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PERSAINGAN DALAM PER 

LAJARAN, 
ba aam mme masam 

Japan, sztoe negeri jarg tersohor 

dan termashoer, terhorraat sebagai 

satoe negeri Timoer jang sama tinggi 

deradjatnja dengan negeri mana djoega 

di Barat, Japan ini tocndoek kepada 

seorang kapitalist belaka. ... 

Mr. Hiroichiro Ishihara, president 

dari Ishihara Sangyo, mao€, meskipoen 

sebenarnja tidak disetoedjoei oleh pe 

merentahnja, soepaja terbit persaingan 

hebat antara Japan dan Nederland 

dalam perlajaran Indonesia, persaingan 

mana katanja akan mempertjepatkan 

export Japan. 

Menoeroet kabar2 dalam pers Japan, 

jang disalin oleh pers Belanda disini, 

maka kongsi2 Japan itoe tidak meme 

gany perdjandjian jang terseboet dalam 

contract perlajaran Japan — Belanda, 

bahwa persaingan dalam  oeroesan 

tarief kapal .tidak boleh dimoelai se- 

beloemnja liwat tiga boelan sesoedah 

nja contract itoe dipoetoeskan. Katanja, 

kongsi-Ishihara itoe soedah toeroen 

kan tariefnja dari moelai tanggal 13 

Maart jl, oentoek pengangkoetan ba- 

rang2 Japan ke Indonesia dan sebalik 

nja. “Selain daripada itoe, maka di 

kabarkan poela, bahwa kongsi2 kapal 

Japan jang besar2, soedah memba- 

ngoenkan  satoe. »pool" perlajaran 

dengan menambah hanjaknja kapal2, 

soepaja bisa bersaing dengan kongsi 

Belanda, J.C.J.L. itoe. 

Orang dapat tahoe, bahwa kongsi2 

kapal Japan itoe soedah pasti akan 

mendapat sokongan, .financjeel dan 

politiek, dari pemerintahnja di Takyo, 

dan orang maoe tahoe bagaimana Si- 

Belarida di Indo- 

nesia ini terhadap kongsi- kapal Be- 

janda jang disaingi itoe. Ada jang ka- 

ta, bahwa pemerintah memang berse- 

dia oentoek melindoengi kepentingan 

kepentingan In- 

'Kantoor Administratie Senen 107 Batavia Centrum, 
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Djika memboenoeh di Atjeh. 

Famitie mesti toeroet 
menanggoeng dosa. 

Aneta kawatkan dari Medan, me- 

noeroet soerat kabar ,, Deli-Courant“, 

Pengadilan Moesapat tidak selang be- 

rapa lama soedah mendjatoehkan hoe 

koeman atas familienja seorang pem- 

boenoeh bangsa Atjeh, jang waktoe 

doeloe telah memboenoeh seorang pe 

gawai keradjaan di daerah Tamiang. 
Moesapat itoe terdiri dari anggauta 

anggauta, Radja2 dan Oelama2 jang 
terkemoeka dalam daerah itoe. 

  

jang senatiasa memenoehkan keboe- 

toehannja rakjat itoe dengan barang2 

jang moerah. 

Kepentingan rakjat memang ada 

barang oemoem, . sesoeatoe . orang, 

sesoeatoe perkoempoelan, sesoeatoe 

negeri dengan merdeka bisa menge- 

moekakan kepentingan rakjat Indonesia 

toe. . oentoek kepentingannja 

sendiri-sendiri. 

Apakah soenggoeh2 Japan itoe hanja 

mementingkan keboetoehan rakjat In- 

donesia dengan membangdjiri pasar2 

Indonesia dengan barang2 meerah 

boeatan Japan ? 

Boekankah, dengan memperbanjak 

pengiriman barang2 hasil industrienja 

keloear negeri, boekan ke Indonesia 

sadja, Japan itoe mesti memenoehkan 

keboetoehannja sendiri? Japan ada 

satoe negeri industrie jang tidak mem 

poenjai tjoekoep barang2 bakal oen- 

toek industrie itoe dan sebagaimana 

djoega diterangkan, oleh-ahli2 ecoroom 

dan oleh fihak Japan sendiri, selaloe 

mesti beli lebih banjak barang2 bakal 

dari pada' mendjoeal barang2 boeatan 

negeri. Import selaloe lebikrtinggi dari 

export dan selama perimbangan per- 

dagangan itoe beloem tertjapai, maka   donesia seoemoemnja, akan tetapi ba- 

njak djoega jang tidak pertjaja. Lebih 

menarik adalah pertimbangannja fihak 

Japan, bahwa pemerintah Indonesia 

tidak akan memberi sokongan kepada 

J.C.J-L. itoe, karena perboeatan itoe 

akan melanggar permoefakatan perda- 

gangan antara Japan dan Nederland ... 

- Kembali kita lihat, bagaimana kebe- 

naran-itoe selaloe maoe ditempatkan 

pada fihak jang berkoeasa dan koeat. 

Kalau pemerentah Japan menjokong 

kongsi- kongsi kapal “bangsanja, itoe 

tidak melanggar permoefakatan perda 

gangan Japan—Belanda, akan tetapi 

kalau pemerentah Belanda di Indonesia 

berboeat -begitoe, oentoek. bangsanja, 

segera djoega diprotest. 

Dengan akan adanja persaingan perla 

jaran Japan—Belanda itoe, kita orang 

' rakjat disini tidak oesah toeroet me- 

mikirkan  oentoeng roeginja, hanja 

boleh merasakan sadja dalam kantong 

sendiri, kalau kiranja masih ada isinja. 

Segala apa jang penting dalam oeroe 

san internationaal terdjadi diloear 

| pertjampoeran kita, dan kita tjoema 

“mendjadi .lijdend voorwerp“ sadja, 

merasakan pahit-getirnja segala atoeran 

dan kedjadian dari fihak asing terha- 

| dap kekoeasaan Beranda Aisini. 

Tidak djarang, - dari” fihak Japan 

. dikemoekakan, bahwa pemerentah Be- 

landa disini selaloe tidak memperhati- 

kan kepentingannja rakjat anak negeri, | 
dan sebagai tjontoh ada ditoetoerkan, 

:bahwa pemerentah Belanda itoe sela- 

|. loe merintangi perdagangan Japan, - 

sesoeatoe tempat pasar berharga ting- 

gi sekali bagi Japan itoe. 

. Oleh semoea orang memang soedah 

diakoeci, bahwa Indonesia iniada satoe 

tempat pasar jang tinggi harganja bagi 

Japan dan Japan tidak akan gampang 

meninggalkan pasar disini dengan 

kaoem consument dari 60 milioen dji- 

wa lebih. 5 

dimengerti, bagaimana Mr. Ishihara 

itoe memaksa negerinja bersaingan 

keras dengan kaoem jang berkoeasa 

di Indonesia, jang meskipoen ' tjoema 

sedikit djiwanja dan tidak mempoenjai 

'kekogatan militair- dan marine seperti 

Japan, tapitidak akan gampang dita'loe 

kannja, tidak begitoe gampang seperti 

pemerentah Tokyo .dan doenia per- 

'dagangan dan perlajaran Japan oleh- 

nja itoe. Sedang fihak Japan tidak 

oesah mengharap sokongani dari rak 

jat “anak negeri, meskipoen ia itoe 

seratoes kali mendjelas-djelaskan azas 

perboeatannja sebagai memperhatikan 

kepentingan rakjat, negeri Indonesia, 

Lebih baik: rakjat Indonesia dan 

kepentingannja itoe, djangan dibawa 

bawa . dalam keterangan-keterangan 

tentang persaingan perlajaran dan 

perdagangan itoe. Dengan menangnja 

Japan kita orang tidak toeroet oen- 

toeng, dengan kalahnja, kita orang 

tidak toeroet roegi, 

Kita tjoema dapat, , . - peladjaran 

dalam oeroesan perhoeboengan inter-   nationaal | 
K. N, 

Maka dari sebab itoelah, tidak bisa | 
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Diterbitkan oleh: 
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Dir. R. H. O, DJOENAEDI 
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HARGA LANGGANAN 
Indonesia satoe kwartaal f 4.50 

if 5.50. Locar Indonesia» « « 

Boleh . dibajar “boelanan, tetapi 

brenti. haroes diachir kwarlaal., 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie, 

      

Rebo 3 April 1935 
  

Keloearga jang paling toea dari si 
pemboenoeh jang sedikit ' miring otak 
nja, djoega seorang opasnja kepala 
kampoeng dari keradjaan itoe, soedah 
dipersalahkan oleh ,karena mereka ti- 

keselamatan. 
Mereka  didjatoehkan - hoekoeman 

denda oeang, subsidair hoekoeman 
pendjara. 

Keloearganja si korban minta ganti 

keroegian dari barang barangnja si 

pemboenoeh. 

—9 - ' 

Aandeelen persbureau Aneta. 

Atas nama kebanjakannja 2chli-waris 
marhoem toean D.W. Berretiy, Mr, J 
Ph. van Hasselt telah madjoekan per 
mintaan kepada President dari Raad 
van  Justitie, soepaja dandeelen dari 
Persbureau ,,Aneta'” jang ditinggalkan 

oleh bekas Directeurnja, didjoeal di 
depan oemoem. 

President Raad van Justitie soedah 

memperkenankan permintaan ini dan 

menetapkan bahwa aandee!2 ini akan 

didjoeal pada tanggal 22 dan 29 April 

1935 didepan oemoem. 

Oleh karena achli2 warisnja terdiri 

dari orang2 jg beloem oemoer dewasa, 

aandeel2 ini tidak boleh didjoeal di 

bawah tangan. 
—0— 

Pembikinan tjoklat di Djokja. 

Mesin2fabrieknja soe 

dah sampai. 

Mataram mengabarkan “bahwa Se- 

bagian besar dari mesin2 oentoek fa- 

briek tjoklat, baroe ini soedah sampa! 

di Djokja. Lain2 mesinnja dapat di 

toenggoe sampai boelan April ini 

djoega. 
Pekerdjaan oentoek persediaan2 soe 

dah dilakoekan orang oentoek mendi- 

rikan itoe fabriek di perceel pada 

Spoorlaan jang doeloenja bekas hotel 

Indonesier. 
—O-— 

Menggelapkan dan menipoe. 

Dari Semarang dikawatkan kepada 

Aneta bahwa Raad van Justitie telah 

moelai oentoek memeriksa perkaranja 

seorang toean A. Metz, bekas-procura 

tiehouder dari dari Firma Jacobson 

van den Berg, tertoedoeh menggelap 

kan oeang dan melakoekan penipoean. 

Terdakwa mengakoe. 
— 9g — 

Penglepasan dari dienst negeri. 

Dimoedahkanscekali. 

Dari Bogor dikawatkan kepada Ane- 

ta, bahwa kewadjiban dari badan2 ke 

koeasaan jang rendahan oentoek meng 

lepas personeel negeri, Soedah diper 

'loeaskan, soepaja dengan demikian me 

'ngoerangi pekerdjaan oentoek Lands- 

administratie. 
aS, 

Goedang beras terbakar. 

'Tionghoa. 

orang jang dapat ketjelakaan. 
2 —O— 

Kolonisatie ke Bingkaoeloe. 

Menoeroet kawat Aneta dari Bang- 

kahoeloe, di dalam minggoe jg baroe 

Kaoem Boeroeh dari Tanah Djawa di 
Loeboekmoempo. onderafdeeling R. 
djang, jg terdiri dari 752 tjatjah djiwa 

Semoea berada sehat wal afiat dan 
mempoenjai hati besar. 

: HN Yi 

Perobahan soesoenan pengoeroes 
S. P,I. Semarang 

Telah kita beritakan dalam ini s,k. 

bahwa Toean Kardijan akan dipetjat 

dari S,P,I. Begitoelah pada tanggal 31 

Maart 1935 S.P.I, tjabang Semarang te 

lah mengadakan sidang pengoeroes 

oentoek memoetoeskan royementnja 

Toean Kardijan. 
Petjatan ini pengoeroes kabarnja 

tjoekoep mempoenjai boekti2 jang sjah. 

Demikianlah karena Toean Kardijan   dalan kalangan SPI. mendjabat seba- 

gai ketoea tjabang, maka gantinya telah 

dak ambil atoeran Oentoek mendjaga| 

Aneta kawatkan dari Tjirebon, kema 

ren pagi pkl. 4 telah habis terbakar2 
'boeah goedang beras jang berisi pe 

noeh, kepoenjaannja orang2 bangsa 

Sebab2nja tidak bisa diketahoei, ke 
roegiannja banjak sekali, tapi tidak ada 

laloe telah sampai 205 roemah tangga 

kota Betawi dan sekitarnja. 

  
bonegoro (kanan) doedoek diatas singasana, 

poetih soetji jang indah. Didepan kedoea baris ada isteri2 ternama dari 

Sesoedahnja dilakoekan pernikahan-oleh toean Hoofdpenghoeloe, maka 

Penganten Baroe, dengan teraping dengan Raden Ajoe (kiri) dan Regent Poer- 
didepannja kipas kembang 

  

diadakan serta dirobahnja soes »enan- 
nja seperti berikoet : 

1. Ketoea Toean Soemarto 2. Pe 

noelis 1 Toean Soebanoe 3. Penoe- 

lis Il Soekandar 4. Pembantoe Toean 

Soekiran dan Kajat. 
—0— 

Congres N.S.B. di Amsterdam. 

Pidato Ir. Mussert. 

Amsterdam, 1 April (Aneta-Bat 

Nwsbl). Diwaktoe Congres N,S.B, jang 

diadakan di gedong R.A.I. dan di 

hadliri oleh koerang lebih 16.000. 

orang, pemimpin Mussert mentjela de 

ngan pandjang lebar Pemerintah ne- 

geri Belanda. Ia hanja bisa melihat 

bahwa peroesahaan di negeri Belanda 

dengan teroes. meneroes terbongkar, 

bahwa sekarang ada satoe ,terreur” 

ren' bahwa Rakjat makin lama makin 

mendjadi miskin, bahwa pembitjaraan 

perdagangan dengan Japan kandas enz. 

Terhadap penganggoeran jang ma- 

kin lama makin bertambah, maka Pe 

merimah lebih soeka mengeloearkan 

oecang 20 millioen oentoek edjahan 

baroe, mendirikan satoe tempat pe- 

ngasingan oentoek memelihara Kaoem 

betjokok di Europa dengan ongkos 

kita, mendirikan satoe kolonie di Wie 

ringermeer-polder oentoek orang2 Ja 

hoedi dari loear negri dari Duitschland. 

Mussert memberi perdjandjian bah 

wa ia akan merdekakan Rakjat dari 

pengaroehnja 'partai2 politiek. 

Protest dariJahoedi 
diIndonesia 

Ini hari tg. 3 April, Aneta meneri- 

'ma kabar, perkoempoelan Kaoem Ja- 

hoedi di Indonesia (Vereeniging voor 

Joodsche belangen) menerangkan ten 

tang itoe pidatonja Ir. Mussert, bahwa 

pidato itoe tentang perkara kolonie 

oentoek orang orang Jahoedi di Wie- 
ringermeer, tidak benar sekali. 

Pemerintah Belanda hanja memberi 
koeasa kepada Stichting ,Joodsche 
Arbeid” oentoek mengoesahakan se- 

bidang tanah jang beloem ditanami. 

Ditanah itoe, kaoem pelarian bangsa 
Jahoedi dari Duitschland bisa mempe 

kerdjakan pertanian dan peroesahaan 

tangan. 
Pemerintah Belanda tidak oesah me 

ngeloearkan ongkos sama sekali. 

Perkoempoelan jang terseboet di 

atas itoe, jg membajar segala ongkos2.   
jang dilakoekan oleh crisis-ambtena- 

Tembakan di Amsterdam. 
Mengenai 2 orangjang 
tidak berdesa. 

Aneta kawatkan dari Amsterdam, 

waktoe kemaren malam Nationaal So- 

cialistische Beweging mengadakan per 
sidangan di gedoeng tentoonstelling 
R.A.L, ada banjak sekali Kaoem Ko- 
minis jang moendar mandir mengelili- 
ngi itoe gedoeng. 

Politie mengambil atoeran keras se 
kali dan lepaskan beberapa tembakan. 

Seoranz jang sedang naik speda di. 

Ceintuur-baan kena ketembak sampai 
mendapat loeka enteng, oleh peloeroe 

kesasar. 
Poen di Hobbemakade ada seorang 

nona S. van de Burg, jang kena oleh 

peloeroe politie. Nona ini dirawat di 

dalam roemah sakit didalam keadaan 

jang mengewatirkan. 
& 

—0— 

Mesin terbang Douglas oentoek 
Indonesia. 

Aneta kawatkan dari Den Haag, 

Knilm ambil poetoesan principieel oen 

toek membeli 3 boeah mesin terbang 

Douglas dari Amerika. Tanggal kapan 

ini mesin terbang dikirimkannja, be- 

loem bisa ditetapkan. 

Perhoeboengan oedara dengan Soe 

rabaja dengan ini mesin terbang Dou 

glas, akan mengadakan satoe perhoe- 

boengan teroes dengan itoe penerba- 

ngan ke Holland dari 2 kali didalam 

satoe minggoe. Moelainja pada tang 

gal 21 Juni jang akan datang. 

Dengan demikian, perhoeboengan 

persoeratan antara Djawa-Timoer dan 

negeri" Belanda akan bisa dipertjepat 

dari 23 hari sampai 13 hari. | 

Berangkatnja dari Indonesia dan 

dari Holland masing pada hari Sabtoe. 

Perhoeboeagan persoeratan dari Hol- 

land ke Brisbane (Australie), akan bisa 

dilakoekan didalam tempo 6 hari, djika 

soerat2 itoe di Singapore dipindahkan 

dalam mesin2 perhoeboengan Inggeris. 

ke Australie. 
mewan (| ce00n 

“Pemandangan" dihari Djoem'at 
loesa. $ 

Tidakterbit, 

Pada tocan-toean abonne dan 

'adverteerders diperma'loemkan bah- 

wa pada hari Djoem'at jang akari 

datang, djatoeh pada hari pertama 

penggantian tahoen Moeslimin, ini   | soerat kabar tidak terbit, 

Jd 
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Vox Ropuli, Vox Dei: 
Vox populi, vox Dei, soearanja rak 

jat, jaitoe soearaNja Toehan ! 
— Dalam waktoe madjoenja fascisme 

“sekarang ini, peribahasa demikian itoe 
seolah2 tidak lakoe lagi. Lebih lama 
aliran extreem-nationalisme itoe men- 

djalar ke segala djoeroesan, lebih koe 
rang pengaroehnja rakjat djelata atas 
pemerentahan negeri sendiri. Kekoe- 

asaan jang tertinggi itoe terkoempoel 
dalam tanganrja satoe orang, dan 

orang2 lain bangsanja tidak lebih dari 
perkakasnja belaka, jang bergerak me 
noeroet gerakan tangannja dictator 
itoe. : » 

Orang kembali mementingkan poe- 

. djaan pada seorang (persoonsveree- 

ring), dan begitoe tidak merasa harkat 

diri sendiri merosot djaoeh kebawah. 
Segala apa jang di perentah atau dima- 

oekan oleh seorang itoe, mesti ditoe- 

roet dan segalaapa jang diperboeatnja 

selaloe baik dan oentoek kepentingan 

orang banjak. 

