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Aaministratio: Senen 107 “Batavia Centrum, telefon 1810” Wi, 
ba 

  

Administrateur S. M. SOEBRATA. 

Diterbitkan oleh: 
Drakkerij ,PE MANDANGAN" 

Dir. R. H. O, DJOENAEDI 
Kantoori Senen 107 Bar Centram 

HARGA LANGGANAN | 

Yadonesia satos Kwartahl , £ 4.30 
p 10 bogar Indonesia. “1... £ 5.50 

Boleh dibajar boelanan, tetapi 

brenti ' haroes diachir' kwartaal, 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
$ administratie. 
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Ada aus ata kita orang. ai 

   
ahoen 

   

, tahoen : 1935 ini Sakan berdiri | 

ap Pe enggan Lantang 'kedoea 

      

f tidak eim Sa melakukan 

idangan jang sempoerna, tentang | 

djanja Provincie itoe dalam ini 

10 tahoen jang laloe dan tidak bisa 
mengoemoemkan dengan: lengkap. ten | 
angpengaroehrja Provincie itoe atas 

anal oemoem dalam daerahnja. | 

ma, kntlah PI boleh. saNsangi 

   

   

   

          

   
 Provinoie NA Barat dah hahgesi 

s Sea Kya nan, di PE 

nja. Panas detak ini Pada 
jangakan menjangkal dan kata, 

ngari a Provincia 

maksoed mendjadi lebih pandjang dari 
ia doeloe, waktoe hanja orang ber 
oesan dengan Resident satoe sadja. 

am beberapa hal ini ada 'benar | 
Ijoega, akan tetapi djoega dalam oe 
oesan Provincie telah diadakan ba 

catoeran delegatie, atoeran menje 

kan kekoeasaan kepada an 

embesar sebawahan. 
Decentralisatie dari Bestuur Han 
mbawa djoega sematjam autonomie 

kepada daerah2 ketjil matjam2 diarti- 
.kannja dan diendahkannja oleh pen- 
doedoek. Banjak orang jang kata, mes- 

kipoen sedikit akan tetapi jang sedikit 
.itoe (autonomie) haroes dihargakan 

tau ,lebih baik sedikit dari pada sama 
sekali tidak“. Masing2 orang memang 
merdeka oentoek mempoenjai pertim- 
bangan sendiri, apalagi djikalau masing 
masing pertimbangan jang berbedaan 

“itoe, berdasar atas alasan2- jang di 

kemoekakan oleh kejakinan. 
Kita hendak kemoekakan, pendapa- 

“tan ,orang didjalan“ (the man on the 

treet), jang seringkali djitoe adanja: 

ambah RAK raad, tambah ba- 

  

aa ocang Pak" pen- 
doedoek goena perongkosannja, dioega | 

imengdkkoes kosmah 
. dengan sekedar ban- 

toean Data nat 1 
| Dengan adanja Provincie, maka di- 
akan djoega. dewan2 Kaboepaten| 

gai badan pemerentahan dari dae- 
2 autonoom atau semi-autonoom, 
oepaten, 

Semoea. orang tentoe masih ingat, 
hwa berdirinja satoe daerah Kaboe- 

n, jang disoeroeh mengoeroes roe- 
tangganja sendiri, bermoela -moela 
ts kongan dari pemerentah (lands 

, jangmana lama-kelamaan | 
jajaran sena Jlekas| 

sh 3 

Talak abah 

ingatkan pada satoe jubileum, hari | 

dari salah” satoe emo 2 Pa 

pemerentahan, jaitoe Provincie Djawa|... 
t, jang “diadakan “dalam tahoen/ 

   2 |penjoentikan itoe jocean Pa samuebg esa2 Pa sir Keliki dan. Tii- 

,maka djalan oentoek menjamnggkan! (beureum, 

  

   
  

  

' Penjoentikan pena penjakit: | 

“kan bila B.B. bekerdja. 

kabarkan bahwa ra'jat di tanah Pria- 

telah mengambiltindakan2 jang perloe 
maka kedjadian jang..tidak diingini 
lebih djaoeh tidak nampak. 

Sekarang boleh dikatakan .menoe-| 
roet, J.B.. bahwa keadaan di tanah 
Priangan itoe, ada tentram. kembali. 
Dalam. penjelidikan telah njata, bahwa | 
sebab2nja tersiar kabar angin jang me| 
ngatakan bahwa. paling sedikitnja 3 
orang dalam tiap2 keloearga. mesti di 
soentik mati adalah dari orang2 .jang 

'|koerang senang hati, diantara mana: 
 |terdapat Seorang loerah jang telah di: 

lepas, seorang goeroe sekolah jang di 

lepas poela dan sebagainja. Sekarang 
ini mereka sama dipanggil oleh re- 

|gent dan sedang didengar keterangan 
Inja masing2. 

Ta
n 

Ta tidak ada sama sekali. 
Dimana sekarang permoelaan dari 

Man AR Ega Sapa ATA ANA 2: 

nja pemerentah.Ini tidak perloe di 

semoca Gemeenten, “dewan pendoe- 

poeloeh tahoen, mendapat sokongan 

teroes dari pemerentah. 
Berdirinja raad-raad kaboepaten itoe 

benar soedah menambah banjaknja 

padjak atau tanggoengan jang pasti, 

seperti retributie, jang doeloe oleh 

Gouvernement tidak dipoengoet. Dan 

selain dari pada itoe, sekarang kita 

orang disoeroeh mendjadi biasa mem- 

bajar opcenten, atas padjak2 negeri, 
lopcenten mana semoeanja oentoek 

daerah-daerah autonoom. 'itoe, provin- 

cie, gemeente dan kaboepaten. 
. Sekarang negeri kesoekaran oeang,| 

subsidie soedah moelai dikoerangi dan 
Imasing2 dewan itoe disoeroeh. mentjari | 

Isoember kekajaan sendiri. Dimana 

boleh. dikata, semoca soember. jang 
biasa soedah digali, maka dalam 

soerat” edaran” dari  pemerentah 
kepada dewan2 itoe ada diseboet djoe- 

Iga. bahwa pemerentah tidak akan 

Ikeberatan,. djikalau dewan-dewan. itoe 
Imemoengoet  opcenten : dari padjak2 
'Inegeri,: seperti. inkomstenbelasting, | 

personeele belasting dan verpondings- 
belasting, asal sadja banjaknja opcen-| . 
ten..itoe tidak terlaloe memberatkan 

lagi tanggoengannja pendoedoek. Be- 
gitoelah diseboet djoega 3 opcenten 
otntoek saban" kaboepaten 2313 

Penerimaan dari negeri mendjadi|P 
koerang, pengeloearan oentoek keper- 
locan tidak bisa koerang, tidak ada 
lain djalan dari pada poengoet 3'op- 
centen dari belasting2 itoe, jang dipi- 
koel oleh oemoem. Bagi oemoem, bagi 
kita orang .semoca, itoe ada berarti 
tambah berat tanggoengan, 
“Jah, tidak djadi apa...... daerah 

kaboepaten mesti teroes berdiri, ge- 
'meente dan provincie poen tidak bisa 

-Idihapoeskan. . 
 Berkahnja Bestuurshervorming tidak 

Ipada tanggal 23 Januari j.a.d,— ditoen 

Tentang socatoe aliran politiek disi | lah didengar dengan ketenteraman. 

da 1 minggoe lamanja berhoeboeng 
dengan koerang baiknja vaccin tadi— 
maka dari fihak B. B. sekarang ini nja 

Ita-daja—oepaja' jang sesoenggoehnja 
oentoek memberikan penjoentikan jang 

Iberfaedah dan terlebih poela perawa 
tan jang tidak berbahaja. : 

:Disini teroetama akan diberi tahoe 
Hasil jang 'menjenang-|kan bahwa orang2 disitoe ada mem- 

poenjai kemerdekaan oentoek disoen- 
“Beberapa hari.jang laloe kita telah |tik,-jalah artinja siapa jang: maoe bo- 

leh dan siapa jang tidak, tidak mendja 

ngan itoe' hampir2-sadja berontakter-| di halangan. 
| Ihadap penjoentikan penjakit pest me- 

al jnoeroet systeemnja Prof. Dr. Otten. 
sr| Oentoeng oleh karena jang berwadjib|. 

Tentang ini kedjadian lebih djaoeh 
lagi All. D. toelis sebagai berikoet : 

minggoe bertoetoet-toeroet memanggil 
koempoel orang2 beibagai- bagai desa. 
didalam. districtnja oentoek memberi 

Ipenerangan jang sesempoernanja ten- 
tang arti penjoentikan itoe. 

Perhatian dari 7 koempoelan disitoe: 
lada. banjak sekali hingga boleh dikata: 
kan bahwa'itoe wedana soedah bisa 
bitjara. dengan 90 pCt..dari ra'jatnja. 

Tjara,. memperlihatkan djaroem pe- 
njoentikan itoe membawa hasil jang 
baik. sekali: disitoe orang sama me 
ngarti bagaimana djoestanja kabar2 
angin jang tersiar itoe jalah bahwa 
orang2 jang mesti disoentik itoe akan 
ditogork dengan perkakas jang besar 
sekali 
Penerangan wedana Tjimahi itoe te 

, Kemaren doeloe - adala 
ngoempoelan jang pa 

h satoe. pe 
achir, jalahi    

Didalam “persidangan” i ini 2 toe- 

beloarri:a ada satoe jang . Mn bisa roet 500 orang dari dessa Tjisaroea, 

berdiri sendiri, terlepas dari sokongan-| Wedana itoe menerangkan bahwa me- 
reka boleh.ikoet mendengar, meskipoen 
mereka tidak dioendang dan koempo: 

(Tjisaroea termasoek dalam bilangan- 
doek kota, jang soedah beroemoer tigalnja Lembangl. 

Didalamsemoea “persidangan” jang 
Itelah diadakan itoe selaloe dimadjoe 
kan pertanjaan orang mereka.jang had 
lir begini: “Dimanakah akan disoentik 
nja ?“ 

Djoega di onderdistrict Batoe Djadjar 
dimana soedah didjalankan penjoenti 
kan2 pertjobaan keadaan disitoe ada 

tentram. 
Assistent Wedana disitoe menjalakan: 

“Disini. tiap2 orang bisa disoentik, 
saja bisa tanggoeng 100 pCt. akan ber 
hasil". 

Njata dengan terang sekali bahwa 

|orang. soedah mendjalankan itoe pe- 
njoentikan keadaan disitoe ada ten- 
tram, sedangkan keadaan ada berlainan 
sel ali dalam. daerah- daerah jang akan |y 
didjalankan demikian. 

Menoeroet berita jang didapat 
pendoedoek2 di Rantjaekek soedah 
sama. tentram, 

Wedana dari Tjitjalengka soedah 
mengirim orang2 jang boleh dipertjaja 
oentoek mengoekoer gelagatnja ra'jat 
disitoe. Disini telah njata bahwa 
mereka dengan toelues hati akan 
menerima itoe penjoentikan, dengan 
perdjandjian bahwa terlebih doeloe 
wedana mesti memberi tjontoh. 

Sebagaimana djoega dalam hoofd- 
artikel tocan K.N. dibentangkan bahwa 
memang sebaiknja B.B. memberi 

penerangan dan tiontoh jang loeas 
itoe pada ra'jat jang masih bodoh, 
goena mendapat chasiatnja dari itoe 
penjoentikan. 

sea ge 

Keseekaran rakjat daerah 
zelfbestuur. 

Dalam hal Pan 

belasting. 

ran: Loonbelasting, maka :ada poela 
ketentoean bahwa rakjat di daerah 
Zelfbestuur seperti jang  kebanjakan 
di. Sumatra Timoer dikenakan djoega 
Loonbelasting djika mereka bekerdja 
dalam bilangan Gemeente, hingga de 
ngan adanja ini atoeran, maka mereka 
djadinja moesti membajar doea kali, 
pertama inkomstenbelasting jang mere     ja |bolen direndahkan, boekan? 

: K.N, ka bajar di Te dan senang 

'Wedana dari Tjimahi soedah satoe| 

djoestroe dalam onderdistrict2, dimana |. 

Berhoeboeng dengan keloearnja atoe |. 

| Dioem'at 19 Januar 1935 : 

Joodkalipillen Tjap 
  

    

| jang soedah termashoer bagi. Jus 
MEMBERSIHKEN DARAH SAKIT ENTJOK (heumatkek) KSTMA dari 

OERAT2 TERASA KAKOE (aderverkalking ) 
Boleh dapet beli di saban toko2 di dalem pipah isi 30 pil, 

dengan atoeran memakannja. 
Monster dari 100..pil, dengan. atoeran memakannja di kirim, franco diroemah 

setelah terima kiriman postwissel.darif 1. — kepada 

N. V. Pa apa KININEFABRIEK 

Losse htm 10 Cent 

  

» maa Haa 
BK angan 

  

  Kn Rena 

  

    

lasting (belasting oepah) jang dipotong 
dari gadji oleh madjikannja. 

Lebih landjoet P,A. mengabarkan 
seperti berikoet: . 

Dalam. bilangan . Gemeente atau 
Gouvernementsonderhoorige, peratoe- 
ran ini ada berbeda dari pada jang 
didjalankan dalam bilangan Zelfbestuur 
sebab mereka. jang membajar loonbe- 
lasting nanti dipotong dari pembajaran: 
inkomstenbelasting. Peratoeran ini ten 
tce sadja mendjadikan satoe keberatan 
bagi mereka jang tinggal dalam bagian 
Zelfbestuur. 

Berhoeboeng dengan hal sekarang! 
kita dapat kabar, bahwa berapa orang 
pendoedoek Kota Matsoem dan Soe 
ngai Kerah (S.O.K.) jang bekerdja da- 
lam bagian. Gemeente: telah pindah ke: 
daerah ini dengan maksoed. soepaja 

|djangan .sampai kena terbajar 2 kali 
belasiing. 

Kedjadian ini sekarang menodndjoek 
kan bagi kita bagaimana roewet ada- 

|Infa perafoeran'itoe mendjalankan belas 
ting oepah terseboetdan boeat menjing 
kirkan ini kesoesahan apa tidak lebih 
baik kalau pemerentah keloearkan sa 
toe peratoeran lagi, 

lam bilangan Gemeente tidak dikena 
kan loonbelasting? 

PN 

Penggerebekan hoofdbestuur 
Indonesia Moeda. 

Lantaran di toedoeh 
tjampoerdengan P,P.R.L 

Beberapa »hari jang faloe kita ka- 
barkan bahwa nona Dastirin, Sitti 
Soewarni bersama-sama dengan tocan2 
Saleh Rais dan Salam masing2 men- 
djabat ketoea dan secretaris dari P,l. 
soedah sama diangkoet dengan kereta 
api ke Djokja berhoeboeng dengan 
akan diperiksanja 'P.P.R,I. di 'itog 
kota. : 

Sabagaimana kita poen telah ka- 
barkan bahwa Indonesia Moeda soe- 
dah mengadakan congresnja di Djokja 
sepoelangnja  voorzitter “ hoofbestuur 
LM. itoe dan voorzitter IM. Na 
Betawi maka politie mengambil atoera 
keras sehingga toecan2 Soekarni dan 
Pandoe Karta Wigoeria ditangkap oleh 
P..D. “sini. 

Boekoe2 dan soerat2 telah dibeslag 
dan “sementara mereka saripai seka 
rang masih ada didalam tahanan. 
Alasan” dari “penangkapan ini jalah 
djoega ditoedoeh  bertjampoer dengan 
P.P.RI, Djokja. “Dan tidak tama ke 
moedian poen “ini doca orang akan 
diangkoet ke 'itoe kota, 

Lebih djaoeh lagi, tentang penang! 
kapannja ...nona aslirin dan, toean| 
Saleh Rais bisa dikabarkan sebagai 
berikoet:.., 

Pada nona terseboet soedah didapat 
kan .keterangan2. jang terang. goena 

Idilakoekan penoentoetan.atas dirinja. 
Sementara toean Saleh Rais ia ditoe 
doeh bahwa ia sebagai seorang jang 
soedah dewasa telah mengadakan-ptn 
didikan2 jang bersifat. revolutionnair 

Bagi kita, lebih baik menanti, sadja 
bagaimana achirnja ini penangkapan2. 

(yo 

Pengelogaran karet. 

Dan pembatasan inter- 
nationaal. 

Menoeroet Magna jang didapat 
dari tanggal. 1- Juni 1934 sampai: 31 
December: 1934, onderneming2 .me- 
ngeloearkan 10. 331 ton koerang dari   

bahwa sekalian | 
rakjat Zelfbestuur jang bekerdja da- 

djadikan heran karena masih hampir lanini tidak berlakoe-oentoek Ne J jang J 

terhadap anak2 jang beloem dewasa. |. 

pada apa 
perdjandjian. karet internationaal, 

Sebaliknja anak negeri mengeloear- 
kan 8.232 ton lebih “daripada apa jang 
di-izinkan. 

Indonesia. . memenoehi dengan se- 
tjoekoepnja kepada kewadjiban me" 
noeroet itoe perdjandjian internationaal, 
dan seoemoemnja mengeloearkan I 
pCt. koerang daripada apa jang di 
izinkan... 

Ma 

Pembesar2 daerah Loearan. 
Pesiarke Betawi. 

Berhoeboeng dengan . pembitjaraan 
karet jang akan diadakan pada tang- 
gal 21 Januari di istana Gambir, se- 
karang soedah ada- di. Betawi Resi- 
dent Heringa dari 'Tapanoeli, Assistent- 
Resident Korn . jang akan mendengar 
kan atas nama Resident Sumatra-B:- 
rat,, Resident Schmidt auf Altenstadt 
dari iRiouw,.. Resident Moggenstorm 
dari Borneo-Timoer,. Resident Stein 
buch dari Palembang dan Geuvernsur 
Aken dari Atjeh. 

—0— 

Bandjir di Cheribon. 
Djalan keSemarang 
ditoetoep. 

Aneta kawatkan dari Cheribon, ke- 
maren tanggal 17 Januari ada bandjir 
jang besar sekali di daerah Cheribon. 

Djembatan dekat desa Tandjoeng 
dari djalan Cheribon ke Tegal hilang 
sama. Sekali terbawa oleh air, 

Perhoeboengan ke djoeroesan Tegal 
dan Semarang ditoetoep sama sekali. 

—0— 

. 

Tembakau di Solo. 

Pertjobaan pertanaman tembakau, 
jang mendapat hasil baik, didesa Bz- 
ngak sekarang diberhentikan. 

Loemboeng2 tembakau disana ba- 
rangkali akan didjocal, demikian Aneta 

kabarkan dari Solo. 
—9— 

Menjerang orang Belanda. 
Aneta kawaikan dari Kotaradja, 

bahwa, Moesapat-telah mendjatoehkan 
hoekoeman atas dirinja Amin, jang 
menjerang De Wilde dan Wiersma 
pada tanggal "11 Mei- tahoen 1934, 
Jamanja 11 tahoen pendjara tidak di 
potong dengan preventief. 

—9— 

Japan moelai lagi ? 
Tentara Japan maoe 
“ambiltindakan. 

'Tokio, 18 Jan. fAneta-Reuler) Da 
ti Moekden dikabarkan bahwa' tentoe 

| Japan jang ada, dalam tangsi di Jehol 
mempoenjai tindakan oentoek ambil 
tindakan2 jang 'perloe terhadap tentara 
nja' Gouverntur Chfarchar, Soong Che 
Yuan, oleh karena Seong Che Yuan 
tidak perdoelikan sekali beberapaperni 
atan Japan, soepaja tentaranja itoe di 
panggil kembali dari sebelah baratnja 
daerah Jehol.“ 

Dikabarkan bahwa - tentara “Japan 
soedah! berkoempoel di sebelah Barat 
nja daerah Jehol itoe. 

—0— 

Membatasi pembelian Teh. 
'Commissie oentoek  mempeladjari 

pembelian teh dan Advies-Commissie 
waktoe..ini .membitjarakan voorstel 

|oentoek membatasi masing2 pembeli- 
an teh (individueele liscentieeringg, ig. 
mana beberapa waktoe jang laloe te- 
lah dibitjarakan didalam ' Volksraad. 

Minggoe ini, barangkali adviesnja   akan .ditoeroenkan kepada Directeur 
Economische Zaken, 

jang di-izinkan di dalam 
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| Baroe sadja oran 
seperti bangsa Duitsch, merasa gem j 

   

  

dan lantaran kepastiannja daerah Saar 

itos dikembalikan kepada Duitschland, 

lantas sadja ada ja 
kegembiraan itoe mendjadi kegontja-| 
ngan. Sa Bk AL 

“Frankrijk minta, soepaja daerah Saar 
“itoe di demilitariseer, 

  

tidak boleh poela mempo 
tangsi, djalan2, jg pantas 

2 d 5. M2 n 3 2g 4 yg 23 1 

dam alat sendjata, dan disitoe san 
kali tidak boleh ditempati oleh sol 

doe seorangpoen djoega tidak boleh.| 

Penpeknja, daerah S 2 

- diboeat sebagai pintoe penjerangan 

“oleh Duitschland terhadap Frankrijk, 

dan boeat loeloeskan permintaan Frank 

- rijk itoe, maka semoea benteng, tang | 

si, djalan kreta api dan djalan raja, 

34 doeloe dipergoenakan oentoek 

| pengangkoetan tentara dan alat sen- 

| djata, mesti-dihapoeskan, mesti diroe 

“sak, tidak perdoeli berapa banjak 

 keroegiannja. ons Jeena 

Begitoelah satoe boekti lagi, bahwa 

Frankrijk, jang memang soedah begitoe 

koeat, paling koeat diantara negeri- 

| negeri Europa, jang batas-batasnja 

dari Laoet Ostara sampai Laoet Te- 

ngah, seperti djoega dinding wadja 

dan besi, masih djoega ketakoetan 

pada Duitschland dan selaloe berkoe 

atir Duitschland itoe nanti2 maoe mem 

    

   

  

koetan tentara 
isitoe sama se 

da 

'balas sakit hati. Duitschland, jang se) 

karang masih terlaloe lemah boeat 

menjerang dan dalam perlombaan per 

sendjataan, " 

tjaja akan terkebetakang djaoeh sekali, 

meskipoen dikoeasai oleh kaoem Nazi, 

jang berhati panas. 

