
       
EMOEDA KITA. 

sntoek mendjadi. seorang pemoeda |. H4 
nesia, didjaman sekarang, soeng-j. 

ak enteng. (OR NANNEN 
ai dengan seorang student dij 
oempamanja. Seperti waktoej 

€ enguete telah memperlihatkan, | 

:seoempemnja hidoep.dibawah 

'Membajar -oecang: .sekolah dang: 

eli boekoe2, menceroet oekoeranj 

eri Belanda "jang 'kaja. Sedang) 
£ “penghasilannja, “merioeroet 

5 hidoepan di Indonesia| 
Pt Pen LAN TA ina terdakwa jang memboenoeh dan oen 

'segobang sehari. Tentoe sadja 

ereka mesti memberhentikan 

nja. Disaban ploksok kita 

:rtemoe dengan satoe ,gesjochte 

jang meneroeskan peladjarannja 

keadaan jang soekar sekali 

tidak tetap. Ada jang mendjadi 

kang benatoe, makelaar beras dan 

oentoeng mendjadi goeroe. 

Sekarang” mereka jang bisa mene-|. 
tidak tetap sampai dimana bisa dice- 

skan peladjaran di dalam 'keadaan | 

Jebih ringan. Di Indonesia ada 

kit sekali ,afleiding“ jang tjoekoep 

toek memenoehi oiak jang sangat 

lectueel, selainnja boekoe2 tebal 

museum, . mereka jang mentjoba 

oentoek meninggikan sedikit mereka 

'poenja.,geest” .kperkataan mana di 
s 

am bahasa Indonesia tidak bisa lebih 

nten dari Unitas, mendapat tjoetji 

| makian, Tidak lain olen karena mereka 

erdjoged, djadi meninggikan keseniari, 

di gedoeng Carlton, Dan sorang kata, 

| bahwa Indonesia Moeda »berfoja-foja: 

laloe menoeroet tjara Barat.” 

“ “Sebaliknja, mereka jang : berboeat 

1 oeroet permintaan djaman,“ di- 

gerebek oleh Politie, teroes masoek 

oci, seperti itoe anggauta-anggauta 

.P.L, ,P,P.R.I. dan lain-lain 

empoelan jang »bersangkoetan”. 

reka jang ada di tengah2nja dari 

ini doca oedjoeng sajap, jang tidak 

e j dan tidak sekali poen 
| dipandang se- 

satoe nol besar jang lebih dari : 

'Semoeanja, djika mereka soedah 

mmat beladjar, mendjadi Kaoem 
anggoer. Paling oentoeng bisa 

skerdjakan sebagai satoe potlood, 

digadjih dari fonds schrijibehoeften. 
Soenggoeh tidak ada jang menarik 

ati, oentoek mendjadi student djaman 

sekarang. Dari sebelah kiri, mempoe- | 

njai pengharapan oentoek ditjoetji 

rena ,berfoja“ seperti kaoem ,,bor- 

djoeis“, di sebelah kanan menantikan 

ggrebekan, dan di depan menoeng- 

& satoe kekosongan, jang menghi- 

kan semoea “ illusie, mergesak 

atinan jang tertjapai, merendahkan 

| semangat jang soedah terdapat. 

Baiknja, pemoeda seoemoemnja mem- 

'poenjai tjoekoep vitaliteit kekerasan 

ati akan-“hidoep, -oentoek menahan 

segala kesoekaran, melangkah semoea 
itoe dengan senjoeman. Asal sadja 

adan selamat. 

Lain lagi djika ditahan di dalam 

reventief, tertoedoeh melanggar artikel 

110, 153 bis. dan. 169 sirafwetboek, 

perti student2 Soekarni, Wigoena 

an lain2 jang masih ada ,in petto“. 

rtikel2 berisi : 

Mentjoba menghapoeskan Pemerin- 

h jang sjah, merobah dengan tjara 

ng tidak sjah (artikel 110). 

Jang kedoea, terkenal seperti karet, 

   

   
    

    
   

    
   
   

  

   
    
        

   
   
   

    

      

“Saptoe 26 Januari 1935 

  

Pemboenoehan Born. 

Dipintak hoekoeman mati 
HA “Iwspectewr'Jjansen 

K3 2Gmestiikeboear dari 
Politis 

'Officier van Justitie dari Raad van 
Justitie-di Semarang, tadi pagi mintak 

. 

toek Njonja Born alias: No-ie. 

memberatkan hati, Officier itoe kata 

perboeatan, djahat) mempoenjai lebih 
banjak kesalahan moreel dan terhadap 

jang memboenoeh itoe. 
Officier moelar dengan perkataan2 

jang mengoetjapkan penghargaannja 

terhadap Recherche dan teroetama 

pemimpinnja Smith. Kemoedian terha- 
dap Raad van Justitie sesoedahnja 
mana ia mentjeriterakan bagaimana 
kedjamnja perboeatan jang dilakoekan 

“#terhadap Born itoe, 
Born, jang di dalam roemahnja sen- 

diri dengan ajem sekali ditjekek wak- 
toe tidoer oleh tangan sewaan dari 4 
orang. serong, Sedang jang me€njewa 
tangan pemboenoehan itoe, jaiah tidak 

Hain daripada isterinja sendiri dengan 
siapa ia soedah hidoep 17 tahoen 
lamanja, Dan jang beberapa boelan 
terlebih doeloe soedah diwasijatkan 

hoekoeman mati oentoek itoe 4 orang|semoea hartanja jang boekan sedikit”. 
 Officier menetapkan disini , uitlok- 

king” dengan disengadja sekali oleh 
Di dalam reguistoir jang sangat| Njonja Born dan oleh masing2 pem- 

boenoeh didalam perboeatan pemboe 

bahwa Njonja.Born sebagai, uitlekster” noehan bersama-sama itoe jang soe- 

lorang jang sebetoelnja menimbcelkan dah dipikir-pikir terlebih doeloe. 
| Officier berpendapatanbahw Inspec 
teur van Politie, Jansen 'itoe ada 

pergaoelan hidoep, dari pada 4 orang sangat berbahaja dan memainkan satoe 
rol jang sangat rendahnja, oleh karena 
mana ja tidak bisa ditetapkan di dalam 

bala-:entara Politie. : 
Pendakwa2 mendengarkan ini se- 

  

toernja. sena HP 
' Masoek dalam perkoempoelan jang 

hatan (artikel 169). 
Paling achir dan jang paling me- 

'njedihkan anak moeda. Satoe kali da- 
lam tahanan,' membawa fjap oentoek 
seoemoer hidoep. 

Kita tanja, apakah mereka jang poe- 

nja salah? Sebab anak moeda me- 

noeroet orang toea. Zoo de ouden 

zongen, z00 piepen de jongen. Indo- 

'nesia Moeda tertoedoeh bersangkoetan 

dengan P.P.RJ. 
“P P.RI. tertoedoeh ada ,satoe ver- 

kapte Pl.“ (lihat Pemandangan 24 

Januari kabar “kota) 6 

“ “Anak moeda jang membajar bea, 

diantara mana ada satoe nona. 

Kita tanja, apakah toedoehan itoe 

tidak terlaloe keras. Sebab, ,tjara jang 

tidak "sah", masih mesti di boektikan 

oleh Justitie. Tapi apa jang soedah 

tentoe, satoe doea anak moeda tidak 

bisa menghapoeskan Pemerentah, dan 

Pemerentah jang sekarang ada, tidak 

bisa dihapoeskan oleh Ra'jat Indone- 

sia semoea, apalagi oleh doea anak 

moeda. $ 

Pertjobaan oentoek berboeat kedja 

hatan jang ditoedoehkan itoe, objec- 

tief dan subjectief tidak bisa menda- 

tangkan hasil. Middel dan Object, doea 

doeanja maoepoen absoluut atau be- 

trekkelijk, ada ondeugdelijk sekali ti- 

dak berfaedah sedikitpoen djoega. 

Semoea perkataan menoeroet theo 

rie, artinja seperti meratjoen dengan 

goela, membeenoeh satoe majit, men 

dobrak pintoe terboeka, memboenoeh 

gadjah dengan sebatang korek api, 

Pendeknja, tidak bisa terdjadi. 

' Dari itoelah kita pandang bahwa 

'toedoehan itoe ada terlaloe berat, Be 

rat teroetama oentoek pemoeda, jang 

waktoe sekarang menghadapi kesoe- 

Tentoe sadja- mereka boekan maksoed 

oentoek masoek boei, tapi melakoekari 

satoe idealisme jang mereka anggap 

soetji dengan tersoeroeng oleh darah 

moeda. Tentoe mereka tidak akan ber 

boeat sampai begitoe djaoehnja, djika 

diberi nasehat terlebih doeloe. 

Dari itoelah kita tanja, tidak tjoe 
'koeplah satoe pemberian tahoe (waar- 
'schuwing| terlebih doeloe ? Seperti 

anak moeda selamanja, perloe nasehat,   Sh 

berazas oentoek melakoekan kedja-| 

karari dengan beberapa matjam adanja. 

moea perkataan2 dengan diam sadja, 
barangkali oleh karena mereka tidak 
mengerti, 'sesoedahnja mana permin- 
taan Officier itoe disalin didalam ba 
hasa Djawa. 

Bio 

Satoe kedjadian dari pembitjaraan 
Perlajaran, 

     Bitjara di dalam| 
bahasa japan! 

Di dalam pembitjaraan oentoek mem- 

jaran di Kobe, terdjadi satoe kedjadian 
jang sama sekali tidak ternjana, oleh 
karena salah satoe wakil Japan telah 
mintak soepaja pembitjaraan 'itoe di 
landjoetkannja di dalam bahasa Japan 
dengan seteroesnja sadja. 

Barangkali akan dipakai dengan ten- 
toe bahasa Inggeris dan Japan. 

Memperkoetkan benteng Singapore. 

| Singapore, 26 Jan. fAneta) Pe- 
merentah mendapatkan lebih: banjak 
tanah, beberapa mij! di sebelah Barat- 
nja poelau Singapore letaknja, jarg 
akan dipergoenakan oentoek kepenti- 
ngan militair. 

Dari itoe ada kenjatahan bahwa di 
sebelah Baratnja dari poelau Singa- 
pore itoe, bisa diberdirikan lebih ba- 
Nah pekerdjaan2 pembelaan pelaboean 
itoe, 

mm Y — 

Lagi bahaja perang di 
Timoer-Djaoeh: 

Dari djoeroesan 
Koeminis. $ 

Washington, 26 Jan. f|Aneta- 
Iwaki) Satoe. telegram dari Harbin me 
wartakan bahwa ada 4 bocah mesin- 
terbang Sovjet-Rus, kemaren pagi ter 
bang meliwati satoe koto Manchuokuo, 
Pogranichnaya. 
“Sesoedah mesin  itoe melakoekan 

penilikan oentoek beberapa menit lama 
nja dan meletoeskan tembakan dari 
senapan-mesin, mereka terbang kem- 
bali melintasi batas daerah Sovjet. 

Kedjadian demikian di kota Bogra- 
nichnaya itoe, soedah pernah terlebih 
doeloe, waktoe tanggal 14 Jan. ibl. 
oentoek kedjadian sama Consul Sovjet 
Rusland di Harbin baroe pada tanggal 
24 Januari mengoendjoekan kesajangan 
nja kepada pempesar2 Manchuokuo. 

Keadaan di Jehol, roepanja ada 
tenteram. 

Kalangan2 jang koeasa, tidak meng- 
harap. kedjadian-kedjadian jang akan 
mendjadikan lebih soekar. 

Ia 

Kebakaran besar di Den Haag. 
I millioen keroegian. 

DenHaag, 25 Jan. (Aneta) Tadi 
pagi ada kebakaran jang hebat sekali 
di Leegwaterstraat di Den Haag, di 
mana ada terdiri satoe fabriek kertas 
dari Van Straten & Boon, Rubber dan   Latex Poeder Coy, fabriek wadja, 

persediakan itoe. pembitjaraan Perla-| 

» 

fabriek tricot dan fabriek pisau tjoe- 
koer, fine : 

Semoga  fabriek2 itoe habis dima- 
kan oleh api. 

Banjak sekali (.n benzine toeroet 
dimakan api. € 
peletoesan2 jan." nebat. 

Brandweer & pir tidak bisa ber 
boegat apa2, oleh karena semoga ba- 
rang itoe moedah sekali dimakannja 
api, Poen angin ada keras, tidak me 
ngentengkan pekerdjaannja Brandweer, 
jang dengan soekar sekali bisa meno 
long toempoekan2 kajoenja dari seboe. 
ah fabriek Mebeul. 

Poekoel 2 sore .baroelah itoe api 
bisa tertjegah mendjalarnja. 

Keroegiannja beloem bisa ditetap- 
kan, akan tetapi, ditaksir koerang 
lebih ada 1 millioen roepiah. 

Roepanja semoea fabriek2 jang ter 
bakar itoe, mernipoenjai tanggoengan 
assurantie. " 

—9— 

Kabar dari medan “Peperangan”. 

Tidak diteroeskan. 
Peiping, 26 Jan, (Aneta) Pepera 

ngan didekat batas Jehol 
berhentikan. 

Ditoenggoe datangnja satoe Oetoe- 
san Militair Japan dari Kalgan, oentoek 
mengadakan pembitjaraan. 

Dikabarkan bahwaada 27 soldadoe 
dan 5 orang preman jang mati, wak- 
toe mesin2 terbang Japan pada tang- 
gal 24 Januari melakoekan serangan 
bom. 

9 — 

Penjakit malaria di Poelau Selong. 

Ditambah dengan mor 
sim kemarau. 

Colombo, 26 Jan. (Aneta-Reuter). 
Di dalam bagian kesatoe dari boelan 
Januari, di district Kegalle di poelau 
Selong ada lebih dari 2000 orang 
jang mati oleh karena penjakit mala 
ria. Beloem terhitoeng mereka jang 
mati dalam roemah sakit di onder- 
neming2. 

Oleh karena soember2 air dan soe 
ngai2 mendjadi kering sebab kekoe 
rangan toeroen: hoedjan. Rakjat jang 
dengan demikian matjam terserang ke 

sengsaraan itoe, mesti ditolong dengan 
barang makanan dan dengan air 
minoem. 

—O— 

Riwajat ,Djawa Barat”. 

Tidak djadi weekblad, 

Menjamboeng kabaran tentang dag- 

blad ,Djawa Barat” tempo hari, jang 
diberhentikan terbitnja kemoedian'akan 

didjadikan weekblad, lebih djaoeh kita 
bisa kabarkan, bahwa sesoedah dioe- 

moemkan berhenti terbit itoe, antara 
doea hari keloear lagi sebagai dagblad, 
tetapi hanja oentoek doea hari. Ini 
bangoen dari koeboer doea hari lama 
nja membawa tenaga jang berat, sebab 

sesoedah itoe mendjadi rebah kembali 

dan niatan mendjadi dagbladpoen di 
oeroengkan. Sekarang dagblad ,, Djawa 
Barat” tetap tidak terbit poen week- 

bladnja tidak akan terbit, djadi seperti 
kabaran beberapa minggoe jang laloe 

hidoep lagi dan mati lagi. 
mon 9 — 

Penangkapannja tocan Haroen 
Motein. 

Verantwoordelijk-Hoofd- 
redacteur,Daulat-Ra'jat". 

Kemaren doeloe kita telah kabarkan 
bahwa toean Haroen Moein verant- 
woordelijk Hoofdredacteur dari ma- 
djallah ,, Daulat-Ra'jat” pada tanggal 
19 Januari djam 2 siang soedah di- 

Itangkap oleh politie di Bandoeng. 
Pembatja barangkali masih ingat 

bahwa toean2 Moerad dan Soekra jang 
djoega doedoek dalam redacti itoe 
madjallah sesoedahnja dilakoekan 
penangkapan Drs. Mohd. Hatta sama 

sadja menginap dalam boei Glodok. 
Dalam pemeriksaan itoe mereka 

soedah termasoek dalam redactie- 
commissie dan meskipoen ada itoe 
verantwoordelijk-hoofdredacteur toch 
pemerintah bisa menoentoet itoe 3   orang berhoeboeng dengan artikel2 

i gan menimboelkan | 

soedah di- 

diini koran tentang orang jang mati, 

ditangkap dan sampai sekarang masih 

Diterbitkan oleh! 
Drukkeri ,,PE MANDANGAN 
Dir. R: H. O, DJOENAEDI 

Kantoori Senen 107 Bat.-Centrum 

HARGA LANGGANAN, 
"Indonesia satoe kwartaal  , f 4,50 

2 Loper Indonesia, ,., , . f 5.50 

Boleh dibajar boelanan, tetapi 

brenti haroes diachir kwartaal, ' 

Tarief advertentie, ketrangan pada 
administratie, 

mob a 

an Me map ee ank H 

Losse nummer 10 Cent 

  

Seperti pohon jang 
koewat dan tedoe 

begitoelah berdiri 
dari 1859 

kongsi assuransie djiwa 

NIELLMIJ 
  

jang termoeat dalam madjallah-itoe 
jang melanggar artikel 153 bis,” 

Sekarang toean Haroen Moein soe 
dah dimasoekkan dalam “boei di 
Struiswijkstraat dan kita sama menanti 
bagaimana achirnja ini perkara, 

So 

Seenan Solo soedan berangkat. 
Inisore tiba di Welte- 
vreden, 

Menoeroet telegram: dari pem- 
batoe kita di Solo Z.V.H. de Soesoe 
hoenan van Solo dengan primaisoeri- 
nja K. Ratoe Mas ini pagi djam 9.35 
soedah naik kreta-api eendargsche dari 
Station Balapan via Cheribon. 
.Toean Beuwer sc. Balapan ini pagi 

'djoega soedah trima bintang mas dari 
Soesoehoenan itoe. 

Besok sore itoe tetamoe agoeng akan 
tiba distation Weltevreden. 

Kau 

Boekan ,,Oostkust tetapi 5 
»Westkusts. 
Tentang angkatan 
leden Volksraad, 

Perkataan ,.Resident Sumatra Oost- 
kust“ dalam hoofdartikel kemaren ten 
toe sadja Ihe slip of the pen betoel 
nja . Westkust“ 
Sementara itoe beberapa orang ini 

pagi telefoon pada kita (diantaranja 
seorang ambtenaar jang terkemoeka 
datang sendiri) menjatakan persetoe 
djoeannja djikalau t. Landjoemin Datoe 
Toemenggoeng bisa diangkat sebagai 
lid Volksraad, Selain ini tocan tang 
kas bitjaranja, loeas pemandangan dan 
banjak pengalamannja disebabkan ham 
pir tiap2 vergadering dan congres ada 
berhadlir berhoehoeng dengan dienst 
nja, maka tentoe sadja ia banjak me 
rasakan dam mengetahoei seloek be- 
loeknja politiek dalam ini negeri sehing 
ga sebagai grantie nanti di Volksraad 
tidak akan dapat djoeloekan nama 
“Datoe' de Zwijger", 5 
Tentang ini tentoe sadja boekan ter 

serah pada kita, sebab kekoesa'an 
angkatan... di tangan kita ! 

— 9 

. Menghadap Wali Negeri. 
Di istana Rijswijk 
BataviaC. 

Oleh Gowverneur Generaal akan di 
adakan kesempatan boeat gehoor (meng 
hadap padanja) dalam istana di Rijswijk 

Ipada tanggal 20 Februari 1395, moelai 
djam 9 pagi. 

Mereka jang ingin menghadap dan 
masoek didalam gehoor ini, moesti 
memasoekkan soerat permohonan se- 
beloemnja tanggal 13 Februari j.a.d. 
kepada. adjudant van den dienst di 
Buitenzorg, dengan memberitahoekan 
nama dan tempat tinggal serta so'al 
apa jang hendak dihatoerkannja pada 
Wali Negeri terseboet. 

250 Oa 
Penjakit pest di Magelang. 

Hari Djoemat, desa Seneng Merto- 
joedan dekat Magelang telah diserang 
dengan sekonjong-konjong oleh penja 
kit pest didalam peparoe, 

Dari 5 orang jang mati soedah bisa 
ditetapkan dengan tentoe bahwa me- 
reka mempoenjai penjakit itoe. 

