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eladjaran ng - jai-ramai, Oleh karena 

m. Volksraad tentang perkara pem 
san-saroeng palikat menerangkan 

Igan tandas tidak adilnja djikalau 
pentingan perdagangan Nederland, 

aloe diteroetamakan dengan me- 
gikan kaoem Consumenten di Indo- 

:Dan seoemoemnja, soepaja 
derland memperhatikan djoega ke 
fingannja Indonesia dengan Rakjat 

hoeboeng dengan ini, Pemerin- 
ta: ,Tidak benar !“ 

| Tidak sekali-kari Nederland memen 
ingkan dirinja sadja, dengan meloe- 
akan sama “sekali Indonesia, Sebab 

sadja. Dan dengan perkataan ini. 
eringsgeruachtigde di dalam Volks 
“menjeboetkan safoe, doea, tiga 

mpai toedjoeh handelsverdragen (per 

moetakatan perdagangan) jang ditanda 
tangani oleh Nederland dengan lain2 

seri, seperti Spanje, Denemarken 
Duitschtand, di dalam permoe 

tan? mana, Indonesia mendapat 
delspolitiske voordeelen,” keoen 

n politiek dagang, dari Neder 

celah singkatnja perkataan2 dari 

'pemerentah itoe, apa jang di 
eleh Pers poetih itoe mendjadi 

»speladjaran“ oentoek toean 

jika kita disini mempoenjai Staats- 
en dengan setjoekoepnja, kita bisa 

itoe. tjontoh2 dengan satoe, 
idan barangkali tiga poeloeh 
sverdragen dan handelstractaten 

. ditanda-tangani oleh Nederland 

gan beberapa negeri asing satoe 
atoe, afau dengan beberapa negeri 
2 bersama2, dalam permoefakatan2 

. djoega diperhatikan kepenti- 
ja negeri Indonesia sebagai satoe 

an dari keradjain Nederland. 

|. Dengan perkataan lain, kita poen 
mengakoei dan mengetahoei dengan 
sepenoehnja, bahwa di dalam permoe 
fakatan2 internationaal jang kebanja 
kannja gelap itoe, tentoe sadja Indo- 
esia poela mesti diperingatkan dan 
berikan bagaiannja sebagai satoe 
erah dari satoe negeri, 

|. Ini kita pandang boekan seperti 
oerahan hati lagi (gunst), oen- 

ek apa kita mesti gembira hati, 
seperti satoe ,dure plicht”, ma- 

ek kewadjiban jang tinggi itoe, 
toek memadjoekan dan mening- 

1 kedoedoekannja negeri dengan 
kjatnja tanah djadjahan dan oentoek 

memadjoekan baik peroesahaan Be- 
nda maoepoen keradjinan anak ne 

eri sendiri (bevord 
n 'nijverheid). - 
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ionaal oempamanja, jang ditanda- 
i.oleh Nederland dengan bebe-     

     

  

Iperempoean dar pemasoekan 
dan. gambar2 tjaboel, djoega 

g di Indonesia. Pemboedakan 
eskan, pekerdjaan paksa dan 

madat dibatas dan diatoer, 
semoea pekerdjaan mana, 

bahwa Indonesia sebaliknja 

      
    

   

    
   

can “Thamrin, mendapat sedikit| — 

“, kata soerat-kabar Belan- | . 

rseboet, waktoe mendebat di| 

jangan kepentingannja sendiri |: 

' “ Fke iboe-negeri, seperti anak ketjil 

an satoe permoefakatan inter- | 

pertanjaan dalam 
: | Velksraad. 

.  Berbagai-bagai so'al. 

| Sebagaimana dikabarkan, pada pe- 
rioefoep persidangan ini dari Volks- 
raad, kepada anggauta2 akan diberi- 
kan kesempatan centoek memadjoekan 
-pertanjaan2 kepada pemerentah, De- 
tnikianlah toean Soetardjo akan me- 
nanjakan persetoedjoeannja pemeren- 
tah, djikalau kelebihannja bea loear 
biasa boeat pekeloearan rubber didae- 
rah loear poelau Djawa dan Madoera 

: . Moesim 

  

poen, disampingnja memberi banjak 
keroewedan, poen memberi kegembi- 

raan hati pada iboendanja. 

Pikirlah sendiri, djika perhoeboe- 
ngan diantara Nederland dan Indonesia, 

ada satoe perhoeboengan dari satoe 
»Soci€te Ikontine”, artinja dari satoe 

|maskapai diantara mana safoe peseroh 

(vennootJ. membikin semoea keroegian 
“dan jang lain diberatkan dengan semoea 
keroegian itoe. Ini tidak bisa terdjadi, 

karena bertentangan dengan pikiran) 
sehat, dan oleh wet poen terlarang. 

“Tidak, kita jakin bahwa toean 

Thamrin djoega mengetahoci bahwa 
Nederland itoe dengan tentoe soedah 

banjak berboeat oentoek Indonesia. 
Ini semoea orang mengetahoci dan 
menoeroetpengiraan kita adalah bahwa 
maksoednja toean terseboet, jang se- 
beteeinja jalah begini : 

| Soepaja Nederland dan Indonesia jg 

rapat bersama-sama dalam  oeroesan 
economie. Dan djangan seperti Minis- 

pereconomian doea daerah itoe, ,tidak 

memenoehi satoe sama lain“, sehingga 

Indonesia economisch berdiri sendiri! 
Dan Nederland hanja mesti memberi 

pertolongan  sadja, 

Keadaan ini, demikianlah kita rasa 

hendak dibilang oleh toean Thamrin 
haroes diperbaiki sedikit, Soepaja 2 

daerah ini, economisch lebih mentjo- 
tjoki satoe sama lain, Djika Twente 

Imesti ditolong, bolehlah saroeng pali 
kat dibatas, tapi Unilever dan Calve 
mesti lebih banjak memakai Copra In 
donesia dan tolonglah djoealkan lebih 

banjak ke Amerika itoe, dimana seka- 
rang ada kekoerangan, Toean2 De 

'banjak oentoeng, tapi karena apa harga 
kelapa di desa2 Indonesia hanja tiga 
roepiah seriboe boetir. Hapocs- 
kanlah bea2 pemasoekan teh, koffie, 
tembakau, goela etc, dari Indonesia 
ke Nederland. : 

— Dan lain2 rintangan begitoe matjam, 
jang mengoendjoekkan pekerdjaan ber 
sama2 oentoek terlepas dari djaman 

soekar. Djangan tolong-menolong se 
dikit sadja, tapi setjara satoe badan. 

2 # 

Sepatah kata sebagai penoetoep kita 
'soedah bosan mendengar, membatja 

| dan menoelis, nama toean Thamrin dan 
ditetapkan, bahwa per-|toean Thamrin lagi. Sekarang dan nanti 

diboelan Mei mintak ganti, dari toean2 
jang lain, jang masih ada didalam li- 
'koeran (koerang dari 30). Djaigan 
bersama-sama, tapi satoe per satoe, 
soepaja lebih senang dibatjanja peman- 
'dangan2 Volksraad dari pers poetin 
itoe, : ”      beri tioekoep kesenangan kembali 

  

5. D. 

rapat djadi bersatoe, mesti bekerdja| 

ter Colijn sendiri soedah kata, bahwa | 

Bergh dan Jurghens masih mendapat | 

22 lama" 
#dipergoenakan oentoek bibit kapitaal, |! 
soepaja bisa dicngkosi: pengoemba- 
raan pendoedoek “Djawa ke daerah2 
loear itoey ' FB 

toean Iskandar di Nata menanjakan, 
apakah pemerentah telah perhatikan 
satoe  artikei' dalam Java Bode jang 
moeat dakwaan2 heibat terhadap Al- 
gemeene Volkscredietbank : 

toean Feuilleteau de Bruyn minta 
keterangan apakah pendjoealan bauxiet 
kepada Japan tidak berbahaja, djikalau 
Gempamanja Japan berperang dengan 
negeri mana sadja, " 
'Toean Soeroso minta keterangan 

lebih djaoch tentang sebab-sebabnja 
itoe rampok-terreur di Madioen : 

Toean van Helsdingen minta kete- 
rangan apakah sebabnja soerat kabar 
kacem N.S. B. ,,Indie Hou Zee“, di- 
brangoes. t 

Selain dari pada itoe masih banjak 
anggauta2 jang madjoekan pertanjaan 
tentang berbagai-bagai soal. 

—9-—- 

. Gadji baroe oentoek personeel 

“Loonbelasting dibajar 
olehK.P.M, Ka 

Tadi pagi Directie K.P.M. Mewar 
takan kepada perseneelnja-keterangan2 
tentang itoe atoeran2 gadjih jang akan 
dilakoekan moelai tanggal 1 April, 
oentoek personeel jang berlajar dan 
jang tidak berlajar. 

- Pengoerangan gadji “akan ditinggi- 

belasting tidak akan diberatkan kepa 
da personeel, sehingga gadjih2 itoe 
hanja akan mengoerangi sedikit sadja, 

Premie perlajaran jang baroe, soe- 
dah ditetapkan soepaja semoea.keocen 
foengan2 dibagikan lebih. baik dianta 
ra semoea pegawai-pegawai. 

Gadjih2. oentoek personeel jang be 
kerdja didaratan, djoega mempoenjai 
jdasar dari 80pCt. dari gadji jang doe 
loe, dengan tidak akan dipotong oleh 
loonbelasting. 

—O— 

Sampai pada adjalnja, 

Diserang beroerte. 
Pada hari Minggoe jang baroelaloe, 

demikianlah orang kabarkan dari Se- 
rang, toean Verhaar, kepala sekolah 
H.LS, di “Serang, jang menginap di 
Hotel Vos alon-alon, hendak naik auto 
nja. Dengan tidak njana sekali, ia itoe 
stuur autonja teroes-teroesan mener- 
djang tembok, hingga bumpernja auto 
itoe roesak. Akan tetapi orang lebih 
kaget lagi setelah kedapatan toecan 
Verhaar mati dibelakang stuur.... 

Menoeroet pendapatan dokter jang 
segera djoega dipanggil, maka tocan V, 
itoe boekan lantaran itoe ketjelakaan 
auto, akan tetapi meninggalnja lantaran 
terserang beroerte. 

— G— 

Hasilnja pembitjaraan karet. 
Persidangan pembesar2 jang paling 

tinggi, jang kemaren diadakan di ista 
na Gambir, menetapkan pendapatan 
bahwa itoe pembatasan karet meme- 
noehi segala pengharapan. 

Sekarang sedang dipertimbangkan 
oentoek memberi premies kepada me 
reka jang tidak akan membikin karet. 

— G— 

Gempa boemi di Rusland Selatan. 

Moskou, 21 Jan. (Aneta-Trans- 
ocean). Kota Baloem dan beberapa 
daerah lain di bagian Selatan dari 
Sovjet-Rusland, diserang dengan teroes 
menoeroes oleh gempa boemi. 

Berapa banjaknja keroegian, beloem 
diwartakan. - 

jabang Ia 

Perselisihan Tiongkok-Japan. 
Tentara Tiongkok 
oendoerkan diri. 

Tokio, 22 Jan. (Aneta-Iwaki) Dari 
Peiping diwartakan, Generaal Soeng 
Che Yuan menerangkan kepada Pers 
bahwa ia telah berikan perintah kepa 
da bala-tentaranja soepaja mentjegah 
semoeca perkelahian dengan bala-ten- 
tara Japan dan oendoerkan diri itoe 
daerah jang diperselisihkan.   

LN Na MEN ena aa an 

diterbitkan 

    

Tiongkok dan menerangkan bahwa 
mereka maoe “pandang ini kedjadian 
Sebagai satoe perselisihan ketjil sadja. 

5. O— 

Dilarang masoek. 
Soerat kabarming- 
gocan Duitseh. : 

Dengan bestuit Gouvernement ada 
ditetapkan, menoeroet besluit dari 31 
Januari 1920 No 3X, dalam mana di 
atoer perkara melarang masoeknja fji- 
takan. tjitakan jang” melanggar: keterti- 
ban oemoem, . bahwa soerat kabar 
Der Stiir mer (Deutsehes Wochen- 
biatt zunr Kampfe um die Wabrhaitt), 

oleh Julius Streicher di 
Nurnberg etc. ctc tidak boleh masoek 
dalam daerah Indonesia. 

—O— 

Bandjir besar di Atjeh. . 

Kretaapitidakbisa djalan 

Aneta kawatkan dari Kotaradja, se 
bagai kesoedahannja hoedjan jg besar 
sekali, 3 djembatan diantara Sigli dan 
Samalanga soedah dibinasakan oleh 
air bandjir. ! 

Perhoeboengan diantara doea tempat 
itoe dengan djalan raja, distop oentoek 
5 hari, sedang perhoeboengan kreta- 
api distop boeat barangkali 3 minggoe 

—09 — 

Itoe ketjelakaan auto di Semarang, 

Aneta kawatkan dari Kendal, bahwa 
keadzannja itoe Gaal dan Bram Belt. 

kan sampai 20pCt. akan-tetapi loon- |jang sekarang ada di roemah sakit C. 
B.Z. di Semarang, menjenangkan. 

Kemaren pagi hari Senen, majitnja 
Frits Bolt soedah dikoeboer dari C,B.Z. 
Semarang. Sekolah H.B.S. dari nama 
Frits ada seorang moeridnja, ditoetoep. 
Perhatian dari publiek banjak sekali 
jang djoega kelihatan banjak karang 
kembang. 

Maa pe 

Oentoek fabriek Goodyear. 

Kapal-api ,, Palembang” mengangkoet 
dari Amerika banjak masing2 oentoek 
fabriek ,, Goodyear”” di Bogor. 

ge 

Perkelahian . di kapal. 

Aneta kawatkan dari Benkoeltoe, 
bahwa kapal-api ,Sioet van der Beele 
dari K.P.M. balik lagi ke Benkoeloe 
sesoedahnja berangkat ke Padang, oleh 
karena di atas kapal itoe ada kedja- 
dian perkelahian.. 

Djoeroemoedinja diserang “dengan 
pisau oleh toekang masak dan men- 
dapat 2 toesoekan di sebelah bela- 
kangnja. " 

Toekang masak itoe dirrasoekan di 
dalam pendjara dengan preventief se- 
dang djoeroemoedi dirawat di roemah 
sakit di Benkoeloe. 

aj AA 

Directie Aneta, 

Persidangan oemoem jang loear bi- 
asa dari kaoem Aandeelhouders dari 
»Aneta” mengangkat t.t. MP, Salomons 
Jr. dan J.J. Dokkum sebagai Directeurs 
dari Aneta. 

—0— 

Mintak berhenti, 

Dengan officieel, dikabarkan dari 
Bogor kepada Aneta, bahwa dilepas 
dengan hormat atas -permintaannja 
sendiri, moelai pada tanggal 24 Maart, 
1935, Prof. Mr, Van Kan, anggauta 
dari Raad van Indie, 

Idem, moelai pada tanggal 23 Pe- 
bruari 1935, A. P. Lens, Assistent-Re- 
sident ditanah Djawa. 

aga 

Lagi ketahoean adanja ketjoe- 
rangan dan penglepasan 

: besar, 
Dari Soerabaia Aneta kemaren me- 

ngabarkan : 
Menoeroet Ind. Crt. di kantoor 

Sectie-Beheerder dari Irigatie-afdee- 
ling Pekalen Sampean di Kentjion, ada 
ketahoean penggelapan besar. Sampai 
seberapa besarnja ini penggelapan 
malahan tidak bisa ketahoean. Hanja 
ketahoean adanja ini penggelapan, 
ialah waktoe melakoekan pekerdjaan2   

  

Ditarbitkan oleh: 
. Drukkery ,PRMANDANGAN 

Dir. R. H. O. DJOENAEDI 
Kantaar, Sraca H7 Bar Cenrram 

HARGA LANGGANAN i « 

lndonesia satoe kwartasi , f 450 

0.1 5.50 aa Locar ludonesis , 

Boleh dibajar boelanan, tetapi 

brenti haroes diachir kwartaal, 

». Tarief . advertentie, ketrangan pada 
: administratie, 

tuna menteng an, : - nia 

Losse nummer 
4 

10 Cent 

idi Tanggoel jang bagian ke 13, dan 
ini penggelapan moestinja dilakoekan 
moelai tanggal sebeloemnja Provincie 
mentjampoeri tangan dalam 'hal ini 
pekerdjaan Irrigatie. 

Penjelidikan mendjadi sangat soe- 
karnja disebabkan beberapa oeroesan 
administratie tidak ada lagi. Begitoe 
masih soekar oentoek diselidiki pe- 
gawai2 mana jang doeloenja bekerdja 
disitoe, 

—O— 

Ada apa antara Inggris dan Italie ? 

Officierltalie dicri- 
tiek dengan pedas. 

Anefa-Reuter tanggal 18 Januari jang 
laioe mengawatkan dari Rome, bahwa 
Soeatoe rapport dari fihak Inggris ten- 
tang itoe pertempoeran jang beloem 
selang berapa. lama terdjadi. dibatas 
negeri Italie dengan Ethiopit, sekarang 
soedah dioemoemkan, Dalam itoe rap- 
port soedah didjatoehkan cri- 
tiekjang sangatpedaster- 
hadap sikapnja Officier 
jang memegang commando 
dari Italie jang dikatakan tidak 
bisa dibikin baik dam sikap 
keras. : 

Itoe -rapport Inggris jang ditanda: 
tangani oleh oetoesan Inggris, jaitoe 
Luitenant kolonel Clifford dan lain2 
anggauta dari Commissie batas Negeri 
Inggris dan Ethiopie, djoega .itoe 
rapport ada mengatakan bawa se- 
bocah mesin terbang Italie ada mela- 
jang diatas tempat berkoempoelnja 
itoe Commissie, dimana ada terkibar 
bendera Inggeris, dan seboeah senapan 
mesin ada ditoedjoekan kepada tem 
pat itoe Commissie jang soedah me 
ngoendoerkan diri dari |tempat jang 
mendjadi perselisihan terseboet. 

Selandjoetnja "didalam itoe rapport 
ada diterangkan bahwa officier Italie 
seringkali membikin gagalnja pertjo- 
baan2 dari Commissie Inggeris oen- 
toek mendamaikan dan jang berdiri 
sama tengah, dan sering 'mengantjam 
akan 'mengommando beberapa ratoes 
serdadoe, djika Commiwsie menolak 
akan mengaboelkan mereka poenja 
permintaan2. 
Commandant balatentara Italie, Ka 

pitein Cinmaruta, moengkir bahwa me 
reka ada mengatjoekan satoe senapan 
mesin terhadap itoe Commissie, 

— 9— 

Kapai terbang karam. 
Penoempang dan 
post tertolong. 

Parijs, 21 Jan. (Aneta-Havas) 
Kapal terbang jang mesti toeroen di 
atas air (watervliegtuig), dari dienst 
penerbangan post dari Marseille ke 
Saigon, pada tanggal 20 Januari jbl, 
poekoel 12,40 soedah terpaksa mesti 
toeroen oleh karena angin jang keras 
sekali bersama hoedjan saldjoe. 

Lantaran kapal-terbang itoe toeroen 
di tengah2 laoetan, 30 Mijl sebelah 
Barat-Kidoel dari Santa Maria di 
Luca, 

Kapal2 penarikan (sleepbooten| jan 
ada di sekitar itoe tempat soedah d 
minta pertolongannja, sedang perhoe 
boengan radio telefoon bekerdja teroes 
dengan ttoe kapal-terbang, jang bisa 
naik lagi. 

Kemoedian, salah satoe kapal pe- 
narikan bisa mengambil penoempang2 
dan post dari itoe kapal-terbang, dan 
teroes dibawa ke Bari di Italia, poe- 
koel setengah 9 malam. 

Kapal-terbang itoe tidak bisa dapat 
tertolong dan teroes di laoet. 

sn) san 

Pembitjaraan Armada. 

Barangkali akan: 
dilandjoetkan. 

Londen, 21 Jan. fAneta). Perse- 
diaan pembitjaraan tentang perdjan- 
'djian armada jang tidak selang berapa 
lama soedah diberhentikan, barangka 
li akan dilandjoetkan nanti pada boe 
lan Juli, sebagai hasilnja dari pembi 
tjaraan antara oetoesan2 Japan dan 
Engeland jang telah diadakan pada tg,   18 Januari jang baroe laloe,    

  

  

  

  



    

     
     

  

   
          

   

  

   

    

  

   
    

    
   
   

    

    
    
    

   
    
     

   
   

      

  

     

   

    

  

    
    
      
      

  

     
    
    

    
     

   

    

    
    

   
   
   

     

   
   
   
   

    
   
    

          

    

   

    
   
   

   

  

     

     
   
   
   
     

    
   

     

  

| sebab Frankri 

— tahan, maoe 

' toedjoei oleh itoe ne 
— drag di Versailles, « 

djaan dari keloearga Aa Td 
Karena, katanja, Habsburg itoe berarti 

. maian oemoem” sadja. . ...... 

'soehl Sampai sekarang administratie kita 
dil @alimasih sadja kebandjiran soerat2 dari 

ankriik engganan jang menanja mereka beloem 
. “stemal mendapat balasan atau lain2nja. 

dan Italie telah dimoefakatkan ad 

  

       

   
      

    

  

       
   

    

Negeri-negeri jang tadinja terhitoeng 
. mendjadi pe oetnja Frankrijk dalam 

     

  

hoedjan dan at g 
oek keb: 1 

ma 1 :, 

   di Parijs,. D: 

moerah hati terhadap ' Italie, jang 
'mendjadi pembelanja negeri-negeri 
Oostenrijk dan Hongarije. 
Apakah Frankrijk-itoe telah berboeat 
oentoek. kita”, demikianlah masing- 
masing negeri dari Entente Ketjil te- 

Dan perkara dang mendjadikan ke- 

  

| masgoelan hatinja mereka ifoe, jalah 
dalam pact di Rome    itoe satoe kalima 

& 

| bahwa: ,,masing-masing fihak bermoe- 
fakat soepaja tidak akan bertjampoer 
dalam oeroesar dalam dari Oostenrijk”. 
Dengan adanja permoefakatan itoe, 

   

maka Frankrijk dan Italie itoe tidak 

akan m nggoe politiek dalam ne 

   itah di Weenen atau geri dari Pemerint: Weene 
tjampoer tangan maoepoen tidak akan 

tjampoer bitjara, djikatau dalam ne- 

Oostenrijk- kembali 'ada peroe-| eri | 

Soean  politiek seperti doeloe dalam: 

tahoen jang IAOe,, .c..i 
'Sebagaimana orang tahoe, dalam pe- 

Para kaoem Br, boelan Juli 

1934, dalam peroesoehan mana Kan- 

selier Dollfuss diboenoeh, maka Ita- 

lie'laloe “bersiap” diwatas Italie dan 

Oostenrijk, dengan maksoed tjampoer 

- membela kemerdekaannja Oostenrijk, 

| Sikap Italie itoe menimboelkan kegon 
tjangan di Europa Tengah, dan ka- 
bara uegeria Batente Ketjil sama2 
bersedia mengirim tentara ke Oos'en- 
rijk, begitoe lekas tentera Oostenrijk 
masoek.. : 

Be 2 

  

   

Dengan adanja permoefakatan itoe, 
maka Oostenrijk boleh berboeat sesoe 

  dalam oeroesan pemeren- 
poen dalam oeroesan tjara 

'nja pemerentahan. Inilah tidak dise- | 
geri2 bikinan ver- 
dan mereka itoe 

djikalau Oos idak maoe tinggal diam, tidak maoe tinggal diam, Sa Reel 
tenrijk kembali mendjadi 

“Selain dari pada itoe, maka negeri2 
tadi djoega minta soepaja Frankrijk 

berserikat dengan Sovjet Rusland, 
djikalau kembali Polen dan Duitschiand 

| tidak maoe toeroet dalam Pact Locar- 

no dari Europa Timoer, jang mana 

menetapkan persamaan hak kepada 

anggautanja dan mendjaoehikan sesoea 
toe hal jang bisa memberikan petjide 

raan dan peperangan. Perkara ini di 

setoedjoei djoega oleh Sovjet Rusland 

dan djoega oleh negeri2 jang terikat 

dalam Balkan Pact, jaitoe Griekenland, 

Bulgarije dan Turkie. 

Demikianlah dalam kebandelan ter 

hadap itoe pact di Rome, maka ne 

geri2 Entente Ketjil, Rusiand dan 

negeri Balkan  semoeanja, bersatoe 

Bdg AA ea Ana 

Soenggoeh ketjewa -sekali sikapnja 

negeri2 ketjil. itoe, jang didjadikan 

atau diperloeaskan ,bij de gratie" — 

atas: “koernia'annja — negeri2 besar, 

jang mana bermaksoed menegoehkan 
perdamian coemoem, 

Bagi Italie sendiri, ia tidak akan 
perdoelikan sikap demikian dari ne- 
geri2 Entente Ketjil, Rusland dan Bal- 
kan. Fascist Italie pertjaja penoeh 

- 

. pada kekoeatannja sendiri akan mem- 
bikin boengkam moeloetnja jang tje- 
'rewet itue. Akan tetapi Frankrijk me- 

| rasa sajang bagi kedoedoekannja dji- 
| kalau negeri2 itoe membalik belakang 

| padanja. 

Bagaimanakah nanti ? 

Kita rasa,-bahwa negeri2 jang seka 
rang ini bersatoe hati dalam kebande- 

Ian, akan mendjadi bersatoe hati djoe- 
ga dalam perkara menerima baik pact 

i Rome itoe. Mengalah ? Tidak, per- 
kataan mengalah atau kalah, tidak ter 

— moeat dalam kitab kamoes diplomatie 
sekarang, Mereka itoe tjoema. ,merasa 
poeas" dan - , memperhatikan perda- 

CKN 

goe- (warta administratie. 

