troeboek ” 5 » 0.85 

Harga etjeran 
No. NAMA BARANG? 

banjaknja Harga 

  

6. BERAS: 

Tjiandjoer kepala 1 gant. f 0.85 
  

  
» pn,» 010 

2 iga Krawang si » 0.60 ka Rubber di Singapore. naked Seng ga 

Singapore, 1 April”35 (Aneta-Reuter)|7. KENTANG BELANDA: 
Rubber opening sheets spot 19-1/8,1 kentang (poetih) 1 kati ,, 0.04 

Mei 19 5/8. Juli-Sept. 26-3/4, Oct.-Dec. »  (koening) 5 » 0.05 
NA Rn an Tau im SAJOERAN BELANDA : 

lankets April-Mei » Bark|  biet 1 bidji ,, 0.02 
April — Mei 15—9/16 nom. katjang djogo 1 Ta » 0.025 

Pa bebiln »” boentjis L:kat 012 
kool (poetih) 1 bidji , 0.10 
ketimoen 2 Uso 

Harga rata-rata Barang” katjang kapri 1 kati , 0.15 
makanan di Betawi, postelein (krokot) 1 iket ,, 0.01 

Harga-harga jang dibawah ini seba-| bawang koetjaj »...» 0.03 
gian besar dikoempoelkan oleh pasar| seladah 1 bidji ,, 0.01” 
bedrijf dari Gemeente Betawi dan se-| bajem L.iket #3001 
bagian ketjil oleh Centraal Kantoor| tomat 1 bidji ,,0.017 
voor de Statistiek. bortol 1 iket ,, 0.03 

24—30 Maart, '35 SAJOERAN KAMPOENG : 
Harga etjeren| djagoeng moeda 1 iket » 0.01 

No. NAMA BARANG? » " toewa 1 batang » 0.01 

Banjaknja Harga. kadang pandjang : an ” an 
. Jaboe idit X0 

1. NN lobak Likat — ? 0.02 
bistik 1 kati f 0.351 Pete Tn 1 
haas Sa ban Me 
Pan : "Tan Maba 1 I kati  , 0.15 
lidah 1 ” 0.50 tjabe rawit . va 0.15 

b.Kerbau : 9. BOEAH-BOEAHAN : 
bistik 1 kati , 0.301 ananas (Bogor) 1 bidji , 0.05 
haas po... 0.40 7 (Banten) He nama 
panggang » .m—025|... (Palembang) sn WIN 
sop | ».» 0.201 djeroek (Garoet) 10 ,  , 0.60 
toelang sop po Ora K3 Bai) 10, Tt lh— 
rawon (tetelan) Ns sa » mase SO 3 » 0.05 
Babi: Ha Ik doekoeh: 10 » 0.15 

tidak pake gemoek 1 kati ,, 0.40|. nrangga(aromanis) 1 ,, ».- 
pakai gemoek de end bb mm. (golek) MN ga 

An ui      

   

    

 



  

    
    
        
     

  

    
    
    
      

    

    

    
        

  

        

NEW YORK COMPANY 
Molenvliet Oost 61 — Batavia-C. 

2S 

si | Oude Kerkhofweg 36. — “Bandoeng 

berarti kunst. 

IhaDyi 

  

          

       
    

  

  

Naas al 1 eye Astma, (mengi) 

tik Ten Na mati Gaman sebela 

dan ,Huurkoop”, 

  

  

ebhakk - “Diukkari ) 

,PENGHAREPAN » 

“Mentjitak dari 'pekerdjaan ketjil | 

sampai besar. Pertjitakan kita ada 

, 64. 

  

MEUBELHANDEL 

'DJAMALOEDIN     
16 Ilir-Passarstraat-dekat Hotel 

»CENTRUM“ — Palembang. 

Sedia dan djoeal roepa2 barang 
perkakas peranan roemah tangga 
seperti : 

Lemari Ziirje- Monja Toelis - Media 
Makan - Koersi - Randjang - Bultzak, 
d.Lh 

Pendjoealan dengan ,Contant” | 

Djoega terima segala pesanan roe- 
pa2 barang menoeroet keinginan. 

178 

    

  

     

            

   
   

    

   

  

  

Risalah Pertimbangan boeat 
melakoekan poeasa 

Ramadhon. . 
  

  

  

Jaitoe seboeah kitab hoeroef 
Arab bahasa Melajoe jang me- 
nerangkan kapan moelai poeasa 
tiap-tiap boelan Ramadhon dan 
mentjari Awai tiap-tiap 
boelan serta berisi almanak 
boelan Arab boeat seoemoer 

. hidoep. 

Pesanlah lekas harga tjoemah 

f 0.25 sama ongkos kirim, 

Terkarang dan didjoeal oleh : 
  

  

Kemas Hadji Abdullah   

      

    

  

   

  

   

    

      

    

   

        

“Tiaake mata k dkanijan terpedaja 

| kelah ketelitian selamat roemah tangga. 

