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     PEMBOENOEHAN BORN 

   han permintaan hoekoeman mati pada 
5 pesakitan jang nama2nja djoega di 
Seboet dalam verslag dilembaran ke 

doea ini hari. : Na 
' Sementara itoe djoega di Djokja 
'kedjadian perkara peratjoenan soeami 
Belanda oleh isterinja perempoean 
Indonesia. Ha 

Dan, berapa lagi ada hal2 sematjam 
ito, jang dikira mati biasa sadja, tidak 

sampai mendjadi oeroesan politie dan 
tidak sampai dimoeat dalam soerat- 

“kabar, £ . 
Teringat kembali pada kita resolutie 

'congres P.P.I.I. ditahoen 1932 di 
Djakarta, dimana diminta pada peme- 

rentah soepaja sebisa2 toeroet tjegah 
adanja soal penggoendikan. 

| Tidak boleh tidak, bahwa. ini hal 
'menjangkoet lagi pada soa! kawin 

tjampoeran! 

.. Dalam perkara di Semarang itoe 
A@dvocaatnja njonja Born, oentoek minta 

   

  

antara mana No-ie seorang perempoean 
moeda, mesti 'hidoep dengan lelaki 
toea,. sehingga mendjadikan lantaran 

— 1jari perhoeboengan lelaki Jain sampai 
| ada itoe niatan soeroeh memboenoeh: 
| Tentang perkawinan jang tidak ber- 

| imbang oemoernja ada di segala bang- 
2 | sa, poen banjak sekali diantara bangsa 
Pa ata malah hampir rata-rata kijaji di 

. desa-desa mempoenjai isteri jang oe- 
| moernja kira-kira sama dengan tjoe- 

| tjoenja. Tetapi djarang sekali aca 
pemboenoehan ditimbang dengan da- 

| lam perkawinan tjampoeran, teroetama 
|. perempoean bangsa kita soeami bangsa 
. Europa. NN a 

|. Sementara itoe kita kenal banjak 
| njonja-njanja Belanda jang asainja 
“bangsa kita,-kawin depan Burgerlijke 
stand “dan mendjadi mevrouw Jansen 

  

   

  

   

    
    
    

   
   

   
    

   
   

— baik, mentjinta soeaminja (toeannja) 

' dengan hati sepenoehnja dan tidak 
— bertjidera. 
| LDjikalau ada kedjadian sebagai di 

Semarang, Djokja dan lain tempat lagi 
  

diratakan semoeanja. Tetapi sebagai- 
mana djoega tetap lebih banjak ter- 

| djadi pemboenoeh oleh isterinja seo- 
rang Europa jang asalnja bangsa Indo 

| nesia, dari pada pemboenoehan perka 
| winan sesama bangsa sendiri ! 
D0 Rerkawinan tjampoeran jang sesama 

deradjatnja, apa lagi jg. satoe agamanja 

koerang membawa keberatan, Tetapi 
perkawinan | bangsa kita. dengan 
bangsa Europa memang oemoem- 

nja masin gandjil, Djikalan pe- 
| rempoean jalah tidak karena sama 

| Aingkatan perhadapannja. Kebanjakan 
dari piara'an naik pangkat djadi njonja 

| sesoedah lama ngawoela, sesoedah 

| oendjoek boekti piara baik diwaktoe 
tocannja sakit, rawat baik2 pada sinjo2 
dan noni-noni jang sebenarnja anak- 
nja sendiri djoega. Ini kawin lantaran 
djasa, djaoeh sekali tentang pengertian 

nja antara soecami dan isteri. Hampir 

dak ada seorang lelaki Europa kawin 

ngan bangsa kita jang sesama ting 

an pengetahoeannja. Memang kare- 

dari fihaw kita banjak tidak maoe, 

alam mendjadi isterinja itoe ke- 
n.lebih banjak pegang rol se- 

pengrawat roemah-tangga dari 

djadi mevrouw. Oleh familie2 fi 
injapoen tidak dianggap 

sebagai isterinja itoe toean. 
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Banjak pembatja ikoetkan verslag di 6 

Semarang itoe, jang dengan kesoeda-| 

keentengan memadjoekan alasan di| 

“atau Pietersen, berkelakoean sangat 

“ itoe, tentoe sadja tidak boleh tantas|. 
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Gedelegeerde jang meliwati batas. 

Keterangan lebih 
“djaoeh. 

DenH ag, 28 Jan. |Aneta) Kawat 
jang kita kemaren moeatkan tentang 
itoe kekatjauan didalam kalangan Be- 
stuur LLE,V, Afdeeling Nederland, tidak 
mewartakan bahwa toean Zeydel itoe 
bitjara dalam persidangannja M.S.B. 
|sebagai wakil dari 1.E.V. 
“Waktoe toean Zeydel maoe bi- 

tjara, Voorzitter dari persidangan 
N.S.B. memberi tahoekan dengan 
perkataan: ,Toean Zeydel akan bitjara 
atas nama dirinja sendiri dan atas 
nama kaoemnja". Ini betoel demikian, 
akan tetapi kedjadian ini kemoedian 
soedah dibantah oleh toean ' Zeydel 
sendiri, 

Voorzitter LE.V. afdeeling Neder- 
land Ir. Regensburg, menerangkan le- 

Kaya betoel soedah minta poetoesan 
nja Hoofdbestuur ILE.V. di Indonesia 
tentang perkara toean Zeydel ini, Per 
mintaan ini tidak dikaboelkan oleh 
Afdeelingsbestuur, oleh karena toean 
Regensburg minta soepaja dibitjara- 
kan oleh Afdeeling terlebih doelne. 

Lantas toean Kaya itoe teroes meletak 
kan djabatannja dengan alasan bahwa 
ia mempoenjai terlaloe banjak peker- 
djaan, tapi kepada Aneta ia menerang- 
kan bahwa alasan jang satoe satoenja, 
jalah oleh karena itoe keterangan dari 
tocan Zeydel, Toean Kaya mempoenjai 

| banjak keberatan terhadap keterangan 
ini, teroetama oleh karena N. S.B. di 
Nederiand, ada satoe perkoempoelan 
jang terlarang oentoek ambtenaren. 

Ir, Regensburg tidak membantah 
sekali keterangan2 jang kemaren di 
kawatkan oleh Aneta, akan tetapi ia 
mentjoba oentoek menerangkan kepada 
Aneta, bahwa semoea ini hanja ada. 
satoe perkara ketjil dan masoek oeroe- 
'san roemah-tangga Afdeelingsbestuur. 

Tadi pagi tocan De Fioog, Voorzitter 
dari Hoofdbestuur I.E.V. di Indonesia, 
berhoeboengan dengan goenakan tele- 
foon dengan toean Kaya di Nederland, 
didalam pembitjaraan mana tocan Kaya 
menetapkan kebenarannja kawat Aneta 
jang kemaren. 

Ini jang sering mendjadikan soal 
oecang boekan tjinta toelen jang me- 
'njebabkan perempoean Indonesia mace 

kawin dengan orang Europa dan, dji- 

kalau ocangnja soeami itoe banjak 

isterinja hanja dibelandja sadja, sering 

terdjadi akal djahat roepa2, diantaranja 
seperti di Semarang itoe. : 

Dalam perkawinan tjampoeran bang- 

sa kita tetap ditempat jang rendah, 

Oemoemnja lelaki bangsa Europa jang 
maoe bersama hidoep dengan perem- 

pocan bangsa kita boekan bangsa Eu- 

'ropa dilapisan tinggi, dan djikalau le 

laki bangsa kita kawin dengan perem 

'pocan Europa, rata2 lelaki bangsa kita 
'kembangnja bangsa, Mr. Dr. atau orang 

'jang berpangkat tinggi: Apakah djika- 
lau itoe soeami dapat rintangan peng- 
'hidoepan sampai berhenti dari djaba- 

tannja isterinja soeka bela ikoet ke 
'kampoeng, ini masih satoe pertanja'an 
besar. : 

“Jang lebih baik, perkawinan haroes 
berdasar pada sama tingkatan, sama 
perasa'an dan istiadat dan sama poela 
pengertian sehingga ada saling pertjaja 
dan membela diwaktoe soesah. Tidak 
lain, paling baik jalah sesama bangsa 

sendirh UNA |   8. 

  

bih djaoeh kepada Aneta, bahwa toean 

pe tau 

aa 29 Januari 1935 

Penembakan ditengah malam. 
Manteri-politie maoe 
diambildjiwanja. 

Aneta kawatkan dari Tandjoeng 
Karang, kemaren malam seorang jang 
beloem dikenali, soedah lepaskan 3 
kali tembakan dengan revolver kepada 
manteri-politie jang sedang meronda 
di Tandjoeng Karang. 5 

Satoe tembakan mengenai manteri- 
politie itoe dan ia mendapat loeka 
jang berbahaja djoega. 
| Politie sedang menjelidiki perkara 
ini, 

TM 

Lagi menetapkan Staadaard emas 

Amsterdam, 28 Jan. (Aneta) 
Seperti telah dikabarkan kemaren, Mi- 
nister Colija,angkat bitjara dalam per 
sidangan dari Industrieele Club (kema 
ren kita salahbilang ,Indische Club") 
dan lebih landjoet minister itoe mene 
rangkan: ,Saja tidak macoe memikirkan 
soal menoeroenkan oeang. Hanja djika 
seloeroeh doenia disekitar kita roentoeh 
semoeanja, baroelah kita barangkali 
terpaksa oerfoek melepaskan standaard 
emas, Tapi menoeroet pemandangan 
saja, sekarang beloem ada alasannja 
sekali oentoek melakoekan politiek jg 
lain daripada apa jang sekarang dila 
koekan. : 

Koi 

Oeroesan loear negeri di Japan. 
Tiongkok terantjam lagi. 

Hirota, Minta atoeran 
janglebih keras! 

Aneta-Iwaki kawatkan dari Tokio, 
waktoe persidangan Lagerhuis, salah 
seorang anggauta dari itoe Badan 
Parlement, Dr. Ashida mentjela pim- 
pinannja Koki Hirota minister oeroe 
san loear negeri. 

la menerangkan diantaranja : ,,Saja 
sangat bersetoedjoe dengan azas-azas 
nja politiek dari minister Hirota oen- 
toek bekerdja bersama-sama dengan 
tjara harmonisch dengan loear negeri, 
akan tetapi politiek ini dilakoekannja 
koerang baik. 

Pemerintah tidak berbocat apa-apa 
terhadap itoe wet pemasoekan kaoem 
ngembara dari Brazilie jang dike- 
loearkannja oentoek menolak bangsa 
Japan masoek dalam itoe negeri, 

Pemerintah tidak ambil salah soeatoe 
atoeran sekali oentoek memadjoekan 
perdagangan Japan diloear negeri, 
Kedoedoekan jang sebegitoe tingginja 
dari pendjoealan barang2 dari Japan 
keloear negeri, jalah tertjapai dengan 
keoeletannja bangsa Japan sendiri, 
jdan boekan oleh karena pekerdjaan 
Pemerintah. 
Rembitjaraan perdagangan 

dengan negeri Belanda ti- 
dak memberi hasil apa2. 
IBegrooting oentoek oeroesan loear 
negeri ada terlaloe rendah, Perdaga- 
ingan Japan dengan Tiongkok sekarang 
soedah soenji sekali. Keadaan oeang 
di negeri Tiongkok ada sangat djelek. 
IKetjoeali di tempat2 seperti Tientsin. 
dan Shanghai, tidak sekali kelihatan 
lagi itoe kegiatan pereconomian dari 
'tempo doeloe. Sebab2 jang teroetama 
|memoendoerkan ini keadaan, jalah 
oleh karena pemboycottan barang 
Japan. 

Melajangnja oeang perak dari Ti- 
longkok ke loear negeri, jalah dise- 
babkan oleh politiek pembelian perak 
dari Amerika. Engeland dan Amerika 
melandjoetkan protest terhadap poli- 
liek “Japan didalam perkara minjak 
tanah di Manchuokuo. Karena apa se 
karang Japan tidak memprotest sekali 
terhadap itoe politiek pembelian oe- 
ang perak dari Amerika, jang mem- 
bawa banjak kesoekaran oentoek Japan 

Terdjadinja persetoedjoean pendjoe 
alan kereta-api di Manchuria Oetara 
betoel ada sangat mengembirakan 
keadaannja perhoeboengan diantara 
Sovjet-Rusland dan Japan. Tapi apa 
jang mengewatirkan, jalah bahwa 
Sovjet-Rusland memperkoeatkan bala- 
tentaranja di batas Manchuokuo.   

padapimpimant 

Ashida madjoekan voorstel soepaja 
ambil atoeran2 jang positief (jang 

damaiah di doenia, oempamanja de- 
ngan mengadakan satoe neutrale zone 
(daerah jang diperloetjoetkan dari per- 
sendjataan) atau membikin satoe non- 
agressie-verdrag dengan Rusland (soe 
paja doea2 negeri ini tidak akan 
menjerang satoe sama lain). Ia tanja 
dirinja sendiri, begimanakah perda- 
maian di doenia, sesoedahnja Perdjan 
djian Armada Washington sekarang, 
akan dipertegoehkan ? 

Ia berpendapatan bahwa Kaoem 
Militair sekarang teterlaloean pertjaja 
kepada kekoeatannja sendiri, sedang 
diplomatie selamanja  memboeang 
temponja dengan sia-sia belaka. 

Hirotamendjawab, 
Tiongkokterantjam 
lagi. 

Minister Koki Hirota mendjawab, 
bahwa ia tidak begitoe mengetahoei 
katerangan2 jang lebih djaoeh tentang 
itoe perkara pemasoekan kaoem pe 
ngoembara bangsa Japan ke Brazilia. 

la mengoendjoekan bah- 
wa pembitjaraan perdaga- 
ngan diantara Japan dan 
Nederland boleh dikatakan 
soedah kandas, meskipoen 
sekarang beloem sampai 

Ikeachirnja. 
Minister menerangkan 

bahwa Pemerintah akan am 
bil atoeran jang positief 
(ang berhasil)terhadap ne 

geri Tiongkok, . Tiongkok akan 
diberi peringatan soepaja djangan am 
bil salah satoe tindakan militair di 
dekat batas. 

la mererangkan bahwa pemerintah 
soedah memikirkan so'al oentoek 
membikin satoe non-agressie-verdrag 
dengan Sovjet-Rusland, akan tetapi 
sekarang Pemerirtah maoe mengatoer 
so'al2 jang masih ada dengan itoe 
negeri terlebih doeloe. 