:Habsburg”, | 

  

joena meringankan ongkos. 
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Disini kita kabarkan bahwa soerat2 
liang diterima oleh administratie bila 
dianggap boleh dioemoemkan toean2 
jang bersangkoetan bisa batja dalam 

Hal onkost Raad Agama. 

Seorang ,,Pendengar“ toelis pada 
kita: PER 
. Goena kepentingan erang ramai ter 
paksalah saja mengoeraikan apa jang 
telah saja lihat dan dengan fatsal on 
kost Raad Agama jang tidak masoek 
dalam fikiran saja, sebagai dibawah ini: 

| Didalam boelan September 1934 se 
orang sahabat saja telah minta pada 
Raad Agama Betawi, soepajaditetapkan 
djadi ahliwarisnja ia poenja paman jg 
telah meninggal doenia, dengan bajar 
onkost Raad Agama f 20 tetapi dida 
lam vonnis itoe hanja diseboet onkost 
nja f 5 sedangan kwitantiepoen tidak 
diberinja. 

Hal ini jang mendjadikan ragoe2 
dalam hati, mengapakah Raad Agama 
tidak maoe memberi kwitantie, Inilah 
menimboelkan roepa doegain tidak 
baik boeat Raad Agama, 

Menoeroet boenjinja Koninklijk Bes 
luit 10 Januari 1882.no. 24 fstb. 1882 
no, 152) Art. 4, semoea onkost jang 
didjatoehkan oleh Raad Agama pada 
partijen mesti diseboeitkan dalam von 
nis, 

Sebagaimana jang saja telah diseboet 
kan didalam vonnis onkostnja terseboet 
hanja f5.— saja merasa heran oleh 
karena kwitantie djoega tidak diberinja. 

PNG MEN na rbel»Sekarang saja menanja pada diri 
djikalaw Naa ut munbkyia sendiri boeat apakah oeang jang 
rani mengindj: geri O f 15 itoe? 

Oleh karena itoe saja mengharap 
soepaja toean Resident dan Boepati 
menjelidiki hal ini dan perintahkanpada 

| Raad Agama soepaja soeka memberi 
kwitantie pada semoea orang jang 
membajar onkost Raad agama. 

ag N 3 —09— 

—. Perkelahian doea djago. 
Berachir dengan serie. 

Semalam di Gang Boengoer Ketiil 
Bt-C, soedalfi kedjadian perkelahian di 
antara doea orang Indonesiers, jang 
mendjadi sebab jalah lantaran perem 
poean. Doedoeknja perkara kira-kira 
begini : 2 

Soedah mendjadi soesatoe kebiasaan 
dimana sarangnja orang djahat |Koe- 
poe-koepoe malam) disitoe ada berdiri 
seorang djagoan Likin- begitoelah na- 
manja. Setahoe lantaran satoe dan lain 
sebab L. soedah bertjektjok moeloet 
dengan seorang Indonesier Ambon, 
sehingga perkelahian terdjadi, jang ber 
'kescedahan didalam ini perkelahian L. 
hampir2 kena knockout sebab dibagian 
moeloetnja  banjak mengeloearkan 
ketjap. 5 

. Lantaran banjak orang jang memi- 
sah, itoe pertandingan dibikin serie 
sadja. A3 

Alhambra. 

Tadi malam soedah dipoetar satoe 
film jang sangat menarik hati, dengan 
nama, ,Remote Control”, 

Disitoe mentjeriterakan, bagaimana 
giatnja seorang moeda dapat madjoe 
bekerdja pada seboeah radio-station 
jang soedah 'roesak. Pekerdjaannja 
mendjadi' seimmpoerna, sebab hatinja 
penoeh kegembiraan dan nafsoe kerdja 
semangkin koeat, disebabkan tertarik 

Ihatinja oleh seorang nona manis sau- 
dara dari kenalannja. 

Sebeloem ini film dipertoendjoek- 
kan, selebih doeloe dipoetar film pe- 

tjoean jang. menertawakan penonton. 

Djoega djangan loepa, djaga hari 
mainnja! Nanti tgl 1 Februari akan 
dipertoendjoekkan poela, satoe film 
jang bernama ,,Id-Ka-Chand”. 

Ini dia film baroe, keloearan dari 
Hindoestan 100 pCt dapat memoeas- 

ranan jang mena'djoebkan penonton. 
— 0 — 

Rapat tahoenan P.K.M. di Pendopo 
—. Ardjoenaschool Mr.-C, 
Keterangan lebih djaoeh 
dan soesoenan bestuurnja. 

Kemaren dengan singkat telah ka- 
barkan tentang rapat-tahoennja P(er- 
koempoelan) Kl(ematian)  M(eester- 
Cornelis), maka ada goenanjalah kita 
sadjikan lagi jang lebih landjoet seperti 
terseboet dibawah ini :   Rapat di boeka poekoel 9.15 dan di 

ini hari terlihat bahwa Rapat banjak: 

dopo poekoel 9telah penoeh, walau- 

silahkan membatja notulen Rapat Ta- 

mandangan disana-sini, penoeh keloe-| 

kan penonton, penoeh keanehan kehe- 

    

koendjoengi oleh 260 anggota. Pada 

jang memperhatikan, sehingga Pen- 

poen oedara mendoeng, 
Oleh. Ketoea di 

    

    

a T. Djajaperwata 

(Salemba Tegalan) telah meninggal 
doenia, sehingga karenanja beberapa 
anggota di resso 

  

   | mengoendjoegi Rapat ini. 

| Ketoea membilang banjak terima ka- 
Isih kedatangan Njonja2 dan Toean 
jang soedah soedi memboeang tempo 
goena menghadliri Pertemoean ini dan 
djoega kepada T. Djokosarwono, goe 
roe Kepala Ardjoenaschool jang telah 
memberi Pendapat ini oentoek perte- 
moean dengan gratis 

Sebagai kebiasaan, Penoelis diper- 

hoenan pada tg. 22 April 1934 diloods 
Restaurant Nieborg. Diantara jang had 
lir ta'ada jang menambah atau mero- 
bah Notulen ini, maka Rapat disjahkan. 

Diterangkan dengan singkat oleh Ke 
toea  maksoed Pertemoean Hari Raja 
Idhoelfitri, walaupoen boleh dikatakan 

telah basi. Sesoedah ini diminta kepada 

jang hadlir soepaja memadjoekan per 

tanjaan2 atau critiekan terhadap ver- 
slag P.K.M. jang telah dilampirkan de 
ngan soerat oendangan, soepaja seloe 
roeh anggota sebeloemnja dapat mem 

peladjari lebih doeloe. 
Oleh beberapa anggota dimadjoekan 

critiekan dan pertanjaan kemoedian 
verslag disjahkan oleh Rapat. 

Oleh T. Mangkoerat “dimadjoekan 

pertanjaan tentang wang jang digelap- 

kan. Hal ini. didjawabnja oleh Ketoea 

bahwa Peng telah mendatangi T.Mr. 
Moh. Yamin goena minta advies oe- 

roesan.ini Mr. Yamin memberi ketera- 

ngan, bahwa hal ini masih dapat di 

toentoet lagi, hanja poetoesan terserah 

kepada Rapat ini. Setelah diberi voor- 

Tichting dengan pandjang lebar, maka 

diminta soepaja di-stem. 

Hatsil stem ternjata bahwa soeara 

terbanjak minta dibebaskan atau tidak 

perloe diminta kembali lagi wang ig. 

telah digelapkan (f 349, —), oleh kare 

na jang menggelapkan teiah mendja- 

lankan hoekoeman 10 boelan. Selan- 

djoetnja dikemoekakan oleh sdr. Ke- 

toea, bahwa "wang itoe wang kas se 

hingga semestinja anggota menoetoep 

lagi kekoerangan ini. Semoea jang 

hadlir sanggoep menoetoep kekoera- 

ngan ini, jaitoe 50 sentiap2 anggota, 

akan tetapi diangsoer dalam 10 boelan. 

Beberapa oesoel dari Pengoeroes: 

toelage Bendahari, Symbool P.K.M., 

tarief persewaan koersi dan djoega 

rantjangan membeli barang2 Inventa- 

ris sebagai piring, tjangkir dan lain2 

ldjika wang kas mengidjinkan) diteri- 

ma oleh Rapat. -Djoega perajaan tiga 
tahoen . berdirinja P,K.M. nanti pada 

tgi, 17 Februari 1935 diserahkan ke 

pada Pengoeroes. BA : 

Setelah pauze lamanja 15 menit, 

sampai pada waktoenja pilihan Pe- 

ngoeroes baroe dan oentoek Pengoe- 

roes tahoen 1935 dipilih sebagai: 

Ketoea sdr. Dachlan, Wakil. Ketoea 
sdr. Hardjono, Penoelis I sdr, Soepardi 
Penoelis Il sdr. Doel. 
Bendahari sdr. Soeradinata. Beheerder 

Inventaris sdr. Tjokrosoetjipto ") 

Badan Pengawasan: 

Sdr. Kartaprawira Ketoea, sir. B. 

Wiriadinata anggota, sdr. Mangkoerat 

anggota. 

Ressort Commissaris 

Pisangah Lama sdr. Tjokrosoedar- 

mo, Kebon Sereh sdr. K. Sastrosoe- 
karto. Rawabangke sdr Tjokroatmodjo 
Pisangan Baroe sdr. Ratimin, G. Sa- 
lim sdr. Idie Somaatmadja, Boekitdoe 
ri sdr. Ono, Manggarai sdr. Djajasam 
poerna Salemba Tegalan sdr. Sastro- 
redjo. 

Setelah selesai tak ada jang mema 
djoekan pertanjaan lagi, maka Rapat 
ditoetoep dengan selaaat poekoel 1 
siang, Kanan 

«) T Siboen waktoe ini. beloem 

peringatkan, bahwal. - 

anaknja T. Ishak) 

rt terseboet ta“ dapat) 
Semalam di gedoengnja Gemeente- 

raad Groot-Batavia soedah diadakan 
vergadering oentoek membitjarakan 
soal2 jang kita pada beberapa hari 
jang laloe soedah moeatkan disini, di 
antara mana adalah penting bagi kita 
jani soal jang kedoea dan seteroesnja 
padjak djalanan (straatbelasting) dan 
penning sepeda bagi moerid2 sekolah 

darj satoe keloearga, 

Djam 7 liwat sedikit voorzitter Ir, 
Voorneman burgemeester Groot-Bata 
via memboeka itoe vergadering dan 
djoemblahnja angganta2 jang hadlir 
ada 38. Notulen dari vergadering2 pa- 
da tanggal 17 December 1934 dan 3 
Januari 1935 telah diterima baik zonder 
ada perobahan sedikit poendjoea. 

Setelah paloenja Voorzitter menge- 
nai medja beberapa kali maka voorstel 
oentoek membajar poelang kelebihan 
padjak djalanan jang telah dibajar oleh 
toean2 K.A. Scheffer dan S.L. Tan 
masing2 f 202.— dan f 187.— oentoek 
perceel2, jang terletak di tikoengan 
antara Koningsplein-Noord-Binnen,de- 
ngan Koningsplein Noord poen dite- 
rima baik zonder ada penjeteman. 

Sesoedahnja itoe laloe dibitjarakan 
voorstel oentoek merobah poengoetan 
belasting djalanan dan selandjoetnja 
menetapkan verordening padjak djala- 
nan jang baroe lagi jang akan berlakoe 
oentoek seloeroeh daerah Betawi, 

Terhadap voorstel ini toean Levert 
dengan pandjang lebar keloearkan 
fikirannja jang mana dengan singkat 
kita katakan disini bahwa ia tidak 
setoedjoe dengan straatbelasting jang 
Sekarang oleh karena ada mendjadi 
beban jang terlaloe berat bagi mereka 
jang poenja roemah, atau dengan per 
kataan lain de bezittende klasse. Voor 
steinja toean Levert ini jalah soepaja 
dikemsedian hari padjak djalan ini 
dihapoeskan sama sekali, 
dan diganti dengan kenaikan opcenten 
dari verpondingsbelasting. Keoentoe 
ngan dari ini tjara jalah bahwa belas 
ting itoe djadinja akan terbagi dengan 
seadil-adilnja (tidak jang satoe banja 
kan dan jang satoelagi lebih sedikit). 

Toean Thamrin setoedjoe dengan 
oeraiannja toean Levert dan selan- 
djoetnja ia menerangkan bahwa seba 
gai patokan Gemeente menoeroet ke 
biasaan memoengoet padjak atas tiap2 
meter pesegi f 0,25 paling sedikit 
baffjaknja jalah bila. roemah itoe di 
sewakan boeat koerang dari f 25.— 

Disini menoeroet fikirannja ada ter 
selip tidak keadilan oleh karena 2 roe 
mah jang berderekan disatoe djalan 
jang satoe oleh karena sewanja ada 
f 24.— dan jang lain f 26.— jangter 
seboet belakangan ini mendapat padjak 
jang berlipat “ganda banjaknja. Selan- 
djoetnja berhoeboeng dengan belas- 
ting gemeente ini diantara orang kam- 
poeng sekarang soedah dikirimkan co- 
mite oentoek memperlindoengi mereka 
ini. (Kemaren kita telah moeatkan Red), 

Setelah beberapa anggauta lagi ke- 
moekakan mereka poenja fikiran dan 
pendapatan masing2 laloe soal itoe 
tidak bisa dipoetoeskan pada ketika 
itoe djoega dan voorzitter Jaloe minta 
soepaja didirikan seboeah commissie 
oentoek menjelidikinja lebih djaoeh. 

Commissie ini terdiri dari Wethou- 
der Jansen sebagai voorzitter dan 
toean2 Thamrin, Beets, Levert Tan In 
Hok, Volten, Onnes dan Martens se 

ibagai anggauta2. Voorstel ini telah di 
(terima baik. 

Pada djam 8.45 diadakan pauze oen 
toek seperampat djam lamanja dan 
“selama. ini dikeloearkan santapan jang 
sederhana. Djam 9.10 menit voorzitter   sanggoep dan gantinja Cand. No. 2. 

TO 

Itoe pentjoeri 4 ekor sapi di 
$ Tjikarang. 

tahoen pendjara, 

Menjamboeng kabar jang kemaren 

pemeriksaan pentjoerian 4ekor sapi di 
kampoeng Teko Tjikarang oleh 3 orang 
Indonesiers jaitoe Amat, Andjoeng dan 
Kajoed, maka sesoedahnja beberapa" 
saksi lagi diperiksa laloe hakim dja-| 
toehkan hoekoeman atas itoe 3 terdak' 
wa masing2 3 tahoen pendjara. 

ma (| sama 

Geneeskundige Hoogeschool, 
Telah loeloes boeat oedjian dokter | 

bagian kesatoe toean R, Moehammad 
Sjah Sastrawinangoen, 

Diangkat sebagai arts toean 
Tik Lim.   aga 

| 
Masing2 dihoekoem 3: 

kita moeatkan sebagian tentang itoe 

$- 

Perserikatan Pendidik Indonesia. 

Dantoedjoeannja. 

Beloem lama ini, seperti jang djoega 
telah dioemoemkan di , Pemandangan” 
pada Minggoe jang baroe laloe itoe 
maka oleh beberapa goeroe2 dari 
Taman Siswa Sawah Besar, Kesatria- 
an Gang Kadji Petodjo, Pendidik 
Islam- Gang Pondok Rotan Kebon 
Djeroek dan lain-lain telah didirikan 
soeatoe perkoempoelan baroe jang di 
beri nama ,,Perserikatan Pen- 
didik Indonesia” dan jang 
mempoenjai kedoedoekan di Djakarta 
ini, 

Adapoen jang dapat diterima men- 
'djadi anggauta ialah sekalian goeroe2 

Tio bangsa Indonesia dari sekolah parti- 
“Culier jang tidak dapat subsidie dari 
Gouvernement, 

  

  

£ a , ut : : : 

Pengoerangan beban bagi kelocarga jang hesar 
Anak jang kadoea dan seteroesnja jang masih | 
bersekolah hanja bajar f 1—. boeat penning sepe - 
da.—— Studenten tidak termasoek dalam kalangan 
moerid2 sekolah—— Soal straatbelasting menim 
boelkan banjak perdebatan. 

dibitjarakan motienja tocan van Tijn 
C.S. siapa ada vergadering jang baroe 
laloe itoe minta soepaja. anak jang ke 
tiga dan seteroesnja dari satoe keloear- 
ga jang masih bersekolah hanja di 
kenakan belasting f 1, — boeat mereka 

administratie gemeente jang akan mem 
bawa kesoelitan soedah dapat ditjegah 
dengan djalan mewadjibkan tiap-tiap 
goeroe sekolah mentjatat namanja 
moerid2 itoe apa mereka mempoenjai 
sepeda dan selandjoetnja anak jang. 
beberapa dari satoe keloearga. 

Akan tetapi pada waktoe soal ini 
akan dibitjarakan terlebih doeloe toean 
van Tijn madjoekan seboeah amande- 
ment lagi jang bermaksoed soepaja 
tiap2 anak-anak dari keloearga jang 
bersekolah hanja dikenakan f 1, sadja, 

Laloe voorzitter persilahkan wethou 
der Jansen keloearkan fikirannja ter- 
hadap amandementnja toean van Tijn, 
Ia berkata bahwa ia tidak setoedjoe 
dengan amandementnja toean van Tijn 
oleh karena nantinja oleh Gemeente- 

keroegian dari kira2 f 12.000.— ba- 
njaknja oleh karena djoemblahnja moe 
rid2 sekolah di Meester dan Betawi 
ada koerang lebih 24,000 banjaknja. 
Djadinja taksiran pendapatan dari 
f 60.000.- oentoek menoetoep ketekoran 
gemeente Meester Cornelis (almarhoem 
Red?) dan Betawi pada tahoen 1934 
akan berkoerang dengan f 24.000.— 
f 12000.—. 
'Toean Pattipeilohy menanja apa 

djoega moerid2 dari ,wilde scholen” 
itoe akan dikenakan dengan djoem- 
blah demikian, dan selandjoetnja me- 
mintak soepaja goetoe2 sekolah tidak 
oesah mintak perantaraannja Burge- 
meester. 

Toecan Jansen kata bahwa semoea 
moerid2 sekolah bisa dapat demikian 
dan ia tidak bisa setoedjve dengan 
voorstelnja t. Patti jang belakangan 
oleh karena disini haroes dilakoekan 
controle oleh Burgemeester agar soe- 
paja djangan terdjadi .ketjoerangan 
atau apa poen djoea. 

Toean Onnes (V.C.): Meneer de 
voorzitter, en de leerlingen van de 
hoogeschool dan? 

Toean Jansen: ,,Neen, die krijgen 
het natuurlijk niet, want het is geen 
school.“ 

Toean Onnes: ., Wat 
meneer de wethouder ?! 

Toean Jansen: ,, Wel, 
hoogesch'ool1!” 

. Semoea orang sama ketawa dan 
laloe voorzitter minta apa semoea 
anggauta setoedjoe bila semoea moerid - 
sekolah dari satoe keloearga itoe di 
robah mendjadi anak jang ke- 
doea danseteroesnja. Voor- 
stel ini disetoedjoei oleh semoeanja. 
Djadi disini bila seorang kepala roe- 
mah tangga mempoenjai 4 anak se- 
moea masih bersekolah maka anak 
jang kesatoe bajar f 2.— dan jang 
kedoea atau seteroesnja hanja f 1.— 
sadja. 

Poen amendement tocan Lumenta 
soepaja tempo pembajaran belasting 
sepeda itoe jang soedah ditetapkan 
pada laat-laatnja boelan Februari 
dirobah mendjadi g 
Maart telah diterima baik,, jalah di 
sebabkan oleh karena toekang-toekang 
kebon Gemeente tidak begitoe tjakap 
katanja goena menempelkan gambar2 
penning itoe disepeda. 

is het dan 

het is een 

beberapa so'al kemoedian dibitjarakan 
laloe pada djam 12 koerang 10 menit 
persidangan itoe ditoetoep. 

a 
“ 

Maksoed jang ditoedjoenja menoe- 
roet jang telah dipropagandakan pada 
rapat pendiriannja ialah : memperhati 
kan keboetoehan2 dan kepentingan2 
anggauta2nja, dan membantoe mema- 
djoekan pendidikan dan pengadjaran 
oentoek anak Indonesia. 

Terhadap pada toedjoean ini maka 

banjak daja oepaja jang di oetamakan 

antara 

koeatkan perasaan harga-menghargai - 

anggauta2nja, - 2. mengadakan persi 
sidangan2 dan cursus2, mengeloearkan 
madjallah2, soerat2 siaran dan boekoe2 
oemoemnja dan 3. mengadakan benda 
oentoek menolong anggota2 jang men 
derita sengsara. $ 

  

  

      

  

  — Ya 

poenja sepeda masing2. Pekerdjaan. 1 

raad Groot-Batavia ini akan diperoleh - 

boelan : 

dan perasaan persaudaraan di antara 

  

    

    
   

boeka lagi ini persidangan dan laloe 3 
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Setelah diadakan pauze lagi dan “ - 

oleh perkoempoelan terseboet. Dari 
lain2 kita beritakan disinis 3 . 

1. membangkit keinsjafan dan memper 

   

 



        

     

       
   

  

   
       
    

  

   

   
   

    

     

  

   
   

    

    
     

     
   
     

    

  

   
    

    

   

  

    

               

     

goer) s0 
| 2 dan sana sini soedah me 

| dengarkan satoe kemasgoelan 
“jang boleh dimengerti dan sama 

djoega boleh dikata berbahaja ,,(Bat. 
Nwsbl, :“ Indie in 1934). 

    

  

     

   

    
   
    

     
    

     

  

     
    

  

   

        

    
    

     

  

     

    

    

  

    
    
      

'nja beberapa familie Indo dan Belan- 
da totok dalam waktoe crisis ini, ba- 

| gaimana banjak dari mereka itoe mes 
| ti hidoep dari ongkos lebih rendah 

“dari ongkos hidoepnja seorang biasa 
bangsa kita. sedang pertolongan dari: 
fonds penganggoeran oemoem, tidak 
bisa tjoekoep sadja. - 

Disini beloem ada sociale wetten se 
'perti di Nederland. Disini Hn ma 
djikan jang melepas pegawainja lanta 
- ae Lara Iran tidak bisa dipaksa boe 

t memberi toendjangan kepada mere 

2 

seperti di Nederland. Barang2 

eroesahaan di Twente oempamanja, 

tidak bisa dibikin lebih moerah, kare 

na fabriek2 mesti reken djoega toen- 

jangan penganggoeran itoe dalam har 

a pembikinan. Kalau kita disini beli 

tjita Twente, kita toeroetmenoendjang 
kaoem nganggoer disana. 

joba 

goer, 

  

bevitoe, setjara bagi rata, oempama-j 

ia kalau Hita Hruate kepaksa mesti 
di naikan 4 cent se-elo, 2 cent oen- 

'toek kaoem nganggoer di Nederland 

dan 2 cent oentoek kaoem nganggoer 
1 . Barangkali lebih lakoe tjita2 Be 

itoe dari pada sekarang. '” 

ain2 atoeran masih "bisa diambil 

  

“bersama sama oentoek memper- 

gan tidak pilih warna koelit. 
gan lekas2 berkata ,,perasaan 

"orang abar dan,.... 
a Inlanders| 

     
         

    

  

   

tjotjokan diri de 
ingan tjara ,,fenomenaal," kata toean 
Colin. KN. 

rampok jang oeloeng. 

politie melakoekan 
pendjagaan. 

Doea boelan jang t ee 
soedah ek oeak Pen ke 
ala rampok jang terken 

Hai bin” H. Yibas tinggal di Boekit 
r steran berhoeboeng dengan 

      

        
   

   

   
   

    

  

        

  

    

haroes 
ekali. 

  

   
yelang, kaloeng peniti dan 

   

"|. NEDERLAND 

» | derlandsche 

£ terbikin dari kertas, 

liang akan diberikan oleh Kaoem Koe 

ka itoe selamanja mereka itoe ngang| 

: oentoek kaoem nganggoer. 

gala bangsa disini djoega di atoerj- 

sadja semoea orang soeka bekerj 

i nasib orang2 jang sengsara itoe| | 

Pemeriksaan Moeridi, kepala | 

“Penonton penoeh dan| 

elah laloe kita 

al jaitoe Moe| 

k Tan Kok Keng. Sebagai| 
ampak di medja president) 

dengan harga koerang lebil | | -x 

orang. Setelah persidangan ip 
oleh president laloe djaksa 
NUR dakwaan. Semoea 

“ini 

enoeroet kabar jang kita dapat 
1 boekan sadjafakan dihadap- 
imoeka pengadilan berhoeboeng 
n perampokan di itoe tempat, 
etapi djoega perampokan jang 

li Cheribon dimana beberapa 
.politie mendjadi korban pe- 

a toenggoe' sadja bagaimana | 
lelakon dari ini djago ! 

  

  

|Membatas pemasoekan kertas. 
4 eng Maag, 21 Jan, (Aneta). Ne- 

Staats-courant memoeat- 
sehelai Koninklijk Besluit oentoek 

membatas kertas dan barang2 jang 

2 The call of money. 
- Bersahabatan dengan 
1 - Koeminis. 

Amsterdam, 

disana. Raj 
— Dikabarkan bahwa perdjalanan ini 
djoega bersangkoetan dengan bestelan 

minis itoe, Nederlandsche Scheeps- 
bouw Maatschappij di Amsterdam: 
oentoek membikin kapal2. 

. Burgemeester De Vlugt mendjabat 
President-Commissaris dariitoe maska 
pai pembikinan kapal di #Amsterdam. 

. Seperti tempo doeloe telah dikabar 
kan, Nederlandsche Scheepsbouw 
Maatsehappij itoe akan ditoetoep oleh 

tidak diterima oleh| 

eriksaan masih berdjalan teroes) | 

dengan mengo 

dalam ilmoe B 

3 mm, 21 Jan, (Aneta) Bur-| 

“ |#gemeester .De Vlugt dari kota Ams- 
Iterdam telah berangkat ke Sowjet- 
IRusland oentoek mempeladjari keadaan 

soekoer sekali katanja, ada datang 
itoe pesenan bosar dari Sovjet Rusland. 