44 orang jang pernah berhoeboe- 
ngan dengan mereka (contact-personen) 
telah dirawat diroemah. sakit di Ma- 
gelang.   

San 

Ki 

20 
LN & 

g 
2 

18 
NN 

& 
5 

   



  

     
      

      

   
     
    
    

     

    

   

    

      

   

      

   
     

     
       
       

        

         

   

      
     
             

    

   
    

    

   

    

   

    

   
    

    

   

  

    

  

   
   

     

   
    

   
   

   
     

     

  

    
    
    

    

     

    

   
   

        

    

  

    

  

   
    

   

  

   

   

  

    

   

   

     

                    

   

    

  

4 

     
    
       

     

       

   

        
      

       

       

  

    

       
           
    

        

        

    

|. Kalau: membatja itoe kabar kawat 
| tentang bentrokan antara tentaraJapanj 

|» Manchukuo disatoe fihak dan tentara) 

| fihak Japan menggoenakan mesin ter 

. .onghoa" di C€harhar' Selatan diserang 

kematian, maka orang mesti mendapat 
- pemandangan, bahwa di Timoer Dja-| 
«. oeh itoe ada terbit peperan, an 

' Djadi kembali 
"'dalam wakto 

— dalam tahoen2 1 

. - fihakJapan, maoepoen fihak Tiongkok, 

mengharap seepaja kedjadian itoe 

tjoema ' disatoe -temf t sadja, « atau 

. « Japan 

'.moendoer tehtaranja dari Charhar Se- 

Haa 

“ngolia Loear telah menjerang tentara 

' 'Manchukuo dan berberapa hebat dan 

— kembali ? 

  

Kedjadian di satoe tempat 

“Tionghoa. dilain fihak, dalam mana 

bang pelempar bom, meriam2 besar, 

' atito2 lapis wadja dan soldadoe lebih 

dari 1000 orang, serta tiga kota Ti- 

dengan granaat, hingga beberapa pen 

' doedoek jang tidak berdosa menda
pat 

  

dengan 
Akan tetapi menoeroet 

ok dan Japan 

| emoemkan pernjataan 

perang dan perda ian beloem di 

poetoeskan. 0. th 
ali kedjadian peperangan 

mai, seperti doeloe 
931 dan 1932. 1 

Dari Tokyo dikabarkan, bahwa baik 

   

  

    

,een plaatselijk incident”, jang tidak 

akan mendjalar kemana-mana lagi. 

» . .Menoeroet fihak Japan, maka tentara 

itoe sebagai djoega terpaksa 

mengambil tindakan“ atau dengan 

| Jain perkataan: membikin satoe de- 

monstratie militair“, karena Generaal 

: 'Soong ' Che Yuan tidak maoe tarik 

latan itoe (Kuyan), daerah mana ada 

termasoek negeri .Manchukuo. Dan 

lain kabar lagi kata, bahwa tentara 

Lionghoa jang menjerang lebih doeloe, 

.. Dari Peiping sebaliknja, tentara Ja- 

an-Manchukuo itoe mendesak kese- 

belah Barat dari Charbar dan setelah 

bertempoer dengan tentara Tiongkoa 

mendoedoeki beberapa .tempat jang 

penting, antaranja Kuyuan itoe, dan 
gaboengkan 30 kilometer persegi pada 

negeri Manchukuo. Ng #3 

Djadi ini »plaatselijk incident” jang 

mengambil korban beberapa poeloeh 

orang jang tidak bersalah soeatoe apa, | 

bermaksoed mereboet itoe sato€ daerah 

— dari 30 kilometer persegi, jang tentoe 

mempoenjai. kepentingan besar dalam 

oeroesan sirategie. Begitoe djoega itoe 

incident . roepanja sama sekali tidak 

plaatselijk, disatoe tempat sadja karena 

ditempat djaoeh dari itoe, tentara Mo- 

lama djoega. Te aya aya 

Sekarang katanja keadaan telah aman 

| kembali, pertempoeran telah selesai 

dan satoe commissie dari doea2 fihak 

“akan mengoeroes lebih djaoeh batas 

Tiongkok dan Manchukuo. 8 

Keadaan loear telah aman kembali, 

akan tetapi apakah keadaan dalam 

bangsa Tionghoa djoega telah aman 

| Sampai sekarang ini, keliwat ba- 

njak hal jang tidak bisa diloepakan 

dan begitoe keliwat soekar bisa dima 

afkan. Dan bagaimana bisa didapat 

perdamaian jang kekal, kalau selama 

nja kedjadian. , laatselijke incidenten 

itoe ? 1 

4 “KN, 

  

  

  

Studenten — Islam — Studieclub. 

Doeloenja Islam- 

Studieclub sadja. 

Semalam moelai djam setengah 7 

di H.LS. JA.B. tjabang Djakarta soe- 

dah “dilangsoengkan pertemoean ter- 

toetoep oleh kaoem studenten jang 

mana mendapat koendjoengan tidak 

begitoe memoeaskan. ' 

YEtelah vergadering itoe- diboeka 

oleh voorzitter tocan Soediman laloe 

t: “Soewahjo “dipersilahkan oentoek 

. membatja notulen “dari vergadering 

- jang doeloe. Notulen “ini achirnja 

disjahkan oleh rapat. '“' 

' Kemoedian t. Kasman sebagai ang- 

gauta dan  oetoesan dari Statuten- 

Commissie dipersilahkan oentoek me- 

ngemoekakan rantjingan statuten dari 

commissie terseboet . dengan diboe- 

boehi tafsirnja sampai tjoekoep. 

Hasil dari oeraiannja toean ini jalah 

bahwa perkoempoelan ini jang doeloe 
bernama 
dengan ,Student-Islam-Studieclub”, 

Maka “njatalah bahwa dengan nama 

itoe cemoem bisa menaroeh persang- 

kaan perkoempoelan itoe ' hanuja me 

- loeloe oentoek kaoem studenten, 

“Sebenarnja boekan begitoe, sebab 

djoega sebagai anggauta akan diterima 

gama Islam. 

- Selandjoetnja poen student berigama 

Islam Kristen atau lainnja tidak ada Ai Kisi 

    

    

    

wd f 

'Sech hadji jang boekan djadi sech. 
    

   

kabarkan bahwa berhoeboeng dengan 

Pe seorang djemaah dari 

disana politie Batavia soedah. melakoe 

kan Keanehan diroemahnja seo- 

rang ha 
Merah, Ini orang mengakoe bahwa ia 

ada mendjadi sech hadji, akan tetapi 

sebenarnja menoeroet penjelidikan kita 
dan dari fihak jang boleh dipertjaja 

maka toean terseboet tidak sekali-kali | 

mendjadi seorang demikian, oleh ka- 

rena tiap2 orang jang hendak akan 

'melakoekan itoe pekerdjaan terlebih 

doeloe mesti minta izin kepada jang 

bersangkoetan. 

terseboet minta dioemoemkan bahwa 

atas bantoeannja toean2:jg dermawan, 

'Merlebih doeloe dioetjapkan sjoekoer 

'doeng hampir sadja selesai. Akan te- 

tapi meskipoen pekerdjaan itoe soedah | 

tannja. 

asjik bertjinta-tjintaan dengan nona 

dari | 2 
jang asli menerangkan, bahwa orang 

“Iki. Sehingga penonton tertawa selaloe. 

»Islam-Studieclub” diganti). 

HA 

   

ngan oentoek menggaboengkan 

ja disitoe oentoek mempeladjari 

. — D — 

"(Keterangan lebih dja- 
oeh. 

jeddah dengan perantaraannja consul 

ji jaitoe H. Alisan di Paal 

— 0 — 

Pendirian Mesdjid Tjikini. 

Hampirrampoeng. 

Pengoeroes dari pendirian mesdjid 

Alhamdoelillah, oleh karena itoe ge- 

mendapat kemadjoean, njata masih 

bahwa ada kekoerangan jang mana di 

harap poela atas bantoeannja toean2. 

Selandjoetnja pengoeroes itoe me- 

ngatakan bahwa mereka jakin, toean2 

tidak akan merasa sajang, oentoek 

memberi amal sedekah goena memper 

tjepatkan pendiriannja itoe mesdjid. 

Adapoen pembalasan pahla perboeaP 

tan kebaikan itoe, Allah Jang Maha|djong Priok nummer 
lakangan di 

Koeasa akan mengoerniakan gandjaran 

dengan berlipat ganda adanja. 

Selainnja dari itoe djoega pengoe- 

roes mengabarkan bahwa soerat derma 

jang dikelilingkan sekarang ini, di 

boeboehi tjap Kandjeng Boepati Betawi 

dan toean Hoofdpenghoeloe tertanggal | p€ e 

Januari 1935. djoekkan padanja besi jang mana Ni- 

| —0— pan soedah ambil njawanja R. Atma. 

Pesakitan menerangkan bahwa Ppo- 

Baron van Munchausen. lite dapatkan itoe besi dari reemahnja 

Tadi malam ini film soedah dipoe- 

tar digedong Alhambra Sawah Besar 

dengan dapat koendjoengan jang loe- 

majan djoega. 
| Ma'loemlah ini film jang sangat 

'menarik hati, mentjeriterakan seorang 

jang mendjadi Baron palsoe sampai 

dapat kehormatan dari orang jang tidak 

mengetahoei asal moelanja. Sampai 

seorang gadis terpengaroeh dan ijinta 

padanja oleh karena akal dan perboea- 

Diwaktoe Baron palsoe itoe sedang 

ang mentjinta ia, tiba2 datang Baron 

itoe boekannja Baron asli, melainkan 

seorang pelantjongan. 
.Disebabkan hati itoe nona soedah 

terikat, lambat laoennja kawin djoega 

dengan itoe Baron palsoe. 
- Ini film memang aneh sekali, bagai 

mana besarnja pengaroeh orang jang 

pintar bitjara mena'loekan hati seorang 

nona, tidak disesal bila ditonton. 

Tentoe ini malam akan penoeh pe- 

noriton, sebob hendak menjaksikan 

keanehan itoe, 
“ Terlebih doeloe dipoetar film extra 

jang sangat loetjoe dan menggelikan ha 

2 

Pesta keramaian oleh pemeeda 
pergoeroean Rajjati. 

Pada tanggal 9 Febru- 
Sania Oi,» 

Nanti pada malam Minggoe tanggal 

1 Februari 1935 pemoeda Pergoerocan 

Ra'jat akan mengadakan pesta kera- 

maian di . gedoeng  Permoefakatan 

Gang Kenari 15 moelai djam 8,30 

dan sebagai pangkal tjerita akan di- 

ambil Setangkai daoen dari Sorga" 

(Klaverblad van vieren), 

Dalam tjgrita ini sebagai telah di- 

ketahoei terdapat salah satoe penga 

Iroebh pendidikan jang baik, jangmana 

bergoena Sekali bagi pamoeda2 kita. 

19Tjerita inipoen akan di-iringi oleh 

beberapa permainan dan njanjian. 

|'“Goena menoetoep perongkosan ke 

ramaian 'itoe maka: comite dari itoe 

akan memoengoet sedikit bajaran. 

Lebih landjoet lagi kita persilahkan 

membikin perhoeboengan dengan 

Jiang bersangkoetan. 

'Toean Parada Harahap kembali 
: diperiksa. 

Oentoek ketiga kalinja: 

Perboeatan jang keem- 

pat akan moentjoel! 

Beloem selang berapalama kita per 

bankbreuk, 

moelai periks 
boenoehan di 
boen Manggis atas dirinja R. 
widjaja seorang za 
hari malam tangga 

ngar soerat dak 
ras bahwa ia soe 

sendiri dan boekan 
Laloe dipanggil saksi Verduyn agent 

politie dari sectie 7 Meester. 

F $ 1 

rahap directewr dari N.V. “Bintang- 
Hindia" jang ffailliet itoe soedah 
panggil oleh-politie di Hoofdbureau) 
dan. disitoe ia soedah mengakoe bahwa 
ia telah melakoekan penipoean dan 
sebagainja. | 

Oleh karena masih ada toedoehan 
toedoehan jang didjatoehkan padanja, 
laloe kemaren kembali ia dipanggil dan 
disitoeia soedah diterangkan bahwa 
ia telah menggelapkan barang2 dari 

"S3 aa 3 5 ' Iboedel jang akan failliet, ja'ni dengan 

Beberapa hari jang laloe kita telah |djalan mendjoeal 10 aandeelen dari 
N.V. terseboet boeat harga f1000—. 
banjaknja, djoestroe itoe peroesahaan 

ada didalam kegontjangan dan Wees- 
kamer beloem terang menjatakan fail- 
lissementnja. 

Hal ini jalah toedoehan jang ke ti- 

ga dan tidak lama lagi ia akan diha 
dapkan kembali oleh karena ia ditoel 

doeh soedah melakoekan bedriegelijk 
jalah ia soedah melakoe 

kan pemalsoean dan ketjoerangan da 
lam boekoe2nja. 

—0— 

doea isteri. 

emboenoehan. 

— Saja 

  

Pemeriksaan pemboenoehannja 

£ R. Atmawidjaja. 

Njawanja diambil de- 

ngan barang keras, 

Ini hari Landraad Meester-Cornelis 

a perkaranja itoe pem- 

Kampoeng Entjele Ke- 

akwaarnemer, 

1 28 September jbl. 

Si korban jang dihantam dengan 

sepotong barang kera 
soedah lepaskan njawanja di C. B..& 

s oleh Nipan 

Masing2 mempoenjail 

Disini perloe diterangkan bahwa 

baik si korban maoepoen si penjerang 

masing2 mempoenjai doea isteri jang 
ertama di itoe kampoeng dan 

52 dan jang be 

Keboen Sajoer dan di 

Kampoeng Bendoengan Meester-Cor- 
nelis. 

6 

Pesakitan Nipan setelah mende- 

waannja moengkir ke 

dah melakoekan itoe 

Laloe hakim toen- 

ditengah djalan. 

— Apa jang kau dapatkan pada 

koetika itoe? . 

soedah diberi 

di- 

akan tetapi sekedar makan sadja sih 
Kn dengan djalan..... (jang tidak 

aik). 

sakitan ? 

pesakitan ? 

gor kau soepaja djangan main gila 
sama orang lain ? 

— Tjdak. 

— Kau kenai sama R, Atma ? 

— Ja'saja kenal toean ? 

— Apakah kau kenal dengan pe- 

— Ja, saja kenal tocan ? 
— Kau kerdja apa? 
— Saja tidak mempoenjai kerdjaan, . 

sih (kau ? 

'—Ja betoel dan pada malam Sab- . 

toe jaitoe satoe malam sebeloemnja 

terdjadi pemboenoehan Atma datang 

diroemah saja dan teroes tidoer ..... 

— Berapa 'lama kau kenal sama 

— Koerang lebih 10 tahoen, 
— Apakah pesakitan seringkali te-   (Pemeriksaan masih teroes). 

  

Atma- 
pada 

Tan- 

tahoekan 

    

Mma nama 

Pada hari Senen 28 Januari 1935 poekoel 9-30 pagi” Weeskamer akan 

mengadakan lelang dalam tempat pendjoealannja di Molenvliet-Oost no. 7 

dari barang-barang jang terseboet dibawah ini : 

| Satoe Lips Brandkast, doea auto merk Fiat dan Chandler, satoe mo- 

torfiets merk A.J.S. 5 p.k., satoe partij batoe-toelis boeat sekolah, satoe 

Erres Radio toestel, lemari pakaian, lemari katja dan lemari makan, medja, 

kerosi, lemari boekoe, medja toelis, -tempat tidoer, lontjeng dinding, 

sepeda boeat tocan2 dan njonja2, satoe gaskomfoor merk Senking, satoe 

gambar tangan tjat minjak, dan satoe ets, satoe peti ketjil dari kajoe akar, 

vaas-vaas, vaste wachtafel, koper, pakaian, boekoe roman, satoe mesin toe- 

lis merk Smith Bros dan lain-lain. : » 

Lain dari pada itoe satoe partij barang mas dan intan jaitoe: tjintjin 

lian jang bagoes. : 

Pada hari Selasa 29 Januari 1935 poekoel 9 sampai poekoel 10 pagi 

dalam satoe gedong di Molenvliet-West no. 84a di Batavia-Centrum ba- 

rang2 jang terseboet dibawah ini : 

toedjoeh draaibank, pandjang poeterannja dari 1,60 M. sampai 6 M., 

satoe schaafbank, satoe mesin frees horizontal, satoe mesin bor, satoe draad-- 

snijmachine, satoe electromotor, satoe Clayton Ruwoliemotor dan satee 

autogene lasehapparaat, | 

Pada hari Selasa 29 Januari 1935 dari poekoel 10 pagi dalam satoe 

gedong di Tasikmalajaweg no. 21 di Bat.-C. barang2 jg. tsb. dibawah ini: 

Rottan zitje, lemari boekoe dan. rak-rak, 2 tapijt, satoe buffet antiek, 

lemari katja, lemari pakaian, lemari gantoeng pakaian, lemari sepen dan 

lemari gelas, medja makan dan kerosinja, satoe bankoe antiek, satoe gra- 

mofoon merk His Masters Voice dengan piringnja, 
rak goedang d.I.I. 

Barang-barang terseboet diatas masoek kepoenjaan boedel faill, 

marh. D. Keuchenius, C.M.J. Smeets D. Nedermeijer, K.E.F, Ahrens, Njonja 

L.G. Janssen, E.A,A. Thibout, J. Ch. Droop, R. van der .Velden, dan jang 

tidak ketahoean dimana tinggalnja Kong Siat Ying merk Ban Hin Loeng 

dan Phoa Tjiang Tjeng, serta dari boedel faill. C,A. Rebeira, A,L. Scheu- 

wer, K.W:L, Bezemer, M.J.van Geideren, H.C. Ronkes, N,V. Machinefabriek 

dan Handelmij Ban Hing dan Mr. P.H. Fromberg Ir. 

Ea kedoea hari itoe barang2 itoe boleh dilihat pagi sebeloem lelang 

moelai, 
WEESKAMER 

  

Lelang Weeskamer ' 

mas dan satoe rantai, satoe erlodji nikkel, serta satoe koempoelan ber- 

  

satoe peti antiek, rak- 

slof dari roempoet. 

ma poetih. Tongkatnja ia tindihkan be- 

gitoepoela tangan kanannja. 

loeka ? 

tentang itoe pemboenoehan oleh se- 

orang particulier dan teroes melakoe 

kan penjelidikan. 'Disitoe saja telah 

dapatkan 1 tongkat beserta 1 pasang 

—Bagaimana keadaannja si majit ? 

—la tjelentang dan berpakaian pija 

—Apa kau tahoe jang ia mendapat 

—Ja, jalah dibagian kepala jang be 

kas dipoekoel dengan barang keras. 

Sesoedahnja itoe dipanggil saksi 

kedoea jalah Asni isteri kedoea dari pe 

sakitan. 

  

  

Pendjoealan di hadepan 

“orang banjak 

Pada hari KEMIS tanggal 31 JA- 

NUARI 1935 djam 10 pagi di hade- 
pan dan dengan perantaraan Kantoor 

Lelang di CHERIBON, dari: 

Satoe perceel eigendom, verp. 

No. 4343, terletak di desa WEROE, 

district Ploembon, regenischap en 

residentie Cheribon, tertoelis. lebi 

loewas dalem soerat oekoer tang- 

gal 15 September 1926 No. 186, 

menoervet soerat acte eigendom 

tanggal 3 November 1933 No. 358 

ada atas namanja THIO .KWAT 

LIANG,  THIO ONG LIOE NIO, 

THIO A MEN NIO, THIO LAK 

NIO, THIO TJIAP NIO, THIO TJIN 

GIOK en THIO AP NIO, semoea 

beroemah di PLERED deket Che- 

ribon. | 

Ini pendjoewalan didjalanken me- 

noeroet poetoesan dari Raad van Jus- 

titie Batavia tanggal 19 December 

1934 Agno. 2756/1934 goena peme- 

tjahan dan pembagian. 

jang kwasa pegang lelang : 

Mir. MI. Ii. SOERIA-ATMADJA 

advocaat Cheribon. 