Minister menerangkan bahwa ia 
dengan tetap hati akan mempertahan 
kan kepentingan Japan dalam keadaan 
internationaal jang genting sekali, dan 
menoetoep pidatonja dengan kata: 
»Selamanja saja mendjadi- minister, 
Japan tidak akan perang”. 

— O— 

Di soentik terhadap pest. 

Sama dengan mask 
£ 

# 

Cheristen, G 

Kedjadian jang baroe lagi soedah 
timboel waktoe diadakan soentikan 
didaerah Priangan, oleh karena seo- 
rang Hadji soedah menerangkan bah- 
wa bersama dengan itoe obat jang di 
soentikkan, masoek djoega igama 
Christen kedalam toeboeh manoesia. 
Wedana jang bersangkoetan bitjara 

oentoek sementara waktoe dengan itoe 
Hadji, sesoedahnja mana ia sendiri 
mintak satoe soentikan. 

Ta) 

Mendirikan roemah sakit. 
Di Menado. 

Pemerintah memberi izinnja oentoek 
mendirikan seboeah roemah sakit di 
atas Guenoeng Wenang di Menado. 

Ongkos2nja dari ini roemah sakit 
akan dibajar dari sisanja itoe hadiah 
dari Rakjat Belanda kepada Minahasa, 
banjaknja seratoes riboe. 

Gemeenteraad : dari Menado akan 
memberi subsidie 4000 roepiah seta- 
hoen, oentoek 25 tahoen lamanja. 

Minahasa Jubileam Stichting, jang 
akan mengoeroes roemah sakit ini, 

ae Olla 

Boekan di Indonesia sadja. 

38 penangkap ikan 
bangsa Japan ditang 
kap. 

Bangkok, 23 Jan. | Str.-Times ). 
Tiga poeloeh delapan orang Japan jang 
sedang melakoekan penangkapan ikan 
dengan memakai perahoe2 ditarik de- 
ngan motor dekat bagian moeka Gulf 
of Siam soedah sama ditangkap dan 
didjatoehkan hoekoeman denda masing 
masing. Itoe perahoe2 laloe dibeslag   

       

         
      

   

    
      

    
    

   

     

    

   

     

  

   
    

  

    

berhasil) oentoek kepentingannja per- | 

NN NN NUN BETINA E U 

dan ikan2 jang mereka dapat tangkap 
kemoedian dilelang. 

Itoe orang2 bangsa Japan djoestroe 
diketemoekan oleh seboeah kapal torpe 
do Siam jg sedang melakoekan ronda 

— 0 — 

' Pokrol bamboe ditahan. 
Sebab menggelapkan 
ocang, 

Atas perintahnja Officier van Jus- 
titie di Bandoeng telah ditangkap, se 
orang pokrol bamboe Belanda berna- 
ma PW. Halkema tertoedoeh mengge 
lapkan oecang atas dirinja beberapa 
orang jang mempoenjai perkara jang 
diserahkan padanja. Diantara mereka 
ada seorang jang digelapkan ocangnja 

|sampai 600 roepiah banjaknja. 
Beloem ada setahoen kebelakang 

pokrol ini, baroe dilepas dari pendjara 
dimana ia soedah berdiam k.l. 3 ta- 
hoen lamanja oentoek perkara matjani 
sekarang ini djoega, 

Sekarang ia ditahan di dalam pre- 
ventief lagi, toelis JB. 

Hj — 

Bangsa Assyris mengembara ke 
Nieuw-Guinea | 

Keterangan jang 
lebih djaoeh, 

Batavia, 25 Jan. (Aneta): Pada 
permoelaan boelan October jbl, satoe 
kawat ,,Transocean” mewartakan bah- 
wa ada dikandoeng niatan oentoek 
mengirim bangsa Assyri8 jang sama 
dimoesoehi di Irag ke lain2 negeri, 
berhoeboeng dengari mana antara itoe 
semoea diseboet djoega tanah Nieuw- 
Guinea. 

Menoeroet keterangan jang diterim: 
dari fihak Cabstraa ana t aa 
disini, maka dalam itoe kabar kawat 
ada sedikit kesalahan. 

Berhoeboeng dengan satoe permin- 
taan jang keras sekali dari commissie 
Volkenbond, jang diwadjibkan mela- 
koekan pemberesan dari so'al pe- 
ngembaraan2 bangsa Assyris di Irag, 
maka pada tanggal 24 September jbl. 
pemerintah Pransch memberi tahoekan 
pada segenap anggauta? Volkenbond, 
bahwa pemindahan bangsa Assyrit ke 
moeloetnja soengai Niger (Afrika) itoe 
bisa ditimbang2. 

Lebih belakang lagi soedah dipela- 
djarkan soeatoe schema oentoek me- 
ngirim mereka itoe ke Fransch-Guyana. 

an g— 

»Memperloetjoetkan“ persendja- 
taan. 

Pembitjaraan omongan 
kosong. 2 

Parij s. 28, Jan. (Aneta-Reuter) 
Rapport2 jang lengkap sekali dan 
speciaal dibikin oleh ministerie dari 
Peperangan dan Marine, tentang ke- 
perloeannja keselamatan negeri Fran- 
krijk, akan dilandjoetkan pada tanggal 
29 Januari kepada persidangan Dewan 
Pemerintah. 
Didalam persidangan ini, Dewan 

Pemerintahan akan menetapkan sikap 
jang mesti diambil oleh minister2 Lava 
dan Flandin, djika mereka nanti. di 
achirnja minggoe ini akan mengoen-: 
djoengi Londen oentoek mengadaka,, 
|pembitjaraan, . 

Oleh karena perkara ini, minister2 
ini akan: diberi kesempatan: oentoek 
mendjawab pertanjaan jang akan di: 
langsoengkan oleh England. s 

Djikalau pertanjaan England akan 
berboenji begini : , Berapakah Frankrijk. 
paling sedikit perloenja oentoek men- 
djaga keselamatan negeri?" maka 
pertanjaan ini. akan didjawab dengan 
pertanjaaan lagi dari Frankrijk jang 
mesti berboenjiidemikian :“, Berapakah 
paling banjak England” bisa-mengada- 
kan oentoek mendjaga-keselamatannja 
Frankrijk ?“. 

Settingga' didalam pembitjaraan per- 
sahabatan ini, doea-doea fihak akan 
Hu menanja dengan ganti' berganti. 

iharap bahwa “ satoe' sara “lain 
akan memoedahkan pembitjaraan2'jang   nanti “akan diadakan diantara Peme- 
tintah2 di Europa, : Na 

-



  

  

Pe Ten ., Naela Tian 

“Kembali ,pais en vre 

| marin, 28 Januari 1935, 'memoeat K 

nginannja Japan dan Tiongkok 

Selatan itoe selesai sadja, 

    
   
perpandjangkan. Apa” jang soedah, 

MBA: 2 manakah Mba aa 

Minister Hirota dalam parlement 

di Tokyo telah menerangkan, jang 
iselama ia mendjadi minister, Japan 

tidak. akan perang dengan negerimana 
. djoega, dan Wang Ching Wei, voor- 
zitter Executieve Yuan di Tiongkok, 

kata, bahwa pemerentah Nanking akan 
berdaja-oepaja sekoeasanja oentoek 
memperbaiki perhoeboengan dengan 

- tetangga-tetangganja, sedang Generaal 

Chiang Kai Shek dan Gezant Aryoshi 
iserta wakilnja Generaal Minami dan 
maha aa al 

oentoek “membereskan perselisihan 

itoe, soepaja djangan lagi kedjadian 

| sematjam itoe. a 

Di Tiongkok Oetara djadi sekarang 

ini kembali ,,pais en vree, damai dan 

aman, antara Japan dan Tiongkok. 

Kita maoe tanja, sampai kapan? 

Djoestroe hari kemaren itoe, oentoek 

kaoem: patriot Tionghoa, ada satoe 

hari peringatan jang menjedihkan. Ka- 

| rena, sedjak tiga tahoen kebelakang, 
(28 Januari 1932) terbitlah itoe ,inci- 
dent” — boekan perang!? — di Shang 

hay, sebab seterigahnja kota Tionghoa, 
Chapei, moesna, koempoelan boekoe 

pengetahocan coemoem koeno dan mo 

dern terbasmi dan bilang,ratoesan pen 

doedoek tiwas djiwanja. Berboelan2 Ia 

| manja ,incident Sanghay” itoe berdja- 

. lan, dari doea-doea fihak dipergoena- 

kan sendjata peperangan jang paling 

modern, bahaja dari atas, dari soengai, 

dari dilam boemi .mengantjam pasoe- 
kan-pasoekan jang bermoesoeh. Mil- 

lioenan dollar, millicenan yen ongkos 
nja ini incident, tapi djoega toeroet 

- korban sebagian besar sympathie 

publiek  Timoer dan Barat kepada 

Japan. Inilah jang- paling tinggi harga 
nja, djikalau di hitoeng dengan: mata 

gemgeb. “00. 
Kota  Chapei 

djadi baroe lagi. Roemah-roemah 

koeno katanja soedah diganti baroej 

oleh bocatan modern, peroesoehan2 

Tionghoa soedah berdiri lagi. Tapi 

dalam hati sanoebari kaoem patriot 

|. jang tidak soeka memilih djalan di- 

| plomatiek, Shanghay itoe masih ke- 
| lihatan sebagai satoe .toempoekan 

poeing bekas bom2 Japan. 

Forget and forgive !“ (loepakan dan 

ma'afkan), itoelah seroean jg. didjadi- 

kan dasar oentoek memperbaiki per 

hoeboengan antara Japan dan Tiong-| 

'kok, seroean jang diperdengarkan dari 

fihak Japan. Tiongkok mesti meloepa- 

| kan dan... meminta ma'af, djangan 

| sekali2 lagi menjakiti hatinja Japan, 

djangan teroeskan lebih lama boycot 

barang2 Japan, lekas mengerti .mak- 

soed2 soetji dan aseli dari Japan dan 
| ....segera mengakoe sah keradjaan 

« Manchukuo ! " 

.. Bangsa Tionghoa disoeroeh telan 

' barang jang soesah masoek dalam 
—. tenggorokan. Tapi oleh pemimpin2nja 

roepanja- disoeroeh djoega, biarpoen 

boekan soesah sadja, tapi djoega pa 

jah. Poiitiek loear negeri memang atjap 

kali memaksa rakjat negeri mandah di 

perlakoekan setjara jang tidak menje- 

nangkan. Boleh diprotest, dibantah de 

- ngan haloes, akan tetapi tidak bisa di 

5 tolak. Dan tidak semoea orang dari rak- 

jat tahoe seloek beloeknja diplomatie, 

- jang oleh kaoem  pemerentahnja se- 

dang- dipertimbangkan oentoek kepen 
tingan oemoem. 

— Perdamaian dan keberesan memang 

perloe.oentoek rakjat negeri Tiongkok 

seoemoemnja, jikalau hendak me- 

njampaikan maksoed2 kebangsaan jang 

ditjipta oleh pemimpin2 di Nanking 

itoe, perdamaian dan keberesan, de- 

ngan atau tidak dengan pertang- 

goengannja negeri2 asing atau Volken- 

bond. | 3 

  

    

Radio causerie tocan Saeroen! "idak akandimoeat be. 
soknja. - 

Apa jang toean Saeroen bitjara nanti 

malam tentang pers tidak akan dimoeat 
dalam ini koran besoknja atau lain 
hari, la tidak batja pidato jang telah 

(Mohd. Hatta dan lain-lain pemoeka 

Hdfangan di- menoempang kapal K.P:M. , Melchior 

disediakan itoe, 

Boerhanoedin dan Moerwoto ke Tan- 

djoeng Prioek dengan perantaraannja 

'sekarang soedah 

- Ibahwa soedah lama mendjadi korban 

  

| Idengan bersendjata tjatatan apa jang dika pada kemaren doeloe dan ten-: 

perloe sadja. Moelai djam setengah 

|delapan sampai djam 8, 

ma 

“Drs. Mohd. Hatta cs. ini sore 
0 berangkat ke Digoel 

(Dengan kapal ,Mel-| 
Da3 OR ori ren un, 

Kita mendapat kabar bahwa Drs.) 

P, N,I, lagi sebagaimana soedah dika 

barkan bahwa mereka'akan diasing- 

kan ke Digoel ini sore djam 4 dengan 

Treub“ akan menoedjoe ketempat jang 

Lebih djzoeh lagi Aneta kabarkan: 

Tadi pagi dengan kereta-api jang per- 

tama, anggauta2 P.N.I, Maskoen, Soeka, 

Dina 2 Ha 

— Nanti sore mereka akan berangkat 

dengan kapal ,,Meichior (Treub” ke 

Boven Digoel bersama dengan Drs. 
Moh. Hatta d.LI. 

in... Obi mpe 

Boekan tanggal 1 tetapi tanggal 9 
i Februari. 

Tentangpesta keramaian 
oleh PemoedaPergoeroe 
an Ra'jat. 

. Dalam soerat kabar " Remandangan” 
hari Sabtoe jbl. ada diberi tahoekan 
bahwa pesta keramaian oleh Pemoeda 
Pergoeroean Ra'jat diadakan pada tang- 

gal 1 Februari j.a,d. Sebenarnja ini 

mesti tanggal 9 Februari .1935 jalah 

djoestroe pada malam Minggoe. 

Sekianlah soepaja diketahocei. 
—9O— 

Hanja dipindahkan. 
Tentang kepala goe- 
roe sekolah Voiks- 
school jang terkenal. 

Doeloe dalam soerat kabar ini di 
kabarkan bahwa seorang kepala goeroe 

Volksschool disini soedah main ,,pat- 

pat-goelipat“ dengan istri goeroe 

'sebawahannja. Lantaran asap tidak bisa 

ditoetoep” laloe jang bersangkoetan 

dapat mengetahoei nal ini dan laloe 

ambil tindakan jang keras. Sekarang 

daerah jang jang soenji sekali, hingga 

boleh dianggap sebagai satoe gandja- 

ran. 
: Bagan 

Boeahnja pemeriksaan badan 

'Kaoem goeroe selaloe 

ditjari djalan. 

Minggoe belakang soedah diterang 

kan bahwa di C.B.Z. dari poekoel 5 

sore diadakan pemeriksaan badan atas 

kaoem goeroe dikota ini. 