. Prof, Mr, Moetink. 

tanggal 28 Januar 
akan memangkoe dj 
goeroe tinggi di U 

   

   

    

Prof. Mr. Moetink 
abatannja sebagai 

iversiteit Amsterdam 
pkan satoe pidato 

  

   

   

  

  

oentoek oemoem. 
Seperti soedah terkenal, Prof. Mr. 

Moetink itoe, bekas goeroe-tinggi di 
| Burgerlijk Recht di Rechts 

hoogeschoot Betawi. 
—09— 

— Marineraad di Indonesia. 
Den Haag, 21 Jan. (Aneta). Telah 

  

Idilandjoetkan ke Tweede Kamer satoe 
rentjana wet oentock merobah itoe 
Marine—scheepsongerallen—wet (wet 
jang mengatoer ketjelakaan2 kapal dari 
Marine). Kn 3 

Rentjana ini bermaksoed oentoek 
mendirikan satoe' Dewan Marine di 

Hndonesia disampingnja Dewan Marine 
jang soedah. ada di Nederland, 

Karet didalam roepa poeder. 
Dongen, 21 Jan. (Aneta). Stork 

& Co. memperlihatkan dengan banjak 
succes, bagaimana karet bisa dibikin 
seroepa poeder, poeder karet mana 
bisa dibikin dengan djalan langsoeng 
dari latex. f 

Tjara pembikinannja bisa dilakoe- 
kan dengan moerah sekali dionder- 
neming-onderneming. : 

. —0— 

Jang failliet masih banjak. 
Den Haag, 21 Jan. |Anetaj. 

Statistiek tentang kebanjakannja fail- 
lissementen jang dioetjapkan didalam 
tempo 3 tahoen terbelakangan, mem- 
perlihatkan satoe ketetapan, tidak 
mengoerangi dan tidak melebihi. 

nye 

AMERIKA 
- National Recovery Act. 

“Apakahsah? 
Washington, 21 Jan. (Aneta- 

Reuter) Hooggerechtshof dari Amerika 
memberi perdjandjian oentvek ambil 
poetoesan dengan segera tentang per- 
kara apakah itoe National Recovery 
Act, sah atau tidak. 

Ini National Recovery Act soedah   karena tidak ada pekerdjaan, beratoes 

ratoes kaoem boeroeh Belanda akan 
mendjadi Kaoem Penganggoer, Maka 

dipandang tidak sah oleh Gerechtshof 
dari Alabama. 

Jan. (Aneta). Pada | 

  

   

  

    
  

 Pertemoean membitjarakan hal 
loonbelasting. 

Menoeroet pembantoe 
kita dari Garoet. ta 

Pada hari Kemis. j.b.l. di Garoet 
telah. diadakan soeatoe pertemoecan' 
bertempat disekolah Tionghoa, Lio, 
membitjarakan hal loonbelasting. Jang 
hadir kepertemoean itoe jang menda- 
pat oendangan, ialah kaoem madjikan 
(pemberi gadjih) besr ketjil dari sega 
la bangsa. Dari - pihak Pemerintah 
hadir tocan Inspecteur van Financien, 
Patih, Wedana, Assistent Wedana, 
Wijkmeester Tionghoa, Loerah Kota- 
wetan dan Kotakoelon. 
'Poekoel 8 itoe pertemoean moelai 

diboeka oleh toean Wijkmeester de- 
ngan mengoetjapkan terima kasih 
kepada sekalian jang hadir sebagai 
mana biasa, laloe menjerahkan pem- 
bitjaraan kepada toean Inspecteur van 
Financien. - 

Sesoedahnja toegan Inspecteur habis 
membentangkan hal peratoeran loon- 
belasting itoe dengan bahasa Indonesia, 
laloe dioelangi lagi oleh toean Patih 
dengan bahasa Soenda. Kemoedian 
memberi kesempatan kepada sekalian 
jang hadir oentoek bertanja tentang 
segala hal jang berhoeboengau dengan 
Penang loonbelasting. 

ari 

kemoedian oleh pembitjara didjawab 
dengan semestinja. Poekoel 12 itoe 
pertemoean baroe ditoetoep, 

SG — 

Mutatie bestuur. 
Dengan opisil dikabarkan oleh Aneta 

dari Bogor bahwa Gouverneur Djawa 
Tengah, toean J.C. De Vos, meelai 
tanggal 2 Juni j,a.d. akan pergi verlof 
ke Europa sebab tjoekoep diensttydnja 
6 tahoen lamanja. 

Diberhentikan dengan 
hormat, 

Atas permintaan sendiri diberhenti 
kan dengan hormat dari djabatannja 
sebagai Assistent Resident di Sama- 
rinda, tocan P, Baretta, keberhentian 
mana moelai direeken tanggal 28 Febr' |. 
1935. 

ri pihak pendengaran banjak | w 
sekali jang memberi pertanjaan jang! 4 

   
   

  

'Harga hasil boemi, 
Selama boelan Dec. 
janglaloe. 

Dari Tegal pembantoe kita menga- IN 

88 | barkan : 

Menoeroet verslag boelanan dari 
landbouweonculent di Slawi (Tegal), 
bagian boelan December 1934 antara 
lain2 adalah demikian : 

.Harga padi boeloe per pikoel f 2,10 
sampai f 2,30. Dan f 1,80 sampai f1,95 
boeat padi tjere. 

Harga beras gilingan no. 1. f 4,50 
sampai f 5.— dan-jang'no. 2 f 4.— 
f 4,40. 3 

Beras kampoeng no 1f4.— sampa 
f 4,50, dan no. 2 f 3,66-f 3,80. 

Harga djagoeng toeroen sedikit, Di 
tjatat f 1,25 sampai f1,50 per“pikoel 
jang no, 1 kering. Dan no. 2 0.80 
sampai f 1,10 per pikoel, 

Boeat dibandingkan dengan tahoen 

kan hati betoel, jaitoe 70 cent sampai 
80 cent per pikoel. # 

Harga djagoeng ratoesan (fin kolven| 
no. 1 f0,15 sampai f0,20, dan jang 
no. 2 dari 9 sampai 12 cent. 

Oebi jg 1 pikoel 60 sampai 80 cent, 
Ketela f 4.— 4 f 4,30 boeat jang 

no. 1, dan no. 2f 3,80 Af 3,90 p. 
pikoel. 

  

  

Kleermaker 

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

  

Trima roepa2 pekerdjaan boeat toean2 
dan roepa2 model menoeroet maoenja 
jang bikin djikaloe toean2 ingin poto- 

di kleermaker jang terseboet. 

Memoedjiken dengan hormat 
MOEDAHAM 
    

  

  

Boekan BR AL kwartaal pandjang 
Boekan LIOUI DATI E maen samboeng!? 

Memang moesti DJOEAL HABIS ...... 

jang liwat, sekarang ada menjenang- 

ngan jang bagoes enak dipake datanglah 5 

    

  

Satoe KOEMPOELAN BESAR matjam-matjam 

“BATIK dan POLIKAT 

roepa-roepa 

. papetan (LM F 0,80 Satoe lembar 

Men at Tm DAS, : 
(37, : 

- 2 "3. (5 0,31 5 2 

Cg 

2 4 : eng : 
(8, ASAL PENOEDJOE Ti. 

#50) DAK PANDANG HAR- 
GA semoea moesti habis. 

    ahnja saksi tidak koerang        

  

Hs. Verg 

kwaliteit dan harga 
7 

| Satoe kesempatan bagi toean-toean dan njonja-njonja akan memboektikan bagaimana tjaranja Djohan-Djohor mendjoeal habis (obral). : 

Dioham Diahdr 
Batavia C. 
  

# 

i Fa 

Bian Bi 

& | Ha | 

        

  

           



    
KLEERMAKER VAN "PEKALONGAN 

NN, : F!| Sawah Besar 2—0 Batavia-Cenirum 

&” Ini malem dan malem $ Telegram adres: BAKRI 
ri NN : Selamanja kita “ada sedia dari kandka 

brikoetnja D0 Milkain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen. 
dril, en djoega kila poenja potongan telah 
dapat poedjian dari segenap bangsa rapi 

Pertoendjseken Metro Goldwyn Mayer sueces-film dan nefjis. | : : aa | 

  

  

  

  

  

ya
a”
 

  

  

r
u
 

4 

  

  

  

  

   JOAN CRAWFORD dan : 
ROBERT MONTGOMERY 

      

  

  

| Doowa bintang Metro Super 

LETTY LYNTON 
  

  

  

: s0 Yokeah 14 bin EN tia jar jing yi Huda terkenal diantararja 

LRuby Weber” Diek Powell ' — Joan Blondeit. —-, Zasu Pitts 
“Guy Kibbee — Hugh Herbert. 

    

  

      
“1 Film Jang soedah lama 'ditoenggoe2. Dan sekarang orang boleh 
TP na Ian ini film di Globe Biak tagp,   

  

    

  

      CINEMA PALACE 
INI MALEM PENGABISAN 

Dimana2 biscope selamanja penoeh dengan penonten. 

STANLEY LUPINO, Komiek jang Sijmpathiek dan BETTY 
STOCKFELD actrice jeng tjantik 

  

    

   

  

  

      

  

HOLLYWOOD THEATER 
Se Dll OB AN 2 'BATAVIA     

  

   KELOEARAN s3 “ha 
50 

  

   

  

   
   

  

Dalam 

KING OF THE RIT2” 
Satoe tjerita jang menjenangkan loear biasa bagoes, bikin pe- 

             

   
   

  

  

  

2 INjonja tjari Ketjap jang enak? 
Tjoba doeloe Ketjap tjap , Petani" 
Monster, djika diminta, dikasi pertjoe- 
ma, mintalah sekarang. Habis boelan     

   

    

    
“Boeat hari SENEN 21 Tana ng malem-berikoetnja 

  

2 9 Programma Special! 3 : Programma leear biasa! 
  

  

      
   

nonton ketawa sakit peroet dari moelai sampai tamat.  @jatoer pesenan, 3 
“WHISPERING SHADOW Ini Film boleh dikatakan ,,0BAT “MALAISE' menghilangkan Bisa didapat di: AA 

, pikiran soesah - soesah, en menimboelkan roepa: kesenangan. Waroeng Doso Setiio— Tanah Tinggi. : 
-(RESIA SI , BAJANGAN ITAM“) Ep. 3/4 Perhatikan sendiri, :entoe tida menjesal ! Ke    

     

Toean Tarmat (Coop. Gang Melati) 
  

        
     

     

  

  

     
   

    
   

Maa pp 25 Rawa Mangoen. 3 
dengen BELA Lucosi, itoe djempolan jang telah menggemper- Pee nian Tocan Djajanoerhenda—Poelo Pioen : 
perken didalam » DRACULA" dalem hoofdrol. Satoe seriefilm 3 Petodjo. 

Buffet. Krakatau—Meester Cornelis. 
| Toean Partawinata—Garg Sentiong 

Kp. Sawah. 

Ditjari agent-agent jang actief, ke- 
terangan bisa didapat pada 

Telf. 1810 WI. 

jang p€noeh sama actie dan pertemporran dengen alat serdjata 
jang paling modern jang perrah digoenaken oleh nendjahat. 
Liatlah begimana ,Si Bajangan Itam" goenzken iapoerfa kepan- 
dean boeat ambil djiwa manoesia dengen ,,fjahaja electrisch”. 

ROMANCE IN THE RAIN” 
  

       
    

Jang akan Gatang CLAUDETTE COLPERT 

IN »C LEOPATFT RA" 
     

' Perhatiken! Boeat ini seriefilm Directie dari Hollywood .Thea- 
-ter 2 sodiakon prijsvraag loear biasa. Boeat dapet katerangan 

? “lebih djaoe Batan programmanja ini bari. 

    

  

  

   

  

   

  

  

    

Fi Rano OP 
. Senen bat £. 

   
Sawah Besar Hape . Batavia-Centrum 

    
    

               
       

   
   

   - 

. Boeat kana 21 SENEN dan SELASA 22 anti 1935 

—M Djempolnja. Metro..poenja Actiesehlager dengen penoeh ke- 
Ps ramean adoe gotletan: dan perklaian heibat. 

Bereboet gelaran kampioen doenia. 

F LE S H Aa por GOELET 

Dengen Metro poenja Rusak meki 

WALLACE BRERY 

terbantoe oleh: Karlen Morly dan Ricardo Cortez 

       
| Boeet hari SENEN 21 din SELASA 22 Jan. 35 

: . PERTOENDJOEKAN : 
Satoe film biijara klocaran Metro jang loetjoenja locar biasa. 

    
     

   
    

     

  

  

        

  

    
  DI CONTROLE 

IDAR! DJAOEH 
— (REMOTE CONTROL) — 

  

   
K ETJAP Tap arang 

   

    

   
       

  

WILLIAM HAINES Jang pegang 
Yanapa 2 

lelakon kepala. MRANIN- “5 

L Jang soeda terkenal dia poenja permainan dalem tjerita 

.»1 HE CHAMP- “»HELL DIVERS, 

(Sekarang moentjoei kombali dalem 

EL E SH” 

      

       

  

   

     

     

       

    

   

  

i Gambar ketawaan besar beloem 
j ada moesoehnja diantero doenia.   
| Awas! Awas! Awas! 

  

Ini ketjap kelocaran cooperatie »Boedi 
9 aa Manondjaja, jang soedahter- 

enal di mana-mana tempat. 
: Lekasiah dateng saksiken. Rasanja boleh saksiken se adiri tjoba CHARLE yA WLAN PAN BEMOe Pa ANAK2 TIDA BOLEH NONTON Bana eat Sa an Ml bg bocat satoe kali pertjobaan 

4 tentoe akan menjenangken selama-lama- 
nja, 

1 FEBRUARI 19355 6 san Ka dodo arben dan 

Dj djoeal Minjak Tjiami 2 
Da ten se l a s 1 fi lm H ind ustan sasa dingin 100 pCt. Hak et Na 2 

poer. 

1 D ve K Aa C H A ND Tanah Tinggi 3 Bantam 
Roemah No, S5A 303 

Batavia-Centrum 

Djoega bisa beli pada: f 
Moechtar Kebon Katjang Gg : 2 ' 
No. 38 Tanah bang.  Bat-C, 

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

Lamirin p/a Lamiran Wasscherij 

APOT KEB Ko, BAN: AN) Dsn x0. Sapta Bata 
Mendjoeal ketjap Tjiamis tjap Kem- 

bang, Rasanja tidak oesah dipoedji lagi. 
Senen 83 — elf, WI 31 — Batavia-Centrum. || Bolehtah Tocan dan Njonja ambil per. 

  

   1 na ea Nan 

| CENTRALE BIOSCOPE: 
Mr, Cornelis 

Kata 

Nia hari SENEN 21 dan SELASA 22 Januari 1935. 

PROGRAMMA Besar 

FILM KESATOE 

THE POCATELLO KID” 
.(SHERIFF TOEKANG BERKLAI) 

— dengen KEN MAYN ARD 

FILM KEDOEA 

Serie baroe ! Serie film jang paling djempol! Jang paling rame! 

SERIE Ke “ dan ke 8 

4 Ea 32 

” THE RED RIDER - 57 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

tjobaan, 

Djoega mendjoeal dodol Belingbing, 
5 Terima  Recept-recept Dokteril 874 pala dan arben, 

Wasalam kita jang menoenggoe Toean 
Boleh ambil dan anterken dan Njonja poenja pesenan, 

H diroemah Adres : Moh. NASIR 
G. Abdoelradjak  roemah No, 6 | 

F Batavia- Centrum, I 
rance 

          M
e
t
a
 

In 
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eR
an
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Panda in Parup inatracaremeapa Ne aMmaanem uap 

nuari 1935 Tahoen ke 3 | 

    

  

   

   

   
    — Di kota Bandoeng, ja, diseloeroeh 

| Regentschap, dan djoega dibeberapa 
tempat dilain Regentschap di Priangan 

di tempat2 mana soedah disediakan 
tau maoe diadakan soentikan     

   tten jang terkenal itoe, ramai orang2: 
ang bersikap menolak oentoek di 

soentik pest itoe, menghamboer2kan 

   

   perti itoe, perkataan mana soedah: 
zntoe  semoea didasarkan pada 
hal2 jang boekan2, kedjadian mana 
tidak lain karena kebodohannja mere- 
ka sadja, mereka jang fikirannja masih 

ertoetoep dengan ratjoen oerkabaran 
hong, pekabaran jang dibikin dan: 

ipandjang2?kari belaka. 
Akan tetapi apakah orang2 jang ti- 

ak mengarti sehingga menolak disoen 
itoe, mendjadi alasan soepaja me 

eka dipegang atau diperintah dan di 
n 

  
       

     
        

     

   

         
       

      
    
      
     

         
        

      
     

        

  

   
    
      

     
    

    

  

    
     
   
   
    
   
   

      

   

   
   

    
   

     

   

    
      
   

   
   
    

  

    

    

   
    
    

    
   
   
   

  

    

     

   

    
     

    
    
   
   

  

    
   
   
   
    

  

    
   

  

terdengar sikap dari siapa djoegajang 
mendjalankan kekerasan dengan mak- 
soed agar orang2 jang menolak di 

dan moedah-moedahanlah selandjoet- 
onja akan tidak terdjadi sikap jang 
membahajakan itoe. 

— Diberinja mengarti dan nasehat de 
ngankepala dingin danpi- 

“ kiran terang .... met koel 
“hoofd en nucter verstand, 
disertai dengan kesabaran, tetap dengan 

kesabaran, tetapi dengan hati tegoeh 
n toeloes, adalah akan berhatsil 

lebih banjak dan lebih baik dari pada 
cempamanja diperdengarkan boenji 
enapan atau meriam. $ 
Sampai sekarang perkabaran jang 

soenggoeh doesta belaka itoe, masih 
bersebar seperti aboe tertioep angin, 

- hal mana tidak koerang2 bahajanja 
oentoek orang2 jang masih gampang 
kepalanja dimasoeki perkabaran senia- 

. tjam itoe. 53 : 
—. Begitoelah ada orang oempamanja 

.. jang membawa perkabaran, orang 
|. mana djoega dapat mendengar sadja, 

| katanja, bahwa orang2 tidak soeka 
disoentik itoe tidak lain melainkan 

.. berhoeboeng dengan sekarang kelebi- 

'han orang, ter-lebih2 katanja, karena 
sekarang bahaja kelaparan mengantjam 

- betoel, sehingga dengan begitoe seba- 
| gian orang haroes lebih doeloe dibi- 

kin mati. Ona 

  

2 

— apakah sebabnja orang2 tidak maoe 
| disoentik itoe, ialah karena soentikan 

. jang di artikan oleh orang2, jaitoe 

sadja. 

'hanja karena orang2 Belanda memang 
takoet kalau itoe pertjobaan :soenti 

| sadja kepada binatang ?..., 

tempat dan sebagainja. 

000 Lembaran Kedoea 

Soon pest dengan: 
ikap dan langkah (optreden) B.B- Indonesiers adalah penting sekali. 

    

Oleh : Redacteur kita M. S. di Bandoeng. 

brigade, sehingga terkenal di Bandoeng 

est dari pendapatannja Prof. Dr.i 

'dan begitoelah selandjoetnja dari se- 

dan menjebar2kan perkataan2 jang sej 
'get dan heran lagi djika sekarang bs 
ratoes-ratoes orang bisa lekas kena 

soentik itoe laloe menoeroet disoentik, | 

Ada lagi jang membawa kabar, | 

itoe tjoema baroe pertjobaan sadja,: 

karena pertjobaan itoe bisa djoega 
orang mati karenanja, hal mara kata- 
nja soedah, soedah ada boekti jang 

| mati karena pertjobaan soentikan itoe 
.... Tetapi kalau laloe ditanja lebih 
djaoeh apakah ia tahoe benar hal ini, 

- maka djawabnja tjoema mendengar 

. Selain dari itoe, ada poela jang 
“ mengabarkan, bahwa itoe soertikan 

| pest tjoema dibikin pertjobaan kepada 
. bangsa Indonesier dan dikampoeng 

dja, dan tidak kepada bangsa Be- 
landa, hal mana katanja tidak lain 

pest tidak baik. Mengapa, kata orang! 
jang mendongeng, kalau itoe soetikan 
baroe pertjobaan sadja, tidak ditjoba 

Tidak beda perkabaran tentang soen 
tik pest sekarang ini jang di, sebar- 
sebarkan dan dibohong-bohongkan, 
seperti jang telah kedjadian doeloe2 

ketika dari sini banjak orang pergi|jang seperti digambarkan diatas, roe- 
ke Deli oentoek bekerdja disana, di 

toe mana orang ramai menoedoeh, 
a ada tjoelik, ialah naengam- 

atau mentjoeri anak atau orang 
' dewasa djoega boeat dibawa ke 

eringat lagi ketika disini ada he- 
jakit cholera, cholera- 

mie, ramai dan riboet orang2 
dak mengerti itoe maoe meroe 

     

£ £ 

rajat di Bandoong, 

poeng keloear kampoeng jang me- 
njemprot kotoran2 dengan karbol atau 
creolin, orang2 mana diseboet doeloe 

ada keriboetan bengkel dan lain2nja, 
Sekarang riboet orang mengabarkan 

jang boekan2 tentang soentikan pest, 

moeloet ke lain moeloet, teroes me- 
neroes, sehingga kita tidak oesah ka 

dan pertjaja pada. perkabaran jang 
doesta itoe, hal mana soemggoeh me 
ngetjewakan. 

Orang2 jang ada dalam pikiran atau 
keadaan demikian, soedah tentoe 
salah sekali, djika ada seseorang 
jang maoe soepaja orang orang itoe 
menoeroet perintah disoentik: mema 
kai sikap atau kekoeasaan jang bersi 
fat keras, atau menentang atau kasar, 
jang tjoema ingin menoendjoekkan 
mempoenjai kekoeasaan dan kekoea 
KA tapi dengan sabar, de 
ngan kepala dingin dan fikiran terang 
tadi itoe, mesti akan membawa hatsil 
jang diharapnja. 

Kebenaran ini bisa diboektikan ke 
tika tocan Martaat madja, wedana 
Tjimahi berpidato dimoeka pendoe- 
doek dari toedjoeh desa, membitjara 
kan dan menerangkan kebohongannja 
perkabaran2 jang boekan2 itoe, dan 
menerangkan artinja dan faedahnja 
soentikan pest, pidato mana kata A.I.D. 
dapat perhatian tidak koerang dari 
90pCt. sedang orang2 itoe mendengar 
kannja pidato itoe terlihat bersikap 
dan berperangai jang menoendjoekkan 
ketentraman dan keamanan hatinja 
dan fikirannja. 

Kembali sedikit membitjarakan toe- 
an Martaatmadja ini, seorang abtenaar 
jang bersikap, berboedi. dan berbahasa 
lemah Temboet, ambtenaar mana kita 
kenal betoel dan memang demikian 
'keadaannja, soedah diterangkan dalam 
AD. dengan memakai perkataan : 

Uitvoerigenrustiglegde 
de wedana alles uit”" 
jang artinja: ,Djelasdanterang 
sertatentram (rustig| weda 
na menerangkannjaini..... 
Lebih landjoet diterangkan poela: 
De Uiteenzettingen van 
denwedanazjninvolmaak- 
ten rust aangehoord.... 
'enz. Maksoednja: ,Keterangan 
jang pandjang lebar dari 
wedana itoe didengar de- 

ngan soenggoeh2”.,., 
Dengar ambtenaar jang mempoe- 

njai tabe'at, sifat, perasaan seperti si- 
.kap dan langkahnja wedana terseboet 
vol tact, en beleid, bisalah orang2 
jang keliroe tadi itoe mendjadi benar 
kembali, sedang maksoed bekerdja 
boeat kesehatan oem oem bisa 
tertjapai. $ 

Dan sebaliknja djika ada ambtenaar 
jang tidak bersikap demikian jang 
mana boeah pekerdjaannja adalah se 
baliknja dari tadi, soedah tentoe A.I.D. 
poen akan tidak ketinggalan oentoek 
sedikit memberi tindjoean (stoot) agar 

'lekas 'membelokkan djalannja jang ti 
dak akan berhatsil itoe 

Memang mesti diakoei, bahwa ma- 
sing2 orang, sedang ambtenaar djoega 
orang, adalah berbedaan tabeatnja, ... 
ja, tapi adalah baiknja djika dalam 
masing2 hati sanoebari ambtenaar itoe 
soedah ada toedjoean (streven) menga- 

berapi WA 0 Tu 

bertabeat demikian itoe. 
# Berhoeboeng “dengan: perkabaran2 
tentang soentikan pest ini. perkabaran 

'panja sadja toean Assistent Resident 
di Bandoeng pada satoe hari soedah 
berangkat keloear kota membikin per- 
djalanan, jang maksoednja maoe men- 
dengarkan atau memboektikan bagai- 
mana keadaannja itoe pengabaran 
jang ini waktoe soenggoeh mempoenjai 
pengaroeh besar atas orang2 jang 
gampang pertjaja pada hal-hal jang 
boekan2 itoe, pekabaran jang !bisa 

ngarti 

lir didarahnja, toedjcean bersifat dan. 

Begitoelah A.I.D. telah toelis jang 
Melajoenja kira2 seperti berikoet : 

tidak .aman. 

Beberapa pengalaman.| 
Tadi pagi assistent-resident dari 

Bandoeng jang sama sekali tidak 
bersendjata dan tidak diantar (ge- 
heel ongewapend en onvergezeld) 

. soedah membikin perdjalanan (tour- 
nee) kebawah Tjiparai, jaitoe 
Kidoel Wetan dari Bandoeng. Ter 
njata “disitoe (Tjiparai) bahwa ada 
50 anak2 sekolah desa jang mening 
galkan sekolahnja, karena mereka' 
mendengat perkabaran matjam2 dan 
barang jang boekan2 tentang pem- 
basmian (pendjagaan) pest. 