Boekan OBRAL kwartaal pandjang 

Satoe KOEMPOELAN BESAR 
matjam-matjam BATIK dan POLIKAT 

roepa-kwaliteit dan harga, 

5 Li ( 31 Jan, 
endjoealan 1. F 0,50 . satoe I 

(1 Febr. ea Ta 

( 2 EP 4 

Sea dari F 0,43 . 
( 3 5 4 ” 

( 4 | 
Ana FO Kan 

C5. 
CO 

NN ( F:0,43 5 & 

(en 
(Br ASAL PENOEDJOE 

PP ( TIDAK PANDANG 
(Oa HARGA, semoea moes- 

ti habis. 

kam, bagaimana tjaranja Djohan Djohor mendjoeal habis (obral),       mereka jang keloearan dari sekolah nah kabarkan bahwa toean Parada Ha- men en aaa 

Satoe kesempatan bagi toean-toean dan njonja-njonja akon memboekt 

  

    
    

— Apakah ia sering datang diroemah "A Ni 

# 

Boekan LIGUIDATIE maen samboeng-samboeng 

Memang moesti DJOEAL HABIS



  

    

    
    igan gadjih dan pensioen, 

      

    .dan pensioen da| 
disini beloem per- 

manan. Djoega sete-| 
'itoe atoeran baroe, 
mpai sekarang pega- 

  

  

  

  

   
  

    

  

    

  paling bawah masih me 
  

   

      

gadjih dan pensioen itoe. 
roe-baroe ini dari Den Haag 

watkan, bahwa minister Colijn 
   

  

  

  

  

  

    

  | boeat djangan merobah pensioen, ka- 
.rena kalau hal ichwal memaksa, past 

ekali pensioen2 djoega mesti dipotong 
n ditarik kebawah, Keterangan 

minister Colijn itoe ada bertentangan 
sekali dengan brochurenja bekas secre- 
taris engan Betawi, jang berpen- 
dapatan, bahwa pensioen itoe taboe, 

tidak boleh diganggoe-ganggoe, karena | 

  

        

  

      
    

      

  

    

  

            

  

  

| oentoek pekerdjaan jang dilakoekan 
dengan mengorbankan tenaga moeda. 

0. Djoega LE.V. doeloe mendapat dja- 

— ..waban jang tidak memoeaskan, atas ia 

    

  

  

  

  

minister djadjahan itoe. 

  

dan pensioen tidak | 
  peri gadjih 

. akan diganggoe tet S 

| moedian hari orang (kaoem pegawal 

' negeri), haroes perhatikan azas-aza$ 

pemerintah, jaitoe: 

  

          

    

  

: sala bangsa—ketjoeali dari go
longan | 

G K King paling rendah (djadi anak NT 

“jang prling rendah pangkatnja) jang 
'masoek kerdja dalam dienst fartinj 

| pegawai baroe| akan ditetapkan 5 

| pCt lebih rendah dari pada gac)! 

3 sekarang: : 5 

Na ye berkaranja pegawai negeri 

g ae ang soedah bekerdja, ga- 

djih2nja mesti direndahkan kepada 

tingkat baroe itoe, djikalau kesoekaran 

ocang an teroes. | 
Pe inea, sekarang ada keli- 

hatan fadjar, Dari segala joran 

kelihatan keadaan moelai terang em- | 

bali: Harga2 hasil boemi soedah maoe 

naik sedikit dengan sedikit, dan 3 - 

bagaimana telah dikabarkan, orang: 

jang mempoenjai pohon2 kelapa ada 

pengharapan bagoes. hasil kebonnja 

bisa djoega menjenangkan, biarpoen 

tidak seperti didjaman doeloe. 

  

  

      

    

                

  

    

   

   

       

  

   
    

          

c enghindarkan 
semoea membantoe menghindarka 

itoe kesoekaran oeang, oempamanja 

djangan verlof ke loear negeri, dja- 

ngan terima gadjih dengan tidak be- 

kerdja dan membantoe sekoeasanja 

soepaja keadaan economie . dalam 

negeri ini bertambah madjoenja. sa 

Perkara masoeknja padjak Kita tid: 

maoe bitjara, dengan : 

.potongan-circulaire” kita rasa soedah 
tjoekoep. 

  

K. N. 

  

R. Soetrisno 
13 : — IND. ARIS. 

ALG, PRACTYK 

2 : 7 —8 PAGI 

  

DJAM BITJARA 1 2 
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“IPENDJOEALAN 

boelnja moesim perhema di hadepan orang banjak 

Pada hari Saptoe 23 Februari 1935| 
djam 10 pagi di Roeangan Lelang dijig 

an samp Batavia dihadepannja Kantoor Lelang | 
, dari pangkat jang tinggi|dari perceel barang jang tida bergerak 

ng ba | 'atas namanja Gouw Oen Koey, Gouw 

bagaimana besok ditetaPl Gen Joe dan Gouw Jan Koey, ver- 
Ipondingsno. 10903 jang diterangken 

lebih djaoe dalem acte van eigendom 
dak bisa memberi kesanggoepanjddo. Batavia 13 October 1921 No.| 

1737, jang di tempat terkenal sebagi 

3 roemah tinggal di Gang Tjap-go-| 

keng wijk Senen, semoeanja disewa- | 

ken, 
Itoe pendjoealan terdjadi boeat goe- | 

nanja pemisahan dan pembagian. 

| MR, Z. H. CARPENTIER ALTING. 

“boleh dipandang satoe ,tegenprestatie“| A 
   

  

FOTIpOTIP tren 
Prof. THE POO GWAN 

M.S. D.P.h. 
- . Speciaalist Electrotheraphy 

dari Amerika. Loeloes dari 
University of Washington 
3: 

Compagnieweg No. 18. 
(Tamansari) Tlf. 606 Bt, 

(Sebrang Voetbalveld Tsing 
Nien Hui dekat Mg. Besar) 
Mengobatin dengan peka- 
kas2 Electrisch modern jang 
paling banjak digoenakan 
sekarang di U.S.A, 

Boeat segala penjakil, seperti 
penjakit-penjakit : 

Dalam, Orang perempoean, 
Koelit, Dara kotor dan lain2 
Ambeien (Bawasir) zonder 

    

  
Bj operatie, Perempoean kapoe- 

tian zonder berasasakit.Boleh Bi 
Bi panggil sembarang waktoe 

. kefjoeali hari Minggoe. 

BI Djambitjara pagi 8 — 11 
a £ sore 4—7 

- Pembajaran berdami 
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“Dan sekarang” kata ,J-B.“ meskipoen| | 

tetapi oentoek 
dike-! | 

bahwa 'gadjih2 oentoek pegawai| | 

— PEMBERI-TAHOEAN 
'MENDAFTARKAN SENDJATA-API 1935 

. Hoofdcommissaris van Politie di Betawi memberi-tahoekan, 

“bahwa menoeroet fatsal 9 dari Oendang-Oendang sendjata-api, 
jang terseboet dalam Staatsblad 1925 No, 499, boeat tahoen 

1935 akan ditetapkan dalam boelan FEBRUARI dan MAART 1935. 

t 
Boeat maksoed itoe hendaklah jang mempoenjai sendjata- 

api. datang ke Hoofdbureau van " Palitie (Koningsplein- West), 

pada hari bekerdja dalam boelan FEBRUARI dan MAART 1935, 

ja-itoe diantara djam: 

71, pagi sampai djam 1 sore . : 5 . 

5 sore sampai djam 7 malam (ketjoeali hari Saptoe). 

dengan membawa sendjata-api, serta pas sendjata-api itoe 

Sendjatarapi jang dibawa ke Hoofdbureau van Politie 

tida boleh terisi, 

Hoofdcommissaris van Politie 

4 
f 

BATAVIA-CENTRUM, januari 1935. 

  

Djikalau pegawai negeri Seoemoem- 

kan lagi, maka haroeslah mereka itoe 

n  tersiarnja itoe | 

  
Oude Tamarindelaan 131 Teli. No.   

  

Wi. 1696       
ADRES 

    

JANG TERKENAL: 
W. : JANG ACTIEF 

BATIK HANDEL 

TOKO »M.I. MAASOEM" 
: PASAR SENEN No. 135 

Batavia-C: — Pekalongan. — Solo. — Padang. 
  

  

Centraal dari roepa2 batik keloearan seloeroeh tanah Djawa 

jang modern, jaitoe jang disoekai pembeli zaman sekarang, 

serta tjoekoep sedia matjam2 sarong tenoenan dari roepa ke- 

N. B. A. Contant bagi soedagar2 kila ambil Comisie 2 pCt. 

Berhoeboenglah moelai dari sekarang. Tentoe menjenangkan. 

System oentoeng paling tipis 

Mi: "MAASOEM' 

JANG MOERAH 

    

loearan. 

HORMAT 

PADJAK KENDARAAN. 

maka padjak, jang haroes dibajar atau padjak jang dikenakan kemoedian 
berhoeboeng dengan mengadakan peroebahan pada kendaraan motor se- 
hingga karena itoe padjaknja haroes dinaikkan, dilipat doea. 

   

  

peju D0 
(Staatsblad 1934 no. 718) 

MEMASOEKKAN AANGIFTE TAHOENAN 

Madjelis Gedeputeerden Provincie Pasoendan memberi-tahoekar, 
bahwa jang menaroeh kendaraan motor, jang menoeroet atoeram ordonansi 
jang di'oemoemkan dalam Staatsblad tersebeet diatas, moelai dari 1 Ja- 
nuari 

motor itoe, haroes segera memberi-tahoekan hal itoe kepada salah seorang 
Amtenar jang ditentoekan boeat itoe, jaitge: Y bt. 

IA, di BETAWI: dikantor Secretaris Provincie di Stadhuisplein tiap-tiap 

1 9 3 5 wadjib membajar padjak karena menaroeh kendaraan 

hari kerdja antara poekoel 7.30 m. pagi dan poekoel.1.30 m. "sore, 

B di Serang, Pandeglang, Tangerang. Bogor,Krawan 
Poerwarkarta, Soebang, Soemedang, Soekaboemi, 
Bandoeng, Tjiandjoer, Tasikmalaja. Garoet, Tji- 
rebom, Indramajoe, Koeningan dan Djatiwangi: 
Dikantor Waterstaat Provincie disetempat - setempatnja pada hari 
kerdja kedoea dan ketiga tiap-tiap minggoe, antara poekoel 8 pagi 
dan poekoel 12 siang. : 

KENDARAAN MOTOR JANG DIKENAI PADJAK: 

a) kendaraan motor diesel : 
b) kendaraan motor jang memakai minjak tanah atau tjampoeran minjak 

tanah dengan bensin, begitoc poela kendaraan motor jang didjalan- 
kan oleh "motor jang memakai generator gas arang kajoe (houtskool- 
gasgenerator) 

c) kendaraan motor jang memakai bensin semata dan djoemblah berat- 
nja jang diizinkan 5500 k.g, atau lebih : 

d) aanhangwagen (kereta samboengan) dari kendaraan motor. 

MEMASOEKKAN AANGIFTE TENGAH TENGAH TAHOEN: 
Djika kewadjiban membajar padjak moelai dipertengahan tahoen padjak, 
maka sebeloem liwat empat belas hari sedjak kewadjiban itoe ada, haroes 
lah jang menaroeh kendaraan motor memberi-tahoekan hal itoe kepada 
Amtenar jang ditentoekan boeat itoe disalah satoe tempat jang terseboet 
pada A dan B 

Orang jang menaroeh kendaraan motor haroes memenoehi kewadjiban 
itoe djoega, djika kendaraan itoe sesoedah diberi tahoekan mendapat 
peroebahan dan karena itoe padjaknja haroes dinaikkan. 

DENDA : 
Kalau orang lalai dalam perkara memasoekkan pemberi-taioean, 

Keterangan lebih landjoet tentang perkara padjak boleh didapat di 
kantor jang terseboet pada A dan B. 

  

Faillissemente 
    

No. 994 2 

DIPOETOESKAN dengan vonris 23 Jan. “35 (RCs, Mr. H.W, var Nieu- 
'wenhuizen) : 
H.D.J. Klerks, wd. Commies B.B., Batavia C., 
Lauw Eng Hoa, pedagang, Batavia-C., : 
Sim Kong Djie merk Joeng Dji Ho, Soekaboemi, , 
Tjen Se On merk Toko Berlin, Schoenmaker, Batavia-C. (RCs. Mr. P.G, 
Bijdendijk). P 

DIPOETOESKAN dengan vonnis 25 Jan, '35 (Rcs. Mr, H. W. Nieuwenhuizen) : 
Jo Ke Hong, ex-luitenant der Chineezen, Koeningan, 
M.K. Mohamed Ismael Maricar, Tjilimoes, 
Commandtaire Venootschap Koeng Tjiang Goan, Betawi. 

MEMASOEKKAN SOERAT2 PENAGIHAN selambat-lambatnja' pada: 
24 Mrt. '35 Njonja C.G. Kanaar geb. van Gent van Schmidhamer dan 

soeaminja M. J. B. Kanzar, Batavia-C., : 
24 , '35 P. J. Benjamins, Batavia-C. 
24 , '35 Kie Nari, djanda merk, Lauw Tio, Batavia-C., 
24 ,, '35 J.G. Menick, Mr.-Cornelis, 
24 , “35 F.W. Romswinckel, Batavia-C.,   31 , 35: Lim Soen Ngiap merk Lim Tjiang Lie, Mempawa, 
31 , "35 Lim Yie Poen, Rangkasbitoeng,     SENEN No, 135 Batavia-Centrum. 17 Febr, 35 (djadi tidak 27 Dec. “34) Lim Kang. Tjoan, Garoet, 

3Apr "35 ( » 3 Jan. 35) N.V, Indonesische Drukkerij en Trans 
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LOT-LOT 

P POETIH SOEDAH TERDJOEAL. 

, ABIS: HANJA SEDIKIT DARI 

LOT-LOT MERAH MASIH BISA 

DAPAT BELI. LEKAS! 

  

ND: n 5 

Ae denda he dna No... 

ruari 1935. 

laatbureau, Batavia-C. 

VERGADERING oentoek VERIFICATIE pada hari Rebo pagi poekoel 9 
didalam gedong R.v.J. Betawi: tg.: 

17 Apr. '35 Njonja C.G. Kanaar geb. van Gent van Schmidhamer dan 
Soeaminja M.J. B. Kanaar tsb., 5 

17 », 35 R.J. Benjamin tsb., 
17 , '35 Kie Nari, djanda marh. Lauw Tio tsb., 
kn 1 30m), Ou Wenick tSb,, | 

''35 F. W. Romswinckel tsb,, : 
35 Lim Soen Ngiap merk Lim Tjiang Lie tsb,, 

24 '35 Lim Yie Poean tsb. 
30 Jan, '35 (djadi tidak 16 Jan. '351 Tjia Kiam Kin, Djambi, 
27 Febr '35 (““ 16 “ 35) Djong Tjbin Ho, Soengeiliat, 
16 Maart. (, » 16 Jan. '35) Liem Kang Tjoan tsb., 
17 April '35 (, » 23 » '35)N.V. Indonesische Drukkerrij en Trans 

laatbureau tsb. 

DIHAPOESKAN dengan vonnis 23Januari '35 : 
Oey Goat Nio, isterinja Khouw Dji Soan, Batavia- Centrum. 

BERACHIR sebab dihapoeskan karena tidak ada milik apa2, kepoetoesan 
R.v.|. tg 2 | 1 

23 Jan. '35 Aa Tek Tjong dengan nama ,,Autobusdienst Pic-Nic“. Bani- 
oeng. 

25 , ”35 Tjioe Pay Djian Palembang, ' 

25 | 35 P,A.W. Gerlings, Mr.-Cornelis. | 
BERACHIR karena accoord soedah disahkan oleh hakim tg. 
19 Jan. '35 A.B. Noy, doeloe Bat,-C, 

-   
     



  

     

  

Tt ARZAN and His MATE 
dengan JOHNY WEISSMULLER 

"dan MAUREEN O' SULLIVAN 
Radja dari lacetan NAN Sa “Ia jang memerentah di seloeroeh 

"3 Nadia sekalian binatang?! | 

Soenggoeh Ken apaan 1 menarik kali — dan penoeb Actie. 

    
       

       
   

Sedikit h 1 edikit har lagi Eer Walker FUR DICH 
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CINEMA PALA E 
Ini malem pengabisan 
Filem: Universal jang menarik 

ROMANCE WN TuE RAIN 
(Nasib jang tida didoega) 

“Segala apa jang si. nona ingin bisa didapefken katjoeali satoe 
. ... jaitoe tjinta 2 

Apa kakajahan bara selamanja keberoentoengan ? Boeat maoe 
tahoe lebih djaoeh saksiken sendiri. 

Anak-anak boleh nonton 

     
    

     
      
     

    

   

   

  

  

Mozlai besok malem Film Belanda jang tersohor 

»MALLE GEVALLENS 
aa era Tapi ss 

  

CLAUDETTE CORBERT 

NN RA,    

  

  

   

   

      

   
   

PEN en BATAVIA 

— Moelai ini malem dan malem brikoetnja 
      

   
Na aa Pt Ao persembahken 

RICHARD DIX' dan IRENE DUNNE 

DALEM 

,STINGAREE | 
“ STINGAREE ada satoe nama jang penonton tentoe masih inget 1 

     

  

   
dari djaman doeloe, ia itoe ada satoe bandiet jang gagah brani 
dan baek boedi. la rampok dan peres orang jang kaja melaen- 

boeat toeloeng si miskin. 
Ini, film ada dibikin dengen setjara jang loear biasa hingga 

penonton tentoe merasa poewas dan senang. 
Dengen Muziek jang sedep njanjian- njanjian jang merdoe. 

- Lebih doeloe aken: dipertoendjoeken satoe boksfilm jang telah 
menggemperken seloeroe doenia : 

CARNERA - BAER FIGHT 
Anak-anak boleh nonton 

    

  

CENTRALE B! OSCOPE 
Mr, Cornelis 
  

Ini Ea dan malem brikoetnja 

    

IP 
Is 

$ 

EF 
Aken dipertoendjoeken satoe film jang ramee, serta kotjak, jang s 
membikin sesoewatoe penonten tertawa terpingkel- pingkel, ter- 
tawa sampe tida bisa tahan, sebab didalem ini film ada maen e 

8 
E 
EF 
5 

EF 
na 

Be 

.doewa radja badoet dari Metre, yang terkenal. 

HOLLYWOOD PARTY 
(Pestahan dikota Hollywood) 

Hari Supra dan Minggoe sore djam 4.30. 
Speciaa! pertoendjoekan boeat Anak-anak dan Orang-toea. 

»Betragen Ungenusend” 
DENGEN 

ANNY ONDRA dan KARIL LAMAC 

Satoe Gong sa Pang Na 

        

HOLLYWO OD D THEATER 

    

    

  

mma aa aan 

NE   

Nora THEATER   

    

jang menarik hati.     

Ini malem dan ma'em 2 bodi 

aus IN) 
Lihat dan dengarlah Kay Francis dalam ini film terbantoe oleh 

Ricardo Cortez, dimana mereka kembali ber-sama2 bermain. 
Ia ada seorang perempoean jang djahat di Mandalay, didaerah 

: jang mana hanja 9 larangan berharga..... 
Disinilah ada satoe hikajat dari seorang perempoean jang soe- 

— dah mendjadi sampah (verworpelinge) jang mentjoba mendapat- 
kan kembali ia poenja kemoeliaar.... 

Satoe film jang romantiek serta penoeh dengan pemandangan 

  

    
  

  

Sawah Besar — Bat.-C. 

MEMPERTOENDJOEKAN 

JACK PEARL dan 

JBERON VAN 

la ada tjinta gain ia prampoean. 
minta boeat kawin .      

Gi satoe film. 

baas, bagaimana kesoedahannja. 

     
soeka oleh semoea penonton. 

Ditanggoeng rame ! 