Menoeroet kabar belakangan, maka 

antara Duitschland”dan Frankrijk itoe 

soedah didapat  keakoeran, dalam 

“azasnja sadja tapi beloem dalam tja- 

ranja. Duitschland berdjandji akan 

mengosongkan daerah Saar itoe dari 
'persendjataan, akan tetapi bagaimana 
. ia .maoe demilitariseer daerah Saar 

“itoe,” sampai kini beloem djoe- 

ga didapat perbintjangkan, Tjoema 

Duitschland minta, soepaja djalan- 
djalan kereta api djangan diroesak, 
karena perloe oentoek pengang- 

koetan barang barang hasil boemi dan 
industrie, sedang boeat membikin dja- 

lan baroe, tidak mempoenjai oeang 
tjoekoep. Menghapoeskan oerat-oerat 
perhoeboengan di daerah Saar, memang 
sama djoega dengan bikin mati daerah 

Saar itoe. - 
Bisa djadi hal ini djoega dipikirkan 

oleh/Volkenbondseommissie dan soedah 
dimadjoekan satoe compromis-voor- 
stel, soepaja doea2 fihak bisa accoord 

dengan djangan meroegikan satoe sama 
lain. So'al Saarland itoe memangnja 
mesti soedah habis ! TN 

  

  

|iamat ta“ ada apa2 haroes tjetak 2 
atau 3 kali dari itoe. 

pemesan jang ta' bisa dikirim lagi 

    

(Iditahan . dihitoeng bagain 
| tidak tahoe, Harap 'tocan-toean jang 

jang beroeroesan, | terima almanaknja beri-kabar diapakan | 
5 merasa geM- |itoe ocang. Almanaknja soedah habis, 

ira lantaran hasilnja- pemilihan itoe, | neskipoen “dibeli f I.— satoe bidiip 
st kita tidak bisa kirim 

ang 'merobah sama-setali. 

" Boat ini kali tidak ditoelis apa2 

artinja, daerah | boeat propaganda seperti jang doe- 

leh ,,dipersendjatakan |loea:', tetapi penarikan f 10.000 jang 

poela mempoenjai benteng, |laloe artinja lebih dari propaganda jang 

dansengadja| mana dicega. Dimana doeloe kita ha 
nja beli 32 loten, ini hari sadja soedah 

86 loten, diharap sampai tanggal 25 
ini 

aar itoe tidak boleh|ganda dari jang soedah. 

diterima sesoedah tanggal 25 ini boelan 
oentoek lotery jang akan datang lagi 

djikalau maoe toeroet,. nish 

“Ipandjang lebar dengan commentaar 

  

Sementara itoe banjak toean-toean 

'anakaja, oeang ditahan di admi- 
ratie, poelangkan ongkosnja banjak 

bagaimana kita 

lagi, sebab habis 

.Oeroesan Lotery. 

boelan bisa djadi: 1000 loten, Lipat 

Pengiriman oeang ijoeran lotery ig. 

(boekan merah dan poetih) Maka darif 
itoe siapa jang maoe ikoet lotery jang 

berlakoe .sekarang djangan laat dari 
tanggal 25 ini boelan.. Sesoedah.itoe 

hari. oentoek Jain -kali jg. akan-datang 

lagi, 
Harap ini diperhatikan! 

Administratie lotery ternjata tidak 
gampang. Ini tidak heran djikalau ke- 

maogan orang masing2 dengan itoe 

ocang dan keadaan orang2 tidak tetap. 
Begitoelah ada jang oeanguja lot diki 

rim per postwissel dikembalikan, oen 

toek abon: atau lotery dan pesanan ini 
dan itoe. Ada Hagi jang kesalahan toe- 
lis namanja sedikit seperti Kertaatma- 

dja djadi Kartaatmadja, Soemarno dja 
di Soemarmo, dan tempat Poerwakarita 

koerang terang djadi Poerwokerta. 

Beberapa belas postwissel bolak-balik 

begitoe, dan semoeanja itoe beres 

tinggal doea bidji jang retour zonder 
administratie tahoe sebabnja jaitoe 

boeattoean2. 

Soetisnawidjaja, Tjimoentjang, Se- 
rang, dan 

Wiriadidjaja, Tjisalak. 
Harap jang tersangkoet soeka kasih 

keterangan apa sebabnja atau djikalau 
sementara itoe pindah, dalam verlofi 

atau meninggal jang tahoe soepaja ka- 
sih keterangan pada kita. 

Sementara itoe moedah-moedahar 
lotery jang akan datang bisa berhasi! 
giat 

5: 

Itoe perkara. pendjocaian perem: 
poean2 di Brebes, 
Akan dperiksa oleh 
Landraad Betawi. 

Orang masih ingat bahwa beberapa 
boelan jang laloe soerat kabar Bintang 
Timoer ada mengoemoemkan artikelen 

jang pedas djoega tentang jang dikata 
kan adanja perniagaan anak2, ter 
'oetama sekali gadis2 Indonesier jang 
didjoealkan oleh orang2 toeanja kepada 
orang2 Tionghoa. Katanja orang2 toca 
itoe terpaksa mendjoeal anak2 gadisnja 

  

' Beberapa pemberian tahoe. 

Tentang almanak 
»PPemandangan”. 

Sebagaimana kita soedah doega 
lebih doeloe, almanak ,Pemandangan” 

. djaoeh sangat koerang, Orang memang 

tidak begitoe soeka pada berse-| 
dia lebih doeloe, baroe djikalau trein 
soedah maoe berangkat sama datang 
terboeroe-boeroe, kedjadiannja banjak 

jang ketinggalan trein. 
Tentang almanak ,Remandangan" 

djoega begitoe, Sesoedah mengindjak 

boelan Januari pesanan meroeboel, 

dan aimanaknja soedah habis ! 
Telah ditjetak boeat kedoea kalinja 

2000, dengan jang doeloe djadi 8000, 
sekarang satoe sadja ta” ada lagi di 
kantoor kita, semoea terdjoeal habis. 

Kita tahoe dan merasa bahwa apa 
apa jang didjalankan oleh ,,Pemanda- 
ngan" sehingga sekarang dengan Suc- 
ces — moedah-moedahan selamanja 
begitoe—,tetapi tadinja kita sangsi 
apa, djocal almanak djoega bisa 
barhasil, sebab dibikinnja laat sesoe 
dah matjam2 almanak keliling. 

| Tetapi, lebih banjak pemesan dari 

kepada orang Tionghoa terseboet ka 
rena. mereka ada hoetang jang tidak 
bisa terbajar lagi padanja, 

Berhoeboeng dengan kabaran ini 
sehingga salah seorang anggauta Volks 
raad madjoekan pertanjaannja pada 

menjoeroeh B.B. menjelidiki ini hal 
jang menggemparkan. si Fak 

Kemoedian kenjataan dari penjelidi 
kan B.B. bahwa kabaran jang tersiar 
itoe sama sekali tidak benar. Dan oleh 
sebab itoelah poela maka itoe orang 
Tionghoa jang disangkoetkan dalam 
oeroesan boesoek terseboet, mema- 
djoekan pengadoean, dan ini perkara 
akan diperiksa oleh Landraad Betawi, 
besok hari Sabtoe. 

Jang menanggoeng djawab itoe toe- 

lisan doeloenja, ialah toean Parada 
Harahap sebagai hoofdredacteur Bin- 
tang Timoer. 

'Hoedjan darah” di. Mr.-Cornelis: 

maren terdjadi jang aneh sekali jalah 
antara djam setengah 9 sampai djam 9 
soedah toeroen hoedjan jang airnja 
bewarna merah atau dengan singkat 
dikatakan ,hoedjan darah”. 

djadi dioedara iniadabahan2 goenoeng 
atau lainn2nja lagi jang bila bertjam- 
poer dengan air hoedjan jang terseboet 
belakangan ini merah warn 

'te Groot-Batavia jang merasa kaget, 
sebab masing2 menerima besluit ba- 
roe lagi! 

bagi pegawai. Gemeente, oemoemnja 
sebab 
jang ditakoetkan dipotong,sebab seka 

wai Gemeete koerangnja gadji boe- 

belasting. 

#Tanah-Abang dan ia ini kirim wakil 

Pemerintah dan berachir Pemerintah 

Kedjadian ini'jalah disebabkan boleh 

anja, 
AO Pa ' 

“Korting lagi! 
Pegawai Gemeente 
dapat poekoelan, 

Tadi pagi banjak pegawai Gemeen 

Besluit itoe membawa kesedihan 

»Overgangs berzoldinging” 

rang moelai dikoepas, banjaknja 5pCt, 
Djadi nanti habis boelan ini pega- 

kan 5 pCt sadja, tapi plus 4pCtloon 

Ka : 

Gerhana boelan matan Minggoe 
Lad. 

Moelai djam 9.23. 
Menoeroet: kabar dari Magnetisch 

dan dan Meteorologisch Observatorium 
maka pada malam Minggoe j.a.d. akan 
terdjadi gerhana boelan jang sem 
poerna moelai djam 9,23 sampai pada 
djam 1.10. : 

Keterangan lebih djaoeh marhoem 
H. Samicen. 

Orang toeanjasigadis 
mengetahfei sama se- 
ka He 

Beloem selang 'berapa lama kita 

telah kabarkan dengan pandjang lebar 

tentang sebab2-nja itoe pemboenoehan 

atas dirinja marhoem H. Samioen di 

Fanah Abang. Lebih djapeh lagi pada 

tita dikabarkan bahwa pada tanggal 

29 December ibl. terlebih doeloe H. 

Sidik penghoeloe Kebon Sirih soedah 

minta soerat keterangan dari wijk- 

meester, oentoek menikahkan H. Sami- 

ogn dergan seorang gadis Indonesier 

Djawa jalah Taipah namanja anak: 

'dari Koresin, TR 
Si Gadis dan orang toea perempoen 

dan laki mengetahoei bahwa H. Sami- 
sen itoe akimn mendjadi ia poenja soe 

3mi dan mereka poenja mantoe. Ke- 

tika H, Samioen dinikahkan maka poen 
orang icea lelaki dari si gadis itoe 
mendjadi Taipah poenja wali. 

Pernikahan soedah 'selesai dan me 

reka sama poelang keroemah. Akan te 

tapi pada esok sorenja datang seo- 

rang perempoecan Indonesier bernama 

Raipah saudara dari Taipak tadi. Ia 

ini tidak menjoekai bahwa Taipah itoe 

dinikahkan dengan H. Samioen laloe 

mengadoe sama penghoeloe H. Sidik. 
H. Sidik lantas sadja kirim ia poe 

nja djoeroe toelis kepada wijkmeester 

nia kepada H. Samioen. 
Hadji Samioen dengan toeloes dan 

ichlas laloe djatoehkan talaknja atas 
itoe gadis terseboet. 

2 kta 

Geneeskundige Hoogeschool. 
Telah loeloes dalam oedjian docto- 

raal bagian kedoea toecan R. Kahar 
Atmosoedjono. 

Rechtshoogeschool. 

Telah loeloes dalam oedjian docto- 

'raal bagian kedoea t. R. Isa Soetadilaga. 

—0— 

antara doea orang 
koeli. 

Di Rawa bangke pada kemaren 
siang kira djam 1 liwat, soedah ter- 
djadi perkelahian sengit antara doea 
koeli Indonesier, dimana jalah di 
sebabkan lantaran omong? sindir me- 
njindir, lebih djelas poela adalah se 
bagai berikoet: Seorang koeli.nama 
Raimoen jang pada waktoe itoe lagi 

Perkelahian 

akan liwat, ialah oentoek mengangkat 
barang2 sebagai perkoeliannja. kemoe 

dian belakangan ada datang poela 

doea sorang temannja 
roepanja bogat menoenggoe datangnja 
Autobus, 

Seketika itoe jang terseboet belaka- 

sebagai iseng2 
perkataan sindiran terhadap ,Raimoen, 

sindiran mana roepanja ada koerang 

sopan didengar oleh Raimoen. Soedah   “Soeatoe kedjadian 
jang djarang sekali. 

Memang di Mr.-Cornelis ini sering 
sekali terdjadi hal2 jang loear biasa. 

Seperti beloem selang berapa lama 

poen di ini kota soedah toeroen hoe- 

djan ijs, dibarengi angin jang besar 

hingga keadaan jang indah itoe achir 

nja mengambil seorang djiwa manoesia 
jalah dikampoeng Boekit Doeri. 

Hoedjan ijs itoe beloem hilang di   ditjetaknja. Lain tahoen djikalau se kota pendoedoek Meester kembali ke- 

tentoe sadja ia djadi timboel goesar 

' hati dan balas poela dengan cimongan 

'kasar kepada Imang. Dengan tak di 
: sang 
djang, 

fihak “sam 
'mengoedji kekoeatan, dan kesoedahan 
nja berachir: masing2 sama bendjol 

Imang ternjata di betoelan tengokoknja 

dapat loeka, sementara Raimoen telah 

dapat tanda mata jaitoe dibetoelan 

begitoelah achirnja kedoea belah 

  

oleh ditachements-Commandant bivak 
Tiempaka Poetih, bersama2' accijns 
dienst Batavia. 
roemahnja Jap Sie Foeng di kam- 

poeng 
(Batavia C.) kedapatan : 

koeningan. 

100 liter Jap Sie Foeng terseboet 
soedah 2 kali di tangkap memasak 
arak, djoega di itoe kampoeng, se- 
hingga tergkapan terseboet di atas 

   
      

  

      
     

toko di Weltevreden minta dianterin 
films, barang makanan, barang minoe 
man, obat2an dan sebaginja dengan 
minta soepaja barang2 itoe diantar 
Ipada satoe adres di roemah (boeat 
ini selaloe di kasih lain adres lagi). 
di Weltevreden. 

Kemoediah pemoeda2 Belanda itoe 
naiki sepedanja ke adres jang ia telah 
seboet La Mera senang dan kalau satoe 

aa “Idjongos atau looper datang bawa itoe 
beslag (tjauwl kira2| barang jang diminta dengan telefoon 

pemoeda pemoeda itoe segerasampe - 
rin itoe looper atau djongos dengan 
bilang bahwa njonja (iboe) kebetoe- 
lan tidak ada diroemah dan njonja 
soedah soeroeh mereka teedend dan 
terima itoe baran 

Lagi pengarakan gelap. 
Pada hari Kemis 14-1-'35 kira2 10-30, 

   
soedah di periksa 

  

   

       

jempaka Poetih, Wijk Ambon 

— 4 satoe 'stel masakan arak dari 

2 tong arak    

        

    
adalah soesah, sebagian perkakas di- 
mata satoe lobang di toetoep de- 

  

  

g jang dipesan de 
ngan kaleng dan di atasnja di goena 

all. 

poegkan 

sedang menantikan Vrachauto jang 

jang djoegal 

ngan ini satoe diantaranja nama Imang | 
telah mengeloearkan 

ka2 ini perdebatan mendjadi pan-) 

a adoe tenaganja oentoekj 

kan ebagai dapoer boeat masak nasi 

Sesoedahnja kedapatan sebagian 
perkakas2 arak, politie soedah periksa 
dimana ada bekas lobang dan toem- 

roempoet kotoran - dengan 
masing2 bawa patjoel.. Lebih dahoe- 
loe di bagian belakang dapoer ada ke 
dapatan tanda bekas tanah di gali, 
sesoedahnja di periksa terdapat satoe 

lobang besar seperti soemoer, mak- 

Soed soepaja baoe arak bisa ketoe 

toep. Dengan teliti periksa teroes oleh 

politie sehingga semoea perkakas bisa 

di ketemoekan, Jap Sie Foeng terse- 
boet itoe waktoe sedang bepergian, 
sehingga politie terpaksa bawa bininja 

ke bivak boeat didengar keterangannja. 
— Yg 

Apa maoe meniroe tjara Semarang? 

Riboet dengan anak, 

orang toeamendapat 
soesah. 

. Minggoe malam Senen j,1, orang2 
jang tidak diingin soedah koendjoengi 

roemahnja toean S. di Tjikini, dimana 
keloearga S, lagi tidoer njenjak hingga 
tidak satoe orang dengar apa2. Esok 
harinja orang dapat tahoe, bahwa sa- 

toe botol bier — ternjata ini diambil 

dari ijskist jang diboeka — jang ko 
song mengambang diatasnja aguarium 
dan ternjata sebagian dari bier itoe 
telah ditoeang diair dari itoe aguarium 

hingga siervisschennja djadi pada mati. 

Selainnja dari ini, beberapa peer 
listriek dari galerij belakang soedah 
hilang, sementara beberapa tetanaman2 
aneh dan pohon2 ketjii soedah pada 
di potong potongi itoe tetanaman doe- 
loe soedah ditanam berhoeboeng de- 
ngan peringatan hari tahoen dan seba 
gainja, Achirnja ada diketemoekan 
satoe goenting diperoempoetan, ini 

semoeanja ada tanda bahwa orang 
soedah lakoekan pembalasan sakit hati. 

Meski keroegian lantaran ifoe tjoema 
beberapa poeloeh roepiah sadja, tapi 
tocan S. anggap lebih baik kasih tahoe 
sama politie, hingga di malam2 ber- 
ikoetnja roemahnja toean S. didjaga 
oleh politie. Tapi ini tidak memberikan 
hasil, 

Kemaren tatkala poelang diroemah, 
mah, toean S. diberi tahoe oleh anak 
perempoeannja oemoer 11 tahoen jang 
roepanja tahoe oleh siapa itoe perboe 
atan meroesak soedah dilakoekan. Ma 
ka ja lantas kasih tahoe pada commis 
saris van politie P. van der Veer, chef 

3de sectie, jang segera datang di itoe 
roemah dan itoe anak perempoeanldari 
oemoer 11 tahoen tantas tjeritakan 
apa jang diketahoei. : 

Belakangan ternjata bahwa ampat 
pemoeda Belanda dari koeloearga jang 

baik2 antara siapa ada jang beroe 
moer 13 dan 14 tahoen, nama I 
dan K soedah lakoekan itos per- 
boeatan perboeatan jang meroesak I. 

Ini perboeatan2 dimaksoedkan seba 
gai satoe pembalasan sakit hati terha 
dap pada satoe anak lelakinja toean 
S. oemoer 13 tahoen, dengan siapa am 
pat pemoeda itoe telah berselisihan 
pikiran. 

Tapi sekarang djoega -ada didapat 
keterangan dari satoe serie penipocan- 
penipoean jang sampai sebegitoe dja 
oeh masih beloem bisa dibikin terang. 

Sebagai satoe tjonto jang bagoes bi 
sa dioendjoek hal seperti berikoet : 

Di Java hotel doea pemoeda Belanda 

ngan telefoon. 
Di sekolah itoe pemoeda2 soedah 

selaloe serombongan terhadap pada 
mereka poenja sobat2 perempoean, 
dan ini soedah menjebabkan politie 
ketahoei itoe serombongan pemoeda2 
jang djahat, Semangkin lama semangkin 
banjak perkara loear biasa jang di 
ketaheei dari itoe pemoeda-pemoeda. 

Pengoesoetan lebih djaoeh diteroes 
kan. 

Selainnja dari itoe djoega ada hal2 
jang telah diketahoei oleh politie jang . 
tidak pantas kalau dioemoemkan. 

Tentang penganiajaan sampai sebe 
gitoe djaoeh tidak ternjata apa-apa. 

mam sam 

Bioscopiana. 

Menchenachtertralies. 

Semalam di Rialto Senen dipoetar 
film jang besar dan penoeh kekedjaman. 

Film itoe menggambarkan penghi 
doepannja perantaian diseboeah pem 
boeian jang besar. Tjeriteranja menarik, 
beberapa scenes menegakkan boeloe 
roma. Hebat, boeas dan ta' ada rasa 
kemanoesiaan ! 

Melihat programma di Rialto Senen. 
dari sekarang dipoetar film pilihan 
sadja. $ 

Nanti malam moelai dipoetar film 
jangsoedah termashoer kebagoesannja, 
jaitoe Roman Scandals. 

Skormkolonne 1917. 
Moelai tadi malam di Kramat The- 

ater telah dipoetar film perang Duitsch 
|jang lebih bagoes dari ,Im Westen 
Nich Naus” dan lain2 film perang 
lagi boeatan “Amerika atau Engeland. 