Goeroe-goeroenja dan orang-toea 
anak-anak soedah diberi mengerti 
sehingga mendjadi teniram dan aman 
hatinja oleh Binnenlandsch Bestuur. 

Di Madjalaja ini'hari ada 26 
moerid sekolah tidak masoek. 

Disini tersiar dongeng jang orang 
itoe disoentik dalam hatinja. 

Seorang jang soedah toea (kake) |. 
tetap” mengerti, bahwa djika orang 
toch maoe memboenoeh, tidak 
akan memilih orang-orang baik, 
Orang toch mempoenjai banjak 
orang “orang hoekoeran oentoek 
dibikin pertjobaan (om er op te 
experimenteeren) ?. 1 

Di desa Bodjong waktoe doea 
hari jang laloe adalah k.l. 100 orang) 
jang jang lari ke sawah. Oleh 
assistent wedana laloe diberi menger 
ti dan menoeroet. 

Demikianlah pengalamannja toean 
assistent resident itoe jang dalam per- 
djalanannja tidak bersendjata dan ti 
dak diantar (geheel ongewapend en 
onvergezeld)..... $ 

Disini kita tjoema maoe menoen 
djoekkan, bahwa toean assisten resi 
dent di Bandoeng itoe terang penge 
tahoeannja dalam ,,meter-sema 
ngat“ anak negeri disini ada lebih 
tinggi dari pada penoelis ,geheel 
ongewapendenovergezeid” 
itoe dengan perkataan mana soedah 
telah tentoe A.I.D. bermaksoed maoe 
menjeboetkan, bahwa toean Assistent- 
Resident itoe berani atau mena 
koetkan kalau2 toean Assistent-Resi 
dent itoe mendapat tjelaka.... karena 
»onhewapend”. . dan sebagainjaitoe..... 

Neen toea toean All.D., juist 
djika bersendjata dan diantar dengan 
senapan atau meriam, maksoed toean 

Rohani, jang bersih dan mengan- 
doeng niat soetji.... tidak gampang 
bisa diganggoe orang... 2 

Toean haroes pertjaja, bahwa orang 
sini, bangsa Timoer,: djika memang 
tidak dibikin loeka “hatinja, tidak di 
permainkan, niet gesard en geplaagd, 
insja Allah, orang tidak akan gampang 
menelan orang... dan selaloe akan 
timboel ketenteraman dan keamanan. 
Sendjata jang berarti kasih me- 

dan kasih nasehat 
dengan lemah lemboet, itoe 
lah sendjata jang paling tadjam dan sen- 
tausa ... 

Boecat soeatoe tjontoh lagi bahwa 
sikap hdloes dan perkataan lemah 
lemboet itoe adalah sendjata jang pa- 
ling baik oentoek ambtenaar, terboekti 
ketika Kandjeng Regent Soemedang, 
althans menoeroet AID. tetapi kita 
pertjaja benar bahwa memang demi- 
kian keadaannja, berpidato dalam ra- 
tvesan orang jang tadinja bersikap 
menentang, tidak maoe menoeroet ke- 
pada bestuur, tetapi karena berbahasa 
lemah lemboet tadi itoe dan bersikap 
jang mendjadikan sympathie kepada 
rajatnja maka dengan tenteram me- 
noeroetlah beratoesan orang itoe. Be- 
gitoelah AD. menoelis: ,De re- 

genttrad naar voren ensprak 
de menigte toe, die eerbie- 
dig bleef luisteren”, jg maksoed 
nja ,Kandjeng Regent madjoe 
kedepan dan bitjara kepada 
orang banjak itoe, pembitja- 
raan manadi garkan de- 
ngansegala 'mat” 

Dan  selandjoetnja: ,De toe- 
Spraak van den regenthad 
tenslotte ten gevoige dat 
de bevolking volkomenkal- 
meerdes,., Artinja: Kedjadi- 
annjapidato Kandjeng Re- 
gentitoeadalah membikin 
rajattentram dan aman fi- 
kirannja. . 

Kita ambil kelimat2 ini hanja oen- 
toek mempertoendjoekkan, bahwa boe 

makai 

Meronda (tournee) ke tempat2 jang 

Assistent-Resident jang. moelia itoe|9OO-"(sertoes toedjoe poeloe enam Saj: 
barangkali bisa djoega tidak berhatsil.|riboe roepiah) - voorloopig, sedang |goe sama njonja. 

ah bekerdja dan tjara perintah seorang 
ambtenaar, hoogambtenaar, jang me 

sikap dan bahasa lemah-lem 
boet serta thoeloes hati itoe, adalah 
lebih berhatsil dari pada kalau itoe 
perintah 'atau kehendak didjalankan de 
ngan keganasan 'atau kekerasan jang 
biasanjadjaoehdaripada menghasilkan. 

Dengan ringkas, dan sebagai penoe 
toep toelisan ini, jang berarti pengha 
rapan, kita tetap kejakinan bahwa daj 

  

  

basmi pest 'seoemoemnja, maoepoen 
tentang soentikan-pest sekarang ini, 
soepaja berdjalan beres,tentram, aman 
sehingga berhasil baik, adalah tergan 
toeng. 100 pCt. dari practischnja be 
kerdjanja Bestuur, diri ambtenaar jg. 
paling tinggi sampai pegawai desa jg 
paling bawah. Dengan begitoe djika 
ada kedjadian seperti menentang dan 
menolak perentah disoentik atau apa 

disalahkan, pada rajat, tetapi hendaklah 

tah didjalankannja oleha mbtenaar 
atau pegawainja itoe, 

Selidikilah tjaranja mereka bekerdja ! 

  

  

  

Bentjana hoedjan dan angin, 

“Dari kota Tegal ada dikabarkan 
bahwa pada hari Saptoe malam Ming 
goe j.l. disana ada, toeroen hoedjan 
lebat sekali berbareng dengan angin 
jang kentjang, sehingga ada lima 
pohon asam jang besar2 ditoembang 
kan angin, demikian djoega pohon 
kelapa. Tetapi beroentoenglah tidak 
ada ketjelakaan manoesia, meskipoen 
keroegian boekan sedikit. 

Pendapatan zuster-Maatschappijen. 

Der IA hi 5 : 
Pendapatan-penerimaan2 jang bruto 

dari empat peroesahaan kereta api 
(zusters-maatschappijen) bagian boe- 
lan December 1934 dan 1933 boeat 
dibandingkan adanja seperti apa jang 
terseboet dibawah. ini: 

Semarang-Cheribon Stroomtram My. 
dapat menerima sedjoemblah f 176. 

penghasilan jang . doeloe. besarnja 
f 165.000,- (seratoes enam poeloeh 
lima .riboe roepiah) 'jang soedah de- 
fenitief. dus pendapatan jang sekarang 
ada madjoe banjaknja f 11.000.- 

Semarang-Joana Stroomtram My. 
sedjoemblah f 117.000.- Aseratoes toe 
djoe belas riboe roepiah) voorloopig 
melawan f 153,000.- (seratoes lima 
poeloeh tiga roepiah) jang soedah 
ditentoekan, 

'Oost-Java 'Sttoomtram My. hasilan 
nja f 45.000.- empat poeloeh lima 
riboe roepiah) voorloopig, sedang 
itoe adalah f 157.009. (lima poeloeh 
toedjoe riboe roepiah) defenitief. 

Serajoedaal Stroomtram !My. ampoe 
nja pengasilan sebesar f 20.000, (doed 
poeloeh riboe roepiah) voorloopig 
dan jang doeloe itoe adalah f 24.000. 
(doea poeloeh) empat riboe roepiah 
jang soedah tentoe. 

Naa 
Pengiriman goela keloear Negeri. 

Selama boelan Dec, j.l. 
Dari Tegal pembantoe kita menga- 

barkan: 
Didalam boelan December 1934 jang 

baharoe liwat agentschap dari Neder- 
landsch-Indische Handelsbank di Tegal 
soedah levers (mengirim) roepa-roepa 
goela sedjoemblah 1.303,087 kilogram 

boelan djoega oleh agentschap dari 
Nederlandsche Handel 
(Factorij) disini telah mengirim 12.969. 

roepa-roepa goela. 

dan 3030 kilogram S.H.S. 

Singapore, Sidney, dan Batavia. 
—O— 

Keadaan kesehataan di kota 
Cheribon. 

dari Dienst der Volksgezondheid d 
kota 
seperti apa jang tersebuet dibawah in 
dengan singkat : 

Sedjak tanggal 23 boelan 

penjakit sebagai berikoet : 

Typhus abdominalis       
      

2 jang keliling masoek kam. membikin tidak aman negeri. lam oeroesan ini, baik tentang mem 

sadja, djanganlah lantas ditjari apalag | 

diselidiki benar2 bagaimana itoe perenj 

Selamaboelan Decem-I 

boelatnja 1303 .ton. Dan selama itoe 

Maatschappij 

968 kilogram (boelatnja 12970 ton) 

Ada terkirim djoega selama itoe boe- 
lan sebanjak 30.000 kilogram pohot 

Kiriman2 itoe oentoek pelaboehan 
Bombay, Bedibunder, Colombo, Cal- 
cutta, Cochin, Hongkong, Falmouth, 
Karikat, Kroe, Las Palmas, Penang, 

Menoeroet boenjinja itoe rapportan 

Cheribon sini ada menjatakan 

December 
jang baharoe laloe sampai 12 Jan.'35 
ini (dus 3 minggoe lamanja), banjak 
nja orang2 jang telah terserang oleh 

Satoe di Kadoegede, ampat di West 

di Noord Cheribon, satoe di Ardjawi 
nangoen, doea di Weroe jang satoe me 
ninggal doenia, dan satoe di Tjilimoes. 

Doea kena paratyphus di Indramajoe. 
Doea kena pest di Madja, doea2nja 
mati. Doea. kena bac. dysentrie di 
Cheribon sebelah Oetara, 

mag — 

Perkara 'pemboenoehannja t. Born. 

Istrijangbikinperse- 
koetoean boeat mem- 
boenoeh soeami sen- 
diri, 
(Samboengan kemaren). 

YV o00rz. Waktoe kau datang diroe- 
jmahnja toean. Born, bagaimana keli- 
hatannja njonja Born. Goegoep begi- 
toe anu. 
Saksi. Ja. 1 
V 00rz. gagaimana bisamoe tahoe 

begitoe ? 
Saksi, Njonja nangis. 
Voorz. Siapa jang kemoedian ada 

kelihatan datang diroemahnja Born ? 
Saksi. Jan, Soewarno, njonja 

Jansen dan tiga anaknja. 
Noorz., Apa kau djoegatahoe tem 

po majitnja tocan Born dimasoekkan 
dalam kreta majitnja ? 
Saksi: Tidak. 
Voorz: Bagaimana sikapnja toean 

Born terhadap sama njonja Born, Apa 
mereka sering tjektjok, atau satoe 
sama lain ada sering marah ? 
Saksi: Tidak 
Veorz: Dari moeka asam ? 
Saksi: Ja pernah lihat. 
V.00rz: Siapa jang moeka asam ? 
Saksi: Njonja Born. 
Voorz: Moeka asam pada siapa? 
Saksi: Moeka asam pada saja. 
Y 0 han, Oei. 
Voorz: Apa Soewardjo itoe se- 

ring datang ke roemahnja toean Born 
Saksi: Tidak, 
Voor. Apa Soewardjo pernah da- 

tang keroemahmoe ? 
Sanksi asi 
Voorz: Boeat apaia datang kepa- 

damoe? 
Saksi: Saja tidak tahoe, ia toeng- 

Voorz,: Apa, kau tahoe jang di 
bitjarakan oleh Soewardjo dengan njo- 
aja Born ? : 
Saksi: Tidak. $ 
Veorz.: Apa Soewardjo djoega 

tidak pernah omong2 dengan kau. 
tentang ia poenja niatan? apa kau 
takoet sekali pada njonja? 
Saksi: Kalau takoet tidak, tjoema 

sadja apabila saja tidak masoek satoe 
hari sadja saja poenja gadjih lantas 
dipotong. 

Sesoedahnja lantas datang gilirannja 
nona Annie Jansen. 
Voorz: Oemoermoe berapa ? 
Saksi: 15 tahoen. 
O.M. Kapan kau telah dilahirkan, 
Saksi: Di boelan October 1921, 
Oleh. karena saksi masih dibawah 

oemoer, maka Raad oeroengkan ni- 
atannja boeat dengar keterangannja 
ini saksi. 

. Saksi: jang ketiga jang dipanggil 
menghadap jalah saksi Oesin bin Tas 
min pekerdjaan sopir. 
NVoorz.: Apa betoel jang kira2 

djam 4 pagi kau telah bawa 2 orang 
dari Djomblang ke Pekalongan dan 
di djalan telah ditahan oleh politie, 
tapi kemoedian djoega boleh djalan 
teroes ? 
Voorz.: Siapa jang kau moeat 

itoe orang Djawa atau.... 
Saksi: Orang Djawa. 
Voorz.: Apa itoe orang naik di 

taximoe djoega dengan tawar-mena- 
war ? 
Saksi: Ja, Saja minta f 10.— 

dan mereka tawar sampai f 7.— 
Voorz.: Bolehnja bajar dengan 

oecang apa? 
PN Dengan oeang kertas dari 

Vootz.: Dimana kau telah distop 
oleh politie ? . 
Saksi: Di Karangbalong. 
Voorz.: Apa kau djoega ditanja 

oleh politie siapa jang kau bawa ke 
Batang itoe ? 
Saksi: Ja, 

il Voorz.: Apa kemoedian kau djoe 
ga dipanggil ke sectie. 

il Saksi: Ja, ke sectie#Depok. 
Voorz: Di sectie kau ditanja apa ? 
Saksi: Ditanja siapa jang saja 

moeat ke Pekalongan itoe. 
Saks ig Ja, disoeroeh - antarkan 

samdai dimana saja telah bawa itoe 
orang-orang. | 

V o0rz: Kapan kau lantas dipanggil 
lagi oleh politis ? 
Saksi: Kemaren malam.   Cheribon, tiga di Zuid Cheribon, doea Sekarang datang gilirannja saksi 
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Oei Tiong Bing jan 
keterangan | 

Sesoedahnja disoempah saksi lantas 
moelai didengar keterangannja. 
Voorz,: Apa kau soedah kenal | 

sama toecan Born? 

  

    

      

| Saksi: Saksi soedah kenal baik. 
Voorz.: Bagaimana a ke- 

nal sama toean Bom? - 
Saksi: Moelai saja kenal sama 

tocan Born itoe, jalah tempo saja 
masih toeroet toean Jansen. 

“ 'Neorz.: Apa kau djoega tahoe 
tentang perhoeboengannja njonja Born 
dan toean Jansen. 5 
Saksi: Sebagai soedara. 
'Voorz.: Apa kau djoega tahoe 

jang toean Jansen pernah kirim soera 
pada njonjaBorn ? 
“Saksi fa Pn 

| :! oorz 3 Siapa jang biasanja bawa? 
Sg kai: Same ema 

“Voorz.: ISedjaoen kau ingat, be-. 
tapa kali toean Jansen telah kirim 
soerat pada njonja Born? 

Saksi: 15 4 20 kali. : 
'Voorz.: Apa kau tidak merasa 
heran jang toean Jansen telah me- 
njoerat Sei gg AL pad Se 

— Saksi: Saja tidak tahoe apa isinja. 
Voorz: Apa njonja Born bisa me 

henna Puan | 
Saksi: Saja tahoe. 2 
Voorz.: Apa kau barangkali tahoe 

bagaimana sikapnja tocan Born terha- 
dap isterinja ? PAR 
Saksi: Kelihatannja baik. 
Mr. Abell: O., kelihatannja.... 

“Apa kau tidak berasa aneh jang toean 

Jansen telah kirim soerat pada bininja 
lain orang ? 
Saksi, Tidak. 
Mr.Abeli: Kalau begitoe soem- 

pah palsoe itoe namanja. : 
Voorz: Apa betoel njonja Born 

djoega pernah soeroeh padamoe soe- 
paja simpan soeratnja toean Jansen 
jang diterimakan pada njonja Born ? 
Saksi: Ja, satoe-doea ada jang 

saja simpan. Huh 
Voorz: Apa kau soedah pernah 

| disoeroeh typ soeratnja njonja Born 
boeat toean Jansen ? 
Dak SI Ja LAN ( 
Voorz: Apa isinja soerat jang kau 

disoeroeh typ. Pertjintaan ...? 
Saksi: Tidak. 

| Voorz: Awas kau, ingat kau poe 
nja soempah. 
Saksi: Ja, pertjintaan... 

'Voorz. dan leden: Eindelijk...! 
- Apa kau soedah pernah dengar jang 
toean Jansen ingin sekali apabila toean 
Born lekas mati ? 1 
Saksi: Saja tidak dengar. - 

“ Voorz: Apa didalam soerat2 soe 
dah pernah ditoelis, bahwa apabila 
toean Borri mati, toean Jansen dan 
njonja Born akan djadi laki-isteri? . 
“Saksi: Ja. Tt 

. Voorz: Siapa jang toelis begitoe ? 
Saksi: Doea-doeanja, 
Voorz: (padanjonja Bern): Apa 

betoel .toean Jansen, sebeloemnja ia 
pergi ke Europa, ia telah berdjandji 
pada kau jang dibelakang hari, apabi 
la toean Born soedah mati ia akan 

“kawin pada kau? 
Saksi: Ja. 2 

| Noorz: Apa kau djoega pertjaja 
pada perdjandjian tocan Jansen itoe ? 
Saksi: Tidak, lantaran ia soedah 

poenja anak lima, Apabila ia akan ka 
win saja, ia poenja maksoed tidak 

    

lain hanja maoe dapatkan saja psenja 
harta sadja, 

Oleh karena waktoenja soedah laat 
maka pemeriksaan ditoenda sampai 
nanti hari Saptoe djam setengah sem 
bilan pagi. 

Pemeriksaan hari 
Sabtoej.!, 

Dengan perlengkapan Raad van 
Justitie sebagaimana dalam pemeriksa: 
an2 jang soedah berdjalan lebih doeloe, 
ini hari perkaranja pemeriksa'an njonja 
Born fditeroeskan, djoemblahnja pub- 
liek. jang nonton ada banjak sekali 
lebih banjak dari di waktoe2 jang doe 
loean. Moelai dari poekoel 6 pagi 
soedah ada banjak orang jg menoeng- 
goe, dan tempo pintoe roeangan pe- | 
periksa'an diboeka banjak jang dikasih 
masoek, fapi toch tidak semoea, lan- 
taran apa achirnjo tidak sedikit orang 
terpaksa menoenggoe diloear. 

Hampir ' semoea njonja2 jang doe- 
loe nonton, kelihatan datang diantara 

siapa banjak jang bawa teman2, hingga| 
rogangan mendjadi lebih. ramai keli- 
DAANGAA: nek ani Me aih 
“Tatkala pemeriksaan diboeka, atas, 

pertanja'an dari president persakitan2 
bilang, tetap pada keterangannja jang 

: oelOea US wan : 
Lebih doeloe, dipanggil mengadap 

. njonja. Jansen,. doeloe isterinja, W.J. 
Jansen, pekerdjaan inspecteur van po- 
litie, “oemoer 32 tahoen, ,tinggal di 
kampoeng politie (Pontjol),. 
. Ditanja apa saksi kenal persakitar2 
jang ditarik dimoeka hakim, saksi dja- 
wab fidak, ketjoeali persakitan njonja 
Bem TT Ann 6 

Voorz.: Moelaik: ipan njonja kenal 
sama persakitan Not? , 

aan 
    

    

    

. Saksi: Soedah lama kira2 doea| 
tahoen jang laloe, 
“ Noorz, B ma) 
sama persakitan Noi? 
Saksi: Pada soeatoe hari saja di 

Bagaimana kau bisa kenal | :      $ $ "3 LL s3 YAA AA : , - 

KUN ta 
  

soeroeh oleh laki saja boeat datang 
'keroemahnja persakitan Noi. 

| Vooraz: Dan kemoedian, bagai- 

mana kau pan perhoeboengan de-: 
ngan persakitan Noi? 

Saksi: Baik.” 
Noor: Sampai kapan ? 

1 
1 

nja perhoeboengan dengan 
djadi poetoes ? Pa 

Saksi: Oleh karena saja poenja) 

laki djatoeh tjinta pada Noi, dan sering) 
kali lantas tjari tjetjok dengan saja. 
Pada soeatoe hari saja telah dian- 
tjam dengan revolver dan belakangan, 

saja poenja laki djoega tinggalkan, 

saja dan tinggal berdiam di paviljoen 
nja toean Born. 1 

| 'Noorz: Waktoe njonja poenja laki | 
tinggal berdiam di paviljoennja tocan| 
Born ia seboelannja kasih oeang bera 
pa pada njonja ? 
Saksi: f150.— 
Voorz: Belakangan anaknja toean 

Born jang bernama Jan djoega in de 
kost pada njonja ? 
Saksi: Ja. 5 
Voorz: Siapa jang minta soepaja 

ia menoempang pada njonja ? 

Noi lantas 

Saksi: Atas perminta'annja Jan 
sendiri. : 

Voorz.: Kapan berangkatnja Jan- 
sen ke negeri Olanda ? 
Saksi: Di tahoen 1933. : 
Vorz.: Apa selamanja ia berada di 

negeri Olanda itoe seboelan-boelannja 
ia djoega kirim ocang boeat makan 
padamoe ? 
Saksi: Ja. 
Voor2.: Apa njonja djoega tahoe 

jang njonja Born bekerdja dengan doe 
koen ? : 

Saksi: Ja. 
Voerz.: Itoe doekoen disoeroeh 

apa? : | 
Saksi: Itoe doekoen haroes bikin 

soepaja toean Born akan bikin testa- 
ment boeat keoentoengannja njonja 
Born. 
Voorz.:: Apa njonja djoega telah 

pernah 'dimintai tolong oleh njonja 
Born soepaja tjarikan doekoen ? 
Saksi: Ja. 

| Noorz. Doekoennja siapa? 
| Saksi. Saja kira satoe loerah. 

Voorz, Dalam pembitjaraan jang 
belakangan antara itoe doekoen dan 
njonja Born, apa jang njonja tahoe? 

Saksi. Saja tidak begitoe menger- 
ti, apa jang dibitjarakannja, tapi dari 
satoe dan lain, saja ada sangkaan bah 
wa itoe doekoen maoe disoeroeh bikin 
mati toean Born. 

Voorz. Njonja tahoe tentang apa 
keadaannja Noi, Apa ia ada pindjaman? 
Saksi. Saja dapat dengar bahwa 

njonja Born ada pindjaman f 400.— 
pada satoe orang Tionghoa di Djati- 
ngaleh. 
'Voorz, Belakangan njonja bersama 

sama dengan Jan telah pergi ke roe- 
mahnja itoe doekoen beekan ? 

Saksi. Ja ke Gajamsari, diroemah 
nja bini moeda dari itoe doekoen. 
Voorz. Apa njonja djoega pertjaja 

ljang itoe doekoen bisa bikin sakit 
tocan Born ? 

Saksi: Tidak. 3 
“Voorz.: Tidak pertjaja, Tidak per 

tjaja jang itoe doekoen dengan djalan 
meratjoenin bisa bikin matitoean Born'? 
“Saksi: Doeloe tidak. 

| Noorz: Tapi sekarang pertjaja ? 
Saksi:Tidak begitoe pertjaja.? 
Mr. Abell: Ach tidak pertjaja..., 

tapi belakangan djalani sendiri . . . 

Saksi: tinggal diam, 
VoorZ.: Itoe doekoen di itoe wak- 

toe minta oeang voorschot berapa pada 
njonja ? . 
Saksi: la minta f 2.—, 
Voorz.: Di depannja politie njo- 

Inja ada bilang bahwa itoe doekoen 
telah minta oeang f 10.— Mana jang 

Ibetoel. Ingat njonja poenja soempah ! 
Saksi: Ja boleh djadi f 10.— 

Saja soedah tidak begitoe ingat. 
| Voorz.: Belakangan itoe doekoen 
lantas minta apa? 
Saksi: Ja minta soepaja dibelikan 

minjak wangi, menjan dan kain poetih. 
“ Noorz.: Kain poetih berapa el. 
Saksi: ek 
Voorz.: Apa itoe belakangan 

djoega lantas njonja belikan? 
Saksi: Jan jang beli. 

Voorz.: Sesoedahnja itoe barang2 
dikasihkan pada itoe doekoen, itoe 
doekoen lantas berboeat apa dengan 
itoe barang-barang ? 
Saksi: la bawa masoek itoe 

barang2 kedalam kamar, apa jang 

tahoe, 
Belakangan, tempo itoe doekoen 

itoe botol minjak wangi pada Jan.   (Ada samboengan). 

'Voorz: Apa sebabnja njonja poe-|: 

- Iting. 

“ District: wedstrijd P.S. S. 1. 
PS, To Sea R0 TI, 

.(Tasikmalaja) (Tjirebon) 
Sebagaimana kita telah kabarkan 

bahwa pada hari Saptoe tanggal 19j 
ini boelan telah dilangsoengkan per 

0-6. 

P.S.S.I.. bagian Djawa .Barat, jalah 
P.S.T.S. jang telah lamd mendjadi 
anak fanggautanja) P.S.S,I. berhada 
pan dengan P.S.LT, jang baroe ini 
tahoen toeroet competitie dan djadi 
anggauta jang paling moeda. Per- 
tandingan berlakoe ditanah lapang 
Dermagamalang, dengan dipimpin oleh 
referee Abdoellah dari Bandoeng, jang 
begitoe tjakap dan berlakoe tenang. 