Film kesatoe 

  

   
    
   
   

    

JANET GAYNOR dan 

Film kedoea 

kotjak. 

dalem 

  

      
INI MALEM 
DAN MALEM 
BRIKOETNJA 

Metro - Goldwyn - Mayer 

JIMMY DURANTE 

MUNCHAUSEN” 
. dan di dalam lemari ys 

Baron. van Munchausen dan Jimmy Bean 

Satoe komedi jang berharga di ini tahoen!!! 
Ia tjoema ada satoe djongos kamar, jang meniroe ia poenja 

Ini malem dap malem berikoetnja 
Persembahan besar dari 2 Super Film pilihan jarg aken di 

Sedih — Berklai — Kotjak — Seroc — Heibat — Actie — Romance 
apa jang penonton inginken terdapet dalem ini 2 diempolan film. 

“ FOX Super Special Romance jang megeterken antero pikiran. 

Pzddy The Next Best Thing 
Ini dia jang soeda lama ditoenggoe!! 

WARNER BAXTER 

Werner Bros Super Specia'e Western jang paling rame serta 

JOHN WAYNE DAN DUKE 

»SOMEWHERE IN SONORA” 
| (KEPOENGAN BANDIET) 

     
      

     
       

  

    

  

   

   

Sama-sama 

    
) Bat-C e 

  

  

DJOKJAKARTA 

    

jang telah terkenal oleh oemoem, 

pada Directie atau Agent2 diseloeroeh Indonesia,       

Onderlinge Levensverzekering Maatschappy 

»BOEMI-POETERA” 

lalah satoe assurantie tanggoeng djiwa kepoenja'an bangsa awak 
terboekti dari dimana mana 

terdapat verzekerde atau Agent dari Maatschappy kita ini. 

Poedjian tidak perloe lagi, Mintalah dengan gratis prospectus 

        

    
  
  

    
    

    

  

     

     
     

    

   
     

: Petodjo. 

   

    
(Dokter . Md. Salim 

Chirurg 

dan 'algemeene praktiik 
djam bitjar 32 S5-6n.m, 

Kramat 162, Tel. 6024 WIL 

  

Penta 0 Saree naas memanas en menata Ia Pem Bear 

    

MAN KA Dp 

  

Moelai MAA 

Dr. Ida Loemongga Haroen 
Kinder Arts (Dokter oentoek anak2) " 

Koningsplein Noard no. 9 

Teletoon Wit. no. 625 

Djam bitjara 7—8 pagi 
4—6 sore 

  

  

      
Njonja tjari Ketjap'jang'enak? 

(| Tioba doeloe Ketjap tjap Petani". 
5 Monster, djika diminta, dikasi pertjoe- 

ma, mintalah sekarang. Habis boelan 
# |atoer pesenan, 

Il Bisa didapat di: 

#| Waroeng Doso Setijo —Tanah Tinggi. 
Toean Tarmat (Coop. Gang Melati) 

| Rawa Mangoen, 
Tecan Djajanoerhenda— Poelo Pioen 

Tuffet Krakatau—Meester Cbrnelis. 
Toeao Partawinata—Gang Sentiong 

il Kp. Sawah. 
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Keadaan dai: kema'n 
raad.— Kegempar   

      

    

  "bara 

      

(Lezingnja tocan D. Koes 

    

  

       

       

waktoe toedjoeh hari jang 
, diterimalah kabar jang 

| ogntoek diboeat pe- 

' Dalam 
oe Ia     

   

Sek saja akan moelai dengan 
' Satoe kabar kawat dari Aneta, jang 
“moeatkan versiag afdeeling2 ' dari 

- 'Tweede Kamer di Den Haag tentang 
Megan Indonesia ii san 

Sebagaimana biasa: 

   

   

           
     
         

       
: gaimana biasa: djoega dalam 
verslag Tweede Kamer itoe, terdap: 

ebib banjak kritiek dari. poedjian, B 

berapa anggauta katanja tidak setoe- 
.djoe dengan beleidnja Wali Negeri 

   
          

       

      

      

    

ada lembek, ada jang maoe, soepaja 
Gjangan terlaloe goenakan tangan be 

“si, baik dalam oeroesan financitn, ma 
“oepoen dalam oegroesan politisk. Ba- 
| njaknja anggiuta lagi tidak setoedjoe 

dengan politiek ogang dari pemeren- 

| tah, ada poela jang minta lebih diper 
| hatikan kepentingan peroesahaan Ne- 

| derland, -dan beberapa anggauta lagi 

    
   

      

   
     

                                    

   

   

   

            

   

  

nesia djangan dibelakangkan. O, ba- 
njak sekali anggauta jang merasafkasi 
an sekali dengau anak negeri djadja- 
han ini dan mereka itoe madjoekan 
rentjana - rentjana baroe ogntoek me- 

madjoekan kemakmoeran Indonesia, 
malahan dengan djatankan autarkie! 

—. Pers disini soedah moeatkan afdee 

. lingsversiag Twsede Kamer itoe de- 
ngan pandjang lebar, dan djoega dibe 

| rikan beberapa commentaar. Bagi saja, | 
kalau saban tohoen membatja verslag 

| demikian itoe, maka teringatlah saja 
| pada perkataan: ,La critigue est: 
sai See, mais Part etsdiffi 
— cile” (critiek toe gampang, akan tetapi 
| berboeat seadiri—ja itoe merentah ini 
negeri dari millioenan pendoedoek dari 
“segala bangsa dan dalam keadaan jang 

— sangat berleinan dengan Nederland— 
cada soekar sekali). Bagi sesoeatoe 

| orang jang menoeroct pekerdjaannja 
terpaksa djoega membatja dan moeat- 
kan verslag itoe saban tahoen, nistjaja 

— berpendapatan, bahwa sedari permoe- 
|. Iaan abad sekarang ini, beloem ada 

| seorang Wali Negeri jang bisa terlepas: 
dari critiek. Inilah roepanja ada salah 
satoe boeah parlementarisme, jang me 

. noeroet beberapa orang mesti kita telan 
s Gjoega. an 

|. “Tidak gamp : 
“ Indonesia itoe diatoer oleh orang2-di 
Nederland jang doedoek dalam parle- 
ment. Memang hagoes dan merdoe 
sekali didengarnja, bagaimana beberapa 

anggauta itoe maoe soepaja perecono- 
mian.rakjat Indonesia mendjadi lebih 
baik, soepaja bahaja critiek terhindar 
dari penghidoepannja ini millioenan 
djiwa rakjat jang terkenal miskin, akan 
tetapi dengan perkataan serta dengan 

“tentjana2 sadja, keadaan tidak bisa 
diperbaiki. Indonesia ada dalam ke- 
soekaran, maka sebaiknja Nederland 
sekarang menoeloeng Indonesia ini, 
“seperti pemdelang terima kasih boeat 
tahoen2 makmoer doeloe. Dalam Voiks 
raad koeasa pemerentah mendjawab 

| toean Thamrin, bahwa Nederiand soe- 
| dah penoehkan keadjibannja terhadap 
Indonesiaitoe dengan menjeboet satoe- 

| satoe' pertolongan, akan tetapi se- 

gampang so'al pereconomian 
Ta 

  

Ne 

  

Segala golongan. pendoedoek, wa 

   

  

lederland masih mementing- sendiri, 
kan peroesahaan goela biet dari pada| 

wa, masih mena- 

hee. rubber, kof 
goela teboe dari Dja 
rik bea masoek dari 

  

besar oentoek perhoeboengan 

antar 
|" amat 
| persatoean 
| Belanda, Tidak salahnja sekali, djika- 

“lau toean Thamrin itoe sekali lagi 
.membitjarakan tidak sampoerna per- 

toeloengan dari Nederland itoe. 

' Disana orang baroe rentjanakan.soe 

Nederland membajar separo dari 

2 Pemandangan 

tikan pest.— 
dan soal karet anak negeri. 

  

'D. Koe oema Ningrat depan microfo 
“pada hari Kemis malam Djoemahat Nata” 

|deri sadja. 

Jantara Nederland dan Indonesia satoej 
    
   
   
   

jantara Amerika dan Filippina, merdej 

| ini, ada jang kata bahwa pemerentah | 

minta soepaja kepentingan rakiat Indo 

kalau azasnja melarang pemasoekan,. 

banjak pertolongan 'itoe  beloem 
mentjoekoepi, beloem memoeaskan 

ndoedoek bangsa Belanda 

| tie, dan lain2 hasil boemi. Indonesia: 

|." sebagaimana ternjata dalam verslag: 

| itoe, atoeran mana dikata rintangan 

a “bagian2 keradjaan 
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I 'emilihan anggauta Volks 
Pembatasan masoeknja 

    

  

on V.O.R.O. 

dan menderoet suppletoire begroo- 

ting marine, baroe sekarang ditetapkan 

bagian ongkos pasoekan laoet itoe| 

antara Nederland dan Indonesia, tidak 
Ken anNA dipikoel oleh Indonesia sen 

Antara keinginan jang dioelangkan | 
dari sini, adalah perdagangan mereka 

dengan lain, seperti djoega berlakoe 

Ika dari bea, merdeka dari contingen- 
teering oentoek hasil2 Indonesia dil 
Nederland. 2 | 

Dan djangan djalankan autar kie 

disini. Dengan autarkie maka In- 
'donesia itoe akan diasingkan dari perj 

dagangan internationaal, karena lain2 
negeri tentoe membalas dengan au 
tarkie djoega. Boekankah Japan se- 
karang hendak mengambil tindakan ke) 
ras terhadap negeri jang dirasakannja 

'merintangi pemascekan barang2nja? 
(Lihat kawat Aneta Rengosddo, 21 ini. 

Indonesia, dalam ia psenja peker- 

|djaan memadjoekan industrialisatie, 
masih perloe banjak barang2 bahan 

'dan boeatan dari loear “negeri, jang) 
disini tidak ada atau tidak bisa dibi 

kin dalam tempo lama sekari. Toekar) 

menoekar barang oentoek keperloeanj 

rakjat perloe berdjalan teroes dengan 

langsoeng dan setjara sobat. Sesoe- 
atoe rentjana oentoek memadjoekan| 

kemakmoeran tidak bisa berhasil, d 

barang2 asing, meskipoen po 
toe terboeka djoega moesti dilepaskan, 

Perbaikan economie, jang sekarang 

kelihatan fadjarnja, dengan naiknja 
harga2 hasil boemi, antaranj 

kelapa, disebabkan oleh itoe perhoe- 
boengan dengan loear negeri jang ti- 

2 boleh dibahajakan oleh autar- 
oma 3 7 
. Disini, 

rah kepada pemerentah dan pemban 
toe2nja serta dengan dibantoe oleh 
kaoem particulier seoemoemnja, be 

kerdja bersama sama, maka perbaikan 

economie itoe bisa di tjapai dengan 

atoeran2 serta menoeroet rentjana2 
jang diperboeat disini djoega, biar di 

setoedjoei atau tidak oleh toean2 ang 
gauta Tweede Kamer di Holland. 

litiek pin 

Dari Volksraad baroe, jang mana 
anggauta2nja sekarang soedah terpilih | 
dan beberapa hari lagi ditambah dej 
ngan anggauta2 angkatan, orang roe 
panja mempoenjai banjak pengharapan 
'bisanja mendapat tambah perbaikan 
dalam keadaan sekarang. Pekerdjaan 
'Volksraad baroe itoe diharap disa di 
gampangkan dengan lebih baiknja kej 
adaan economie didalam dan diloear 
negeri ini. 2g 
| Pemilihan anggauta Volksraad baroe 

oentoek daerah Vorstenlanden dan ba: 
gian loear poelau Djawa dan Madoera 
baroe ini soedah dilangsoengkan. An- 
tara mereka jang dengan tetap terpilih 
kedapatan beberapa orang baroe. anta- 
ranjatoean Hoed ojo, oentoek Vor- 
stenlanden sebagai gantinja Pangeran 
Hadiwidjojo 'ang mendjadi voorzitter 
Bale Agoeng, toeanB oestam, pasi 
Iran Loeboek Roekam dari Palembang, 
jang bisa mendapatkan lebih banjak 
'soecara daripada toean Mochtar, Gede 
legeerde jang sekarang, oentoek Soe- 
| matera Selatan. 

Oentoek Minangkabaw- dan Soemate 

'baroe, masing2 dengan memilih antara 
didaat2 toean Jahja Datoek 

Kajo, bekas kepala district dan doe 

loe pernah #djadi anggauta V.R. dan 
Moh. Roesad, Wedana politie di 
Padang, dan antara t. Ali Moesa, 

Ind, dierenarst di Pematang Siantar 
dan t. Abdul Rasjid, Ind. arts di Pa- 
dang Sidempoean, sekarang anggauta 
Volksraad, Toean Ali Moesa sendiri 
boekan asing lagi, karena ,doeloe per 
nah mendjadi anggauta dan kedoedoe 
kannja itoe diganti oleh toean Abd, 
'Rasid tadi. 

        

  

orang dari Minahasa, 

kalah sebagai anggau 

nanti hendak meloeloeskan 
annja kaoem sociaal democraa 

D. P.) boeat mengangkat 
rang wakil dari partij itoe, 

jiltidak bisa pastikan, 
hendak memberi kead 

kat djoega, 
de Dreu, masi 

a harga rkaoe 
djoega t 
gauta Volksraad. K 
poetih, bahwa kacem Mar is 

sebagai anggauta Volksraad merinta- 

di Indonesia sendiri, terse|ngi pekerdj 
man jang S 
terlaloean, 
djoega pengaroe 
pemerent 
sadja sa 

ra Oetara mesti diadakan pemilihan| 

  

Soangkoepon, sekarang djoega 
gedelegeerde dari Volksraad. 

Oentoek Celebes ada terpilih doea 
jaitoe Stoean2 

Mandagi dan "Dr. Ratulangi, 
doea2nja masih mendjadi anggauta 
'Volksraad. 

Oentoek Moeloeka maka Dr. Api 
tulay jang sekareng mendjadi Wa- 

    

dengan titel Regent 
paen oentoek kepoe 

doeloe, lantaran tjoema ada 1 candi 
daat, oentoek Borneo dipilih t. Ir. 
GoestiNoer, “ 

gaimana djoega soedah bisa dipastikan 

lebih doeloe, itoe 'perkoempoelan dari 

kaoem Indo, I, E.V. mendapat keme- 

nangan dari partij2 lain. Dalam pe- 

milihan baroe, maka partij bangsa Indo 

itoe mendapat tempat. Vaderlandsche 

(Club 4. Christelijke Staatspartij (V. 

Helsdingen) 1, Ind. Kathol, Partii 

(Kersten) !.B.B, (van Sandick). 
IE. V, mendapat 2 krosi, jang ma- 

na dapat dirampas, 1 dari V.C. dan 

nan KRB 
LE.V. itoe haroes Discipline dari 8 

ditifoe oleh partij2 kita semoea, dengan 
permoefakatan Sa- atau tidak dengan 

toe sama lain. Toean F. H. de Hoog 

keloear nummer satoe, dan kaoem 

LE. itoe tidak kehilangan pemim- 

pinnja jang “dipertjaja, tidak sepeti 

V:C. jang sekarang tidak lagi bisa 

mengandel .kepada pemimpin2 lama, 

seperti Mr. Fruin,'Dr. Feuiileteau de 

Bruyn, d.I.I- tapi. mesti tjoba tenaga 

baroe semoea. I K.P. kehilangan t. Mo- 

nod, sedang P.E.B. dan N.I.V,B. tidak 

dapat anggauta pilihan, boleh djadi 

benoeman sadja. Dari | E V tidak ter 

tampak lagi. t.Barre.dan Hoogeboom, 

tapi gantinjadr.Wermucht, Dr. Ir.White 

Dr. Doeve'dan Leunissen tidak akan 

ssauta wakil IEV 
Nanti djikalau soedah langsoeng 

angkatan anggauta Voiksraad, maka 

orang boleh harapkan, bahwa periim- 

bangan dalam - kalangan anggauta 

Belanda itoe bisa diperbaiki kembali, 

meskipoen pendapatan pemilihan Se- 

karang boleh. dikatasoedah berimbang 

dengan pentingnja dan besarnja Ma- 

sing2 partij itoe. Apakah pemerentah 

: perminta- 
t KS 

salah seo- 
“inilah saja 

“tjoem 

ni, meskipoen dibentji oleh reactie,sa 

ah seorang pemimpinnja haroes diang 

biarpoen tidak lagi toean 

ih banjak pemimpin 

aoem sosialist itoe, jang pantas dan 

jakap oentoek mendjadi ang- 

ekoeatiran dari p€ts 
xist disini 

aan pemerentah dalam dja 

oekar ini, boleh dikata ke 

mengingat keadaannja dan 

hnja Volksraad ini atas 

ahan negeri. Volksraad masih 

toe badan pemberi advies, 

lain tidak: didengar boleh, ditoeroet 

tidak perloe! SA F 

Sedang saja memboeat pemandangan 

pers ini, maka kantor pemilihan Volks- 

raad di Pedjarabon lagi membatja 

soerat2 pemilihan oentoek anggauta 

bangsa Timoer Asing, dan menoeroet 

doegaan jang terdengar “tadi, maka 

toean2 Kan dan Yo Heng Kam ada 

kans boeat terpilih kembali, sedang 

candidaatnja partij Tionghoa Indone- 

sia, tocan Mr. Ko Kwat Tiong djoega 

ada kans besar. Oentoek pendoedoek 

bangsa Arab saja rasa tidak ada soea 

toe kans mendapat wakil pilihan, tapi 

pemerentah tidak akan ajal bogat me- 

ngangkat-salah seorang pemoeka bang- 

sa itoe jang memang pantas oentoek 

|anggauta Volksraad baroe ini. 

Volksraad jang toea sekarang masih 

berkoempoel lagi dan tidak lama akan 

ada ,vragendag“ pada hari mana pe- 

merentah dengan pen koeasa 

kocasa pemerentah dalam olksraad 

'mendjawab beberapa poeloeh perta- 

Injaan jang soedah dimadjoekan oleh 

anggauta2 sekarang. (3 

“Antara pertanjaan2 itoe ada djoega 
jang terhitoeng penting oentoek perga 
oelan Indonesia, tapi kebanjakan hanja 

ikepentingan setempat sadja (van Io- 

calen aa AU Ra 

'Biarpoen doeloe ada kabar jang 

menggemparkan doenia pergaoelan ki- 

ta bahwa ada perlawanan terhadap 

soentikan pest dan pembajaran padjak 

sekarang bisa dikabarkan bahwa dita- 

nah Priangan soentikan pest dengan 

obatnja Dr, Otten itoe berdjalan dengan 

aman. Adanja seorang ditangkap lan- 

taran ,, maoe menghasoet” orang banjak 

soepaja djarngan maoe disoentik, (sgo- 

rang djongos dari salah satoe officier 

di Tjimahi), tidak berarti, kalau di 

banding dengan datangnja kabar dari 

Tjimahi, Rantjaekek, Garoet dan lain2 

tempat, dimana beriboe2 orang datang 

a'»     yaja 
oetang dan renten hoetang Indonesia 

  

Soematera Timoer memilih toean berkoempoel, boeat disoentik pest itoe 

eh toean Rehatta GE 

lauan sSoenda Ketjil kembali t. Soe-| 
Ikawati terpilih kembali. Dan lebih 

Tadi malam diadakan pemilihan | B 

.Janggauta2 bangsa Betanda, dan seba- 

a djikalau|roet segala perentah dari -atas, djika- 
itan kepada partij| 
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TOKO JACATRA 
| Pasar Senen 123 Batavia-Centrum 

   

    

  

   
   

  

   
   

      

   
    

   

   
   

    

Sekarang soedah ditoetoep. pindah ke Palembang. 

2. Yoko Padang 16 ilir No, 9i 

Kesempatan baik boeat publiek Sumatra Selatan. 

Djocal engross tetap di Pintoe Ketjil No, 35. 

     

  

   
   

    

   

  

     

  

Menoenggoe dengan hormat 

“Rachman Tamin. 

  

  

AFD: TENOENAN 

Tenoen Denggala. 
Samarinda. 
Tjermei. 
Cheribon 
Bandoeng. 
Palembang. 

».. Garoettjap padi 

Semoea kainnja berkwa- 
liteit bagoes kleur roe- | 

pa-roepa. 

AFD. BATIK. 

Batik Solo. « 
Banjoemas 
Pekalongan. 
Djokja. 
Garoet. 
Tasikmalaja. 