Kalau orang kata bahwa manoesia 
zaman sekarang ini tidak akan me- 
njoekai perang lagi ini menoeroet 
pendapatan kita ada keliroe sedikit 
oleh karena semalam djoemblahnja 
penonton ada banjak sekali, diantara 
nja orang2 perempoean. Klas 3 dan 
2 habis sama sekali hingga directie 
terpaksa pasang merk ,Uitverkocht”. 

Sebenarnja film itoe tidak lain dan 
tidak boekan hanja adalah soeatoe 
propaganda, sceeatoe penoendjoekkan 
bagaimana kedjamnja peperangan pa- 
da tahoen 1917 dan terlebih poela 
pada zaman jang serba modern ini. 
Boekankah dengan gas jang penoeh 

dengan baccil2 soeatoe kota soeatoe 
daerah bisa mati didalam sekedjap nata 
sadja ? 

Soenggoeh film jang tadi malam 
dipoetar ada loear biasa, nampaklah 
dengan njaia bagaimana doea millioen 
bangsa Duitsch dari Stormkolonne 
itoe disapoeh bersih oleh senapan2 
mesin, tank2 dan granaten! 

Djaoeh dari roemah tangga oentoek 
berperang goera mendjoendjoeng ting 
gi tanah air mereka dengan djiwa jang 
pada tiap2 waktoe bisa melajang. 

lebar lagi, kita berani pastikan siapa 
jang tidak nonton tentoe akan menjesal! 

—G— 

Pentjoeri sepeda dihoekoem 1 
tahoen pendjara, 

Jang membeli 
baskan, 

Landraad Meester-Cornelis ini hari 
periksa perkaranja pesakitan Sain bin 
Said siapa ditoedoeh soedah melakoe 
kan pentjoerian sepedanja Mat Idji ke 
tika jang terseboet belakangan ini 

taroeh itoe barang diserambi depan 
roemahnja. Pesakitan sampai sebegitoe 

dibe-   itoe, I dan K telah felefonin beberapa   djaoeh tidak mempoenjai tempat ting- 
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Diberi tahoe 

jang dalam ini kota, aa
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     moeka dan poenggoengnja. 

Aa 

   

Kepada Toean-toean dan Njonja-njonja, baik jang diloear ataw 

SABTOE 19 JANUARI 1935. 

Sekalian kita poenja toko dan filiaal 

moelai boeka 

Hormat dari kami 

Hr. Vrg. DJOHAN.DJOHOR 
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dengan hormat 
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Kita tidak oesah tjeritakan pandjang 

  

  

   

  

   
     

           

 



   

    

          
   

          

    

      

  

      

peroetnja Doel dengan rentennja, hing 
ga ia ini pada ketika itoe djoega roe 

oeh. ditanah, dengan mengeloearkan 
Ibanjak darah. KT 

litie Kebajoeran soedah datang keitoe. 
.Itempat dan doea-dceanja terpaksa di 

kirim ke C.B.Z. | 
im| Keterangan lebih djaoeh tentang se 

n, |bab-sebabnja belocin dapat diketahoei. 

  

    

'Politie dibawah pimpinannja velpo' 

  

    

  

    
   

    kan dalam per 

    

moeatkan, karena ke-| 
tempat, 'akan tetapi kita 
ndjoek sadja pada adanja 

     

  

     

    

    

   

   

  

   
an jowrnalistiek, tidak boleh 

ketjil. 

| Negeri berpendapatan, bahwa 
ngan dengan pers mesti di 
dengan hoofdredacieur2 atau 
dacteur2, jang dalam oeroesan reda 
mempoenjai kekoeasaan djoega (ge- 
zaghebbendestem”), 

   

  

redaetie | 
    

    

   

  

rig berkoeasa atas hal2nja redactie 

itoe,jalah hoofdredacteur, jang djoega 

'menanggoeng djawab didepan dan di 

loear pengadilan. Biasanja, diangkat 
djoega plaatsvervangend. hoofdredac 
teur, jang mendapat kekoeasaannja 

hoofdredacteur djikalaw 

  

    

    

  

   

    

          

ia ini tidak 
'ada dikantor, atau berhalangan. 

| Lain anggauta2 redactie tidak mem- 

.poenjai kekoeasaan soeatoe apa dalam 

'oeroesan - redactie itoe dan mereka 

hanja - mendjalankan kewadjibannja, 
: diserahxan oleh hoofdredacteur. 

Sedang oentoek mentjari kabar pri- 

.meurs, versiag, d.s.b. diloear kantor, 

'biasanja reporters 
anggauta redactie bawahan, karena 

'hoofdredacteur mesti mengoeroes dan 

engatoer redactie scoemoemnja. Djadi 

kalau ditoeroet boenjinja circulair itoe, 

maka oentoek mentjari kabar dalam 

kalangan pemerentah, ijoema boleh 

    
   

    

     
   
     
   

  

    

     

   
    

  

vervangend redacteur kalau hooidredac 

teur itoe tidak ada, sedang seorang te 

dacteur sadja atau seorang reporter 
   

  

   

  

. #joema, Selain dari pada itoe, Pers tjoe 

ma boleh berhoeboengan dengan ke 

pala2 depa 

   
   

departement atau dienst negeri, 

| dan tidak boleh diserahkan kepada 

ambtenaar2 sebawahannja.  Djoega 

oesah banget. 
— Boekan sadja dikiranja hoofdredac- 

teur koerang kerdjaan, djoega direc- 

teur2 dan diensicheis, dipandang sela 

“Toe ada tempo oentoek memberi kete 

rangan kepada Pers.” 
"Betoel dalam hai ini dipentingkan 

soal pertanggoengan (veraniwoordelijk 

'heid), akan tetapi, soal pertanggoengan 

| dan djoega Soal kedjoedjoeran itoe, 

| oentoek pers tidak perioe diatoer oleh 

pemerentah. 
. soerat kabar p 

  

   
   

    

  

    

    

   

    

   
    

   
   

    
   

      

    

    

   

    
   
   

Mhu si reporter ini datang ke departe- 
ment, tjari perhoeboengan dengan dil 

-recteurnja atau dengan 'ambtenaar, ig. 

“oleh directeurnja djoega dipertjaja 

“penoeh: 5... 5 

—- Techniek dari journalisme betoel 

“tidak begitoe diketahoei oleh loear 

talangan Pers. 
F KN. 

gal jang tetap dan berasal dari 
Cheribon. an : 

Pada tanggal 24 September iblf..ia 

soedah tjoeri ,itoe barang dan pada 

.moesoeh“ oentoek mendjoeal kembali 

- dengan harga f 1.50. 
Akan 

tie atas penoendjoekkan si pembeli 

jalah Djahari berasal dari “Tjempaka 

Poetih soedah dapat ditangkap pada- 

nja dan laloe didjebloeskan dalam 
tahanan. SAS 1 
“Atas pertanjaannja hakim ia menga 

koe teroes terang perboeatannja dan 

achirnja poen ia didjatoehkan hoekoe 
man 1 tahoen pendjara, 

Perkelahian sengit di Djati 
Petamboeran. 

Seorang loeka hebat, 
— Kemaren siang kira2 djam setengah 
12 didekat koeboeran Belanda Djati 
Petamboeran soedah terbit perkelahi- 

-an hebat antara doea orang Indonesir 
| jalah Doel dan Boeham, Memang ke 
| djadian ini seringkali nampak di ini 
bilangan, dimana soal perkelahian 
itoe adalah satoe hal jang biasa sadja. 

— Entah lantaran apa terlebih doeloe 
mereka 'riboet omong dan sesoedah- 

nja itoe lambat laoen Doel poekoel   

Boeham kepalanja dengan sepotong) 
besi hingga mengeloearkan darah. 
Oleh karena Boeham ini boekan ada| 

“orang kemaren“ laloe ia tjaboet go 

culaire itoe, setjoekoep| | 

  

Ingat. “Tang: boliikat “Gariii 2 Tankonjmaknin jauh 3 

Osluh ada dikata, bahwa ,Wali| —”)' NEDERLAND 
“Anak pesawat ,,Snip” mendapat     

        
rel 

Anak-pesawat ,,Snip” mendapat bintang 
|dari negeri Vemezuela, - 

Dalam redactie soerat kabar biasa) 

atau salah satoef 

hoofdredacteur sendiri, atau plaats- |: 

boleh di soeroeh poelang dengan perj 

| Telegraaf Agentschap dan wakil Reuter 
&idi Nederland. 

Djikalau hoofdredactie f1 N OENTANG.. 
ertjaja penoeh kepada 

sorternja, apakah halangannja, djika | 

kara beberapa toedoehan terhadap Dr. 

itoe hari djoega ia soedah dapatkanj 

tetapi sebeloem itoe pendjoe-| 

$ alan dapat dilangsoengkan maka po Ibannja Duitschland terhadap rentjana|, 

| — bintang lagi. 

Den Haag, 17 Jan. (Aneta) 

' Meninggal doenia t. 
| Duivendrecht, 17 Jan. (Aneta) 
Telah meniggal doenia- Willes Stuve, 
'orang jang mendapatkan tjoklat Nougat 
| 'Nymegen, 17 Jan. (Aneta) Djoega te 
lah meninggal doenia Overste GA. 
Nansen, bekas officier dari balatentara 
|di Indonesia, : 

Kapal silam K-18. 

“Den Haag, 17 Jan. (Aneta). Kapal 
silam K-18 akan sampai di Pernambuce, 
barangkali pada tanggal 17 Januari 
poekoel 9, pagi-pagi. . 

Mengoeboer Minister Kalff. 
Wassenaar, 17 Jan. (Anetal. 

Pengoeboerannja djenazahinja Minister 
Kalif di Westerveld menarik sekali 
perhatian. 

Minister Colijn dan lain2 pembesar2 
angkat biljara didepannja koeboeran 
terboeka. 

Gedong2 dari Pemerintah dan dari 
oetoesan2 loear negeri pasang bendera 
seteagah tiang. : 

Sovjet-Rusland. . . . menolong. 

Amsterdam, 17 Jan. (Aneta). 

Fabriek pembikinan kapa!2 dari Ver-| 

schuur & Co, di Amsterdam menerima 

perintah oentoek membikin 5 boeah 

kapal pengangkoetan oentoek . Sovjet 
Rusland. 3 | 

'Fabriek itoe, dimana ada bekerdja 

200 orang, hampir maoe ditoetoep 

oleh karena tidak ada pekerdjaan. 

Pewimpin Persbureau Meninggal 

Lan doenia. 
| Amsterdam, 16 Jan. (Aneta). 

Telah meninggal doenia C. P. M. J. 
Schliek, pemimpin dari Nederlandsch 

EUROPA 
“Spionage di Fusan. 
Padrimendjadi mata2. 

Fusan, 18 Jan, (Aneta) Pembesar2 

melakoekan pemeriksaan didalam per- 

James Mackenzie, seorang padri dari 

Australia, oleh karena ia katanja soe-j 

dah ambil portret2 dari benteng2 dan 

dikirimkan ke London. 
' Dr. Mackenzie ada seorang jang 

sangat terhormat di Fusan, oleh karena 

pekerdjaannja sebagai pemimpin roe- 

mah sakit penjakit koesta, dimana ada 
dirawat lebih dari 300 orang sakit. 

Oeroesan daerah Saar. i 

Daerah Saar diperloe- 
tjoetkan, 

Geneve, 17 jan. (Aneta) Djawa 

'atoeran2 dari Dewan Volkenbond oen 

'Duitschland, menerima baik di dalam 

loetjoetkan dari persendjataan, 
Akan tetapi Duitschland djoega ma- 

diminta oleh Frankrijk dan tentang 

tangsi2 dan lain2 pendirian oentoek 
peperangan di daerah Saar. 

| Duitschland mempoenjai keberatan 

terhadap pengangkatan Dewan Volken 

bond senaga Badan jang akan me- 

ngatoer lagi, djika nanti pada tangga!| 
1 Maart dimana daerah itoe akan di 
terimakan kepada Duitschland, beloem 
bisa tertjapai satoe persetoedjoean 
tentang soal2 perkara technieknja. 

Consul-Generaal - Duitschland . di 
Geneve membitjarakan voorstel2 ini 
dengan Saar-Commissie dari Volken- 
bond, sesoedahnja mana voorste!2 jg. 
baroe lagi dikirimkan ke Berlijn, 

Tidak boleh lebih 
dari jang biasa. 

“ |land, pada tangg: 

  

  

sekali salah Satoe “atoeran, jang akan 
memperbedai terahi Saar dengan 
lain2 daerah jang rloeijoctkan dari 
persendjataan. 1 | 
Beres did 

Geneve, 17) 
djoean antara Fr. 

    

  

    
   

  

lam oemoenja. 
neta) Persetoe- 
“dan Duitsch- 

land didalam perkara mengembalikan 
daerah Saar, soeda h tertjapai, 

Kemoedian dikabarkan, Dewan Vol 
kenbond menerima baik perdjandjian 

    

Ipersetoedjoean didalam perkara ini. 

Isinja perdjandjia" 
persetoedjoean. 

Geneve, 17 Jan. (Aneta) Perdjan 
|djian persetoedjoean didalam perkara 
daerah Saar menetapkan bahwa daerah 
ini akan dikembalikan lagi ke Duitsch 

1 Maari. 
L Djika soal2 tentang oeroesan ocaug 

jang hangat2, seperti hak2 ainbienaren, 

    

    

bisa teratoer, Dewan Volkenbond akan 
bersidang pada tanggal 15 Februar 
oentoek mentjoba mendapatkan satoc 
keakoeran. x 

Membitjarakan rapport 
Saar-Commissie. 

Geneve, 17an, (Aneta), Dikira 
bahwa Dewan Volkenbond akan bei 
sidang nanti malam oentoek membi- 
tjarakan -rapportnja, dari Saar-Com 
missie. 1 Paa 

rakan soepaja artike!2 41 dan 42 dari 
Verdrag van Versaille, dilakoekan di 
daerah Saar. 

Soal tentang penghapoesannja dj. 
lan2 kreta-api dibitjarakan sama sekali 
di dalam rapport ini. 

Duitschland tidak akan menjetoedjoei | 

sociale verzekering dan lain2, tidak | 

Dikemoezdikan dengan Radio. 

Schiphol, 17 Jan. (Aneta). Fokker | 
kasih lihat satoe demonstratic lagi 
dengan mesin-terbang », Douglas”, jang | 
mempoenjal satos pekakas ,sperry 
gyroscope", dengan ' pekakas nrana 
imesin terbang ini bisa dikemoedikan 
dengan radio dari atas boemi. 

Mesin2 terbang , Douglas" jang di- |! 
besie! oleh K.L.M. dan jang akan moej 
lai datang pada 1 Februari, djoega 
meinpoenjai pekakas ini, . 

Di dalaoi penerbangannja dari Cher 
|bourg ke Amsterdam, pekakas ini be- 
kerdja baik sekali. 

  

4Darwin, : 

aa nena Mu mentranA 

AUSTRALIE 
Pesawat , Athene.“ 
Sekeroepnjaroesak. 

Port-Darwin, #7 Jan, (Aneta- 
Reuter), Seboeah mesin-terbang oen 
toek menolong itoe pesawat post 
»Athena“ dari Imperial Airwys jang 
mesti toeroen, soedah datang di tempat 
itoe di Stewartpoint (Van Diemens- 

Pesawat ,,Athena“ itoe mendapat 
keroesakan sekeroepnja waktoe mesti 
'toeroen ke tanah. Sekarang sedang 
(diisi dengan benzine dari itoe pesawat 
"pertolongan, dan tidak selang berapa 
lama lagi akan teroes terbang ke Port   

  

  

  
Rapport ini djoega akan membitja 

  

...EMPRESS 

m. Ka 3 

BISKOEWIT? 
“beli satoe 

boengkoees 

BISKOEWIT 
    

  
la adgrsatoe boengkoesan 
jang mengoentoengkan 

oeat biskoewit haloes. 
ilihan dari roepa? matjam. 

BONBON CREAM 
SPICY FRUIT.ROLL 
RASPBERRY SANDWICH 

BUTTER CREAM 

CAFE CREAM 

ICED VO VO 
MALTED MILK 
MILK ARROWROOT 

Creamy CnocoLate 

  

    
ih" 

| 

  

y KM ap 

    

LEE 

RIBBON 

    
     

'tock mengembalikan daerah Saar kej 

'oemoemnja, soepaja daerah itoe diper 

djoekan voorstel2 tentang penghapoe-| 
san dari itoe djalan kreta-api seperti)   | Berlijn, 17 Jan. (Aneta) Kalangan   loknja dan berikan toesoekan dibagian kalangan officieel menerangkan bahwa 

    

   

          

merk jang 

Huntiey « Patmers 
dari “duHooloe 

terkenal dan termasjhoer: 

Seringkali tertiroe! 

Beloem pernah sama! 
Tida ada jang mengalahkan! 

Dari itoe belilah selamanja: 

Hunttry « Paimers 
  

 



    

  

  

  

  

    

     
     
      

      

    

  

  

    

Ruby Net —— Dick Powell — Sta Blondell — Zasu Pitts 

ET Guy Kibbee — Hugh Herbert. 

— Film jang "Sos dah lama ditoenggoe2. Dan sekarang orang boleh 
maka ini film di Globe Bioscoop. 

Il Tok 

  

Mentan dia malem P 

T. brikoetnja 
— Filmkantoor K. GAMISCH 

mempertoend oeken 

Film perang jang besar 
serta ramee - 

RMCOLONNE 1917 j      
  

(PASOEKA N PENJE RANG 1917) 

Regie dari HANS ZOBERLEIN dan LUDWIG SCHMID-WILOY. 
Muziek dari Franz A DA M. 

Ini bete el betoel: ada satoe film jang besar dan kasi oendjoek 
bagimana heibat dan kekedjeman dari sasoeatoe paprangan besar. 
"Di ini film tida dikasi oendjoek tentang orang, semoeanja kasi 
oendjoek socatoe pasoekan, jalah ,,Stormtroep 1917“ adalah 
soeatoe symbool -dari semora orang lelaki jang toeroet ambil 
bagian pada “king Sen 

| matan 

Dr. FEO.K. BORMANN' 
sara oentoek ' penjakit: oemoem 

dan anak- anak, Sh 

Telefoon Weltevreden 282 

  

   
   

  

   

  

   

          

     
   

van Heutzplein No. 11, 

Sebelah Halte Gendangdia. AS 
«Diam biljara 7- 9pagi 5-7 soresude 
  

  

  

Datengtebih siang Loket diboeka mbelai Laja « 6 

  

  

  
  

   

    

  

HEATER 
BATAVIA 

HOLLYWOOD TT 
MA 03 

f 2 bale dan malem berikoetnja 

aken dipertoen djoeken 

. Satoe jerita detective jang paling heibat dari METRO 
. GOLDWYN MAYER 

THIN MAN 
Bebaran te orang telah terboenoeh mati dengan setjara adjaib. 

Siapakah jang telah lakoekan itoe . pemboenoehan. Liatlah 

WILLIAM POWELL, sebagi satoe detective, ,,im actie” liatlah 
te bagimana ia bekoek ifoe pemboenoeh. 

  

  

  oran coba aa 
da3 

  

Moelai hape 21” Januar, akan dipertoendjoeken satoe 

“HB serieti'm jang Na biasa jaitoe , THE WHISPERING SHADOW" 
atawa »Si bajangan Itam“ .bagian 1/4, BELA LUGOSI ,Si 

Moeka Iblis“ dalem hoofdrol. 

  

#7
 

| AG BIOSCOOP | 
2. Senen 

as Jaa malem dan malem Bani 

: Djempolnja United Artist Super Schlager jang menelen ongkost.. 
| Mil'ioenan Rea dan memakan P2 lebih dari 1'/: tahoen 5 

  

| ROMAN SCANDALS | is 
IKEBOEROEKAN DALEM KOTA SOE: 
  

dengan Epbir CANTOR Badoet jang paling 
5: kotjak sekali 

dibantoe oleh Ribadas orang, poeloehan bintang dan Ratoesan 

KE Dancing girls. 

Rame! Kotjak! Ballet! Dansa! Njanji! Monsrik hati ! 
Awet moeda! ea dan poewas hati. 

   
3 3e -,  K, Rompis Kleikampweg No. 23 . 
  

“GUNEMA PALACE 
INI MALEM DAN MALEM BERIKOETNJA 

SONORA  presenteertde WILLY 
PORSI Rn 

dara 

»MA s K AP 

N dengan  PAULA WESSELY — 
: ADOLF WOHLBRUCK 

# Satoe drama film dalam ketjinta- 
II: han-jang tentoe-menjenangkan hati 

$ penonton, Satoe toenangan lain 
& orang jang telah menoekar tjintjin 
7. mendjatoh ketjintahan kepzda satoe 
S3 lelaki boediang. Lantaran ketjinta- 
7 hannja kepada: silelaki ini dan 
& djoega oleh karena pa 
& apakah kedjadiannja.,.? 

  

  

la mengambil djiwanja si lelaki, dan apakah.sesoedahnja. .. .? 
Tentoe menjenangkan en loear biasa tjeritanja. 
  