Kehargaan seseorang diri boleh di 

Begrooting Gemeente Betawi 

Lebih daritjotjok, 
Rentjana begrooting dari pengeloea 

ran dan penerimaan oeang oleh Ge- 
meente Betawi didalam tahoen 1935, 
mewartakan pengeloearan oOeang dari 
Gewone Dienst ditaksir pada 4,772, 
690. Oentoek Buiteigewone Dienst 
1.759,460. 

Penerimaan oeang dari Gewone 
Dienst ditaksir pada 4,772.690, sedang 
dari ' Buitengewone Dienst 2,143,560, 

—0 — 

Hotel , Patria” didatangi 
pentjoeri. 

Seorang Tionghoa men- 
djadi Korban. 

Oleh politie sectie 3 Pasar-Baroe 
soedah diterima rapport bahwa dida- 
lam hotel , Patria” Krekot ssedah ter 
djadi pentjoerian jang boekan sedikit 
boeat keroegiannja seorang Tionghoa 
dari Soerabaja jalah Ong Kiem Hok 
jang boeat beberapa hari ini menginap 
dalam hotel terseboet. - 

kata tidak ada lagi dan sebagai satoe 

rombongan kambing ditoentoen oleh 

seorang gembala, maka rakjat bagian: 

terbanjak itoe hidoep dalam negerinja, 

terperintah menoeroet oendang2 fascis- 

me, nationaal-socialisme atau bolshe- 

visme “dan lain2 isme demikian, jang 

dilahirkan dari itoe tatreem-nationalis- 
me, Mempoesatkan kekoeasaan pada 

seorang ada begitoe menarik, sehing- 

ga kaoem2 internationalist toeroet 

mengedjar .maksoed demikian itoe, 

makloem. nationalist atau internatio- 

nalist, nafsoe manoesia eentoek ter 

kemoeka sendiri, pada sesoeatoe orang 

memang ada.) 5 

Begitoepoen. djoega, atjapkali ke- 

djadian rakjat djelata itoe kembali 

insjaf tentang hak dan kekoeasaannja, 

memperdengarkan soearanja jang me- 

moetoeskan so'al2 jang penting oentoek 

nasibnja, menghoekoem atau memoedji 

perboeatannja pemimpin2 kebangsaan 

mereka sendiri atau menetapkan per- 

hoeboengan2 dengan negeri2 asing 

Soeara rakjat itoe sekarang ini tidak 

poela sebagai soeara Toehan. Diper- 

dengarkan lebih djaoeh dan lebih nja- 

ring, djikalau nremang disetoedjoei oleh 

kaoem jang sedang berkoeasa didalam 
negeri, dibikin boengkam dan diresia- 

kan, djikalau soeara itoe berbahaja bagi 

" Publiek diperkenankan berteriak 

.hidoeplah . . .!“, djikalau jang dibe 

ri selamat itoe jang memang meme- 

gang kekoeasaan dan mempoenjai ke 

koeatan tjoekoep oentoek mendjaga ke 

selamatannja sendiri. Djikalau ' lawan 

jang di-,,hidoepkan“, nistjaja letoesan 

senapan mesin lebih ramai kedengaran 

nja" dari pada tereakan itoe, 

| Si djago toa Venizelos dari Grie- 

kenland sekarang ini mesti merasakan, 

bagaimana berobahannja ,soeara Toe- 

han“ itoe, doeloe dan sekarang. Ini 

staatsman, jang soedah beroesia ting- 

“gi kita rasa tidak akan mengibarkan 

bendera pemberontakan, djikalau iadi 

dak mempoenjai pengharapan sangat 

besarnja akan mendengar keinbali terea 

kan ,Hosannah !“ oentoek dirinja sen 

diri, sebagai soeara rakjat bangsanja 

jang dikiranja tidak senang dengan pe- 

mejsintah Tsaldaris itoe. Akan tetapi 

rakjat Griekenland sekarang soedah le 

mas dan lelah dan tidak bisa mende 

rita kekaloetan dan kesoekaran lebih 

lama. 
| “Keadaan di Griekenland soenggoeh 

tidak menjenangkan. Oeang drachme 

semangkin merosot harganja, pereco- 

nomian banjak moendoer, sedang ong- 

kos" persendjataan kepaksa saban ta- 

hoen mesti bertambah banjaknja, ber 
hoeboeng Gengan segala matjam peri- 

katan internationaal dari waktoe sesoe 
dahnja peperangan itoe. ' 

Maka dari sebab itoelah, ra'jat Griek 

sekali-kali tidak setoedjoe dengan se- djam 5 Mail pergi 

Pentjoerian ini ada begitoe litjin 
didjalankannja, hingga boeat politie 
sendiri ada soekar sekali oentoek rig 
nangkap pendjahatnja dengan selekas 
lekasnja. 9 

Sebagaimana biasa kamar jang ini 
Orang tinggalkan ada di koentji bila 
ia hendak djalan2 di kota pendek kata 
bila sia keloear dari hotel terseboet. 
Beberapa malam ia soedah menginap 
disitoe tiba2 ia mendapat perasaan 
jang tidak enak dan ketika ia periksa 
apa jang telah terdjadi maka njatalah 
bahwa arlodji tangannja merk ,,Lo- 
nguno” dari platina poetih seharga 
f 400,—. soedah lenjap ditjoeri pen- 
djahat. 

Sebeloemnja ia beri tahoekan hal 
ini pada politie terlebih doeloe ia p 
riksa tasch2nja dengan teliti dan ke- 
tika pemeriksaannnja djoega tidak mem 
beri hasil, baroelah ia poetar telefoon 
dan begitoe politie lantas melakoekan 
pengoesoetan. 

Terlebih doeloe tentoe sadja djo- 

ngos2 disitoe digeledah akan tetapi 

sampai sebegitoe djaoeh tidak dida 

Patkan apa2 jang bisa memberi pene 
rangan didalam ini hal. 

Sementara politie masih sadja mela 
koekafi pengoesoetan jang actief oen 

toek “bekoek batang lehernja si pen 

fjoeri. 
—0— 

Pembongkaran dalam goedang. 

Di Kampoeng Moeka 37. 

Oleh politie sectie Pendjaringan soe- 

dah diterima rapport bahwa goedang- 

nja Handels- en Exoeditiekantoor di 

Kampoeng Moeka 37 Betawi soedah 

ketjoerian barang2 diantara mana Se-|. 

bocah lontjeng ,Zenith” seharga f 27 

dan lain2 barang lagi- boeat f 14.—. 

Ketika politie diberitahoekan tentang 

ini hal, maka dengan segera djoega 

dilakoekan pemeriksaan dan telah njata 

bahwa pentjoeri atau boleh djadi 

pentjoeri2nja soedah ambil djalan dari 

pintoe belakang. 
Meskipoen disitoe ada seorang pen 

djaga (Tjinteng) toch roepanja masih 

sadja ada jg bisa masoek didalamnja. 

Ini tjinteng ketika didesak oleh po- 

litie poen tidak bisa memberi ketera- 

ngan-keterangan jang memoeaskan 

hingga sekarang masih sadja perkara 

itoe didalam kegelapan. 

— 9D — 

Pertandaan zaman. 

Ditangkap ketika te- 

ngah makannasi. 

Kemaren pagi di Pasar Boeroeng 
soedah terdjadi pentjoerian dan pem 
bongkaran waroeng nasinja seorang 
Indonesier Mail. 

Sebagaimana biasa tiap2 pagi kira 
ke Pasar-Senen 

'soeatoe pergerakan pemberontakan, 

biarpoen jang diterbitkan oleh pemim- 

pinnja, jang doeloe soedah mendioen- 
“djoeng derakjat negerinja : Venizelos. 

Pemberontakan dari kaoem Venize- 

list itoe sekarang soedah berachir de- 

ngan kekalahannja kaoem pemberontak 
'itoe, Maka ,publiek” di Griekenland 
-ifoe memperdengarkan soearanja anti 
Venizelos. Orang banjak menghina dan 
menista orang toea itoe, jang soekoer 
bisa melarikan diri dengan selamat ke 
Frankrijk. 

Dan pemerentah-Tsaldaris-Kondylis 

jang menang, siarkan soeara ra'jat 

itoe, memoedji soecara itoe sebagai 

soeara Toehan,.., 

Kalau pemerintah ini jang kalah, 
sceara Toehan jang satoe itoe, akan 
berlainan terdengarnja. . 2 

Ra'jat, dimanakah kehargaanmoc Se- 

KN, 

  

oentoek belandja boeat keperloean 

perdagangannja dan disitoe ia tidak 
loepa oentoek koentji waroengnja dan 

slot, meskipoen didalam waroengnja 

itoe ada menginap 2 orang koelinja. 
Tetapi apa sial, kemaren pagi keti 

ka.ia poelang kembali dari Pasar- 
Senen ternjata slotnja soedah diroesaki 
oleh orang jang tidak dikenal. 

| Disitoe ia lakoekan pemeriksaan 

lebih djaoeh dan baroe sadja ia hen 

dak masoek, ia lihat seorang Indone: 
sier jang tengah makan nasi dari 

bakoer. . 
Permoelanja ia tidak maoe riboet 

bila ia tidak lihat pakaianZaja soedah 

diboengkoes, 100 pCt. kiaar boeat 

digondol, 3 

Beroentoeng tidak berdjaoehan dari 

waroengnja itoe ia dapatka 2 recher- 

cheurs,   
, Pang ak Pa Sg Iu Tea Si 

ba Tebe ad“ Da FA 
CN f , 3 : 

Mereka ini diberitahoekan oleh Mail | moelai djam 7 Prof. Mr, 

'poen dioega si pentjoeri disoeroeh | Recht dan Internationaal Privaatrecht 
menjerahkan dirinja. 

| Lantaran ia tidak dapat lain djalan|roeangan sekolah Hakim Tinggi disini 
lagi dari berboeat demikian, laloe 
dirinja dan segala apa jang ia tjoeri 

|djatoeh dalam tangannja itoe 2 recher- 
cheur. 

Dalam pemeriksaan politie maka si 
pentjoeri mengakoe bernama Jachja 
bin Daoed berasal dari Pandeglang. 

Doea hari sebeloemnja kedjadian ini 

goena mentjari sesoeap nasi. 
Oleh karena ia sampai sebegitoe 

djaan dan soedah tidak makan 2 
hari lamanja, laloe ia mendjadi nekat 
dan dengan paksa ia bongkar wa- 
roengnja Mail itoe ketika ia keloear 

—9I— 

Tidak boleh kirim thee banjak2. 

2 pesakitandimoeka 
pengadilan. 

Tadi pagi Landraad Betawi dibawah 
pimpinannja Mr. Dutry van Haeften 
soedah periksa perkaranja 2 orang 
Bombay jalah Abdoel Karim dan Ach- 
mad bin Ali Moehammad doea2nja 
dengan berkongsi mendirikan seboeah 
toko jang membeli thee dalam negeri 
dan djoeal poela ke loear. 

Pada tanggal 10 Januari mereka 
mesti mengirim 700 peti thee jang di 
belinja ke Port Soedan dengan kapal 
»Burma“ jang akan berangkat pada 
tanggal 1i-nja. 

Dari doeloe mereka itoe beloem 
pernah melanggar atoeran2 jang dite- 
tapkan oleh pemerintah didalam per- 
dagangan ini barang, melainkan baroe 
ini kali sadja. 

Doedoeknja perkara itoe adalah se- 

bagai berikoet : 

Biasanja Achmad itoe serahkan se- 

gala2nja jalah didalam djoeal beli thee 

itoe pada firmant Abdoel Karim, se 

pertinja teeken concept dan lain-lain- 
nja lagi. 

Pada itoe malam mereka soedah be 

li thee dan dari Thee-Uitvoer Licentie 

bureau mereka hanja dapat mengirim 

barang itoe sedjoemblah 7175 KG. Oleh 

karena mereka hanja dapat satoe ma 

lam sadja oenteek membereskan pe- 

ngiriman itoe maka djoemblah itoeke 

lebihan 455 KG. Berhoeboeng dengan 

itoe hal maka jang berwadjib mengam 

bil tindakan dan doea-doeanja dike 

nakan verbaal. 
Dimoeka hakim pesakitan pertama 

jalah Achmad menerangkan ia tidak 
tahoe sama sekali tentang itoe hal dan 

serahkan segala apa pada kawannja 

itoe jang soedah beberapa tahoen la- 

manja bekerdja didalam ini lingkoe- 
ngan. : 

Selandjoetnja pesakitan kedoea me- 

menerangkan bahwa .djoemblah jang 

kelebihanitoe boekannja ia maksoekan 

dengan sengadja, melainkan oleh kare 

na pekerdjaan jang kesoesoe. 

Poen pembela mereka itoe menerang 

kan demikian, dan minta soepaja ha- 

kim bebaskan mereka dari segala pe 

noentoetan dan bila mesti dihoekoem 

djoega seenteng-entengnja. 

Setelah didengar keterangan bebe 

rapa saksi laloe Landraad bikin raad- 

kamer dan achirnja pesakitan pertama 

dihockoem denda f200.—. subsidair 

40 hari pendjara dan jang kedoea f 100,- 

subsidair 20 hari pendjara. Selainnja 

dari itoe pengirimannja Achmad dari 

200 peti mesti dikoerangkan 12 peti, 

dan poenjanja Abdoel Karim dari 500 

peti mesti dikoerangkan dengan 30 peti. 

Kedoea pesakitan itoe menerima Ini 

poetoesan dan begitoe boleh poelang 

ke Pinangsia 28. 
—0— 

Mengibarkan bendera. 

Berhoeboeng dengan 

kedatangannja kapal 

kapal perang Japan 

Sebagaimana kemaren kita telah ka 

barkan bahwa djam 9 tadi 2 kapal 

perang Japan ,Asama“ dan ,Jakumo” 

berlaboeh di Tg.-Priok maka tadi pagi 

moelai djam 7 semoea toko2 Japan 

mengibarkan benderanja masing2 oen 

toek menghormati kedatangan2 teta 

moe2 itoe. 
—0 — 

Perdjalanan Wali Negeri. 

Soedah dimuelaitadi 

pagi. 

Tadi. pagi Wali Negeri telah me 

moelai perdjalanannja mengidar s 

tanah Djawa, Bali dan Madoera. « 

liau telah berangkat djam 7.30 pagi 

dari lapangan-terbang Tjililnan, oen 

toek menoedjoe ke Semarang, dengan 

diantarkan oleh pembesar- pembesai 

negeri. Dalam perdjalanan ini ada 

toeroet poela Njonja De jonge, kedoca 

poeteri de Jonge, Algemeene becretaris, 

Ritmeester de Stoppelaar dan Adju- 

dant Andrichem Bougatrt. 
—0— 

Lezingrja Prof. Hijmans. 

Digedoengnja Rechts- 

hoogeschool. 

Malam Djoem'at jang akan datang 
|, H. Hijmans 
Romeinsch   tentang itoe kedjadian, dan tidak lamalbekas hoogleeraar dalam 

“ 

ia datang dari itoe tempat speciaal| 

djaoeh tidak berhasil mendapat peker- | 

pada Universiteit di Amsterdam, dalam 

akan mengadakan lezing boeat kaoem 
studenten, jang mana djoega boleh 
dikoendjoengi oleh mereka 'jang me- 
naroeh perhatian, 

—0o— 

Perajaan pernikahan di 
Kaboepaten Betawi. 

Sesoedahnja dilakoekan pernikahan 
pada.siang harinja, dengan dihadliri 
oleh banjak tetamoe agoeng, antaranja 
pembesar2 Belanda dan Indonesia 
maka tadi malam dilangsoengkan re 
ceptie, 

Djaoeh sebeloemnja djam jang di 
tetapkan oentoek receptie itoe, maka 
tetamoe dari segala bangsa, laki-istri, 
datang kegedongnja t. Regent Betawi. 

Diroeangan depan tetamoe soedah 
berdesak-desak. Didekat tangga depan 
maka sesoeatoe orang tetamee itoe di 
minta menaroh tanda tangannja dalam 
Ki boekoe. 

iroeangan tengah, jang s i 
djoega berobah Manasi anna 
nga, maka toean Regent dan Raden 
Ajoe, serta penganten. menoenggoe 
datangnja tetamoe itoe, 

  

  Dibelakang penganten itoe kelihatan 
perhiasan iboenga jang endah sekali, 
meroepakan kipas besar bertaboer 
kembang2 jang haroem dan elok keli 
hatannja. Dalam satoe kamar depan 
dikoempoelkan persen2 kawin, sampai 
dimedja penoeh barang2 berharga, dan 
poeloehan karangan boenga ditempat- 
kan didepan, dipertengahan dan djoega 
dibelakang. ! 

. Banjak djoega pemoeda2 bangsa 
kita, laki-isteri, toeroet dengan orang2 
toeanja dan dikoempoelkan diroeangan 
belakang, dimana soedah sedia doea 
Hawaiian Bands boeat menjenangkan 
mereka itoe. 

Djam 10 lebih sedikit, maka bebera 
pa anggauta perkoempoelan “Langen 
Darma Joga" dari Kramat Poelo disi- 
ni, menembang sekar Mardi Wirama, 
maksoednja memberi selamat dengan 
pernikahanpoetrinja Boepatimereka itoe 
dengan Raden Iman Soedjono dan men 
do'akan moeda2han penganten itoe men 
dapat kemoeliaan jang sempoerna, per 
nikahan mana soedah dilangsoengkan 
pada malam Rebo Pahing, tanggal 27 
Besar woekier Wawoe, windoe Santjaja, 
tahoen “seming-rasa-ngesti-widji“ atau 
1865. Tembang itoe dengan di. accom- 
pangeer oleh gamelan Djawa, jang di 
tempatkan disamping depan, di-diri- 
geer oleh Dr, Poerbotjaroko. 

Sesoedahnja itoe kemoedian seorang 
tandak Djawa memperlihatkan kepan- 
daiannja tandak dan tembang diroea 
ngan depan. Roepanja, kalau diperke- 
nankan, sewaktoe itoe banjak sekali 

bangsa kita, toca moeda, teroetama   

bagian Djawa, teroes toeroet ngintjlek. 
Tapi, ja, djaman soedah achir, kesenian 
sendiri tidak lakoe lagi. Jang lakoe 
tjoema itoe. ,kesenian” jang diper- 
toendjoekkan dibelakang oleh kaoem 
pemoeda, laki-istri, berfakaian Belanda 
13 Indonesia. 

Receptie ini diwataskan tjoema sa 
pai djam 12, akan tetapi liwat da 
itoe masih banjak tetamoe jang dengan 
soeka senang berkoempoel-koempoel 
digedoeng itoe, dimana Regent dan 
Raden Ajoe itoe bertjampoer gaoel 
dengan semoea orang jang datang. 