Moelai djam setengah 4 penonton 
telah berdoejoen-doejoen menoedjoe 
ke itoe tempat, sehingga lanah lapang 
dengan penoeh dikelilingi oleh penon- 
ton dari segala bangsa, : 

Permainan dimoelai djam 4.45 sore, 
kita liahat pasangan djago2 kedoea 
fihak, setelah referee tioep fluitnja 
seperti dibawah ini: 
P.S. T,S. (Tasik). 

Moegni 
Tjitji Oeho 

Ibrahim Emek Lamsri 
Ka t:wa Adang Soeratman Totong Amar 

Oo 
«€ |Angwar Hoedoro. Amadia Barnita Jasin 

Sardjan Said  Moebin 
Alwapa Ahoed 

Pe moT. Djajoe 
Jang dapat menggoelingkan bola 

lebih doeloe difihaknja Tasik. Disitoe 
lah Soeratman lantas mainkan bola 
diterima oleh Adang dan teroes diki- 
trim ke Karwita, teroes ia poenja voor 
zetan dilepaskan ketengah, tapi tiba2 
bola kena direboet oleh Said, maka 
lantas dioverkan sama Hoedoro jang 
tidak tanggoe lama lagi teroes ia poenja 

pelor dilepaskan, tapi sajang bola kena 
diretour oleh Moegni. Disitoelah ben- 
teng Tasik kena tertoetoep oleh moe- 
soeh jang gesit2, "sehingga barisan 
belakang Tasik teroes bekerdja keras, 
teroetama Moegni lantas montang-man 

Satoe serangan jang terdjadi dimoe 
ka benteng Tasik, waktoe Jasin dapat 
bola teroes dilepaskan ketengah di 
terima oleh Hoedoro, dengan gantjang 
ia poenja tembakan jang netjis dile- 
paskan, sehingga Moegeni toebroek 
angin stand djadi O—1. 

Barisan Tasik hampir tidak bisa 
bekerdja, lagi poela itoe voorhoedenja 
sedikitpoen tak bisa djalan, karena 
memang pendjagaan Tjirebon dikoeat 
kan dan tegoeh, djarang sekali peloe 
roe2 bisa sampai dimoeka benteng 
Tjirebon. .Itoe waktoe Djajoe boleh 
dibilang pensioen, karena. serangan2 
dari moesoeh hanja kandas dikakinja 
'Ahoed cs. : 

Barisan moeka P.S,I.T, makin men 
desak, pada waktoe Angwar dapat 
bola laloe dikirim sama Amadia jang 
begitoe 'netjis, tidak toenggoei lama 
lagi 'itoe koelit boendar dilepaskan, 
sehingga stand lantas berobah lagi 
djadi 0—2 boeat Tjirebon (sorakrioeh), 
"Makin lama barisan Tasik lantas 
korat-karit dan kelihatanlah lemahnja, 
sehingga sampai pauze stand djadi 
0—4. Dari kakinja Hoedoro 1 lagi 
dan ditambah dari kakinja Barnita 1. 

Sekarang setelah habis minoem, 
roepanja pihak Tasik sangat penasaran, 
karena tempo masih banjak goena 

Tasik lantas bikin samenspel jang rapi 
dapat pimpinan dari Soeratman, bola 

.Ikena dipegang oleh Amar lantas di 
kirim ketengah lagi diterima aleh 
Soeratman, jang tidak toenggoe lama 
lagi ia poenja pelor jang djitoe dile- 
paskan, tapi sajang bola kena ditang- 
kap sama Djajoe dengan tjepat, maka 
bola lantas lari ketengah. Sementara 
waktoe disitoe benteng Tjirebon kena 
tertoetoep, tetapi Moebin dan Sardjan 
teroes bikin rintangan jang heibat, 
sehingga serangan dari Tasik sia-sia 
belaka, . 
Kombali sekarang trio Tjirebon da 

pat tangkap bola sehingga dimoeka 
benteng Tasik, tapi Lamsri djadi rin- 
tangan djoega, Barnita bisa reboet itoe 
bola jang achirnja teroes dibawa lari 
ngiprit, maka kedoea back tidak sempat 
oentoek memboeroenja, dengan moe- 
dah lantas itoe bola digoelingkan, jang 
kedjadian Mosgeni lantas tangkap 
angin stand tambah lagi djadi 5—0. 

Permainan sekarang kelihatan sedikit 
sengit, barisan belakang Tasik teroes 
dikedjer oleh moesoeh sehingga hampir 
tidak dapat angin, Sedikit tempo dja- 
lannja bola bisa kian kemari, tapi tidak 
ada serangan dari barisan Tasik jang 

olehnja lantas diboeatnja saja tidak |berbahaja, hanja setiap barisan moeka 
Tjirebon bikin serangan, disitoe Moe- 
geni lantas kalang kaboet Keeper Tasik | djoega agaknja tidak akan ketinggalan 

keloear dari kamar, ia lantas kasih | teroes'bekerdja keras, bom jang dilepas| dalam so'al terseboet, jang mana ialah 
kan dari moesoeh sebagai grimis, tetapi|teroetama dikalangan pemoedanja ter- 
dengan tegak dan brani ja selaloejnjata oleh kita mereka senantiasa giat 
bisa tolak, kita seharoes poedji atas|bekerdja oentoek mentjiptakan poela   

Jia poenja ketjakapan itoe, | 

bikin tegenpunt. Maka disitoelah ,trio 

    

  

Tapi pada waktoe Ario bikin samen 
Spel sampai dimoeka goal Tasik, Bar- 
nita dapat tangkap bola laloe dikirim 

'Isama Hoedoro jang ia sebagai goalget 
“Iternja, maka tidak toenggoe lama lagi 

ia poenja tembakan jg, djitoe dilepas 
ikan, sehingga Moegni tangkap angin, 
maka stand lantas djadi lengkap sete 
ngah dozijn (0—6 boeat P,S.LT.). 

Makin lama tempo makin habis, ma 
ka serangan dari barisan Tasik hanja 

| Saksi: Sampai 1 tahoen lamanja.|tandingan oentoek mereboet Djoeara | Kandas #dikakinja Alwapa cs. sampai refere tioep fluitnja tanda permainan 
habis, stand tetsp 0 -6 bocat P.S.L.T. 

men (J —— 

Rest P.SILT. contra P.S.T.S, 50—2. 

Pada hari Minggoenja sebagai per- 
tandingan persaudaraan P.S,T.S berha 
dapan dengan Rest P,S.I.T., permainan 
dimoelai djam 4.45. Pononton tidak 
begitoe banjak, ketjoeali dari hari toe 
moelai pagi soedah mendoeng, djoega 
penonton lantas menjesal karena pada 
harg Saptoenja P.S.T.S. telah ditjoekoer 
sama P,S,I.T, dengan angka 0—6 bocat 
Pnb 

Pertandingan dipimpin oleh referee 
H. Achmad, setelah referee tisep 
fluitnja kita lihat pasangan seperti 
berikoet': . 
PS, Moegeni 

Tjitji Ocho 
Ijoes Achmad Lamsri 

Kartiwa Boendjali Adang Basari Amsar 

Alwi Rasmin Tjaloes Soediono Soengeb 
Endoen Saleh Arsa 

Djalil Moentaha 
Bagong 

Fihaknja Rest dapat goelingkan bola 
lebih doeloe, setelah referee ticep fiuit 
nja Tjalees lantas mainkan itoe koelit 
boendar, diterima oleh Rasmin lalog 
dikirim lagi ke Soediono, 
dan teroes dikasihkan lagi sama 
Soengeb. tetapi Achmad djadi rin 
tangan jang achirnja bola lantas bisa 
lari ketengah, dengan diterima sa:na 
Boendjali dikirim lagi ke Basari, jang 
tidak toenggoe lama lantas ia poenja 
tembakan dilepaskan. Tapi sajang 
bola kena ditangkap oleh Bagong. Di 
Sitoelah sementara tempo benteng Tji- 
rebon kena terkoeroeng, sehingga Dja- 
lil cs. haroes bekerdja keras. Bola 
kena ditangkap oleh Saleh lantas di 
kasihkan lagi sama Rasmin laloe diba 
wa lari dengan diterima oleh Soediono, 
sehingga djadi scrimmage dimoeka 
goal Tasik jang sangat berbahaja. 
Moegeni dengan  gantjang reboet 
itoe bola, laloe ditembak ketengah 
dan diterima oleh Adang—Maka itoe 
waktoe djalannjabola bisa berimbang 
tapi sebagaian banjak bola dipihaknja 
Rest-Ketika Achmad dapat tangkap 
bola teroes dikasihkan sama Kartiwa, 
lantas ia poenja voorzetan dilepaskan 
ketengah dengan disamboet kedata- 
ngannja Basari, maka dergan moedah 
lantas ia poenja tembakan Silepaskan, 
sehingga Bagong tangkap angin stand 
berobah djadi O—1 boeat Tasik. « 

Sekarang kembali barisan moeka 
Tjirebon bikin serangan, tetapi sajang 
sekali samenspelnja tidak ada, djadi 
lantas sia2 belaka Tjitji Cs teroes bisa 
retour iftoe bola. Begitoelah permainan 
sampai referee tioep fluitnja, tanda 
permainan setengah main stand masih 
1—0 boeat tocan tamoe, 

Ronde kedoea, 
Setelah sama minoem, roepanja sadja 

fihaknja Rest penasaran sekali setelah 
kemasoekan 1 goal, karena masih ba- 
njak tempo- ada kans boeat bikin 
tegenpunt. Maka disitoelah lantas sama 
actief, begitoe poela sebaliknja Tasik 
barisannja memang tidak kena gegabah 
Pada waktoe Tjitji dapat tangkap bola 
teroes dikasihkan sama Basari, dan 
djoega dengan tjepat dikirim sama 
Kartiwa, dengan tegas itoe bola dite- 
rima dan tidak toenggoe lama lagi 
ia poenja voorzetan jang djitoe dile- 
paskan dari djaoeh, maka Bagong 
terpaksa tidak bisa tangkap itoe koelit 
boendft, stand djadi tambah djadi 
0—2 boeat Tasik. . 

Maka sekarang permainan jang ta- 
dinja baik dan sportief, lantas djadi 
sebaliknja. Sebagian dari pihak Rest 
P.S.I, T, sama main kajoe kajoean 
sehingga refree terpaksa kasih peri 
ngatan jang penghabisan, dan ifoe 
Tjaloes haroes keloear dari lapangan. 
Sebagian dipihaknja Tasik ada jang 
dapat kesakitan, tetapi tidak begitoe 
berat, ia 

Pertandingan sampai berachir stand 
tetap 0-—2 kemenangannja toecan ia 
moe. 

Sedikit pemandangan tentang sport 
di kalangan pemoeda Arab. 

Toean S.M. Alhabsji toelis pada kita : 

Pada waktoe jang paling belakang 
ini roepanja permainan sport itoe soe- 
dah mendalam sekali boeat menarik 
perhatian segala bangsa di seantero 
doenia, maoepoen oleh bangsa2 di'ini 
kepoelauan, kini bangsa “kita Arab   

  

beberapa boeah matjam perkoempoelan 
sport, jaitoe selain dari sportvereeniging 
voetballen. Fikiran- dan semangat pe- 
rasaan jang dimikian itoe, diantara 
bangsa kita dan teroetama pemoedanja 
memang patoet sekali kita poedji, ka- 
rena itoeclah kenjataan bahwa telah 
nampak adanja keinsjafan dan keseda- 
ran pada mereka. Memang soedah 
sewadjibnja bangsa kita memperhati 
kan keitoe djoeroesan, apa poela di 

boemi tidak poetoesnja saling mema- 
djoekan itoe permainan sport, karena 
boekan sadja boeat menggerakan badan 
dan djasmani, malah tidak salah djika 
kita akoei bahwa disitoe pven akan 

san, juist ini soedah tidak asing lagi 
bagi kita. Rata-rata oemoem djoega 
mengakocinja, hanja disini kita ingin 
hendak memperingatkan betapa so'al 
Sport itoe di kalangan bangsa kita, 
dan. mereka poenja derasaan atau sen 
timent terhadap ia orang psenja ve- 
reeniging jang telah ada, 

Kebanjakan bangsa kita Arab apa 
bila merasa ada berdirinja salah soe- 
atoe Club althans seperti voetbalver- 
teniging, jang soedah tentoe mesti 
di sokong dengan sepenoehnja tenaga, 
agar didjaga soepaja kelak dapat ber- 
diri lebih tegak, di sitoelah bisa njata 
betapa perasaan nasionaliteit itoe ti- 
dak lebih dan tidak beda seperti di 
sapoe angin sadja, dus tegasnja ia 
berani boeat merogoh sakoe kita seke- 
dar menjokong kita poenja vereeni- 
ging, sementara pocn djoega banjak 

tapkan kewadjiban membajar wang 
Coniributie jang telah di mestikan 
pada sesocatoe leden di waktoe 
tiap2 boelan sekali, Dengan ini boe 
kannja kita akan mengoeraikan apa 

neen, sekali-kali tidak, soepaja tidak 
mendjadi timboel salah faham, ialah 
hanja kita ingin agar bisalah kiranja 
itoe keadaan jang mengroesak dan 
menodai nama di kalangan kebangsaan 
kita mendjadi lenjap, dan kelak bisa 
terdapat satoe soesoenan masjarakat 
baroe di bangsa kita goena menoen- 
djang dengan lahir bathin kepada me 
reka poenja vereeniging terseboet. 
Boekti2 atau feiten soedah banjak ter 

djadi, seperti jang kita hoendfjoek ini. 
Beloem lama dikota Semarang dahoe- 
loe poen ada berdiri voetbalclub jang 
diberi nama »Annasher” perkoempoe- 
lan mana achirnja telah beroleh nasib 
malang jang menimpa kepadanja, ja 
itoe dengan merasa menjesal sekaliia 
soedah mengasih selamat berpisah ke 
pada ledennja, oentock berpoelang ke 
liang baka. Djoega di Pekalongan da 
lam beberapa lamanja ada berdiri satoe 
voetbalclub jang dikasih nama »Alwa- 
thon” jang beloem beberapa tempo ber 
selang mengoendjoengi Batavia, menoe 
roet kabar roepanja Sekarang ada ba 
njak ja poenja leden jang merasa labih 
baik itoe perkoempoelan dipersatoekan 
sadja dengan vergeniging , Aihilai", 
karena mereka tahoe bahwa dengan 
terpetjahnja kekoeatan dan poela ter 
baginja itoe tenaga ada banjak meaim 
boelkan keroegian dari pada mengaen 
toengkan. C 

Mereka poen fahoe bahwa ada lebih 
baik hanja dengan satoe perkoem- 
poelan sadj”, jang bisa mendjadi koeat 
dari pada banjak tetapi kotrang be- 
gitoe tegoeh organisatienja. Jang ter- 
seboef belakangan ini kita ada lebih 
setoedjoei. |. 

Sementara lain dari itoe, kita soes 
dah boleh kemoekakan di sini bebe- 
rapa banjak spelers bangsa kita jang 
Soedah bsleh di ketengahkan, dan ta" 
kan kalah tangkasnja dan gesitnja dari 
pada beberapa spelers V,8.O. di Ba- 
tavia-enz, jang mendapat nama baik 
dari publiek, seperti spelers dari: 
Alhilaal | dan Annasher Soerabaia, 
Al'Ittihad Solo dan J.A.V.V, di Batavia, 
jaitoe Toean2 Ali Alatas dari Alhilaal 
jang sekarang di J.A.V.V. Baktir Saleh, 
Djabir dari ,Albadar“ Malang, dan 
Ali Arrasijdie dari Alflitihad di Solo, 
dan banjak lagi lain2nja jang kita 
tidak perloe seboetkan satoe persatoe- 
nja, fjoekoeplah sekedar dengan apa 
jang kita kemoekakan itoe. 

Lebih djelas lagi kita akan soeri- 
tingkan dibawah. ini beberapa. per- 
koempoelan sportvereeniging dari 
bangsa kita jang dapat kita wartakan 
adalah: Al-Badar Malang, Annasher 
Soerabaja, Al-litihad Solo, At-Hilaal 
Pekalongan, Attamam Tegal dan J. A. 
V. V, di Batavia. Sementara pada be- 
berapa tempo berselang, djoega ada 
seboeah perkoempoelan tennisclub di 
Soerabaja jang diika ta' salah diberi 
nama ,Al-Fouz”, tetapi sajang tidak 
berapa lama laloe dikoebrakan, Meli- 
hat keadaan diatas tadi, roepanja di 

tidak begitoe bergemar dengan .per- 
mainan temnis, ketjoeali lain seperti 
di Batavia ini banjak diantaranja pe- 
moeda kita jang soeka dengan itoe 

Badminton enz. Selain dari club2 
voetbal, masih banjak terdapat per- 
mainan Sport lain, tetapi jang boleh 
dikatakan terbesar dan telah banjak   
   

masa ini, semoea bangsa di moeka. 

p
n
 

bisa timboelnja itoe perasaan kebangsa - 

kelalaian jang terdapat goena mene- . 

Y 

jang terdapat di kalangan bangsa kita, ' 

permainan sport, demikianpoen seperti . 
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Gi Dana “| Electrische -- Drukkerij 
He. —..PENGHAREPAN“ 

“Toro COOPERATIE 'BOEDI ISTRI” Oude Kerkhofweg 36 — Bandoeng 

  

  

  | (OOT gedI. NAN NAN 
Soedah nda 2 | Asli Tabib soedah datang 

  

  

  

    

  

Sal — PRIBOEMI MANONDJAJA Mentjitak dari pekerdjaan ketjil 
Sajan AN sampai besar. TABIB Dr, ABDULKARIEM : pal ana: . Pertjitakan kita ada berarti kunst. 

VAN HINDUST AN aah kita Kadis ketjap | tikar dan Kbterak no. 1 : 
dan na 2, keloearan C,B.I. Manondjaja jang soedah 

MN aa en date terkenal dimana-mana tempat. Rasanja dan haroemnja 
Pe RA AN Ka “kita teroesah seboetkan lagi. 

Ini Tabib naa 40 bahcika Hara tersohor dan bekend Harga bocat djosa. lagi, direken harga jang pantes, penganan PA UZE 

di Kota Batavia-Centrum, baroe datang lagi dan tinggal di tempat Atoer pesenan sela hanja dengan REMBOURS. V. H. NAIMIN 
lama djoega jang terseboet di bawah. Monster djika diminta, dikasih pertjoema, ketjoeali Moekania Station Bandoen 
Dan sekalian toean2, njonja2 dan soedara2 soedah terkenal jang onkos kirim, Djoega kita mendjoeal minjak klapa, 1 : Tan 

saja soedah mengobati segala roepa2 penjakit seperti ambeien en jang tida kalah sama minjak Tjiamis. Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 
hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm Zonder operatie. ) Menoenggoe dengan hormat Njonja2 | dan Toean2 poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 

Baroe boeka lagi a Molenvliet Oost 15 sebelah Ilir Weeskamer poenja pesenan. Pemandangan loeas, rawatannja ba- 
goes dan bersih, djongos-djongos 
radjin dan tjepat mepgseroes tetamoe 
tentoe menjenangkan dan kita tida 

ta laken poedji Hotel sendiri harap di 1 
: : | saksikan sadja. 3 

BALING Sa Terletaknja HOTEL di Cenirumnja 
3 KOTA Bandoeng, 

Tarief kamar paling rendah dan 3 s9 
2 r y p t da 1 menoeroet zaman, 

N.B. Sedia Kamar boeat tinggal la- 
ma atau boelanan, abonnement dapat 
harga dengan menjenangien. 

    Batavia-Centrum,. r Pengoeroes €. B.I. Manondjaja 
  

Menoenggoe dengan hormat, 

. TABIB Dr. ABDULKARIEM 

Molenvliet Oost Ng. 15 sebelah Weeskamer Bt.-C. 

Bana 

BAROE TERIMA 
Model dan: kleur jang paling baroe 
Prijs moelai £ 1,75 sampai £ 18.— 
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Boecat keperloean kita djika da- 
pat dihinggapi penjakit kentjing 
baroe' daa lama selaloe makan. 

  

Memoedjikan dengan hormat, "3 
29 De Eigenaar 2 

,Cryptal A. WACHIT 9 
Basmikan semuea baccil2 koetoe2 : 
akar2 dan daging2 jg. biang dari 
penjakit kenfjing: sampai habis 

  

  

          
       

  

      
    

tidak berdjangkit lagi. HINO SNN TAM SNN NENEK BN BINI 
CRYPTAL SELALOEBEKERDIA 
DENGAN TJEPAT SEKALI Khnoe Teng Hay, Gebroeders 

SEBAB DJAMAN MALAISE '! Khoe. Tandmeester 
HARGA CRYPTAL | Pintoe Besar No. 89 Batavia Bi 

N ag £ 1 1 2 3 

Pe Psp IP Kita bisa bikin dan pasang roepa2 
Per fleseh isi 100 . ..F3.25 | gigi dari perak, mas dan porcelein di- $ 

: : 1 » " z Htm 85 kerdjaken sampe rapi ditanggoeng enak e 
10 TA HOEN : ” : 1.25 pakenja, sebab kita doeloe pembantoe 53 
C A R A N T | E Dr MEnmamaman Eta A si & Cc (Assistent) dokter gigi Europa sehingga 3 

KA 15 taon dan mempoenjai banjak soe- 2 
23 To k 2 K. £ 1nos ita Oo. ea poedjian. Bueat orang tida mampot F 

No. 9 Sawali Besar Batavia-C. Telefoon 3328 Weltevreden Java || boleh berdame dapet harga sampe Y 
ig 2 1 mai enggak. Haa peeaa Jang tida BY 

Boleh dapet di kita poenja agent ' enak dipakenja terbikin dari lain beng- 
3 TOKO M. OISHI 79-81, djalan trambaan Senen Batavia-C, kel (toekang), saja sanggoep betoelin 

3 TOYO, depan Riaito Bioscoop, Senen Batavia-C. sampe senang dipakenja, 
5 MATAHARI, Tanah Abang, Batavia-C. Djoesal obat sakit gigi tanggoeng 10 

Ta SANYO, Tandjoeng Kararg (Z. Sumatra). mirnuut bisa semboe per botol 5 Gr, 
5 KANEKO, djalan tram No, 242 Mr. Corelis. f 1,25. Poeder gigi bikin koeat dan 

5, ABE, Handelstraat Buitenzorg. mengilapken gigi per botol 20 Gr. f 1,25. 
Bah : s SUZUKI v/h NANYO, Groote Postweg 39, Soekaboemi, Obat mata orang toea oesia 50-70 

Sa » i ii PATENT - j »  TOGASHI Tjiandjoer. taon mata fida awas pake ini bisa terang 
3 Nb Pe ai sai I - OBAT NAKAMURA, Kanoman 40 Bandoeng. per botol 5 Gr. f 2,50.— 

: PA TENT sn apa PENT : F No, 732 2570. Negeri 5 UMENO, Senen djalanan tram No. 183 Batavia-Centrum. Terima pekerdjaan sepoe Duifschland 
: 3 HA 2 Pa Ia Maa 1 £ SANYO Kramat No. 12 Batavia-C. mas doekat atawa Dobble garantie 

PILOT Inkt per flesch f 0,15 3 $ MATAHARI Tangerang 1-5 taon. : 
Ea 2 Djoega kita trima boeat reparatie roepa2 vulpenhouder - 2 P7 mm an 

  

    

ongkos direken jang paling rendah. Dn SES MA NN EA 

Boeat diloear kota boleh dikirim dengan rembours. 

AA Agent besar boeat Batavia 

TOKO OISHI 
SENEN 79-81 — BATAVIA-C: — TELEFOON 1623 WI. 

  

  

    

AE TB KEL OEARAN PALING BAROE 
A8 DARI 

FAROKA 
Jang saling d jempol 

   
  

    

  

Oa MERAA SOEDAH TERDJOEAL 
daa Pn an | MILLIOENAN DI TIAP-TIAP TEMPAT 

onder Coupon)| 

1 pak terisi 20 bidjil 'Kemandioerannja soadah terpoedil olah sap tiap orang 

nd Cent| OBAT MATIAN cururtou 
ND. FAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan | 

' djara kerdja jang paling modern dan jan tjata kerdja jang paling mode ang) ENG AKUN TONG MOLENVLIET W.i74 BATAVIA 
paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni- 

ikannja dokter... ................ “10 An Tt TELKFOOMKBAT TO0O 

  

  
 



Panen 

|. doekoeh 100, 0.15| sawoh 
mangga (aromanis) 1 ,, 0.10 | zuurzak (nangka blana 

» (golek) 1 ” ” 0.10 3 5 

» (indramajoe) 1 ,, » — 10. LAIN-LAIN BARANG” 

na NTP | : pisang radja Las 019: emi 10 bidji 

Sa akun Pena tekkean ai Na ai. ambon“... ih bid 1.003 tahoe 10 2 

“(Lotar tangzoengan Redactie). . ». tandoek On koe taoge 1 kati 
: (Loear tangzoengan Redactie) 5 . akan enam : “| ramboetan an 1 iket n 0.04 Arang 1 boengkoes 

Pa en Jitet dari kit arga rata-rata barang” | 3 jon) “OOP —0 — 

En ana Sedikit keterangan, dar AA, , makanan di Betawi, 
g Endang Srisoenarsasij Berhoeboeng dengan perkaranja t. | 
biiefkaart, sebab dalamisi| Parada Harahap tentang kekoesoetan| Harga-harga jang dibawah ini seba- 
gal 17 ini boelan Kampret|dalam N.V. ,,Bintang Hindia” dan gian besar dikoempoelkan oleh pasar 

wab pertanja'an, bilang, anak2| Bintang Timoer”, maka nama kita|bedrijf dari Gemeeste etawi dan se- 
oean lebih lekas beladjar baha|poen telah terseboet-seboet dibitjara- bagian ketjil oleh Centraal Kantoor 

bkan soeka ngobrol. Iniper-|kan orang, oleh karena .Sinar Pasoen|voor de Statistiek. 