Hari Saptoe-Minggoe sore diam 4, 

dipertoendjoekan Kinde:voorstellirg dari film CARNERA— MAX 
“ BAER mereboet Me Bo DOENIA dalam. golongan 

BOKSEN 

— Anak-anak.F 0.30 a —: Orang, Toea F 0.50: 

PEMBOEKAAN PRIJSVRAAG DARI 

(THE WHISPERING SuAabow» 
le prijs Njonja J. Brusse laan Canne No. 11 

2e ,, H.K,H.B, Elbracht Defensieliin van den Bosch 149 
paviljoen 

  

        

  

        

  

              

  

    

  

              

      

     

    

   
  

  

  

  

  

  

  

BEDAK 
MUGUET 

  
  

  

1
 

a 

       

« 

P
e
 

  
"CENTRALE BIOSCOPE "1 

Mr. Cornelis 
  

INI MALEM DAN MALEM BRIKOETNJA 

Kita mempersembahken pada sekalian per.onton satoe film tesar 

dari Metro Holan Mayer, jang belon perna Maen 

24 se 

IE Me KEE | 

  

78 i 

A1 p 

dengen" 

   
  

JOAN CRAWFORD 

. Amerta Dancing Daugter, dalem ia poenja tol jang paling be- 

sat dalem 2 Nan tiki jang” mendapet Mendaki. 

saptor dan mi NG s0e yan 4.30 soreh 
. Pertoendjoekani/ boeat Nyak? dan ORANG TOEA 

DE WITTE NON 
asean wi 

      
    

  

Begitoe banjak dapat poedjian dari orang 'jang terpladjar 
tinggi. Itoe sebabnja - kwaliteit Bedak ,MUGUET“ ada 

3 special. 

Tjoba saksikan poediian dibawah ini: 

Apa" betoel bedak , MUGUET“ wanginja jang haloes sekali “dan 

djikalau dipake sesoedahnja Ta keringat, moeka rasanja dingin. 

NIEUWS v.d, DAG ddu. 14 Jan. 1935 ada toelis : 

Bij warm en drukkend weer, dat hevige transpiratie 

veroorzaakt, geeft deze bedak het: lichaam. verkoeling. 

25 Verscheidene gunstige getuigschriften zZagen wij van 

perssnen, die deze bedak gebruiken, 
“ 

JAVA-BODE ddo. 10 Maart 1934 : 

Deze bedak heeft een 'zeer aangenamen reuk en 

'verschilt daarin met andere soorten, dat zij niet, 
kleeft, geschikt is voor verwijdering van .sproeten 
en puistjes en tevens een bloedstelpend middel is. :. 

FABRIEK BEDAK , MUGUET" 
Hoofd-Agent diseloeroeh Indonesia : 

N.v. HANDEL MY »KIAN GWAN” 
BATAVIA 

Import-Afdeeling Telefoon 1493 Bt.       
              

     

      
    
       

       

        

Ini, ketjap kelocaran cooperatie , Boedi 
Istris Manondjafa, jang soedah ter- 
kenal'di mana-mana tempat: 

Rasanja boleh saksiken seadiri tjoba 
lah .Toean -toean dan Njonja - njonja, « 

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

Djoega: mendjoecal dodo' arbem dan 
belingbing. 

Djoega djocal Minjak Tjiamis jang 
“oelen ditanggoeng 100 pCt. tida tertjam 
poer, 

M. RAMIN 
Tanah Tinggi Gang Bantam 

Roemah No, S5A 303 
Batavia-Centrum 

Djoega bisa beli pada : 

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

Abd: Hamid Gg: Kampoeng 
| Djawa koelon No. 27. Batavia 

1 Lamirin p/a Lamiran Wasscherij 
| binnen no. 5Gg Chasse Bat -.C. 

Mindjotsal ketjap Tjiamis tjap Kems« 
bangs!Rasanja tidak oesah dipoedji lagi. 
Bolehlah Toean dan Njonja ambil per. 
tjobaan, 2 

Djoega mendjocal dodol Belingbing, ' 
tape, pala dan arben, 9 

Wasalam "kita jang "mencenggoe Toean 
dan Njonja poenja pesenan. ' 5 

Adres : . Moh. 'NASIR x 
G. Abdoelradjak: roemah No. 6. | 

, Batavia: Centrum., .... 
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Pen 
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Pi 

aan 

Ke 

“ 
“sederhana “dalam “ perkara  tanam- 

  

Ka 
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— tidak menjenangkan. 

mendapaf Indrak jang. baik, dibandi hg : 
Pan Na Sa, Inah boeat penghidoe 

      

  

   
   
   

  

   

  

     

  

. tangan. 

| dik anak2 perihal ini tjgbang dari 

dan mendidik orang 

  

AAN PAN PAPAN PAMAANPNA MOM ep TA 

   

  

  

Tt , 

  

“Oleh BASUNIE SARO 

Ditahoen' jang: telah laloe djikalau 
kita menjelidiki rapport jang diberi 
kan oleh beberapa commissie jang di: 
oetoes dari . Washington, Amerika Se: 

kat, boeat mempeladjari  kedoedoe 
n rak'jat Philippijnen, kita bisa men 
pat: tahoe bahwa so'al economie 
Hatlah jang tidak memoeaskan hati 

    

  

Basunie:Saropi € By Sc.   sd 

orang2 di Washington itoe. Biarpoeni 

Manilla: 
telah ada. peroesahaanra'jat jang La 
seperti. fabriek goela, . tali 

insular, dan lain en toch masih djoega 

Baroe2. ini kita dengar bagii- 
mana orang2 di Washington itoe ala 

   

hal ecenomienja ra'jat dan djoega la- 
in2. oeroesan, sehingga kebanjakam 
tidak mempoenjai kesarigsian lagi peri 
hal Philippijaen ito.” 

Kemadjoean economie ra'jat terdiri 
dari beberapa pekerdjaan jang dilja- 
koekan oleh beberapa badan seperti 
The Department of Public Instructison 
(onderwijs), Universiteit, The Depz irt- 
ment of Agriculture arid' Natural IRe- 
sources (Landbouw en Nifverheid), 1f he 
Department of Commerce and C om- 
munication (Handel er Transport) dan 
»last but not least” ialah karena ac- 
tiviteitnja golongan B.B:, ahli2 iga ma, | 
pers, ahli kedoktoran, kehakiman, gve- 
roe goeroe dan lain lainnja. - 

PIE B. Sc. keloearan Universiteit di Manila. 
boeat ,, Pemandangan". | 

“Inatuur. soedah hadiahkan boeat ra'jat. 
ni -. departement mendatangkan dari 

. jang baik : mengawasi penjakit tana- 
(man dan bingtang : mempeladjari dari j 

(hemp), kelapa, maskapai kapal Kon 

sekarang ra'jat mendapat pengetahoe- 
an.dan advies perihal economie de- 
ngan tidak mendapat begitoe kesoesaf 

. Pekerdjaan The Departement of 
Agriculture . and . Natural Reseurces 
(landbouw en nijverheid) itoe ialah 
boeat. memadjoekan pertanian dan 
lain2 peroesahaan dari barang2 jang 

loear negeri tanaman dan binatang 

hal tanah, hawa, dan djalan2 soepaja 
productie bertambah baik ) mengoem 
poelkan statistics2 dan mengarang 

beberapa proefstation , meniliki dja- 
lannja credit bank pertanian : mendi- 
rikan demonstratie dan lezing dimana 
iana , memperhatikan dan :mengoe- 
roes dari hal tanah, tambang, kajoe, |: 
dan lain? pekerdjaan jang bertali de- 
ngan kemadjoean economie. 

concessie tanah: (1) dinamakan ,,ho- 

mestead", Menoeroet ini atoeran bah 

wa rajat Philippijnen atau Amerika 

Serikat jg. soedah beroemoer 18 tahoen 

24 Ha dengan pembajaran sepoeloeh 

pesos boeat penghidoepannja: (2) ia- 
Tah dimakan ,sale”. Ra'jat Philippijnen 

  

pannja tidak le- 
bih dari 100 Ha,, dan djikalau cor- 
poratie atau sematjamnja membelinja, 
loeasnja tanah itoe tidak lebih dari 

haroes kepoenjaan ra'jat Philippijnen 

'atau Amerika Serikat, (3) ialah ,lea- 

se“, Corporatie atau sematjamnja bi- 

isa mendapat contract tanah tidak le- 
'bih dari 1024 Ha, djikalau 61pCt ka- 
Ipitalnja kepoenjaan Ra'jat Philippij- 

habis (mati) sesoedah 25 tahoen, te-J 

tapi bisa dibikin baroe kembali : (4) 
ialah ,free latent“ jang mana menoe- 

Iroet atoerannja bahwa djikalau soe- 
dah mengoesahakan tanah semendjak   

    

    

    
   
    
   
   

. The Department of Public Instructiion 
boleh dibilang organisatie jang paling 
besar di Philippijnen. “Ini'departement 

endirikan sekolah reyudah, pertenga- 

tanian, Baik poen dalam sekolah ren- 
dah atau pertengahan, sjarat2 boeat ke 
madjoean economie tidak ketinggalan 
dari plan peladjaran. Awak2 diadjar 
dalam theorie dan practijk dengan 

tanaman, peternakan dan lain2 kerdja 

Maksoednja tidak lain akan mendi 

penghidoepan soepaja anak2 mengeta 
hsei bahwa ada banjak 'djalan jang 
baik boeat mentjari pengf tidoepannja 
kelak selain dari ,,white collar job” 

. (kerdja dalam kantor). Sekolah tech- 
nisch, pertoekangan dan 'pertanian ada 
'banjak, dan disitoe diad pa LN 
.ta2 perihal memadjoekan, economie, 

Universiteit menolong memadjoekan 
nomienja ra'jat deng an hasil penje 

dikannja dalam so'aY 2 jang penting, 
mendidik orang d3 lam pengetahoe: 

an jang tinggi. Sekola) 1 tinggi membe 
Ti pengetahoean. dalm hal penjelidi- 
ikannja kepada oemd ,em dengan pex- 
cantaraan madjallah/, kepoenjaannja, 
oerat kabar, circuWair, lezing, demon|) 
'atie, proefstation/ etc. Dahoeloe soe: 
ah pernah ditoelf'skan bahwa di Phi 
Ippijnen itoe ada beberapa universi- 

, bagi kita Vidak boleh : 
, Pendoedoel : Philippijncn soedaih 
f disemoei nja, Ra'jat pertjaja bah 

'a sebeloem $ rang: jan empoena 
: an, tinggi belaem banjak, 

ent dan ora ng2 partieulier men 

n@ gerinja kan banjak menda- 

| map,a soedatf, lengkap, sehii 

  

an, technisch, pertoekangan dan per- f 

#York dan di San Francisco. 

it. Banjak bil ngan universiteit dil 
| heran- | 

ienja "itoe ti dak akan mendjadi| : 
Denga'a ini “kepertjajaan,. gou-| Oude Kerkhofweg 36 — Bandoeng 

bisi-bisanjya, ada jang dikirim | 

didikan dari s pkolah tinggi disitoe 
ingga! 

boelan July 4, 1907, orang jang me- 

ingoesahakan bisa mendapat tanah itoe 
dengan tidak lebih dari 24 Ha, dji- 
kalau dipintak. Djikalau kita mempe- 

ladjari dari hal ini, kita akan menda- 

pat tahoe bahwa kebaikan economie 

ra'jat ialah kerna perlindoengannja dari 
'ini ampat matjam concessie. 5 

“Activiteitnja The Departement of 
Commerce and Communication (Han- 
del.en Transport) ialah boeat mema- 
djoekan handel dan transport. Ini 
departement mempoenjai agent di New 

' Seperti apa jang saja seboetkan jang 
vlast but not least“ factor boeat me- 
'madjoekan economienja ra'jat ialah 
karena activiteitnja dari golongan pe- 
merentahan, ahli2 igama, pers, ahli 

kedoktoran, kehakiman, goeroe2 dan 
lain2-nja. Djikalau seorang pergi di 

Philippijnen dan tjampoer betoel2 de- 

ngan ra'jatnja, begitoelah ia itoeakan 

'mengetahoei hatinja ra'jat — hati jang 

keras boeat mengangkat negerinja jang 

loeasnja satoe setengah poelau Java 

dengan pendoedoek 13 millioen itoe. 

Soal national tidak dikerdjakan oleh 

sesogatoe sadja, tetapi semoeanja ra - 

jat jang mempoenjai oecang dan tidak 

berpengetahoean membantoe dengan 

oeang, jang tidak mempoenjai ocang 

tetapi mempoenjai ketjakapan mem- 

bantoe dengan ketjakapan itoe, dan 

jang mampoe disegala- galanja mem- 

| Elsetrische -- Drukkerij 

» PENGHAREPAN“ 

Mentjitak dari  pekerdjaan . ketjil 

sampai besar. 

     
Kena amannya beast Batas ena 

34 Djoem'at 18 Januari 1935: Tahoen' ke 3 

circulair2 boeat oemoem : mendirikan) 

Di Philippijnen ada empat matjamj 

bisa mendapat tanah tidak lebih dari. 

-bisa,membelita). .... 

1024 Ha, dan 61pCt dari kapitalnjaf 

3 ! Perkara pemboenoehannja t Born. 

nen atau Amerika Serikat. Contract), 

(pada O.M, apa masih ada pertanjaan2 

jang nomer tiga, Kardi, oemoer 40'th. 

  

8 | pertanja'annja pada Kiso, tapi kembali 

atas 

lampoe listrikkoe itoe””. 
Pr     
PRA ANYAAN 

na t P3 TE) Li 

PAN - 

TKA! 
31. 

j : 

  

» 

(Samboengan kemaren). 

Kemoedian lantas president tanja 

pada pesakitan. Sebab tidak, maka ke 
moedian lantas dimadjoekan$fpesakitan 

beroemah didesa Krang-Diempo, dis- 
trict Pekalongan. Atas pertanjaannja 
president, pesakitan mengakoe berdosa 
dalam ini perkara. 

Pada tiga boelan sebeloemnja ia 
ditahan preventief, Tasdi ada membikin 
satoe roemah didesa Kranding. Lan- 
taran ia lagi menganggoer, tidak poenja 
pekerdjaan, maka ia soedah datang 
diroemahnja Tasdi, boeat minta peker 
djaan. Disitoe ia telah ketemoekan 
pada Tasdi, tapi sebentar sadja Tasdi 
soedah pergi dan ia ditinggal sendiri 
dalam roemahnja. Oleh isterinja Tasdi, 
ia dikasih makan. Tidak antara lama 
ia lantas mandi dan itoe waktoe djoega 
pesakitan nomor satoe Y(Kiso)- datang 
dan mendengarkan itoe tjerita. Kiso 
telah bilang “pada pesakitan, soepaja 
pada djam 12 tengah hari soeka ber 
sedia distation boeat pergi di Semarang. 

Djam ampat sore baroe ampat orang 
sampai disini. Lantaran persakitan ti- 
dak mengerti apa maksoednja, maka 
ia lantas tanja pada Kiso kerna waktoe 
soedah malam. Ia dapat djawaban, jang 
ia boleh ikoet sadja. Itoe waktoe ampat 
orang berada di aloon2, sini. Kemoedian 
lantas doedoek makan, sesoedahnja 
makan lantas Kiso adjak semoeanja 
boeat pergi di station Centraal dan 
disitoe teroes naik tram dan kemoediani 
toeroen di station Djomblang, Teroes 
imenandjak Tanah-Poeti. Sampai di 
sitoe. maski persakitan oelangkan lagi 

dapat djawaban ,,boleh ikoet sadja 
pada saja”, kendati itoe”waktoe soedah 
malam toch persakitan tidak taro 
tjoeriga apa-apa pada Kiso. 

Kira-kira djam 5.30 pesakitan dan 
lain-lainnja, teroetama Kiso soedah 

sampai disalah satoe roemah. gedong. 
Kiso laloe masoek dalam roemah ge- 

dong, tapi tidak antara lama kelihatan 

keloear kembali dan Kiso bilang pada     | Pertjitakan kita ada berarti kunst. 
-   

  

— Tangkai pena 
— herdawat dengan 

pena mas 
oelen ini: 

and ne” “bt BENAR SIN AP Gk ABE MN Maba dua 

WIlam boleh lagi. 

ihsatoe persatoe nama-namanja straat 
dan lain-lain sebagainja ? 

Pem emaanaanad 

  

  

Ktelah dibajar oleh ,,SUPER ARGA" Philips 
» Tangkai pena berdawat itoe”, begitoelah kata Sardi, ,,soedah lama 
saja ingini dan sekarang dapatlah saja membelinja dengan oeang 
jang dapat dihimatkan oleh lampoe ,, SUPER ARGA" Philips. 

. Sedikit benar lampoe-lampoe baroe ini memakainja stroom boeat 
menerangkan roemah 'dengan seterang-terangnja, itoelah ada 
perboeatan adjaib. Kata orang, himatnja itoe diadakan oleh 
soeloeran doea kali, jang terdapat: didalam ballon itoe. Saja 

| tida ambil perdoeli bagaimana ia sebetoelnja di kerdjakan. Jang 
paling penting sekali bagai saja adalah bahoea..saja dapat 
menjimpan banjak oeang oleh karena pembikinannja lampoe- 

jang 

bikin roemah baroe pergi. Nanti ma- 

»Pres,: Kamoe tadi bilang tidak 
mengerti, kenapa kamoe bisa seboet 

Pes.: Itoe saja tjoema menoeroet 
Katanja Kiso. 

Itoe malam djoega lantas pergi di 
pasar: Djatingaleh boeat makan, karena 
soedah djam 12 tengah malam, Kiso 
kemoedian adjak semoeanja boeat 
berdjalan kaki dan ia sendiri ikoet, 
tapi ada dibelakang. Mendadak mereka 
soedah sampai disatoe roemah gedong 
lagi. 

Pres,: Apa titoe roemah 'gedong 
precies seperti jang didatangin tadi 
sore? 
Per si? 

djoega. 
Lebih djaoeh persakitan bilang, jg. 

dalam itoe gedong ada kelihatan satoe 
prempoean berdiri, tapi itoe waktoe 
jang imasoek dalari roemah adalah 
Tasdi dan jTarbin dan ia sendiri be- 

Roepa-roepanja precies 

perampat djam kemoedian ia telah 
dipanggil oleh itoe njonja. boeat di 
soeroeh mrasoek kedalam. 
Pres,: Apa kamoe idjoega beloem 
mengarti itoe waktoe apa jang bakal 
kedjadian? : : 

Pers: Tidak. 
Disitoe njonja Born lantas tanja pa 

da semoea orang jang berada dalam 

roemah, waktoe djalan teroes masoek 

dalam dapoer: Opo kowe wis podo 
ngerti karepankoe” ? disitoe pesakitan 
bilang, ia tidak pernah berboeat de- 
mikian, tapi dapat djawaban, kalau 

tjampoer . dalam ini pemboenoehan. 

persakitan poenja badjoe ditjopot dan 
boleh pakai kaos sadja. 

dikit koerangan dari hari jang pertama. 

    

rada diloear roemah, Mendadak se-! 

Njonja Born lantas perintah soepaja 

Pemeriksaan hari kedoea.jia bilang jang oran 
Soesoenan Raad masih seperti hari 

pertama, perhatiannja publiek ada se- 

  

  

Djikalau oampama- 
nja locan telah biasa 
memakai lampoe Es- 
piral, belilah moe'ai 
sekarang lampoa 
»Spiralta” “Philips, 
dengan kawat teru 
soeloer  satoe kali, 

jang, ketjosali, Super 
Arga”, “ada ' jang 
paling baik dari pada 
lampos' lain,       

SELEMBAR KAWAT 
WOLERAAM TER. 
SOELOER DOSA 
KALI 

paling 
baik 

terdjadi, nanti. masing-masing dapat 
oepahan seratoes roepiah. “ "g 
. Lantaran keterangannja persakitan 
jang dikasihkan sekarang ada berlai- 
nan dengan pengakoeannja doeloean 
didepan Officier van Justitie, persakis 
tan bilang kalau itoe waktoe ia'lagi 
bingoeng, maka tidak bisa kasih ke- 
terangan jang pasti. 

Sesoedahnja semoea persakitan ber 
koempoel ' lantas mereka 'disoeroeh 
toenggoe disatoe tempat gelap, semeri- 
tara njonja Born masoek boeat bikin 
padam lampoe. Tidak antara tama se 
moea disoeroeh masoek dalam roemah 
dan dikasih sepotong kain ' oentoek 
bikin mati pada toean Born, 

Atas pertanjaannja president itoe 
waktoe tiga persakitan masoek dalam: 
kamar tidoer toean Born dan ia sendiri 
berada diloear kamar, tapi kemoedian 
ia (dipanggil masoek bocat pegang 
kakinja toean Born, jang mana ia lan 
tas lakoekan, Semoea persakitar naik 
diatas pembaringan ketjoeali ia jang 
berada dibawah sembari pegang kaki 
Pan aa en 

resident peringatkan soepaja per- 
sakitan mengakoe teroes Serai Han 
djangan poetar poetar dan laloe. diba- 
tjakan keterangannja doeloean. Perga- 
kitan njatakan bahwa itoe ada 'betoel. 

Persakitan nomor satoe oleh pre- 
sident dipadoe dengan persakitan no 
mor doea, jang menjatakan keterangan 
nja persakitan nomor doea semoeanja 
ada tidak betoel. 