— 9 — 

Gemeente degan toekang grobak. 
Hadji A. Salim menoelis : PA 

Pada tg. 30 hb. Maart jl. saja me- 
nerima satoe soerat dari post berala- 
mat kepada saja dengan pengantarzan 
sk. Pem andangan, Aa soerat 
itoe pada pikir saja terlebih baik saja 
Siarkan dalam s.s.k. Soerat itoe tidak menerangkan Sipengirimnja dan tanda tanganpoen tidak ada, melainkan de- ngan keterangan T.k. 2 Gerobak sadja Oleh sebab itoe saja tidak tahoe ke- pada siapa akan saja kirimkan djawab diika hendak saja djawab. Tapi penga doean jang terseboet didalam soerat 
itoe djelas Sekali -dan tidak. menjim- pang dari pada pokok sedikitpoen 
sebab itoe pada pikir saja perloe di- lajani, Maka disini saja salinlah soe rat itoe seada-adanja dengan tidak 
mengoebah Satoe apa didalamnja: 

Assalamoe alaikoem wa rah 
lahi wa barakatoeh. B,-C, Bye 

Kepada tocan H, A imj Ang . Salim jang ter 

Bersama ini soerat saja harap dii 
kesalahan atau tiada Pan Menata 
nja harap toean ma'afkan, 

Toean jth. kita orang dari toekang2 
gerobak mohon (pengharapan) perto- 
longan dari toean2 dari keberatan jang 
moesti kita tanggoeng jang tidak akan ' 
terpikoel oleh kita. Jaitoe 'tiap-ti .tiap-tia 
toekang gerobak moesti ganti pasa 
rodania Sekalipoen masih keadaan baik. 
Roda jang ada pada kita sekarang 
besarnja 5'/, dim moesti diganti dengan 
besarnja 7'/, dim: ini satoe kekedija- 
man boeat koeda jang menariknja. 

Jang terlebih oetama kita tiada koeat 
boeat menggantinja boeat sepasang 
roda moesti menelan ongkos f 20.— 
lebih, sedangkan peneng gerobak ba- 

njak dari. kita jang beloeni sanggoep 
membelinja. Toean Salim tolonglah ki 
ta orang ketjil moedah-moedahan Allah 
membaiasmoe. Sekali lagi kita teriak 
kita tidak koeat. Toean Salim ongkos2 
jang kita tanggoeng dalam 1 tahoen 
peneng f 15,— tangkapan polisi f 10, — 
keroesakan gerobak dan pakaian koeda 
f 5.— djoemblah f 30 — dari manakah 

  

Segala 

Orang 

berboeat 

begitoe! 
KE 

bai 

jang haloes, dari Pond's C 

roma, 8 serta 

bagian? hidoep dari koelit. 

hari Pond's Vanish 
Cream, jang memberikan 
toean warna koelit jang 
manis. serta dengan 
koesamnja. 
Apa tocan soeda terkenal 
sama bedak Pond's? 
Harga moerah dan pa- 
ling baik. Boleh" dapat 
belih “6 roepa- warnanja. 
    130 

PA 

    

    

     

  

Toean liat - dia djoega berboeat 
begitoe! Dia adat djalan jang 

boeat peliharakan : warna 
koelitnja. Dia pakai Pond's Cold 
dan Vanishing Cream. Minjak? 

Cream membersihkan lobang? 
membaharoekan 

PonDs 

- 

BETTY FURNESS MG.M 

H3 Fi 2 

TJOEMA?:. 
    

      

2 tube tjonto dari ke- 
doea Pond's Creams 
sesoedah kirim perang- 
ko dari 10 cent boeat 

porto, dsb. kepada : 

Pond's Extract Co. 
Afd. Betawi (diperang- 
kokan sebagai soerat) 

old 

Pakailah djoega apalak. kiranja £ 
pada malam kari Pond's Cold 
Cream, boeat membersihkan 
koelit toean dan pada siang 

ing 

Pa ea ia Wal 

    

   
   

          

  
    

    

“ Goupon 
bi dikirim VANISHING DAN Ha 
pakai en- 

Leo A DNAN NYA veloppe 
tertoetoep 

  
1



    

  

   
    

  

   
   

   

   

  

   

  

   

    

   
   

hak“ itoe jang ditanggoeng 

didalam oen 
jak lagi oe 

npan pengetahoe 
2 dan pegawai2. 

2, jang sekali2 
kepada 

    

            

   

   
   

  

       jang sama be 
rmasoek partij poli- 

  

    
   
   

    

  

    

   
   

    

  

   

    

   
   
    

    

    
    

    
     

          

   

     

  

   
    

Ingan tidak terlaloe memberatkan ke 

i.lannja itoe mesti menoeroet oekoeran 
- dikehendaki. Dan kepada toekang| 

3 melaihkan menoeroet oekoeran dalam 

jatoeran baroe itoe. ani pala On ak 
| Dengan atoeran begitoe tidaknja 

FE 

e dansemoea orang tahoe, 

endang2 negeri jang setinggi2nja, | 

et didalam) $ 

easakan berlaj 

.(Directeur tambang? Gouvernement. 

“..|Goepernemen, sebagai gantinja Dr. 
: sIBunge jang baroe sadja meletakkan 

ta disetoedjoei oleh pi- 

tatiljang di-oeroeh mentjuba-tjoba men- ke- |dapatkan hasil. 

| Anthony Eden, itoe wakil! dari Enge- 

Se taja dengan minister B:c« dari oeroesan 

"5 locar negeri Polen, sesoedahnja ia 
“Ibersantap tengah hari di roemahnja Pre 

.Isident Moscicki dari Republiek Polen. 

IM 

  

i|mengadakan  perdjamoean Dana 

eberatan jang di 

tiap belandja jang masih 
oehkan, terpaksa mesti 

n. 

emikirkan pembaroean roda ? 
pi besar bala jang mengantjam. 
| perintah tidak ditoeroet. boleh 

ena tangkap s boleh djadi gero 
Hoekoeman menimpa, dan 

terpaksa terhenti. Lebih tje 

   

pikiran kepada taekang2 
jang merasa keberatan itoe, 
oel pengadoean itoe. 
ika mereka mendapat djalan 
masoekkan permohonan de- 

| jang tidak akan ditjoeri- 
| pihak pembesar dan ada ha 

(akan mendapat perhatian, me- 
g ada djalan jang boleh mentjapai 
“kehendak atoeran baroe itoe de- 

  

pada toekang gerobak. 

bareei rodarja diwadjibkan pembaroe 

jan, g 

toekang jang memboeat roda atau besi 

roda diperintahkan, soepaja tidak lagi 
mereka memboeat roda atau besi roda, 

jakan terantjam nasib dan kehidoepan 

Sa tertjegah berlakoenja. Hanjalah 
jalannja lebih dekat kepada kebidjak 

Isanaan dan lebih mengingat akan ke 
selamatan ra'jat jang melarat. 

  

  

  

EUROPA 

- Prof,Ir. Schmutzer? 

“| Maastricht, 2 April (Aneta).! 
“»1Soerat kabar , Limburger Koerier“ men 
PF dengar kabar bahwa Prof, Ir Schmut- 

"Izer, bekas-anggauta Volksraad di Indo 
.(nesia, mempoenjai banjak pengharapan 

oentoek diangkat sebagai Directeur 
dari tambang-tambang arang batoe 

Crisis politiek di Spanje. 

Madrid, 2 April fAneta-Trans- 
ocean), Martinez Develasco, itoe pe- 
mimpin Kaoem Tani, tidak bisa mendi 
rikan satoe Badan Pemerintahan baroe, 
Sekarang lagi bekas Premier Lerroux 

| djabatannja. 

Pemb tjaraan Engeland-Polen. 
(Anthony Eden di 

2 Warschau, 

Warschau, 2 April (Aneta-Reu- 
ter). Tadi pagi poekoel 1, Kapitein 

and, telah moelai boeka pembitjaraan 

Nanti sore ia akan mengoendjoengi 
aarschalk Pilsoedski di istana Bel- 

   5 Nanti malam Minister Beck 
igadakan : Hoek 

ormat tamoe tamoe Jeggeris.. 
   

    
    
   
   

  

““Pembitjaraan jang 
“ “sebetoelnja, 
a bahwa Polen madjoekan 

tel, dengan mana itoe 
'Locarno-Pact akan 

oerat itoe, adalah | 

agaimana poela diwaktoe ini hen| 

h ta? pandai saja memberi | 

.| Atoeran baroe itoe boleh menetap| 
klkan, bahwa tiap2 gerobak jang di- 

toekang gerobak, atoeran baroe tidak | 

gedong Factory: 

    akant' 
    

  

   

HR .Badjak laoet di Tiongkok. 

'orang lagi, dari. itoe badjak laoet jang 
tI waktoe doeloe menjerang kapal , Tung 

Chow” jang ditoempangi beberapa 
anak-anak bangsa Europa. 

 be-|Beck menerangkan sikapnja negeri | 
0eroesan-|Polen terhadap beberapa so'al. 

dingoeng pikiran | Ea 
oekang2 gerobak | 

000 4 orang ditangkap.! 
anj Canton, 3 April (Aneta-Reuter) | 

g sadja. (Tidak selang berapa lama di District | 
Hai Feng soedah bisa tertangkap 4 

    

        

n emangaseoinamta nun ibu (5 Detto ceanann et 

  

oentoek diperiksa perkaranja. 

—0— 

'Pasoekan oedara Tiongkok. 

tempoj.a.d. 

  “ngan keras sekali. 

  

a 

  

  

Mereka soedah dibawa ke Wai Yang, 

1000 mesin, didalam 

Sanghai, 3 April (Aneta-Iwaki) 
Dari kalangan2 Militair terdengar kabar 
bahwa Pemerintah Nationaal ambil 
poetoesan oentoek  meng-rearganiseer | 
pasoekan-oedara negeri Tiongkok de- 

yA 

   
maan una 

      

Di dalam tempo ja 
'pasoekan oedara itog akan diperloeas 
Ikan sampai 1000 mesin terbang, 

Perkoendjoengan Radja Kang Teh 
| — Ke Japan. 7 

Soedah berangkat. 
.Hsinking, 3-April (Aneta) Ra- 

'dja Kang Teh dari Manchuokuo soe- 
dah berangkat ke Dairen pada hari Se- 
|lasa kemaren, poekoel 6,50 pagi2. 

Di Daireu zkan naik kapal petang 
»Hiyei“, jang ditoenggoe datangnja di 
Tokio, pada tanggal 6 April pagi2. 

  
  

      

   

        

  
  

Boeat kegoenaannja: 
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1 Hoofdprijs ad f 75.000.— 1 Hoofdprijs ad F1 M0000.—. "0 
| 1 prijs ad ». 10.000.— | prijs ad 9000. — 

” ” ” 5.000.— 10 ai 

0 detizen 21 1000.— & BE NO:000.— Pee ai ea aa 10000. Nee An 20m .mm 500.» 10.000.— 
250 3 ”y 100.-— 8 25.000. — 150 2) ” » 100.— S Ta : 75.000. — 

313 prijzen f 150.000.— 782 prijzen f 150.000.— 
: Se , H 

2 loterij wang, masing2 besar F 300.000, Terbagi dalam 30.000 loten a f 10,— pakai nummer dari 
10001 sampai 40.000 dan terbagi lagi dalam lot per empat af 2.50, 

— Het Comite tot Hulpverleening aan noodlijdende Nederlandsch Indische Pelgrims in den Hidjaaz, te Batavia-C. c.s 
Penarikan di Betawi pada tanggal 15 April j.a.d. terketjocali ada perobahan dari Directeur van Justitie. 

LOTERIJ OEANG BESAR 

  

  

  

  

  

  

DJANGAN LOEPA 

Keperloean pakaian jang tjotjok pada 
pembeli, hanja di,, Toko Slamet" 

Pasar Meester-Cornelis. 

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

LEKAS-lekas-lekas : djangan sampai 
ketinggalan belandja barang2 keper- 
loean bikin roemah dari bongkaran 

ja, karena soesah 
dapat barang bagoes harga moerah 
seperti disitoe. he 

BOEKOE jg. “bergoena, peladjaran 
bikin obat njamoek dan stroop zonder 
goeroe. 5 
Gampang dimengerti, dan tjampoe- 

rannja tertoendjoek dalam ini boekoe. 
Pemoeda2 perloe simpan ini boekoe 
dapat bernesaha sendiri dengan on- 
kost sedikit tapi oentoengnja besar 
Harga tjoema f 0.75 keterangan pada 
No, 1020 diini soerat kabar. 
Lain onkos kirim 

MAN DEWASA (Mulo) ,Taman 
Siswa” di Palembang 18 Ilir Djalan! 
Kepandean, MOELAI DI OEKA pa da 
tanggal 1 Augustus 1935. Toean2 
jang hendak memasoekkan anak?nja, 
soepaja moelai dari" sekarang mem- 
beri tahoekan namanja kepada Seko- 
lah: S. Hanoeng,. 

DIMINTA 3 toekang djait prempoean   oleh Polen, dengan tidak 
da Duitsehlan Agi      

    

Indanssier jang biasa kerdja sama 

njai keberatan 44 gj 

"1 Meester aneka Ona AdA 

'KO ykean Lamaran datang sendiri 
djam 
PTPN MNNNaMaa2 

  

   
   

di Pasar Baroe 28, B, 

DIMINY Seorang meubelmaker bangsa 
Si, Soerat2 lamaran diadreskan 

pada ,,T, WARRIOR WORKS" 

  

Installatie Bureau “Merapi 
MOEHAMAD SOEBOEH 

Gang Samping Dalam 55 - Tel. 5412 
Batavia - C. 
Memasang dan reparatie: Electrisch-, 
Gas-, en Waterleiding. Pagar kawat 
dan besi. Menjewakan prabotan boeat 
bikin pesta. 

  

DJIOE DJITSOE Uimoe silat dari 
bangsa Japan dengen 23 gambar pe- 
noendjoek pladjaran. Diwaktoe seka- 
rang banjak sekali dijakinken di Eu- 
ropa dan Amerika. 
Biadjar sendiri zonder goeroe. 
“1 ooekoe franco di post f 1.10 
Dengen rembours, ,',, . .f 1.55 

»DE PERTOENDJANGAN” v/h Tji- 
ONG KOEN BIE 

Molenvliet West 20— Batavia—C. 
  

IDJIKA toean pertjaja pada diri sendiri 
tjoba toecan perhatikan ini boekoe ,Pe- 
noentoen boeat. bikin saboen fjoetji."“ 
Zonder goeroe toean dapat bekerdja 
Idengan ongkos sedikit sadja beli pa- 
foekannja,  Kerdja toeroet kemaoean 
ini bodkoe langgoeng mendjadi keoen- 
toengan. Pokok sedikit—oentoeng besar! 
Harga tjoema F 1,— fanja pada No. 
1010 di ini soerat kabar, 

Lain onkost kirim. 
  

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

M. SALAM 19 Ilir. Kapoeran No, 1 
Palembang 

Mengerdjakan: Lelang, boekoe2 da- 
gang penagihan, d.l.I, Tiap2 14 hari 
sekali mengadakan lelang commissie. 

    Conditie sangat melawan ! 

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

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

Harga ini boekoe tjoema f 2.50 
sadja, keterangan pada No. 1040 di 
ini soerat kabar, Lain ongkos kirim, 

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

Dengan djelas dan gampang toean 
sendiri bisa bikin saboen tmrandi 
(Toilet-Lijmzeepen| ' 

Dalam ini boekoe tjoekoep tjara 
membikin saboen mandi dengan se- 

Idikit ongkos. Dan djika boeat di-” 
djoeal lagi toean makin oentoeng. . 

Harga tjoema # 075. Keterangan 
pada No. 1030 diini soerat kabar. , 
Lain onkos kirim. 

CURSUS MACHINESCHRYVEN 
»Sepoeloehdjari” 

22 Ilir Keloeramadoe 27 
Palembang 

Peladjaran dengan tanggoengan. Pem 
bajaran ringan menoeroet keadain 
Beheeraer: M, Salam, 

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

PATENTEX tidak boleh tidak moesti 
diadakan boeat kesehatannja orang2 
prempoean jang modern. Oa 

HERAN ? tidak perfoe heran, sebab : 
memang begitoe moerah bisa dapat 
barang2  keperloean bikin rodmah di      Besar Gast Bt, 

ng akan datang, 
3 

bongkaran Factory lama adres: Kali 
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13 

da 
2 ik



        

        

  

  

   

     

    

.maem krikoetnja 
GEORGE BRENT   

    

    
    
   

      
   
       

   

| ATWILL 

      

@ o 

3 1 Socatoe hhikajat dari seorang: Duitsche spionne, jang terdjadi 

“| bekerdia dengan diam2 dan- sabar, tetapi pada batinnja mereka 

mendjadi terharoe - sebab perasaan hati mereka- boleh 
ljoegz ja macet akan mengantjam 

2 3 k | djadi djoega bahaja 
1 p 3 x .. 2 2 Ai: e 1 | 

| 
et dari diboenoeh mati., 

"3 Na 1 

| Disebabkan' ia soedah terdjeroemoes kedalam gelombang per- 
Ki tjintaan”. .:. maka ia .tak dapat dipertjaja "lagi melamdjoetkan' : | 

00 pekerdjaan jang diserah padanja. 

     
P. 

                
  

  

Heden en volgende avonden 

IMITATION OF LIFE 

    

     

  

- (LANGS HET LEVEN) 

        

     

| Een dramatische openbaring der 

    

| meest innerlijke gevoelens van een 
Maba - 

— NROUW. naar het bekende werk van 
-4 

  

diwaktoe perang doenia jang telah faloes dimana spion-spion | || sasa 

CINEMA PALACE 

  

Pa 

aa LAN, LAN LAPAN LA LAPAN LAN LAMA MAAN 

  

Ini malem dan 

TH E A TER: malem brikoetnja 
  

Mempertoend/joekan film Jang paling bagoes dan mena- 

rik hati diwaktoe jang paling achir ini, 

Mein Herz Ruft Nactt Dir" 
Satoe operette film jang b@sar, penoeh dengan pemandangan2 jang 

menarik hati dengan Jan Kikpura, Martha Eggerth, sebagai hoofd- 

rollen, sertavdibantoe “oleh Paul Horbiger, Theo Lingen, Hilde von 

Stolz dan lain laiw bintang film lagi. 

Muziek jang merdoe dan merajoekan hati dari Robert Stolz, 

Regie: Carmine Gallone, 

  

Ini malem penghabisan 

Pertoendjoekan.Film Besar jang tersohor 

CARAVAN" 
Loretta Young» — Charles Boyer 

Njanjian2 en Muziek2 jang merdoe. Pemandangan indah, reclame 

lebih djaoeh tidak perloe, Tanja pada jang soedah liat. 

  

BESOK MALAM: 
Film Ditectieve Besar jang mendirikan boeloe badan 

MENACE 
(SCHOTEN IN- DEN. NACHT) 

Liatlah kita poenja PRYSVRAAG : 

VARIA PARK malam Minggoe' goeletan 

ZONDER — KILANGBARA 

  

Ba 

(Hari Saptoe dan hari besar toetoep. | 

IKLEERMAKER VAN PEKALONGAN 

    

    

    

  

   speciaal oentoek penfakit koelit &) i 

Djam bitjara : 6—7 s0re4 

  

  

   

Salemba 71 Telf. WI. 23 Mc. Yi 
, AA. 140 Ya 

UR 3 

S1 ut 
PU VA AKU Pam AU VAUVAK |     
  

kita ada sedia dari matjem? kain djas. A 
Seperti : Wol, Palmbeach, lenen, diil, 

  

    
  

  

    

      
  

  

  

  

     

    
    

    

     

  

    
    
      

   

  

FANNIE HURST. 