Tjiamis. 
Semoea sedia kain pan- 
djang dan kain saroeng. 

saksikan sendiri 

TOKO MOEDA 
'Pasar Senen 159—Bt.-C. 

Prijscourant gratis 

z7 
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ditinggikan oleh salah satoe atoeran 
perbatasan jang bagaimana djoega. 

So'al rubber. soedah menjebabkan 
pemerentah mengadakan -.conferentie 
dengan pembesar2 keresidenan tanah 
seberang dan sebagaimana terseboet 
dalam communigue  officjeel, maka 
pendapatan pembesar2 itoe. atoeran 
mengambil hasil rubber anak negeri 
ada menjenangkan. Oeang pendapatan 
bea pengelogaran rubbe anak negeri 
jang diterima. dalam tahoen jang laloe 
akan... dipergoenakan oentoek kepen 
tingannja pendoedoek masing2 daerah 

dengan macenja sendiri. Soekoerlah 
bisa dikabarkan, bahwa dalam oeroe- 
san-ini kenjataan BB. Europa dan In 
donesia di. Priangan soedah. meme- 
noehkan kewadjibannja dengan sem- 
poerna dan berhasil. 

Orang2 desa memangakan menoe- 

lau soedah mengerti maksoednja dan 
melihat boektinja, bahwa perentah dan 
nasehat itoe membawa keselamatan 
pada dirinja. Di beberapa tempat kata 
nja prijaji2 sendiri - disoentik' lebih 
doeloe, dilihat oleh orang banjak dan 

       

   
      

djoega beberapa goeroe2 jang-berpe-|itoe.. Boleh . diharap. dimana satoe 

ngaroeh dar” 62 jang ditoeroet conferentie astana . demikian soedah 

oleh orang |mberi tjontoh baik | d'perloekan, peroesahaan rubber anak - 

kepada sesahi Brang banjak me-|negeri . mendapat djoega keringanan 

mang mesti dikasih mengarti, bahwa |dari pada doeloe, apalagi kabarnja 
hasil rubber anak negeri itoe sekarang 
tidak kalah kwaliteitnja dengan rub- 
ber2 onderneming dan begitoe tidak 
begitoe mengaloetkan pasar doenia. 

obat Dr. Oiten itoe boeat mentjegah 
kenanja itoe. penjakit, Dari statistiek 
jang soedah dibikin, maka banjaknja 

orang jang mati sesoedahnja disoentik. 
tjoema ada 6pCt., satoe angka jang 
soenggoeh menjenangkan. Bahwa masih 

djoega ada jang mati sesoedahnja di- 
soentik itoe, boekan satoe alasan oen 

toek menentang soentikan itoe, karena 

tidak ada satoe barang, jang sempoer 

na betoel dalam doenia ini. Dan djoega,| 

mesti diperiksa doeloe, bagaimana 

keadaannja orang jang jmati soedah 
disoentik itoe. Kabarnja soentikan itoe 
tidak makan pada penjakit pest pepa-| 

roe, dan orang jang memang soedah 

mengandoeng penjakit pest peparoe 
itoe, pertjoema sadja kalau disoentik. 
Tapi disampingnja itoe, didapatkan 
beberapa ratoes orang jang terhindar 
dari itoe bahaja jang soedah beberapa 
tahoen lamanja mengamoek dipoelau 
Djawa ini, 

Dari apa jang sekarang ini diperli- 
hatkan ditanah Priangan, B.B. dari 
lain-lain daerah bisa mengambil pela- 
djaran sekedarnja. Pegawai B.B. itoe 
jang paling berpengaroeh akan keter- 
tiban oemoem dalam desa dan mereka 
itoe masih djoega mendjadi kepertja- 
jaannja rakjat djelata, asal sadja mere 
ka itoe mengerti dan memoeliakan 
koeadjibannja sebagai priaji B.B. 

Dalam hari2 jang laloe soedah ber 
djalan  itoe perbatasan pemasoekan 

'barang2 locar negeri, jang diseboet 
dalam Javasche Courant, antara mana 
ada barang2 perkakas makan, minoem 
dan pekakas dapoer”jang didjoeal di 
pasar dan banjak dibeli oleh pendoe 

doek anak negeri: "Meskipoen soedah 

berdjalan beberapa hari, dipasar sen- 
diri beloem ketahocan harga barang2 
itoe ada naik dari sebeloemnja dicon- 
tingenteering. Diharap atoeran perba 
tasan itoe tidak meninggikan harga 
pendjoealan dipasar, karena waktoe 
ini ocmoemnja beloem djoega ada 
perbaikan. jang berpengaroeh . atas 
penghidoepan biasa. Dimana takjat 
Soedah biasakan dirinja hidoep dengan 
ongkos lebih rendah dari doeloe, ma 
ka tidak bisa perongkosan hidoepnja 

  

  

  

Perkara Moerba atau “Gagak 
. Solo“ kefjil. 

| Pembantoe kita dari 
ngabarkan : 

Pada hari Rebo 23 Januari jbl. Land 
raad kota Cheribon telah memeriksa 
perkaranja Moerba, jang ditoedoeh me 
lakoekan penghinaan memintak dengan 
paksa, menganiaja dll. atau disangka 
sebagai “Gagak Solo dan Pemberani" - 

Toean President Landraad sebeloem 
nja periksa itoe perkara, lebih doeloe 
tanja pada pesakitan (Moerba), barang 
kali ada hal2 jang mesti dipadjoekan 
lagi. Maka Moerba lantas mendjawab 
ig itoe ia poenja anak lima  beloem 
dimasoekkan verbaal, goena sebagai 
saksi, Persidangan djoega lantas me- 
ngaboelkan. Disitoe jg mesti diperiksa 
jaitoe saksi: I toean Wangsasasmita 
mantri politis, 2 toean Djoenaeni djoe 
ga mantri politie, 3 Kadir Kliwon desa 
Bakoeng. Oleh karena disitoe kliwon 
Kadir tidak keroeanan alias berpoetar 
poetar, maka disitoe persidangan lan 
tas bikin raad, 

Koerang lebih 5 menit, pintoe Ian 
tas diboeka lagi, dan itoe kliwon Ka 
dir telah didakwa soempah palsoe, jg 
achirnja lantas dimasoekkan boei. Per 
sidangan lantas teroeskan periksa sak 
si: 4, Soedoeng desa Bakoeng, 5 Soe 
dja desa Bakoeng pekerdjaan dagang, 
6 Maskeni desa Bakoeng, 7 Mira de- 
sa Bakoeng, 8 Kasmani desa Bakoeng 
jang dianiaja, 9 Karnia a. Ras desa Ba 
koeng, 10 Sarwita desa Bakoeng, 11 

  
Cheribon me 

        

    
 



    
        
    

    
   

.lantar melainkan mengharapkan 
  

    
   

. TIDAK BERGOENA ! 
Lihatlah orang toea 
toe “la kepingin be- 

| kerdja, tetapi tidak 

P kocat lagi Wang sim- 
panan tidak ada. 

Kasihan? la hidoep ter- 

    

belas kasihan orang. 

Ja menjesal, mengapa dihari moedanja doeloe tidak soeka mer | 
5 ajimpan wang, 

— Tetapi sesal kemoedian 

Pikirkanlah! 

. . tidak bergoena. 

4 Besa 

Tempat menjimpan wang jang paling araan ialah di POSTSPAARBANK 

  

Hadji Doelsalam desa Bakoeng, 12 Koe 
rohisim desa Bakoeng, 13 Roes a Roes 
mini desa Bakoeng, 14 tmadja 
koewoe desa Bakoeng mertoewa dari 
itoe pesakitau (Moerba)- & Sampai disitoe persidangan lantas 
ditoetoep, karena masih banjak lagi 
saksi2 jang haroes diperiksa, maka pe 
meriksaan dilandjoetkan pada hariiSap 
toe as. dan akan dipoetoeskan itoe 
hari djoega, Be On 

  

3 

pesan PIA 
Pemeriksaan perkara t, Born. 

(Samboengan kemaren.) 

Saksi: Ja, ia ada poenja obligatie 
di Bandoeng boeat harga ! 30.000. . 

. Noorz.: Apa betoel-jang toean 
Born djoega telah beli auto den Wa ata Pa auto dengan 
Saksi: Ja, tocan Born ada bilang) 

begitoe pada saja. Ia telah beli 'itoe 
auto pada satoe orang Tionghoa. Tapi 
belakangan harganja tjoema tinggal 
1100, tempo didjoeal lagi. 
"Mr Abelk f 100—.,... Ft 
: ta ja Bali betoel toean Born 

e gan djoega ada djoe ma 
' boeat 1 15.000 2 ane 

Saksi ja Bob 
Voorz.: Apa dari itoe 

sih ada ketinggalan ? 
Sak 547 Tidak PA AA TT Anni 
Atas pertanjaan voorzitter, Saksi 

menerangkan bahwa toean Born telah 
ambil hypotheek atas ia poenja roemah 

| banjaknja f 101000: 
| Voorz: Bagaimana, sedjaoeh toean 

.tahoe, apa toean Born itoe ada satoe 
orang jang “getol sekali pada igama? 
Saksi: Ja, ia senang sekali omong2 

. tentang igama. : : 
Voorz: la anoet igama apa ? 
Saksi: Bermoela saja tidak tahoe, 

oeang ma 

tapi belakangan saja tahoe, bahwa ia| 
poenja igama jalah ,,Vrije Katholiek“ 
Voorz: Djadi ia getol sekali pada 

igama? 
Saksi: 

saja ia ada gila igama. 
Voorz: Gita igama ? 24 
Saksi: Ja, sebab ia senang sekali 

toelis boekoe2 tentang Krisnamoerti. 
dan lain-iainja. . sa ag Indi 
Voorz.: Apa toecan Born telah 

| pernah biang pada foean tentang ia 
. poenja testament? 1 

Saksi: Ja, ia bilang pada saja, 
bahwa ia poenja isteri tijoema akan 
terima ia poenja pensioen2 sadja, ia 
poenja roemah2 dan hartasbenda akan 

— dikasihkan pada geredja dan roemah 
piatoe Protestant. Tjoema sebagian da 
ti hartanja akan diwariskan pada Jan 
Bora. 
Voorz.: Apa toean djoega dikasih 

tahoe oleh toean Born jang ia belaka 
ngan telah robah isinja testament dan 
wariskan semoea hartanja pada njonja 
Born? 2 : 
Saksi: Tidak. 

Voora.: Apa toean masih tahoe 
apa-apa lagi tentang ini perkara ? 

— Saksi: Tidak. 
(Voorzitter pada pesakitan): Apa 

sebabnja toean Born telah robah tes- 

—. Pes.: Saja tidak tahoe. 
. Sesoedahnja ini, lantas dipanggil 
mengadap saksi ngatimin, tinggal di 
Lampersari, pekerdja'an toekang batoe. 
. Sebeloemnja saksi ambil tempat 
doedoek ja telah kasih ,,sembah” pada 
PAN ir tan antam ya 

Y “kau soedah kenal 

h saja dengan 

a? 
ada saja, apa saja 
e doekoen jang 

Malahan dari pendapatan) 

Heerah, 

Ipendjara,-apabila kau tjoba poetar2 
sadja. 

presen oleh njonja Born, Sinjo Jan 
Lana ba AA | ae 

annja politie kau Yeh rz: Kau dikasih oeang berapa ? 

MENERIMA WANG SIMPANAN MOELAI DARI:fO29 

| Saksi: Keterangan saja didepan 
'politie djoega begitoe. 

Voorz.: Apa kau djoega lantas 
antarkan Jan keroemahnja itoe doe- 
kgen? : 
Saksi: Ja. : 
Vootz: Doekoennja siapa ? 
Saksi: Loerah di Mritjan. : 
Voor.: Sedatangnja diroemahnja 

itoe loerah, kau lantas bilang apa ? 
Saksi: Saja tidak bilang apa-apa. 

sini! 
Saksi: Betoel toean sajatidak bi- 

lang apa-apa. Sinjo Jan jang omong 
dengan pak loerah. - 
Voorz: Jan bilang apa pada itoe 

doekoen, : 
Saksi: Saja tidak tahoe ia bilang 

apa, saja tjoema lihat ia telah kasihkan 
soerat pada itoe doekoen. 
Voorz: (pada tolk): Ingatkan pa- 

danja tentang iapoenja soempah, Dja- 
ngan sampai soempah palsoe! Nou, 
Soeroeh padanja ingat2 doeloe. Peme- 

waktoe. 

Mr. Abell: Kau biar kati2 disini. 
Ini perkara boekan perkara ketjil! 
Djikalau kau kasihkan keterangan pai- 
soe kau ini hari djoega dimasoekkan 
didalam pendjara. 

| Sehabisnja pauze lantas landjoetkan 
Pa an saksi Ngati- 

Voorz: Kau soedah pikir2? 
Saksi: Soedah. Mena 
Voorz: En bagaimana 

- Saksi: Baroe sepoelangnja dari 
roemahnja itoe loerah sinjo Jan bilang 
pada saja, pak loerah minta oeang 
voorschot f 20.— tapi oleh karena si 
njo Jan tidak bawa ocang, maka ia 
maoe bilang doeloe sama mamanja. 
. Voorz: Tidak, tempo diroemahnja 
itoe doekoen kau bilang apa ? 

ibahwa sinjo Jan maoe minta tolong 
(pada pak loerah. 

Voorz. Kaw dengar apa tentang 
ipembitjara'an antara Jan dengan itoe 

Saksi. Saja tidak dengar apa-apa. 
ISaja tjoema lihat siajo Jan kasihkan 

loerah djoega kasih balasan soerat. 
|. Voorz.: Apa belakangan itoe ocang 

f 20.— djoega diantarkan diroemahnja 
itoe loerah. 3 
Saksi: Belakangan Jan djoegate- 

lah datang lagi diroemah saja dan ber- 
sama-sama kita pergi keroemahnja pak 
loerah di Karangsono. Sinjo Jan kasih 
tahoe pada saja, bahwa ceangnja baroe 
ada f 10,—, Kekoerangannja f 10. — 
nanti lain hari akan dikasih lagi, 

Voorz.: Apa kau djoega tahoe jang 
belakangan jang telah antar lagi oeang 
pada itoe loerahP 
Saksi: Ja: 
Voorz.: Berapa ? 
Jae kok Boi 

Saksi: Tidak. 
V 0o0rz: Kau djangan poetar-poetar, 

Ingat ! $ : 
saksi: Betoel ketika dikasihkan 

oeang f6.— saja tidak toeroet. 
Voorz. Apa betoel, belakangan 

kau djoega sgedah antarkan njonja 
Born keroemahnja itoe doekoen. 
GEN an 
V oorz. Apa betoel, waktoe kau 

antarkan njonja Born keroemahnja itoe 

Saksi, Tidak, 
V o0'z. Ini hari djoega kau masoek 

Saksi. Beteel saja tidak dikasih 

kasih saja oeang.   oeaja soempah | 

Voorz.: Kau djangan djoesta di-| 

riksaan sekarang dischorst sementara 
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DISINILAH SAJA 
SEKARANG! 

Saja datang dari 
fabrik baroe! 

Saja djoestroe ada datang dari 
fabrik Robinson jang baroa. 
Fabrik jang paling besar, di- 
mana moelai sekarang sepatoe- 
sepatoe Robinson akan dibikin. 
Dengan atoeran dan machine- 

4 machine.... jang begitoe mo- : 
dern, jang di tanah Nederland 
tida ada bandingannja. 

. Dan sepatoe-sepatoe jang di- 
bikianja ..... 
lebih koeat, dan lebih pas 
dipakai. Dan 
poerna boeatannja. 
Modsl-model jang lama soedah 
terbakar. Dan gantinja adalah 
model baroe jang lebih modern. 
Robinson model 
perkenalkan, lantaran pas dan 

enak dipakai, dan roepanjapoen 
bagoes. : ' 
Semcea toko-toko jang agak 
terkenal ada mempoenjai per- 
sediaan 
periksalah sepatoe-sepatoejang 

terbagoes dan 
Akan tetapi ingat, periksalah 
jang betoel, 
terima sepatos Robinson jang 
toelen. Dibawannja (sol) dari 
saban sepatoe boeatan fabrik 
Robinson, ada merk: Robinson. 

.. Lebih bagoes, 

lebih sem- 

baroe kita 

tjoekoep: dari itoe 

modern itoa, 

Soepaja Toecan 

Sepatoe? 
jang sampoerna 

boeat 

Orang tosa dan anak. 

Batavia, Soeraboia, Bandoeng, Semarang, Cheribon 

atavia bisa dibelih pada: 
TIO TEK HONG, PASAR BAROE, 

— OKU TKOPI4,- POSTWEG NOORD, 
      

| Saksi. Saja tidak bilang apa-apa. 
Saja tjoema bilang pada pak loerah| 

Isatoe soerat pada pak loerah dan pak 

Voorz.: Apa diwaktoe itoe kaul 
Adjoega toeroet ? 

loerah, kau telah dikasih persen oleh) 
njonja Born ? i 

DE ag . 

lA/00rz: Apa kau djoega tahoe 
—Gigng itoe loerah telah kasih djimat pa 

a njonja Born ? 
Saksi: Ja. : 5 
Atas pertanja'an voorzitter saksi lan 

tas toetoerkan bahwa menoeroet bi- 
langnja itoe doekoen, itoe djimat ha 
roes ditanam dikamar-mandi. 
Voorz. (pada pesakitan njonja 

Born): Apa kau djoega lantas tanam 
itoe djimat menoeroet omongannja itoe 
doekoen, ? 

Pers: Ja, 

PRers:Ja. 
Voorz. Sampai berapa lama ? 
Pers.: Tidak begitoe tama, lanta- 

rai menoeroet omongnja itoe doekoen 
tidak boleh lama-lama : 
Voorz.: Berapa boelan ? 
Pers.: Tiga boelan, 

| Neorz.: Siapa jang lantas ambil 
itoe djimat.? 

Pers.: Politie 
ambil itoe djimat. 
Voorz. (pada officier van Justitiel : 

'Apa toean djoega telah periksa itoe 
djimat jang ditanam ? 
Officier: Ja, sepotong besi.... 
Voorz (pada saksi Ngatimin): 

“Apa betoel bahwa pada soeatoe 
Djoema'at kau soedah ketemoe sama 
Jan dideketnja gerbang (poort) dari 
koeboeran di Bangkong ? 

Saksi: Ja, : | 
Noorz: Apa diwaktoe itoe njonja 

Born djoega ada ? 
Saksi: Ja. 

jang kemoedian 

Voorz: Djoega dikamar-mandi ? 

  

Voorz: Apa jang, dibitjarakan di 
sitoe? 

Saksi: Njonja Born tanja pada 
saja kenapa ikat” pendingnja njonja 
Born oleh itos loerah beloem dikem- 
balikan dan apa sebabnja itoe loerah 
tidak pegangi djandjinja boecat kemba 
likan pindjamannja. 
Voorz: Kau disini djangan main 

poetar. Apa kau djoega tahoe jg. itoe 
loerah poenja pindjaman pada itoe 
njonja ? 
Saksi: Tidak. : 
Voorz: Maka itoe, kenapa kau 

disini lantas ngatjo perkara pindjaman, 
Awas, ini hari djoega kau masoek 
pendjara, apabila kau tidak bilang te- 
roes terang. Kau tahoe pada politie 
kau terkenal ada satoe pendjahat besar. 
Saksi: Nanti doeloe, kandjeng. 
Voorz: Pikir sebentar. Itoe doe- 

koen ada perdjandjian apa pada njo- 
nja Born ? 

Saksi: Njonja Born minta toe- 
loeng pada Ioerah dan itoe loerah 
berdjandji sanggoep akan matinja toe- 
an Borr. 

Voorzitter dan leden: Oo... 
Voorz: Kenapa tadi kau tidak 

lantas bilang teroes terang pada Raad. 
Apa sebabnja Raad moesti tarik ke- 
loear. itoe keterangan jang betoel dari 
moeloetmoe. 