Sesoedahnja lakoekan itoe pemboe- 
noehan ia dan Tasdi mentjari pada 

mentara jang lainnja persakitan masih 
poelang tidak oeroeng mesti dapat soe| dalam kamarnja toean Born. Apa me 
sah djoega. Sesoedahnja pikir-pikir|reka berboeat, ia tidak bisa terangkan. 
lantas ambil poetoesan boeat toeroet . Kemoedian ia telah dapat oeang 

doea poeloeh lima roeplah. Njonja 
Born perentah padanja, soepaja kalau 
maoe poelang boleh naik auto. Se- 
sampainja di Djomblang pada -soepirnja 

toeanja telah me 
ninggal doenia di Batang. Itoe taxi di 
bajar toedjoeh roepiah, Dari Batang ia 
djalan kaki pergi ke Pekalongan. Tidak 

Koerang lebih djam sembilan persi-| selang lama ia telah ditangkap dan di 

  

njonja Born bisa diketemoekan. Se- 

  

      
    
          

   
    
    

     

      
     

  

nomer satoe kemoedian disoesoei pe- 

sakitan nomer doea, laloe dihadapkan 
dan didengar keterangannja, dimana ia 
menerangkan itoe waktoe ia jang boeka P 
kelamboe, tapi atas soeroeannja lain2 
pesakitan jang sanggoepkan menang- 
goeng hoekoeman. Lebih djaoeh 'ia 
kata, jang njonja Born..ada berdjandji     pesakitan, kalau eigenaarnja jang maoe      Akalau seseedahnja itoe pemboenoehan'sakitan bersama jang : 

dangan lantas dimoelai dan pesakitan |tahan di Pekalongan. Waktoe Hilang "2 
bermoela ia sangka! dosanja, tap : "3 
moedian ia mengakoe teroes terang, 

Pres: Itoe waktoe pergakitan bilang 

ke- 

  

ada politie, jang lakoekan itoe pem- Bi 
oenoehan ada Said. Na “3 
Pres, : Betoel. - 
President laloe |batjakan soeratide- Te 

doean dimana ada-dibilang: jang “ob aa 
or an
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v 

krloaminoto, j 

. toean Born soeamit 
. dian Noih akan dinikahkan lagi dengan 

    

    

ts
 

  

  

peran MG 

  

    
   

      

     
     

  

   soeroehNja berk: 
peperangan Ohod.T | 
san kaoem Moeslimin eri 
kalah besar peperangan mereka | 

rena gian dari disebabkan oleh karena sebagii 
slimin telah melanggar | 

perintah Nabi Moehammad cIm., karena | 
sangat ingin hendak mendapat keoen-j 
toengan rampasan. Mereka meninggal 

   
ang bari- 
pe Pagi 

  

  

  

Tan 

endjaga L 
   

  

moesoeh dari belakang dan menjerboe 
kemoeka hendak mendapatkan bagian | 

oetama H.O.S. TJokro- 

.aminoso. Paya 

rani Kebenaran?” 

JL A. SALIM. 

2 tergambar. dihadapan kita Djalanj 
: Oetama, jang haroes kita toeroet, 

a Pe-itetap r 
dalam |tegoeh hati, tidak goegoep atau gem- 

  

an teroes, dengan sabar, ber- 

par oleh barang apa bahaja jang me- 
ngantjam atau nasib jang menimpa, | 

  

'itoe, menoedjoe haloean jang tjoekoep dan 
djelas keterangannja didalam oendang2 

asas dan rentjana tandhim kita : 

Dengan Allah pada Djalan 

Memperingati djasa pe- 
mimpin dan pergerakan. 

| Melangkah teroes, madjoe 
rampasan dari pada moesoeh, jang | emoeka!!! 
telah moelai lari. Maka pada sa'at 
itoe . Chalid ibn-al Walid dari pada 
penglima2 perang Ooeraisj bersorak 
dan melompat madjoe membawa pa. 

- soekan berkoeda melompati barisan 
- Moeslimin dari belakang, Seketika itoe 
beroebahlah kedoedoekan peperangan. 

Kemenangan kaocem Moeslimin, jang 
— seperti soedah tentoe. tadinja,. bertoe. 

— kar mendjadi kekalahan. Barisan Moes 
limin terdesak moendoer, tertjera-berai. 
Rasoelloellah terpisah daripada kawan- 
kawan pengikoetnja.. Beberapa urang 
dari pihak moesoeh mendorong ma- 
djoe hendak memboeneeh. Seorang 
moesoeh melemparkan batoe menge 
nai moeka Rasoelloellah..cim. sampai 
patah batang hidoengnja. Terdengar 
soeara berseroe, mengatakan Rasoel- 
loellah soedah mati. terboenoeh. Ber 
tambah katjau pihak Moeslimin , ber 
tambah banjak jang lari. Soedah ada 
'soeara mengadjak kalah kepada Aboe 
Soefyan ..... 

—. Pada sa'at jang amat berbahaja itoe 
terdengar soeara Rasoelloellah cim, 
berseroe menjoeroeh koempoel kawan- 
kawannja. Maka berkoempoellah pada 
kelilingnja Denada oran, Rapat| 
mereka bersoesoen, mendjadi seperti: 
pagar menolak atau menjamboet tiap2 

  

. sendjata jang ditoedjoekan orang ke- 
pada pemoeka jang tertjinta itoe. Ge- 
rak moendoer dari pada  balatentara 

. Moeslimin terhenti, serangan moesoeh 
“tertahan kembali. Serangan Chalidibn-| 

al Walid dapat dioendoerkan oleh Oe- 
mar ibn-Al-Chatiab. Demikianlah ter- 

— tolak bahaja keroesakan itoe dari pada 
—. Oemmat Islam jang baroe berdiri itoe. 

«Tiap-tiap kedjadian didalam kehi- 
-doepan Rasoeloellah cim, itoe adalah: 
mengandoeng hikmah: adjaran atau 
pertoendjoek jang perloe oentoek pe- 
ngikoetnja selama-lamanja. Demikian 
djoega kekalahan perang di Ohod 
itoe. Disitoe mereka mempeladjari 
sabardiwaktoe kekalahan. 
jaoeh lebih hebatnja dari pada 

dapi.mati Sjahid dalam kegem- 
an. kemenangan. Dan disitoe Ra- 

peloellah mendapat kesempatan akan 
enjampaikan adjaran dari pada Allah Be Sh 

  

    

           

  

— kepada oeminatnja, hahwa kewadjiban 
Djihad pada Djalan Allah dan ke- 
oetamaan sabar tidak terhapoes dan 
tidakpoen mendjadi koerang, djika 
(mati atau terboenoeh pemoeka jang 

— ditoeroet pada moelanja. 
'. Dari moeloet Rasoeloellah cim. sen 

'moeka tempat mereka pertjaja 
gan sepenoeh-penoeh kepertjajaan ang mereka tjintai dengan ketjin 

hlas, mereka mendengar 

  

     

  

— firman ALLAH, mengadjarkan, bahwa 
.Moehammad hanjalah..se- 

perti jang soedah banjak dioetoeskan 
loe dari padanja. Djika ia mati 
erboenoehpoen dalam peperangan 

1 haroes pengixoetnja berbalik 
rig, meninggalkan Djalan Allah 
kebenaran dan kenjataan, jang 

. telah ditoendjoekkan kepada mereka, 
“Mati, tiwas dan binasa adalah soe 

— ratan jang mesti bertemoe pada wak 
toe jang nfoekan, baik di- 

oen didjalam doe 
lan malang poen begi- 
djadi soeratan.. jang 

    

  

    

    
    
    

  

       
    

      
1 

Id me 
    

toe 
mesti bertemoe. Tapi di Djalan Allah 
disitoelah dapat ditjari gandjaran doc 

nia dan gandjaran achirat jang amat 
oetama. 

S0 Cerarigi dan djelas 'adjaran jang ter. 
'kandoeng didalam 'ajat2 toe dan di 
dalam tafsirnja bagi kita kaoem Party 
Sjarikat Islam Indonesia berhadapan 
engan kematian Ketoea kita Jang 
Oetama, Al-Marhoem H.O.S, Tjo- 

jang telah diangkat 
an kita kepada 
ang dan djelas 

    

  

   
h dari de 
'baga. Te 

   

  

  
  

roh boerioeh'sala satoe orang Blanda | 
di'Semarang jang soedah toe 2fjaitoe 

inja Noih), kemoe- | 

  

   

lain orang jang masih moeda. 
Pres. : Apa kamoe kenal dengan 

itoe barang-barang boekti ?- 

      

' Soedah njata itoelah kewadjiban kita. 
hSatoe lagi hendak saja peringatkan 
Ma “pada berita peperangan Ohod 
De 3 
Ditjeritakan didalam kitab ,Sira” 

karangan Imam Ibn. Hisjam. Pada ke- 
tika sebagian kaoem Moeslimin dalam 
poetoes asa kafena beritatersiar, bah- 
wa Rasoeloellah telah mati terboenoeh, 
ada "seorang dari pada kaoem Ansar 
bernama Anas. Ibn.. al-Nadlar menda- 
pati Omar ibn. al-Chaftab dan Talha 
ibn. Obeydillah dengan beberapa orang 
'kaoem Moehadjirin -dan Ansar telah 
berhenti berperang. £ 
Maka ia bertanja: “Apakah jang men 

doedoekkan kamoe sebagai ini?“ Dja- 
wab mereka: “Soedah mati terboenoeh 
Rasceloellah 2 

Maka berkata poela ia: “Djika soe- 
dah demikian, apakah hendak kamoe 
perboeat “dengan.njawamoe kemoedian 
dari pada matinja? Terlebih baik, 
pergi poelalah mati dalam pekerdjaan 
'jang telah mati Rasoeloellah didalam 
nja!" Laloe-ia menghadapi moesoeh 
dan teroes berperang, sampai ia ter- 
boenoeh poela. : 

Dan kawan-kawan itoe, karena me- 
lihat tjontonja, bangkit: poela jkembali 
meneroeskan peperangan, sampai Oe- 
mar ibn al-Chattab dapat memoendoer 

kau serangan pasoekan koeda moesoeh 
jang dikepalai oleh Chalid ibn al-Wa- 
lid, sehingga. tertolaklah-bahaja kebina 
Isaan kavem Moeslimin. 

Lagi poeia memang hoetang kita 
kepada Al-Marhoem Ketoea jang Oe- 
tama itoe sendiri meneroeskan peker- 
djaannja akan menoendjoekkan, bahwa 
kita membenarkan, menghargakan dan 
memeeliakan..pekerdjaannja sampai 
achir oemoernja. Pekerdjaan jang njata 
ia telah menghabiskan tenaganja karena 
nja itoe. Pekerdjaan jang njataia telah 
mati didalamnja itoe, pekerdjaan jang 
mendjadi 'amalnja, jang tidak poetoes 
menerbitkan pahala baginja, sekalipoen 
ia telah. mati,- selagi pekerdjaan itoe 
dilandjoetkan oleh pengikoet2nja' atas 
djalan kebenaran jang telahditoendjoek 
kannja. | 

Diberitakan didalam hadith, bahwa 
Nabi Moehammad cim, telah bersabda : 

»Apabila telah mati manoesia 'itoe, 
maka poetoesanlah 'amalnja, — artinja 

ketjoeali tiga perkara, jaitoe ketjoeali 

sedegah djaryah atau 'ilmoe jang mem- 
beri. goena atau anak berboedi jang 

Imendo'a baginja“. (7) ki sGaann 
| Ketiga-tiga itoe,.insja 'A lah ada- 

|lah ditinggalkan oleh - Al Marhoem 
Tangis Detampnatobuas desah ab 

'Sedegah djarah biasanja di 

gah wakaf, 'jang teroes "menerbit 
ikan hasil “oentoek “amal kebadjikan 
pada Djalan “Aliah. Tapi kata se- 
degah itoe dalam agama Islam me 

terlebih ..tegas .. salinannja 
»skebaktian". . 
. Kedoea-doea - maijam  itoe, insja 
alkah adalah ditinggalkan oleh al 
Markoem Ketoea jang Oetama itoe. 
“Pertama: harta benda kepoe- 
njaan P.S.I.L. jang telah diadakan 
dengan berkat pengandjoeran Al-Mar- 
hoem. itoe, jang Pariy kita menang- 
goeng kewadjiban akan segera memba 
ngoenkan “badan pengoeroesnja, se 
perti, telah dipoetoeszan oleh persi 
dangan Madjelis Fahkimjil. diBandjar 
negara, dan peratoeran coniributis 
PR, S,LI. jang semata mata haroes di 
goenakan - oentoek 'pergerakan Party 
jang bersifat semata mata pekerdjaan 
pada Djalan- Allah. Inilah ,sede 
gah djaryah” jang bersifat benda 
jang ditinggalkan oleh Al-Marhoem 
itoe dan jang mendjadi wasyat diting 

dengan 

En & 

“Rers.,: Tidak kenal, katjoeali kaen 
hitam. H1 S3 Hk 

Pres.: Soedah pernah dihoekeem? 
Pres.: Pernah, perkara “begal, 

dihoekoem lima' beelan di Landraad 
Pekalongan pada taoen 1909, 
-Mr. Abell: Apa itoe waktoe ka-   

e Ikerdjaan jang mendjadi kewadjiban 

pergerakan kita, didalam keterangan | 

tidak..memberi faedah baginja lagi—, , 

(ma'nakan orang dengan arti: sede- 

ngandoeng arti jang lebih loeas, jang 

galkannja mendjadi tanggoengan kita 
kaoem P.S... 5 

D'an kedoea: sedekah wakaf jang 
bersifat “a mal, jaitoe oesaha dan pe 

P,S.I.I. menoeroet oendang2 dan kete- 
rangan asas dan rentjana tandhimnja, 
jang isinja boleh kita bagi atas tiga 
tingkat jang besar, jaitoe: (1) mele- 
njapkan matjam2 paham jang menja- 
sar tentang agama Islam jang moelia, 
(2) mengadakan soesoenan kehidoe- 
pan. oemmat jang teratoer menoeroet 
asas2 agama Islam, dan (3) mengoe- 
sahakan ( 
oemmat Islam sedoenia sebagai Oem- 
mat Persatoean: bertoehan satoe, 
'berhoekoem satoe dan bertjita-tjita 
'satoe, jaitoe Damai Doenia atas asas 
kemerdekaan dan keadilan! 

Maka amal inipoen, se ba- 

gai amal djaryah telah di- 
tinggalkan oleh Al-Marhoem 

itoe mendjadi tanggoengan 
kita kacem P,S,IL.I, jang kita 
menanggoeng dijawab atasnja, 
didoenia berhadapan dengan 
tarich, didalamachirat ber- 
hadapan dengan ALLAH. 
'Timoe jang memberi goena 

—insja “ALLAH— ada poela didalam 

peninggalan Al-Marhoem itoe. Boekan 

sedikit moerid jang mendapat penga- 

djaran daripadanja, sehingga terboeka 

mata mereka bagi kenjataan, kebenaran 

'dan keoetamaan Islam dan terlepas 
mereka daripada djalan kesesatan.. 

Tidak semoea moerid itoe memba- 

las goena, malah tidak sedikit moe- 

ridnja jang membalas kebadjikannja 
dengan chianat, karena terdorong oleh 

nafsoe, oleh sebab jang diloear pe- 

ngadjaran dan pendidikan Al-Marhoem 

itoe.. Tapi hal itoe tidak haroes me- 
ngetjiikan hati kita. Goena jang ber 

balas di doenia soedah habis perhi- 

foengannja oentoek achirat. Tapi goe- 

na jang tidak berbalas, apalagi chianat 

jang mengganti balasan goena, masih 

ada perhitoengannja kelak kemoedian, 

Tidak akan ada goena terboeang! 

Lain dari pada moerid2, jg dididik 

diadjarinja dengan sengadja sendiri2 

itoe, tidak poela sedikit adjaran jang 

diberinja didalam cursus2 dan didalam 

koempoelan2 jang tertoetoep dan jang 

didepan ramai, jang mendjadi penera- 

ngan didjalan kehidoepan oemmat jang 

amat “banjak bilangannja. Segala itoe 

tidaklah akan tersia2, melainkan mesti 

ada djasa jang mendjadi pahala bagi- 

nja ) melapangkan “dirinja didalam koe 

boer dan arwahnja didalam achirat. 

Lagi - poela sangat bersoenggoch- 

soenggoeh Al-Marhoem itoe mentjari 

tambahan “ilmoe pengetahoean sampai 
dada achir oemoernja. Baik “ilmoe aga 
ma, maocepoen pelbagai pengetahoean 
jang lain2, jang bergoena oentoek me 

mahamkan kehidoepan pergaoelan ma 
noesia dan oentoek mentjari djalan 

menjesoeaikan kehidoepan pergaoelan 

itoe dengan adjaran dan perintah aga 

ma. Maka adalah'Al-Marhoem mening- 
galkan beberapa karangan jang soedah 

didjadikan boekoe2 sebagai boeah oe 

saha beliau itoe jang boleh disiarkan 
kepada orang lain. 

Maka dalam inipoen, sebagai dalam 

beberapa banjak hal jang lain2 daam 

pergerakan, Al-Marhoem itoe telah 

kh 

ik akan kita tiroe. 2 
Pekerdjaan jang telah dimoelainja 

itoe haroes kita landjoetkan dengan 

sedapat-dapatnja, maka tentang iniada 

lah tjita2 hati saja hendak mengada- 

kan satoe” 3 : 

““Fonds. Tjokroaminoto" 
oentoek menerbitkan matjam2 boekoe 

peladjaran jang perloe2 oentoek me- 
boekakan djalan mentfjari 'ilmoe agama 

gi Oemmat Islam Indonesia. 

Anak berboedi jang men- 

doa.baginja poen ada poela di 
tinggalkan oleh Al Marhoem itoe. Jang 

besar-besar soedah berdiri didalam 

barisan pergerakan kita dan sekalian 
nja tentoe tidak. akan ketinggalan 
mendo'akan ajahanda jang Marhoem 
itoe, jang amat sedikit merasakan| 
senang, amat banjak merasakan seng- 
sara idalam kehidoepannja itoe.... 
Bagi“ anak2 itoe kita do'akan, moe- 
dah-moedahan Allah membesarkan 
pahala mereka dengan mengeroeniakan 
kepada mereka sabar jang sempoerna 
atas keroesakan' dan' keroegian jang 

|felah menimpa mereka dan memberi 
mereka nasib jang lebih baik dari 
pada jang saedah2, berkat djasa ajah- 
landa jang  Marhoem itoe “kepada 
Oemmat dan agama. Amin! . 

Demikianlah adjaran- Hadit inipoen 
'menjoeroeh kita meneroeskan perdja- 
fanan didjalan tempat kita meneroes-. 
kan toentoetan Al-Marhocm  Ketoea 
Jang Oetama itoe semasa hidoepnja.   

2g 

.moe taroh soempah diroemahnja Noih? 
"Pers: Betoel, itoe waktoe diadakan 

soempah. 
Mr. Abell: Apa perloenja Kiso 

memberatkan padamoe apa- soedah 

memberi tjonto teladan jang amat baj 

Islam dan pengetahocan Gemoem ba-| 

Mr. Abell: Apa sekarang menje- 
sal atas itoe perboeatan ? 
Pers: Ja menjesal sekali. 
O.M. pada persakitan nomer satoe 

(Kiso). Apa kamoe menjesal tidak da 
pat oepah sepenoehnja ? « 

Pers: Tidak sekali-kali. 
O.M. pada persakitan nomer doea: 

Kenapa kamoe doeloe kasih ketera- 
ngan tidak betoel depan officier van 
Justitie? “ € SE aa CR 

Pers.: Itoe waktoe.saja tahoe ka- 
lau itoe ampat persakitan jang lain 
datang di Semarang boeat lakoekan 

pembangoenan persatoean |rpemboenoehan. 
(Pemeriksaan berdjalan teroes). 

AO— 

Berita dari Solo, 
Penangkapan ,boenga 
raja“ di aloon-aloon. 

Sebagai - dilain-lain kota dan tempat, 
karena malaise ini djoemblahnja 
»boenga raja” makin lama makin 
bertambah besarnja. Begitoepoen kota 
Solo ta" ketinggalan akan hal ini. 

Baroe-baroe ini dialoon-aloon telah 
diadakan massa-arrestatie terhadap 
orang-orang itoe. Pada tanggal 15 
menghadap 16 ini boelan koerang 
lebih 60 orang jang telah digiring 
kekantor politie oentoek berhitoengan 
dimoeka Landrecht nanti. 

Kalau oempamanja disini ada se- 
boeah perkoempoelan jang mengichtiar 
kan soeatoe ,,vrouwen-tehuiss, 
boleh dipertjaja bahwa akan lebih ba- 
njak tertjapainja maksoed pemerintah, 
kalau mereka tadi diserahkan kepada 
nja semoea, 
Moedah-moedahan sadja ini men- 

djadi pokok perhatiannja perkoem- 
poelan-perkoempoelan di Solo jang 
sama memperhatikan nasibnja kaoem 
iboe Indonesia. 

Modernisatie dalam 
Masigit di Solo. 