- Deze film werpt tevens een hel licht 

“op donker Amerika: ,,Het Neger- 

vraagstuk : 

RAF!: Een allera: rdigste gekleurde 

    

En : 5 3 

ekenfilm ,,Premigre in Speelgoed- 

- land” In verband- met' de Tengte-der 

' hoofdfilm, “zullen de voorstellingen 

   

om 7 uur en. 9.45 uur precies aan 

1 vangen! 

      

  

   
   

   
Pi 

EZ As 
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40 Jaar Voetbal 
in Ned, Indie 

Petikan selama 40 tahoen perdjalanan voetbal jang soedah 

nampak di Hindia-Nederland 

(1894-1934) 
Dihiasi dengan beberapa gambaran' jang cilok dan njata sekalian 

kampioen2 toea jang soedah terkenal permainannja. 5 

Bila membatja dan melihat gambaran2, jang tertjetak diini boekoe 

petikan, soenggoeh pesat benar sport itoe soeboer di Hindia-Nederland 

Djika toean ingin memperhatikan pesat djalannja sport, dan hendak 

mengetahoei djago2 toea dimasa beberapa tahoen jang lampau, silah- 

kan beli itoe boekoe terbikin dari kertas. jang haloes (lux) dan tebal 

. dengan harga.jang sangat moerah. 

Ini boekoe dalam bahasa. Belanda, Satoe boekoe f 2,75 kirim 

oewang doeloe. Lain onkos. kirim f 0.40 

Boleh pesan pada: 

Administratie Pemandangan 

Senen 107 Bt,-C. 

  

  

  

    
  

         

      

    

      

  

  

— Boeat hari | EBO 5 dan KEMIS 4 April 1935 

atoe fi'm jang paling baroe dari Regisseur W. S. VAN DYKE 
Opatake" OAT jang tersohor. 

7 aa 

'GHINGBOY 
£ 

     

  

   
        

    

  

Satoe tjerita' tentang pengidoepan dan pertjintaan dari bangsa 

— Indian, dengan oewa bintang film jang sanget populair, 

ar uan KUP PEREZ 

  

     

g pinter dan romantisch 

at 3 Apri 1935 

“Jang 
: Topi biroe    

    
     

   

   

  

   

  

   

                

  

  

    

-I- TABIB 'S.S. MOHAMMED ALI fm 
Matramanweg No. 39 pinggir djalan tram — telefoon 536 Meester-C ornelis 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 

dan bakar baek dalam atan diloear badan, jang masi baroe atau 

poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 

sakit Bawasir, sakit Kentjing,. sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit.Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basahw'atau 
kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 

tenaga koerang sahwat, pram,..en' jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotora Re banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan—disini. » 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 
dibawah djari-djari kaki. T s 
Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
ngobati “dalam seminggoe boeat Indonesier f 0,50, orang asing 
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— ' 

Roemah Obat diboeka saban hari dari djami 8 pagi sampe djam 
8 malam: Djoega bisa dipanggil ke'roertiah, priksa penjakit zonder 
ongkos asal: sadja bajar or"" s# transport. 

ada sedia poeder ramboeO “ “it itarm ramboet per flesch 
20 gram'f 2,— 

d' bisa dikirim € engan rembours, asal Diloear' kota: obat-obi aneka 

adres "joe .€p' terang. penjakit an   melamin   

  

  
    

    

peta” 
AT TEE 

UHEE PN 

      
  

Leg 

TI aa   

en djoega kita poenja potongan telah 
dapat poedjian segenap bangsa rapi 

    

2 
4 £. 

  

Sawah Besar 2—0 Batavia-Centrum 1 3 

Telegram-adres : BAKRI Nah 

erkenalaniah pada kita. Selamanja 1 

1 

dan netjis. Potongan setjara modern, 1 
pekerdjaan rapi—tjepat. Djoega dasi TI 
wol tropical. 5 

se Ud 5 
MM MM WwMwMW " 

The Metropolitan English 
Night Schuol 

10, Schoolweg Noord, Batavia-C: 
Phone 3335 WI. 

Terima moerid baroe boat 5 
beladjar bahasa Inggeris. 2 

Ditanggoeng bisa bitjara da- : 
lam tiga boelan. 

Peladjaran lain: Shorthand, 5 
Typewriting, Correspondence. 5 

Director, 3. 
B. SAWARANDASS : 

Registered teacher | 
199 » j 

| 

AWAS dan PERHATIKAN benar2 | 

sebab soedah di boeka Curcus Ma- ' 

chine Schrijven dengan sepoeloeh 5 

djari dan Leidernja di tanggoeng Ge- 1 
diplomeerd, Demikian Curcus Siang ! 
dan malem bahasa: Inggris-Melajoe 

dan Inggris-Belanda,-Belanda-Meiajoe h 

dan Duitsch-Belanda. Goeroenja se- 
orang ex. Student dari R. H. S. Bata- “ 
via. Keterangan boleh dapat pada: 

Vendu-Comm. &. Adm. kantoor 

SALA M' g 

19 Ilir (Kapoeran 1) ” 1 
PALEMBANG 

221 # 

aa? para, ' 5 
He 

Bi : 
MALAISE TINGGAL MALAISE 23 

» Bl Kesehatan 'wadan ada lebih berharga dari pada wang 5 3 

PN “0. Mr. Cornehs : :



  

     

  

   
   

   
   

    

    
   

   

  

   
    
      
   

  

ndernemers dan 

        

   
    

    

   

enol 

  

a|banjak telah djadi makin bertambah 

,lonaran di Djawa-bara 

an (ngat soe 

1 pegang djalan jang pan- 
tidak pernah menerbitkan ke 

da masa itoe peroesahaan goela 
madjoe, dan antara prijaji di oe- 

banjak jang soeka mendjilat 
jang meng 

keoentoengan paman tani d    

paksa djadi 
in. Toean Tjokroaminoto 
soedah boeang tenaga keras 

yng. : nasibnja itoe sauda 

  

  

    
4 

Aneta ka atkan 

   

   

    

berhentikan.| 
n dari Tjila 
beras Go       

  

   

  

  

boeng dengan gerakan Indie 
r, ia terpaksa soedah terpisah 

kawanan toean Alimin dan toean 
1 Malaka di Semarang, dan kemoe 

an djoega berhoeboeng dengan oe- 
roesan Perserikatan penggawe Pega 

nia. dean Hindia, ia terpisah dari kawanan 
Dr. Soekiman dan toean Soerjopranoto, 
tapi semoea itoe soedah tentoe tidak 

Idjadi lantaran mengoerangi ia poenja' 
- Ikepertjajaan dan kebesaran, malahan 
sedari ia mengoendjoengi tanah Mek- 
ka di tahoen 1926, kepertjajaan orang    

Pada tahoen 1926 setelah 

nja jan 
3   

   yang sedih padanja, 
: "moendoerkan tindakan, 

hanja dilandjoetkan teroes pimpinan 
nja. | 

'atil Lantaran ia poenja pengaroeh men 
Gjalar terlaloe loeas, ia hadapkan roe 
pa-roepa ganggoean dari fihak ambte 

an (har. Ia poenja jperdjalanan propaganda 
ve |Ke Celebes dan Sumatra dihalangi di 

(sana-sini, tapi toch dengan sabar 
il terima itoe lintangan dan dipegang 

|teroes principenja. Ia tahoe disekap 
dalam preventief sampai 7 boelan Ia-   : Imanja dengan. toedoehan jang kosong 
belaka, tapi toch dengan sabar dilan- 

'Idjoetkanhaloeannja. 
s| - Beberapa kawan “telah” menjtarkan |- 
namanja ia dengan toedoehan jang 
mesoem, tapi semoea itoe omong ko 
song dantidak pernah diboektikan. Ia 

is |sekali-kali boekan orang jang ingin 
mentjari nama, oeang atawa kesena 
ngan diri sendiri, hanja meloeloe ingin 

| mengorbankan tenaga oentoek orang 
panjak. Ia poenja angan2 dan soema 
gat soenggoeh boleh dihargakan ting 

gi sekali. 
s| Dari sebab gerakan Indie Weerbaar 
gagal diachirnja, ia jang tadinja me- 
Inoendjang litoe. gerakan soedah djadi 

“ Hidak begitoe akoer sama fihak regee- 
- Iring. Dalam haloean Sarekat Islam moe 

   

   

      

   

          

   

  

     

   

   
   

lai ditjampoer haloean politiek, maski 
oeloenja. meloeloe mengoetamakan 

fatsal agama. Selama tahoen 1918 —1921 
ia pegang djabatan lid Volksraad, ke 
moedian diganti oleh tocan Salim, tapi 
pada tahoen 1924 ia soedah dipoetoesi 

perhoeboengan sama itoe raad. melihat 
faedahnja raad itoe koerang memoeas 
ikan padanja. t 
| la soedah boecang tenaga 25 tahoen 
boeat kebaikan orang banjak dan ber 
0entoeng soedah mendirikan Partij Sa 
rikat islam Indonesia jang paling besar 
sendiri dengan doea millioen leden jg 
setia. LN dgan Ge ' 

la berhaloean Pan-Asia, tapi sebe- 
loemnja bisa bekerdja dalam djoeroe 
san ini, ia soedah berangkat kedoenia | 
icherat jang baka. Dengan perasaan 

  

   
    
   
   

  

) jang sangat sedih kita menjatakan toe| 
roet berdoeka-tjita dengan hormat. 

“Kita mendo'a-do'a biarlah roepanja 
itoe pahlawan jang agoeng tinggal ber 
senang di Rachmat'oellah jang gilang- 
gemilang. : 

| Gambarnja Drs. Moh, Hatta. 

/ | Dilaran g digantoengkan 

MI | Pada hari lebaran Hadji jbl, oleh 
Iperkoempoelan pemoeda2 Moeslimin 

  
Soengai Penoeh (Sumatra Barat) 

dirajakan dengan gembira sekali... 
mana diadakan arak2kan deyeg 
'hiboerkan muziek dll. $ 

. Diantaranja toeroet djosga perkoem 
oelan ,Ta' Lipoel Djisin' jang seka 

lian hari itoe mengadakan pertoen- 
'djoekan keradjinan tangan pemoeda2 
bertempat di Soerau Batoe Soengai 

Penoeh, dima a dj i 

  

     

   
     

  

    
   

& Ten unikia 31 

    

   
   

  

Doesoen jang mela- 
— “Irang itoe gambar digantoengkan dan 

Isoepaja lekas dilin 
“perajaan hari     ia 

, Mengingat soepa 

    

    
    

(didalam Mim    

  

    

     

.Ipat keroesakan, begitoepoen tidak men 

Kepandoean Rakjat Indonesia 
di Semarang. n 

  

nja jg. mendjadi 
gota itoe 

» barore: h 
Pembantoe kita mengabarkan dari 

Semarang bahwa dengan officieel Pe 
ngoeroes Kepandoean Rakjat Indonesia 

T&B 
Organisatie 

gai Ketoea tjabang telah diroyeerd (di 
lepaskan dari K,R.I.) baik sebagai Ke 
toea maoepoen sebagai anggota biasa, 
Alasannja ini kelepasan ialah disebab 

djaannja (kewadjibannja) dan toeroet 

toedjoeannja bertentangan dengan K. 
R.I, dan dapat poela membawa bentja- 

Soeatoe perhimpoenan sociaal. 
Lebih landjoet dikabarkan bahwa 

berhoeboeng dengan sebab ketoea t. 
Soepardi, penoelis tocan Tasmadi ma 

dan toean Moeljono jang sekarang 
soedah terpilih mendjadi pembantoe 
P.N.I. hingga soekar membagi waktoe 
nja, maka soesoenan KRI. moelai 

Soebanoe, penoelis-bendahari 
Tahari, pembantoe toean2 Soekirman 
dan Rasiman, madjelis penjiaran tocan2 
Effendij dan toean Soetarto. 

—0— 

Tentang itoe bola api. 

Berhoehoeng dengan itoe perkabaran 
entang ew.bola api jang terlihat Prau Sr . 

  

  

      

   
1 , bo e-ter- 

bang dari Oetara2 Timoer ke Se 
Timoer, meliwati Kramat 2000 meter 
diatas oedara. 

dah djatoeh di salah satoe lain tempat, 
jatau biarpoen terlihat sadja tidak 
terdapat. 

—0— 

Persaingan diatas oedara, 
Djoega Knilm (penerbangan) mem- 

pertimbangkan sedang berapa lama, 
oentoek menoeroenkan tarief2 didalam 
beberapa perhoeboengan oedara. 

Tanggal moelainja penoeroenan tarief 
ini, beloem ditetapkan. 

2 3 d Oa Aing AE ea 

Pendapata penghasilan oeang. 
negeri. 

Pendapatan penghasilan oeang ne- 
di dalam boelan Januari 1935, ada 
32,8 millioen roepiah banjaknja terha 
dap 35 millioen di dalam boelan Jan. 
tahoen 1934. 

Kekoerangan pendapatan ini dise 
babkannja teroetama oleh penoeroenan 
p.ndapatan penghasilan boemi jan 
di dalam boelan Januari 1935 hanja 
ada 1,3 miliioen terhadap 3,6 millioen 
di dalam boelan itoe tahoen jang soe: 
dah laloe, apa jang disebabkan lagi 
oleh kekoerangan pendjoealan timah. 

Pendapatan  poengoetan belasting 
ada 16,4 millioen terhadap 15,9 milli- 
oen di dalam tahoen 1934. v 

. Pendadatan bea accijas benzine ti- 
dak begitoe menjenangkan melihat ke 
naikannja tarief2 barangkali oleh ka- 
rena di waktoe boelan December 1934 
ada terlaloe banjak pemakaian benzi- 
ne (waktoe moerah sekali). 

Loonbelasting beloem bekerdja de 
ngan sepenoehnja, sehingga pendapa 

ripada taksiran boelanan, 
Di dalam boelan Januari 1935 ini, 

terdapat f#1.629.000.— oentoek bea 
pengeloearan karet anak negeri, apa 
jang tidak dimasoekkan di dalam ang 
ka2 jang tertoelis di atas. 

— O-— 

. Kerbau memboeaoeh harimau. 
Oentoekmempertahan 
kan anaknja. 

| Baroe2 ini di Boekit Lantik masoek 
bagian Boekit Goenoeng Sarik Paoeh 
IX Ommelanden van Padang, soedah 
terdjadi pertempoeran antara seekor 
kerbau dengan seekor harimau, jang 
mana kerbau itoe achirnja soedah mem 
boenoeh harimau itoe, lantaran mem 
pertahankan anaknja. 

Kerbau ini jang biasa terpaoet disa 
toe lapangan disana makan roempoet 
bersama anaknja, roepanja soedah Ia 
2,4 mendjadi intipan seekor harimau. 

Pada hari itoe lantaran soedah kela 
paran benar, harimau itoe soedah mem 
babi boeta menjerang kerbau itoe, 
achirnja soedah terdjadi pertempoeran 
jang hebat. : . 

Tandoek kerbau itoe soedah masoek 
dalam peroet harimau, dengan tjara 
jang seroepa itoe, harimau itoe'dihem 
pas-hempaskannja hingga mati. 

Oentoeng kerbau itoe tidak menda- 

djadi lebih garang, sebab kebiasaan- 
nja kalau seekor kerbau djantan,  se- 
soedah berlakoe seperti itoe, mendja: 
di gila dan kesoedahannja ditembak 

Melepaskan ang gota2- 

»Organisatie Rakjat" jang azas dan 

“. Jtaabang Semarang soedah mengambil | 
poetoesan bahwa tocan Soepardi seba| 

kan toean terseboet melalaikan peker! 

napoen bahaja kedoedoekannja K.R.I. | 

sing2 soedah meletakkan djabatannja | 

berobah sebagai berikoet: Ketoea t.I 
toeanj 

latan2y 

Rapport2 bahwa bola api itoe soe-|: 

tannja djoega ada banjak koerang da 

TB 
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Congres Moehammadijah jang 
| ke 24. 

Dari moelai 15 sampai 

diBandjarmasin. 

Moehammadijah sakan mengadakan 
Congresnja jang 9ke'2 
masin, moelai 15 

Menoeroet keb' 
la pergerakan Indonesiaini, 
ditanah Djawa dengan mengan 
pat jang centrum. Akan tetaj 
Moehammadijah jang mempoenjai re 
toesan Tjabang dan Groep itoe, soe 

    
     

    
   

   
         

    
dahlah memeelai menempatkan Cong- : 
resnja diseberang, seperti pada tahoen 
1930 Congresnja diadakan di Fort de 
Kock dan pada tahoen 1932 di Ma- 
kasser. Sekarang. diadakan di Bandjar 
masin. Sehingga dapat ganti-berganti 
jang merasa dekat dengan jang me- 
mandang djaoeh. 

Daerah Borneo Selatan dan”Timoer 
pada waktoe masih sedikit Tjabang 
dan Groeprja jang berdiri, se- 
perti: Bandjarmasin, Alabioe, Kwala- 
kapoeas, Martapoera, Balikpapan, Sa- 
nga-sanga, Kotabaroe Poelau Laoet, 

£|dan sebagainja. Moedah2han dengan 
Congres ke 24 diadakan di Borneo 
itoe, diharapkan oleh Moehammadijah 
soepaja dapat bertambah banjak tersi 
arnja. Bernang diair sambil minoem. 

Apakah jang akan dibitjarakan dida 
lam Congres itoe ? Baiklah kita toeng- 
goe programma dan agendanja, jang 
tentoe akan disiarkan, 
Memang mengingat djoemblah Tja 

bang dan Groep Moehammadijah pa- 
da masa ini ada 728 diseloeroeh In 
donesia ini, patoetlah mereka selaloe 
bercongres oentoek merapatkan persau 
daraan, mempersatoekan toedjoean dan 
sama2 mendjaga dari pada perselisi 
han. dan perpetjahan, 

——O— 

Kaoem Djoeroetoelis di Banten 
bergerak. 

Akan mengadakan rapat 
diRangkasbetoeng., 

Itoe penghematan jang dikenakan 
kepada djoeroetoelis, poen mengenai 
tidak koerang dari 58 orang djoeroe- 
toelis klas I di daerah Banten jang 
moelai pada penghabisan boelan April 
ja.d. akan ditoeroenkan pangkatnja 
masing-masing. . 

Berhoeboeng dengan ini, maka atas 
nama gedegradeerden di Kaboepaten 
Lebak toean Chaerroedin mengoemoem 
kan makloematnja sebagai berikoet : 

Sesoedah sampai pada takdir jang 
Maha Soetji, kadar Toehan jang Maha 
Koeasa, maka tibalah pada masanja 
Kaoem Djoeroetoelis di afdeeling Ban- 
ten dapat terantjam oleh satoe bahaja 
jang agak hebat. Bahaja itoe soedah 
dekat dipintoe, 58 Djoeroetoelis klas I 
moelai penghabisan boelan Aprilj.a.d. 
akan ditoeroenkan pangkatnja, 

Tapi beloem telaat rasanja, karena 

antaranja lagi bahaja dengan kita, 
Seboelan lagi lamanja, tempo kita rasa 
tjoekoep goena memberi perlawanan, 
oentoek mendjaga sedapatR2nja soepaja 
bahaja djangan ditoeloeskan Toehan 
menimpa kita. 

Soeatoe daja oentoek mempertahan-   mati, seperti jang telah kedjadian ta     -litoe djangan terhalan maka terpaksa 
ngkirkan : Ii     erseboet: 

   Bp aa abg    kan bahaja dan kewadjiban bagi tiap2 
hoen doeloe di Boekit itoe djoega. IS.S.|” maoesia. 