        

  

             

1     

  

  

bangan dikatakan tidak benar, boek-| gan“ dan Drukkerij ,,Economie” doe- Dari tg. 13—19 Jan, '35 

a jang toekang ngobrol Kampret |ioe telah mengalami djadi kongsinja. | Harga etjeren 
i, .imeskipoen schrifteliik adal Maka dari itoe, kita rasa ada pada|No. NAMA BARANG? 

olannja saban hari...” |tempatnja, bila disini kita memberi Banjaknja Harga. 
  memang begitoe, Tetapi ngo-|keterangan seperloenja sadja tentang|, padi 
Kampret dong hanja berdasar |kedjadian itoe, jalah jang mengenai| GING 

  

              

jari beratnja-orang-tjari-makan. Sebab, | diri kita,dan demikianlah asal moelanja: aa NE Lkati 0.35 

dalam hidoep biasa—holeh—tilik!—| Ma : og 
ampret tidak begitoe soeka ngobrol, . Waktoe itoe, kita ada mempoenjai : : » ” Gg 

tjoema kadang2 djikalau ada temannja Drukkerij ,Economie” dan membitja Pa Ana 

Yang asik ..... $ .“ Irakan satoe weekblad jang diberi lidah » 1 Hn 

Koja A. dari Mentengweg (Kebon | nama »Soemangat”. JA 3 an 

'Sirih protest poetoesan Kampret pada|  Drukkery dan soerat kabar terseboet,| b. Kerbau : (Uda 

“hari Saptoe dah kemaren, sebab be-: oleh kita telah didjoeal serta teroes di bistik 1 kati Lai 

toel tidak menjalahkan perempoean, masoekkan kongsi pada N,V. , Bintang haas an NA 

. tetapi merendahkan. Ini lantaran Kam Hindia” jang dikepalai oleh toean Pa-| panggang » Tan Da 

pret bilang djikalau: ada soal man, (rada Harahap dan melandjoetkan men- sop en 

'Yrouw ea zijn vriend itoe jang saltjititak dagblad ,Sinar Pasoendan”, toelang sop Nan 

“lah soeaminja, boekan perempoeannja|salah satoe soerat kabar jang djoega| Tawon (tetelan) »... 2012| : 

| Njonja A. kata bahwa tentoe jang sa-|mendjadi kongsinja ,Bintang Hindia".| Babi: NN Au 

“lah perempoeannja djoega, karena dji- “Pada tanggal 18 Augustus 1934,| tidak pake gemoe Il kati , 0. 

| kalau si perempoean tidak maoe laja- dagblad , Sinar Pasoendan“ dan Druk- pakai gemoek 2 SO. 

ni tentoe tidak akan terdjadi apa-apa. |kerynja itoe, oleh N.V.,,Bintang-Hin-| kaki d.ll. Te tap 
Dan soeaminja tidak bisa selamanja dia“, didjoeal lagi kepada kita dengan) d. Kambng (dengan toelang) ,, 0.30 

angon isterinja. . . — memakai soerat sebagaimana kebiasa 
- 

- 5 $ g! 
3g : ” Pi 

.. Perkata'an jang verstandig £ Terapi nga anna Merta 25 selig 2, Pe Ora Na PN Di : ah 

5 ng diangan loepa bahwa Kampret|koop- en verkoop actenja djoega, a | » 0, 1 h 

5 Sg Sae on itoe perempoean.|lah menoeroetkan poetoesan aandeel-| angsa ” ” 2 1 se OETOE oOen 

'Djoega menjalahkan, hanja sadja ti-| houdersvergadering, dengan ditandai Ng kebiri 2. Dat ad p 

“dak 100pCt. Jang paling salah dejoleh Directie dan Commissarissen dari Pare ah Tg Mn 

Do smodrespg de man, paling belakang Ea Bana ai Appa boeroeng dara Mg Orang mempergoenakan tjat. Dan dari 

3 Tentoe, orang lelaki tidak oesah| memang sjah sekali. 2 3. TELOER: aa semoea negeri2 dimana Laboratoria 

“koentii dalam lemari-besi isterinja, teta | Pada waktoe kebelakang ini, sete-| teloer bebek 10 bidji ,, 0.225 

“pi djoega tidak boleh oembar isterinja |lahnja toean Parada Harahap tertoe- St Bni & » 0.225 mengerdjakan tjat dan alat2nja, kita 

| lelocasa, sebab socami tetap sebagai|doeh mendjalankan kekoesoetan dalam Na? . » 030 

oeroe-laki, sebagai perlindoeng dan peroesahaan terseboet, ,,Sinar Pasoen 4. IKAN. 

Pend, Boeat Kampret, tetap djika| dan“ djoega telah kerembet-rembet,bah| “, 1xon jaoet : 
lau ada anak ketjil kepotong djarinja, | kan kabarnja tentang djoeal-beli anta bawal, tenggiri, tongkol d.l,I. 

dapat keterangan oentoek membikin 

tjat jang paling baik, jang seratoes 

jang salah iboenjaatau pengasoehnja, |ra kita dan pihak tocan Parada Hara- 1 kati ,, 0.30 procent ada boeatan negeri Belanda. 
kenapa dikasih kesempatan main-main hap itoe. katanja tidak sjach. eker koening dan lain: 

pisau, djikalau kebakar, kenapa di Oleh kedjadian jang sedemikian itoe, jang di iis , » 8.10 , 

5 dekatkan api : dan djikalau menangis soedah tentoe kita poen gua Direc- kemboeng besar 1 ekor , 0.04 LINDETEVES-PIETER SCHOEN £ Zn., N.V. 

|. sebab “kepedesan, kenapa didekatkan|teur ,Sinar Pasoendan“ dan Drukke-| kakap 1 kati ,, 0,35 

|. roedjak atau gado-gado. ....! APen ara : Nian aan Sia . teri : pt 3 ON BATAVIA 

£ Dan, orang perempoean tetap diperj Doleh-bolen kita mendjaga Giri, II b, Ikan rawa: 

gaoelan Se kita tai men jadi tang |soepaja oeroesan ini djangan sampai| gaboes (besar) 1 ekor , 0,25 Kantoor2 pendjoeal: LINDETEVES-STOKVIS 

goengan atas kebadjikan dan" kesela-| mendjadi perkara pandjang” jang agak » ketjil) »... » 9015 PENDJOEAL? LAGI DI TEMPAT? JANG- BERARTI DI N.-I, 
| matannja pada kaoem lelaki, .. . en|nja meroegikan kita poenja bedrijf.h jeleh (besar) 2 BN | 

| gelukkig ook ! Perloe disini kita terangkan poela. : ketjil) 5 » 0,03   “Nona R. di Gang Katjang menerang bahwa sampai hari ini djoega, ,Sinar| « kan aer tawar: 
  

  

  

  

   
  

  

  

  

  

  

        

  

    
  

  

                    

  

| kan heran sekali Kampret jang keras|Pasoendan" dan Drukkery Economie" -goerami —. IL kati , 0,30| 

| dan tjandrannja singa (tahoe dari ma tetap djalan sebagaimana biasa, tidak ikan emas 5 » 0,30 : 7 5 

| na sih? K.) tidak djatoehkan hoekoem |ada perobahan ini dan itoe, dan tidak d. Ikan empang : a aa 

gantoeng pan Se Tn 1 Se Ser Bus bandeng 1 £ hati 0.35 

j oda berdjalan serong. Jang disa- a perkabaran jang te - : : 
: 

| Mihkan malah socaminja. ”—” |dalam ,Sin Po” dari hal jang bertali |. Oedang . .00| || MERK SOEDA TERKENAL 
Bs Jah, orang moesti tilik bagaimana |dengan oeroesan ini, diantaranja ditoe|5. IKAN KERING (GEREH). Bb ” 

djalannja perkara. Tenaga itoe perem lis begini : sana 1 kati , “ aU 3 Are 

ogan keloear roemah, oempamanja| .cih di , “ : gaboes Ba one TE 

Waktoe Tjap Gomeh tjari-tjari,atau ia, Nasib djelek jang Sama poen dinga| Tega (poetih) 1 bidji 0.012 
' menggoda pada teman kerdja soeaminja soerat kabar dalam bahasa Soenda » . (merah) Pa » 0.01 
atau poera-poera veriof ke orang tocaj. Naa Pa Anton ant SEIAE IL kati , 0.17 

' “5 bak .8 jang diterbitkan di Bandoeng atas ich ia . 
nja, tetapi dibawa Tjoelik, nah ini dosa| &... : tjoemi? (besar) 19 2 
: “In . Itiarnja Parada. Ini soerat kabar poen 3. . 0.90 
jang 100 pCt. Tetapi djikalau soeaminja| v esarg akan berenti terbit dan dioega »  (ketjil) 2 » & 

sendiri zonder merasa (onbewust) se- Dembndangin” telah terik NN ka - teri . 5 Ola 

A, olah-olah tjebuerkan diri isterinja pada ai Kedawilehan” 1 trasi oedang 1 » 0.20 

2... Hoe perboeatan, onbewust lagi bikin| TAAT nh : » ikan Tera 30109 

|. yoemahnja sendiri sebagi gratis-hotel,| Toean dan njonja Ali Raman tentoe troeboek " » 0.90 

|. tentoe sadja si perempoean djatoeh'menjesal atas itoe lelakon, tetapi orang Harga etjeran Tee 

| (bezwijken). Perempocan “hati wadja!Soenda sendiri bilang ,,kadoehoeng No. NAMA BARANG? 1 

'atau besi adanja tjoema dalam do-jtara ti heula” (menjesal tidak di moe-|” Banjaknja Harga 

ngengan, dalam fjerita dan film. Hatijka), dan sekarang tinggal ngalamoen 1 ! 8 , 

perempoean ja biasa sadja, seperti hatil maka pekabaran2 itoe tidak mengenai |6. BERAS: Al 

lelaki sering ketak-ketik djoega ,...jkebenaran. , Tjiandjoer kepala 1 gant. f 0.80 3 

Tjoba dibalik: Ada seorang isteri/ Kita beloem ada ingatan boeat mem : 5 2.163 

jang soeaminja tinggal di roemah. ' berentikan penerbitannja | Sinar Pa- Krawang ea 1 OA5 

Lantas itoe isteri persilakan sobatnja' soendan”, dan sampai kini ,Sinar Pa-| Beras merah & , 0.42: 
| : 

(perempoean tjantik) tidoer segala dijsoendan” tetap berdjalan normaal,|7. KENTANG BELANDA: | ika Ya h 

roemahnja di waktoe itoe Ha pergi sedikit djoega tidak terganggoe. kentang Nan , Ikati ,, - Bei. , | 

kerdja atau kepasar dan lain2nja. Dji-| : : WA 2.» (koening € nh tg 2 | 

kalau itoe soeami salah wissel, tentoe Miliaran emang ate Mma SAJOERAN BELANDA : PASEBANWEG 47 BATAVIA - CERIR HIM 

.. isterinja tadi Aa pda Na sama sekali boekan oeroesan orang| biet, 1 bidji , 0.015 Pembatja jang terhormat ! 
kemari dapat dj: 5 abah: Salat se gialloear, dan sedikit djoega orang lain katjang djogo liket ,,0.02s | | 

1 Kenapa aan serba at tidak berhak menetapkan kepada diri| » . boentjis 1 kati , 0.125 Pakean tocan-toean dan njonja-njonja, tjoetji dan stoomen se- 

) jang diberatkan. kentang hal begikori kiha begitoe, sedang soal berdiri dan| kool (poetih) 1 bidji , 0.12 lamanja kita mendjaga pekerdjaan dengan setia, maoepoen 
mesti adil dong. ..,! .. Idjatochnja sesoeatoe peroesahaanj| ketimoen Oh fjoetji atau ditjelep oleh kita tida sekali meroesakkan atau men- 

KAMPRET, |bagi seorang-orang dagang itoe, adalah| katjang kapri 1 kati , 0.12 djadi loentoer, dari sebab kita berani mengeloearkan ongkos 

my kebiasaan belaka. postelein (krokot) 1 iket,, 0.01 pake obat jang paling mahal, dan pendapatan jang paling baroe, 

| Kepada soerat-soerat kabar jang| bawang koetjaj na aka terdiri dari taoen 1920—1935. Silahkan toean-toean dan njonja- . 

keloear dimedan pertandingan, hanja-|telah ikoet mengoemoemkan dan ikoet Se , pn EL njonja agar menjaksikan. Djoega pakean aken diantar dan di 

|. Jah apa jang kita telah s€boetkanitoe.|bersedih akan kedjadian ini, kitatidak| Dajem ia PN na ambil dari satoe-satoenja langganan poenja tempat. : 
H... Jah apa jang Jitateka : i lamp tomat 1 bidji ,, 0.01 

& dapat.dengar, bahwa diantara beberapa | 9!P6 jaK 1 5 1 : 

pelmokia Arab disini, ada itoe tintah diantaranja ada poela jang menoen-| SAJOERAN KAMPOENG : | STOOMEN SEPOEH . 

boeat dirikan lagi Satoefclub jang meldjoekkan kesedihannja itoe hanja| djagoeng moeda 1 iket »0017| £ stel Costuum f125 h4 Stel Gaberdin Mp 
ngoetamakan hal Muziek, Tennis dan meloeloe bagi reclame peroesahaannja IN toewa 1 batang » 0.01 1”, Gabardin » 08011”, Palembit: 1,60 

lainnja jang mereka rasa memang se-| masing-masing sadja. 0 0...l katjang pandjang I iket —, 001 1 .  Palembit ,,.0.70 | 1 Djas hoedjan Gab. ' ,, 1.50 
mestinja mempoenjai itoe, niatan ma-| Sedikit keterangan dari saja ini| laboe 1 bidji 0.03 1)" Troepikal " 060 | 1- Kain Samarinda ' ”0.50 

na. kita harap bisa diboektikan dan |roepanja tjoekoep oentoek penerangan| lobak 1 ikat » 0.02, 1 0 Soetra danse » 0401 Kabaja Soetraj |", 035 

mendapat sokongan dari bangsa kita. |pada publiek. “ pete Na » 0.12 1 , Half lenen » 030 h1 Salendang soetra »' 0,40 
“Kita rasa tjoekoeplah' sekean sadja| 'Penoetoep ini toelisan, kita hatoer- Kn Te en 1 . Piama soetra » 0.301 Topi ig » 0.80 « 

dahoeloe ini bocat toelisan goena Selkan terima kasih pada toean-tocan| (tong BNN 1»  Kamedja ., 0.201 Stel tisor sipoeh |  ,, 0.80 
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eringatan jang oe    

  

0.00... madjoe kemoeka. 
| Setelah mengetahoei segala jang ter 

| dahoeloe itoe, njatalah kepada kita de 
ngan tidak ada ragoe2, bahwa telah 
mendjadi toentoetan atas kita, kaoem 

am 
. aminoto. 

  

“3 Oleh HADJI-A. SALIM 
0 (Penoetoep).. 

Melangkah Teroesj: : T 
- Itidak perloe kita oelangi menjeboetnja 

a H.O.S. Tjokro 

  

Sjahdan oleh beberapa sebab, jang 

“disini, adalah pembajaran sangat ber- 
'koerang-koerang sekali didalam masa 
jang achir2 ini. Maka oleh sebab itoe 
dengan amat bersoenggoeh2 saja ber- 

en P. S.I.I. sepandjang @ur'an dan 'Ha-|seroe kepada segenap kaoem P.S.L.I.:| 

dith, dan tcentoetan poela daripada ta 
rich riwajat dan dari pada akal piki 

    

    

    

   

                      

   

  

    

  

   

      

   

  

   

    
   

    

   
   

    

   

        

   

    

   

    

   

   

   
   

  

Almarhoem toean Hadji Oemar 
Said Tjokroaminoto. 

ran jang s€hat, bahwa kita meneroes 
kan langkah pada djalan keoetamaan, 
Djalan Al lah jang loeroes, tegak 
dan benar itoe, : 

Soedah besar keroenia Allahatas 

| bangsa dan tanah-air kita dengan tau 
| fig kepada pergerakan kita dimasa jg. 

— aloe itoe, Dan amat besar poela ke- 
|. roenia Allah kepada kita, karena te 

lah diberinja kita badan dan njawa, 

serta tanfig dan pertoendjoek, bahwa 
telah memilih tempat kita didalam ba 
“risan pergerakan Party Sjarikat Islam 
Indonesia. Maka amatiah sia2 kita, dji 

ka kesempatan jang amat baik, jang te 
lah kita beroleh ini akan menfjari gan 
“djaran achirat, akan kita djadikan djalan 

— membanjakkan koetang dan dosa, ka 
“Arena menjalahi djandji dan melalaikan 

jiban. Sebab tiap2 kita dengan ke 
Islam telah terikat dengan djan- 

i kepapa Allah, bahwa kita akan 
gerdjakan segala perintah Allah 

rapa dapat dengan sepenoeh-pe- 
eh tenaga kita dan ketjakapan kita 

kekajaan kita dan bahwa kita akan 
Idjaoehi segala larangannja, Laloe 

kita telah mengikat poela diri ki 

ngan djandji, bahwa dengan se- 
eh-penoeh tenaga dan ketjakapan 

    

an kekajaan kita, kitaakan menetapi| 
sgala wadjib kita terhakap kepada 

rty kita dan jang dipoetoeskan oleh 
. Madielis Tahkim kita dan jang diperin 

“kita dengan alasan oendang2 Party 

“atau kepoetoesan Madjelis Tahkim itoe. 
Sebagai lagi, dengan pimpinan Al- 

Marhoem Ketoea kita jang Oetama 
itoe, dalam persidangan Madjelis Tah 
kim jang laloe di-Bandjarnegara itoe, 

telah menerima wasyat Partij kita akan 

menjempoernakan pekerdjaan rentjana 
setahoen jang telah dibenarkan oleh 

2 Madjelis Tahkim itoe. Maka amatlah 
—.7 1 berat tanggoengan kita, djika tidak kita 

€ 

/ 

£ 
e 

: 
San 

: 

| bersoenggoeh hati akan sedapat2-nja| 
. mengerdjakan kewadjiban jang telah 

Fkita terimaratak oa s8 
“ Sjahdan sjarat jang pertama-tama 

  

tiap2 bagiannja mentjoekoepi kewadji 
f bannja terhadap kepada anggaran 

belandja (begrooting| jang soedah 
kita tetapkan. Njawa dan Oesaha kan 

| tor L,T, kita dan' tiap2 Madjelis De- 
| partement dalam organisatie kita ber- 

| gantoeng kepada ketjoekoepan belan- 

/ dja jang soedah dimoesjawaratkan dan 
dimoepakatkan didalam Madjelis Tah- 

. im kita itoe, Maka segala pekerdjaan 

“dalam tiap2 tjabang dan kring Partij 
1 bergantoeng kepada oesaha L.T,| 

— / dan segala M.D. kita itoe. | 

/ Sebab itoe adalah kewadjiban jang 
“pertama-tama sekali, jang haroes kita 

perhatikan dengan 

   
    

orang dari pada tanggoengan, apabila 

(dari pada kita terlepas 'dari pada tang 
' |goengan djandji. itoe, melainkan apa-| 

tahkan oleh Ladjnah Tanfidzyah Party| 

bagi pekerdjaan Partij kita, ialah, bahwa 

bersoenggoeh2, : 
ialah mentjoekoepkan segala kewadji- |soenggoeh hendak: dioesahakan. pen- 

| »Ketahoeilah dan perloekan kepen- 
tingan pergerakan kita ini ! 
| Djanganlah kita mengoekoerkan diri 
kepada jang lemah dan lalai, melain- 

| Ikan hendaklah kita ingat, bahwa kewa 
djiban mentjoekoepkan alat dan daja 

“loepaja Party kita itoe mendjadi ke- 8 

pentingan kita bersama dan ' tanggoe- f 302,42 sadja. 
ngan kita bersama. Boekan dengan ma' 
na berbagi rata2, sehingga lepastiap2 

ia soedah mentjoekoepkan bagiannja| 
jang seketjil ketjilnja, melainkan dengan 
ma'na bahwa tidak seorang djoeapoen 

bila telah dapat ditjoekoepkan segala 
keperloean jang menoeroet djandji itoe. 
Ingatlah, bahwa satoe balatentara boleh 
mendjadi binasa karena kesalahan atau 
kelalaian sebagian dari padabala- 
tentara itee, akan tetapi binasanja 
mengenaisegenap balaten 

hanja orang2 jang lalai atau teledorj 
toe sadja, peak 

roe kepada segenap kaoem PSIi, soe- 
'paja tiap2 orang dari padanja- hendak 
bersoenggoeh soenggoeh memenoehi 
'segala kewadjibannja .sendiri2 dan le- 

'soepaja tiap2 orang sotka berichtiar): 

koengan party dan menarik.tiap2 Moes 
lim jang ichlas masoek kedalam Party 
kita. Tjoekoepkanlah contributie dan 
'infag, serahkan zakat kepada Party kita. 
'Tetapkanlah sedegah Tatawwoe'" oleh 
tiap2 jang ada kelapangan rezki kepada 
Party kita dengan kejakinan, bahwa 
didalam barisan dan didalam oesaha 
Party kita disitoelah tempat. Djihat 
kita pada Djalan Allah, tempat kita 
mentjari gandjaran doenia dan gandja 
ran achirat. « 

Tentang ini hendaklah ingat akan fir 
man Allah didalam soerat Al-Baga 
rah 195, (8) saja salin dengan tafsir 
sekadarnja menoeroet beberapa ahli 
tafsir jang moe'tabar, seperti berikoet : 

,.Dan keloearkanlah belandja pada 
Djalan Allah dan djanganlah kamoe 
mengoeloerkan  tanganmoe mentjari 
bentjana jang akan membinasakan diri 
moe,—jaitoe dengan kelakoeanmoe hen 
'dak.bersenang2 dengan anak islerimoe 
'dan hendak memeliharakan harta-ben 
'damoe, padahal lawanmoe tidak akan 
'memberi kamoe senang diam, djika 
beloem dapat membinasakan kamoe— 
dan kerdjakanlah tiap2 pekerdjaanmoe 
'dengan sebaik2nja,—artinja tjoekoep- 
'kanlah segala sjarat bagi tiap2 peker- 
'djaanmoe itoe—,bahwa sesoenggoehnja 
(Allah mengasihi akan mereka jang 
berboeat dengan sebaik2nja akan pe-| 

kerdjaan mereka". | - 
“Adapoen sjarat jang ke- 
doea bagi menjempoernakan kewa- 

djiban kita didalam party kita ialah 
'persatoean roh dan persatoean sema- 

falian kita dalam oesaha bersama. Per. 
satoean roh itoe oentoek mengekalkan 

persaudaraan dan persatoean semangat 
centeek menghidoepkan kegembiraan 
dalam 'oesaha bersama, hendaklah di 

oesahakan dengan bersoengoeh2 antara 

sekalian anggauta ' party kita didalam 
tiap2 tjabang kring dan groep. Djangan 

lah sekedar .mendjadi boenga pidato 
jang sedap didengar, melainkan hen- 
daklah terboekti didalam kehidoepan 
sehari hari, dalam perhoeboengan in- 
dah mengindahkan dan harga meng- 
hargakan dan tolong bertolong satoe 
:dengan lain, dengan hati ketjintaan jg. 
Iwadjib antara orang2 jang sama ter- 
ikat oleh persaudaraan islam. 

Adapoen persaudaraan roh dan s€e- 

'mangat .itoe ' dengan bersoenggoeh- 

didikannja oleh  L. T. Harian, jang   ban pembajaran kepada poentjak pim-: 
( 2 pinan Partij kita itoe. 

Ibarkan. 

saldo 

pat disokong pada saban boelan koe 
rang lebih 24 bangsa koelit poetih, 
12 bangsa Indonesiers dan seorang 
dari bangsa Tionghoa. Tegasnja so- 
kongan bantocan seseorang Furopea 
nen diberi f:21,30, Indonesiers f 4,90 
dan bangsa Tionghoa f4.- per boelan. 
Loemajan sadja. 

tara itoesemoeanj adantidak|Pest masih meradjalela dibilangan 

Sebab. itoe. dengan ini saja -berse Ingabarkan : 

Jan. 1935 (empat minggoe lamanjal 
itoe penjakit pest soedah meminta dji- 

bih dari pada kewadjibannja itoe, dan| wanja 267 (zegge Goea ratoes enam 
poetoeh toedjoeh)o 

mengadjak adjak membangoenkan ke- Fkarenanja, Korban-korban itoe terbagi 
|sadaran kawan2 jang lain didalam ling | demikian: - 

Adiwerna 35 djiwa:. Bedjong 32 dji 
wa: Balapoelang 18 djiwa, Doekoeh- 
toeri 29, 

ngat. jang akan dapat memoeatkan per) 

Se
ga

 
ae 
2
 

N 

    

Perbantoean pada kaoem 
Penganggoeran. 