Semendjak. tersebarnja radio ini, 
dimesdjid Solo dipasang djoega bebe- 
rapa microfoon oentoek keperloean 

“Ikalau diadakan chotbah pada tiap2 
hari Djoemahat atau lainnja. Pada tiap2 
soedoet tampaklah . perkakas itoe, 
hingga soedah tentoe sadja segala pe- 
toeah2 dari chotbah itoe, dapat terang 
didengarnja. Poen selain dari pada itoe 
tiap malam tanggal 15 boelan djawa 
diadakan speciale taswir. di serambi 
mesdjid dengan disiarkan oleh zender 
Solo poela. ' 

Bandjir besar. 
Dari Loewoeng (Cheribon) salah 

satoe pembatja kita mengabarkan : 

Hari Selasa kemaren di Loewoeng 
dari moelai poekoel setengah 3 sore 
soedah kedjadian dengan sekoenjoeng 
koenjogng hoedjan jang amat lebat 
bertjampoer angin. Tidak di sangka2 
lagi dengan mendadak djam 6 sore 
datang air bandjir besar. Kali Loe- 
woeng jang kelikatannja ketjil tadinja 
soedah djadi meloeap oleh karena 
besarnja bandjir. Tanah sekitarnja 
Loewoeng terendam oleh. air, sedang 
pemandangan boekan seperti didarat 
lagi, ialah persis ditengah laoet, 2 
bocah dienstwooning S.S. terendam 
'djoega, air masoek kedalam roemah 
sampai ada jang 1 M. 

Oentoeng tidak terdjadi ketjelakaan 
djiwa manoesia, sebab datangnja ban- 
djir masih sedikit siang, dan orang- 
orangnja keboeroe 'pindah. 2 

Didesa Kantji Moendoe poen bandjir 
djoega. sehingga perhoeboengan groote 

'Ipostweg Cheribon — Tegal terhalang. 
Semoca kendaraan tidak bisa liwat, 
kereta api S.C.S, toeroet djoega ter- 
halang S.S. djoega toeroet ambil bagian 

Bahaja kereta apike- 
 boeroeditjegah. : 

Trein 19 jaitoe sneltrein Soerabaja 
Cheribon jang mesti berangkat dari 
Sindanglaoet djam 6 19 sore oentoeng 
djoega lantaran terloepoet dari ketrje- 
lakaan bahaja bandjir. 5 

Itoe Cs Loewoeng jang actief dienst 
nja hingga itoe sneltrein bisa keboe- 
roe di kasih tahoe jang di K.M. 230 
ada bandjir datang dan mesti awas, 
Betoel djaga sesampainja di itoe tem 
pat soedah diadakan pendjagaan boe- 
atstop itoe trein. Beberapa tempat 
Spoorbaan soedah diserang oleh itoe 
bandjir, sehingga itoe trein dan trein 
di blakangnja tidak bisa meneroeskan 
perdjalannja. Sesoedahnja dimintakan 
satoe hulptrein oleh :Cs Loewoeng, 
baroe penoempang2 itoe trein. bisa 
meneroeskan “perdjalanannja dengan 
mendapat kelambatan 3 djam. Soea- 
toe pekerdjaanr oleh pembesar ' S.S. 
tidak boleh diloepakan, dan haroes 
di tjatat djoega jang ini ada kedjadian 
jang kedoea kalinja seperti terseboet 
di atas, pada tanggal 5 jbl. djoega 
laatste trein Cheribon Tr441 hampir 
mendapat tjelaka tetapi - tertotong 
djoega, Te. 

sma (| an 

Perempoean Fransch jang di 
hoekoem Mati di Hedjaz, 

Beloem berapa lama berselang di   pernah berkelahi ?. sana telah didjalankan  hoekoeman 
Pers:Tidak, selamanja beloempernah ,mati atas dirinja seorang perempocan 

    

    

gitoelah nasibnja Kaiman nama jang 

bangsa Fransch bernama Conte An- 
Iderie jang 'relah “bisa masoek ke 
Hedjaz dengan djalan jang loear bia- 
sa. Gente Anderie memang soedah 
lama, ingin koendjoengi itoe tanah2 

minta dari consul Ibn. Saud di Da- 
mascus Soepaja ia diterima sah ia 
poenja perkawinan dengan seorang 
Badoei, jang menoeroet pendapatan- 
nja dengan - djalan demikian ia bisa 
dapat paspoort oentoek ke Mekkah 
bersama soeaminja itoe kelak. 

Consul terseboet telah tanja padanja 
tentang sebab jang menarik boeat ia 
kawin, maka Conte Anderie djawab 
bahwa ia tjoema dengan kemaoean 
sendiri sadja, keterangan mana menim 
boelkan tjoeriga pada itoe consul jang 
sebaliknja lantas ambil tindakan lain, 
berbareng dengan itoe, orang Badoei 
jang akan mendjadi soeaminja djoega 
berbalik tolak itoe perkawinan, tetapi 
di belakang kali dapat djoega antara 
kedoea itoe keakoeran, dengan djalan 
dikasih oecang pada si Badoei oleh 
Conte, kendati adanja itoe rintangan 
Conte Anderie tidak poetoes harapan: 
jang mana ia segera pergi ke Palesti- 
ne, dan di sini ia dapatkan jang con- 
sulnja ada lebih Ismbek dari consul 
jang Damascus, dan ia lantas loeloes- 
kan permintaannja. 

Consul Ibn Saud di Damascus telah 
lah madjoekan keterangan tjoekoepten 
tang itoe kedjadian pada pemerintah, 
ialah sesoedah berangkatnja Conte An 
derie ke Mekkah. Ibn Saud jang terima 
kabar itoe lantas Mengadakan tindakan 
tindakan seperloenja. Tidak lama be 
lakangan sesoedah Conte sampai di 
Mekkah, kemoedian kedapatan soeami 
nja mati diratjoeni, boeat mana lantas 
ia ditangkap dan padanja ada kedapa 
tan satoe botol berisi ratjoen jang sa 
ngat keras, laloe ia dihadapkan dimoe 
ka mahkamah pengadilan, oentoek di 
periksa perkaranja, dan begitoelah ti- 

hoekoeman mati atas ia poenja diri, 
dan.oentoek meneboes dosanja jang 
besar itoe terhadap itoe socami orang 
'Badoei. 3 

— Ya 

Incident dalam kraton. 

Prof. Voronoff me- 
ninggalkan kraton 
lidak meminta diri, 

Waktoe diadakan gala-avond dida- 
lam kraton Djokja, disana telah terdjadi 
socatoe incident jang sangat tidak me 
njenangkan, dimana menoeroet ,,Soer, 

jang malam itoe mendjaditetamoe telah 
berboeat soeatoe perboeatan jang oleh 
oemoem Sangat ditjela. 

Incident itoe doedoeknja adalah 
sebagai berikoet : 

.Kedoea tetamoe itoe telah menoen- 
djoekkan tidak senangnja pada orang2 
jang doedoek bersama2, berhoeboeng 
dengan tempat jang telah ditoen- 
djoekkan . padanja, jang sesoenggoeh 
nja  soedah memang selajaknja, — 
begitoelah oedjar correspondent soerat 
kabar ini,—jaitoe Prof. “ Voronoff di 

sedang isterinja dibarisan keampat no 
mor sepoeloeh. 

Kedoeanja kemoedian telah membikin 
demonstratie  boeat menocendjoekkan 
ketidak senangnja mereka itoe dengan 
meninggalkan kraton zonder meminta 
diri lebih doeloe Ipamitan) dari sri sul- 
tan. Perboeatan itoe adalah diseboet 
'sogatoe bejegening jang kasar— soea- 
toe penghinaan pada sultan. 

Prof. Voronoft dikatakan “akan sete- 
roesnja memadjoekan klacht pada wali 
negeri dengan membatalkan niatannja 
boeat datang di Solo dan mengantjant akanmeninggalkan tanah Djawa dengan 
segera, kalau padanja tidak diberi 
kepoeasan. ag 
' Perboeatan 
Djokja 
tjelaan. 

c prof. ini terhadap sultan 
itoe ocemoemnja mendapat. 

'Poetoesan Raad van Justitie. : 
Beberapa 'soerat kabar doeloe telah 

mengabarkan dengan pandjang lebar 
tentang perampokan ditanah Kerawang. 
Diantaranja telah ada jang diperiksa 
oleh Landraad Poerwakarta. Doea 
orang dari padanja telah dihoekoem 
sampai tiga tahoen dan sepoeloeh th: 
Atas permintaan kaoem keloearganja, 
Mr. Muhammad Yamit telah meminta 

pandjang lebar kehadapan Raad van 
Justitie di Betawi. ' Mr,” Muhammad 

atas poetoesan Landraad dan menge- 

sepoeloeh tahoen terlaloe berat. 

sedikit artinja bagi jang 

memoeaskan, tetapi djalan pengadilan 
tidak lain, selainnja naik gratie. Be- 

terdakwa, Tn 
Perampokan jang lain bernama Nas '   

soetji'di negeri Islam, dan boeat itoe ” 

dak berapa lama dikeloearkan padanja 

Habl,“ toean dan njonja Voronoff 

tempatkan dibarisan ketiga nomer lima, . 

kan appel dan meinasoekkan memorie 

Yamin telah memadjoekan keberatan2 . - 

Dan Raad “van Justitie setoedjoe- 
dengan pendapatan ini dan sekarang 
telah datang poetoesan, bahwavonnis 
Landraad -dirobah mendjadi lima 
tahoen, Perobahan ini tentoelah boekan : 

terdakwa, | 
Poetoesan Raad ini barangkali beloem | 
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Add hoedjan darah. 

"Kemaren di Mr.-Cornelis ada hoe- 

djan “darah, jalah boekan dari badan 
manoesia atau binatang, tapi air hoe- 

djan warnanja merah. Maka diseboet 
hoedjan darah! 3 

| Djikalau ini hal diketahoei lebih 
doeloe, tentoe pada -waktoenja itoe, 
banjak orang ke Mr.-Cornelis, sebab 

air hoedjan jang merah warnanja ada 

| pertoendjoekan jang boekan biasa. 
“Tentang hoedjan di Indonesia ini 

“ tidak banjak warnanja, biasanja air 

'bening. Di lain negeri .ada hoedjan 

saldjoe. (sneeuw) hoedjan ijs (hagel). 

'Tempo-tempo disini ada hoedjan aboe 

jalah pada waktoe goenoeng meletoes. 

Ada orang bilang hoedjan emas, teta- 
pi hanja nama kembang api jang paling 

lakoe pada hari Lebaran dan Tahoen- 

baroe. 
Ada hoedjan jang hanja dalam im- 

pian jaitoe hoedjan oeang. Tiap-tiap 

orang mengharap ini sebab ini waktoe 

' betoel-betoel sedang petjeklik, semoea 
ladang kering (kantong kosong) be- 

toeh.. 
Djikalau ada hoedjan oeang disatoe 

tempat baik djoega. Di sitoe nanti ke 

tahoean karaatnja banjak orang2 jang 

tidak tersangka lebih doeloe. Orang 

jang katanja soeka bekerdja bocat oe- 

moem tidak pandang oeang, akan ke- 

lihatan paling singkil disitoe, malahjbo 

leh djadi ada lid Raad mangkir sebab 

race tadahi noedjan oeang tadi. Te- 

tapi ia doedoek di Raad boekan soal 

oeang !01 2 

Di Mr. Cornelis soedah doea kali 

dapatkan variatie hoedjan. Doeloe hoe 

djan ijs dan kemaren hoedjan darah: 

Djangan2 nanti disana ada hoedjan 

melk (soesoe). Ini termasoek djarang 

djoega meskipoen tidak aneh djikaiau 

sebaliknja jaitoe ada soesoe air hoe- 

djan. Dan djikalau tidak hoedjan soe- 

soe dengan 'air solokan. Maka orang 

beli soesoe botolan perloe djoega hati- 

ha : . 

Tidak dikabarkan ada orang infjip! 

itoe air hoedjan darah kemaren. Di 

antara orang tentoenja ada jang soeka 

berboeat begitoe, sebab dalam perga- 

oelan hidoep sering terdengar perka- 

ta'an orang jg soeka isap-darah-orang. 

Apa lagi ini hanja darah dari oedara. 

Siapa tahoe barangkali rasanja air ke- 

maren itoe manis, sehingga sebetoel- 

nja boekan hoedjan darah, tetapi hoe- 

djan siroop, dan djikalau ada rasanja 

segrak, hoedjan limonade frambozen. 

Ja, siapa tahoe sebab Allah paling 

koeasa, hoedjan air biasa bisa dibikin 

hoedjan darah, dan poen djikalau Ia 

maoe, bisa,ada geledek jang boenjinja 

tidak biasa lagi, oempama seperti 

bedoek Lebaran atau seperti claxon 

automobiel..i. Tt 

— Jang aneh lagi si Tjodot telah alam 

kan hoedjan air djatoehnja boekan 

dari langit, dan fa sendiri toeroet bikin 

'itoe hoedjan. Jalah hoedjan-air-mata 

waktoe ia haroes berpisahan sebab 

orang toeanja tidak jauh dan ia 
tidak maoe tiroe lela 
Hindia. 2 

Hoedjan jang aneh si Kalong tidak 

pernah alamkan, tetapi ia soedah sak- 

sikan sendiri bandjir jang aneh. la 

kena kebandjiran heibat tetapi sama 

sekali badannja tidak basah, sebab 

hanja bandjir rekeningloupers....! 

KAMPRET: 
  

sen, jang telah dihoekoem oleh Land 

raad lamanja tiga tahoen. 

Dengan beralasan tjara pengetahoean 

juridisch Mr. Yamin memasoekkan me- 

morie kepada Raad van Justitie, dan 

memintakan soepaja vonnis Landraad 

dimatikan sama sekali. Sekarang Raad 

telah mengambil poetoesan dengan 

membebaskan jang terdakwa sama 

sekali. Walaupoen Nasen telah lama di 

tahan dalam boei, tetapi kabar ini ten- 

toe membesarkan hiati kaoem kaloear- 

ganja. Namanja sekarang mendjadi ber 

sih dari noda persangkaan jang tidak | 

betoel, 

Delictnja Dagblad “Adil”: "13 

Beberapa 'hari jang laloe Aneta telah: 

menjebarkan :kabar singkat tentang 

delictnja soerat kabar “Adi” atas toe 

lisan jang berkepala “Islami dan Japan” 

jang katanja dikoetib dari S.k. “Pelita”. 

Lebih landjoetsk. Adil jang kita 

terima tadi malam, ada menerangkan 

sebagai berikoet : 3 

Kemaren didalam “Adil soedah me- 
nerangkan, bahwa ini hati kita ditarik 

ke "Hoofd Bureau van Politie Solo.. 

Penarikan itoe kemarin hari soedah 

didjalankan, pertanjaan dan djawaban 

soedah sama-sama didengar oleh ma- 

sing2 pihak. £ "3 AG 

- Adapoen Adil” jan mendjadi per- 

on di Hotel) 

boelan October artikel jang memakai 
kepalaan Japan dan Islam. 

Oleh karena kemarin perkara itoe 
beloem selesai, maka ini hari diteroes- 
kan poela. 

Artikel jang mendjadi perkara itoe 
dibikin oleh penoelis “adil sendiri, 
djadi boekam dari Pelita seperti 
keterangannja ,,Aneta” jang telah di 
siarkan didalam koran2. Djadi artinja 
,Aneta” itoe tidak benar. 
Pada pemeriksaan itoe sama sekali 

tidak ada pertanjaan jang berhoeboeng 
dengan Pelita. 

Oleh karena kita Red. Adil tidak 
menerima Pelita, maka kita tidak dapat 
mentjotjokkan, adakah didalam s. k. 
Pelita artikel jang seperti jang termoeat 
didalam “Adit itoe? Kalau ada Pelita 
No. berapa tanggal berapa ? Lebih da- 
hoeloe manakah memoeainja “artikel 
jang dianggap oleh Aneta “Adil me- 
ngoetip dari Pelita iioe ?. 

' Berhoeboeng dengan itoe, maka hal 
ini kita siarkan, soepaja S.S.k. jang 
memoeat kabar dari Aneta tentang di 
delictnja “Adi! terseboet soepaja soeka 
mengoetip keterangan ini seperloenja. 

Dilain bagian- dikabarkannja poela 
seperti berikoet : 

Adapoen jang mendjadi perkara ja- 
lah toelisan jang memakai kepala 
»Jjapan dan ',Islam.” Memperbanding 
kan' bantoean pemerintah Indonesia 
kepada kaoem Christen dan Islam di 
Indonesia dianggap menanam benih 
kebentjian- antara kaoem Moeslimin 
dengan kaoem Christen dan kaoem 
Moeslimin dengan pemerintah Indone 
sia. Begitoe djoega pengambilan mak 
soednja soerat kabar Arab ,,Al-Ahrom" 
|di Mesir tentang diharapnja persatoe- 
annja Asia dengan Japan didakwa 
menanam benih kebentiiannja antara 
Eurepa dengan Asia dan pemerintah 
Belanda dengan ra'jat Indonesia. 

Bagaimana kelazimannja kabarnja 
INA akan diperiksa lagi kalau per 

ce. 

Apakah perkara itoe akan dilan- 
djoetkan atau tidak masih didalam 
pertimbangan. Moedah2an djaoeh dari 
kebenarannja toedoehan itoe dan per 
kara mendjadi tidak ada. 

Voorzitter Partindo dibebaskan. 
Hamka aa 

Hari Rebo. Landraad Poerwakarta 
telah memeriksa kembali perkara Kosim 
Soehada, jaitoe jang mendjadi Ketoea 
Partindo bagian Poerwakaria dan Ke- 
rawang. Walaupoen orang banjak jang 
menghadiri dan gedong Landraad sam 
pai besar, tetapi orang tidak dapat 
tempat karena korsi atau bangkoe tidak 
ada disediakan. Setelah diperiksa pan- 
djang lebar dan beberapa saksi di 
dengar, Mr, Muhammad Yamin mem- 
boeat Piedooi dan mengatakan bahwa 
dalam hal ini artikel 153 bis tidak bisa 
terlanggar, karena artikel ini mem- 
berantas kekerasan, sedangkan sekera- 
san tidak ada dalam pembitjaraan dan 
djoega tidak ada dalam pemeriksaan K. 

Kedoea spreekdelict hanja dapat di 
Gdakwakan kalau perkataan jang terdak 
wa dapat ditangkap dengan precies, 
tetapi dalam hal ini tidak berlakoe. 
Sesoedah raadkamer, maka Landraad 
berpendapatan, bahwa doea orang 
saksi jang memberatkan pesakitan 
mesti ditahan dalam boei, sedangkan 

dakwaan. Memang'djarang sekali orang 
orang “lepas dari dakwaan 153-bis. 
Inilah tjontoh jang terketjoeali. 

  

  

  

Tentarg itoe verdrag Pemerintah 
Ibn Saoed dan Oetoesan 

Transjourdan. 

Soedah sekian lamanja ada ternjata, 

bahwa banjak sekali diantara pemoeka- 

pemoeka Islam jang telah merasa ke- 

tjewa berhoeboeng dengan apa jang 

telah disiarkan dibeberapa tempo ber- 

selang, baik dengan dijalan officieel 

macepoen jang boekan officieel, ten- 

tang itoe verdrag jang dibikin Gi kota 
Djeddah, antara pemerintah Ibn Sa'coed 

dan oetoesan dari Transjourdani jang 
terdiri dari doea orang Inggeris dan 

satoe orang Arab, akibat ini pekabaran   ada menimboelkan djelek harapan, ka- 

—t 

ALHAMBRA BIO 

pesakitan dibebaskan sama sekali dari 

  

     
   

  

   

    
   
   
   

    

rena ada kena dengan soal Agabah 
dan Malin, jang mana dalam verdrag 
itoe soedah ditetapkan boecat memasoe 
ki itoe doea daerah ke Transjourdan, 
demikian djoega ada disertakan dengan 
pengakoean Ibn Sa'oed atas pemerin- 
tahan Transjourdan itoe. 

Tidak poetoes2nja orang merasa 
heran bagaimana pemerentah Ibnoe 
Saoed sampai begitoe bikin gampang 
dalam soal itoc pada oetoesan terse- 
boet, berhoeboeng dengan itoe doea 
daerah jang sangat penting sekali, 

Berhoeboeng dengan itoe kedjadian 
kembali orang ingat poela itoe sikap 
jang dilakoekan oleh almarhoem Sja- 
rief Hoesein tatkala dimadjoekan pa- 
danja itoe perdjandjian- pada Inggeris 
dengan perantaraan kolonel Lourens 
dan Haddad Basja pada tahoen 1921, 
jang mana banjak orang jang tahoe 
betoel- bahwa pemerentah Inggeris 

soedah mempergoenakan semoea daja 
Oepaja agar soepaja radja Sjarief Hoe 
sein soeka terima satoe dari antara 
artikel2 jang mengandoeng pengakoe 
an kekoeasaan si Albion atas Palesti 
ne, tetapi selama itoe radja Sjarief 

Hoesein selaloe tolak, meskipoen 
koerang lebih sampai ampat kali. Kem 
bali belakangan pemerintah Inggeris 
mengoelangkan itoe aitikel, dengan se 
gala soecara jang berlainan, tetapi be 
gitoe djoega tidak ocroeng radja Sjarief 
Hoesein berkeras tidak maoe terima 
itoe semoea, sementara pada waksoe 
ini achli pemikir bangsa Arab lihat 
bahwa boekan sadja Palestine tidak di 
seboet didalain itoe perdjandjian, teta 
pi sebalik dari itoe, sedang kekoeasaan 
Inggeris bertambah locas sehingga 
sampai ke Transjourdani danjseteroes 
nja sampai ke Agabah dan ke Main. 

Begitoelah sekarang bisa di pengaroehi 
atas djalannja politiek dari Sultan Ibn 
Sa'oed, tidak lain berarti bahwa jang 
Ibn Sa'oed akoei atas keadaan jang 
sekarang ini di Transjourdan, Agabah 
dan Main, jaitoe keadaan jang menja 
takan atas kekoeasaan itoe radja Al- 
bion di daerah terseboet. 