' Sekarang hampir berachir. Dianta- 

ranja ada jang teroes diberhentikan 

tidak boleh bekerdja lagi, sebab me- 

ngandoeng penjakit. 
—0— 

“Tentang pemeriksaan bedak 
“jang mengandoeng 
ratjoen timah 

Sipendjoeal didendaf 1.— 
Selang berapa lama kita pernah ka 

barkan tentang pemeriksaan bedak di 

moeka Landrechter Betawi jalah atas 

'dirinja Tionghoa Hoo Lie Tjte siapa 

ditoedoeh soedah mendjoeal barang2 

jang berbahaja itoe. V 
|. Kemaren pemeriksaan ini telah dilan 

djoetkan dan sebagai saksi menghadap 

Dr. D.R,K. kepala dari laboratorium di 
Salemba. Dengan pandjang lebar ia 

menerangkan bahwa tiap2 bedak jang 

berasal dari Tiongkok hampir semoea 
mengandoeng itoe ratjoen, oleh karena 

toekang2 bikin disana tidak mengenal 

lain bahan dari itoe timah. 

“Selandjoetnja ia menerangkan hasil 

apakah jang didapat dari pemeriksa- 

annja Dr Kwa Tjoan Sioe dan Prof. 
de Langen. 

Sebagai pesakitan dihadapkan itoe 
orang Tionghoa terseboet diatas. Ia 

Inja ia dapat itoe bedak dari Tiong- 
kok dan ia tidak mengetahoei bahwa 

barang-barang tadi ada mengandoeng 

ratjoen jang berbahaja. 
Achirnja Landrechter djatoehkan hoe 

koeman denda hanja f 1— banjaknja. 

Risiconja mandi di kali. 

mendjadikorban. 

telah sama ketemoekan majit jang te- 

rapoeng-apoeng. Dengan segera djoe- 

ga mereka angkat itoe korban ke 

darat, korban mana memberi boekti 

nja air kali itoe. 

Ketika ditanja sini dan sitoe maka 

njatalah bahwa anak itoe adalah anak 

nja seorang pendoedoek Tjililitan Be- 

sar jaitoe Hassan dan itoe korban sen 

diri bernama Haroen. 

tang itoe ketjelakaan ia baroe dapat 

'dikoeboer, 

kabarnja ia ditempatkan dalam satoej 

mererangkan bahwa 13 tahoen lama-/ 

| Anak oemoer 8tahoen 

Kemaren pagi kira2 djam 8 liwat 

10 menit di Tjiliwoeng Pasar Dalam 

Meester-Cornelis pendoedoek disitoe 

kabar peda djam 8 malamnja. Meski 
poen ia berdaja-oepaja oentoek men- 
dapatkan itoe anak, akan tetapi sampai 
sebegitoe djaoeh tidak berhasil. 

Baroe kemarenlah si korban tim- 
boel lagi jang dengan segera djoega 

ada 

Tentang pemberhentiannja T. Soe- 
ngeb Boedihardjo. 

Madjelis Penjiaran P.N,I. toelis 
pada kita » 

Pada tanggal 21 Januari 1935 jbl. 
kami pengascroes P.N. I. tjabang Dja- 
karta menerima soerat dari salah se- 
orang anggauta kita, Soengeb Boedi- 
hardjo, anggauta no. 3. dari PN. |. 
Djakarta, soerat mana maksoednja, 
bahwa saudara terseboet moelai hari 
dan tanggal terseboet diatas, minta 
keloear dari perkoempoelan P.N.I. 
Permintaan sdr. ini disebabkan, bahwa 
keadaan jang memaksanja dan tidak 
dapat lagi memenoehi segala kewadjis 
bannja terhadap P. NN. I. 
Berhoeboeng dengan alasan sdr. ini 

jang sematjam itoe, soedah selajaknja 

PLN. L, teroetama tjabang Djakarta 
mengaboelkan: permintaannja. Perloe 
disini kami terangkan djoega, bahwa 
sdr terseboet adalah salah satoe orang 
jang telah lama mendjadi anggauta 
P.N.I. (no. 3) dansepak terdjangnjapoen 
selamanja menjenangkan, akan tetapi 
hanja sampai sebegini djaoehnja sdr. 
Soengeb Boedihardjc toeroet bergoe- 
lat membela kepentingan noesa dan 
bangsa. 

Tidak lain kami hanja mengoetjap- 
kan selamat berpindah kepada saudara 
kita itoe. $ 

na Ky ama 

3 

Deception. 
Di Alhambra 
Bioscoop. 

F:lm jang terseboet diatas itoe, ada 
lah seboeah film worstelen jang besar. 

Penglihatan waktoe bertanding sangat 
seroe, hebat, mati-matian dan bikin 

menegakkan boeloe roma penonton. 
Disebabkan beberapa scenes itoe, 

maka anak2 dilarang nonton. 
Dibelakang kelir permainan itoe, 

adalah lagi jang memegang rol. Rol 
mana dapat menoendjoekkan kepada 
kita, bagaimana orang sana mentjari 
mata oeang. . 

Dan, ... Gjika kita ada aanleg boeat 

djadi worstelaar, digambar itoe kita 
bisa tahoe tjaranja, bagaimana bela- 
Gjarnja. Tn 

Biarpoen tanggoeng boelan, boleh 

djoega film itoe dipakai iseng2. 
—9— 

Kepala rampok Moeridi 
dihoekoem 10 boelan. 

Dipotong tahanan. 

Kemaren kita telah kabarkan bahwa 
kepala rampok jang terkenal dari 
Boekit Doeri jaitoe Moeridi soedah di 
bebaskan dari toentoetan perampokan 

di Pasar Kranggan dan Cheribon. Dan 
perkara jang masih didjalankan atas 

dirinja jalah tentang pistool gelap ke- 

tika ia ditangkap di Boekit Doeri itoe 

Pesakitan moelai menjangkal bahwa 

itoe barang ada kepoenjaannja sendiri 

dan menerangkan bahwa ketika ia 

ditangkap tidak sekali-kali ia membawa 

barang tadi oleh karena ia hendak 

mengoendjoengi salah satoe familienja 

jang sedang mengadakan perkawinan. 

Setelah didengar beberapa saksi 

laloe hakim “djatoehkan hoekoeman 

atas dirinja 10 boelan pendjara potong 

tahanan 8 boelan lamanja, hingga ia 
mesti mendekam lagi selama2 boelan. 

— O— 

Perkoendjoengan Seesoehoenan 
“Solo. | 

Malamnja tanggal 30 Januari jang 
akan datang Sri Soesoehoenan akan 
diterima oleh segenapnja anggauta2 
dari Raad van Indie di gedoeng De- 
wan itoe, 

Malamnja tanggal 31 Januari Z.V.H, 
akan diterima oleh beberapa Hoofden 
dari Departement jang telah pernah 

mengoendjoengi Sri Soenan di Solo, 
Perdjamoean ini, moela-moelanja men 
dapat kesoekaran di dalam perkara 
pemilihan tempatnja oentoek menerima 

ZN.H 
Baiknja kesoekaran ini soedah bisa 

dihapoeskan oleh karena voorzitter 

dari Volksraad soedah menjediakan be 

berapa kamar dari gedoeng Volksraad 

oentoek ini maksoed, 
Sri Soenan djoega akan mengoen- 

djoengi Consul-Generaal dari England. 
cm Ya 

Perampasan jang berani. 

Dikenakan hoekoeman 
3 boelan. 

Ini pagi Landgerecht periksa perka 
ranja pesakitan Saoen berasal dari 

Tangerang jang ditoedoeh pada hari 

Saptoe jbl. di Betawi Pasar Pagi soe 

dah meiakoekan perampasan jang be- 

rani atas dirinja seorang Tionghoa     Memang menoeroet keterangan. O-   ditoelis lebih doeloe, hanja barangkali tang tocanja itoe anak soedah mandi 
Tjoei Tjia berasal dari Gang Sentiong. 

ocangnja dalam kantong dan naik 
sepeda. Djoestroe ia toeroen dari ken 
daraannja Saoen mendengar bahwa 
dalam kantongnja itoe ada ocang dan 
zonder fikir pandjang lagi laloe.ram- 
pas sadja, 

berapa pegawai politie jang lantas 
kedjar pada pesakitan dan achirnja 
tertangkap djoega, 

itoe barang tjoerian. Ini hari si pen- 

praktijk? ja, apa maoe kata tempat 

jang djadi pembitjaraan itoe tidak 

Itahoe. 

Oentoeng pada ketika itoe ada be 

Pesakitan ketika ditanjak oleh hakim 
mengakoe teroes terang dan oleh ka- 
rena ia telah dihoekoem 2 kali laloe 

boeat ini perboeatan ia didjatoehkan 
hoekoeman 3 boelan lamanja. 

0 

Apakah koerang hati-hati? 
“— Dihantam oleh kreta- 

api hinggaloeka. 
Kemaren emplacement station Le- 

mah Abang soedak terdjadi satoe ke 
tjelakaan jang hampir sadja membawa 
korban djiwa manoesia. Disitoe'entah 
lantaran apa boleh djadi djoega koe- 
rang hati2 seorang Indonesier dihantam 
oleh trein 161 hingga mendapat loeka2 
jang beroentoeng sadja tidak memba 
hajakan djiwanja. Dengan segera djoe 
ga diserahkan pada politie soepaja 
dirawat lebih djaoeh, 

my wo 

Dilindas oleh ,De Vlugge Vier”. 
Mendapat kelambatan 
dari 15 menit. 

Tadi pagi antara Tamboen dan Tji- 
karang soedah terdjadi ketjelakaan 
jang ngeri sekali dimana seorang In- 
donesier laki2 soedah dilindas oleh 
kreta-api nummer 30 jalah salah satoe 
diantara ,,De Viugge Vier”. « 

Itoe orang pada seketika itoe djoega 
telah lepaskan napasnja jang penga- 
bisan dan atas perbantoeannja trein- 
personeel ia laloe diangkoet ke Tjika- 
rang. : 

Familienja si korban jang diberi 
tahoekan dengan segera, djoega soedah 
minta soepaja itoe majit dipoelangkan 
oentoek dikoeboer sadja, permintaan 
mana soedah tentoe diloeloeskan. 

Lantaran itoe incident maka krete- 
api itoe mendapat kelambatan 15 menit 
lamanja. 

—O— 

Apa benar boleh dapat membeli ? 
Achirnja toch dihoe- 
koemlboelan. 

Satoe tahoen berselang pada politie 
ada datang seorang Indonesier tinggal 
di Kemajoran jalah Mono siapa me- 
nerangkan bahwa spedanja telah di 
tjoeri tidak ketahoean, Politie jang 
diberi tahoekan itoe laloe dengan 
sedapat-dapatnja melakoekan pengoe- 
soetan dan baroe ini ia berhasillah 
tangkap batang lehernja itoe pendjahat 
ketika ia djoestroe membersihkannja 

tjoeri jalah Siman namanja tinggal di 
Kebon Sirih diperiksa oleh Landgerecht 
dan permoelanja ia menjangkal dan 
mengatakan bahwa ia dapat beli itoe 
barang dari seorang jang tidak dikenal. 

Akan tetapi roepanja Mr. Swaab 
tidak bisa dikelaboei dan djatoehkan 
hoekoeman atas dirinja pesakitan 
1 boelan pendjara. 

Comite pembela kampoeng2 
(Betawi). 

Enha“ toelis pada kita: 
Girang hatiskami jang tidak teroem 

pama lagi, waktoe kami mendengar 

bahwa “di Tanah Tinggi telah terdiri 
comite pembela kampoeng dalam Ge 
meente Betawi. Salainnja dari hal 

straatbelasting masih banjak hal-hal 
jang memberatkan orang kampoeng. 
cempama: pening speda djadi f 2: 

tram djadi 6 cent, inilah terasa benar 

pada pendoedoek kampoeng jang 

tidak mampoe. 
Alangkah baiknja, djika comite jang 

terseboet maoe ,berichtiar melocaskan 
djoemblahnja Kiezer di Betawi. Itoelah 

kalau tidak berlawanan dengan azas 

atau partij desipline. Kami taksir dalam 
kampoeng2 lebih dari 10000 orang jg. 

ada hak mendjadi kiezer, agar kita bisa 

memilih wakil dalam Gemeente jang 

maoe menoeroet kita poenja maoe oem 

pama: sebagian hasilnja diberikan pada 

kas, dan comite bisa pilih wakil2 jang 

tahoe dan maoe kenal pada kita dan 

tahoe betoel2 keadaan di kampoeng2 

oempama: kampoeng Soemoer Batoe 
atau Klapa Garing, 

Bagaimanakah satoe. wakil mewa- 

kili orang jang tidak dikenal? tentoelah 
dalam pembitjarakan hanja korsi sadja 

Boekannja kami tidak menghargakan 

adanja lid2 Gemeente jang ada seka- 
rang apalagi toean Thamrin. 

Sepandjang hemat kami, lid2 Ge- 

meente jang soedah ada ini beloem 

boleh dikata wakilnja gemeentnaren 

Betawi, karena jang mendjadi Kiezer 
beloem ada 30pCt. 

Maka djika comite maoe berdaja oe- 

paja tentoelah akan besar goenanja bagi 

pendoedoek kampoeng. 
Betoel verhouding antara lid kaoem 

sana dan kaoem sini tidak sepadan, 

kan alasan2 dengan feiten tentoelah 
kaoem sana akan membantoe. Sebagai 
pemilihan wethouder, djika menilik 
|bandingan lid2 kaoem sana dan sini, 
tentoelah Mr, Hadi tidak djadi. :. 

Kami berseroe lagi pada comite 
jang terseboet soedilah kiranja mem-. 

perhatikan toelisan ini, teroetama toean. 

Kadar tidak asing lagi bagi pendoe- 
doek kampoeng dan penoelis sanggoep 
membantoe dengan segenap tenaga. 

Tempat jang bisa membawa. 
perkelahian. Si 

saambiltindakan.? 

Bila ditilik henar2 maka djoemblah 
nja itoe tidak koerang dari 3 rombo 
ngan dan terletaknja poen tidak ber 
djaoehan antara satoe dengan lain. 

“ Bahwa disitoe moedah sekali terbit 
perkelahian paling sedikit pertjetjokan 
ini tidak bisa disangkal lagi oleh ka 
rena disitoe orang (penonton) boleh 
berpandjak dengan memboeang sedi- 
kit bajaran, Apabila si doger itoe ada 
mendingan sedikit soedah tentoe ia 
ini diriboetkan oleh kaoem pandjakitoe. 