TOKOJACATRA | 
Sekarang soedah 

Kesempatan baik boeat publiek 

Menoenggoe dengan hormat 

RACHMAN TA MIN 

22 Juli j.ad, bertempat 

A di Bandjar- 

122. “Idjika mempoenjai anggapan demikian. 
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Aa 

'ditoetoep pindah 
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16 Ilir No. 91 

3 

tetap di Pintoe 

    

    
    

Bestuur PPBB. tjabang Lebak soe- . 
dah madjoekan soerat protest jang 
hebat boenjinja pada H.B. kita di 
Betawi. 

Seorang saudara kita bilang, kita 
serahkan sadja hal ini pada ketoea dan - 
djago2 kita soepaja masing2 —mema 
djoekan protestnja. Kita salah tampa 

Dalam malapetaka, kita sebagai kanak2'   

bahaja beloem menimpa, . masih ada 

Inja haroes bekerdja sendiri memban» 
oe ketoea2 dan djazo kita. Karena lehih 

Vi njak jang bekerdja, lebih baik. 

tas moefakatnja gedegradeerden: 
L m kaboepaten Lebak akan 

mer n oetoesan boeat pergi 
odensie “pada. Kandjeng Gouverneur 
Generaal, dan apa jang akan diajadi 
kan. alasan boeat odensie itoe nanti 
akan diremboekkan dalam'soeatoe per 
temoean antara gedegradeerden, karena 
diantara. saudara kita jang akan kena 
tjelaka itoe kebanjakan beloem ma” 
loem apa jang sebetoelnja dikatakan 
bahaja dan ada hal2 jang tersemboe 
nji didalamnja jang mendjadikan tidak 
enak bagi kita. 25 

Pertemoean inf akan diadakan di” 
Rangkasbetoeng di Saciteit , Pamitran” 
depan kazerne Veldpolitie pada hari 
Minggoe tanggal 7 ini boelan djam 
9 pagi. :' 

Dengan ini kita harap toean2 jang : 
terantjam oleh bahaja ini soedi per 
loekan. datang pada waktoenja perte 
moean itoe soepaja kita dapat be 
remboek alasan apa 'jang haroes   dikemoekakan- pada odensie itoe, 

Ini soerat kita sengadja kirim pada se de 
nioea kawan kita si tjelaka diseloeroeh 
Banten, karena pendapatan kita lebih 
baik djika satoe deputatie dari Banten 
pergi pada odensie itoe, dari tiap2 
kaboepaten sekoerangnja seorang wa- 
kil. Lebih baik lagi, karena tiap-tiap 
wakil nanti dapat memberialasarapa2 
jang terdjadi dalam masing-masing 
kaboepatennja. jasa 

Kita beloem loepa dalam permoelaan 
ini tahoen masing2 district haroes 
memboeat opgave dari adanja Schrij- 
vers klas I dimana haroes diterangkan 
jang zeer gesehikt, geschikt 
dan matig geschikt, Kalau toean 
toean beloem makloem, opgave itoelah 
jang mendjadikan gara-gara ini, 

Oleh karena itoe datanglah toean2, ' 
»Opgave” ini jang lebih penting bagi” 
kita. Sekali lagi kita berseroe datang” 
lah“ pada pertemoean itoe, soepaja - . 
kita dapat menerangkan hal-hal jang 
lebih tegas, . 

Bagi toean2 jang djaoeh dari djalan | 
Spoor jang mendjadikan kesoesahan 1 
boeat datang pada pertemoean ini” - 
boleh mengirim soerat sadja adres pada 
E. Chaeroedin Leuwidamar Rangkas- . 
'betoeng, dimana diterangkan apa jang 
djadi kederatan (teroetama tentang 
opgave itoe) kedoea siapa dalam daerah 
kabeepatennja jang akan dipilih sebagai 
wakil, Linda uka 

Bagi toean-toean jang selamat dari 
antjaman bahaja ini diharap mengadiri 
pertemoean itoe, menandakan tjintanja “ 
pada temannja jang sedang kena ma- 
Japetaka. : Sa Menu 

Perloe diterangkan poela  disin 

  

    o€ntoek ongkos 3 wakil dari Banten 
akari ditanggoeng oleh kita gedegra- 
deerden sendiri, seorang diminta ich- 
lasrja f 0.25, sekoerangnja akan kita           ichtiarkan dari lain djalan, j 

—.9-— 
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Djoega djoeal roep 
   

Da AAA dara sa 3 

Speciaal membikin betoel segala roepa djam dengan tanggoe- 
Militair tidak boleh telat 1 menit atau 

II» Ga an -madjoe. 
Ill Winkel berdiri dari Tahogn 1863 tetap bertempat terseb oe 

| en Ya an 2 aatas. Taat 

sa -roepa HORLOGE, LONTJENG, wekk cr) 
del jang paling baroe serta sekalian perabotannja. 

Maa MEN aa Naa LAPAN ar 

| dan jang sebagian bersemangat 
nasional, tiang Persis jang setia. Maka 

mem Iserenta ada kedjadian demikian per- 
|petiahan lantas mendjadi. 
| roeat kebaikannja organisasi, itoe 
|Imalah lebih baik. Meskipoen pandai 

R Idan tersohor, tetapi kalau hatinja tidak 

    

  

   

  

  

      

  

    
       

  

“ Seorang pr: disto p 
: Bot ent aa 

“ Pembantoe kita dari Palembang 

   
    

  

     

  

voor Plaatselijke Belangen di 
et mengadakan rapat & 

  

   
    

: orang, N 

mandanga 

   

dalam rapat itoe 
anti kesempatan 

ak boleh bitjara, di- 
ertinja toean A.S. Mat- 

I versi,). Kalau mereka 
bitjara djoega ma- 

ri moesti tang 

: e 1 : Kwee Tji ng 

a rapat dengan oetjapan 
jasanja, lantas dipersila 

A. !Alkaff Gathmyr 
g pendirian roe- 

ebih doeloe mene- 
a orang-orang jang mis 
risis ini makin bertam- 

kian dapat dilihat dari 
mbiahnja orang-orang me- 

ota Palembang, boekan sadja 

ng soedah toea, tetapi djoega 
ketinggalan. Soedah itoe 

pemandangan tentang 
2 miskin dan roemah 

yva, pendirian mana dari 

“Indonesia, Tionghoa dan Be- 
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minta2 itoe dalam Agama Islam 

dilarang, tetapi djoega Agama 

memerentahkan soepaja membela 
ia miskin, Djoega spr. ke da orang 
ak, akan Mustapha Kamal 

: mengoendjoekkan bahwa 

hari Minggoe jbl. Comite van 

(berdiri soedah mengadakan actie ten- 
tang keberatan pendoedoek fasal me- 
naroeh sepeda dikantoor post,.tarief 
waterleiding dan electrisch, meskipoen 
semoea itoe beloem ada hasilnja se- 
bagai jang dikehendaki, tetapi comite 
soedah beroesaha sekoeat-koeatnja. 

Madjoe lagi toean Oen Tiang Liong 
jang membitjarakan keberatan pendoe 
doek beberapa kampoeng jang tinggal 
berdekatan dengan fabriek beras, sebab 
dengan banjaknja »deboe padi jang 

Tana mengganggoe 
pan pendoedoek. 

Jahja memberikan 
enoea pembitjaraan 

      
   

  

   

  

    

  

    
        

  

    

     

  

   
    

    

   
    

    

  

    

      

   

  

   

   

        

     
   
   
   

ang oelseng dalam 

jek dan bitjara soeka| 

. Atas ini peringatan | 
| menerima dan tidak| 

a semoea tindakan 
"dak berhasil sebagaimana 

inja, marilah kata spr. kita me- 
adjoekan motie kepada Pemerentah 
an H.R.B, soepaja memperhatikan 

segala keberatan jg dimadjoekan oleh 
"| Comite. Publiek menjatakan setoedjoe 

adijakan ini. : 8 
“Habis toean Jahja -bitjara, maka pu 

bliek dipersilahkan bitjara, ketika ini 
soedah madjoe tocan2 Mgs. Abdullah, 
A. Hamid Roeteng, Moh. Achir dan 
M. J. Soeoed., 
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2NAVMNA RK | 
SA ah 
  

Persis Soerakarta. : 
Discipline dipegang 
keras, 

Pengoeroes Persis bersikap tangan 
besi. Discipline dipegang sangat keras, 
Pemain jg merasa dirinja pandai, laloe 
besar kepala, sebah toh ,diperhadjat” 
Idiboetoehkan), dioendjoek pintoe ter- 
boeka, Sikap pengoeroes Persis ini 
patoet dibenarkan. Dengan sokongan 
anggota jang insjaf, mereka jang lidah 
'bertjabang sebaiknja ditendang keloear. 

, Thor dapat schorsing. 
Thor dischorst oentoek competitie, 

sebab kesalahan memakai pemain jang 
'dischorst. Pemain jang dischorst ini 

karena kesalahan tidak toeroet main 
waktoe bondstraining (waktoe akan 
melawan Madioen), tetapi... keliha- 
tan diantara penonton, Dan zonder 
semboenji, djadi memang sengadja 

' melawan pengoeroes. ' 

Maladi keloear dasi 
Persis 

 Maladi, itoe keeper djempolan, pihak 
| Thor, telah keloear dari Persis, Sebab 
nja: oleh pengoeroes ia disoeroeh pi- 
lih salah satoe. Minta keloear atau di 
keloearkan. Pengoeroes ambil tindakan 

sIkeras ini, sebab oentoek mendjaga ke 
“» Iberesan organisasi. Maladi soedah se- 

                  

   

      

   

      

   

        

   

ring tidak main, tetapi datang melihat 
kalau ada pertandingan. Setiap waktoe 
perlop. Dan kalau ada pertandingan 

SIkeloear Soerakarta, oempama Thor da 
-Tpatoendangan dari lain negeri, ia bisa 

| main, : 
“Sebab perboeatan jang menantang 

'litoe sebenarnja sengadja, maka zonder 
lampoen lagi, tidak perdoeli ia keeper 

|djempolan, dengan haloes diminta me 

ninggalkan Persis. 

Keadaanja Thor. 

'Sehabis schorsing djatoeh, pemain 

.|Thor klas satoe jang pandai dan jang 
h sp bersemangat nasional, bersama 

eninggalkan Thor. Boleh djadi mere 
'ka masoek I. M., jang sekarang telah 
mendjadi anggauta Persis. 

| 'Thor itoe memang soedah lama 
jemberi alamat akan petjah. Anggau- 

ja terbagi doea. Jang sebagian se- 
nggoehnja berhati sana, tegen Per 

    

moerni 100 pCt. nasional, pertjoema 
tinggal dalam Persis dan malah meroe 
pakan rintangan. 

Dengan begini nama Maladi jang 
termashoer dikalangan sepak raga 

Inasional, kalau ia tetap keloear dan 
tidak masoek lagi dalam salah satoe 
club anggauta Persis selainnja Thor, 
akan lenjap. Orang jang soeka gemar 
pada sepak raga rata-rata sama men- 
tjela perboeatannja Maladi itoe dan 
pemain pemoeda lainnja jang demi- 
kian. Lebih ditjela poela, sebab seba- 
ga' pemoeda terpeladjar mereka mesti- 
nja oendjoek jang berharga sebagai 

tjontoh kepada saudaranja jang tidak 
terpeladjar. 

Akan tetapi boeat kebaikan sport 
kita, kalau Maladi masoek lagi pada 
salah satoe club anggauta Persis, ha- 
roes pakai perdjandjian tidak akan 
berboeat lagi seperti jang soedah. 
Kalau tidak, pintoe bond nasional 
haroes tertoetoep selamanja oentoek ia 
dan lainnja jang mengikoet ia. 

Rapatanggota Persis 

Pada permoelaan boelan April, Per 
sis akan mengadakan rapat anggota 
bertempat diroeang rapat dipekarangan 
nia toean Sontohartono, seorang der- 
'mawan jang memboeat bijgebouw 
roemah speciaal oentoek keperloean 
rapat. 

dakan pilihan pengoeroes baroe. 
Pertandingan per- 

| Saudaraan, 
Dikabarkan, besok 7 April, Persis 

jang ini tahoen mendjadi kampioen 
'Djawa Timoer, akan mengadakan per 
tandingan persaudaraan dengan Kese- 
belasan PSSI. bagian Djawa Tengah. 
Kesebelasan ini pemainnja terdiri dari 
pemain Semarang, Salatiga, Magelang, 
Ambarawa, Mataram dan Klaten. 

Bahwa pertandingan ini akan ramai 
dan menarik banjak perhatian, tidak 
oesah poela diragoekan. 

—0— 

Akan ada pertandingan besar. 

Pembantoe kita dari Semarang me- 
ngabarkan : 

Dari salah satoe pengoeroes P,S I:Si 
kita dapat kabar, bahwa selama Har, 
Raja Paschen sportvereeniging Go- 
Ahead akan mengorganiseerd oentoek 
mendatangkan voetbalvereeniging : 

1. Hercules Batavia, 2. Alhilaal, Pe 
kalongan dan 3 Uni Bandoeng, dengan 
diatoer seperti berikoet : 

1. tg. 19 April Go-Ahead — Hercules 
pertandingan dimoelai- 

: kan djam 4,30 sore, 
2. tg. 20 April Go-Ahead—Bond In- 

donesiers (P.S.I.S.) ber 
main djam 4 soere. 

20 April Alhilaal—Hercules ber 
main djam 5 sore. 

13. tg. 

La nan 
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4. tg. 21 April Hercules — Uni djam 
4.30 sore. 

5. tg. 22 April Uni—Combinatie Go- 
Ahead —Mot. 

Pertandingan semoea ini bertempa 
di Stadion Semarang. 

  

  

  

Pasar Betawi.   
pemoeda jang berkewadjiban memberi ! 

Antara lain2, kalau perloe akan dia , 

  

  

| Keadaan harga-harga pasar Betawi 
| hampir tidak berobah sehingga kema- 
“ren sore keadaannja seperti berikoet : 

Tepoeng trigoe: Harganja te- 
tap, pasarnja tidak berobah. 
Minjak klapa: Pasarnja be- 

loem berobah, harganja tetap. 

Citronella: Harganja masih ti- 
dak berobah, pasarnja beloem ada 
jang djadi. Contrart A. lev. Sedia dan 
April nom: f0.70 lev April Juni f0 72 
lev Juli Dec. f 0.75 dan lev. October 
December f 0.76. 
Copra: Pasarnja tidak berobah, 

harganja tetap tidak berobah, Jang 
sedia menoeroet tjonto harga f 2.35 
dan f2.70 jang keloearan Bantam f 2.80 
dan f 2.95, 

Goela: Harganja masih tetap, pa 
sarnja seperti biasa. Jang sedia harga 
f 5,20 dan f 5,25, 

Rubber: Pasarnja ada sedikit 
koeat lagi dan harganja ada naikan 

naik djoega. Standard Sheets dan Stan- 
dard Crepe lev. Apriltawaran pembeli 
f 0.16 3/4, sementara pendjoea! pe- 

dibitjarakan. 

Lada Item Lampoeng: Har 
ganja tidak berobah, di Londen, ada 

sedikit lembek. pasarnja masih sepi 

tidak ada jang kedjadian. Lev. 
( Sedia dan April pembeli masih ta- 
war f 9,50 sedang pendjoealnja tetap 
tahan harga f 10—, Telok Betoeng, pa 
ling belakang lev April atau April Mei 
pembeli tawar f 9.30 tapi pendjoeal 
minta f 9,60. 

Lada poetih: Pasarnja masih sa 
ngat sepi tidak ada jang djadi, harga 
nja tetap Lev. Sedia dan April pendjoe 
al f 28,— pembelinja beloem ada. 
Koffie Rebusta Palem- 

bang: Harganja tinggal tetap, pasar 
nja seperti biasa Lev. Sedia dan April 
nom. f 8,75. " 
Tapioca Meel: Pasarnja be- 

loem ada kekoeatan lagi. Merk GLT 
atau jang kwaliteitnja seperti merk 
terseboet lev. April Mei franco atas 
wagon Tandjoeng Priok, tawaran pem 
beli f 3.90, sedang pendjoealnja min- 
ta f 4—. 

Minjak Tanah: Harganja masih 
tetap.   

POEDJIAN »as BOEKTI! 

PILOT“ VULPENHOUDERS (10 Tahoen Garantie) 

BOEAT SEBAGAI RECLAME 
| Moelai dari tanggal 25. Maart Szmpai 10. Mei. 1935 

“Semoea PILOT” VULPENHOUDERS dapat 

20 Yo KORTING 
Moelai harga 22515 tim f 12,50. (11,75 —t 0,35 — ? 140) 

Pesenan loear Kota dikirim dengan Rembours 1 “ 

Djoega kita terima REPARATIE roepa-roepa VULPENHOUDERS 

TOKO OISHI & (to. 
SENEN No. 79— 81. 

  

poela, karena harga di Londen, ada| 

gang f 0.17 1/4 lain lev. tidak adaj 

BATAVIA - CENTRUM 

  

  

TN : LX 

Katjang Kad ele: Pasarnja ti- 
dak berobah, harganja tetap. Jang se 

aa 

  

—| Penjiaran Radio 
  

Hari Rebo, 3 April 1935” 
Programma Bat. Radis 

Vereeniging. 

4 sore : Beka-krontjong-programm 
5 sore: Muziek Lana PA 
5.15 sore: Kabaran Pers. 
445 sore: Samboengan dari mu- 

ziez gramofuon. | 
6 sore: Tijdseins vocaal-pregramma. 
6.30 sore: Muziek Nota aa 

populair. tu 
7.30 malam, Muziek gramofoon. 
8 malam. Pemandangan doenia oleh 

toean D.F. van Wijk. 
8.15 malam. Muziek gramofoon. 

oleh toean Jef- Notermans, leeraar da- 
lam bahasa Belanda dari Middelbaar 
Onderwijs. 2 

9.25 Malam: Muziek dansa, 
1030 malam: Cabaret-programma, 
11 malam: Tijdsein penoetoep, 

di Bandoeng. 
pe P, M. Y.-zender 58.03 m. 

Djam 6.30 pagi : 
muziek pagi. 

9.30 pagi : Tijdsein. 
—1 siang: Lunchmusiek. | 

3 siang : Penoetoep. : 
5 sore: Tijdseins kongkouw boeat 

Slamet pagi: 

Bogaerts,” 
7 malam: Cancert, » 
7.30 malam: K'varan pers dari A.I.D. 
7.50 malam : Muziek gramofoon jang 

populair. j . 

8.30 malam: Tjoh's Indo Cabaret 
d,b.p. James Stijger, : 

10 malam: Potpourri 

jang gembira. 
11 malam : Penoetoep. 

Programma Nirom boe 

at Archipel!l dan West 

dari .muziek 

6.30 sore : Accordeon-muziek, 

7 malam : Kabaran Nirom dan mu- 

ziek gramofoon liwatkan Batavia II 

190. dan Bandoeng II 184. Ba 

7,30 malam : Cinema- or8' sal 

8 malam : Serieurz€ muzi men 

roet pemilihannja pendengar   
sa 

    
   

  

| 
JANG PALING TEROETAMA ! 