3 ba BATIK ,ISMAIL DJALILs 

MEN Senen No, 121 en 123 

Aa 

E
a
 

  

5 Oeloe Palembang 
197 

  

INFORMATIE-ADMINISTRATIE 
& INCASSO BUREAU 

SUMATRA" 
PALEMBANG 

Diatas toko Meubel H. Djama- 
loedin — 16 Ilir Pasarbaroestraat 

Sanggoep mengoeroeskan: 

Segala Belastingzaken, 

Perkara2 Civiel di moeka Hakim, 

Rekesi2 — Doekoe2 dagang — 
Penagihan2 d.l.I. 

Toecan2 jang berkepentingan di- 

persilahkan ambil perhoeboengan, 
ongkos2 ditanggoeng mengimbangi 

keadaan, kalau perloe kita vrijkan:   Menoenggoe dengan hormat, 

Directie, 

179 R. M. NOERDIN       

    
  

  

  

Awas dan Ati Ati 
'Publek djangan pertjaja merk den toko sadja. 

er Pe Tiari lebih doeloe Senen No. 135. 

in | BATIK HANDEL 
5 TOKO MLM “ANE 

Bh DANG PEKALONGAN : SOLO 

jang. 4 meat) boelan baroe terdiri di Senen, 

    

  

   

        

    

    

   
   

     
    

      

          

    

  

  

1-5 

'Membosat nek In actie 

: 1 - toean2 dan njonja2 lebih 

: kenali   
  

MOES TI MOERAH 

sarong d 12c. 15c. 24c. 27c, 30c. enz, 
hafoea jan modern keloearan Negeri2 jang terkenal 

ong nuc an den yalikat barjak sed'a. 
Ban 

   

  

| KELOEARAN     
Njonja tjari Ke tjap jang enak? 
Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani" 
Monster, djika diminta, dikasi pertjoe- 

|lma, mintalah sekarang. Habis boelan 
atoer pesenan, 
Bisa didapat di : 
Waroeng Doso Setijo— Tanah Tinggi. 

Toean Tarmat Coop. Gang Melati 
Rawa Mangoen. 

Toean Djajanoerhenda—Poelo Pioen 
Petodjo. 

Buffet Krakatau—Meester Cornelis. 
Toean Partawinata—Gang Sentiong 

  

  
  

    

Onderlinge. Levensverzakering Manandggi 

DJOKJAKARTA 
mamanya aa, 
TI mma mam rnn 

lalah satoe assurantie tanggoeng djiwa kepoenja'an bangsa awak 

jang telah terkenal oleh oemoem, terboekti dari dimana mana 

terdapat verzekerde atau Agent dari Maatschappy kita ini. 

Poedjian tidak perloe lagi. Mintalah dengan gratis prospectus 

pada Directie atau Agent2 diseloeroeh Indonesia. 50     
  

  

APOTHEEK ,BAN AN' 
Teli, WI. 314 — Batavia.Centrum. 

  

Senen 83 

Resepiirtcep? Dokter 

anterken 

E sa 

Boleh 

diroemah “ : 6 

38 Ki ranco 

SANA IM PERANAN MESRA ANN RASA SA TEA 

14 

ambil dan 

TOEAN PERLOE KOENDJOENGI 

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

iapoenja barang2 jang kwaliteit paling baroe dan : 

  

Harganja moerah 

HANDEL IN: - 

SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN 

MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 

KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

Reparatie-atelier van Vuurwapens enz., enz. 

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

o 

  

      
  FEE KAS KENA Ka : t : 

Toean:toean dan Njonja 
Apa soedah kenal atau soedah pernah dahar ini Dodol ?. 

Kalau beloem, baik mengenalkan pada kita poenja adres. 

Kita akan sediakan oentoek dahar dengan gratis, » 

Kalau tocan2 soedah menjaksikan baroe dapat menoendjoekan bahwa ini 

Dodol ada satoe-satoenja koew€h jang boleh di poedji. 

arna dari rasa maoe poen kwaliteitnja tidak bisa berobah'selamaslama- 

nja. Banjak matjem Dodol jang seroepa kita poenja pembikinan tapi beloem 

mendapat Diploma seperti kita poenja keloearan. 

Kita poenja Dodol selain soedah banjak dapet poedjian di mana-mana “4 

djoega telah mendapat Diploma dari Pasar-Gambir tahoen 1933. 

     

  

Ia 
En 

  

     

   

  

     
   

Menoenggoe dengan hormat 

Hoofd Agent Batavia - Centrum 

NM. ALIE 
' Kemajeran Gang Sampi No, 22 

x v dun Bisa beli pada 

S,M. SOEBRATA 

Druk kerijweg Samping Boei Gang Tengah 

w “ 
su         Kp. Sawah, 

  

Batavia —Ce ntrum 

 