Semalam disitoe soedah terdjadi per 
kelahian boekan antara kaoem pandjak 
akan tetapi penonton. Doel adalah se 
orang berasal dari Bogor dan hendak 
menoedjoe ke Cheribon dengan me- 
nginap di Senen. Disitoe ia soedah 
naik diatas autobus soepaja dapat me 
lihat tandak2nja doger itoe lebih te- 
gas lagi. 

Apa tjelaka! Seorang bangsanja 
jalah Marwi menoeroet perboeatannja 

Doel itoe akan letapi dilarangnja. De 
ngan lantas sadja Marwi tantang pada 

Doel soepaja bertindjoe, ditempat jang 
gelap. Disitoelah terdjadi itoe perkela 

hian jang seroeh dimana achirnja Doel 
mendapat lueka2 berat dibagian ma- 

tanja lantaran poekoelan dengan ba- 

rang 
C.B.Z. sedangkan lawannja ke kantoor 
'politie Senen. 1 

keras. Ia lantas diangkoet ke 

RAPPORT SOESOE 
Dari tgl. 18 — 24 Jan. '34 

H. Abdoerachim Koeningan 3e klas 
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H. Djaeni Mp, Tegalparang 
H. Ach. Tabiih Mp. Tegeip” 3e 
Abdoeisomad Mp. Tegalp”. 3e 
Tjan Peng Hong retekoan 
H. Marzoeki 
H. Achmad Marzoeki Mp. 

Mp. T'parang 3e , 

», 

3e 5 
Pela Lama 3e ., 

Tegalparang 2e 
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Melk. Mr.-Cor. Bidara Tjina le 
Boer. Swaga Gg. Boentoe no. 6 le 
Melkerij Radio Koeningan 
H. Abas 
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Melk. Makassar Bzorgsweg le 
H. Saali Djati Padang 
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Me 

H. Abd. Wahab Mp. Tegalp. 2e , 

H.Nawi  K'bata Lt. Agoeng 3e 

H. Nawi Mp. 5 Tegal parang 2e 
— O— 

  

  

“ 

. NEDERLAND 

Sri Ratoe dan Poeteri Juliana. 
Pesiar naik speda. 

Den Haag, 28 Jan. (Aneta). Mes- " 
kipoen hawa ada sangat dingin, Sri 
Ratoe dan Poeteri Juliana pergi pesiar 
naik speda, 

Dapat bintang. 

Den Haag, 28 Jan. (Aneta). Di' 
angkat sebagai Ridder in de orde van 
Oranje-Nassau dengan dihiasi pedang, 
Kapitein H. Molenbrugge, bekas oi- 
ficier dari balatentara di Indonesia, 

tara Militaire Politie di Curacao. 

Berlijn—Moskou—Tokio 
Tidak bersaing 
dengan K.L.M. 

Den Haag, 28 Jan. (Aneta 
Deutsche Lufthansa (maskapai per 
bangangan Deutsehland| menerangk: 
waktoe ditanja, bahwa maskapati 
tidak mempoenjai perniatan oento 
melaloei djalan penerbangan ke Indo- 
nesia, seperti apa jang soedah 'dik 
barkan terlebih doeloe, Ea 

Maskapai itoe hendak mengadakz     Jang terseboet belakangan ini taroeh tetapi toch kalau kaoem kita madjoe- 
perhoeboengan dari Berlijn via Sovi 
Rusland ke Tokio, "3 
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Apakah polittetidak bi 

Siapa jang iseng2 djalan2 di Gar- 
doe Pompa Senen dari djaoeh djoega 
soedah mendengar soeara tetaboehan 
jalah dari doger dan lain2nja, tonto- 
nan mana maksoednja mentjari oeang 
dengan djalan demikian. Tontonan itoe 
bermain dengan sesdekanja jalah ada 
jang sampai djam 1 malam. 
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ampir selesai. Penonton me- 
oe poetoesannja Raad van Jus- 

   geri atau Bapa Tere be: 

              

    

mboeboehi komentar, d 
« membikin pemandangan 
timboel keloear dari perkara itoe 
soal-djawab didepan pengadilan 

2 : 

   

    

  

      

   

        

“meloeap keatas". 2 
Apakah ini ada satoe ,,crimepassi- 

e”, kedjahatan jang tersoeroeng 
keberahian ? seperti ka 

| eursinge "pembelanja terdaku 
'Noie? Apakah ini ada satoe kedjahatan, 

    

   

  

   

    

  

ng tersoeroeng oleh kemelaratan dan 

ndjoerkan oleh kenafsoean amarah ? 

.. Mr, Besar, pembela terdakwa2 Indo- 
| nesia, kata, bahwa ia merasa soekoer 

sekali mendjadi pembelanja pemboe- 
.noeh2 jang berasal dari tempat, dima 

na ia sendiri djoega dilahirkan. rDan 

| begitoe ia bisa dapat tahoe dan me- 
ngerti betoel, alasan2 mereka itoe 

| hingga berboeat kedjahatan itoe, Me- 
—..reka itoe jang hidoep dalam kemeJara 

   

      

  

   
    

    

   

        

   

   
   

  

' omongan dan djandjian dapat oepah, 

.jangmana lebih besar dari apa jang: 

  

   
   
   

| Akan tetapi pendakwa oemoem, Of- 
— ficiervan Justitie, Mr. Jonkers, anggap 

kedjahatan ini dilakoekan oleh orang2 
    

  

    

          

oentoek pergaoelan oemoem, tidak di 

“inginkan hidoep lebih lama dalam per 

gaoelan orang banjak disini, karena 

ereka itoe telah mempertoendjoekkan 

sifat2 jang tidak boleh diseboet ke- 

| manoesiaan lagi. Dengan dipikir le- 

— bih doeloe, dengan mentjari segala 

                    

   
    

      

  

| djahatan itoe, dengan mentjari bantoe 

'annja doekoen ... jak 

|. Het Doekoen-kwaad.. . .! 

              

. pertjaja kepada doekoen ! 

Oh, begitoelah pertimbangannja pe 

' noelis soerat kabarpers poetih, soeng 

' goeh bodo bangsa Indonesia itoe. 

,In die stad (Semarang) concen- 

        

  

      

  

  

   

  

    

   

  

    

  

   

   

       

beschaving nu reeds meer dan drie 

king ziet ze, gebruikt ze als ze er 

geld voor heeft,zij leeit er midden in. 

H “Maaf s0. 3 : 

kesopanan Barat itoe telah tiga abad 

lamanja poesatkan dan pertoendjoek 

'kan hasil2nja. Pendoedoek (anak: 

| negeri| lihat semoea itoe, pergoe- 

nakan semoea itoe kalau mempoe- 

njai ecang oentoek itoe, 'hidoep di- 

tengah-tengahnja itoe, : 

| Akantetapi:..) 3 

| Dan itoe akan tetapi“ mesti dite 

' .roeskan dengan keheranan barangkali. 

| bahwa masih djoega bangsa Indonesia 

|. toe pertjaja pada doekoen, pada dji- 

| — oentoek kedjahatan. 
2. Bodoh ? 1. 

  'sa-Indonesia 

leh bangsa Barat, 

Apakah bangsa Indonesia sadja jg 

doeloe 

na2“ dan ,hocus-pocus" ? 
Sajang, amat sajang, .. 

hoekoem sifat sesama  manoesia 
itoe, bahwa disini, di Indonesia, sering 

'kebandjiran soerat-soerat kabar dari 

—. Europa dan Amerika, jang moeatkan| 

kabar-kabar dari kedjadian dalam 

- pergaoelan Barat itoe, jang boekan 

sadja bersamaan, d 

ebih mengherankan pembatjanja se- 

moea, Timoer dan Barat, dari pada ini 

perkara-Born. PIR MAN OA 
| In Europa? Daar struikel je over 

' doekoens, mannen en vrouwen, waar 

“yan enkelen zelis meer verdienen dan 

| eerlijke menschen”, begitoelah sam- 

boetannja salah seorang pemoedakita 

jang baroe datang dari negeri Barat, 

setelah tinggal disitoe beberapa tahoen 

lamanja, 

EUROPA 
Tidak boleh melajang diatas 

kota Parys, 
Berpajoeng sebeloem 
nja hoedjan. . ea 

  

aris, 28 Jan. |Aneta-Transoce- ! 
Staatscourant jang officieel me- 

Oeatkan satoe poetoesan “didalam 

————— |terbang boleh melajang diatas kota 
'Parifs 

    

    

              

kita| 

apa2 |di 

5 mandagan singkat adalah : Ken) 
oesoekan dari perkawinan tjampoe-jbi 

| tan mendjadi boetek pikirannja oleh|ngadilan Militair bebaskan bekas -mi- 

|. mereka itoe pernah impikan selama jpe 
.. hidoepnja. | 

jang sociaal-abnormaal, jang berbahaja |paling lama 3 tahoen. (Enteng betoel !) 

| apa jang bisa menggampangkan ke-| : 

Kedjahatannja doekoen, berbahajanja 

| streert en etaleert de Westersche| 

eeuwen hare producten. De bevol-| 

(Dikota itoe — kota Semarang — 

| mat, oentoek kebaikan, tapi djoega 

— Bagaimana kaoem penghoekoem Si 

fat sesama manoesia poenja .soeka. 

| Tapi apakah dikiranja, tjoema bang 
sadja, jang soedah lebih 

| dari tiga abad lamanja diperentah o- 

: tidak maoe lepas- 

- kan kepertjajaan kepada .doekoen” ? 

berboeat kedjahatan dengan mentjari 
pertolongannja doekoen, jg. 

| dikiranja bisa bekerdja dengan ,g0€- 

: &. bagi 
2 toean2 journalist dan kaoem  peng- 

akan tetapi atjapkali | 

  

NRP NNnap ng 

  

  

u militair, dilarang oentoek terbang 
di atas kota Parijs. 
Sampai Waktoe sekarang, mesin2 

  

dari 1000 meter tingginja. 

PEN ana mata 

  

maoepoen -mesin terbang angkoetan (——. 

itoe djika mereka terbang lebih| 

     Kan 

Ye ' 
— Lan 

/A Y 
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Pemerintah sedang 

'Boekarest, 28 Jan @Aneta- 
uuter) Seloeroeh negeri. Roemania 

Jiserang oleh penjakit influenza, mes- 
kipoen sakitnja betoel tidak begitoe 
heibat atau mengoeatirkan. 

| 6G orang minister. djoega kena pe-| 
it itoe, sehingga persidangan ka- 
st mesti diperlambatkan sampai di 

hirnja minggoe ini. 
eriboe-riboe pegawai2tidak masoek 

'ke kantor, di banjak tempat tempat2, 
sekolahan ditoetoep. 

Kaoem pemberontak di Spanie. 

Na Tidak dianiaja. 
“Madrid, 28 Jan. (Aneta-Havas). 
Gouverneur dari daerah Asturia mem- 
'bantah dengan formeel  perkabaran 
'bahwa Kaoem pemberontak jang se- 
karang ada di dalam pendjara. 
Ikatanja dianiaja sebagai pembalesan 
sakit hati, 

Menghoekoem kaoem pemberontak. 
| Barcelona, 28 Jan. (Aneta). Pe- 

     

      

    

   
    
     

    

      

   

        

    

Inister Santalo dari hoekoeman atas 

toedoehan bahwa ia toeroet dalam 
pemberontakan jang paling belakang. 
“ Pengadilan itoe soedah mendjatoeh 

kan atas dirinja 177 orang dari Cata 

lonie jang toeroet dalam pemberon 
takan ini, dengan hoekoeman pendjara 

   

|. Bertamoe pada Mussolini. 
| 'Roma, 28 Jan. (Aneta) Voorzitter 

Idari Tweede Kamer di Nederland, 

diterima oleh Mussolini. 

Naa AZIA 

| Penjakit Malaria di poelau 
“Selong... 

Lebih dari80000orang 
1 mati 

Colombo, 29 Jan. (Aneta) me- 
Inoeroet taksiran2 jang paling bela 
kang, di poelau Selong soedah ada 
lebih dari pada 8000 orang mati ka 

rena penjakit malaria. 
Di district Kegalie, saban hari ada. 

k.l. 100 anak2 jang mati. 
Kebanjakan korban2nja dari ini 

penjakit, jalah anak2 kerjil. 

Chiang Kai Shek dan Japan. 
Tokio, 29 Jan, (Aneta-iwaki) Di 

kabarkan bahwa pada tanggal 29 
Januari (djadi ini hari) akan diada- 
kan pembitjaraan diantara Generaal 

Chiang Kai Shek- dan Wang Ching 
Wei dari Tiongkok dengan Ariyoshi 

dan Suzuki dari Japan. 

Soepaja djangan berkelahi lagi. 
'Tokio, 28 Jan. (Aneta). Luitenant- 

Kolonel Takahashi, attache militair 
dari Oetoesan Japan di Shanghai dan 
wakil dari Generaal Soeng Che Yuan 
dan ' Yin Tuns, Viec-President dari 
Dewan militair di Peiping, ambil poe- 
toesan oentoek mengadakan pembitja 
raan diantara wakil2 balatentara Japan 
dan Tiongkok oentoek mengadakan 
atoeran2 jg akan mentjegah perkelahian 
di dalam tempo jang akan datang. 

— Kabar dari Charchar. 
Peiping, 28 Jan. (Aneta-Havas). 
Keadaan di Kalgan ada tentram 

.Isekali. Rena 
.Mesin2 terbang Japan masih me- 

ngintip keadaannja bala-tentara Tiong 
kok, sedahg pembitjaraan teroes di- 
lakoekan, . 

sebagai naspel nanti, gratic| / Penjakit influenza Roumania. '| | 

toean Jhr. Mr. Ruys de Beerenrouck, (sesoedahnja membitjarakan oeroesan 

ada, Kemaren ia mengoendjoengi be- 

Achirnja itoe pertandingan boksen 
di Bandoeng. 

- Orang masih ingat waktoe tanggal 
2 September 1934 di Bandoeng soedah 
diadakan pertandingan boksen jang 
berkesoedahan mengerikan sekali, se- 
hingga bokser Young Santos dipoekoel 
sampai knock out dan :terdempar ke- 
papan hingga ia djatoeh sakit dan roe 
sak toebuehnja. Oleh sebab itoe ter: 
paksa ia dirawat dalam roemah sakit. 

Ini hari Aneta dari Bandoeng me- 
ngabarkan Young 'Sontos. terseboet 
Soedah semboeh dari sakitnja dan 
soedah meninggalkan roemah sakit. 
Hampir lima boelan diroemah sakit 
sebab kesoedahan dari boksen soeng- 
goeh pengalaman jang. tidak menje- 
nangkan djoega. : 

Mendirikan fabriek sajoeran 
—. dalam kaleng. 