Kaloe Toean maoe mendapat VULPENHOUDERS jang sampoer- 

na dan jang menjenangkan boeat dipakai menoelis sehari-hari 

TPA Kadi kB 

  

TSLF: No, 1623 WL, | 

w 

“ 

dia harga f 4.50 dan f 5.—. 
Pinang: Harganja bzloem bero- 

bah, pasarnja beloem ada. s 

Golflengte Batavia 1 ” - 157809 m Batavia II 86.46 m, 
Buitenzorg 156.25 m. 
Soekaboemi 142.18 m. 

sCheriban 163.04 m. 

Una 

9 malam. Spelling 1934: causerie | 

Programma P.M.Y. 

orarig-“3ang sakit diatoer oleh pastoor . 

Java. 1 

-Archipelzender 99 Mm. 
Batavia I 126 m 
Bandoeng 49 m 

Buitenzorg 182 m 

Soekaboemi 193 m 

6 sore: Tijdsein: cursus bahasa 

Inggris. 5 
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9 malam: 

Ka rasa, katanja, . . 

T 

— 

  

En Semoet bergerak...! 

| Dalam  soerat-kabar Tionghoa Me- 
& di Medan, Kampret batja perge 

| akan semoet jang ini kali heibat djoega.| 
| Itoe kabaran boenjinja begini : 

| SPendoedoek dari Kanonnenweg di 

Medan ini waktoe telah menampak 
|ganggoeannja semoet, jang tidak hi- 

toeng riboean lagi, tapi miljoenan. Ma 
rika poenja . barisan2 menoetoepkan 

roemah dan pekarangan. jang manoesia 
tidak bisa halangin. 
Beberapa pendoedoek siramin ini 

binatang dengan minjak tanah berka- 

leng-kaleng, tapi sebab banjaknja men 

djadi tidak bergoena. 
“Kalau segoendoekan binasa, laloe 

timboel lain goendoekan, hingga pen 

- doedoek mendjadi kewalahan. 
Satoe roemah jang kosong mendjadi 

seperti sarang semoet. Satoe, roemah 

lainnja moesti ditjopotkan woewoengan 

empernja, lantaran semoet telah bikin 

sarang disitoe. » 
Orang rasa itoe miljoenan semoet 

ada dari pekarangannja H.V.A. tidak 

djaoeh dari sitoe. 

Semoet jang datang dari sitoe ada 

seperti mengalirnja air di soengai, jang 

tidak bisa dibendoeng aroesnja,“ 

Ternjata bahwa meskipoen semoet 

dj.kalau ragem menjoesahkan djoega. 

Tetapi bagaimana djoega. semoet ting 

gal semoet meskipoen djoemblahnja 

sampai millioenan. 

Boleh djadi itoe semoet2 sedang ada 

kan moment-actie, memprotest pada 

oetjapan manoesia jang hingga mendja 

di peribahasa “ada goela ada semoet” 

Sekarang mereka oendjoek bahwa di 

tempat jang tidak ada goelanja djoega 

mereka timboel sampai millioenan. 

Selain itoe kasih boekti lagi pada ma- 

noesia bahwa lebih banjak ada tabeat 

baik pada mereka dari pada manoesia, 

Pertama telah terkenal bahwa se- 

moea itoe. ra jjin, tawekal dan tidak 

lantas poets asa. Ini telah terkenal. 

Kedoea..rreska bisa bersatoe tidak 

seperti. pidaa manoesia, banjak party, 

banjak pikiran dan kesoedahannja ma 

. sing-masing merasa lebih pintar, lebih 

benar dari jang lain, sampai ada pe- 

metjahan beberapa golongan. . . : : 

“Meskipoen soedah disirami minjak 

tanah beberapa kaleng tetapi lain-fafn 

nja madjoe teroes. tidak seperti ser- 

dadoe Ethiopie— katanja - satoe kena 

bedil jg. 399 orang sama lari katanja! 

Boeat Kalong ia lain lagi, katanja 

tidak takoet disiram minjak tanah, 

tidak 'takoet bedil (—angin), asal dja 

ngan digerebek .dengan omelan dan 

pertanja'an dimana perhitoengannja ga 

djiinja jang koerangnja kog begitoe 

banjak, ada potongan loonbelasting 

katanja sampai 25pCt dan derma 

kematian teman kerdja, padahal dari 

sebab dipotong beberapa bon oentoek 

derma pada kaoem lemah jang ia me 

hn KAMRRET. 

18.30 malam: Lezing tentang agama 

dan cultuur. 
Concert diberikan o!eh 

Nirom-Orkes d.b.p. Carei v. d. Bijl. 

Gotftengte Archipelzender j 

£ $ Batavia Il 

3 Buitenzorg 
10 malam : Pengiriman Timoer , gam- 

boesorkest main di studio di Batavia 

Centsum kemoedian penoetoep. 
Nirom pvenja Lagoe 

| |Timotr. 
BATAVIA 

$ Batavia Il 190 m. 

- IDjam 5 Sore : Roepa2 lagoe Soenda. 

5.30 sore : Fluitorkest dari Ambon. 

G sore: Lagoe Djawa. 

6.30 sore : Lagoe Tionghoa. 

7 malam: Intermezzo dari muziek 

elijabloon Barat. 
7:30 malam : Kabaran Nirom. 

8 malam: Gamboes orkest main di 

studio di Batavia. na ii 

| Arehipg eizender 
Batavia Il 190m. 

R2 m. 
Soskaboemi 198 m. 

Samboengan dari gam- | Yo malam : 
|. boesprogramma. 

11 malam : Penoetoep: 
- - 1 Ph 

(NENGRSNEESEKE 

- | Postspaarbank di H.B. 

/ 

Ea 

1 te 

—'kantoor pos boeat menoelis kedalamnja 

. oenga | 
"foeloe. es 

Diperingatkan kepada penjimpan oentoek 

.nenjerahkan boekoe spaarbanknja ke- 

. tahoen 1934 dan jang lebih 

Di Batavia (C),. Soerabaja, Medan dan 

Makassar boleh djoega boeroe itoe te- 

roe3 diserahkan kepada Postspaarbank. 

ci pan NU NP 

Mendesaknia bangsa Jahoedi di 
Palestina. 

Pertentangan dengan 
bangsa Arab. 

Dalam Times ada dimocat satoe 

kabar dari iapoenja correspondent 

di Jeruzalem, kabaran mana kita 

koetip di sini. 

Masoeknja immigranten dan kapital 

Jahoedi di Palestina roepanja tidak 

akan berkoerang. Sekarang poekoel 

rata ada 50 riboe orang Jahoedi jang 

datang di itoe Tanah Soetji di tiap 

tahoen. Dalam tahoen 1931 pendoe- 

doek Jahoedi di Palestina berdjoemblah 

174.610 djiwa. Tapi pada pertengahan 

tahoen jang laloe di sitoe soedah ada 

280.000 orang Jahoedi. Pada pengha- 

bisan itoe tahoen menoeroet tjatatan 

officieel di Palestina ada 280.000 orang 

Jahoedi. Tapi kalangan Jahoedi sendiri 

taksir jang djoemblah pendoedoek Ja 

hoedi tidak koerang dari 310.009 djiwa 

Pada achirnja ini tahoen orang bisa 

pastikan jang itoe angka akan naik 

djadi 350.000 djiwa, hingga djoemlah 

pendoedoek Jahoedi di Palestina akan 

tahoen, selainnja itoe orang moesti 

ingat tentang banjaknja orang Jahoedi 

jang datang. dengan tjara menggelap. 

Agentschappen jang oeroes pemaso€s 

kan orang Jahoedi di Palestina poe- 

koel rata dapat bajarat' 400 pond 

   

  

sterling boeat ti orang ahoedi jang 

masoek disitoe ne Pn dn mereka 

dapat keoentoengan jang bagoes sekali. 
. : 

Di ini waktoe ada lebih banjak orang 

Jahoedi jang datang di Palestina Tel 

Avif, jang teroetama menarik perhatian 

besar dari bangsa Jahoedi, sekarang 

boleh dibilang soedah penoeh, Dalam 

permoelaan moesim panas jang laloe 

itoe daerah poenja 65.000 pendoedoek. 

Tapi itoe djoemblah sekarang sedikit- 

nja soedah naik djadi 110.000 djiwa. 

Banjak orang Jahoedi akan pindah 

ke Jeruzalem, sebegitoe lekas systeem 

waterleiding di itoe kota soedah ram- 

poeng. Lantaran kedatangannja orang 

orang Jahoedi, maka soedah tentoe 

sadja harga tanah naik banjak. 

Tanah di bilangan Jaffa dan Tel 

Sawah Besar   
rol dalem ini tjerita, 

———-   

djadi doea kali lipat dalam tempo 3 

Avif, jang pada beberapa tahoen doe- 
loe hanja berharga 10 pond sterling 
per acre, sekarang berharga 300 sam 
pai' 400 pond sterling. Kerna menda- 
pat harga jang begini tinggi, maka ti 
dak heran toean tanah Arab maoe ber 
pisah sama tanahnja. 

Naiknja harga tanah sampai begitoe 

tinggi menjebabkan banjak orang Zio- 

nisien memprotest jang atoeran perwa 

tasan immigratie tidak didjalankan tjoe 

koep keras. Naiknja harga tanah jang 

terlaloe tinggi akan beroepa satoe ha 

langan boeat kemadjoean di kemoedian 

hari. 

Ini keadaan nistjaja hanja akan me 

nerbitkan keroegian salah satoe fihak. 

Ini harga kelihatan febih tidak patoet 

lagi kalau di ingat jang hasil tanaman 

bocah nanas sekarang tjoemna bisa men 

dapat harga jang rendah. Orang2 Ja- 

hoedi jang poenja kebon2 terpaksa 

moesti gocnakan tenaga moerah dari 

orang2 Arab soepaja bisa hidoep. 

Tapi pendapatan dikalangan officieel 

menjatakan jang orang tidak perloe 

koeatir kesoekaran economisch. Ken- 

datipoen akan terbit kesoekaran eco- 

nomisch, tapi ini kesoekaran tidak 

terlaloe heibat, sebab masih ada 

banjak tempo boeat kapitaal orang2 

Jahoedi dari Europa Tengah akan 

mengalir di itoe negeri. Tapi tidak 

oeroeng pemerentah bikin persediaan 

melawan bahaja malaise. 

Oedara politiek masih tetap kaloet. 

Kalau fihak Jahoedi merasa poeas, ada 

lah fihak Arab merasa tidak senang dan 

begitoepen kalau sebaliknja. Orang 

orang Arab'di Trans Jordanie soedah 

moelai tidak Maoe.djoeal mereka poe- 

nia tanah pada orang2 Jahoedi, ken- 

dati dengan harga. berapa sadja. Ini 

disebabkan lantaran mereka soedah 

ngan penghidoepan. 

Tapi di kalangan bangsa Arab sen- 

diri ada terbit peselisihan pikiran. 

Ada satoe fihak jang tidak senang 

melihat masoeknja orang2 Jahoedi dan 

ada satoe fihak jang ingin tarik se- 

banjak banjaknja keoentoengan dari 

keoentoengan itoe orang orang Jahoe 

di, Pada permoela'an boelan Decem 

ber jang laloe orang orang Arab soe- 

dah mengirim satoe perwakilan pa- 

da Hooge Commissaris, menjatakan 

mereka poenja pendapatan, jg masoek 

nja orang Jahoedi dan pendjoealan tanah   
ATAWA (Pardeshi 

Miss Madhoeri dalem satoe Film Hindoestan. 

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

Nona jang sanget gemar Sama perhizsan dan pakean. 

pada mereka, pasti akan membahajakan 

ALHAMBRA 
ma 

moelai merasa, jang “bangsa Jahoedil 

akan mendesak mereka dalam lapa- 

kedoedoekan bangsa Arab dan mereka 

poenja igama. 
Ini kekoeatiran roepanja djadi lebih 

besar, berhoeboeng sama kabaran jang 

bilang satoe groep orang Jahoedi 

soedah dapat concessie boeat bikin 

kering telaga Hoeleh. Ini concessie 

telah diberikan oleh pamerentah Turkie 

sebeloem perang doenia pada satoe 

familie Arab. Tapi ini familie tidak 
poenja kapitaal dan tidak bisa dapatkan 

kapitaal bocat oesahakan itoe concessie 

jang diberikan. Sekarang itoe familie 

soedah djocal concessie terseboet 

pada satoe groep orang Jahoedi, jang 

dalam tempo tidak lama soedah bisa 

bikin kering sebagian besar dari itoe 

telaga. 
Ini semoea kedjadian bikin natio- 

  

  

  

nalisme bangsa Arab mendapat prikkel. 

Begitoelah bekas burgomeester Jeru- 

zalem Rageb Bey Nasjasjibi sekarang 

masoek dalam barisan kaoem natio- 

nalist Arab. Ia sekarang bikin campagne 

memoesoghi Hadj. Amin el Hoesseini, 

tidak pantes djadi pemimpin gerakan 

nationalist Arab, sebab itoe meesti ada 

satoe ambtenaar Inggris. Sebenarnja 

djoega itoe moesti menerima gadjih 

dari pemerentah. Apakah ini gerakan 

baroe bia membawa perobahan besar 

lah orang tidak bisa bilang sekarang 

Sebab sebsgitoe djaoeh bangsa Arab 

dan tidik bisa bersatoe dalam kalangan 

politiek.   
  

  

   
     

       

— SOEDAH TERIMA — 

Tt ra, 

Tanggoeng 

     
Ng lagian karat 1 

Waterproof, 

Kleur: GROEN, CHOCOLADE, 

DONKER BLAUW, 

Pake topi 

Zonder. ,, Mean Sau etara 

  

| Pesanan, Minta disertakan 

BOEKAN wang .'/2 dari. djoemlah. | KELIWAT 
HARGA | Harga belon masoek ong- MOERAH 

kos kirim : 

  

DEPARTME 
Hs. Vrg. DJOHAN - DJOHOR     NT-IMPORT 

BATAVIA - C.. 

muefti dari Jeruzalem, jangia bilang - 

di kalangan politiek di Palestina, itoe | 

di Palestina senantiasa terpetjah belah - 

  
  

Bea Mane Me EN DANG NE 

BIOSCOPEL 
Batavia-Centrum 

Ini malam dan malam brikoetnja 

    

K 

  

Penoe dengan 

Sebab apa dia soedah tinggalken tpenangannja jang setia. Te- 

tapi... achirnja tioema mendjadi sengsara. 

Inilah satoe film Hindoestan jang membikin heiran dan 

berpoeloe milicen orang oleh Miss Madhoeri jang memegang 

Actienja. Tingkanja Roepa-roepa Ketjan- 

..K 
asji 

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

Saban malem 2 pertoendjoekan 
Pertama djam 7.30 

RMA 
Pritam) Nagibnja Manogsia 

dengan Bintang-bintang Europa dan Amerika. Berapa njanjian 

amat merdoe jang memhangoenken boeloe badan dari asjiknja 

Tida perloe dipoedji lagi bagoesnja film ini. Terserah pada kita 

poenja sekalian penonton, di tanggoeng orang-orang jang Me- 

liat satoe kali maoe liat 2 sampe 3 kali. 

  
Kedoea djam 10. 

Harga tempat seperti biasa 

Anak-anak tidak boleh nonton. 

  

. 
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'Soeka mendapat spatoe voetbal jang djempol ? 

. dan Harga moerah ? 

'Koendjoengilah toko kita atau 

mintak prijscourant 1935 

Persediaan tjoekoep dari roepa-roepa 

Spatoe-sloffen Sandalen enz. 

Model pz:ling bagoes-harga 'ber- 
saingan-kwaliteit paling djempol. 

  

SCHOENMAGAZIJN NEW YORK COMPANY 
  Molenvliet Oost 61 — Batavia-C.   

  

  

Electrische - Drukkerij 

.PENGHAREPAN” 

Mentjitak dari pekerdjaan ketjil 
sampai besar. Pertjitakan kita ada 

berarti kunst. 64 

AU VAUYAS YAA 
MEUBELHANDEL 

HADJI. DJAMALOEDIN 
16 Ilir-Passarstraat-dekat Hote | 

»CENTRUM“ — Palembang, 

  

          

Sedia dan djoeal 
perkakas perhiasan 

roepa2 barang 
roemah tangga 

  

seperti : 
  

    

SEORANG TABIB BAROE 
"3 Jang menjemboehkan segala penjakit dengen stroom kesehatan   (electro). Zonder Operatie Memang jang soedah mashoer en man- 

djoer sekali. Seperti Ambien, Bawasir, Astma, (mengi) 

Rheumatik Sakit Toelang2. mati Badan sebela 

of T.B.C. Batoek Gangsa. Sakit Kentjing nanah 

atawa kentjing manis. Prempoeantidatjotjok 

boelan atawakepoetian dan lain-lain. 

SANTASIE JOCEE MEDICAL HALL. 

ZA FACHROEDIN TABIB 
HOTEL CRAMER.: 

LP 

1 

NI boelan Ingang Sawah Besar No. 14 SEN o Batavia -Efirum 

N.B, Dari djam 8 sampe a pagi en dari ,4—5 sore bisa 

|. Gapat obat mata Vrij kaloe di tang di saja poenja tempat, 
» 

  

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

Pendjoealan dengan 
dan , Huurkoop”. 

Djoega terima segala pesanan roe- 
pa2 barang menoeroet keinginan. 

, Contant” 

    

      

  

Risalah Pertimbangan boeat 

melakoekan poeasa 
Ramadhon. 
  
  

Jaitoe. seboecah.. kitab hoeroef 
Axsab “bahasa Melajoe.jang .me- 
nerangkan kapan moelai poeasa 

tiap-tiap boelan Ramadhon dan 
P Awal tiap-tiap 

serta berisi almanak 
boelan Arab boeat seoemoer 
hidoep. 

“ mentjari 

Pesanlah lekas harga tjoemah 

f 0.25 sama ongkos kirim. 

Terkarang dan didjoeal oleh: 

  

  
AR 

ap Ipa saga &- 

eka mata djangan terpedaja 
4 

    

     

    

et alitian selamat roemah tangga 

i 

mma. 

« karena ta 

PP. NonsenS 
Allemaal

 kare 

'Moerah jang soedah tentoe perlembar saroeng batik 

dari. harga- f 0:07— f 0,09— f 0,12— f 0,23— f 025— f 0,38— 

Semoea batik2 barce terima, berikoet batik haloes djoeal moerah 

CENTRAAL BATIK ,ISMAIL DJALIL 
Senen No, 121 en 123 

: tu 
th 
- 

Cc 

  

Hii 

Kemas Hadji Abdullah 

5 Oeloe Palembang j 

197 
  

  

INFORMATIE-ADMINISTRATIE 

— & INCASSO BUREAU 

SUMATRA' 
” 

PALEMBANG 

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

Sanggoep mengoeroeskan: 

Segala Belastingzaken, 

Perkara2 Civiel di moeka Hakim, 

Rekest2 — Doekoe2 dagang — 
Penagihan2 d.l.I, 

Toean2 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 
Publiek djangan pertjaja merk dan toko sadja. 

Fi Tiari lebih doeloe Senen No. 135. 