—0— 

  

Sawah Be 
KE SA AS RS 

  

Tjara 'Timoer, spelers en 

| speelsters Timoer, dari tieri- 

“ta Timoer, Njanjian Timoer 

dengan tetaboehan Timoer 

'#Ketjantikan Timoer di atas 

lajar poetih.. 
Beloem-pernah itoe film di- 

“.maenkan di soeloeroeh Indo- 

nesia ini, ' 

Ae ia Li 

- 

    kara itoe jalah “Adil 9, 21 dan 22. | 

Sar 

  

    
   

  

        pena aa Te aa ma ia Er Tan 3 HA Ta AE AN NA NE Sa 

Pr Ini malem dan malem berikoetnya 

“SPORT 
VOETBAL 
P.P. V.I,M, 

Saptoe, — J. Krakatau — J, Manggarai. 
Minggoe, s.v. Oedaja — Malabar, 

Pertandingan hari Saptoe antara 
J. Krakatau dan J. Manggari, boleh 
kita ramalkan bahwa pertandingan tsb 
akan berdjalan- dengan sengit tapi 
sportief, karena masing2 fihak akan 
mendjaga kedoedoekannja dalam com- 
petitie. 

Begitoe: poela pada hari kedoeanja 
berhoeboeng dengan Perajaan 5 tahoen 
P.P.V.I.M. goena penghormatannja 
akan dipertandingkan antara itoe ke- 
doea djago2, Oedaya —Malabar dengan 
disediakan satoe Beker. 

Boleh dipastikan pertandingan akan 
berdjalan lebih menarik dan hebat, 
masing pihak akan menoeroenkan 
barisan jang teyoeh, teroetama mentjari 
nama dalam itoe pertandingan. (na 

V. B. O. 
Saptoe, 19 Januari 1935. 

Klas I. 
S.V.B.B. — Vios 

Klas II A. 
B.V.C, 2 — S.V.L.A. 2 
VN.M. 2 — UMS. 2 

Klas Il B. 
Hercules 2 — J.A.V.V. 1 

Klas III A. 
Vios 4 — C.R.C. 1 

Klas II B. “ 
Oliveo 4 — S.V.B.B. 3 

Klas IV B. 
T.N.H. 3 — Ch. Hsioh 2 
Sparta 3 — Oliveo 6 

Klas IV.C. 
U.M.S. 6 — LA.V.V. 3 
Minggoe, 20 Januari 1935. 

Klas 1. 
U.M.S. — BV.C. 

Klas !! A. 
Oliveo 2 — J.A.V.V. 2 

Klas III A. .: 
B.V.C. 3 — B.VLV. 2 

Klas III B. 
Vios 3 — U.M.S. 5 

Klas IV A.   

  

Ch. Hsioh 1 — S.V.B.B. 4 

SCOPE 
Batavia-Centrum 

  

      

“Film Timoer loear biasa 

M A 

  

  

Meskipoen ongkos besar 

sekali Alhambra Bioscope 

speciaal datangkan oentoek 

kesenarigan penonton2, 

1 diduga datang laat! 

Bawa seantero familie 

Anak2 boleh nonto 
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De Firaa Chun Lin & Co. 

  

te Batavia, 

WelEdele Hoeren. : 

Referte Uw sangenaan achrijven ddo.27 dazer heb ik 

de Genr.U namens Z.V.H. den Soesoehoenan valgerden dank te 

betulgen vgor de door Uwe Firma betoonde Tattentie om zijne 

Vera Sigi Hooghe1a' nogaaale 5 dgozen Yap bedak ala 

5 progf aan te bieden. 

In het dezerzijdsch antwoord van 20 November 1933 heb 

Ik de gugliteit van Uwe bedak reeds geroend en deze bavin- 

I ling Is nu nog steeds van kracht. | 

U inniddela een verder succes gaarne Loewenschend. 

“19 Pi : Hoogachtend, 

Maan 0 Ret Hoofa v/h Kraton-Bestuur         

  

1 Dengen, ringkes &NV, Hj Soesoehoenar: di Solo njataken, bahoea 

? memang BEDAK VIRGIN kita dari doeloe sampe sekarang ada 

NG termashoer. 

  

Solo- ap 

N, V. HAndel. Mij. cKIAN GWANb 

diantero tempat. 

  

  

aa | Terima  Recept-recept Dokter 

kan Boleh ambil dan anterken 

Ka . diroemah 

  

  

Baroe trima dari EUROPA : 

Kantjing Jas dari Parlemoer terboengkoes 
perak 935/000 per stel (6 bidjil- 5 5 “FK. 2 — 

Dompet sigaret dari Pap perakp. seat saka 

Dompet sigaret dari perak dalem etui, moelai 
dare erera 1 .F 9— 

Sendok thee dari lapis perak, per dozijn dalem 
etui F 6.75 per '/, dozijn etui F 3,50 

Horloge tangan boeat Njonja dari CHROMIUM dengen 
| pita item. Perkakas Anker. : , (Prisa 

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

Horlogetangan boeat Toean dari CHROMIUM meelai 
dari, « . F 8.50 

dari MAS 14 Ket F 60,- ” y » ” 

“Sedia roepa-roepa model jang paling baroe. 

FIRMA KOU W & LIE 
TOKO MAS — INTEN 

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

KLEERMAKER VAN PEKALONGAN 

  
  

      

  

  

N Soerakarta, 51 December 1934.- kg : 
  

    

Pakailah selamanja 

KETJAP INI TJAP E BANGO 

    
No. 1 No. 2 No. 3 

Ini ketjap soedah tersohor rasanja goeri dan sedep tanggoeng 
enaknja sampe resik betoel. soedah terpoedji semoewa langganan2 

TERBIKIN OLEH SOJA FARIEK 

TJO ENG HO 
Oude Tamarindelaan No. 177 Telf. 1798 Welt. Batavia-Centrum     
  

  

  

  

  

  

     

                  

   

    

   

        

   

   

  

    

          

   

  

    

  

   

      

   

      

ANGGOER MA3TJIN TIJAP S.S.S. 
- Terbikin oleh Bulgaria Company of New York 

di (Penoclagpa boeat orang lelaki dan prampoean) 

E | | 1 Anggoer tjap 
GoEna BOEAT "ORANG 

PRAMPOEAN 
| Menjotjoken ' “dalem boelan, - 

tanem bibit pranakan. Dateng 
boelan tida tjotjok. Masoek angin 
waktoe bersalin. Kepoetian dan 

kloear dara mera boetek boet k. 

—.| Dara bergoempel Dara kloear-. 
“4 nja memboros banjak. oran 

dingin.dan. kosong. Soeda lama - 

tida berhamil. Dateng boelan 

— peroet sakit, Kaki tangan sakit 

dan pegel. Boekoe toelang sakit . 

' Hongsip. Moeka poetjet warna. 
idjo. Koelit moeka pias koening 

— | kering, Koeping bea 

5 'boet rontok, 

.GOENA BOEAT ORANG: 
2 LELAKI 

Cinggang. sakit, ping jang Ii- 
noe, as dik dara koerang 
koeat, 3. Kesehatan soemanget 
tida | ear: Banjak goenaker: 

1 . dan tenaga. Tangan kaki 
tida ana Manik ke- 
si .Moeka poetjet: 

'Kekoeatan ati 
dan a Kang, Kepala. poesing, Mata gelap. Malam banjak kloear 

| keringet dingin. Mengeloearkan manik waktoe mengimpi. Kelakian tida 

. ANA Tida napsoe makan of mineem. Kaki tangan merasalemes dan pegel, 

"Harga “1 Flesch “besar f 2,25 Flesch kefjil E25 

1 nakk doz. Flesch besar f 22, — Fleseh kefjil f 12,— 

Hoofdagent boeat Ned, O,I. 

'Roemah obat Ban Ka Tjoen 
KANOMAN No, 21 A 2 BANDOENG 

      

    

     

   
   
    
   

4 Bisa “djoega dapat dimana Agent-agent, 

: “— deioga pada: . An. Sioe: Tjoen, Passarsir, 8, dan Tay Seng Tong, 

“Astana anjar 6. Di atavia pada: Thay An Ho, Thay An Tong dan Ban 

Seng & Co, Di Garoet pada: Heng Ho Tong, Di Tasikmalaja pada 

$ On “Ho Tong, Di Djonjakarta pada: Tek An Tong, Di Soekaboemi 

a:.Po. An. Tjoe, Di Tjimahi pada: Po An Tong, Di Tjiandjoer pada: 
Eng g Seng Tong, -dan'di Cheribon ya Tong Bie Yok Pong dan Eng 

o Tong, 
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Sawah Besar 2—0 Batavia-Cenirum 

Telegram-adres : BAKRI 

Selamanja kita ada sedia dari matjem” 
kain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen, 
dril, en djoega kita peenja potongan telah 
dapat poedjian dari segenap benagan rapi 
dan netjis. 154 

PU AKU TANYA,     
HOTEL PAUZE 

V. H, NAIMIN 

Moekanja Station andoeng 

. Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 
poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 
Pemandangan loeas, rawatannja ba- 

goes dan bersih, djongos-djongos 
radjin dan tjepat mengoeroes tetamoe 
tentoe menjenangkan dan kita tida 
aken poedji Hotel sendiri Nang di 
saksikan sadja. 

Terletaknja HOTEL di Centrirwinja 
KOT Bandoeng, 

| Tarief kamar paling rendah. dan 
menoeroet zaman. 

| NB. Sedia Kamar boeat tinggal la- 
ma atau boelanan, abonnement dapat 
harga dengan menjenangken. 

Memoedjikan dengan hormat, 

De Eigenaar 
A. WACHIT 
  

  

  

  

Khoe Teng Hay, Gebroeders 
Khoe. Tandmeester 

Pintoe Besar No. 89 Batavia 

Kita bisa bikin dan pasang roepa2 
gigi dari perak, mas dan porcelein di- 
kerdjaken sampe rapi diftanggoeng enak 
pakenja, sebab kita doeloe pembantoe 
(Assistent) dokter gigi Europa sehingga 
15 taon dan mempoenjai banjak soe- 
raf2 poedjian. Bueaf orang tida mampot 
boleh berdame dapet harga sampe 
menjenangken. Gigi2 palsoe jang tida 
enak dipakenja ferbikin dari lain beng- 
kel (toekang), saja sanggoep betoelin 
sampe senang dipakenja, 

Djosal obat sakit gigi tanggoeng 10 
minuut bisa semboe per botol 5 Gr, 
f 1,25. Poeder gigi bikin koeaf dan 
mengilapken gigi per botol 20 Gr. f 1.25. 

Obat mata orang foea oesia 50-70 
faon mata tida awas pake ini bisa terang 
per botol 5 Gr. f 2,50.— 

Terima pekerdjaan sepoe Duitsehland 
mas doekat atawa Dobble garantie 
1-5 taon. 
  

  

  'SOEDAH TERDJOEAL 
. TIAP- TAP. TEMPAT, 

Pn
 

  

OBAT MATIAN « OBAT SAK aa: 
“ENG AUN TONG MOLENVLIET W.I74 BATAVIA 

TELEFOON BAT. 1090.     
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terlihatlah 
Voo 

  

   
   

   
  

    

'berarti kemadjoean da 

| ra'jat di Regentschap 
— Ijoeali | 

orangnja 

            

  

          

ama sekali masih 
dari Lanbouw 

        

   

  

. bouw 
dan pe 
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“nja pertanian ra" 

    

  
   

  

Taja dan Boeahbatoe 

      

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

jang bibitnja menanam padi 
jang  diseboet Tjina itoe, 

| padi-Saigon. 
adalah men: 
lam saban-saban 

Zap 

pendapatan padi-boeloe. 

Berhoeboeng d 

olan 

    

desa Tjipam ok 

ang tocan-sawah. 

   

ratoes baoe, 

        

     

  

    
Dengan    

   

  

   

  

    

          

   

    

-harganja 

        
     

          

       

      

  

        

. diseboet padi-boeloe itoe. | Begitoelah 

  

   

di-Tjina satoe picol f 
Djika orang menanam 

maka 
ga poeloeh pic 
rganja 30 kali f 2.— sama 

pena 
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   : " kebih penghatsilan saban- 

— djika menanam. 

    

  

    

  

  

  

    

B' boeloe. 

| Dalam Regentschap B 
semoeanja 

  

   
     

        

           
    
    
    
    
      

  

Regentschap Bandoeng, 

   
   

         

         

     
     

      

    

     

     

     
         

     

  

“ #joekoep orang pakai sepo 
kati gaba bibit-padi-Tjina, 

poeloeh sampai toedio 
loeh lima kati gabah. 

an padi-Tjina" tjoekoeplah 
oecapoeloehbatasa 

g oemoernja benih dari 
   

eh hari.         

     
     

     
             

ah seperti berikoet : 
   

di       
  

dasar kemamosran negeri 

Petani, Landb. Voorl. Dienst. B. B. bestuur. 
Pertanian dalam Regentschap Bandoeng. 

« Oleh: Redacteu 

| | (Penoetoep). 

Dalam waktoe jang terbelakang ini, 
bahwa Landbouw 

rlichtingsdienst di Ban- 
oeng soedah dapat bekerdja dengan 

memboektikan hatsil jang baik, jang 
lam pertanian 
Bandoeng, ke 

li seperti ditempat tempat jang 
masih koeno fikirannja seba- 

i jang telah dibitjarakan dalam pem- 

smian tikoes, dimana orang2 itoe 
F Na advies2 

Voor ichtingsdienst. 

'api sebaliknja, dimana Adjunct Land- 

Consulent mendapat pertolongan 

rhatian (medewerking) jang 
“dan actief dari fihak Binnen- 

ara Bestuur, maka di tempat2 

itoelah terlihat bagaimana kemadjoean 
jat keadaan mana 

terboekti sekali seperti sawah2 di 

onderdistrict.Tjiparaj, Madja- 

Orang2 tani didesa terseboet, dima 

'na mereka maoe dan soeka memprac 

tijkan semoea adviesnja dari Landbouw. 

Voorlichtingsdienst itoe, soedah lama 

sedang pendapatannja 

menghatsilkan baik, jaitoe da- 
baoe bisa dapat lebih 

ialah dari 6 sampai 10 picol lebih dari 

engan penghatsilan 
ang memang tidak sedikit ini, maka 

(grondbezitter) 

mempoenjai koerang-lebih a m- 
sawah mana 

semoca soedah ditanami bibit-padi- 

13 memakai bibit-padi-Tjina | 

“ini, ternjata boekan sadja ada lebih 

banjak mendapatnja padi, akan tetapi 
itoe matjam padi djoega ada 

“lebih mahal dari pada padi biasa jang 

sekarang harga pad 
veloe satoe picol f.2.—, sedang harga 

padi boeloe, 
'saban-saban baoe dapatlah K.I. 

ol padi, dan| 

— Dan djika orang menanam 

-Tjina, maka satoe baoe bisa da- 
kl ampatpoeloeh picol, 
nja 40 kali f 2,25 sama de- 

“Dengan begitoe orang bisa dapat 
saban baoe 

padi-Tjina 

f30.— (tiga poeloeh roepiah) atau 

”50pCt dari penghatsilan dari saban- 

| saban satoe baoe menanam padi- 

andoeng ini 
ada 101.000. (seratoes 

satoe riboe) baoe sawah, sedang jang 

| ditanami padi-Tjina itoe baroe ada 

- koerang lebih 10.000 (sepoeloeh riboe) | 

—. baoe, atau 1/10 Isepersepoeloehnja) 
dari locasnja sawah di seloeroeh 

— Adapoen oeroesan menanamnja padi 

Tjina dan ongkosnja atau modalnja 

adalah lebih gampang dan moerah da 
Ti pada menanam padi-boeloe. 

.. Boeat menanami sawah satoe baoe 

djika orang menanam padi-boeloe boe 
'at saban2 baoe haroes memakai li ma 

"Dan oentoek mengadakan pembini- 

oeloeh lima sampai tiga poe 

'entang menanamnja padi-Tjina ini 

'andoenja jaitoe menanamnja haroes 

rang. Disawah jang koerang baik, 
di sawah masoek kelas rendah mes 

rangnja satoe sama lainnja 25:c.m, 

  

   

Me aa ma ana 

Mean RP maa 

kita M. S di Bandoeng. 

'Di sawah jang sedang atau pertenga- 

han boleh ditanam jang djarangnja 30 
kali 30 c,m. atau 35 kali 35 c.m. se- 

dang boeat sawah jang bagoes, djadi 

sawah kelas satoe oempamanja boleh 

ditanami dengan djarangnja 40 kali 
40 c.m. atau 50 kali 50 c.m.' | 

Maka oeroesan menanam padi Tjina 

ini di Soemedang, soedah ditjoba me 
nanam jang djarangnja 1. kali 1, M,, 
dan pendapatannja terboekti menjenang 

kan, ialah sampai bisa dapat 70 (toe 
djoeh poeloeh) picol dalam satoe baoe. 

Oemoemnja sekalipoen orang me- 

njaksikan, bahwa peratoeran menanam 

padi ini bisa mengjadi baik dan me- 

ngoentoengkan, djika djarangnja ter- 

atoer menoeroet peratoeran jang dibe 
ritahoekannja oleh Landbouw Voorlich 
tingsdienst, tetapi karena masih banjak 

petani jang mempoenjai i kepertjajaan 

dan kebiasaan jang boekan boekan, 
peratoeran tadi itoe banjak jang mem 
biarkannja, Tetapi keadaan demikian 
itoe soedab tentoe tidak mendjadikah 

soeatoe sebab oentoek tidak ambil 

Bestuur oentoek beroelang oelang mem padi 

beri pengertian kepada ra'jatnja. Se- 

Adjunct Landbouw Consulent jang 
tjoema satoe satoenja diseloeroeh Re- 
gentschap, sedang pegawai lainnja dari 

(Landb. Voorl. Dienst itoe djoega jdja 
oeh dari mentjoekoepi kalau haroes 

mengerdjakan pekerdjaannja jang se- 
karang memang mendjadi kewadjiban 

nja bestuur, soedah tentoe kalau me- 

reka, personeel tadi itoe, tidak menda 

patsokongan dan perhatian jang p e- 

noeh “dari bestuur, pekerdjaannja 

akan sia-sia belaka. s 

“Dalam hal ini, teroetama ialah ke- 
pala desa-loerah jang haroes banting 
'toelang memberi pertolongan kepada 
rajatnja, pertolongan jang menoeroet 
advies2 dari Landb, Voorl. Dienst 
itoe. Akan tetapi kita djoega mengarti, 
bahwa seorang loerah-sesoenggoehnja 
tidak bisa apa2, pendek kata tidak 
mempoenjai kekoeatan, djika tidak ada 
perintah jang keras dari madjikannja- 
chefnja-diatas, seperti loerah dari As- 
'sistent-wedana, . . . , AsS$istent-we- 
dana dari Wedana, .. .. Wedana da 
ri Patih dan Regent, pendek kata se 
harcesnja ada perintah dengan soeng- 
goeh2, tetapi keras dari ambtenaar jg. 
paling atas kepada pegawai desajang 
paling bawah. Perintah keras, kata ki 
ta, jaitoe perintah oentoek memadjoe 
kan pertanian, perentah mana disertai 
dengan hati toeloes dan adil, 

|. Djika kita menilik keadaan pertani 
an di Soemedang sekarang, maka bisa 
lah kita mengira2, bahwa pertanian di 
Regentschap itoe, 

adalah 

padi 

dengan   lebih 

mana boleh dibilang ada dalam kema 

orang bisa menjaksikan. 

eloeh 

sedang kerdjaan bersama 

Adjunct Landb. Consulent itoe. 

dengan 
dja, se 

MO Ae 
doeng ini, djika sawahnja semoea di 

Itanami padi-Tjina. 

baoe rata-rata ada lebih 8 picol padi 
dari pada djika ditanami padi-boeloe. 

' Diseloeroeh Regentschap Bandoeng   

808,000 picol hargania 'satoe picol 
f 2,25, 

'poesingnja jang mendjadi Binnenl:| 

bab, kita oelangi lagi, bahwa seorang| 

ketika regentnja 
'almarhoem Pangeran Aria Soeriaatma | 
'dja, soenggoeh diperhatikan benar2| 
oleh bestuur disana, bestuur jang bel 
kerdja bersama sama dengan Adjunct| . 
Landbouw Consulent, pertanian ra'jat| 

'djoean. Dan boekan sadja dari perta 
niannja, tapi poen tentang kemadjoean 
nja hal pemeliharaan hewan 
di Soemedang itoe masing masing 

| Kemadjoean ini semoea tidak lain 
melainkan karena perhatian dan pel 

| sama dari -be-| 
stuur jang paling atas tadi itoe. Regent 
dalam hal ini, dengan sipegawainja 
sampai paling bawah tadi, diserati 

|dengan advies dan toedoeh djalan dari 

Marilah kita sebentar menghitoeng 
beberapa bisa tambahnja penghasilan 
padi diseloeroeh Regentschap Ban- 

. Menoeroet pendapatan saban2 satoe 

ini koerang lebih ada 101.000 baoe 
sawah, djadi lebihnja saban2 tahoen 

  

Dengan begitoe boeat Regentschap 
Bandoeng sadja Pa Tani saban2 tahoen 
bisa tambah penghasilannja 808.000 
kali f 2,25 ada sedjfpemblah f 1.818, 
000 roepiah. - 

Soedah tentoe dimana tambah peng 
hasilan Pa Tani, oeang kas negeri 
tambah poela, dan landrente jang di 
poengoet dari sedjoemblah oeang di 

atas itoe pemerentah akan mengarti, | 

bahwa itoe tidak sedikit. 
Tentang oeroesan menanam Padi 

Tjina ini kita bisa mentjatat, bahwa 

di Regentschap Soemedang jang sa 
wah sawahnja moelai tahoen 1923 
soedah ditanami padi matjam terse- 
boet, sedang sampai sekarang telah 
ada tiga perampatnja dari 
seloeroeh sawah di regentschap terse- 
boet, seedah ditanami padi-tjina itoe, 
sedang di Regentschap Bandoeng padi- 

tjina itoe sadja ditanam dalam tahoen 
1929, dan kemadjoeannja atau peng 
hasilannja- ialah baroe bisa memberi- 
tahoekan seperti tertoelis dibawah itoe. 