Saksi tinggal diam. 
Voorz: Di itoe waktoe Jan ada 

bilang apa? 
Saksi: Ia bilang pada mamanja   

|jang ia akan labrak sendiri itoe doe- 
koen jang djoesta. 
Voorz.: Njonja Born lantas bilang 

apa pada anaknja ? 
Saksi: Njonja tjoema bilang: 

“Lebih djaoeh Officier van Justitie 
kasih tahoe pada Raad bahwa itoe 
loerah doekoen selainnja dihoekoem 
oleh karena itoe perkara djimat, seka- 
rang ia djoega masih diperkarakan 
lagi, lantaran dipsrsalahkan telah 
gelapkan ikat pendingnja njonja Born. 
Voorz. (pada pesakitan njonja 

Phien Bornj: Apa betoel pada itoe 
hari Djoema'at sebeloemnja terdjadi 
pemboenoehan njonja telah bikin per- 
temocan dengan saksi Ngatimin ? 
Pera, 
Voorz: Djadi betoel, njonja poe- 

nja niatan “akan boenceh tocan Born 
soedah ada beberapa boelan sebeloem- 
nja itoe pemboenoehan terdjadi. 

Pers. Tidak, kandjeng. 
Voorz. Dari keterangannja saksi, 

ada terang sekali jang beberapa boe- 
lan sebeloem terdjadinja itoe pemboe- 
ncehan njonja soedah poenja niatan 
akan boeroeh tocan Born, 

Pers. Tidak, saksi djoesta, saja 
ada niatan boeat boenoeh toean Born 
jalah di itoe boelan September djoega. 
Voorz. Keterangan jang mana 

jang djoesta ? 

Pers. Saja tidak soeroehkan pada 
itoe doekoen soepaja bikin sakit dan 
bikin mati saja poenja papa (t. Bornj, 
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Kramat 16   “Saksi: f 1.50,   

Rijwielhandel en Meubelhandel 
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Semoeanja boeat di Betawi dengan pembajaran jang gampang. 
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|. djadikan accoord dengan anak2, apa 
salahnja kalau itoe gouvernante lantaS Inja tocan Born dengan begitoe x€ras, 

hingga pongkot dari lidahnja toear"i 
Born telah djadipoetoes, begitoe djoe-| 

t 

| 
t 

| saja batjaterlebih doeloe jaitpe a 

.. “Maloe menarik pada- keadaan anak dan 
“—ibeg tiri, ia, sekarang kembali poela| 

/- kita membeli lot lotery, badan ber- 
|. oentoeng tarik f 10.000— tetapi kalau 

| “gouvernante, maka namanja sadja da 

2  cesah oentoek amat-amati anak-anak 
Ga Tel 

  

#U| Saksi, Njonja bilang pada saja : 

  

Soal gouvernante. jpn 1 Seru MOnN gi nang 
is togan S. Tondokoesoemo | 
m lembaran ketiga tentang | : an, 3 

nte. Kemaren pagi, masihpa-| 

  
o, beloem tjoetji .. sajaplsala bilang, .beloem pernah kenal” 
ih), sedang minoem kopi |sama ,njonja Born apabila saja bela- 

1 ketan panggang, soedah ada 
seara “assalam alaikoem!“ bawa soe 

| dari seorang pembatja sebagai di- 
wah ini. Nabi 

ngan terbit, maka tidak akan loepa 
da 

poenja bocah pena di isil- podjok, 
soenggoeh banjak menarik hati, apa 
poela pasal minta advies, 
dah tidak bakal salah. - 
Pemandangan tanggal 24 kemaren 

“ telah moeat toelisan toean S. Tondo- 
koesoemo pasal gouvernante «dan 
 dame voor de huishouding bagi ma- 
sjarakatIndonesia jang hingga sekarang 
beloemlah lazim, apa poela itoe oeraian 

— pada satoe soal perkawinan, soal mana 
memang ada begitoe soelit, hingga ti- 

| dak ada satoe theorie jang dapat titel 
100p Ct. kebenarannja, baik berdasar 
Barat atau mana sadja, karena tentang 
perkawinan itoe boleh dioempamakan 

badan so'al tentoe nihil: 
Toean S,- Tondokoesoemo . sendiri 

telah mengakoeinja, bahwa pasal itoe 
gouvernante - systeem nistjaja bakal 
mendapat perlawanan dari orang2 jg. 
beloem- menjetoedjosinja, - tetapi bagi 

“saja, baik sekali .itoe gouvernante 
“systeem, karena kita boleh tilik, kalau 
tidak setoedjoe dan tidak mendapat | 

| ketenteraman BE Aa nan aer Lu 

raman Aan yogmah tangga, kerasan, 
boleh diganti, tetapi kalau bisa men- 

    

“dilantik mendjadi iboe tiri... ' “| 
—. Sekarang saja minta adinda Kampret | 
poenja advies bagaimana ?” 

Jah, pikiran Kampret tentang itoe hal | 
“gouvernante, . begini: Tjara penghi 
doepan bangsa kita ada lain dengan 
orang Barat. Di bangsa kita sampai 
sekarang tidak mengenal itoe systeem- 

lam bahasa asing. ... 
Pada bangsa kita, seroemah antara 

lelaki dan perempoean tidak ada sang 

koetan famiiie atau laki-rabi (ketjceali | 

boedjang) tidak dipandang oemoem 

Begitoelah maka anak-anak jang di 

tinggalkan oleh iboenja kebanjakan 
“ditjarikan iboe-tiri atau... “dititipkan 

. familie ! nb han 
Bahwa ini bisa dirobah dengan 

keteranganZ tocan “Tandokoesoemo, 
| Kampret bisa akoer, tetapi nanti dji- 
kalau pada bangsa kita soedah ada ke 

kekalan hati, artinja djikalau seorang 
bapa tjari gouvernante djangan ditilik 

dari klimisnja si gouvernante melain- 
kan dari kepandaiannja ia bergaoel 
dan mendidik anak. Tjari Gouvernante 
djadi djangan oentoek bapanja tetapi 
oentoek anak-anaknja....! : 

- Sementara itoe gouvernante tidak 

jang ditinggalkan oleh iboenja, mes- 
'kipoen ada iboenja bolehlah..... 

"Kampret sendiri setoedjoe dengan 
gouvernante, beberapa hari jang laloe 
Kampret djoega madjoekan voorstel 
ma” Kampret boeat piara gouvernante 

djaga Kampret Jr. jang sekarang ada di 
Gang Nangka, gouvernante seorang 
njonja totok, sebab Kampret Jr. masoek 

sekolah Carpentier Alting oleh direc- 

teurnja ditjela bahasanja Belanda koes 
rang paseh, kebanjakan lidah Soenda 
dari lidah Amsterdam, M3? Kampret 
tegen-banget pada ini voorstel sebab 
nanti djalan-djalan dengan gouvernante, 
sebagai madjikan, ma' Kampret malah 
dikira baboenja. Djadi meskipoen 
Kampret setoedjoe, tidak djadi, sebab 
Koeatir ditinggal minggat oleh ma? 

Kampret....! se : 

KAMPRET. 

Ikali lagi, itoe njonja ada bilang apa 

akan bikin sakit dan bikin mati saja 
tetapi sampai se-| 

5 000k 0 Iberasa bilang begitoe padanja. 
Adinda Kampret ! Setiap “Pemanda |: Tang bera: padan: 

oleh mereka telah dikenali sebagai 

Pa Naa Mn Lama AAN Naa NAN NN NE MAN MNNNNN NAN PMN MANA MAN NNMNN MeNNMNaNaNaN MeNNaN MENANAM NN NN NNNN Mn ce 

Voorz. Tjoba toetoerkan satoe 

'padamoe di dalam 'itoe pertemoe'an ? 

»Bagaimana itoe doekoen berdjandji 

  

poenja lelaki, akan 
karang tidak ada hasilnja apa-apa. 

Voorz. Lain dari itoc njonja ada 
a lagi padamoe ? : 
. Ia minta pada saja, soepaja 

    

     

  

    

       
angan ditanja oleh politie, 
“NVoorz. (pada pesakitan njonja 

(Born), Betoel begitoe ? 
. Pes. Tidak kandjeng. Saja tidak 

  
. O.M, Saja ingin tanja pada pesa- 
kitan apa ia selamanja bikin perhoe- 
boengan dengan Jansen, ia djoega 
bikin perhoeboengan dengan orang 
Belanda lainnja? Peta 

Pes, Tidak. W Th 
O.M, Saja ada tanja begitoe lan- 

taran saja dengar kabar bahwa selain 
inja dengan Kasman, pesakitan djoega 
bikin perhoeboengan. dengan orang 
Indonesier lainnja antara mana safoe 
orang bernama Awal, Wahana 
Pers: O, itoe boekan toean. Itoe 

orang memang tinggal disitoe.: 
' Kemoedian lantas diadakan pauze 
boeat sementara waktoe. Sehabisnja 
pauze voorzitter lantas persilahkan 
tocan Djoko-Kapijoro boeat batjakan 
salinan dari keterangan2 dari pesa- 
kitan2 jang telah dimadjoekan, pada 
politie dan keterangan2 dari politie 
sesoedahnja lakoekan pemeriksaan, 

' Pengabisan lantas dibatjakan kete- 
'rangan dari dokter2 jang telah lakoe 
kan pemeriksaan pada .maitnja toean 
Born, Di daiam itoe keterangan ada 
dibitjarakan bahwa menilik loeka2nja 
jang didapatkan di leher dan lain 
'bagian dari toeboehnja toean Born, 
'ada ternjata sekali bahwa boeat boe- 
noeh tosan Born oleh pemboenoeh- 
nemboenoehnja telah dilakoekan ke- 

| Dari peperiksvan ternjata djoega, 
ahwa pemboenoeh2 sc: leher- 

  

   

  

ga kemaloean toean Born telah dipen- 

|” Sesoedahnja membatjakan voorzitter 
lantas kasih toendjoek satoe foto dari 

toean Born sesoedahnja ia diboenoeh 
pada pesakitan2 Kiso alias Warso, 
Kardi, Tasdi, dan Tarbin, photo mana 

photonja toean Born jang diboenoeh. 

Dengan kelosarkan air-mata pesaki 
tan minta pada voorzitter soepaja ia 
djoega dikasih lihat itoe photo, permin- 
ian mana ditolak oleh voorzitter. 
Waktoe pesakitan tidak maoe be- 

renti mengeloearkan air-mata voorzitter 
telah kasih tegoran padanja dengan 
oefjapan: 2 : 5 

»Kau djangan main comidie disini”. 
s Minta ampoen, kandjeng toean, 

minta ampoen, saja soedah bersalah” 

djawab pesakitan sembari menangis. 
Mr. 

saja mace tanja padamoe. Apa ba- 
rangkali ada orang jang kasih me- 
ngarti padamoe, apabila lakoekan 
pemboenoehan haroes djangan sampai 

kedapatan. tanda2 djari..... Saja 

kasihkan ini pertanja'an boeat tolong 
padamoe, tidak boeai djebloskan. 

Apabila betoel ada itoe orang seboet 
kan namanja. Kau sekarang masih 

loeng 
siapa itoe orang ? 
Pers: Toean Jansen, akan tetapi 

ia bilang itoe boekan boeat lakoekan 
pemboenoehan. la bitjara semoemnja, 

dirimoe.. Seboetkan namanja, 

bocat tjari tahoe siapa malingnja pa- 

ling perloe jalah tanda2 dari djari2. 

Mr, Abel: O 

djoega tidak ada saksi lagi jang ha- 

roes didengar keterangannla, maka 

pemeriksaan dioendoerkan sampai ini 

hari Saptoe. 

dikasih kesempatan- pada officier van 

djoega la4 ee per 
akan disilakan bosatbikin pembelaan. 

  

Saja minta pertoeloengannja itoe| rekf Pa) 
doekoen soepaja toean Born bisa tjo- 

tjok lagi dengan saja poenja anak, 
hingga saja poenja anak 
gil soepaja koempoel 
Voorz. Boeat apap 

    
   

tidak betoel,” —. Gasuu 
Pes. la boleh djadi sakit hati pada 

saja, karena dalam itoe pertemoe'an 

saja, kasih marah padanja. '-' ' 

Voorz: Dikasih marah bagaimana? 

Pes: 

| jang djoesta. 
t 'Voorz,(padasaksi Ngatimin): Apa 

lantas dipang 

an tan lantas # YAI 
kasih keterangan jang begitoe, apabilal........ 

: Saja bilang padanja, apa 
| sebabnja saja dibawa kesatoe doekoen|kan haroes toean moeat atau mintak 

  

Tt Teungk oe Sjeh Ibrahim 
Lamnga, Motassie Kotara- 

eta 
| “Soerat kiriman toean ta” dapat di 
moeat dalam-ini soerat kabar, melain- 

didalam -soerat “kabar jang pertama 

   

Soedah dimakloemi, dan rectificatie 
nja harap diperhatikan pada besoknja| 
hari Kemis 24 Januari j. I. dibawahit 
verslag jang dimoeat itoe hari, 

Toean lagi beloem precies didalam 
perkataan, Bagaimanakah itoe boedel 
»didjatoehkannja” ? Dengan soerat wa 
sijat atau tidak ? 

Djika si A. meninggal doenia de 
ngan tidak meninggalkan anak lagi, 

Hain dari pada itoe anak angkat, ia 
boleh. mengasijatkan semoea boedel2|| 
itoe kepada isteri dan angkatnja, dan|| . ( 
poetoesan wasijat ini haroes diperke- 
ndtikan oleh semoea keloewarga jang 
lain. (Althans menoeroet adat di Dja 
wa Barat, apa jang kita kira, tidak 
'akan besar berbedanja dengan adat 
di tempat toean.) 

Lain lagi djika itoe boedel tidak dil) 

Raad Agama tidak akan menolak. 
Malahan ada banjak pengharapan bah | 
wa Raad Agama itoe tidak akan meli|l 
hai sekali kedoedoekannja anak ang-| 
kat itoe didalam oendjoekan pemba- 
gian boedel ini (sebab Agama Islam | 
tidak memperkenankan -anak angkat) 
djika tidak ada wasijat, 

wasjiatkan. Ini perkara lebih menje- S6GTOoE 
nangkan B, dan C. Itoe soedara jang 
meninggal doenia, mempoenjai peng- 
harapan baik oentoek mendapatkan 2 
sebagian dari boedel itoe, 

B. boleh minta kepada Raad Agama" 
Djalannja, datang sendiri sadja kepada 
Penghoeloe Landraad, Ongkosnja ti- 
dak banjak, hanja 4 atau 5 roepiah BANDOENG "3 

Bea ANpan din sela Hlak manage. Po ianaone y0yw 
£ Djika toch tidak mampoe oeritoek - 3 Ws ohbi "A 

anna Papua LoKAh terlebih didale Tangap agen an 
mintak soerat keterangan kemiskinan. 238 PTT RI Pane 

“Toecan Atmodiwirjol Te kanan rta GADARA: | 

  

    
marilah ber- 

' OESAHA! 
Toendjanglah Industrie sendiri!! —— 

Sekarang waktoenja ber ,,SATOE HATI" 
Belilah saroeng tenoen ini Merk : 

R. Prawiroatmo djoll 
Bondowoso. 

  

  

COGPERATIE TENOEN BOEMIPOETRA | 

” SAUDARA- OESAH A. 
TJAP 

5      

Geoepoweero NS 22512 

MADJALAJA 
  

  

    
      
  

Barang2 keloearan dari kile, ditanggoeng 1COpCt. moerah, baik 

fjoraknja, kocat dan tida loentoer. Pendeknja: MENJENANGKAN - 
Hoofdkanfoor : Regentsweg 42 Bandoeng Telefoon 1722. 

i ATAU 
Importeur : N.V. Borneo-Sumatra-Handel Mij. Batavia,     Demikian oentoek sementara waktoe. | SE 
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Abeli: Boeat pengabisanj: 

boleh kasih keterangan boeat menoe-| 

apabila ada dilakoekan pentjoerianj : 

Oleh karena waktoe soedah laat dan | 

| Pada itoe hari oleh voorzitter akan 

Justitie  boeat bikin reguisitoir dan 

pembela2 dari itoe persakitan2)     . "kau tetapkan kau poenja keterangan ?   mendjadi poko' pembitjaraan, Harap 
dimaloemkan, peak 4 

tjet begitoe keras, hingga djadi hantjoer.| 

    

Di Indi& ada banjak sekali lain-lain paker- 
djahan zaman kono lenjap, selainnja dari 
toekang aer. : , 
Kasoesahan? dengan knop radio zaman koeno 
oentoek mengambil soeara dari dalam aether. 
csempama djoega soedah lenjap. Seeara pes 
ngiriman Phohi jang hanja terdengar seperti 
berbisik djoega soedah lenjap... Philips 334a 
jang baroe merampas Indie dengan tjepat 
sekali! 
Satoe' toestel jang menjegah penggodahan 
soeara dengan sangat koeat, - satoe par 

. kakas PHOHI toelen -, jang Hilversum taroeh 

SOEDAH 

| Dn Satoe perkakas jang tida meninggalkan 

San soeara jang masih bisa terdengar didalam 
aether! Satoe .superheterodyne” jang 
sesoeatoe orang inginkan dan tida seorang 
dapatkan! - 

ak. TOEKANG 
AER 

      

    

$ Pandjangnja ombak tertjapei 15-600 Meter. Fading-compensatie, Saringan sosara jang bisa , 

di tiaboet, Lampos? Giouden ,.Miniwatt”. Transformator bocat 12 roepa" natapanningan. 

Djagalah toean poenja perkakas radio dengan Philips poenja Antenne keamanan 

Ini premie boeat pendjaga toean poenja radio berharga hanja F 4.50 
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Na Ia J0 tahocn Inai a ternbhot dan behend 
ia-Centrum, baroe datang lagi dan tinggal di tempat 

terseboet di bawah. 

toean2, njonja2 dan soedara2 soedah terkenal jang 
ei gobati segala roepa2 Henjakii seperti ambeien en 

kemahalan “dan. sakit Mata dan Blindedarm zZonder operatie. 
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Te | TABIB Dr, ABDULKARIEM 
sewa Oost No. 15 sebelah Weeskamer Bt.-C. 
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8 PALING MOESTADJAB 
: DIATAS DOENIA 

»Cryptal” 
“Boeat keperloean kita djika da- 
pat dihinggapi penjakit kentjing 

- baroe dan lama selaloe makan. 

(Cryptal” 
” Basmikan semuga baccil2 koetoe2 

  

San 
“ 

    

penjakit -kentjing sampai habis 
tidak berdjangkit lagi. 

CRYPTAL SELALOEBEKERDJA 
DENGAN TJEPAT SEKALI 
SEBAB DJAMAN MALAISE 

Ba HARGA CRYPTAL 
DITOEROENKAN LAGI. 

Per flesch isi 100 21 Kn 
2 5 3 3 » 1.85 

25 25 

Toko K. Aanosifke & Ko. 
No. 9 Saw 9 Sawah Besar Batavia-C. Telefoon. 3828 Woltevgedenr “java 
Boleh dapet di kita poenja agent : Ba 

“TOKO M. OISHI 79-81, djalan trambzan S Ben Batavia-C. : 
TOYO, depan Rialto" Bioscoop, Senen Batavia-C. f 

2 Ap NK, Tanah Abang, Batavia-C. 
Aa SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra). 
»- KANEKO, djalan tram No, 242 Mr. Corelis. 
2 ABE, Handelstraat Buitenzorg. : 
Ts SUZUKI v/h NANYO, Groote Postweg. 39, Soekaboeani 
»  TOGASHI Tjiandjoer. 38 
» OBAT NAKAMURA, Kanoman 40 Bandoeng. 

—.,.  UMENO, Senen djalanan tram No. 183: Batavin- Centrum, 
.. SANYO Kramat No. 12 Batavia-C, Lg 

MATAHARI Tangerang 

bi da , an y 
| KELOEARAN PALING BAROE 

Me ODARI 
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| BR C 
(Zonder Coupon) 

N.V, FAROKA Malang, jaitoe Fabriek dengan 
tjara kerdja jang paling modern dan jang 
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Adres jang actief dan 
.  Sympatiek, dari roepa- 

. rogepa barang batik Pe- 
kalangan,   

Boleh pesan 

banjak of sedi- 

kit dengan Rem- 

bours pada: 

Roepa2 
Saroeng. Roepa2 

Kain Pandjang 
Model jang ,,up 

to date”. 