BATIK HASDEL 

TOKO ,M.I. MAASOEM" 
SENEN 135, — - PADANG — PEKALONGAN — SOLO 

jang 4 (tipe) boelan baroe terdiri di Senen, 
  

Memboeat tactiek dan actie 

agar toean2 dan njonja2 lebih 
$ kenali 

PERSEDIAAN BESAR 
HARGA M IP GGEMELSKKN 

MOESTI MOERAH 
Pendjocalan per lembar sarong 4 12 c. 15 c. 24c. 27c, 30c, enz: 

      

R3 Si Ge 

'Batikteelis haloes jang modern keloearan Negeri? jang terkenal 
tjoekoep sedia sarong lenvenan den palikat banjak sedia. 

Harga semoea dibanting 
Lekas koendjoengi ini Toko!! 

Hormal Kita 

  

  

   AN &M.5OEBRATA     
Njonja tjari Ketjap jang enak? 
Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani" 
Monster, djika diminta, dikasi pertjoe- 
ma, mintalah sekarang. Habis boelan 
atoer pesenan, 
Bisa didapat di : 
Waroeng Doso Setijo— Tanah Tinggi. 

Toean Tarmat Coop. Gang Melati 
Rawa Mangoen. 

Toean Djajanoerhenda—Poelo Pioen 
Petodjo. 

Buffet Krakatau—Meester Cornelis. 

Oude Kerkhofweg 36 —  Bandoeng| 

178: 

YOEAN PERLOE KOENDJOENGI " 

TOKO TIO.TEK HONG 

          
  

     
  

Onderlinge Levensverzekering Maatschappy 

»"BOEMI-POETERA" 
DJOKJAKARTA 1 

AA 

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“ 
Senen 83 —  Telf. WI. 314 — Batavia-Centrum. 

Terima  Recept-recept - Dokter 

Boleh ambil dan anterken 

x diroemah 

38 Franco 

dalem roemah baroe sebla roemah toea'soepaja bisa saksiken 
iapoenja barang2 jang kwaliteit paling: baroe,dan 

,Harganja moerah 

HANDEL IN: aa 

SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN, HENJEN 

MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE ) 

KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

Reparatie-atelier yan Vuurwapens enz., enz. 

TOKO TIO TEK HONG 
PASAR BAROE — BATAVIA-CENTRUM — TELF, 361 Wi.     
  

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, p 
Kalau toean2 soedah menjaksikan baroe dapat menoendjoekan- bahwa ini 
Dodol ada satoe-satoenja koeweh jang boleh di poedji, 

arna dari rasa maoe poen kwalite tnja 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- 
djoega telah mendapat Diploma dari Pasar-Gambir tahoen 1933, 

mana 

ambil kesempatan oentoek menjaksikan. 

Menoenggoe dengan hormat 4 

Hoofd Agent Batavia - Centrum 

NM: ALIE 
k Kemajoran Gang'Sampi-No, 22” Ui 

| dan Bisa beli pada 1 » ng 

“S.M, SOEBRATA 

  

g 1 TOKO M.I-MAA SOEM Toean Partawinata—Gang Sentiong | Drukkerijweg Samping Boei Gang Tengah" , 
TA PASAR SENEN No.135  — AVIA- Kp. Sawah. “ Bafavia —Centrum eh ia | 

La ' " ai 2 & 

5 “ Pa 3 £ 2 uk 4 Konga, hk



    

   

    
    

   

   
  

Nee " 5 kata moendoer, hanja pertengahan bo- |Sadja menjerahkan dirinja pada politie, 

Me : leh akoei, antara moendoer dan ma- | menerangkan bahwa perboeatannja itoe , 

LP | djoe... Moeda?2han pada tahoen j.a.d. | didasarkansoleh karena.... journalist 

Ne 1 
gerak "Aisjijah tidak tetap bahkan maj 'toe telah datangkan Babe Ruih dan 

Pemandangan Moehammadijah |djoelah hendaknja, lain2 base-ball spelers, dinegeri “Dai 

han Rp Garoet. ola ag ge br Bg. Pe-| Nippon Ta Inilah ada sebab2nja ke- 

At moeda di Garoet hanja baharoe sadja|napa di Japan orang hendak meniwas 

Tn : 
Da ram tah oem YONA mempoenjai gerakan satoe, ja'ni Miz- kan djiwa Bean manoesia. 

Tara Pada Al Md 2 boel-Wattan, maka peroebahan jang|  Kedjadian ini djoega roepanja tidak 

Hk Pia Ne Tenan Kanak locar biasapoen tiadalah djoea. Kema berdiri sendiri. Dalam parlement oleh 

2 Kh Pa 2 1 " An e- djoeanpoen ta' dapat dikemoekakan | beberapa wakil ra'jat jang berani soe 

L b K: £3 Saptoe j.b.I saan Mb aa Ni Naa aan Pe Ya Ma Pa Nan NA EA : ha €- | pekerdjaannja. hister van Oorlog tidak mempoenjai 

8 ne eemanayan BEMBA mm Nan Moehammadijah tja-| Pada pemandangan ini, adalah jang| kans, oentoek metabaspal kedjahatan? 
ang Garoet telah membikin choetbah|ta boleh diloepakan pada djasa pe-|iang demikian ini seperti djoega iang 

seperti jang Tersoenting dibawah de-|ngoeroes Moehammadijah Tjabang|telah terdjadi pada tanggal 20 Nov. 

1 Sa Ra pa En u 54 : . Ye & & 7 

na No. 296 Rebo 3 April 1935 tahoen ke 3 g KX- Teakasnan gp | niatalah senantiasa bertampil kemoeka | tentang penjerangan jang gagal ataS 

La 2 EP NN IMVEW | madjoes dan loeas langkehnja akan | dirinja seorang journalist bangsa Japan 

1 # : 27) (resi! RI Ah tetapi pada tahoen ini, walau ta' dapat|ig tinggal di Tokyo sebagai berikoet : 

apk pa j | dikata madjoe ta” dapatlah djoega di Si penjerang siapa dengan begitoe 

Ju    
  

  

  

  Aa Nah 1 ' ngan ringkas : Garoet, jalah berhoeboengoleh karena |ibl. dan selandjoetnja i ini 
: : 4 tu , Jo. joetnja itoe ? Minister 

4 Pempeda Arab dan peladjaran Didalam achir tahoen 1934 inil pada tiap2 hari Djoem'at orang2 jang |itee memberi djawaban bahwa ia tidak 

' s ' Idakan j i i : i 
propaganda jang heibat djoega, | diah Garoet senantiasa penoeh-sesak, (Bila orang menanja: j 

3 SU 5 , , 1 ja: Kedjahatan apa 
“5 ja'ni atas an salah seorang pengoe| hingga pengoeroes, memandang koe- kah itoe semoea? dafi, saja hanja bisa 

| roesnja dapat mengemboeskan aSaP|rang pantas orang mengamalkan 'iba-| djawab bahwa tiap2 orang mengeta- 

Karena perempocan Indonesier dan Tionghoa lebih | dangrege hingga mendapat perhatian| demikian itoe, walau seberapa berat|(seorang poendjoea jang membitjara- 

madjoe dari kaoem lelaki bangsa Arab disini. |Jang besar dari pendoedoeknja danlatau akan mendatangkan lelah dan| kannja. NA 
: mereka (berdoejoen-doejoenlah memin |pajah, maka bajang2 itoe ta'lah diper Toean Ando pada beberapa hari 

madijah, padahal pada sebeloem em-|dengan mengingat kepada pertolongan dato didepan parlement, dimana ia me 

2 boesan asap Moehammadija diterima Toehan Jang Maha Besar itoe. maka ngemoekakan dengan djelas kedjaha- 1 

mereka, tiada seorang djocapoen jang | pertjajalah dengan segenap hati bahwa tan2 jang terbit di Japan ini semasa Ni 

sendiri djoega jang kena basahnja", de-|pekerdjaan. maka Iboe Bapa poen dapat samboetan j ine 3 f : Ka Na . 
aa | F 1 1 5 jang senonoh itce |hammadijah bekerdia sek 3 tnia |dan tjoetji maki soerat2 kabar tentan 

mikianlah oedjar pepatah 4 memang |moelailah berkira kira hendak menga |Keoentoengan jang besar bagi Moe-| oentoek edlata mh ya Masal al sedia PENA ini kedjadian. Duo 5 

djika selamanja orang akan merasa|winkannja toe. hammadijah di Garoet atas berdoejoen (pendirian mesdjid itoe. .. lia bilang: ,,Soerat2 kabar dilarang Bt 

Moehammadijah soedah dapat menga|herdjama'ah dimesdjid. Moehamma-| bisa sanggoep bertindak demikian. 

Tingkat peladjaran bangsa kita haroes dimadjoekan. Moehammadijah ke kampoeng Kon-|dat kepada Toehan dengan berdesoek2 |hoei itoe semoea, akan tetapi tidak ada 

ta dirinja mendjadi anggauta Moeham i ikit dj ili lal ini - 

Oleh : A. BAJASUT. 
doelikan sedikit djoeapoen, akantetapi|jang laloe ini telah mengangkat pe 

,Menepoek “air “didoelang, moeka|dah moelai dagang atau soedah dapat| mendoega Moehammadijah bakal menjakan berhatsil djoea kelak djika Moe-|2 tahoen jang kebelakangan. Ia marah2 

segan menerima beban dan tanggoe- 

  

Ajoehai kaoem Iboe Bapa memadai- Idoejoennja menerima an j ji jadi 
Ang : 2 : ggauta jan PN Yes oentoek 

agan, mosehjah ggaa aka keloear | lah naa mengasoeh dan mendidik |haharoe ito oentoek Lema Me mn bak Giri dengantidak | pa ini" menjiarkan kedjadian2 seroe 

nerangan mandangan ja : i , 1 N Se aa 
Ba aa ba p ngan jangjanak seroepa dan sehingga ini naga Moehammadijat:i, sedang letak sengadja. Selandjoetnja ia bilang bahwa se-   2 Soedahkah Iboe dan Bapa2 berse-inja kampong itoe ibeloem kelcear| Salah seora 15 kita- dari |lama tahoen 1934 tidak djarang soe- 

Dan boekanlah maksoed dari pepa- |nang hati melihatkan ilmoe pengeti- kota.» Sehari kesehari seolah olah | Soengai Da Maak Barat) rat2 kabar itoe dikenakan Pekan Ha 

tah itoe menegah akan orang menge- |hoean jang ada pada anaknja'itoe, pada | Moeharfimadijah akan memenoehi kota| mengabarkan : dan siapa sadja berani mengeloearkan 

locarkan selfkritik atau sebagainja jang | hal boleh dikatakamwilmoenja itoe tjoe- Garoet rasanja, . Doea orang hadji bersahabat. Hari | kritieknja terhadap Pemerintah baik 

Mn PEN Na aka ma tahoe,toelis meno edikit sadja,| Menceroet oesahanpengoeroes Moe| Djoem'at 22-3-35 poelang dari mes-| dalam” soerat kabar maoepoen dimoe 

askipoen | i Wibent tan “H9 tid : dan, dapat berdj ng dalam zaman | hammadijah Gjoega, Moehammadijah |djid bersama sama. Tiba dibawah ke|ka publiek, maka ia dipandang seba 

ada mempoenja , ja 1g tidakyini. SAN pada tahoen inidapat menerima wakai taping dipintoe kaporo kedoeanja ber gai orang jang berbahaja. 

soeka kembali kepada kebenaran. dan “demikian poela oleh karena|2 bidang tanah sawah.-dari pada sa ' | 

berpegang tegoeh dengawkesalahannja, 'koerang mendapat peladjaran atautak| wa ini berarti Mochammadijah tambah henti diseboeah !epau. Djawaban minister Okada itoe ia . / 

$ , 3 NP an Hadji Hse kepingin : | 

aa orang” nela Jap Aam menoetatnj” Han” ocrang paca da tenaga, eni metoeo”p DerbEBAR enda! melkt browning kepcolaa | “ngan kebersam Bacan diatodtan 
menoedoeh selfcritiek atawopbouwen- | jam didikan batin atan keigamaan, pada | ongkos keperloeannja $ 5 : 

3 2 sa Sa iyaa 2 , . te £ PAN aa 

de critiek sebagai tjagian dan hinaan. | ketika mereka pemoeda2 itoe menoleh Bi anoen sekalian bahagiannja disini seorang on bd oke Nan La dirinja Pra 

Boeat kebaikam' haroes, bagi jang (kepada pergaoelan disampingnja jang |ta boleh diloepakan, menilik masing2|ngai Landia ioe, jeitoe eigenaar dari Pe Da 132 ak an tangga! 

soedah insaf-fidak oesah perdoelikan| berdjalan dengan ilmoe pengetahoean| verslagnja terdapat kemadjoean djoega | hotel Minangkabatrdi Pedjambon (Btc). ei , dam katanja ketentraman 

dan perhatian kepada mereka orang |dan merasakan dirinja telah sampoerna | walau ta" membawa seberapa perce-|iati MAN itoe soedah mendjadi baik kergbali 

3 | 4 : : : a tidak djamkan poen : , 

jang bertabeat boesoek itoe. padahal tertipoe belaka, maka moelai | bahan) Moehammadijah bahagian Tab- aa MA pa meh cs msg rasa Pan » 

Sebagaimana toelisan ini jalah ber-|jah mereka mabok modern dan se-|ligh moela2 bergerak jang amat pesat|roet sepandjang chabar, lantaran yer 

   

   

hoeb eng dengan keadaan zaman jang |bagainja, sehingga berani melanggar |sekali, bingga dengan oesaha pengoe- |sahab : Jeritan2 itoe semakin hebat adanja, | 

Pa 5 aa » ' atan jang kental dan karena “dit “pisi ag 

sof dah amat Been . “Iperatoeran igamanja dan menjia2kan |roesnja dapatlah mengoempoelkan be-| desak daeaa “ek Hadji Abdoellah Ng isitoe serang Ne bebera | | 

: Doeloe atau beberapa tahoen jang | kebangsaan. SN kas moerid2 madrasah Moehammadijah | Haram itoe hendak memegang itoe an Tn ba irinja Journalist “4. 

jaloe orang dapat beroesaha dengan| Toeroet2an dan tiroe2an itoe jang|di Garoet jang dianggap soedah seke|sendjata api, maka diberikan djoegaj ,j Asap Ban na dag 

tidak oesah mempoenjai pengetahoean! sematjam inilah jang sangat sesat, bejdar tjoekoe engetahoecannia pada 2 : : : ' | 

sa soedah bisa hidoep tjoekoep dengan |tapa tidak, karena perkara2 itoe me-Jilmoe sia an Arka dijadikan an Ma Ft Na tan 5 Pa terangkan bahwa boe 

Hk membawa beberapa potong kain di langgar perentah Toehan dan igama| Moeballigh Moehammadijah di Garoet|hoei bahwa ifoe bronning ada berisi. 1 2 Lu akan tetapi si 5 

5 kampoeng2 atau memboeka toko de-|kita jang soetji, tidaklah berpegang|dengan mendapat pimpinan 'sekolah | Roepanja lantaran Hadji Abd. Petani PN ui ja Pa ertentangan dengan : 

ngan tidak berorganisatie atau dengan |tegoeh- dengan igama-dan menoeroet| Tabligh “setiap — malam Selasa. dan|koerang serifig melihat benda sedemi Ha sm AE diboenoeh. Disini 

tjara mengadjar igama sadja. peratoeran2nja itoe soeatoe kemoeliaan| Djoem'at serta djalannja Tablighpoen|kian itoe, maka ia tidak tahoe, mana SN La Lah PeweONaa Ak 

itoe waktoe gampang soedah sam-i jang besar jang soedah diakoei? diatoer dengan radjin, akan tetapi na Ke toe rn Na Mapan an kaoem pendir 

pai diachirnja, disebabkan perobahan| Tetapi apa sebabnja maka pemoeda2|soenggoeh sajang sekali bahwa peta- |nja 'brownin Na Maka : ati atik en aa 3 oentoek memegang te 

pergaoelan ditambah poela dengan |kita jang katanja terpeladjar itoe tidak (toeran Tabligh jang soedah disediakan | sementara ae moti NN Me Ph ad 

malaise jg heibat jang seperti terasa memadjoekan igamanja, malah me-|oteh pengoeroesnja itoe tiada soeboer Bana ml hanya ja Madap Batan Bg Kla Hak eras politie. ia 

ana ea Tea dapat ilepa elamana bana barang Ganja (oo Ala dn Tr Penocenadaan 
ditempat dengan Tiga pengetahocan,| Adakah ini sebenarnja didikan dan | 4 Pa aa Pa “ooott TT sendjata meletoes daniaheran| Toean Ando itoe boekan sendiri — 7. 

teroetama dalam kalangan perniagaan asoehan atau tipoean dan kegelapan ? Wala Naba ia Ola kemadioeaa dan membilang: ai2, serta memberikan |telah tampil dimoeka parlement de- 

lihatlah bangsa “kita dalam ini kedoe- Menoeroet timbangan orang jang nja akan tetapi tetap berdjasa besar Na kembali kepada Hadji Pn Maan uan, 

deekan soedah amat terdesak dan|bersih. tidaklah sebenarnja didikan, | 5 £ hd Nabi. | 

semangkin setmpit, disebabkan lain2 dan tidaklah sebenarnja terpeladjar. boeat: keperloean :Moehaimmadijah,| Masih bisa ia mengoetjapkan ma'af,| boeka pikirannja publiek soepaja insjaf 

Ne
/ 

# 
, 

ia
 

A 

- bangsa soedah sama beroesaha men- djika orang itoe soeka menjia2kan iga- An PN Ne baroe ia menghemboeskan nafas peng| didalam itoe hal. 

jk dirikan peroesahaan sendiri, dan pe- Pn tidak meindahkan kebang- Na an naat Marta tam AA Sodik” hg “menda Apa ia mendapat boeah jang diha- 

2 rasaan fjinta bangsa semangkin keras. Marilah kita perhatikan: bahwa Ia madijah Bg. -.P.K.O. Pada tahoen inil membawa majitnja ke Fozt, de Kock rapkan ini kita tidak tahoe. Akan te 

  

tapi sebagaimana biasa bila seorang 

“ “ Tetangga kita bangsa Tionghoa soe 

dah merasa ini dan insjaf, mereka 

soedah pindah dari perdagangan ke 

wetenschap, mereka dengan giat dan 

radjin sekolahkan anak2-nja oentoek 

mendjapi Mr. Dr. dan sebagainja. 

Soedara indonesier poen soedah 

“ nampak kemadjoeannja jang pesat 

dalam menoedjoe ilmoe pengetahoean, 

dan terlihat disekitar kita bertambah- 

inja mereka poenja intellectueelen jang 

seakan-akan berlomba agaknja, 
And then what's the imitation of 

lama akan bertambah soesah dan sem 
pit. karena seperti telah dikatakan bah 
wa bangsa2 lain berdoejoen2 mereboet 
ilmoe pengetahosan. 