' Berhoeboeng dengan tanaman padi- 
tjina ini, Landbouw di Voorlichtings- 
dienst disini di Bandoeng, soedah me 
njediakan lima poeloeh doea 
kebon bibit padi tjina dalam lima 
poeloeh doea desa, sehingga 
barangsiapa jang berkeperloean, bisa 
datang saban hari kekantor Landbouw 
di Bandoeng, sedang bagi mereka jang 
beloem mengetahoei bagaimana me 

ngerdjakannja, soedah tentoe akan 

mendapat bantoean dengan pertjoema 
dari kentor tersebuet, jang biasanja 
didjalankan dengan perantaraannja 

'Adjunct Landbouw Consulent de- 
ngan bestuur itoe, 

Dengan ringkas, moeda-moedahan 
keterangan dan perhitoengan pertanian 

dalam  oeroesan menjawah, jaitoe 

pertjotjok-tanaman dadi seperti jang 

telah dioeraikan dengan sekadarnja dia 

tas ini, akan mendjadi pertimba- 
ngan dan perhatian jang Wa- 

djib, sehingga dengan begitoe men- 

djadi kema'moeran dan kese- 

djahtaraan ra'jat dan negerinja. 

Tentang Hoema dan 

Palawidja. Oeroesan 
tanah kering. 

Tentang oeroesan tanaman di hoe 

'ma dan pelawidja, kita beloem bisa 

membitjarakan disini dengan tjoekoep. 

Tjoema tentang padi hoema 

jang koerang lebih apa seperam 

patnja dari semoea. tanah kering 

mi padi hoema ini, dan karena tanah 

nja soedah tidak begitoe baik, maka 

pendapatannja poen dalam saban2 

satoe baoe hanja bisa k,J.6picol padi, 

rah sekali, 

Casave at singkong 
at.sampeu, 

Berhoeboeng dengan harga singkong 

atau tapioka sekarang ada naik sedikit 

maka moelai sekarang banjak orang 

menanam singkong, sedang sampai se 

karang di Regentschap Bandoeng koe- 

rang lebih soedah ada seperdoea 

belasnja dari semoea tanah kering 

itoe telah ditanami pohon singkong, 

: Sereh — Djagong. 

Karena harga sereh merosot sekali, 

kong dan djagong. 

Kentang. 

Tentang tanaman kentang jang ter- 

banjak dan memang baik tanahnja ia- 

lah di Lembang, Tjisaroea 

dan Pangalengan, sehingga dari 

'hatsil boemi ini banjak orang jang ti- 

dak sedikit mendapat kemadjoean da 

lam peroesahaan pertaniannja, 

. Baroe bisa sampai disini, 

  

— District-Wedstrijd P.S. 5.1. 

G1 MP.8 TS .egntaPi S.T. 

Pembantoe kita dari Cheribon me- 
ngabarkan bahwa pertandingan terse 
boet akan dilangsoengkan pada tanggal 
19 Januari ini ditanah lapang Derma- 
gamalang di Cheribon. 

akan toeroet menghadiri pertandingan 
terseboet, begitoe djoega Consu' ba- 
gian Djawa Barat akan menjaksikan. 
Inilah (pertandingan jang memang 

doedoek Cheribon, sehingga tidak 
akan mengherankan djika padahari 

magamalang akan dibandjiri oleh pe- 

  

di Regentschap Bandoeng ada ditanal . 

sedang harganja djoega adalah moe- |, 

maka banjak kebon sereh jang teroes| 

dibongkar, dan laloe ditanami sing-| 

Bestuur P.S,S.I. dari Mataram djoega | 

soedah lama ditoenggoe2 oleh pen-| 

pertandingan nanti, tanah lapang Der 

Warta adm. 
Abonne No. 6764 Toean Abdoelah, 

Bandoeng. Tempo toean bajar ijoe- 

sesoedah ijneran ,loterij ditoetoep tg. 
19-11-34 lihat Pem. tg. 15-11-34. Oleh 
karena itoe, focang dimasoekan oen- 
toek ijoeran 'j.a.d. djoemblah dengan 
kiriman baroe f,1.25. 

Abonne No. 6872 Toean Soerjawi- 
djaja, 'Indramajoe. Postwissel sebanja 
f.1.15 telah keterima dan soedah 'ma- 
soek boekoe. Kalender Pem. soedah di 
kirim, Ibisa djadi sekarang toean soe 
dah terima. 

Abonne No. 7509 Toean S. Wiria- 
disastra, Bandoeng.: Kiriman toean 
f. l— oentoek ijoeran loterij telah 
kita terima dan soedah masoek boe- 

ran loterij ,0.25 oleh agent Bandoengj 
'distorkan pada tg. 27 November 1934 

Na Naa mana La maap enam ena SEN aan ea Lama 

koe L.C.P. harap toecan mendjadi 
tahoe, 

'Abonne No. 8293 Toean M. Na- 
djamoedin, Bat.-C. Accoord dengan 
soerat toean tanggal 16 ini boelan, 

Abonne No. 1Oli9toean Boes- 
tam, Batoeradja. Atas per- 

mintaan toean kita kaboelkan moelai 

habis boelan. Menoeroet boekee, toean 

masih menoenggak dari moelai djadi 

abonne. Ini hari kita kirimkan blanco 

posiwissel, harap toean isi djoemblah 
toenggakan itoe. 

Abonne No. 8830 toean S. Tj. 

Martono, Pedan, Kiaten. Oleh ka- 
rena soerat toean telaat diterimanja, 

kita tidak bisa merobah lagi potongan 

abonnement jang soedah dimasoekkan 

diboekoe. Bila tocan akan ikoet lagi 

ijogran ,L. P. C.“ harap dengan lekas   kirim ocangnja. Almanak Pemandangan 

soedah habis. $ 

  

  

Perhatikanlah segala barang jang penting! 
  

F 500— 

  

Kapitaal dari VOLK dan boeat 

Volk, sebesar terseboet diatas 

oentoek Toean poenja kampoeng 

bisa didapat, asal tocan soeka 

masoek mendjadi verzekerde pada 

O. L. Mij. , BOEMI-POETERA“ 

Hoofdkantoor di- Djokjakarta de- 

ngan membajar premie F 1.— 

(Satoe roepiah), seboelan. 

Keterangan pandjang dan lebar 

boleh dapat dari AGENT di 

SOEKABOEMI, MOHAMMAD 

DARDIRI, p/a Seedijar. Kaoem- 

kidoel Soekaboemi., 
Telefoon No, 630.   

  

  

  

     

  

TOEAN PERLOE KOENDJOENGIN 

| ToKO TIO TEK HONG 
dalem roemah baroe (sebla roemah toea) soepaja bisa saksiken 

iapoenja barang2 jang kwaliteit paling baroe dan 

HANDEL IN: 

SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN. HEEREN 

MODE — ARTIKELEN VUURWAPENS & MUNITIE 

KUNSTUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

Reparatie-atelier van Vuurwapens enz., €nz. 

roko TIO TEK HONG 
PASAR BROE — BATAVIA-CENTRUM — TELF, 361 Wi. 

    
    
   

    
      
    

      
     

             

     

       

      

     

  

   

Harganja moerah 

  
  

  

  

  

MALAISE 

Tabib S. S: 

kering, Napas sesak, oeloe 

dibawah djari-djari kaki. 

20 gram f 2,—   nonton, |   ada 101.000 kali 8 picol padi ada mn Y 
  

TINGGAL 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

  

' Matramanweg No. 39 pinggir djalan tam ' — elefoon 536 Meester-Cornelis 

Saja bisa "mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 
poen jang soedah lama, baik anak-anak atau orang toea, seperti: 
sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 
sakit Gigi, sakit Mata, sakit bocah pinggang, Batoek basah atau 

tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelanan 
tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 
Djoega dikeloearkan BOEBOELAN (Mata Ikan) jang diatas atau 

Segala roepa penjakit mata, gigi, koeping dan koerap ongkos me- 
ngobati dalam seminggoe boeat Indonesier 
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. 
Ada sedia poeder ratmboet poeti 

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

MALAISE 

  Dea 

sela Mohammad Alie 

hati, laki-laki jang soedah ilang 

f 0,50, orang asing 

h, bikin itam ramboct per Tlesch   
 



   

   

      

   

   

      

      

     
   

  

    
     

  

  

2 Kaka P. 
    

      

| Tn angan 
ima 

| bajaran doelo 

Lapangan 

Ingetlah, kalangan 
  

djadi lapangan advertentie djoega.   Batavs-Centrum IR.  Salehiaan 18, 

POMPHOLIN 

Ada sematjam obat 
Pe 

Kerdjanja tjepet 
dan menjenangken 

  

aar2 Europa. 

ga abonnement bocat MAN ian 

f5— selapa: atawa 12 nomer, f 2.50 setengah taon afawa 6 nomer, Dem 
berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer. 

“dan loeas oentoek reclame dan advertentie. 

' Menghadepi Kak besar 'dan menjenangkenj tariefnja rendah dan berlang- 
| ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa, 

Regentschapsraad atawa Reg. Werken jang terkemoedi 
| oleh” Regenten, jang kebanjakan. memimpin fjabang P. P. B. B. bisa men- 

Perminta'an langganan atawa perijontoan Pemimpin, moeatadver- 
| tentie alawa tarief, serta masok lid P, P. B. B. toelis pada. 

    p. B. B. dah dibatja oleh anang 

Administratie. 

Kedjaksan Las 

Ildan nona2 akan membikin betos! ba- 
'rang2 seperti terseboet dibawah ini: 
tr, Speda 2. Bedil 5. Mesin bitjara| 

IOfocca bisa membikin betoel dan 

iMenoenggoe kedatangan togan2, njo- 

  

H nenaunana 
Reparatie-Atelier 

ai 

Adalah adres oelian Iakang sibna? 

(gramophoon) 4. Mesin mendjait (naai- 
machine 5. Mesin toelis (schrijima- 
chine) 6. Lontjeng 7. Erlodji 8. Per- 

membikin baroe perkakas 
meubel-meubel d.LI. 

Tjobalah, tentoe akan menjenangkan, 
sedang harga selamanja kita reken 
dengan pantas. 

roemah 

nja2 dan nona2, 

Hormat kami, 

Eheribon 

kakas muziek 9. Lampoe- lampoe dl. 

  

  

SAWAH BESAR 56, 

o€roesan: 

menjalin kedalam berbagai-bagai   

Kantor Oeroesan Pengadilan 
: (Rechtszakenkantoorl| : 

5 "aEN MOHAMMAD YAMIN 

Tel. Wel. 3799, 

Kantoor- oentoek mengoeroes perkira dimoeka pengadilan 

oentoek Merken, Faiilissement Overschrijving, djoega oentoek. | 

incasso, belasting, informatie, administratie, hak “ 

tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomie, djoega salin 

Satoe-satoenja kantor Indonesia di Djakarta. Diboeka tiap hari 

dari p. 8—1 pagi dan p. 3.50—5 sore. Oentoek orang tidak 

mampoe hari Selasa dari poekoel 1—5 sore. 

BATAVIA-CENTRUM 

bahasa.   
  

  

  

    »EXPRESSE Reparatie-Atelier. 

N.B. Specialist oentoek overspannen 
dan besnaren van Rackets dari harga | 
f 350 sampai i 7.50.     Paviljoen) Telefoon No. 3071 WI, 

na 

    

   

   

  

   
   
     

     
Sean 

Harga per Flesch . 

Nona, ia Ca, 
Koetge « 

POMPHOLIN 
  

Obat penjakit koetoe 
air, koerap, koedis, 
beroentoesan dan 

panoeh 

Djagalah kamoe poe- 
nja kaki! 

Moesnakanlah penja- 
kit koetoe-Air! 

  

. F 0,50. 

« LEO : | Bisa dapat beli dimana-mana toko. abs jang men- 

, djocal obat. Kapan tida ada boleh teroes pesen di kami 

'poenja Toko. 

s. Djika kirim wang 0, 60 dikirim franco 1 botol Pompholin 

A '£ Prijscourant obat2 boleh diminta dengan pertjoema 

  

@Bangu dy sinusik pagar” 
Oleh k 

SAEROEN 
Bagian ke VI 

MENJINGKIRKAN DIRI, 
41 

»Neen, mes Aha din oentoek 
'menghidarkan ini". 

Oemar pandang | Soetijah dengang 
tidak kata soeatos apa. 

Sementara ito€ Soetijah toengkoel- 
kan kepatlanja,'perlahan-lahan idoeng- 
nja berwarna semoe merah. 

Oemar masih tidak tahoe apa jang , 
ia berboeat. Ia akam “ berdiri tetapi 

'Soetijah ini kali beranikan diri oen- 
toek pegang tangan Oemar: 

“Tidak, tidak, Djangan saja diting- 
galkan doeloe, Saja akan omong se- 
dikit. Doedoeklah doeloe Oemar !“ 

,Soesah benar ini oeroesan, Tetapi 
sekarang kau tinggal pilih, saja atau 

#sih . banjak  oeroesan. 
Ipernah alamkan seperti ini. 

torang 

Importeurs 

K. ITO & Co. 
Molenvliet West No, 203 Batavia Telf. No, 293 Batavia 

dia, dan tidak perloe lagi mesti ma- 
Saja beloem 

»Oemar, sabar, sabar doeloe", 
“Tidak bisa. Apakah kau kira 

- tidak loeka rasa hati saja waktoe 
kau kata ,,tentoe saja kenali pada 
soeami saja sendiri“ dan ini kau 
'toedjoekan Soemardi“, kata Oemar 
sembari tada ngambek sebabi ia lantas 
peras bibir serta mentjereng. esperti 

sedang .memikir soal jang 
roewet, 

Saja tidak maksoedkan begitoe 
Oemar. Djangan salah sangka jang 
menjebabkan saja djadi sedih. O 
Gemar vi 

.Ja, saja beloem pernah alamkan 
begini, barangkali memang hoekoem 
Allah pada saja hoekoeman apa jang 
saja berboeat doeloe sebeloem. saja 
ketemoe kau". 

,Allah sifat moerah Oemar. la 
akan hampoerakan kau asal djangan 
berboeat lagi hal iang menjakitkan 
'hati orang lain“. 

,Keada'an begini tidak boleh lama- 
lama lagi. Saja rasa hanja kau mesti 
Hekas kawin dengan saja atau soeroeh 
saja pergi djangan sampai ketemoe   lagi ..... at   

Oemar oetjapkan itoe perkata'an 
sekarang dengan toengkoglkan kepala, 
tangannja kanan pegang kepala de- 
ngan djari-djarinja ditoesoekan pada 
ramboctnja, sehingga itoe ramboet 
jang tadinja beres tersisir sekarang 
djadi roesak dari doedoeknja ma- 
sing-masing. 

Oemar, djangan seperti anak ke- 
tjil. O Pangeran, Goesti jang Maha 
Soetji haroes bagaimana saja ber- 
boeat”, mengeloeh Soetijah dengan 
menangis. 

Lantas sesoedah beberapa sa'at 
diam, Soetijah oesap-oesap air mata- 
nja dengan  oedjoeng kebajanja 
kata : 

,Jang paling baik tjoema begini, 
Saja akan singkirkan diri dari sini" 

sApa?“ akan tinggalkan saja P4 
tanja Oemar dengan kesedihan. 

»Ja, sebab tidak bisa lain. Harap- 
lah jang mengarti Oemar, Saja di 
sini sekarang soedah terang tidak 
bisa bikin senang pada kau, poen 
tidak bisa bikin senang pada diri 
sendiri. Dari sebab-itoe baiklah saja 
singkirkan diri centoek mendinginkan 
pikiran dan toenggoe sampai dimana 
nanti nasib diri saja". 

Sekarang Oemar berdiri dari tempat 

  

bahoenja. 

Agenten         

  

Kabagoesannja ramboet ada 

makotanja orang perempoean 

Pendjagaan jang paling sampoerna boeat 
bikin toemboeh dan k 
ramboet, serta jlangken 
tjoema minjak ramboet Haarolie , GALE- 
NICA“ jang baik kwaliteitnja dan 'haroem 

Per flesch 50 gram prijsnja tjoema F 0.30.— 

Bisa dapat beli diantero tempat 

Verkoop Agent voor West-Java 

Ong Kian Tjeng, Molenvliet Batavia-Stad. 

Verkoop-Agent voor Cooperatie - 

Abdulkadir bin Ishak. Karet Batavia-C. 

Chem, Handel :, SEMEROE“ Sawah Besar 

Tjoa Keng Seng. Belinjoe (Bangka). 
Oey Tiang Tjaij, Slawie. 

Bordir Modiste ,,Bie Seng" 

Batik-Handel ,,Go Kang Ho“ 2 8 

Hoofd-Depot Patent-Medic : Handel 

“GALENICA" 
Tanah Abang 34, 

watken akarnja 
telnja ketombe, 

Batavia-C, 

Pasar Baroe Bandoeng 

”     Batavia-C. . 

  

  

  

  
berdiri di Soetijah 
senderkan kepalanja pada badan 
Oemar jang kena di sebelah iganja 
di bawah. 

»Neen lieveling. Djangan kau bikin 
Inelangsa badan sendiri. Biar saja 
sendiri jang akan oeroes itoe hal. 
Biarlah tinggal di sini, atau toeroeti 
voorstel saja tempo hari ke Semarang 
dengan saja, Penhidoepan tidak ada 
'artinja lagi bocat saja djikalau kau 
tidak apa. Djangan tinggalkan saja' . 

»Tidak Oemar, biarlah saja semen- 
tara pergi dari sini dan akan me- 
minta pada Allah soepaja sampai 
beresnja ini perkara, lantas saja ikoet 
kau dimana sadja adanja". 

sSGIA  fakoetsmun vi Saran takori, 
bahwa djikalau saja idzinkan kau 
lantas tidak 'akan kembali lagi pada 
saja, saja ta' akan ketemoe lagi de- 
ngan kan“, kata Oemar, 

»Itoe  djangan koeatir Oemar, Saja 
mentjinta pada kau, tetapi saja tidak 
begitoe koeat sebagai orang lelaki, 
sebagai kau, Kasihkan saja tempo, 
biar tempo sedikit waktoe sadja. Saja 
akan kembali pada kau djikalau 
oeroesannja soedah beres", 

,O Soetijah, djiwa saja serahkan 
oentoek perlindoengi kau. Djangan 

samping korsi. 

  doedoeknja, mendekati Soetijah, Ia selempang pada ini hal, Saja merasa 

TOEAN-TOEAN DN NJONJ42 PFRLOE PAKAI 

1. Ketoe oedeng roepa-roepa model 

2, Batikan dan saroeng2 plekat 

- 3, Topi Panama Radjapolah, 

4. Petji beloedroe. slof2 dan troempah 

5. d.LI. barang jang ditanggoeng 

koeatnja dan harga menjenangkan 

Koendjoengiah 

TOKO E.M, MOECHTAR 
Ketoe oedeng makerij Noord Passerstraat 1 

BANDOENG 
Djoega Agentschap: Djamoe tjampoer sari, Bedak Sari Pohatji 

dan Tablet sportman jang terkenal 

derita 

  

berat sekali kau akan pergi dari sini 
tidak dengan saja". 

»Habis bagaimana, toch tidak bisa 
seperti sekarang ini. Biarlah saja 
pergi dan toenggoe sampai beres- 
Na 

Oemar oesap-oesap ramboet Soe- 
tijah. Tangannja kebawah pegang djang- 
goetnja Soetijah jang moengil. 

»Oh Oemar, saja tidak koecat men- 
ini semoea Djangan berboeat 

jang terlarang lebih doeloe. Nanti 
HA lagi jang poenja saja melainkan 
au 
Kenapa kau seperti orang jang : 

tidak mentjinta pada saja. Nampak 
dingin  sadja" ' 

,Oertar, djangan samakan saja 
dengan perempoean lain. Dalam hati 
hanja Goesti Allah jang tahoe“. 

Njonja Koosman masoek ke dalam, 
dekati lemari dan boeka pintoenja 
dengan ditoetoepkannja kembali de- 
ngan bersoeara keras. Barangkali 
maksoednja sebagai sindir jalah tidak 
soeka melihat itoe dosa orang men 
djadi vry, tidak hanja doedoek ber- 
hadapan. 

Akan disamboeng, 
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