8 

M. Radjab 
“Mandailing 

   | Batik-Handel 
Pekalongan   

“ 

  

akar2 dan daging2 jg. biangdari If 

Nasehat kepada segala langganan dan boekan langganan kita, 
  

Awas atau hati - hatilah toean-toean dan njonja - njonja kalau ber- 
belandja lain TOKO, djangan sampai terbeli batik tiroean, sebab 

sekarang banjak keloear batik tiroean. 

Perhatikanlah! 

KITA MENJEDIAKAN TJOEKOEP BATIK ASLI 
  

KAIN PANDJANG 
KAOENG PITJIS 
POLOS haloes dan 

| Kain. saroeng. dan 
pandiang keloearan 

| Kain batik pandjang 

MANTERON Ba- 

njoemas FANSEILEN Sedang dan saroeng 

ASLI ASLI poetih Semarang 
asli.           

Pasar Senen-121-e7 

EN
G 

loear sadja, kita tjo sediakan PT , 2 
Semoea batik keloearan apa 1 ita fjoekoep MOS Uiakan | I Memoea Kan Kn Gprmot— 

jang Asli. Bea 

Menoenggoe dengan hormat. aa aa 

TOKO .ISMA irpsarir" & Co. 
“1723 Batavia C. — Pekalongan— Solo— Padang— 

Tasikmalaja. 

. HOOFDKANTOOR BATAVIA-C. Telf 4356 WI, 

P.S Demak perniagaan toean sama kita poenja Firma soe- 
paja toean2 mendapat kemadjoean jang aga sakali dan ke- 
oenfoengan jang menjenangkan. 

  

  

10K Al 

WN RIBBONI 

1 pak terisi 20 bidjil 

10 Cent.| 
paling sehat, jang selaloe ada dibawah peni-| |   

    
“slikannja dokter, 10   

ASSALA  MOE 'ALAJKOEN WARACN MATOELLOHI WABARA KATOE. 

Wdekabosns 18 ama mak 
TI Tp ada 

Da | x 

Fira him & kowe 

NOTA 

TE tam horwat | 

ss 4 bni Lokorkiom g Pe atta akan 

bina. In dlos Bea IR oowkedakulak 6 Go Te ole Bioonlens hana 

boh 3 Ta ojo d 
ay De Uk Koki da beo hoaclen £ ke POLA 

Omak Asha, dapat 0. (ep ma "1 
Pr Naa Na an Un goua Ma Peka 

ras maka 

Ore Ot an, Pe 
Ka Kan Jet 0g TA tebal & 

Na ) - 3 Ne 1 

“Bedak jang baik, bisa lantes ketaoean kwaliteitnja sasoedanja di 
bikin pertjobahan. 

Inilah terhoendjoek boektinja dengen Schoonheidsbedak Elegant, 
bedak ketjantikan jang mengandoeng obat dan paling populair. 

Oentoek dibenerken kita poenja keterangan itoe, saksikenlah 
verklaring diatas jang dapet diberiken oleh toewan Kijaji Hadji Ach- 
mad Sanoesi, Ketoea dari A. II. di de Vogelweg (Goenoeng Poejoe) 
No. 100, Soekaboemi. K.H,A. Sanoesi seorang achli Igama jang ter- 
besar dari termashoer namanja di. seloeroe Indonesia. la memberiken 
ketrangan oentoek goena oemoem bagi jang perloe memake bedak 
jang baik. 

Sekalian - -bangsa teroetama kaoem Moeslimin, ketahoeilah seka- 
.rang bedak mana jang paling berfaedah dan haroes dipakenja. 

Hoofdagent : 

Fa. LAUW TJIN 
Batavia dan filiaalnja 

LIAUW & ZOON 
BATAVIA 

Hoofdagent boeat Zuid Sumatra : 

Fa. GOEAN THONG, 

RFalembang . 

  

Electrische -- Drukkerij | 

"PENGHAREPAN“ | 
Oude Kerkhofweg 36 —  Bandoeng : 4 

Mentjitak dari pekerdjaan ketjil. 
sampai besar. 9 2 

Pertjitakan kita ada berarti kunst. 
"2 

  

  

At TERDIRI 
Sedia djoeal rebana (terba- 

ngan) dari matjam2 oekoeran. Bi- 
kinan ditanggoeng rapi serta lekas 
Toean-toean jang bikin pesanan, | 
diminta sekoerang-koerangnja me- "5 
ngasih oecang separoh lebih da- 
hoeloe “dari harga pesanan. Jang 
jaennja dikirim dengan Rembours. 

Djoega djoeal beli koelit parih 
dan koel!it kambing. 

| $ Memoedrikan dengan hormat, 

oko REBANA (Terbangan) 
Kampoeng 19 Ku PALEMBANG. 

HOTEL PAUZE 
V. H. NAIMIN 

Moekanja Station Bandoeng 
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Mana 
A2
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Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 
poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 

Pemandangan loeas, rawatannja ba- 
goes dan bersih, djongos-djongos 
radjin dan tjepat mengceroes fetamoe 
tentoe menjenangkan dan kita tida 
aken poedji Hotel sendiri harap di 
saksikan sadja. 1 

Terletaknja HOTEL di Cenirumnja | 
KOTA Bandoeng, 4 

Tarief kamar 
menoeroet zaman, 2 

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

paling rendah dan 

  

De Eigenaar 
A. WACHIT 
  

  

  

Khoe Teng Hay, Gebroeders 
Khoe. Tandmeester 

“— Pintoe Besar No. 89 Batavia 

Kita bisa bikin dan pasang roepa2 
gigi dari perak, mas dan porcelein di- 
kerdjaken sampe rapi ditanggoeng enak 
pakenja, sebab kita doeloe pembantoe 
(Assistent) dokter gigi Europa sehingga 
15 taon dan mempoenjai banjak soe- 
rat2 poedjian. Boeat orang tida mampot 
boleh berdame dapet harga sampe 
menjenangken. - Gigi2 palsoe jang tida 
enak dipakenja terbikin dari lain beng- 
kel (toekang), saja sanggoep betoelin 
sampe senang dipakenja, 

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

Obat mata “orang foca oesia 50-70 
taon mata lida awas pake ini bisa lerang 
per botol 5 Gr. f 2,50.— 

Terima pekerdjaan sepoe Duilschland 
mas doekat atawa Dobble garantie 
1-5 faon. “Sa 

    Dikoearken Oleh 

SIROONES ee CICAREN FABRIEK 

TJAN GENG TOUW | 
Garcet 

      

      

  

8 batang rokok jang haroem bocat y 
1 Cent. 3 

. AgentsAgent : 
Masih ditjari bocat di Indonesia. 

“ 
t       
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)Ibisa menjoesahkan kau poenja diri 
itoe ?“ tanja Soedarsi poela, 

s|tidak | 

          

   

  

  

            

   

    

  

    

  

          

   

    

   
           

: € peladjarannja dia | “poela ketinggalan      

  

    

  

   tocanja sadja jang | 

  

    

   
   
        

   
   

      

   

  

       

  

rentinja memberi — nasia: 
Ramli soepaja berbalik fiki 

3 n kejakina 

   

    

     
   
   
   
     

2 gadering partain) 
mang Ramli terhitoeng salak 
spreker jang pandai dan mempoenjal 
“lidah jang fasih, sehingga tiada heran 

| kita kalau Ramli sehabisnja -berbitjar 
loe mendapat applaus jang rioeh. 

ia sangat dikasihi oleh kawan2 

sefaham. Pendek kata dikalanga 
pergerakan pemoeda, tidak ada orang 

jang tidak mengenal  namanja Ramli. 

— ,,Akan kemana poela kau Ramli 
| tidakkah ini hari vrij dan akan berta- 
“masja kelocar kota“, demikian Sne- 
darsi madjoekan pertanjaan, 

0. — sja, zus, tetapi  kakanda moesti 
“pergi ke vergadering doeloe, sebab 
seperti zus bisa batja dalam program- | 
manja, kakanda ini kali moesti toeroet 
berpidato djoega seperti jang soedah2.| 
Nanti sehabisnja vergadering baroe 

pergi picnic kelosar kota”. | 
,Hhmmm, Ramli, ik heran sekali 

mengapa kau sampai begitoe tertarik 
dengan ini pekerdjaan, ialah peker- 
djaan jang tiada sedikit djoega memes 

 mendjawab poela 

     
    

  

   

       

bawa faedah atau", 
-Soedarsi. 2 5 

“ —,Djika zus sampai berkata de-: 

mikian, mengertilah kakanda bagai- 

| mana zus masih berada didalam ke 
|... gelapan. Bagi kk. tidak akan 'oentoer 

lagi dan iiada akan heran, mengapa 
— pemoeda2 dan poeteri2 dimasa seka- 

rang tertarik hatinja oleh pekerdjaan 

| dan merasai bagaimana nasib hidoep 

dalam masjarakat sekarang ini“. 
  

toeh kau moesti memperhatikan kea 
daan poela, kau bisa lihat dan dengan 
sendiri berapa banjaknja soedah poe 

tera dan poeteri jang mendjadi kor| 
, bannja pekerdjaan ini, sampaisada jang | 

' diasingkan” dari negerinja. Apalagi 
' sekarang oedara sedang sangat pa- 

Apasajana Te ena Sen one 

Beloem habis perkataan Soedarsi 

Ini, lantas Ramli mendjawab: ,ltoe 

a'oesah zus oeraikan lagi, kakanda 

oedah mengetahoeinja, soedah ber 

| 'oeloeh2 pemoeda dan poeteri2 jang 
lah roeboeh dan kalah didalam per 

|” Seangannja oentoek mereboet hak 

ig memang mahal harganja, Tetapi 
Yjadian2 jang sematjam itoe. tidak 

HH akan bisa memboenoeh sema 

  

   
   

   

  

t kami, malah akan menambah | 

. 'obarnja djoega!” ks 
kau gentar atau mera »Tidakkah 

kepada pergerakanmoe dari pada diri- 

Ikoe? Tidakkah kk. menjesal djika 

n|jang .timboel diantara Ramli dan Soe 
a- |darsi ini, tetapi achirnja Soedarsi ter 

|sikapnja walau diberi alasan2 apa seka 

. Hipoen. Kemoedian pergilah Ramli ke 

| Doea tahoen kemoedian, Soedarsi 
Isoedah doedoek dalam klas jang ting-| an i C | 

Igi di Kar nja teroentoek bagi orang Kantoranj ' 

sedang Soedarsih tetap mempoenjai 

   
   

- | disalah satoe Kantor Dagang di Betawi. 
Dan itoe sore mereka berdoea sedang 

doedoek bersenang2 diberanda roemah 
nja Dahlan, demikian namanja itoe 

   

     

              

   
     

    

   

| Metapi oleh orang toea Soedarsi diper 

doedoek pemoeda Ramli jang didjaga 

sematjam ini (pergerakan), ialah se-j 
bab Indonesia ini adalah tanah dja- | 
djahan dan mereka ini telah insjaf| 

| 'rkap2. 
(3 aik“, djawab Soedarsi,-.kau| n 

poenja djawaban saja terima, tetapi | 

adinda, kakanda 

akan terdorong berkata bahwa 

dakkan merasa ' gentar meng 
adapi antjaman2 itoe, Halangan, 

nta , pertjobaan, besar benar 
rtinja bagi kakanda. Tiap tiap pertjo 
jaan datang, kita moesti mempertoea 

    
  

  
ham, memperdalam kadji dan me 

sreksi langkah jang laloe. 
emoea itoe seolah-olah zuivering 

jernihan) bagi kami jang sedang 

di tetapkah kau berpegang 
pada pendirianmoe itoe, lebih tjinta 

kakanda terpaksa moesti toeroet men- 

djadi-korbannja pergerakan ?”, demi- 
kian bertanja Soedarsi dengan soeara 
jang agak amarah. 

Pendeknja banjak lagi perdebatan: 

paksa mengalah sebab ternjata olehnja 
bahwa Ramli tidak akan merobah 

vergadering sementara Soedarsi poen 

laloe -poelang kembali diroemahnja| 
Idengan hati jang sangaf masjgoel dan 
goesar. 1 

4 “ak 

  

   
    

  

5 1001. Perhoeboengannja 
ced en ber 

ela , ab merek 
senantiasa dalam perselisihan faham, 

toedjoecan hidoep berbahagia dan ber 
oentoeng itoe ialah dalam tidak koe- 
rang soeatoe apa, dalam ketjoekoepan, 
berkedoedoekan baik, gadji jang besar 
dan dalam segala kesenangan sendiri. 

'Soedarsi soedah bertoenangan de- 
ngan seorang pemoeda jang bekerdja 

pemoeda toenangan Soedarsi, Memang 
soedah biasanja djika hari Sabtoe so- 
re Soedarsi-datang diroemahnja Dah- 
lan, meskipoen menoeroet pemanda- 
ngan adat, memang.tidak lajak seo-. 
rang gadis berkoendjoeng diroemah 
seorang pemoeda sampai laroet malam, 

pergi ke vergadering SE en 
Tiba2 laloelah seboeah motorfiets 

politie dengan zijspan, dimana ada 

tjaja sadja, sebab katanja mereka aka 

sa 

oleh politis dan akan dibawak ke Kan 
'tor Politie berhoeboeng dengan ia poe 
nja spreekdelict didalam satoe verga- 
dering openbaar. SMA 

— Melihat motorfiets jang laloe itoe, 
(dengan segera Soedarsi memboeang 
moekanja, sebab ia tidak soedi berte- 
moe mata dengan Ramli jang itoe 

iwaktoe kebetoelan dengan wadjah 

moeka berseri2, tersenjoem Simpoel 

si:dan Da hlan sedang doedoek bertja 

—-,Apa sebab adinda memboeang 

Oleh  Soedarsi, dengan 
ichlas ditjeritakannjalah tentang per 

'hoeboengannia dengan. Ramli sedari 

masih anak2 sampai poetoesnja. 

| Mendengar tjerita Soedarsi ini, boe 

kannja hati Dahlan mendjadi senang, 
malahan sebaliknja timboel fikirannja 

ia sekarang sebenarnja boekan berha 

dapan dengan seorang gadis jang Soe 

tji, melainkan seolah2 soeatoe djanda 

nja dari Ramli, sedang hal ketjintaan 
nja jang doeloe ini beloem pernah di 
tjeritakan oleh Soedarsi kepada Dahlan. 
| Ini hati tjemboeroe semangkin lama 

'semangkin lebih tebal, sehingga be- 
berapa waktoe kemoedian .. poetoes 

'poetoes poela pertalian mereka ini, 

F ak 

«dari 

lanak kaoem Kromo, 

'Inja itoe menoeroet poela aliran soea 

begitoe isteri 

'haroes sering mengoendjoengi rapat2 

Ibanjaklah lagi so'al jang 

da dan sampailah masanja bagi adinda 

memandang keberanda tempat Soedar' 

hati jang 

ljang palsoe dan tjemboeroe bahwa 

'Kira2 setahoen kemoedian, Ramli |p 

ANN PEP E ne mearen 

nja, kemoedian ia mendapat kapitaal 
ji kaoem' 'keloearganja- oentoek 

memboeka satoe restaurant. .Bermoela 
dengan berketjil, kemoedian dengan 
djalan mendjoeal aandeel2, maka 

resiaurannja bertambah  kapitaal 
semargkin madjoe, sedang kacem 
separtainja dan oemoeim bangsanja 
poen menoendjang ini oesaha bersa- 
ma-sama, - sehingga didalam sedikit 

a, terdirilah satoe peroe- 

      

   
   
   

lain-lain tjabang peroesahaan. “ 

Sementara itoe disamping gerakan 
economie Ramli tetap mendoedoeki 
tempat jang penting didalam gerakan 
emoeda2 dan politiek kebangsaan. 

Ramli soedah bi i seorang perem 

poean jang be ri kampoengan, | 
tetapi dengan di 

didikannja Ramli, lambat laoen isteri 

  

       

minja, An nan 

— ,Saja tidak mengerti sekali” — | 

"Ramli berkata padaj 
soeaminja, ,, mengapa orang2 begitoe 
gemar mengbadliri vei gadering2 itoe, 
sedang menoeroet fikiran adinda, tidak 

lain dari melihat orang berbitjara| 

sadja", Ba S 

— ,00, djadi adinda sangka orang 

ergi mengoendjoengi vergadering2 

itoe tidak lebih dari pada? menonton 

orang mengobrol sadja?”  djawab 

Ramli, ,, Tahoekah adinda bahwa bagi 

kita jang tidak moengkin doedoek| 

dibangkoe sekolah lagi ini, tjoema 

ada doea djalan lagi jang masih ter 
boeka oentoek merempoeh ilmoe 
pengetahocan. Pertama kita moesti | 

memperbanjak batjaan, soeka memba) 

jang hangat2 begitoe 
Ih Kedoea kita 

  

   

  

p 

tja soerat2 kabar dag 
djoega boekoe2 d. 

atau vergaderirg goena mendengar 

bagaimana pemandangannja orang jg. 

pandai2 - tentang. keadaan sesoeatoe 

negeri pada waktoe sekarang ini dan 
penting2 ig. 

haroes kita ketahoei, dibitjarakan 
orang disana, Sebab itoc mengertilah 
kita berapa besar faedahtja orang ig, 

gemar menghadliri rapat2 itoe, begitoe 

poela sebaliknja tidak dapat diterka 

berapa keroegian orang jang tidak 

memperhatikan apa-apa jang kanda 

katakan diatas ini“. 3 
— Ja, tetapi apa goenanja itoe 

kepintaran semoea oentoek kita seba 

gai orang partikoelir, orang dagang 

biasa sadja“, menjahoet poela isteri 

Ramii,. Ea : 
»Ja, adinda, kepintaran itoe boekan 

atau orang Goebermen sadja, tetapi . 

Toehan mengizinkan bocat- segalaj 

hambaNja jang maoe menoentoet, Ti- 

dak ada ilmoe jang tidkk bergoena”. 