Apakah fikiran kita dikemoedian 

hari djika semoea pergaoelan dan la- 

pangan bekerdja dan penghidoepan 

berdjalan dengan ilmoe pengetahoean 

belaka itoelah akibatnja orang lain ber 

oesaha kita loepa. 

malaise, akan tetapi oleh karena kein 

sjafan pengoeroesnja didalam memp:o 

pagandakan ibadat @oerban itoe maka 

dapatlah melangsoengkan menjembelih 

3 ekor sapi, 2 ekor kerbouw dan 16 

ekor kambing: idan dagingnja dapat 

dibagikan kepada k.I. 1500 orang fakir 

dan miskin. Boeat di Garoet kerdja 

Moehammadijah Bg. P.K.O. ini senan 

tiasa mendjadi keanehan dan kegandji 
lan dipandang oleh mereka jang di- 
loear kalangan Moehammadijah. Saban 

pang penghidoepan kita semangkin| Sekalipoen orang mengatakan moeSiM| sentoek diperiksa di roemah sakit. 
Hadji Mohd Nabi jang mempoenja 

itoe sendjata api ditahan dikantor po 

litie di F. de. k. 

soedah dyatoeh ditangannja politie ia 
tidak beroentoeng. Poen dari fihaknja 
orang loear soedah banjak sekali dite 
rima protest akan perboeatan dan per 

  

  

loekan pegawai2 ini. Ketika seorang 
Japan memprotest bahwa ia selama pe 
meriksaannja 'itoe ia ditaroeh dibei 

hal tidak perloe sama sekali oleh ka- 

ngan teroes terang dan keterangannja 
  toe djoesta. 

panas, maka politie djawab bahwa ini | 

rena jang diperiksa itoe mengakoe de — 

Sebaliknja dari oeraian jang terse- 

boet maka kita pemoeda haroes mem 

poenjai pendapatan sendiri, jah, tetapi 

haroes djoega mempoenjai sjarat2 a- 

kan berpendapatan itoe. karena dengan 

tidak poenja sjarat2 akan berbalik men 

Kedjahatan? di Japan. Satoe kedjadian lagi ada seorang 
Penjerangan atas|Japan jang sedang diperiksa telah me 

gembirakan dan diberinja pakaian jang dirinja seorang|ninggal doenia dan setelah dikeloear- 

serba sederhana. journalist, kan protest maka politie djawab'bah 

Sedang Aisjijahnja djika menilik F Didalam s.k. ,De Locomotief” kita | wa matinja itoe Jantaran ia berdosa 

verslag2nja pada tahoen jang soedah2 batja correspondentie ini s.k. dari Japan —0 : 

: tahoen tidak diloepakan djoega meng 

Betapa sedihnja bilamana kita mene- Chitankan anak jatim jang sekedar di 

ngok kepada peladjaran di pemoeda2 

kita bangsa Arab. Pemoeda2 kita di 

- “Indonesia sini boekan tidak ada, tapi 

- banjak jang menoentoet ilmoe barat, 

| our present youth ? 5 
|      
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teroetama di sekolak2 rendah dan mem- 

peladjari ilmoe itoe, dengan begitoe 

banjak pemoeda2 itoe peranginja telah 

bertoekar dengan tjara jang berlakoe 

menodroet aliran zaman. sedang per- 

' toekaran ini tidaklah kita sesali. asal 

ada menoedjoe djalan jang benar 

| dan tidak mengenangkan deradjat ke- 

peladjarannja dari sekolah rendah itoe 

djadi meroesak pendirian, sjarat itoe 

tak lain dari pada ilmoe pengetahoean. 

Pendapatan, jalah berdasar karena 

pemoeda2 zaman sekarang tidak lagi 

tjotjok kalau hanja menoeroet penda- 

patan kepada jang tjoema dipandang 

lebih tinggi oemoer sadja, ini waktoe 

segala2nja meminta boekti. 

  

wang jang bangsa Arab keloearkan 
oentoek keperloean ini, jg diterimakan 
kepada lain bangsa, karena bangsa 
sendiri tak mempoenjainja, 

Begitoe djoega dalam pergaoelan 
dibangsa kita antara laki2 dan perem 

  

an 
PERSEN 
si & 

PERTJOEMA 
(Gratis Cadeau) 

1 stel PARKER-VACUMATIC vulpenhouder & 

3 

bangsaan dan keigamaan. Poen pemoeda2 ada mempoenjai|poean masih terpegang tegoeh dan vulpotlood, harga. . . . F 20.— 

Tetapi kita banjak heran melihatkan pemandangan jg lebih loeas dan ta-|terpelihara baik, boekankah dengan 1 Portable Gramofoon met 5 platen » 0 13— 5 

Kian emomrla2 itoe bila tamat | Siam mereka lebih ketahoei segala|bangsa kita sangat boetoeh mempoe- 1 stel PARKER A.B.C. vulpenhouder & 

) p keperloean, dalam pergaoelan di ini Injai tabib2 perempoean ? IN benlpa kana NU 3 EU aa 

atau sedjaoeh-djaoehnja dipertengahan 

sekolah menengah mereka djebol atau 
tak lagi meneroeskan peladjarannja ke 
tempat jang lebih tinngi ? 

Iboe Bapa mereka itoepoen tak poela 
| ada menaroeh fikiran dan pertjintaan 
|. jang tinggi akan melandjoetkan peladja 

| ran anaknja, lebih2 lagi apakala anak 

| nja itoe soedah boleh rasanja berda- 
' gang atau bekerdja, sangatlah soeka 

Iboe Bapatijx boekti dari kealpaan 
orang taea, ye 

Dalam pada itoe djika anaknja tak 

£ '" mace lagi beladjar. si orarrg toea tidak 
|! Jah mengambil tahoe Ixgi- 

1 

“ sa F1 
w ti PP Hk “nh & 

1 '. Me ai 

KS eno 

Bani Huh 

.. Kemoedian apakala anaknja itoe soe 

masa dan masih mempoenjai itoe' a- 

ngan2 dan semangat jang tinggi. 
Kalau kita kembali memperhatikan 

bahwa disini ada tiga sekolah tinggi 

jalah Rechtshoogeschool, Technische 

Hoogeschool- dan  Geneeskundige 

Hoogeschool, dan dalam tiap2 tahoen 

keloear dari sitoe moerid2 jg telah 

loeloes dalam examen, dalam pada 

itoe kita tjoema dapatkan nama2 dari 

anak2 Indonesiers dan Tionghoa, bang 
sa Belanda tidak oesah" diseboet lagi. 

Mengingat bahwa kita poenja per- 

hoeboengan sehari2 disirri. baik dalam 

perdagangan maoepoen “lainnja amat   perloe kepada pertolongannja ahli2 

hoekoem sedang berapa banjaknja 

Lihatlah kepada saudara Indonesier 
dan bangsa Tionghoa, boekan sadja 
mereka poenja kaoem laki2 jang ber- 
lomba2 tapi poen kita bisa saksikan 
dari kaoem perempoeannja, seperti 
Dr. Ida Loemongga Haroen seorang 
dokter perempoean dan Mr. D.N, Tan 
seorang perempoean poela. 

Apakah kita orang tidak merasa 
malve dan sedih, bahwa kedoedoekan 
kita disini lebih dibawah dari mereka 
poenja kaoem perempoean? djangan 
kan kata kepada laki2nja. 

Menjoekoepilah rasanja sehingga ini 
doeloe, tak oesah dilandjoetkan lebih   pandjang seperti kata pepatah jang 
terseboet diatas, 

      
Semoea barang2 diatas, kita akan kasi PERSENAN PERTJOEMA 

pada semoea kifapoenja moerid-moerid (baik jang soedah dapat 

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

pada moerid-moerid dari lain2 Type-cursus jang bisa (ypen-zonder 

lihat letters- dan soedah dapat ,,diploma.fypen“ dalem ini tahoen 1935. 

Keterangan lebih djaoeh bisa dapat pada 

TVPEWRITING.COURSE »T HE SPEED” 
Gg. KLIENTJI BINNEN 49: 

BATAVA-CENTRUM 
—.& STRAAT Gg. KLIENTJI     
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A D V FE R 1 Ba F N T 1 EF N 2 HERAN ! ” HERAN! - HERAN ! 

| 8 Coiffeur Awang. 
3 1 Ya Kramatplein (Pasar Merah) kter W. 
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Kantor Geroesan Pengadilan 
-. IRechtszakenkantoor) 

"Mr. MOHAMMAD 

SAWAH BESAR 56, Tel. Wel. 3799, BATAVIA-CENTRUM 
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YAMIN 

  
  

      

Kantoor oentoek mengoeroes perkara dimoeka pengadilan 

oentoek Merken, Faillissement Overschrijving: djoega oentoek 
oeroesan: incasso, belasting, informatie, administratie, hak 
tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomie: djoega salin 

menjalin kedalam berbagai-bagai bahasa. 

Satoe-satoenja kantor Indonesia di Djakarta. Diboeka tiap hari - 
dari p? 8—J pagi dan p. 3.50—5 sore. Oentoek orang tidak 
mampoe hari Selasa dari poekoel 1—5 sore. 

2 47     

  

  

    

   
Gedeponeerd 

SABOEN ,CITRONELLA" 
Terbikin dari Minjak Sereh haroem baoenja, banjak boesa- awet dipakenja boeat 
tjoetji segala matjem Toean dan Njonja poenja pakean jang paling haloes, dan 
taro dalem Toean dan Njonja roenja Waschtafel. 

Bisa dapet beli di mana Toko-toko dengen harga 

| potong dari I kati lebi f 0.12'/, per potong I 
1 potong ketjil tjoema 

Djikaloe Toean dan Njonja poenja langganan belon ada sedia: boleh mintaterres 
pada kita. 

219-3 “Prinsenlaan 72 

  

Kenapa matanja ? 
piangar didjawab, lebih baik diam-diam pergi sadja ke 

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

skara wang. 

r 

“1 ” 20 mn 

Ou aa 
2 

B , 1,50 boeat 

t pot 10 cc. taulin zalf f 0.25, 
Cattaulino, koentjinja tenaga laki-laki reclame prijs f 0.50. 
Panau zalf 1 pot garantie f 0,50. 
Catapodi, speciaal b -eat mempertahankan roesianja prampoean 
1 flesch f 0,50, 
Obat sakit kepala digosoken, 

“40,15, 

ECHT SADJOESI Buitenzorg. 

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

The Cat Medical 

   
TJEMPAKA POETIH 

Oleh 

asi 
Boelan Poeasa dalem taon 193... . 

oedjan teroes-teroesan toeroen: di 
Betawi itoe waktoe bandjir, sampe 
djalan2 dan kampoeng2, djoega gang2 
keliatannja sama dengan empangan 
jang baroe dibikin. Apalagi di depan 
kantor OTEVA, seperti Tjiliwoeng 
dipindahkan ke sitoe. 

Roepanja oentoek kaoem tani seka- 
lipoen, meliat oedjan ada begitoe 
santer, itoe tentoe mendatangken kwa- 
tirnja, takoet tanamannja djadi roegi. 
Kaoem penatoe dan koeli-har'an, jang 
pentjariannja semata-mata tergantoeng 
atas hari jang batk, oedjan teroes- 

ZEEPFABRIEK ,PRIVSENLA AN“ 

Tjoba satoe kali. Foean dan Njonja nanti selaloe goenaken ini Saboen ,/Citronella | 

Li 
11 

" 

ax Boeat djoeal lagi bisa dapet ketrangan dan tjonto pada. | 

  

  

flesch 10 gram A F 0.50 sekarang boeat reclame f 0.25. 
B , 1.— boeat sakit mata lama, 9 

C , 2.50 boeat trachoom dan sakit mata berat, 
djoeal lagi rapat bagoes. Tjari Agent dimana-mana tempat. 
Roepa-roepa penjakit koelit, 1 flesch 10 c.c. Taufin olie f 0.25, 

1 pot 10c.c. f 0,25 dan 20 cc. f 040. Boleh kirim 
Remb :urs. Kliniek diboeka saben hari katjoeali“hari besar, 
Preksa penjakit vrij. H»ofdagen? West Java Roemah obat TAY 
AN HJ Giodok Batavia, ENG HO TONG Cheribon, Toko DE 

KLIENIK DOKTER KOETIJING. 
Hall Pasar Senen 

-Itida poenja , 

Khas 

  

Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji 

Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

Oplaag 6000 Exemplaren | 

Dikirim pertjoemah kepada leden P. P.B, B. dan dibatja oleh langganan2 
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga abonnement 

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

Lapangan bagoes. dan loeas oentoek reclame dan advertentie. 

Menghadepi hasil besar dan menjenangken, tariefnja rendah dan berlang- 
ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 
Ingetlah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi 
oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P. P. B. B. bisa men- 
djadi lapangan advertentie djoega 
Perminta'an langganan atawa pertjontoan Pemimpin, moeat adver- 
tentie aflawa ftarief, serta masoek lid P, P.B. B. toelis pada. 

46 

Tempatnja bagoes. Potongannja Nefjis, « 

Pembajaranja hanja F 0,25. (Zegge 

doea poeloeh lima cent). sadja ! 

Saksikan!” 
  

boeat Hindia. 

Kleermaker 

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

  

Djikaloe toean2 ingin potongan jang 
bagoes enak dipake. Boektikenlah saja   poenja pekerdjaan dikleermaker jang 

terseboet, dan soedah banjak poedjian 

- 

Administratie.   diantero Langganan2 dari saja poenja 
potongan. 

MOEDAHAM 39 
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No, 25057 

f003 per potong 

“Telefoon Bat. 719 

Beni 

su. 3 

3 

sakit mata lama dan lamoer, 

1 pot 20 c.c. taulin zalf f 0,40. 

1 flesch 5 c.c The Cat. Baim 

Batavia Centrum. 

Batavia-Centrum (R. Salehlaan 18, Paviljoen) Telefoon No. 3071 WI, 

  

  MAN NA AA MEA AE AR EA NASA 

“Keadaan di kampoeng2 jang se!e- 
ngah roemahnja soedah terendam de- 
ngan aer, adanja oedjan begitoe, sama 
djoega dengan bahaja lapar maoe 
datang, makanan, djangankan boeat 
lain hari, boeat itoe -haripoen soedah 

maoe oesaha, terhalang 
oedjan dan bandjir, djadi terpaksa, 
biarpoen peroet kosong, moesti diam 
di roemah 

  

I. TAMOE JANG TIDA DISOEKA 

Orang2 jang tengah malem maoe 
menjediakan  sahoer-poeasa,  satoe 
kwadjiban saban2 orang Moeslimin, 
b:arpoen begimana takoetnja, karena 
gelapnja dari oedjan itoe, terpaksa 
djoega toeroen ke dapoer. 

Begitoepoen di roemahnja Raden 
Soekrawinata commies di salah satoe 
Departement soedah rame di dapoer. 

Kenapa tjeu, kang Aden tida 
ikoet makan?“ tanja Neng Omi, adiknja 
Soekra. 

Katanja tida enak badan. Biarlah 
kita sadja makan bedoea. Anak-anak- 

teroesan itoe. tentoe sangat menjoe-gpoen tjeutjeu sengadja tida bangoen- 
sahkannja, sebab tentoe tida ada.orang 
maoe menjoeroeh mendorong grobak 

ken“, saoet 
istri. 

Djoeriah, Soekra poenja   boeat angkoet barang2, 
? La 3 

n PE 

nas Bbw Kolaka “ Den Lapan Ki 8 

— Ini malem takoet sekali rasanja : 

  

e   
Bisa dapat beli disemoea Apotheeken- Drogisterijen dan toko-toko. 

   Heeh, Kita lekasan makannja", 
kata istrinja Soekra, memang ia sendiri 
merasa takoet. Oleh katena itoe ma- 
kannja djoega, tjepat sakali, dan kira2 
poekoel 3, Djoeriah dan adiknja soe- 
dah pada masing2 menoedjoe ke 
kamarnja, Sampe di kamarnja, Djoeriah 
meliat soeaminja lagi gerajanganmen- 
tjari aer-minoem, 2 
— Dimana tempat -aer-teh tadi 
Djoe?“ tanjanja ,baroesan ada di 
atas rek!“ 

Maoe minoen ?“ 

Tentoe,. boeat apa tanja lagi: 
tapi biarlah soedah, ini ada!“, sambil 
diambilnja satoe gelas jang berisi 
aer-leiding. 

»Wah, akoe djadi pilek. Tjoba 
tjari handoek boeat boengkoes kepa- 
la”. - Soekra menjoeroeh Djoeriah 
mengambil handdoek 

Biarpoen Djoeriah soedah mem- 
boengkoes dirinja dengen selimoetnja. 
mendenger perentah soeaminja itue, 
ia bangoen lagi, membawa anak- 
koentji, menoedjoe lemari jang di 
kamar belakang. Handdoeknja laloe 
dikasihken dan oleh Soekra dipaloet- 

Dibawa sama si Omi ke dapoer.t 

    ken kepada kepalanja, . 
- 

nasi end DP ANA 

,Gara2 lantaran minoem aer menta, 
ini pilek djadi keras! Tjereknja sih 
tida maoe dibawa lagi ke dalem", 
Soekra menggroetoe. 

Pagi2, sebab moesti bekerdja, Soe- 
kra soedah bangoen doeloean: dengen 
riboet seisi roemah pada dibangoen- 
ken, sebab djendela disamping soedah 
ada jang boeka, padahal belon ada 
satoe orang jang soedah bangoen, 
djasnja Soekra jang semalem digan- 
toengken di kamarnja, soedah ada 
di bawah medja tengah roemah. Me- 
liat keloear, kertas2 dan koran2 jang 
tadinja ada di dalam tasch, soedah 
berarakan, satoe tanta bahwa tadi 
soeboeh. soedah datang tamoe jang 
tida dingin. Seisi roemah djadi pada 
riboet tida keroean, anak jang paling 
ketjil nangis ,,takoet maling" katanja, 
sedeng Soekra sendiri merogo-rogo 
kantong djasnja, tapi pertjoema, sebab 
tida ada satoe potong barang dari 
isinja itoe. djas jang ditinggalken. 
Tioema aneh djasnja, tida ikoet 
dibawa. 

Djoeriah dengen kebingoengan, 
moendar-mandir ke sana-sini: seko- 
njong-konjong ia liat kemedja soea- 
minja ada di bawah rustbank. Sambil 
ia poengoet, ia bilang ,,Kenapa ini 
kemedja ada di sini ?“, 

TELEFOON, 1090, 

  

TOKO OBAT TJAP MATJAN 

'S BNG AUN TONG KOW KIE 
“MOLENVLIET WEIST, No. 212 BATAVIA 

Mendengar itoe perkataan. Soekras 
samperi Djoeriah dan ambil ito 
kemedja dari istrinja. ,, Kemaren akoe 
gantoengken di sitoe deket... 
laah, taschnja kemaren lagi ? Tentoe 
soedah sama2 dibawa. Koerangadjar. 

Sesoedahnja ia diem sebentar, laloe 
djas tadi dipake, lantas ia, biarpoen 
oedjan masih teroes mentjoerahken 
aernja, pegi rapport ke wijkmeester, 
jang roemahnja tida djaoe dari sitoe, 
Kira2 poekocl 10, baroe Soekra ma- 
soek di kantor, sesampenjia dikantor 
ia pada diroeboertg - roeboeng oleh 
kawat kawannja: pada tanja ini dan 
itoe, bagimana kedjadiannja dan ada 
djoega jang  'mamperolok - olokan, 
bankan ada djoega jang menoendjoek 
ken roepa seperti jang ikoet sgesah, 

1. SOERAT BOETA. 

Dari siang ke malem, dan malem 
ke Siang lagi, hari teroes berganti- 
ganti, dan dengen tida terasa lagi 
soedah satoe minggoe lamanja dari 
pada waktoe ketjolongan di roemah- nja Scekra. Soekra seadiri soedah 
hampir2 loepa itoe kedjadian, 

» 
v4 

Akan disamboeng., 
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