Toean .Tieleman, firmant dari itoe 
Firma jang terkena dari Tieleman & 

Dros, mempoenjai niatafi oentoek 
mendirikan  satoe fabriek oentoek 
membikin conserven atau sajoeran2 
dan lain2 barang makanan di dalam 
kaleng. 

Oentoek ini maksoed sekarang se- 
dang dilakoekan di beberapa tempat 
di tanah Djawa, diantara mana di tem- 
pat Friesche Boerderij , Dirkshoeve” 
di dekat Tjimahi. 

— OI — 

Gouverneur Btjeh dan Leger des 
Heils. 

Gouverneur van Aken dari Atjeh 

karet diistana Gambir, pergi ke Ban- 
doeng, dimana sekarang poela masih 

berapa pendirian dari bala tentara ke- 

selamatan, bibawah pimpinan Com- 
mandant de Groot, 
Gowverneur ini sangat menghargakan 

pekerdjaannja Balatentara ini. 

Djika soedah datang waktoenja. 

Mintapensioen. 

Prof. J. van Gelderen, goeroe tinggi 
loear biasa dalam iimoe economie di 
Rechtshoogeschool di Bejawi, diberhen 

hormat, moelai tanggal 31 Januari jad, 
Dr. Brokx, Hoofdamtenaar buiten 

werkelijken dienst, waktoe doeloe As- 

sistent-Resident ter beschikking dari 
Gowverneur Sumatra-Timoer, diberen 

tikan dengan hormat. atas permintaan 

nja sendiri moelai tg, 28 Fubr. 1935. 

G.HJ, Berkenkamp, idem, waktOe 

doeloe Burgemeester dari Makassar 

idem, moelai tanggal 31 Januari 1935. 

Goeroe di atas motor, 
menoebroek deeleman, 

Menoeroet A,I.D., djoeragan Minta- 
disastra, seorang goeroe di Tasikma 
laja sedang naik motorfiets soedah me 
noebroek seboeah deeleman, 

la djatoeh pingsan dan mendapat 
loeka disebelah kepalanja. Dengan o- 
taknja tergontjang (hersenschudding) 
ia dirawat keroemah sakit Tasikmalaja. 

Nationale Jeugdstorm. 

Bala-tentara Pemoeka 
Fascist. 

Didalam persidangan Nationaal So- 
cialistiche Bond di Bandoeng, soedah 
ditetapkan dasar2nja oentoek mendiri 
kan satoe Nationale Jeugdstorm atau 
satoe bala-tentara jang akan terdiri 

Idari pemoeda2 Kaoem Fascist, menoe 
roet organisatie itoe di Nederland. 

  

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 Europo sehingga 

15 taon dan mempoenjai banjak soe- 
rat2 poedjian. Bueat orang tida mampot 
boleh berdame dapet harga sampe 
menjenangken. Gigi2 palsoe jang tida 
enak dipakenja terbikin dari lain" beng- 
Kel ronde) saja sanggoep betoelin 

sampe senang dipakenja, 
Djoeal obat sakit gigi tanggoeng 10 

mnuut bisa semboe per botol 5 Gr, 

f 1,25, Poeder gigi bikin kocat dan 
mengilapken gigi per botol 20 Gr. f 1,25. 

per botol 5 Gr. f 2,50.— 

1-5 taon. 

| Obat mata orang toea oesia 50-70 
taon mata tida awas pake ini bisa terang 

"Terima pekerdjaan sepoe Duitschland 
mas doekat atawa Dobble garantie 

(Aneta) 

Masoek ke Indonesia, 
“Dari angka2 pemasoekan orang di 

Tandjoeng Priok, kelihatan bahwa di 
Idalam tahoen 1934 ada 29.020, orang 
jang datang masoek di kota Betawi 
(tahoen 1933 ada 25.670.) 
6517 orang mintak permisie oentoek 
masoek (tahoen 1933 ada 5.384.). 

Jang diberikan izin oentoek masoek 
disini ada 4.033 (tahoen 1933 ada 
3.547) : 

6 orang tidak diberi izin oentoek 
masoek (tahoen 1933 ada 9.) 

Dari mereka jang diberikan izin 
centoek masoek dan berdiam oentoek 
sementara waktoe disini, ada 211 jang 
pergi lagi (tahoen 1933 ada 239,J: 

Jang tetap maoe berdiam disini ada 
272 (tahoen 1933 ada 340). 

1934 ada 574,000 (tahoen 1933 ada 
482,000) dan bersih 153,0C0 (tahoen 
1933 ada 132.000). 

Dari 4.033 mereka jang maoe ber 
diam tetap disini, bisa dipisahkan ada 
1.556 orang Belanda, 259 lain orang2     mana semoea mesin mesin terbang 

: 
a 

  

  

BR 

cedara Singapore Australia. 
Mesin-terbang dari iraskapai @an- 

tas (maskapai Australia) jang baroe, 
type D.li. 86 dengan mana didalam 
minggoe jang baroe laloe diadakan 
penerbangan oentoek pertama kali ke 
Port-Darwin, hari Minggoe jang be- 
loem laloe soedah sampai kembali di 
Singapore. 9 

Sekarang mesin terbang ini akan 
berdiam di Singapore oentoek semen 

     

       

   

      

     
    

  

   

mu |orang Tionghoa, 112 bangsa Arab, 
| Ar 1104 lain2 bangsa Timoer. 

'Dari 4 542 lain orang2 dari Euro- 
pa, ada 2.306 orang Inggeris, 972 
dari Amerika, 423 dari Duitschland, 

|197 orarg dar: Frankrijk, 115 dari, 
Italie. 

Dari mereka 6517 orang jang minta 
imasoek ada. 2510 orang laki2 dan 
2151 orang perempoean dan 1856 anak 
anak. 

. Perhoeboengan 

  

Akan 

dibikin betoel lagi. 

  

tara waktoe oentoek dirobah dan 

“Penerangan diantara Singapore dan 
Port-Darwin, sekarang dilakoekan oleh 
mesin terbang .,,Arethusa“ jang tadi 
pagi poekoel setengah 9 soedah sam 

ipai di Tjililitan, kemoedian teroes 

  

terbang lagi ke Soerabaja. 

  

  

Rebo, 30 Januari “35. : 
Lelang di 

zen s 

oleh Hooper :   oleh John Pryce. 

roemahnja toean C.E. 
Naidten di Kramat Pav. 59 oleh Fran- 

— IE. Vodegel di Kebon Sirih 47, 

Lelang Comm, di Tanahabang W. 54 

  

tikan atas permintaannja sendiri dengan) 

  

BEDAK 
MUGUET 

    

  

tinggi. 

1 

Begitoe banjak dapat poedjian dari orang jang terpladjar 

Itoe sebabnja kwaliteit Bedak "MUGUET" ada 
speciaal. : 3 

Tjoba saksikan poedjian dibawah ini : 

pa betoel bedak ,MUGUET“ wanginja jang haloes sekali dan 
djikalau dipake sesoedahnja keloear keringat, moeka rasanja dingin. 

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

Bij warm en drukkend weer, dat hevige transpiratie 

veroorzaakt, geeft deze bedak het lichaam verkoeling. 

Verscheidene gunstige getuigschriften zagen wij van 

perssnen, die deze bedak gebruiken, 

JAVA-BODE ddo. 10 Maart 1934: 

Deze bedak heeft een zeer aangenamen reuk en 
verschilt ddaarin met andere soorten, dat rij niet 

kleeft, geschikt is voor verwijdering van sproeten 

en puistjes en tevens een bloedstelpend middel is. 

FABRIEK BEDAK ,,MUGUET"” 
Hoofd-Agent diseloeroeh Indonesia : 

N-V. HANDEL MY”KIAN GWAN' 
BATAVIA 

Import-Afdeeling Telefoon 1493 Bt.   
  

Penerimaan beanja didalam tahoen |   dari Europa, 59 orang Japarf, 1.943 
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KIMONO BADMANTEL   

BELANDJA ZONDER BAJAR 

Orang jang belandja antara tg. 
10 Februari sampai 10 Maart 

WANG PEMBELI AKAN DIKASI KOMBALI 

3 HARI 

1935 

(Di bajar penoeh zonder potongan apa2). 

  

PEMBELI BERHAK 100 Y, 
MENDAPAT WANGNJA KOMBALI 

KEOENTOENGAN BESAR 

BOEAT KENALKAN ROEPA2 BARANG JANG 

Hari jang 3 (tiga) itoe 
ditetapkan nanti dengan Tjaboetan jang kita 
sendiri tidak mengetahoei dan dizegel dalam 
envelop jang ferlcefoep. Oleh foean NOTARIS 
G.H. Thomas sendiri serta disaksikan oleh pers, 
pada tanggal 31 Januari 1935 hari Kemis. 

OENTOEK PUBLIEK 

KITA IMPORT SENDIRI 

  

djoega boeat pembeli diloear 
Java dan Madoera 

Hs Verg. DJOHAN-DJOHOR 
PASAR SENEN No. 158 — 160 

| ATOERAN INI BERLAKOE . 

BOEAT KEPERLOFAN ROEMAH TANGGA 

BAT-C. 

» 
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Ini malem dan malem 

brikoetnja 

alzer fuer Dich" 
DENGEN 

Louis Gravsurd! Cammilla Horn Peinz Riihmann— 

| Maria Sazarina sebagi hoofdrollen 

Orang ta kei terpihgkel-pingkel ketawa sampe sakit peroet 
kaloe meliat Heinz Riihman dalem ini film. 

Soenggoeh ini film bagoes boeat penghiboer hati. 
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Nada iii Aa ddafa 

CINEMA PALACE 
Ini Pra pengabisan 

Boeat ilangkan pikiran jang koesoet, saksikan Film Belanda 
jang besar en kotjak. 

MALLE -GEVALLEN« 
Sanget kotjak, loetjoe. Menarik dalam bahasa Belanda. 
  

Besok malem 

dengan CLAUDETTE CORBERT 

CENTRALE BIOSCOPE 
r.. Cornelis 
  

  

Boeat hari SENEN 28 dan SELASA 29 Januari 1935 

 Programma besar! 
Programma Natan biasa boeat kasi kesenangan dada sekalian 

penonton. 

UN esa TOM MIX 

TERROR PR 
(Pengoeberan pendjahat) 

dalem 

Kedsea. Seris baroe ! Serie-film jang paling djempol! Jang 
paling ramee! 

KE BLEEO daa ke 10 

THERED RIDER” 
dengen BUCK: JONES 

»sCLEOPATRA" 
nonowagonegaNggeNNNa Leg anoN 
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Sawah Besar ng 

Pe bengfoeran 

boeat hari 

Januari 1935 

HE CONOUVERED 
ON Mina WAY: TO THE 

Bui fameistepped 
Ni KAA TA La ate te lusa 
Stem ten lake 
threw him sfor    

Story by Nat Pe 
- Directedby Lew5. 

duced by Bryam La 

Imprimg 

   

   

  

Senen 

28 dan Selasa 29 

    

Pa 2 : aa 

  

  

GLOBE THEATER 
Ini malem dan malem brikoetnja 

  

  

AL icinoo co -tu-mauani 
Lihat dan dengarlah .Kay Francis dalam ini film terbantoe oleh 

Ricardo Cortez, dimana mereka kembali ber-sama2 bermain. 
la 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 kemoeliaan...., 
Satoe film jang romantiek serta penoeh dengan pemandangan 

jang menarik hati.   
m
u
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HOLLYW 00 OD T 'THBATER 
PN Te ah BATAVIA 

INI MALEM DAN BESOK MALEM 

Aken dipertoendjoeken samboengannja 

THE WHISPERING SHADOW 
(SI BAJANGAN ITAM) 

Satoe seriefilm jang loear biasa dan heibat dengen BELA LU- 
. GOSI (Si Moeka Iblis) dalem hoofdrol. 2 

Inget! Boeat ini seriefilm ada disediaken prijsvraag: ,,Siapakah 
adanja Si Bajang Itam?“ Boeat dapet katerangan lebih djaoe 

batjalah programmanja, jang disebarken ini hari. 

episode 5/8 

  

Moelai nga 30 Januari dan malem berikoetnja akan diper- 
toendjoeken DUBBEL PROGRAMMA jaitoe: 

TOM MIX »TERROR TRAIL“ 

dan 

GEORGE SIDNEY dan CHARLIE MURRAY dalem 

COHEN & KELLYS IN TROUBLE 

dalem 

Senen Bat-C. 

Boeat hari SENEN 28 dan SELASA 29 Januari '35 

RICHARD DIX 
Djempolan acteur jang paling terkenal dalem Vanishing Race- 

Cimaron. Kombali ia kasi liat actienja dalem Metro 

Hari Paibalesan 
(DAY OF RECKONING) 

DIBANTOE OLEH 

MADGF EVANS 
s CONWAY TEARLE 

Perklaian diatas woewoengan dari pendjara antara RICHARD 
DIX dan CONWAY TEARLE, ngeri betoel. 

Satoe. film jang berharga boeat di liat dan bikin penonton tet- 
haroe meliat MADGE EVANS djalanken rolnja dengen RICHARD 

DIX sabagi dia poenja leading-man. 
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Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji 

Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

- Oplaag 6000 Exemplaren 
Dikirim pertjoemah kepada leden P: P. B B. dan San oleh langganan? 
PELAN bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga abonnement boeat Hindia. 
f 5.— setaon atawa 12 nomer, (2,50 setengah taon atawa 6 nomer, pem- 
bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon atawa 6 nomer. 

Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie. 
Menghadepi hasil besar dan menjenangkenj tariefnja rendah dan berlang- 

. ganan dapet rabat banjak berhoeboeng dengan djaman soesa. 
| Ingetlah, kalangan Regentschapsraad atawa Reg. Werken Baen 

oleh Regenten, jang kebanjakan memimpin tjabang P. P. B. B. bisa men- 
djadi lapangan advertentie djoega 
Perminta'an langganan atawa pertjontoan Pemimpin, mocat adver- 
tentie afawa farief, serta masoek lid P, P. B. B, toelis pada. 

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

TAI 

Electrische .- Drukkerij 

» PENGHAREPAN« 
Oude Kerkhofweg 36. — 

Mentjitak dari 

sampai besar. 

Pertjitakan kita 

Bandoeng 

pererdjaan ketjil 

ada berarti kuast: 

LAI “4 : nesier 

FA WR Pa 
sekolahan in de kost, oentoek.F 25 

seboelan. Semoea vrij, djoega pera- 

watan Gjika sakit. 