Sesoedah beberapa waktoe lamanja 

Fa 
taurant isteri Ramli berkata: F 

—,Sekarang soedah insjafiah adin 

oentoek merobah sikap adinda jang 

selama ini, Sedapat dapatnja adinda 

akan berdjoeang disamping (disisi) 

kakanda, mentjoba mengorbankan sege 

nap tenaga dan fikiran adinda keda 

lam gelombang pergerakan, dan 

adinda berdjandji tidak nanti adinda 

akan menghalang halangi jg. sedang 

bergerak itoe. Selama ini adinda ber 

pendapatan bahwa kaoem poeteri2 ti 

dak lebih dari ratoe , dapoer sadja, 

sebab adinda masih bertapa didalam 

awan kegelapan dan meringkoek da 

lam djoerang kebodohan. Adinda sa 

ngat menjesali' akan diri adinda jang 

selama ini terkenal sebagai pengha- 

tang kakanda dalam pergerakan, Se 

lama ini tiaak lain jang mendjadi 

pakai jang indah2 dan kepelesiran 

'sadja. Adinda merasa ta” berkewadji 

(ban soeatoe apa terhadap bangsa dan 

tanah air”, 
Sedari waktoe itoe, semangkin roe 

koen dan. berbahagialah hidoep laki 

isteri Ramli terseboet. 

mk 

Pada malam Minggoe. «. terang boe 

Ian, kota Betawi seolah olah mandi 

|dalam laoetan tjahja boelan .jang gi 

lang gemilang, menimboelkan hati 

rajoe pada-siapa jang sedang berhati 

(pada siapa jang memang sedang teng 

gelam didalam laoetan pengharapan 
dan angan- angan. Pendeknja masing 

masing mempergoenakan  waktoenja 

tjaranja dan keperloeannja. : 

Doea orang sedjoli nampak mening 

galkan roemah kediamannja di Gang 

Sentiong, keloear berdjalan bergan 

Kramat Theater, sambil bertjakaptja 

kap kadang2 didalam bahasa Belanda 

dan kadang2 dirobah dalam bahasa 

Soenda jang haloes. | 
— ,Bagaimana adinda ,katakan di- 

roemah tadi, waktoe maoe. permisi 

berdjalan2 dengan kakanda ini ?" 
,O, itoe gampang sekali, boekankah 

kata pepatah : Kerbau sekandang da- 

   

  

jang djoega mempoenjai | 

berapa lama ia tinggal diroemgh orang 
tocanja dibilangan Tjiamis, kemoedian 
|ia mengikoet saudaranja jang beker- 

dalam pendidikan soeaminja, achirnja| 

diwaktoe sore ,sesoedah toetoep res 

kenang”kenangan adinda, dari padaj 

rindoe dan menimboelkan «gembira 

didalam terang tjoeatja itoe menoeroet 

deng tangan pelahan menoedjoe kel 

at dikoeroeng, lamoen gadis jang) 

Aan aan man 

  

— ,,Ja, tetapi kanda ingin mengeta 
hoei bagaimana tjaranja adinda me- 
ngatoer karangan sehingga terkaboel- 
inja dinda boleh kelogar dengan ka- 
kanda berdjalan djalan diwaktoe ma- 
lam, sedang adinda baroeleh menge- 
nal baik didalam soerat sadja, begi- 
toe mendjawab poela itoe pemoeda. 
Doea pemoeda ini tidak lain dari 

Soedarsi dan Boerniat, ialah kekasih 
baroe dari Scedarsi, SR 

Oleh sebab Soedarsi soedah tjoekoep 
akil balig, ia dikeloearkan orang toga- 

nja dari Kartinischool, meskipoen be- 
loem tammat. Tambahan lagi soedahi 
doea kali ia bertoenangan jang .achir- 
aja dipoetoeskan djoega, Lantaran ma 
loe kepada goeroe dan ' teman2nja, 
maka dengan maoe sendiri Soedarsi 
telah keloear dari sekolah. Tidak be- 

dja dikota Betawi, dan sesoedah be- 
berapa ia di tinggal di Gang Sentiong, 
ia soedah berkenalan dengan peranta 
raan soerat pada seorang pemoeda pe 
ladjar. 
"Malam minggoe itoelah boeat perta 
ma kali mereka berdoea mendapat ke 
sempatan pergi bersama sama. 

wa kita sebenarnja soedah lama ber- 
kenalan satoe sama lain, tetapi baroe 
ini kalilah dimintak izin oentoek per- 
gi bersama sama. boekannja boeat 

hadiri vergadering”, begitoe djawab 
Soedarsi sambil tersenjoem, karena ia 
merasa bangga bahwa ia soedah de- 
mikian pintarnja mmemperdajakan fa- 
milienja diroemah, 

Sampai Jaroet malam kedoea sedjo 
li ini tenggelam dalam laoetan tjinta 
dan basah disinari tjahja terang boe- 
lan. ...! sampaia chirnja mereka mam 
pir disalah satoe restaurant oentoek 

lan2 dan memintak minoeman seke- 
darnja. 

Dengan tidak terdoega doega mata 
Soedarsi bertemoe dengan matanja 
Ramli, beheerder itoe restaurant jang 
sedang hiboek melajani tetamoe pe- 

  

—' 'Diroemah koekatakan sadja bahj 

menonton bioscoop, tetapi boeat meng 

melepaskan lelah mereka dari berdja- fp 

snweneman 

Soedarsi mendjadi poetjat moekanja 
dan -badannja bergemetaran, seolah- 
olah dihinggapi penjakit malaria, dan 
dengan tidak memesan soeatoe apa 
lagi teroes ia berdiri hendak mening- 
galkan ifoe restaurant. Tetapi segera 
(tangannja dipegang oleh Boerniat jang 
'merasa kesima melihatkan tingkah la- 
koenja Soedarsi demikian berobahnja. 

— Tidak kanda, lebih baik kita le- 
kas poelang sadja, adinda merasa tidak 
enak badan, tambahan sekarang ' soe- 
Kn djaoeh malam (lebih dari poekoel 

Tidak lama kemoedian, ramai soe- 
rat2 kabar dikota Betawi mengoemoem 
|kan berita ,bahwa seorang gadis jang 
kenjataan sedang mengandoeng kira 4 
boelan lamanja, soedah kedapatan mati 
menggantoeng dirinja dalam kamar 
tidoer. 

Jang terbetama mendjadikan sebab 
hingga iri gadis mendjadi nekat meng 
gantoeng diri, didoega karena tersesat 
didalam pertjintaan dan sesat poela 
didalam hal menoentoet hidoep ber- 
bahagia dan beroentoeng. 

Gadis jang malang ini 
dari Soedarsi...! 

Soedarsi inilah seorang gadis jang 
bernasib sebagai sjairan dibawah ini. 

sk 

tiada lain 

Djika nalib dasarnja malang. 
Segala harapan moesna dan hilang 
?'Aibnja boekan alang kepalang. 
Ke 'alam jg. boeka lekas didjelang. 

Oleh sebab Ramli memang kenal ba 
ik dengan orang toeanja Soearsi maka 
setelah mendengar kabar kematian jang 
menjedihkan itoe, ia poen pergi mela 
wat bersama sama isterinja, dan toe- 
roet mengantar poela sampai kepintoe 
koeboer. 

Beginilah gambaran seorang gadis 
jang ta" tetap pendiriannja dan pandai 
oela mengaboci mata dan mentjoeri 

pengetahoean familienjai 
Beloem kenal dikata kenal , pergi 

pesiar dikata ke vergadering. Tak bisa 
dia memilih lojang dan emas, perak 
dan tembaga. :   noeh sesak banjaknja. ITAMATI). 
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Senen 83 — Telfi. WI 314 — Batavia-Centrum. 

Terima Recept-recept Dokter 

Boleh ambil dan anterken 

diroemah 

Franco 

  

  

 BEDAK 
MUGUET 

@ 

4   
  

Begitoe banjak dapat poedj 

speci 

: Tjoba saksikan po 

Apa betoel bedak , MUGUET 

NIEUWS v.d, DAG ddo. 14 Jan. 
£ 

Bij warm en dru 

veroorzaakt, geeft 

JAVA-BODE ddo. 10 Maart 1934 

verschilt daarin 

kleeft, geschikt 

BA 

SN 
Impur         

| ageri menghadapi antjaman2 jang 

0     
soedah habis mendjalant hoekoeman-     tjinta tidakkan dapat dihalangi". 

tinggi. Itoe sebabnja kwaliteit Bedak. ,MUGUET" ada 

djikalau dipake sesoedahnja keloear keringat, moeka rasanja dingin. 

Verscheidene gunstige getuigschriften zagen wij van 

personen, die deze bedak gebruiken, 

Deze bedak heeft een zeer aangenamen reuk en 

en puistjes en tevens een bloedstelpend middel is. 

PABRIEK BEDAK ,,MUGUET" 
Hoofd-Agent diseloeroeh Indonesia : 

N.V. HANDEL MY KIAN GWAN'" 

t-Afdeeling Telefoon 1493 Bt. 

ian dari orang jang terpladjar 

aal. 

edjian dibawah ini : 

wanginja jang haloes sekali dan 

1935 ada toelis : 

kkend weer, dat hevige transpiratie 

deze bedak het lichaam verkoeling. 

met. andere soorten, dat zij niet 
is voor verwijdering van sproeten 

TAVIA   
  

             



  

  

kehabisan pada t 

1 boekoe f 125, laen onkost. 

'EK Ewer LOONBELASTING, jang Aan aa pada 1 
» Januari 1935 ada penting sekali dipoerjakan oleh sesoeatoe orang, 

kerna boekan sadja mengenaken pada orarg2 Cogeng den peice- 
| sahan, tetapi poen pada sesoeafoe roemah tangga jang mempoenjai 

2. bandana perloe mengetahoei soepaja lida melanggar wet. 

| Laen seperti apa jang soeda dilerbilken oleh laen orang jang 
njata fida begifoe ferang dan lengkap, ini boekoe ada disalin dalem 

bahasa Melajoe rendah jang gampang sekali dimengarti dan isinja 
| dengan lengkap dari renfjana welnja dan keterangan2 memorie. 

. Oleh: Mr. LIE TJIONG TIE 

siSibiab ditjitak tjoema. sediht, harep lekas pesan djangan sampe 

Mr. “Ie Tistp: Tie 

Bouw-Aannemer: LAUW TIANG BOH, — Mr. Cornelis. 

Bata via, dan — 
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tosan PERLOE KOENDJOENGIN 

TOKO TIO TEK HONG 
dalem La ba an roemah toca) soepaja bisa saksiken 

iapoenja barang2 jang kwaliteit paling baroe dan 

HANDEL IN: : 

. SPORT-, JACHT- & HENGELBENOODIGDHEDEN, HEEREN 

MODE — ARTIKELEN 

KUNSTVUURWERK MUZIEK-INSTRUMENTEN 

. Reparatie-atelier van Vuurwapens enz., enz. 

Toro TIO TEK HONG 
PASAR BAROE — BATAVIA- CENTRUM 

Harganja moerah 

VUURWAPENS & MUNITIE 

— TELF, 361 WI.     

  

   

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      

  

   
ALFA 
PASAR BAROE 3 

PEMBAJARAN 

BorAaT CoN 

Tanja 

Paling 

  

Pemberian tahoe jang penting 
boeat kita poenja Adverteerders 

  

   
   

Advertenties 
Diminta selaat-laatnja djam 1 
pagi dari dimoeatnja soedah kita 
terima, djika liwat kita tidak 
tanggoeng boeat dimoeatnja pada 
hari itoe. 
PATJAR bisa diterima tjoema 
sampai djam 40.30 pagi dari 
hari dimoeatkannja. 

Administratie: Pemandangan 

  

SPORTS 
BATAVIA-C. TELF 262 WL. 

PEMBAJARAN MENJITJIL TENNISRACKET 

f 2,50 en f 5.— saban bobelan 

MENJITJIL BESNAREN 

f£1.— dan f 2.— saban boelan 

TANT 105 KORTING 

kita poenja harga. 

moerah di ini kota, 

  

  

  

INI WAKTOE MOESIN M ALAISE! ! 
Kendati hidoep dengan nasi dan garem, hampir 
tida kenapa, tapi kaloe ada apa2 jang dirasaken 
sakit itoe sebetoelnja sengsara sekali. Boeat hin- 
darkan itoe 

bikin koeat 

Atoeran    
djalan jang gampang sekali (moedah| 

kaloe sadja saban hari, perloekan minoem ang- 
goer tjap koeda terbang. 

: Goenanja ini Anggoer Boeat Tolak Penjakit2 

Badan lemah, Moeka poetjet, Makan koerang 
napsoe, Koerang darah, Pinggang sakit, 
tangan kesemoetan, Kepala 'poesing, Mata gelap2 
dan orang perampoean dateng boelan (kotoran) 
tida tjotjok, Peroet berasa sakit. 
Orang boenting perloe minoem boeat bantoe 

Kaki 

anak jang dalem kandoengan, d.!.I. 

Harga persatoe Botol F 2.50 tengahan F125 

minoem berikoet disaban2 botol. 

HOCOFD-DEPOT 

Roemah obat Tionghoa 

Tong An Tong Hian Kie 
'Passerstraat 59 Meester-Correlis Telf. 455 

Bisa dapat beli dimana-mana Roemah Obat Tionghca 

 Anggoer Koelesom tjap koeda terbang pembeli tida cesah 
bimbang tetapkan fikiran timbang meninbarg kerdati dilcoetan ma- 
laise bergeloembang. Kaloe badan didalam kesehatan itcelah Remena. 
ngan dalam pergoeletan redjeki dan otcmecr tmbah tingkatan. 

Minoem Anggoer djangan katelatan. 

  

Berdiri diri pinggir pagar”. 
Oleh H 

SAEROE Re 

Bagian ke VIII 

PENOENG AN MANA: 

48 

Beberapa orang dari Okderisting 
Tjiliwoeng jang poelang kerdja lihat 
kepadanja, di antaranja ada djoega 
jang kenal serta beritanja: 

,Ada jang ditoenggoe enden ?“ 
» Tidak —, ja saja “pikir begitoe, 

- barangkali". 

Sebab. pikirannja tidak karoean, 
begitoelah Soetijah ta' bisa kasih dja- 
waban jang baik. Soetijah djalan teroes 
seperti dalam mimpi, teroes ngala- 
moen pikirannja melajang ingat akan 
perkata'an Soemardi, ingat senjoeman-| 
nja jang Sangat pahit dan ingat poela 
pada Oemar jang ia sangat toenggoe- 

“Ibaik kelihatan masih di djalan di 

Imoea ?“ ia pikir, 

| Tetapi beberapa kali autobus liwat, 
taxi merk B dari Betawi, tetapi 
Oemar tidak djoega nampak dan datang. 

siang terganti dengan magrib. Ter- 
paksa Soetijah poelang sebab tidak 

moesimnja orang sembahjang. 
” Sampai di roemah ia teroes ke 
kamarnja. Ia rebahkan diri tengkoerap 
dan keloearkan air-matanja. 

» Kenapa saja mesti derita ini se- 

Nji Hadji Djoelaeha kasar djoega 
melihat gelagatnja Soetijah tidak se- 
bagai biasanja, Perlahan-lahan ini 

pintoe kamarnja Soetijah dengan 
pertanja'an:“ Enden, ada apa, kapan 
beloem makan, Toeang heula geulis!" 

» Terima kasih embi, ma'afkan saja. 
Saja poenja kepala poesing rasanja 
ini kali, daharlah sendiri sadja“. 
Ini sebab tadi angin-anginan. Apa 

embi kata, djangan keloear di waktoe 
ada angin dan hoedjan“. 

»Tidak Tama djoega baik kembali, 
embi“, 

»Moedah-moedahan begitoe, dja- 
ngan sakit ah, embi tidak ada teman 
ngobrol, apa makanan di ata di   toenggoe. 

Hari hampir mendjadi malam, siang-| 

orang toea jang baik boedi ketok: 

teroes, 

  

Aa 75 Telf. 3313   
»Tidak oesah embi, terima kasih. 

Nanti saja ambil sendiri djikalau soe- 
dah liwat ini sakit-kepala". 

Nji Hadji kedengaran djalan kebe- 
lakang dan Soetijah sesoedah merasa 

nja dengan kaki di bawah, sebab 
hanja separoh badannja di tempat 
tidoer..la “ambil bantal boeat toetoepi 
rapat kepalanja. Ia merasa- sangat 
djengkel Oemar tidak datang dan 
menangis. "la lebih soeka djikalau 
itoe waktoe bisa mati mendadak. Ia 
toenggoe-toenggoe Oemar, mendadak 
Soemardi moentjoel. Ia ingat kembali 
adjakan Oemar ke Semarang tempo 
hari dan barangkali ini jang paling 
baik, lantas tidak dapatkan kerewelan 
'soeatoe apa. Moestahil Soemardi akan 
mengadoe pada politie dimana seka- 
rang djoega kelihatan “adem  sadja 
ketemoe dengan ia. 

la merasa bodoh sekali, bodoh 
sebab tadinja tidak bisa pilih djalan: 
jang paling baik. 

Air mata mengalir teroes, sampai 
ia merasa kesal kakinja di bawah. 
la naik di tempat tidoer, ambil seli- 
moet boeat kakinja dan menangis 

sampai merasa tjape sendiri, 

  

sendirian tengkoerap di tempat tidoer- 

Kwaliteit Concurrent 
Siapa jang tida kenal 

“ , “TIjan Foeng's 
SCHOENEN 

Koeat enak di pakenja 

Bagoes modelnja 

pantes harganja 

| Lain-lain keperloean boleh dateng banjak di kita 

poenja toko. 

Sehoenenfabriek »T JAN FOE NG 

WI. Batavia-Centrum 

  

) FAMILI 
sekolahan in de kost, oentoek F 25 

Iseboelan. Semosa vrij, djoega pera- 

   
ML LAMA Ea LN NAN Ng me 

  

  

dokter Indonesi 
menerima moerid 

  

watan Gjika sakit. Ag 

Soerai2 kepada Administratie 
dati ini soerat kabar, 
  

  

  

Kleermaker 

ex toekang ditoko Oger Freres 
Petodjo binatoe No, 18 Gang 1 Batavia-Centrum 

  

musang 

dan roepa2 model menoeroet maocenja 

jang bikin djikalo€ loean2 ingin poto- 

di kleermaker jang tersebost. 

MOEDAHAM 

  

  

  
Ini ketjap kelocaran cooperatie , Boedi 
Isfri# Manondiaja, jang soedah ter- 
kenal di mana-mana tempat. 

Rasanja boleh saksiketi se adiri tjoba 
lah Tosan -togan dan Njonja - .njonja, 

Ambil boear satoe katr pertjobaan 
tentoe akan menjenangken selama-lama- 
nja, 

Djozga mendjocal dodo arben dan 
belingbing. 

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

RE. RARSIN 
Tanah Tinggi Gang Bantam 

Roemah No, S5A 303 
BataviasC entrum 

Djoega bisa beli pada: 

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

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

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

Mendjoeal ketjap Tjiamis tjap Kew- 
bang, Rasanja tidak oesah dipoedji lagi. 
Bolehlah Tocan dan Njonja ambil per- 
tjobaan, 

Djoega mendjoeal dodol Belingbing, 
tape, pala dan arben, 

' Wasalam kita jang menoenggoe Toean 
dan Njonja poenja pesenan. 

Adres: Moh. NASIR 
G. Abdoelradjak roemah No. 6 

Batavia-Centrum.   
  

MOEDAHAM 
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mk 
Trima roepa2 pekerdjaan bosal losan2” 

agan jang bagoes enak dipake datanglah 

Memoedjiken dengan hormat “ 

      

    

Bagian ke IX : 
POETOES PERHOEBOENGAN ? 

Oemar merasa beda sekali keada” 
an. Betawi sesoedah Soetijah pergi. 
Ia melihat banjak orang, tetapi, satoe- 
poen ta” ada jang ia setoedjoei. Kota 
jang begitoe besar ditinggalkan oleh 
Satoe orang sadja bagi ia soedah 
mendjadi seolah-olah sepi. 

Njonja Koosman baik sekali terha- 
dap ia, tetapi Oemar tidak ada anta- 
ranja mendesak ftanja sadja dimana 
adanja Soetijah. Sering sekali di ha- 
dapan Koosman, tetapi ini soeami 
tidak begitoe perhatikan oeroesan 
lain orang, poen tidak oeroesan jang 
menjangkoet isterinja sendiri. 

Njonja Koosman sering koendjoengi 
roemah Oemar, djoega di waktoe 
Oemar sendiri tidak ada di roemah. 
la bantoe atoer roemah-tangga ini 
boedjangan, perentahkan pada boe- 
djang apa-apa jang haroes diatoer 
dan dibenarkan di tempatnja. Oemar 
merasa sangat terima-kasih tetapi 
pikirannja pada Soetijah tidak bisa 
terlepas, 

Sekali masa djam setengah 5 njfonja 
Koosman datang koendjoengi Oemar, 
Oemar jang sedang tidoer-tidoeran     kamar sadja ?“ 

“ 

sampai mendjadi tidoer poelas, di kamar, keloear hanja pakai kimono, 

   

tjoetji moeka dan doedoek berhiada- 
pan dengan njonja Koosman. 

»Soedah boleh saja tahoe adresnja 
Soetijah Tati?“ tanja Oemar begitoe 
familiar. 

pertanja'an. Tidak maloe lelaki hanja 
tergantoeng pada satoe perempoean. 
Tidak ada bekas-bekasnja Oemar 
kalau begitoe". 

,Ini lain fatsal. Saja anggap Soe- 
tijah perempoean fbaik-baik, dan saja 
toch tidak bisa boedjangan begir 
sadja, meskipoen tidak koerang soe . 
atoe apa, orang lain anggap tid: 
baik. Apa lagi apa kiranja bisa tet 
begini sadja orang lain tidak tat 
perhoeboengan saja dan kau ?“ 

»Boeat saja tidak apa, biar or 
lain sama tahoe, biar seantero ' 
Betawi tahoe, asal Koosman dja 
tahoe”, kata wjonja Koosman. 

,Saja selaloe koeatir djikalau 
terdjadi apa-apa, kasihan sekali ' 
man jang Legitoe baik terhada 
jang memoedja-moedja pada ke 
menoeroet sadja pada saja. D 
ia tahoe bisa kedjadian sangat 
bagi ia".   Akan disambo 

»Bosen saja dengarkan kau poenja - 

-