Pembantoe kita dari Tegal menga- 

  

tot steun aan werkloozen Tegal selama 
tahoen 1934 jang baharoe silam ada- 
lah sebagai berikoet: 

ma banjaknja f 3,640.60 (Zegge tiga 
riboe enam ratoes ampat poeloeh roe 

gi diberi subsidie dari afdeelingcomite 

'IPekalongan sebanjak f 1.300.— (tigalbatja, enz., enz., soedah menetapkan : 
belas ratoes reepiah) lagi poela 
dapat dikasih f900.— subsidie dari 
Gemeente, Mendjadi djoemblahnja 
adalah f 5.840,60. 
pada tanggal -I Januari 1934 adalah 
1 1499,01 5 

Maka njatalah .comite ini selama 
tahoen 1934 ada mempoenjai peneri- 
maan oeang sokongan djoemblah sama 

sekali f 7.275,61 (terbilang toedjoeh 
riboe doea ratoes toedjoe poeloeh lima 

roepiah enam poeloeh 1ct.) Dari djoem 
blah ini soedah dikeloearkan soko- 

ngan sebesar f 6.973,19 (Enam riboe 

sembilan ratoes toedjoe poeloeh tiga 

roepiah dan 19 ceni). Begitoelah 
njata pada tanggal 1 Januari 1935 ini 

dikas sedjoemblah  tjoema 

Boelatnja sokongan2 kepada: 

Europeanen f5.830.- 
Indonesier f. 840.- 
Tionghoa f  40.- 

Djoemblahnja orang-orang jang da- 

hari dalam soerat chabar ini tentangan 
M litoe voorstelan permintaan oeang doe 

mu |doek (zittingsgeld) oentoek anggauta 
# |leden dari gemeenteraad Tegal. Se- 
“ Ikarang pembantoe kita chabarkan lagi 

'hal ini ialah permintaannja toean Sas- 
'trosoewarno, lid 'gemeenteraad jang 
baharoe doedoek (berhadlir).3 kali ver 
gadering soedah berhatsil, walaupoen 

11 Te : sedikit, Beter iets dan niets, kata oran 
Hal keadaannja plaatselijk comitelsana. 1 “ia Orang 

jang bakal datang nanti akan dibitja- 
Ka rakan hal ontwerpbesluit oentoek me 

Pendapatan penerimaan2roepa2 der|netapkan itoe zittingsgeld goena ang- 
gauta leden gemeenteraad Tegal. 

piah dan enam poeloeh cent), dan la- | seperti berikoet : 

gemeenteraad Tegal -banjaknja.f 0.25 
aa Idoea poeloeh lima cent) boeat sekali 

an sisa dalam kaS| datang mengoendjoengi Raads-en Com 
missie- vergaderingen, sebagai zittings 
geld, 

bila itoe College v/d Prov, Raad Dja- 
wa Tengah soedah sahkan adanja. 

Pergoeroean Vak National ditinggal 

jang hingga kini masih meringkoek 
dalam tahanan berhoeboeng dengan 
penggerebekan Perpri jl., ialah mendja- 
di goeroenja dari pergoeroean terse- 
boet diatas. Djadi anak2 dari P.V.R. 
ditinggalkan goeroenja- masoek dalam 
preventief, oentoek  mendjadi korban 
mendjalani kewadjibannja jang telah 
dilimpahkan oleh fihak. kekoeasaan. 
Dan berhoeboeng dengan itoe maka 
sekarang jang menggantinja goeroe2 

dari 
toean Moerdjodo cs., demikian pem- 
bantoe dari Djokja mengabarkan. 

Warta adm. 

  

  

  

   Zittingsgeld banjaknja 25 cent 
- Seperti telah diwartakan tempo 

Pada vergadering gemeenteraad ini 

Boenjinja ini besluit lebih koerang 

Stadsgemeenteraad Tegal telah mem- 

le. Diberi wang djalan kepada leden 

2. Ini: besluit bisa dilakoekan apa 

—g— 

kan goergenja. 
Toean2 Soenarman dan Montoro" 

Nasionale Handels chool ialah 

  

  

Pekalongan, 

Semendjak tanggal 16 Dec. sampai 

rang jang telah mati 

Regentschap Tegal :' Onderdistrict 

Djedjeg 8, Djatinegara 1, 
Slawi 9: Kalibakoeng 25: Lebaksioe 7, 
dan Talang 5. 

Regentschap Brebes: Onderdistrict 
Djatibarang 9. : : 
'Regentschap Pemalang, Onderdis- 

trict Poelosari 7 dan Moga 68. kj 
“Seperti ternjatalah banjaknja korban2 
pest jang terseboet diatas ini roepanja 
penjakit terseboet ada mengendon be- 
gitoe lama dan masih meradjalela di 
bilangan ini. 

  

telah bermoesjawarat dengan saja se- 
bagai pemangkoe Dewan Pariy pada 
waktoe ini. 

Segala bagian pekerdjaan daripada 
segala Madjelis Departement-hendak 

ngan L.T. Harian, soepaja senantiasa 
LT, Harian dapat mengoesahakan de 
ngan sengadja tiap2 bagian pekerdja- 
an itoe dan menjeboecahkan roh dan 
semangat tiap-tiap bagian jang lain, 
soepaja dja- ngan mendjadi persai- 
ngan, melainkan dengan sesoenggoeh- 
soenggoehnja mendjadi kerdja bersa 
ima dengan menjoesoen segala tenaga 
menoedjoe maksoed jang bersama." 

Saja habisi seroean ini dengan mem 
peringatkan 'firman Allah didalam 
soerat Al-Isra: 34 (9), jang saja salin 
seperti berikoet : 

itoe, bahwa sesoenggoehnja adalah 

'djandji itoe dan mendjadi pertanja- 

an — didalam achirat!“ bit ka 

boeatan kita dengan kebenaran jan 
mendjadi keoetamaan kita dan Beruteh 
perkenan daripadaNja Amin ! 

mat Hari Raja 'Id-al-Fitri kepada se 
kalian saudara dalam Party Islam In 
donesia dengan do'a, moedah-moeda 
han Allah beroelang-oelang menga 
roeniakan kepada kita bahagia meng 
hoeboengkan silatoerrahim pada hari 
sebagai ini" dengan bertambah-tambah 
kemadjocan dalam pekerdjaan ' kita 

netapi kewadjiban kita kepada Allah 
dan kepada tanah air dan bangsa kita 
dengan karena Ailah pada -D'jai- 
lan Allah: sat 

  

Wirjamantaja mantrie goeroe 
sekolah klas II Wonodadi Bandjarne- 

: : .. gara, 
Pembantoe kita dari Pekalongan me-f betoel kita telah terima, tetapi datang- 

nja sesoedahnja kita kirim pendapatan 
loterij. Djadi ini oeang kita masoekkan 
bosat abonnement boelan Februari 
1935, kalender soedah dikirim. Terima 
kasih. 

di Djokja. Pada tanggal 19/11 pene- 
rimaan oeang oentoek loterij 
soedah diboeka, kita soedah stop, 
djadi oeang ijoeran loterij jang datang- 
nja sesoedah tanggal 
paksa masoek loterij jang akan datang. 

Kiriman toean kita beioem terima, 
oleh karena itoe ,, Pemandangan” sam- 
pai ini hari beloem bisa mengoen- 
djoengi tocan. Harap mendjadi tahoe. 

diatoer semoela perhoeboengannja de- Liang f#0.25 bosat ioeran loterij. 

Dan tjoekoepkanlah akan djandji | 

Moedah-moedahan Allah menjel 
soeaikanlah akan hati, boedi dan perj 

“Achirnja saja mengoetjapkan Sela: 

dan bertambah-tambah sempoerna me | 

Abonne No. 1650, toean M.Jaman 

Kiriman toean sebesar f 1.50 

Abornne No. 317I-toean Soew ar- 

jang 

terseboet ter- 

Toean Ardhi, Ardjawinangoen, 

Abonne No. 1051Otoean Rd. Soe- 
wargono Margersari p/a R. Soe- 
mosapoetro Indramajoe. Postwis- 
sel sebesar f. 2.60 dari toean kita 
soedah terima. Boeat masing2 bagian 
kita telah masoekkan dalam boekoe, 
poen ,Pemandangan” telah kita kirim 
moelai tanggal 19-1-'35, Terima kasih. 
'Abonne No. 7474 toean Dirdjoe 

djojo, Kendal. Kiriman toean jang 
f 1.75 telah keterima, oleh karena 
katerangan di strook postwissel koe 
rang terang, kita maseekkan jang 

Abonne No: 41... 
hir, Palembang. Pa ' 
34, penerimaan oeang oem... 
loterij jang telah diboeka kita soedah 
stop, djadi oeang jang datangnja 
Isesoedah tanggal terseboet, terpaksa 
| masoek ijoeran loterij jang akan datang. 

Toean H.M. Anwar bin M. Ali. 
Toko Bamean Bandoeng. Oeang sebe- 
sar f 1.— oentoek ijoeran loterij kita 
telah terima. Terima kasih. 

Abonne No. 8487. Toean T. Hadi- 
sendjojo. Kadasterkantoor Malang. 
Sesoedah kita pendapatan loterij kirim 
kan sama toean. (dipotong oentoek 
abonnement boelan Januari) baroe kita 
terima storan dari Agent Bandoeng 
boeat boelan terseboet, djadi itoc coeang 
abonne jang via agent kita masoekkan 
oentoek boelan Februari '35, lantaran 
telah masoek boekoe itoe oeang, kita 
tidak bisa masoekkan oentoek ijoeran 
foterij. : 

“Abonne No. 8189. Taman Pembatjaan 
Pangledjar Calih Poerwodadi. 
Soerat toean telah kita terima, poen 
semoea kiriman jang tertoelis didalam 
soerat soedah sampai pada kita. Ocang 
pemotongan dari pendapatan loterij ki 
ta masoekkan boeat Jan.— Maart, djadi 
oeang jang dikirim pada tg. 29-12-34 
dimasoekkan oentoek boslan “April. 
Harap mendjadi tahoe. 

Abonne No. 3035: tocan R.M. H a- 
djisaros Klaten. Kiriman toean 
tertanggal 13-12-34 baroe keterima tg. 
21-12-34, djoega boekan masoek oen 
toek boelan December ?34, tetapi oen 
toek boelan November, lantaran dida- 

masih. lowong. 2 

Abonne No. 6554 tocan Beheerder 
Pandhuis. Moeara Enim. 5 

Semoea kiriman togan telah sampai 
pada kita, poen'telah masoek boekoe 
masing2 bagian. Almanak Pemanda- 
ngan djoega kita soedah kirim 

Tjin Tiam, Batoeradja. Ocang oen 

toek ioeran loterij telah kita terima, 
dan telah masoek boekoe. 

Toearn S. Abdullah Assegaf 
pb, '7 Palembang. 'Oewang f 1.— 
oentoek 'ioeran loterij kita” soedah 
terima, ijsema oeang f1.50 oentoek 
nafkah ,Pemandangan“ sampai 
ini kari kita belcem- terima dari agent 
Kalender kita soedah kirim, 

“Tosar Boestam p/a Tocan Satro 
dihardjo, Batoesadja. Pengiriman .,P e 
mandangan' sama toean telah 
kita stop, tjoema sajang ocarng Abon 
nement dari Kantoor Penerangan kita 
beloem terima. 

Toean "D.: Wiriasapoetra, 
Natawidiaja 39/19a Bandoeng, Kiriman 

toecan jang f 0,75 sekarang telah sam 

pai pada kita. Terima kasih. 

Abonne No. 1627 toean Hardjo 

soebroto, Mangkoejoedan Solo. 

Katerangan tocan bisa dapat dari Warta 

Adm. tanggal 19/1-35. 

Abonne No. 8480, toean Rekso- 

soemarmo, Bandjarnegara, Soerat 

tocan telah kita terima, poen nafkahnja 

»Pemandangan”. oentoek 2 boelan 

soedah sampai. pada kita. Tjoema 

harap tocan tidak mendjadi ketjil hati, 

datangnja koran tidak tetap, lantaran 

ada kekeliroean di Adm. 

Toean Abd, Karim Elextro B.P.M. 

Moeara Enim. Semoeca kiriman kita   f 1.50 oenteek Abon: October, dan telah terima, poen Kalender telah kita 

kirimkan, Harap mendjadi tahoe. 
  

  

 MALAISE 

  

Matramanweg No. 39 pinggir djalan 

dan bakar baek dalam atau dil! 

sakit Bawasir,. sakit Kentjing, 

dibawah djari-djari kaki. 

20 gram f 2,—   

TINGGAL 

Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

  

-ls  TABIB S.S. MOHAMMED ALIE  (- 

Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie : 

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

sakit Gigi, sakit: Mata, sakit boeah pinggang, Batoek basah atau 
.kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 
tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloear kotoran boelarnan 
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.0,50, orang asing 
f 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— 
Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. | 
Ada sediapoeder ramboet poetili, bikin itam ramboet per flesch 

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

   

  

       

    

      
    
    
    
     
        

  

      
    
    
    
      

      

MALAISE 

tam" — telefoon 536 Meester-Coruelis 

ogar badan, jang masi baroe atau 

sakit Prampoean, Mengi, Medjen, 

  
          berhoeboeng dengan kepentingan itoe 

  
   

    

lam boekoe terdapat boelan terseboet, 
& 

kali sekarang soedah sam 
toean. Ar 

S PEN 

Abonne No, 10053. Toean Tar 
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— | nja memboros banjak. Pranakan . 

—GOENA ne ORANG 

.K idjo. Koelit moekapias koening' 

3 £ kering ef dingin, Mengeloearkan manik wakloe mengimpi. Kelakian tida . 

  

    —. Djangan didjawab, lebi “batasi “tara pergi sadja ke 
0 Kliniek AN Pa (Pasar Senen 214 Batavia-C. bawa wang 

| Of tidak sama sadja ditanggoeng moesti dapat obat. tidak pilih 
orangnja semoeanja rima dengan hormat, dioeroes beres 

“-penjakit do $ 1 nomor dibelakang sekali baroe bitjara per- 
“kara wang. Aa Tg 

Oia mata, 

   

      

  

     

   
   

  

  

  

tan RADJA dari Begal obat mata. 

onto “Tag Ska 
Um don RATIS asal sadja 
maoe Tanggeng, pnekoanja, 

MINTALAH PER 'REMBOURS' 
|Boeat. djoee lagi dapat 40 pCt rabat. 

2 roemah tangga moesti, ja perloe simpan dan 
ri obat-obatan 1 Fiesch obat mata Tjap Koetjing, 

'Taulin boeat penjakit koelit, dan sepasang Cataulino 
10 Gatapod, selamat beroentoeng serta akan roekoen 

damailah toean seroemah tangga. 
“sekarang, Dr. Keang soedah datang kembali lagi di 

#. Batavia-Centrum 

LINIEK DOKTER KOETJING. 
es Tae at Mena (Hall Pasar |Senen Batavia Centrum. 

  

  

  

    

   

  

    

        

        
     

  

      

    

      
      

      

      

        
  

ANGGOER MATJIN IJAP £.S.5. 
Terbikin oleh Bulgaria Company of New York 
neng boeat orang lelaki dan prampoean) 

—. Anggoer tjap 

   

  

   

    

   

          

   

  

   

PRAMPOEAN 
Menjotjoken dalem boelan, 

anem bibit pranakan. Dateng 
lan fida fjotjok. Masoek angin 

5 bersalin. Kepoetian dan 
kloear dara mera boetek boetek. 

“Dara bergoempel Dara kloear- 

  

— dingin dan kosong. Soeda lama 
| tida berhamil. Dateng boelan 

— peroet sakit, Kaki tangan sakit 
dan pegel. Boekoe toelang sakit 

. Hongsip. Moeka poefjet warna 

kering, Koeping Teng ram- 
boet rontok, 

GOENA BOEAT ORANG 
BEKAKI 

Pinggang. sakit, pinggang li- 
' noe. Napas dan dara koerang 

| kocat. Kesehafan soemanget 
tida tioekoep. Banjak goenaken 

pikiran dan tenaga, Tangan kaki 
| fida ada kekoeatan Manik ke- 

ca 

ring dan koerang.: 'Moeka poetjet 
- badan koeroes. Kekoeatan ati : 
.dan dara koerang, Kepala poesing, Mata sii Malam banjak kloear 

. Tida mapsOe makan of minoem. Kaki fangan merasalemes dan pegel, 

Neh 1 Flesch: besar f 2,25 “Flesch ketfjil f-1,25 
1 doz. Flesch besar £ 22,— Fleseh ketjil f 12,— 

Hoofdagent bocat Ned, O,I.. 

: Roemah obat Ban Ka fps 
KANOMAN No, 214 BANDOENG' 

| Bisa djoega dapat" anna Agent-agent, 

Di Bandoeng pada: An Sioe Tjoen, Passarsir. 8, da Tay Seng Tong, 
Astana anjar 6. Di Batavia pada: Thay An Ho, Thay An Tong dan Ban   

  
  

  

  

  

  

5 PENERANGAN 
(BELADJAR BamasA ARAB (TIDA PAKAI 

  

  

GOEROE) 
  

poetra dan ag bisa berbahasa 

AR 

    

  

Dengan . PENERANGAN" keloear senang sekahi toean- foean 

Berlangganan : saloe boelan 4 nomor F 0.60 

liga boelan 13 ,, » 1.80 

Era ka 

  

Pesanan 'boeat djadi ABONNE di alamatkan kepada : 

: Administratie ,, PENERANGAN“ 

p/a Toko 1 B.A. C. — Telf, 427 

Tengkoeroekkade No. 

PALEMBANG 

AB 

108     

  

  

bikin 

bahoenja. 

Per flesch 

Kabagoesann a ramboet ada 
makotanja orang perempoean 

Pendjagaan jang paling sampoerna boeat 
toemboeh dan koewatken 'akarnja 

ramboet, serta ilangken gatelnja ketombe, 
tjoema minjak ramboet Haarolie ,GALE- 
NICA“ jang baik aer dan haroem 

“Bisa dapat beli diantero tempat 

Verkoop Agent voor West-Java 

50 gram prijsnja tjoema F 0.30.— 

  

Ong Kian 

Agenten         
Verkoop-Agent vcor Cooperatie 

Abdulkadir bin Ishak. Karet Batavia-C. 

Chem. Handel :,SEMEROE“ Sawah bsa 

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

-Borduur Modiste »Bie Seng” Pasar Baroe Bandoeng 
Batik-Handel ,,Go Kang Ho" 

Hoofd:Depot Patent-Medic : Handel 

(&A LENICA 
Tanah Abang 34, 

Tjeng, Molenvliet Batavia-Stad. 

Batavia- C., 

» »   Batavia-C. 
  

  

: . 
langken, II 

    
        

Banjak minjak. ramboet tetapi jang 
mandjoer djarang 
Awasi! selamanja liat merk se- 

belah, kepala- djadi enteng tida 
koreng, .ramboet: djadi gemoek, 

item, lemes, matiken koetoe dan | ketoembe, 

TERDIRI 1934 

Sedia djoeal rebana (terba- 
ngan) dari matjam2 oekoeran. Bi- 

. kinan ditanggoeng rapi serta lekas 
Toean-toean jang bikin pesanan, 
diminta sekoerang-koerangnja me- 
ngasih oeang separoh lebih da- 
hoeloe dari harga pesanan. Jang 
laennja dikirim dengan Rembours. 

Djoega djoeal beli koelit parih 
dan koelit kambing. 

mmg 2 

Memoedjikan dengan hormat, 

Toko REBANA (Terbangan) 
Kampoeng 16 Ilir PALEMBANG.       

  

  

TOEKANG GIGI 

Thio Tjie Kim 
Pintoe Besar 6 Batavia 

Gigi bagi orang hidoep boekan sadja ada 
perhoeboengan besar sama kawarasan badan, 
tapi djoega ada ambil satoe kadoedoekan 
penting bagi kabagoesan, seande orang poe- 
nja gigi tjopot (Jimpong) atawa dimakan koe- 
toe dalem tempo bitjara ketawa atawa ma 
mah makanan nistjaja ilang sabagi kaba- 
goesannja dan rasanja jang enak: maka 
pasang dan tambel .gigi telah djadi satoe 
roepa techniek jang penting. Kita menjakinin 
ilmoe gigi soeda berpoeloe taon, dan kita 
pertjaja jang kita poenja kapandean dalem 
Umoe gigi ada tjoekoep sampoerna, boleh 
dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang 
-asal, ditanggoeng dalem doea poeloe taon ka- 
ioediboeat makan tida merasa sakitserta ting- 
gal koeat. 

Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim 
jang bisa semboehken sakit dalem satoe 
menit berhoeboeng sama malaise Irarganja 

  

  

  

KIRIMLAH 
wang sekarang 

I lot t:11,25 
V5 lot 16.25 
4 tot E-. 339 

Nanti toean terima f 100.c00 atau 
t 50.000 siapa: tahoe, 

Rembours. tida dikirim: boeat hari 
besar. 

f 4,50 membeli 1 stel sepatoe war- 
na boleh pilih koelit bagoes dan 
koeat moelai dari no. 37 sampe 40. 

CO MARCIA" 
Gang Djain no. 39 

  

Manager G, Siagian. 
  

  

  

  

Kloearan 

Roemah obat 

. Jo Tek Tjoe 
4 Kwitang —Batavia-Centrum 

    »AGOENGS TRANSPORT —ONDERNEMINA 

Oude Tamarindelaan 212 Rt.C. 

Tel. No, 1220 WI. 

Sanggoep kerdjaken dengan ga- 
rantie: Verpakking, Verhuizing, "1 
te LAND en OVERZEE: aischeep 
& Opslag. 

Politoeren: Piano, 
boedels en houtwerken. 
Pasang: Leiding gas, aer elcfr, 
dan laen-laen. 

verhuis- 

      

  

  
    

"Berdiri di, pinggir (pagar 
YK Oleh : 
SAEROE N 

Bagian ke Vit 

PENOENGGOEAN GAGAL, 
44 

lik oleh hakim jang an Atau 
boleh djadi tadinja ia 
mentereng 
bisa bitjara dan bisa dikemoekakan 
pada oemoem. Tetapi Soemardi ben-| 
tji 
Tana waktoe lihat perempoean per- 

| lente liwat di depan roemahnja, de-| 
Sa ramboetnja jang 
dengan mesin, alisr 

tjat dan. bibirnja ditjat merah, Soe- 
Mardi kata : 
perempoean matjam itoe, satoe ming. 
goe sadja soedah saja ti: 
pergi. Kasian. orang lelaki jang kawin 
dengan Peng an matjam toe. 

pikir lagi Oemar jang ini waktoe 
boedjangan. Ia koeatir djikalau ter- 
laloe- banjak datang pada familie 
Koosman dan begitoe vry, nanti ada 

“Irempoean jang begitoe menarik-hati 
dan manis. Atau soedah ada perhoe- 

'Iboengan? Ini hal Soetijah tidak be- 
rani memastikan ada begitoe atau 
Htidaknja. Tetapi dimana sekarang se- 

| 'Idikit sekali lelaki jang N tjoekoep 
'#Iboedjangan begitoe, Soetijah takoet 

djoega boleh djadi Pn 
tjinta Oemar hanja “dibibir sadja, 
dan djikalau ia ketemoe lagi Oemar| 
soedah poenja isteri. Atau tidak akan 
'ketemoe lagi. Ada doeca bajangan 
'mendjadi angan-angannja jalah Soe- 
'mardi dan Oemar, Soemardi sebagai 
kelihatan jang paling belakang ini 
tentoe tidak kalah gagahnja dengan 
Oemar. 

dikeritingkan| Waktoe autobus sampai di Bogor, 
orang perempoean jang dekat ia toe- 

Ini sebenarnja belder' pernah dit: 

  

k begitoel 
seperti njonja Koosman, 

pada -orang jang genit. Sekali' 

    

.digarit dengan 

  

apa-apa. Njonja Koosman adalah pe-| 

mampir pada ini kenalan dan lantas 
akan tjari- roemah . dimana ia bisa 
menjewa oentoek tidak berapa lama- 
nja.. 

Goenoeng-goenoeng  sesoedah me- 
liwati Tjiawi sangat enak dipandang. 
Ja, tetapi boeat Soetijah semoea itoe 
ketjiwaz sebab sendirian doedoek da- 
lam. outobus berdesak-desak dengan 
orang dagang dan banjak barang- 
barang dalam itoe bus sampai soeszh 
doedoek. 

Berhadapan dengan Soetijah ada 
doedoek seorang perempoean hadji. 
Soedah toea tetapi pakaiannja masih 
ginding . Menilik peniti dan giwang- 
nja jang boekan ketjil, ia orang kaja. 
Giginja soedah palsoe di bagian de- 
pan, tetapi hatinja tidak palsoe. Me- 
lihat Soetijah lama diam sadja de- 
ngan moeka sedih, itoe Peramnaeaa 
hadji ketarik hatinja. 
»Enden maoe kemana?" ia tanja 

dengan soeara “sabar "sebagai iboe 
terhadap anaknja,   roen. Soetijah dengar bahwa autobus 

ganjitoe ke Soekaboemi, ia toeroen aka         
   

  

    

     

Kalau saja kawin 

  

alkan | 
i asal: Soekaboemi, sekarang         

pindah autobus jang ke Sindanglajag 2 

     
    djadi isteri djoeroetoelisnja Frat r 

embi,. tidak tahoe, barangkali 
| Patjet", 

»Kenapa barangkali ?“ 
» Sebab saja ada soedara di Patjet 

h lama tidak pernah kirim soe- 
asih ada di sana atau tidak", 

soedara ?" 

»Tidak embi, boa maoe meng- 
hiboerkan hati, sebab saja ada soe- 
sah“. 

Soetijah klan napas, dan nji 
Hadji itoe roepanja soedah mengarti. 
Orang moeda, tentoe sadja dari hal 
pertjinta'an, sakit hati lantaran soe- 
ami sering atau bagaimana. 

»Embi djoega dalam soesah. Anak 
satoe-satoenja perempoean, beloem 
lama meninggal doenia. Soecaminja 
orang Djawa kerdja di Lanbo (Jand- 
bouw), baik pada ia, tapi dasar titis 
toelis, masih moeda beloem. poenja 
anak soedah poelang ke Rachmat'oel- 
tan Saka 

»Soedah lama meninggalnja poetera 
teh. embih ?“ 

sTiga boelan samai ini hari, sera- 
toes harinja tidak: lama lagi. Djadi 
embi teh bingoeng sadja, ke Bogor, 
ke Tjiandjoer, ke Bandoeng, poelang 
sadja lagi tidak karoean kalau ingat 
ja . 