Soerat2 kepada Administratie 

dari ini soerat kabar, 
  

  

      

PA an 
V. H. NAIMIN 

Moekanja Station Bandoeng 

BOT oa 

Soeatoe HOTEL jang terkenal banjak 
poedjian dari tetamoe segala Bangsa. 

Pemandangan loeas, rawatannja ba- 
goes dan bersih, diongos-djongos 
radjin dan tjepat meng: eroes tetamoe 
tentoe menjenangkan uan kita tida 
aken poedji Hotel sei adai harap di 
saksikan sadja, 

Terletaknja HOTEL di Cenirumuja 
KOTA andoeng, 

Tarief kamar 
menoercet z1man. 

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

paling rendah dan 

Memoedjikan dengan hormat, 

De Eigenaar 

A. WACHIT 

MAA AI 
  

   
  

  
Ini ketjap kelocaran cooperatie , Boedi 
Istri" Mamondjaja, jang soedah ter- 
kenal di mana-mana tempat. 

Rasanja boleh saksiken se idiri tjoba 
lah Toean-toean dan Njonja - njonja, 

Amibil boeat satoe kali pertjobaari 
tentoe akan menjenangken selama-lama- 
nja, 

Djoega mendjoeal dodo ssben dan 
belingbing. 

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

M. RAMIN 
Tanah Tinggi Gang Bantam 

Roemah No, S5A 303 
Batavia” Centrum 

Djoega bisa beli pada: 

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

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

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

Mendjoeal ketjap Tjiamis tjap Kew- 
bang, Rasanja tidak oesah dipoedji lagi. 
Polehlah 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,       
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.ifoe angan2: doenia zondser oeang. 1 

La 5 - 

    

  

see , 1935 'Tahoen ke 
NS 

  

R7 

  
deaal dalam Pw. Soe 
mengambil pemandan   

5 a zonder -oeang”, ji 
ikkan seperloenja seperti be- 

De wereld zonder 'geld atau doe 
zonder oeang, begitoelah menoe- 
pendapatannja Edward Bellamy, 

  

landa, bisa kedjadian, dan malah 
bisa mendjadi poko dari adanja 

esalamatan-oemoem dan perdamaian 
  

enia selama2nja. KS 
Bagaimana bisa kedjadian, kalau 

p der Gene TN» 
eroesaha'an moesti dinatlo 

itoe jang semoea peroesaha 
. masih dalam tangannja orang 

mesti dipegang oleh pe- 

djoega pemerentahan, atawa 
h kita bilang di sini sogatoe pe- 
ahan, jang ambil over semoea 
aha'an kalau tjaranja bekerdja 

sekarang, menoeroet pikiran 
.djoega tidak bisa djalan, se- 

oe peroesaha'an mesti membajari 
#kang toekangnja, “beli barang-ba- 

rang pembikinannja pada pembeli. 
“ Semoea itoe  djadi . mesti “pakai 
cang, boekan? Dus tidak bisa djalan 

Bellamy maoce jang penghasilan dari 
roesahaan  moesti diserahkan pada 
doedoek, jang perloe pakai itoe 

“barang. 

  

   
   
   

  

   

  

    
    

    

     
   

    

   
    

   

  

$: 

ifoe oeang ada jang mendjadikan soe- 

1 

   

| oedara, kekoerangan 

      

Nan 

l dijar 
kelebihan -barang2 roemah tangga dan: 

  

   

   

toe tempat distributis  djoega 

k beras, fabriek roti, fabriek 
, peroesahaan boemboe2, se- 

andainja soedah dinasionaliseerd oleh 
seatoe pemerintahan. Nan 
Orang-orang jang bekerdja di itoe 

ek, tidak. dapatkan oepah beroepa 
ang. Oeang toch soedah tidak lakoe 

dalam doenia jang diatoer seperti 

rang d. toe bond, -dengan 
a ia bisa lever pada satoe distri- 
eplaats, dimana ia bisa dapatkan 

rang makanan seperloenja, poen 
bisa “dapatkan lain barang oentoek 
keperloean hidoepnja. , 

Kalau menoeroet itoe boekoe, adanja 
penghematan2, tidak “bisa ' toeloeng 

dan orangnja . kerdja. masih selaloe 
dak senang... .. 

dari pada itoe,  nationalisatie 
maocekan oleh Beliamy, bisa 
angkan concurrentie atau per- 

g ini orang2 pandai pada 
bisa hindar dari malaise. Ada didaja 

kan bea invoer, koerangkan atau po- 
tong gadjih dan oepah. Semoea itoe 

tidak bisa memperbaiki crisis. 
“Menoeroet: anggapannja Bellamy, 

atoe halangan besar. 1 
“Dari sebab itoe pertama kali kalau 

menoeroet anggapannja Bellamy, ha-' 
roes - oeang dihapoeskan sadja dari 
ini doenia. 1 6 5 

Dari adanja itoe oeang, soedah me 
njebabkan banjak roemah kosong, ba 
njak kelebihan barang makanan, banjak 

in2 lagi, sedang diantara manoesia 
ada banjak jang djembel, banjak jang 
tidak mempoenjai roemah, tidoer di 

anan, kekoe- 
rangan pakaian, sedang Iain fihak ada 
mentara banjak sadja jang kelebihan 

makanan kelebihan pakaian kelebihan 
roemah2 kosong dan lain2 lagi, 

. Kalau zonder ada oeang, kalau oeang 
oe tidak digelindingkan, tentoe tidak 

pai ada kedjadian begitoe, artinja 
ak ada jang kaja. Semoea mempoe 

  

at soepaja satoe-satoenja manoe 
idak dapatkan lebih: boeat hi- 

, haroes sesoeatoe pemerenta 

   
    

ek dari boekoenja Bellamy ten|song,  djoega | 
janglorang jg. poenja lebih dari semestinja. 

   

  

t gantinja oeang| 

memikirkan, tjaranja soepaja ini doevia |' 

oepajakan boeat membatasi invoer, naik: 

  

      

   

' Doenia zonder ocang. 

| Pemandzngan dari bo oenja Bellamy. 
tidak nanti ada kekoerangan 

ikanan tidak nanti 'ada roemah ko- 
, “djoega tidak nanti akan ada 

| Satoe ideaal seperti jang diangan- 
jetgn rentan Bellamy, apakah bisa 
ikedjadian ? 
| Ini katanja bisa dilakoekan, kalau 
'peroesahaan2 itoe. bekerdja sama2 de 
ngan pembagian barang itoe dibikin 
sama. Dengan kasarannja, kalau soea- 
toe kota ada pendoedoeknja 300.000 
djiwa, fabriek makanan atau alat-alat 
makanan tidak bikin lebih dari 300.000 
'piring makanan, djoega temponja di 

| pastikan jang fabriek pakaian boleh 
'membikin 300.000 stel pakaian enz. 
enz- 

Terhadap kaoem perempoean dan 
anak anak, Beliamy poenja angan 
angan ada begini, | 6 

Kalau seorang perempoean mendjadi 
iboe, itoe bisa dibebaskan dari kewa- 
djibannja bekerdja boeat pemerentahan, 
tapi ia diwadjibkan memelihara anak- 
nja sampai itoeanak oemoer 7 tahoen. 
Selama itoe, si iboe dapatkan bon boeat 
hidoepnja dan djoega boeat keperloean 
'perawatan si anak. Dengan itoe bon, 
jang dianggap itoe perempoean hoe- 
tang sama pemerentah—atau pergaoe- 
Jan hidoep bersama 2 —kemoedian akan 
bisa dikembalikan dengan lever ke- 

#koeatannja., 
“Anak2 jang soedah oemoer 7 tahoen: 
mesti sekolah, teroes sampai ia 'her- 
oesia 19 tahoen, Sesoedahnja oesia 19 
tahoen sampai 21 tahoer, orang mee- 
da itoe, tidak perdoeli perempoear 
atau lelaki, mesti beladjar bekerdja 
ditempat. pekerdjaan atau  diperoesa- 
haan jang: mereka soekai menoeroet: 
kepandaian jang didapatkan dan se- 
kolahan. Maan t 

Boeat. orang2 moeda, jang maocebe 
ladjar .pengetahocan tinggi, bisa dika 
sih izin verlof dan selama verfof itoe 
mereka mesti “beladjar dan kepandai 
annja kemoedian mesti dipeladjarkan 
oentoek oemoem. | | 

“Dari oemoer 21 tahoen sampai 45, 
'djadi orang diwadjibkan kerdja, sesoe 
dahnja oemoer 55 tahoen,. orang bo- 
leh mengaso sebagai reserve, jaitoe ka 
lau ada bentjana mereka masih boleh 
dikerdjakan, tapi sesoedahnja oemoer 
55. tahoen, orang dimerdekakan - dari 
itoe pekerdjaan dan kewadjiban terha 
dap pada pemerentah. “ 
Dengan begitoe maka tiap2 pendoe 

doek bisa dapatkan ketjoekoepjan boe 
at hidoepnja, tidak oesah mem kirkan 
dihari kemoedian, karena dirinja soe- 
dah diatoer oleh pemerintah dan soe 
dah ada batasnja orang bekerdja dan 
ada watasnja orang mengaso. 

Tiap2 orangjang lever kekoeatannja 
bekerdja begitoe padaitoe peroesahaan2 
'oemoem (nationale machines), akan 
dapatkan bagian sama rata dari apa 
jang dikerdjakan oleh fabriek, di ma 
na orang itoe bekerdja, dus tidak per 

hasilan negeri. 

dan tiap2 orang mesti bekerdja boeat 
negeri, 5 

' Semoea orang jang bekerdja boeat 

toek hidoepnja sama-rata. 
“ Ketjerdikan atau kepandaian orang, 
jang meskipoen kepandaian loear biasa 
tjoema boeat menenicekan ia poenja 
kewadjiban terhadap pada regeri, 

Boeat didjaman sekarang pembagi- 
an begini hanja terdapat diantara bi 
natang atau hewan. Orang tidak bisa 
menghoekoem seekor andjing, kalau 
ia tidak bekerdja sebagai kekoeatan 
nja koeda, jang tjoema maoe beker 
dja sekekoeatan andjing. 

Apakah ada daja-oepaja boeat meng 
giatkan orang bekerdja? 

Seperti keada'an sekarang, orang be 
kerdja keras soepaja bisa mergoem- 
poelkan harta benda banjak dan bela- 

paja “gampang tjarinja sesoeap nasi. 
aja. oepaja begitoe atau soeatoe 

AE 

Pemerintahan djadi moesti paksa pa 
da tiap2 onderdaannja boeat bekerdja| 
oentoek oemoem atau oentoek negerif 

negeri, masing2 dapatkan bagian. oen 

djar sampai pintar sekali, perloenja soe | 

zonder ocang dan kalau orang dapatkan 
keperloean boeat hidoepnja hanja di 
tentoekan oleh iapoenja pekerdja'an, 
tidak perloe lagi, Toch orang moesti 
akan mengangkat dirinja, meskipoen 
tidak ada orang perloenja soepaja ia 

(bisa bekerdja lebih bergoena bagi negri 
dari pada lain orang. 

Barang siapa jang berlakoe begitoe, 

djadi pemimpin atawa djadi ambtenaar 
liang paling tinggi. #Marika ada jang 
'|tjakap bisa mengatoer itoe orang2 ba- 

. Injak soepaja imasing2 bisa dapatkan 
bagian bekerdja bagi negri. 

Hai pri kewarasan ra'jat tidak boleh 
diloepakan disini. Kana 

Bellamy bilang, di ini doenia, orang 
jang tidak ada 'oeang, kalau sakit sa 
ngat tidak senang dan kasian keada'an 
nja. Djoega ini oeroesan gezondheids 
dienst bisa diatoer seperti atoeran per 
oesaha'an di atas. Tjoema bisa boeat 
ini dienst kewarasan, diambilkan dari 
penghasilan : negri sendiri jang keba- 
njakan, bisa dikirim ke lain negri dan, 
bisa ditoetoerkan dengan barang2 jang 
perloe boeat ini dienst kewarasan. 

Bagaimana perkawinan moesti di 
lakoekan dalam 'itoe doenia jang di- 
angan-angankan oleh Bellamy? 

Djoega ini ada soeatoe alasan boeat 
orang akan setoedjoei pada itoe penga 
toeran pergaoelan hidoep seperti maoe- 
nja Bellamy. 1 

Bagaimanakah keadaan “pada seka- 
rang ini?iKalau ada perkawinan antara 
lelaki dan perempoean sama tjinta itoe 
lah ada baik jalah selama tidak oeroe 
san oeang. Oeroesan weang ini adalah 
jang sering membikin tjerainja perka 
winan atau membikin setorian dalam 
roemah tangga. 5 
Perkawinan lantaran dipaksa oleh 

orang toeanja lantaran politiek, lanta- 

ran perhitoengan kalau dapat di ihi 

dan itoe, akan bisa hidoep, senang bi 
asanja dengan lekas orang2 jang mem 
poenjai kepentingan lantas merasa ti- 
dak senang, 

Keadaan begitoe tentoe tidakada ka 
lau menoeroet maoenja Bellamy, jaitoe 
perkawinan mesti dari, pertjintaan an 
tara laki dan isteri. Tidak pandang 
pangkat. Semoea samarata. Perkawi- 
nan tidak akan terhalang dari lantaran 
perbedaan pangkat lantaran kemelara 
tan dil 

Demikianlah doenia ini handak dia 
toer menoeroet angan2nja toean Bella 
my dalam iapoenja boekoe ,Doenia 
zonder oeang” terseboet, : 1 

Itoe boekoe ditoelis didalan th 1887. 

toe penghidoepan dengan toekar me- 
ncekar, Apakah kemoedian hari itoe 
benghidoepan moengkin kedjadian, i- 
toelah betoem dapat kita tentoekan. 

Dalam boekoe Beilamy itoe, artinja 
semasa dalam tahoen 1887, itoe pe 
noelis ada menoetoerkan bahwa dike 
moedian hari orang akan bisa melihat 
so€atoe opvoering dari roemahnja sa 
dja bisa mendengar njanjian di roe 
mah2 tontonan dil. Pada itoe waktoe 
oranfi. beloem mengena! radio dan te 
levisie. Tetapi bagaimana sekarang ? 

Radio dan televisie soedah ada, Doe 
doek dalam roemah sadja. orang seka 
rang soedah pisa mendengar tjerita 
wajang, njanjian2 jang dioetjap dalam 
Studio dan radiocentrale dll. 

Sedikit hari lagi tentoe disini djoe 
akan datang televisie. sehingga boekan 
sadja dengan radio orang bisa mende 
ngarkan soeara tetapi bisa djoega me 
lihat jg. memberikan itoe soeara. 

Djadi menilik ini semoea, maka tia 
da poela seberapa mengherankan ka 
lau ideaal atau angan2 dari Bellamy 
terseboet diatas, kemoediannja akan 
kedjadian dengan soenggoeh2. 
Dalam sedjarah doenia jg. kebera 

palah akan keboektian pergaeelan hi 
doeli pekerdjaan apa ia lakoekan, tioe doep baroe menoeroet angan2 terse 

ma disini jang djadi alasan, se bab (Pet Wallahee'alam. 
iaadamanoesia, dus ada hak 
dapatkan bagian dari peng| —— 
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Burgemeester Pasoeroean. 
“Ditambah dengan  pekerdjaannja 

Burgemeester dari kota: Pasoeroean, 
disamping pekerdjaannja sendiri, tocan 
J J-Weys, sekarang Assistent- Resident 
di kota itoe. : 

5 — 9O— - 

Professor Schrieke. 

Dapat bintang. 
Departement van Onderwijs mene- 

rima kabar dari Professor Dr. B.J. C. 
Schrieke bekas Directeur dari kantor 
itoe, bahwa ia soedah diangkat seba- 
gai Commandeur in de orde van het 
Legioen van Eer, Ke 

aa Oem 

. Soentikan pest di Garoet. 
Perhatian oentoek soentikan terha- 

dap penjakit pest di Garoet, tetap ada 
banjak.     prikkel jang demikian, kalau doenia! 

jaitoe lebih pintar dan lebih bergoena| '$' 
bekerdjanja bagi negri, boleh diangkat: 

Sekarang jg memikirkan boeat soea|l. 
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Boleh daper di kita poenja agent 

TOKO M. OISHI 79-81, djalan 

& TOGASHI Tjiandjoer.   MATAHARI Tangerang 
3 

    

  

     

T— DIATAS DOENIA 

Toke K. Annoshita & Co 
“No, 9 Sawah B:sar Batavia-C. Telefoon 3328 Weitevreden Java 

3 TOYO, depan Rialto Bioscoop, Senen Batavia-C. 
5 MATAHARI, Tanah Abang, Batavia-C. 
4 SANYO, Tandjoeng Karang (Z. Sumatra . 
2 KANEKO, djalan tram No, 242 Mr. Co'elis. 
1 ABE, Handelstraat Buitenzorg. 
P3 SUZUKI v/h NANYO, Groote Postweg 39, Soekaboemi. 

OBAT NAKAMURA, Kanoman 40 Bandoeng. 
UMENO, Senen djalanan tram No. 183 Batavia-Ceatrum. 
SANYO Kramat No, 12 Batavia-C. 

' PALING MOESTADJAB 

  

Busat keperloean kita djika da- 
€ pat dihinggapi penjakit kentjing 
'baroe dan lama selaloe makan. | 

i mate 1 OP 

. »Cryptal 
Basmikaa semuea baccil2 koetoe2 

| akar2 dan daging2 jg. biang dari 
penjakit kentjing sampai habis 
tidak berdjangkit lagi. 

CRYPTAL SELALOEBEKERDJA 
DENGAN TJEPAT SEKALI 
SEBAB DJAMAN MALAISE 

: HARGA CRYPTAL 
DITOEROENKAN LAGI. 

Perihesekas MO... rah3 25 
& & 2 la 1.85 s 

AR nga 

trambaan Senen Batavia-C. 

  .v 
  

orang. : 
Poen ini kali, obatnja habis sampai 

kekoerangan banjak. (Aneta). 
—O— g 

Patih Tasikmalaja, 

sebagai Patih dari Regentschap Tasik- 
malaja, Raden Rangga Sastranegara, 
sekarang Wedana -dari Oedjoeng 
beroeng. 

— O— 

O.L. Mij. Boemipoetera. 

Mengeloecarkanal ma- 
nak dinding. 

Itoe Levensverzekering (Assurantie 
djiwa) Mij. bangsa kita jang didirikan 
Djokjakarta pada tahoen 1912 hingga 
sekarang berdjalan dengan baik, poen 
advertentienja kerapkali dimoeatkan 
dalam ini soerat kabar, soedah mener- 
bitkan almanak dinding (boelanan) 
lengkap dengan penanggalan Djawa- 
nja, terbikin atas kertas jang tebal dan 
tjitakan jang indah sedap dipandang 
mata. : 

Sangat indah oentoek almanak din- 
ding di kantoran atau diroemah djoega. 

—G— 

Openbare vergadering Ahmadijah 
@adian 

Hari Minggoe 27 Januari kemaren, 
Ahmadijah @adian soedah mengada- 
kan openbare vergadering di Roxy 
Theater Tjiandjoer, dihadiri oleh tidak 
koerang dari 5000 orang banjaknja. 

Vergadering meskipoen agak kaloet, 
tetapi sampai djam 2 siang berdjalan 
dengan tidak ada keriboetan soeatoe 
apa. 
tDari golongan  Ahmadijah @adian 

jang berbitjara ialah toean Kartaatma 
dja, Thojib, Barzah, Rahmat Alie dan 
Moehjidin, sedang difihak publiek ada 
14 orang jang mendebat. 

—09— 

Harga bocah kelapa naik 
sampai. 200pCt. 

Dari Tasikmalaja dikabarkan bahwa 
moelai Minggoe jang  laloe harga 
bocah kelapa sangat pesat naiknja, 
Sekarang sadja soedah nampak berapa 
procent kenaikan terseboet, sehingga 
djika beberapa hari jang laloe harga 
nja per seratoes boetir hanja 50 sen, 
maka sekarang kalau orang menawar 
f1,50 per seratoes boetir, beloem ten 
toe bisa didapat 

Kaoem tani keboen kelapa dizaman 
sekarang 
sedikit bintang terang, tinggal lagi 
jang berkeboen koffie, lada d.I.I. meng 
harap harap poela soepaja hasil per- 
tanian itoe naik harganja seperti 
kelapa. 

—G— 

Persoerat kabaran di Tasikmalaja, 
Pada permoelaan boelan Februari 

i-a.d. toean Tengkoe Ma'moen, satoe- 
satoenja redacteur di Galih Pakoean, 
menoeroet pembantoe kita dari Tasik- 
malaja, akan meletakkan djabatannja. 

Betoel kota Tasikmalaja ada ketjil, 
tetapi persoerat kabaran jang berazas   Di hari jang ke-doea ada datang 

ini soenggoeh menampakj 

Madjallah baroe.| 

2500 orang dan hari ke-tiga ada 3000| penerbitannja, jang namanja masing2 
dengan permoelaan AL AL semoea. 

Kabarnja pada permoelaan Februari 
nanti akan diterbitkan poela madjallah 
baroe, berazas Islam sebagai haliweek- 
blad 

Dengan officieel dikabarkan dari|YTISHOM dan dipimpin oleh Kiaji 
Bogor kepada Aneta bahwa diangkat| H. Mahfoed Tjilembang. 

jang akan. diberi nama AL 

—O— 

Itoe pemboenoehan jang boeas. 

Siapajangterboenoeh 

dansiapajangmemboe 
noehnja, masih beloem 

ketahoean, 

Dari Tangerang pembaritoe kita 
mengabarkan : 

Beloem selang beberapa hari jang 
laloe soedah dikabarkan tentang keda 
patannja satoe majit manoesia jang 

terapoeng diair soengai Rantjailat desa 
Kresek (Blaradja) dan kenjataan bekas 
Gianiaja, sehingga dalam perkara ini 
terang ada penganiajaan kedjam. Teta- 
pi orang tidak mengetahoei siapaada 
nja itoe majit, bangsa apa Tionghoa, 
Indonesier atau bangsa apa tidak ada 
jang tahoe karena itoe majit soedah 
sangat roesak. 

Politie bekerdja keras oentoek mem 
boeka rahasia pemboenoehan gelap 
ini. Beberapa perempoean jang soea- 
minja tidak ada diroemah: disoeroeh 
melihat majit jang kedapatan itoe dan 
sebegitoe djaoeh tidak ada orang jang 
mengenali itoe majit. 

Pertama politie mendengar kabar 
bahwa seorang Tionghoa nama L.O.S. 
kampoeng Mauk, ialah jang mendjadi 
korban itoe pemboenoehan, karena 
isterinja melihat dibagian giginja ada 
patah, Tetapi oentoek memboktikan 
dengan djelas, lantas itoe isteri Tiong 
hoa pergi ke Serang dimana soeami- 
nja tinggal berdagang oentoek men- 
tjari soeaminja itoe apa ada atau ti- 
dak di itoe tempat. 

Beberapa hari berselang ini isteri 
Soedah kembali dari Serang, Menjata 
kan soeaminja masih ada dan beroen 
toeng boekannja jang mendjadi korban 
itoe pemboenoehan. 

Dengan begitoe, maka pemboenoe- 
han gelap itoe masih tinggal gelap 
djoega, baik jang mati tidak ketahoe 
an siapa, begitoe djvega pemboenoeh 
nja tidak ketahoean. 

9 — 

Perang-perangan besar di 
Singapore, 

Gelagatjang tidak baik. 
16 kapal perang ambil bagian 

dalam manoeuvres dari angkatan darat, 
laoet dan oedara jang diadakan dengan 
berbareng di Singapore pada baroe2 ini. 
Armada kesatoe jang sampai di 

Singapore tjoema toekar kapal dengan 
armada kedelapan jang akan berkoem- 
poel dengan armada Inggris di Laoe- 
tan Tenang. ' 

Tioema beberapa kapal perang sadja 
toeroet ambil bagian dalam perang- 
perangan jang akan dilakoekan dengan 
resia. 

Ini sebabnja maka pelaboehan Si- 
ngapore - ditoetoep- pada djam-djam 
lang tertentoe antara 13 December   agama Islam soedah ada 4 matjam dan 16 December jang laloe dan kapal- 
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himpoen 

Petang 31 Dec, “34 djam 8,10 PIR. 
mengadakan rapat openbaar di Cairo 
diboeka dengan membatja Al @oer'an 
oleh saudara Abd. Rosjid dengan li- 
dah jang fasih. Mn 

| Seteroesnja ketoea rapat bilangkan 
terima kasih kepada sekalian jang 

- hadir, laloe mohon 'batjakan A1 Fa- 

tihah, oentoek, dikirim kepada roeh 

pengandjoer toea, almarhoem Tj o k- 
roaminoto jang baroe2 bertjerai 

dengan oemmatnja pada 10 boelan 

poecasa 1353 H. serta berhadap soepa 

ja sama2 berdiri 2 menit oentoek 
memperingati fagid jang disajangi itoe. 

Abd. Djalil Hasan dipersi- 

lakan bitjara oetjapkan bitjara. Sesoe 

dahnja pembitjara oetjapkan terima ka 

sih terhadap kepada fihak PIR. ia me 

nerangkan bahwa dari tadinja soal 

politiek tak begitoe terang diperhati- 

kannja tetapi selama iaada disamping 
Sajid Abd, Kahar Moezakir 

dapatlah pertoendjoek. oentoek oetja- 

'pannja pada saat jang maha baik itoe 

Pembitjara mengoeraikan politik 

Belanda di Indonesia dengan beberapa 

bab dan fasal, dan pembitjara bersoe- 

koer kepada Toehan Allah tentang 
bangoennja semangat kebangsaan di 
Indonesia, “Sar 

Kata pembitjara darah kebangsaan 

'itoe dalam diri seorang ada berlainan 

dengan darah biasa. Bila tiba masanja 

tidak ingat ia belakang, poen kanan 

kiri, tetapi teroes .meneroes madjoe 

kedepan, oentoek mereboet kemadjoean 

'bangsanja, Seteroesnja pembitjara me- 

 .njeboetkan satoe persatoe tangkapan2 

di Indonesia dari tahoen 33 sampai 

December 34 ini dan hal ihwal ver- 

gaderverbod djoega dapat perhatian. 

'Selandjoetnja pembitjaraan mene- 
rangkan perihal belasting politiek di 

Indonesia ja'ni padjak2 jang diatoer 
oleh pemerentah. jar 

Kata pembitjara bangsa kita miskin. 

   

Oentoeng besar ada barang-barang 

Djepeen menjokongs sebab harganja 

moerah. 
' Pembitjara bersedih memperkatakan 
penoeroenan gadji. 

Selandjoetnja pembitjara mengoe- 

tarakan bagaimana sempitnja peladja- 

| ran-peladjaran di Indonesia. . 

Pembitjara seboetkan satoe persatoe 

aja partai-partai kiri, maoepoen kanan, 

Pada tahoen 33 partai kiri ada ber- 

djalan sederhana. R3, 
Soerat2 kabar ada jang di breidel: 

Pembitjara ada menjesal sebab satoe 

poen diantara partai2 kiri ta memikir 

:kan akan soeatoe badan, oentoek di 

“dc sebagai menjiarkan berita? 
| Indonesia, sedang P.I.R. soedah tjoba 

—. bekerdja semendjak terdirinja di kota 

T koaira.. : 

| “Kata pembitjara adalah Indonesia 
toe dikenal sekarang oleh doenia Is- 

lam, 
Sebagai penvetoep pembitjara Is- 

lam. Sebagai penoetoep pembitjara 

menjeboetkan nama perkoempoelan2 

“Islam, di antaranja poedjian kepada 

Moehammadijah jang begitoe 

| barisannja, 

dan poedjiannja kepada D jamija- 

toel Walijah di Medan dalam ma 

tjepat.  mendjedjerkan 

sa jang singkat soedah dapat lebar- 

kan sajapnja sampai 

dipersilakan. 
Sesoedah pembitjara oetjapkan sa- 

lam bahagia, dibitjarakannja tentang 

Digoel tempat pembosangan jang ter 

kenal. 
Sesoedah f 

pat mempersi 

wadjiban 

Koersi spesial itoe tak sembarang o- 

“ dapat mendoedoeki kalau tak 

Tua an 1 Aklijah. 2 tjorkoep persediaan: : 

“Achlagijah, 3 Djismijah. Ini- 

lah hakikatnja moekallaf. Seteroesnja 

pe: rbitjara landjoetkan 'kewadjiban2 

setarnas "3 

kapal perang jang ambil bagian dalam 
manoeuvres tidak pasang lampoe di 

“ waktoe malam. : 

Anem belas kapat torpedo menggoe- 

nakan 

pertama, kalis... i 

Bagaimana Philippijnen menghor- 
(0 mat pendekarnja. 