»Ja kita orang hidoep sederma 
mendjalani embi. Bagaimana jang 
Koeasa poenja maoe. Tetapi ada'jang 
dipoendoet . (meninggal)  sebetoelnja   lebih senang dari jang masih hidoep, 

4 

Ts ya AN 

Seng & Co, Di Garoet pada: Heng Ho Tong, Di Tasikmalaja pada AT Danu & 
Taij Ho Tong, Di Djokjakarta pada: Tek.An Tong, Di Soekaboemi Hormat pengoeroes 
pada: Po An Tjoe, Di Tjimahi pada: Po 2 Tong, Ka Bong da pe: » B AT vTA PS mencenggoe pesanan, 

k : Te ng La Tong, dari di Pn pada: Ong Bie o ong an ng aa A3 23 Raden SOEMARTO. 

“Tidak tahan apa 4 sebabnja Soetijan Wedana . di Patjet. Soetijah maoce| ,,Apa ada: oeroesan penting. ke djikalau hidoepnja mesti menderita 

hal-hal seperti saja". 

»Enden, djikalau begitoe kita sama- 
sama dalam kesedihan. Dari ke Pa- 
tjet beloem tentoe ketemoe baik di'-embi 

djalan teroes“. 

perempoean, ada sedikitpoen ta' ada 
selempang poenja niatan tidak baik. 

»Saja akan terima-kasih banjak, 
memang  djikalau soedah ketemoe 
soedara saja niatan maoe tjari roemah 

kembali dari sakit pikiran. Tidak ada 
halangan boeat bajar 
mestinja“. 

»Oh, tidak oesah . bajar djikalau 
maoe di embi, Alangkah embi poe 
girang ada teman. Betoel di-.roer' 
banjak boedjang tetapi setiap « 
itoe orang dan itoe orang lagi", 

-ng   Akan disamboeng, 

  

sadja doeloe besok atau kapan bofe. 

Soetijah tegaskan air-moekanja ini 

In Hah 

MEN OaNKaN satoe botolf 1. sana roepial. 

dimana saja bisa menoempang, boeat 
beberapa hari sadja sampai saja baik ' 

sebagaimana - 

t 
K 

$$
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BIA AE Da AA ai 

dikabarkan dalam ini s.k, | 
sekitar rail ram. di Ngipeanipfokinl 
jang beloem lama ini kedapatan dipa- 

sang plaat yzer, telah didjaga keras oleh 

    

2 Didoega perboeatan djahat.  Jningan lengkap, dengan boenjikan me 

rs Nanda a soedahi (reka poenja soelirg dan tamboernja jang 
bahwa dilbegitoe merdoe dan baik atas pimpi- 

nannja Moh. Tajib Cs Koeningan. 
Djam 8 malam tamoe2 telah ber- 

koempoel di gedoeng tadi, begitoe poe 

fihak politie. la setelah itoe-penganten Janak2 jang 

Tentoe sadja politie mendoega bah- diselamatkan) datang, tetamoe lantas 

wa pemasangan plaat, besi-besi itoe 

ada ' berhoeboengan dengan maksoed 
penoeh sehingga itoe roeangan dan 

kamar2' penoeh dengan tamoe pihak 

jang djabat, begitoe dikabarkan oleh lelaki maoepoen perempoean, 

pembantoe kita dari Djokja. 

Korban-kerban pergerakan jang 

masih moeda. 

Setelah tamoe2 soedah dengan te- 
Inang, maka disitoe toean ketoea tam- 

il kemoeka- oentoek pidato, mentje- 

ritakan selamat datang pada sekalian 

jang berhadlir, teroetama sekali mem- 

“Sedari beberapa waktoe jang laloe hilang diperbanjak terima kasih atas 

soedah dikabarkan bagaimana pergera|sokongan2 dari sekalian, dengan tidak 

kan pemoeda2 seperti P. P, R.I. dan|disangka2 sama sekali bahasa ini ke- 
Indonesia Moeda mendapat gropyokan. |ramaian begini besar nampaknja. Ka- 

| Begitoelah. pembantoe kita dari 
'Djokja mengabarkan bahwa dipendjara 

Djokja sekarang soedah datang bebe 

rapa kaoem tahanan politiek itoe, 

jaitoe pemoeda2 dari Perpri, P. K. 

jang baroe2 ini ditangkap di Solo dan 

“ Soerabaia: 

    

23 

ber ti 

  

r 
» 

Bat 

et 

“pCt. benarnja, 
Tengah menetapkan bahwa koeli-koeli 

» jang oepahnja f 0.20 kebawah sehari 

| tidak “dipotong, 

HupCt. itoe werkgevernja 

—0 — 

Membenarkan kesalahan. 

Dalam ini soerat kabar hari: Sabtoe 

il. tanggal 19 Januari lembaran kedoea 

pagina kedoea, tentang P.P.RA. ada 

kesalahan besar, jaitoe digaris kelima 

dari atas ada perkataan kerojok, 

ini moestinja gropyok, Djadi itoe 

perkataan dikerojok politie ada salah 
moestinja: Digropyok politie. 

—0— 

“Mintak pensioen. 

Dilepas dengan hormat atas permin- 

taannja sendiri, moelai pada tanggal 
1 dag 1 1935, tt, J.C.M.E. Manuel 
n NEO. Stenbuch, doea-doeanja 

3 

: “Aelistdat Resident di tanah Djawa. - 
ag aa, Ya i js Bian : 

Bea karet. 
Oentoek apa akan di 
pergoenakannja. 

Ocang jang terdapat dari bea pada 
pengeloewarannja karet, roepanja hanja 
akan dipergoenakan oentoek sekolahan? 
desa, roemah2 sakit penjakit koesta 
dan lain? begitoe matjam pendirian 
kemanoesian sadja, 

S2 

. Peratoeran belandja baroe. 

Oentoek personeel ka 

-ubbepaten Tegal. 

Menoeroet- correspondent kita di 

  

  

be En es EMAS 2 
G Didalam vergaderingnja kaboepaten 

terseboet diatas jbl. antara lain mene- 

tapkan  peratoeran- belandja : baroe 

. soentoek pegawainja. Bezoldigingsver- 

ordening  'itoe. dibikinnja menoeroet 

HBBL.. dan salaris-regeling dari ge- 

meente Pekalongan. Kalau dibanding 

dengan HBBL. ada mendingan, sebab 

ada marganja (tambahan) antara 5pCt 

a 1OpCt. Tetapi oentoek “pegawai 

kaboepaten Tegal tidak dapat kinder- 

toclage seperti dalam  goepermen. 

Djoega pangkat : 
“diganti dengan » Wegopziener“ sedang 

,demang-pasar“ (marktmeester diro- 

bah 'djadi ,Loerah-pasar". 

Kemoserahan hati tentang 
5, »loonbelasting”. 

L.Berhosboeng dengan berlakoenja 

padjag “oepah, dalam previncie dan 

regentschappen sama hiboek mempe- 

jadiari atoeran-atoerannja. Jang soekar 

oentoek mengoeroesnjajaitoe terhadap 

“werknemer jang tidak tetap dan jang 

| dapat oepah sedikit (koeli harian dsb.) 

(Sekarang”kita dapat kabar jang 99 

bahwa provincie Djawa 

althans: kalau koeli 

itoe hanja beketdja “satoe hari sadja, 
djadi” jang. pikoel ,loonbelasting” 4 

(Provincie) 

sendiri. 
Atoeran ini ada “memoedahkan ad- 

ministratie dan disamping itoe soedah 
tentoe: meringankan -bebannja koeli2 

terseboet jang oepahnja soedah sedikit 
insekalis (3 

IA Sementara kaboepaten djoega toeroet 

vatoeransterseboet-diatas! 
mm (Yi 

. Mochammadijah .groep “Tjirebon 
... “dengan Soenatannja. 

PN pihadliri oleh tetamoe 
dari Tiongkok | 

0 Pada hari malam Minggoe tanggal!) 
19 menghadap 20 ini 'boelan. telahrdi 

sosadakan keramaian jang“agaknja menje (oesahaan ' 
- mangkan dan mendapat perhatian be- 
sar oleh pendoedoek di itoe kota. 
» Adapoen keramaian itoe oentoek se 

“biranja hati anak2 jang hendak disoe 
“natkan—Anak2 itoe  diarak-arak moe 
«Mai dari toko batik :,Mardi Boesonc" jj 

Djagabajan, sehingga digedoeng M.D. 
Lidi gang “Sech  Mageloeng Kedjaksan, 

| setjara angsa (banjak jav.) dan 'bebera' 
pan-| paling banjak die 

  

derigan dinaikkan kereta jang dihiasi! 

pa lampoe.- Soembangan dari “pati: 
doe2 Siap" tjb Tjirebon dan H. Wi 

  

    

Werkbaas “di sowak 

Koe | ialah kajoe itoe.' 
PR tea me oa 

rena M.D. groep Tjirebon merasa se- 
kali masih lemah segala-galanja, sebab 

baroe- kira2 4 boelan adanja M.D,, tidak 
lain semoea itoe atas kedermaannja pen 

LIdoedoek di ini kota, dus sedikitpoen 
M.D. groep Tjirebon ta" mengeloearkan 
ongkos sepeserpoen, ketjoeali hanja 

tempat sadja. Lagi poela pada M. D. 

Tjirebon telah disertakan 5 anak jatim 

jang itoe risiconja djoega disertakan 

poela—Maka mestinja jang hendak di 

soenatkan anak 17, tetapi ditoenggoe2 

sampai hari Djoem'at tanggal 18 ke- 

maren tidak ada kabar atau datang, 

terpaksa hanja anak 14 jang mesti 

disoenatkan pada hari esoknja—. 

Setelah itoe tocan ketoea lantas mem 

persilakan kepada toean2 maoepoen 

dari oetoesannja perkoempoelan. oen- 

toek bitjara. Maka sprekers terdiri da 

ri toean2 Hoed, wakil Taman-Siswo, 

Pasoendan, Pemoeda P.S,LI. tib, Tji- 

rebon, M. D. Koeningan, M. D, Groep 

Karang semboeng, begitoepoen poela 

anak2 tak maoe ketinggalan sama toe- 
roet bersorak. 

Disitoelah toean Iskandar-ldris oe- 

toesan-dari M, D. Tegal tampil kemoe 

ka membitjarakan hal maksoed artinja 

soenat, sehingga pandjang lebar dan 

dimengerti oleh semoea jg.- berhadliir, 

Setelah pembitjaraan itoe habis, 

keloearlah sekedar santapan oentoek 

sedikit menghilangkan lelahnja. 

Maka tetamoe sehingga pagi baroe 

sama poelang, ada djoega jang pada 

tengah malam telah tinggalkan tem- 

patnja, Anak-anak jang disoenatkan 

tadi semoea ada 14, terdiri dari 5 

anaknja anggauta sendiri dan lainnja 

dari anak jatim- dan orang jang tidak 

mampoe. | : 
Soenatan mana dikerdjakan oleh 

doekoen Djawa bisa, dengan di be- 

handel oleh Dokter. 

Pada itoe waktoe M. D, groep Tji- 

rebon ada kedatangan tamoe dari 

Tiongkok, jang mendjalankan agama 

Islam nama Loe Poek Lay, jang telah 

sementara lamanja berkeliling ditanah 

Djawa, oentoek mempeladjari dan 

memperloeaskan ia poenja pengeta- 

hoean, begitoelah toelis pembantoe 

kita dari Cheribon. i 

—Y— f 

Dari Samarinda 

Kajoe Borneo se- 
mangkin lakoe. 

. Pembantoe kita kabarkan: 

Dikota ini sekarang ada tinggal se- 
orang wakil dari peroesahaan kajoe 
Inggeris ,, Wood Craft Incorporation” 

jang . hoofdkantoornja bertempat di 
Shanghai. Maksoed kedatangannja ke 
kota ini, ialah boeat Jakoekan pembe- 
lian-pembelian kajoe Borneo, jang di 

waktoe belakangan ini memang banjak 

diexport keloear negeri, teroetama ke 

Tiongkok dan Japan, dengan masing2 
kapal2nja dan djoega oleh masing2 
bangsanja dikota ini. Artinja, kajoe jg 
dikirim ke Tiongkok, dikirim oleh sau 
dagar Tionghoa dikota ini dengan ka- 
pal Tiongkok jang disewanja. begitoe 
poen. dengan .kajoe jang dikirim ke 
Japan, pengiriman mana dalam tiap2 

boelan sedikitnja dilakoekan-satoe kali, 

bagi masing2 bangsa jang export-kajoe 
Borneo-itoe. "peri Ne 

Bertambahnja pembelian kajoe Bor- 
neo, dengan bakal dikeloearkan djoega 
pembelian kajoe oleh W.C.I. itoe, 
berarti bahwa semangkin banjak mem- 

bawa kefaedahan bagi sedikit- banjak 

pen fondann dibagian Borneo. Timoer 
ni. » Fi bag 

“Sementara itoe, kita lidak bisa tahoe. 
|soedah berapa banjaknjakajoe dibagian 
Sangkoelirang (diatasnja Samarinda) 
jang ,diangkoet“ ke Japan, oleh per- 

kajoe Japan N.R.K.K, jang 
mempoenjai concessie dibeberapa dae 
rah disana peroesahaan mana pada 
waktoe 'ini mengoerangkan sebagian 

| kedar menghormati dan membikin getn | besar periganggoeran di kota2 Borneo 
Timoer, berhoeboeng dengan soedah 
beberapa riboe orang banjaknja koeli 
jang dipekerdjakannja menebang kajoe 
diconcessie-nja di Oeloe Sangkoelirang 
1toee Mn 

Roepanja dalam tahoen jg liwat tadi 
dan tahoen 1935"ini, hasil Borneo spot keoernee          15 

na i "| ea Pa 

  

Ikan . perkataan2 

   setoedjoenja., 
oendangar.nja fihak Kristen, moesti 

PAN Pa P AT Aa LN MAN HAPL NN ANN LAN PENANAMAN 

Kemadjoean Moeham- 
madyah dan hari raja 

Aidilfitri. 
Moehammadijah jabang fgroep| Sa- 

marinda jang sampai sekarang beloem 

setengah tahoen berdiri ternjata—ka- 

lau dioempamakan dengan bidji jang 

ditanam— soedah bertoerias dan dilihat 

gelagainja toenas itoe akan diharap 

soeboer, boeat meroepakan sebatang 

pohon jang kelak menghasilkan boe- 
ah2 jang lazat tjitarasanja. 

Sebab, selainnja ia pada tiap2 ma- 
lam Sabtoe mengadakan Tablig agama 

Islam di clubzebouwnja terletak dalam 
seboeah kampoeng “dibelakang kota 

djoega baroe harve ini, sebagai on- 

derbouwnja, berdiri. perkoempoelan 
kepandoean ,,Hizboelwathon, jang soe 

dah mempoenjai anggota jang loemajan 

djoega banjaknja sebagai oesahanja 

jang pertama kali, berhoeboeng dengan 

hari Lebaran tadi, Moehammadijah 
soedah koempoelkan zakat fitrah jang 

didapat dari ledennja, zakat fitrah mana. 

jang sama sekali didjadikan beras (se 

bab zakat terdiri dari wang boekan F) 
dengan berdjoemblah 472 kati, dibagi 

kan kepada fakir dan miskin jang ter 

tjerai berai da!- m beberapa bocah kam 

poeng dengan widjoemblahkan men- 
djadi 27 orang banjaknja. 

Tetapi. Moehammadijah  tjabang 
(groep| Samarinda, berhari raja pada 
hari Senen tg, 7 Januari tadi menoe- 
roet sebagaimana jang dilakoekan oleh 
oemoemnja kaoem Moeslimin fdiloear 
organisatie M.D.) di Samarinda dan 
tempat2 disekitarnja, djadi berlawanan 
dengan apa jang soedah ditetapkan 
oleh Hoofdbestuur di Djokdja, boeat 

berhari Raja pada hari Ahad dan jang 
ditoeroet oleh tjabang2-nja dilain 

tempat. 
Ini kita bisa tahoe dengan diadakan” 

nja barisan Hizwoelwathon pada har! 

Senen itoe barisan jang pertama ka- 
linja dilakoekan oleh H. W. semendjak 
ia didirikan, althans barisan mengeli- 

lingi kota sebagaimana jang dilakoe- 

kannja pada hari Senen 7 Januari ito, 

sedang pada hari Minggoenja tidak. 

Dari barisan H. W, itoe, sadja, kita 
bisa tahoe bahwa M.D. tjabang Sa- 

marinda berhari Raja pada hari Senen 

djoega itoe sebab dari ,,djalan“ lain, 

seperti sembahjang Ied ditanah lapang 

sebagaimana jang dilakoekan oleh 
Moehammadijah dibeberapa tempat di 
Djawa kita tidak bisa mengetahoeinja, 
sebab M.D. di Samarinda tidak ba- 
njak sehingga boeat mengorganiseer 
sendiri sembahjang fedilfitri iroe tidak 
mempoenjai tjoekoep ,,kekoeatan”. 

Debatvergadering Kristen 
.contra Islam 

“Adventis dan Ahmadijah 
@adian. 

Pembantoe kita dari Garoet menga- 
barkan : 

Hari Minggoe tanggal 20 Januari 
1935, telah diadakan soeatoe debat- 
vergadering antara Kristen dan Islam 
bertempat digedoeng Pinksterren Ge- 
meente Tjiledoeg, dengan dihadiri oleh 
pihak Kristen dan Islam jang sama 
mendapat oendangan, 

Moela2 terdjadinja itoe perdebatan 
atas adjakannja dari pihak Kristen 
(Adventis) kepada kaoem Moeslimin, 
minta keterangan dari ,,kebenarannja 
Nabi Moehammad s,a.w. Menoeroet 
Rijbel” jang kemoedian itoe adjakan 
diladeni oleh tosan Rachmat Ali dari 

Betawi, atas oendangannja toean Entoj. 
Toean L. Wedding pendeta Adven- 

tis mengoetjapkan. terima kasih atas 
adanja pertemoean antara orang Kris- 

ten dan Islam ini. jang bermaksoed 

paja bisa ada persatoean, kemoedian 
itoe “pertemoean diserahkan kepada 
toean Entoj. 

Moela2 toean Entoj sebagai pemim 
pin itoe debatverg. menerangkan bah- 
wa perdebatan ini. akan mentjahari 
hak dan kebenaran, boekan sekali-kali 
akan mentjahari kemenangan menoe- 

KATA 
1. Perdebatan dipimpin oleh seorang 

pemimpin (voorzitter) jang mendjaga 

"ketentraman didalam rapat ini. 
2, Debatter tidak boleh mengeloear 

2 jang tidak pantas, 

menghina satoe sama lain. 

“ 8,”Pendengar tidak boleh toeroet 
'bitjara atau gadoeh. | 
4. Pembitjaraan akan diatoer begini : 

Moela-moeta dari pihak Islam me- 
nerangkan tentang kebenarannja Nabi 
Moehammad s.aw, menoeroet Bijbel 
dengan dikasih tempo 3/4. djam. Ke- 

lak dari keterangan lamanja 3/4 djam, 

selandjoetnja diberi tempo dari ma- 
sing-masing pihak berganti-ganti se- 
tengah-setengah djam, 

alam hal pembitjaraan ,akan di 

moelai dari fihak Islam dahoeloe”, 

toean R. Idih - Prawiradipoetra me- 
njangkal keras, menoendjoekkan tidak 

sebab ini debat atas   
akan mentjahari kebenaran, agarsoe-j 

roet nafsoe sendiri, laloe menerangkan : 
tentang peratoeran perdebatan ini,| 

moedian diberi waktoe oentoek meno' 
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dari fihak Kristen dahoeloe ja 
tjara. Dan tidak moefakat kala, 
fihak pendengar tidak bolehsti 
bitjara atau debat. Disini rapat 
djadi gadoeh, pimpinan mendj 
bahwa ini boekan debat tjoemal 
moesjawaratan. Dari pendjawaban 
toean/ R. Idih makin tidak setoec 
laloe toegn Abdullah Silim djoega 1 
roet bitjara jang kalau dari fihak 
lam dahoeloe, “baik setjara debat 
oepoen setjara bermoesjawarah tic 

pada tempatnja. Toean Rachmat 
jang akan bitjara mintak soepaja tete 

dari fihak Islam dahoeloe, begite 
poela toean Bandi. Rapat gadochda 

laloe tocan Jachja” menoendjogkkai 
tidak kesetoedjoeannja djika dari fihat 

Islam: dahoeloe, achirnja pimpinan 
teroes sadja memoetoeskan 
akan dimoelai dari fihak Isl 

Poekoel 10 tocan Rachmat “Alimmoe 
lai bitjara mengoeraikan bagaimana 

kebenarannja Nabi Moehammad saw. 

menoeroet dimana Bijbel dengan'me- 
noendjoekkan beberapa ajat dalatmitoe | 

Bijbel serta diterangkan satoe persatoe 

nja, sehingga njata dalam bijbel itoe 

ada diterangkan bagaimana kedata- 
ngannja Nabi penoetoep, ialah Nubi 

Moehammad s.a.w. 
Sesoedahnja pidato ada tiga perem 

pat djam lamanja, laloe dipersilahkan 

soepaja menjangkal dari segala kete- 

rangan jang dikemoekakan oleh toean 

Rachmat Ali itoe, bagaimana ketidak 
benarannja Nabi Moehammad s.a.w. 

menoerocet dimana Bijbel. 
Dari pihak Kristen naik ke podium 

toean L. Wedding. Disini pembitjara 

selaloe menjimpang dari pokok pem- 

bitjaraan, tidak mengenai sama sekali 

kepada pembitjaraannja toean Rach: 
mat Ali, tjoema seperti propaganda 

Kristen sadja, oleh karena itoe laloe 
disamboeng pembitjaraannja oleh toean 

Francis jang membantah sebagian dari 

ajat2 jang telah diterangkan oleh toean 

Rachmat Ali, sampai poekoel sete- 
ngah 12 datang gilirannja lagi dari 

Toecan Rachmat Ali mendebat se- 
gala keterangan2 jang dikemoekakan 

oleh pembitjara dari pihak Kristen 

itoe, sambil menoendjoekkan bebera- 

pa ajat lagi jang teroes “dibatja dan 

diartikan serta ditanja kepada pihak 

Kristen soepaja bisa mengoendjoek- 

kan segala apa jang telah diterangkan 

nja itoe, toendjoekkanlah ketidak-be- 

narannja. 

Dan dinjatakannja bahwa didalam 

Bijbel itoe. banjak berselisihannja se- 
hingga membingoengkan mana jang 
haroes diambiinja. 

Sampai poekoel 12 datang giliran- 

nja pihak Kristen toean L. Wedding 

membatja beberapa ajat dari Bijbei. te 

tapi tidak menjangkal kepada ketera- 

ngannja toean Rachmat Ali, sehingga 
toean Rachmat Ali memboeat tegoran 
minta soepaja diterangkan apakah ke 

tidak benarannja Nabi Moehammad 

itoe menoeroet Bijbel. Toean L, Wed 

ding sampai waktoenja habis, tidak 
bisa menoendjoekkan tentang ketidak 

benarannja Nabi Moehammads. a. w. 

itoe, ia tjoema membilangkan tidak 

1 

pihak Islam. $ 

      

  

   

  

    

   

  

   

  

   
    

   

   

    

   

  

   
    

  

      

   

    

        

oleh pimpinan kepada fihak Kristen, Ftoe 

|roe 

| 3. Keb 

Manna 
naa ea bak ee 

i 

UN SON ln 
MN 
WIT IKA US Tua 
lem, kerdjaan 

SUS EN 
MEN 

8 didalam Bijbel halpj 
mad saw. itoe, - 
L at AH, egiliran lagi 

1 Lana keadaan 
aloe minia diterang- 
4d sristen, jang mak 

ctoel ifoe Bijbel da 
"1s SOepaja pihak 
sa, #engan telitie, 
bel fasal 18 ajat 18 
:hamMmad s,a.w, 
a habis itve perde 

ah 

ba i.di yai disln gadia d 
Ia moefakatan “aa P 
pei roes diadakan 

Sebeloemnja perde 
atang dipoetoeskan 
wiradippetra berse- 
Kristen, soepaja di 

an-itoe mesti selaloe 
jerlaloe ingin menarik 
Islam soepaja djadi 
yega djangan tjoema 
an. Islam, djangan 

bat 
toea 

dala 
tenar, 
kepar 
Keris 

mendj 

    
    

    

    

   

    
       

    

  

    

  

   

    
   

     

  

    

                

   

  

san Rachmat Ali min 
“Kristen bersedia-boe 

ang akah datang itoe, 
ta kepa 
at pera 
jalah 

1 Bijt 
dari Alla 

2. Ain 
tetapi tid: 

bokan ditoerbetikan 
setoel,' seorang Nabi. 
Maa selip. 

Pumergan abi Moehammad me 

Itoe 3 
kali pertemo: 
tempo 14 ha 
diaan.. Temy 
disediakan 
bisa dikoen 

Poekoel 
temoecan ba 

twerp, akan dibikin 3 
dan waktoenja dikasih 
oeat membikin perse- 
itoe. perdebatan akan 
satoe Komite, soepaja 

ngi. orang banjak. 
ngah. 2,lebih itoe per- 

, boebar, 

Ma lah ,Gostii”. 
| Telah ter ...tomerkesaioe dari'ma- 

djaliah beelanam, ,Gostji“ dibawah 
pimpinannja tosanR-W ira Nata Negara 
di. Karangtengah, post Tjibadak lijn 
Buitenzorg—Soekaboemi. 

Ini madjallah /ke-Igamaan bocat Pe- ' 
moeda Islam, sedang isinja poemtentoe 
sadja diarahkamnikepada tocdjoean ter 
seboet, dan tidak dapat diomengkiri 
tentoe sadis Stsat,goenanja bagi pe- 
moeda2 Isani jang iizaman sekarang 
ini soedah keb anjakan fterdidik seljara 
Barat, sogpajivimareka mengetahoei 
apa kewadjiban | mereka “jang | mesti 
diketahoeinfa tentang Islam dan apa2   jang mesti 'dikerdjakannja didalam 
Islam. KEB 1 
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