Pendekar kemerdekaan 
Philippino, dihoekoem 
mati dengantersenjoem 

TAMAT LAM At dk 
Pada 38 tahoen berselang tanggal 

31 December pada waktoe fadjar Senor 
Jose Rizal. pendekar kemerdekaan 

'Philippijnen, telah dihoekoem tembak 
“di Lunefa oleh pasoekan 

| Kewafatannja ada salah satoe hal jang 
sangat menjedihkan dalam riwajat 
'pergoelatan orang-orang Philippino: 

boeat reboet "mereka poenja kemer- 

Aa APA Rana APA laa 

a Indonesia taja di Gara. 
Oleh T. pembantoe Pe De di Cairo. 

sekalian jang ber) 

di Batak Landen 

Pembitjara kedoea Taib Tbrohim 

pauze 10 menit, Ketoea ra 
lakan Ismail Abd. Wahab, 

Kata pembitjara-bahwa jang berke- 

dalam doenia hanja jang 

“ dapat mendoedoeki koersi moekallaf. 

pangkalan Singapore boeat 

1 djadi 

Spanjol.f 

|pemoeda2 dilocar negeri Timoer Ba- 

'jakinkan ? 
1) Soal peladjaran mesti dihormati. 

Terdjaoehnja pemoeda2 dari Indonesia 

ta" lain ta” boekan atas desakannja 
tjita2 pengetahoean jang oen- 
toek diri sendiri maoepoen oentoek 

oemoem, Tjita2 badan sendiri patoet 
sekali dipentingkan, kelak tjita2 dalam 
beberapa lapisan bisa berdjalan teroes. 
'poen dibaliknja itoe, djangan saudara2 
loepa pada hakikat pemoeda2 diloear 

negeri adalah sebagaioetoesan 
tanah iboe sendiri. 8 

| Kata pembitjara postwissel sangat 

|di hargakan teroetama dimoesim me- 
leset ini, tapi djangan dipergoenakan 
kepada jang boekan tempatnja. 

Kelak sekembalinja kita ketanah 

iboe masing2 bawa hasil sebagai boe 

ah tangan oentoek dihadiahkan kemoe- 

ka ramai. $ 
2) Memperbaikia chla 9g. Kata pem 

bitjara, kita bertahoen2 diloear negeri. 

Masing2 dalam berladjar. Djangan 

poela 'kiranja terbawa achlag jang 

ta" diingini itoe ketanah iboe. Per- 

tjajalah, peladjaran2 itoe sebagai djoe- 

roemoedi oentoek mengatoer kawan 

sebangsa dalam ketinggian. Kalau ach- 

lag kita ada berdjoeang dengan pela 

djaran sendiri, itoe namanja moenafig. 

Pembitjara bersedih mendengar ka- 

wan sebangsa diloear negeri jang ke 

tap dapat terkaman oleh oedara nap- 

soe paisoe, sampai loepa agamanja, 

loepa peladjarannja, loepa harga dirinja. 

3.) Bersatoe fikiran, Kata pembitjara, 

pertikaian faham, perdjoeangan fikiran, 

soedah teradat adanja dalam partai2 

kebangsaan maoepoen dalam oeroesan 

agama. Tetapi biarlah perselisihan itoe 

tinggal dikoelit sadja, tegasnja kata 

pembitjara ibarat pohon kajoe haroes 

berselisih pada rantingnja tetapi dja 

ngan poela Sampai selisih pada po- 

|honnja. Adenja djedjeran kita diloear 

negeri oempama benteng diloear kota, 

sebisanja banteng itoe rapat dan koeat. 

Sebab biasanja benteng2 itoe salah sa 
toe dari doea perkara kerdjanja. Satoe, 

koeasa memperlindoengi kawan sebang 

sa, sedang satoenja roeboeh djadi aboe, 

Kita mesti pikiri soal ini bersedia pe 

rasaan jang teratoer, : 

4| Memperhatikan kedjadian2. Kata 

pembitjara kaoem peladjar pentingkan 

selengkap Indonesia maoepoen diloear 

negeri, Sebis2nja bagi siapa Jang ingin 

hidoep meesjarakat adalah kedjadian 

kedjadian itee soeatoe soeloeh baginja. 

Bila mana ada kesempatan oentoek 

mereroengkan kedjadian2 dinegeri sen 

diri ada lebih tjepat pengaroehnja da 

ri pada memikiri kerojalan-kerojalan. 

5| Hormati bangsa dan leider2nja. 

Pembitjara oetamakan pemoeda2 diloe 

ar negeri" djangan ada jang dipandang 

pertjoema, meski lebih rendah lebih 

terpelanting dari tingkatjang kita doe 

doeki, Poen menoeroet oedara moeda, 

hormat-menghormati, inilah pokok ke 

Setiaan oentoek menempoeh rantau per 

djoecangan. | 23 h 

Kalau tidak bangsa sendiri lebih 

doeloe menghargai djasa, andjoeran 

bangsa, siapa lagi akan ditoenggoe ? 

Sebeloem rapat ditoetoep, lagoe 

Indonesia Raya diperdengar- 

kan. : 

Rapat ditoetoep dengan batjaan Al 

Ooer'an oleh Ramli Saleh. Ajat mana 

diantara lain2 ada menoedjoe : jang 

oemat Hoe ada berkelebihan setengah 

dengan stengahnja poen ketabahan 

iman dalam perdjoangan : Boekan se- 

moea  oemat itoe sanggoep djadi 

pahlawan. j 

Djam 10 betoel rapat PRI, ditoetoep 

dan segala jang berhadir melaloei 

pintoe gerbang dengan selamat. 

  
Cairo, Ijan. 35. 

dekaan dari tangan Pemerintahan 

Spanjol. Berhoeboeng dengan kewa- 
fatannja ini pendekar maka pada saban 

achir tahoen dan begitoelah ini hari 

peringatan pada baroe-baroe ini telah 

dirajakan diseloeroeh negeri sebagai- 

Imana moestinja, perajaan ini men- 

sangat penting berhoeboeng 

dengan haluja Philippijnen akan men- 

djadi merdeka dalam tempo 10tahoen 

sebagaimana ditentoekan dalam wet 

Tydings-Mc Duffie. 

Perboeatan2-nja di 
djoendjoeng tinggi. 

Parade-parade diadakan di Manila 
dan di proyincie2 dan dalam berbagai- 
bagai pidato djasa-djasanja Rizal di 
peringatkan dan didjoendjoeng tinggi. 

Rizal jang bisa dioempamakan de-: 
ngan George Washington dan Simon 
Bolivar, ada satoe facifist. 
Rizal kedjar iapoenja tjita2 dengan 
ambil djalan damai,   

rat sama sadja, apa jang haroes di 

lah pengetahoei segala kedjadian2 ai 

| Azasrazksnja Rizal mendjadi satoe 
soemagat jang toentoet mereka boeat 
teroeskan pekerdja'annja, tereetama di 
bawah pemerentahan Amerika. 

Ambil djalan damai. 

Boeat limabelas tahoen lamanja se- 
dari tahoen 1916 Philippijnen boleh 

orang2 Philippino telah bergoelat de- 
ngan heibat tapi tjara damai oentoek 
mereka poenja kemerdekaan jang ber- 
achir dengan diterima baiknja wet 

merdekaan pada Philippijnen lagi 10 
tahoen. ra 

Ini kali perajaannja "Hari Rizal” 
seperti pada.tahoen2 doeloe adn ramai 
sekali. Ratoe2 ketjantikan 'ang lebih 
doeloe dipilih dalam concours2 telah 
pimpin keramaian2 besar jang diadakan 
diseloeroeh negeri. 

Di Manila satoe barisan besar terdiri 

dari ambtenaar2, moerid2 sekolahan, 

student2, wakil2 industrie dan perda- 

gangan, djalan menoedjoeh ketanda 
peringatannja Rizal. : 

| Di berbagi-bagi geredja orang adakan 
sembahjangan. 

Terlahir di Calamba. 

Rizal telah dilahirkan di Calamba, 

Isatoe kota ketjil jang terletak di pro- 

vincie Laguna, 5 
Djoega sebagai pengarang Rizal 

tersohor namanja. lapoenja bocah pe- 
na adalah ,,The Social Caneer“ dan 

»Reign of Greed“ jang menoendjoek- 

kan pemerintahan Spanjol di Philip- 

pijnen dalam keadaan jang sebenarnja. 

Pada malaman sebeloemnja ditem- 
bak mati Rizal bikin sairan ,My last 

Farewell“ dalam mana ia menjatakan 

iapoenja tjinta boeat tanah airnja. 

—0— 

Kegemparan oeang kertas palsoe. 

Pembantoe K.P. dari Tjomal menga- 
barkan tentang kegemparan e@eang 
kertas palsoe itoe sebagai berikoet: 

Berhoeboeng dengan gemparnja hal 
oeang kertas palsoe di Tjomal, pada 
hari Minggoe ddo. 20 j.b.I. kita telah 
perloekan oesoet keterangan ke tempat 
terseboet, Kita telah beroentoeng da- 
patkan keterangan begini : 

Pada ddo. ,!10 jl. seorang dari Ke- 
sesi (Pekalongan) nama Phoa Tjoen 
Jauw. antara djam 9 pagi, telah peren 
tah toekang gerobak nama Dari boeat 
toko Go Ngo Liem di Tjomal, dalam 
mana ada dikirim oecang f 100.— 
djoega minta dikirim 100 blik minjak 
kelapa... “4 

Tocan Go. Joe#Tiong pp. dari toko 
terseboet merasa sangat kaget, karena 
ocang kertas itoe terdiri dari 7 lembar 
dari f 10.— dan 8 lembar dari f 5.— 
ada f 10.— maka ia soeroeh Dari 
segera kembali ke toko ,,Tjin Nam“ 
dimana Phoa Tjoen Jauw memang ada 
menginap satoe malam. Kemoedian 
dapat warta dari toekang grobak, be- 
toel itoe oeang f 110.— 

Poekoel 10, djadi berselang satoe 
djam sedari toean Phoa beli minjak, 
toean Go Joe Tiong kirim wissel be- 
sarnja f 400.— (f 300.— ambil dari 
roemahnja dan jang f.100.— dari 
oeangnja tocean Phoa f 100.— » djadi 
tjoema ditinggalkan satoe lembar ker 
tas f 10.— 

Seielah oeang diterima oich postkan- 
toor, Toean 'Tjoa Kie Liang moesti 
toenggoe2 sampai satog djam lebih, 
maski di postkantoor tidak ada banjak 
orang. Beberapa lama kemoedian mantri 
politie Tjomal datang dan segra lakoe- 
kan pemeriksa'an. Ocang keitas anam 
lembar dari f 10.— dinjatakan palsoe ! 

Serta dapat itoe keterangan, toean 
Tjoa Kie Kiang lantas poelang boeat 
kasih tahoe pada imadjikannja. 
Toean Go Ngo Liem tentoe sadja 

djadi terperandjat, ia segera tanjakan 
keponakannja, toean Go joeTiong, dari 
siapa ia dapat keterangan seperti ter 
seboet di atas, maka tocan Go Ngo 
Liem segera pergi cendiri ke kantoor 
post. 

Dari kantoor post. toean .Go Ngo 
Liem bersama mantri politie balik ke 
tokonja, di mana toecan Go Joe Tiong 
toetoerkan sampai djelas doedoeknja 
perkara, malah ocang kertas jang ke- 
tinggalan satoe lembar dalam Jatji toean 
Go minta pada mantri politte soepaja 
diperiksa, maka laloe dibeslag oleh 

oleh kantoor post, 
Itoe djam djoega mantri politie 

sigra grebek ke toko ,Tjin Nam, di 

soedah tidak ada, menoeroet keterangan 
dari eigenaar toko , Tiin Nam”, toean 
Phoa telah pergi ke Pekalongan. 

toe djam djoega  manteri politie 
segera soesoei.ke Pekalongan, di sitoe 
manteri politis minta pertoeloengan- 
nja luitenant Tan Liang Bie boeat 
bantoe tjari. v 

Maski ditjari oebek-oebekan an- 
tefo kota Pekalongan, tapi pertjoema, 
toean Phoa tidak diketemoekan, 

Manteri politie poelang dengan   tangan kosong. 

kirim wakil2 dalam Congres Amerika: | 

Tydings-McDuffie jang djandjikan ke-: 

politie, sementara jang anem lembar 

mana ternjat2 toeaa Phoa Tjoen Jauw| . 

Toko ,,Tjin Nam“ terdjaga oleh| 
politie. Kira djam 4 sore, toean Phoa 
poelang dari Pekalongan dengan naik 
taxi, baroe sadja toeroen dari kandaran, 
politie jang mendjaga toko Tjin Nam 
segera giring ia ke kantoor wedana. 

Mean 

Coasul Generaal Amerika Serikat 
Dengan besluit Gouvernement soe- 

dah ditjatat bahwa toean Walter A. 
Foote, moelai direeken tanggal 17 Jan. 
1935, diwadjibkan oentoek mewakili 
Consulaat Generaal dari Amerika Se- 
rikat di Betawi. 

Penjakit Pest menoenggoe ke- . 
datangan Dr, Otten? 

Tadinja di daerah Tasikmala hanja 
dikampoeng jang djaoeh dari kotai 
adanja itee penjakit Pest, tetapi seka 
rang soedah banjak dihinggapi diping 
gir kota, malahan beberapa hari ke 
belakang terdapat beberapa orang jang | 
mati karena itoe penjakit di tempat 
barak di Pasarbaroe. 
Sebab di mana itoe tempat barak 

ada terletaknja tangsi veldpolitie, se- 
hingga kabarnja orang tangsi soedah 
madjoekan keberatan tentang adanja 
tempat barak disitoe pada jang wadjib 
tetapi roepanja tidak dikaboelkan, boek 
tinja sampai sekarang beloem djoega 
dipindahkan sadja, tetapi djika hal ini 
akan dibiarkan sadja orang merasa 
masgoel apa sebabnja itoe tempat jang 
tersangka mempoenjai penjakit menoe 
lar dibiarkan ditempat jang ramai, 
entah kalau menoenggoe pertjobaannja 
Dr. Otten, | 

Taka 

Roepa-roepa dari negeri 
Gadjah poetih. 

Radjatidak akan 
kembali. 

Tempo hari telah dikabarkan bahasa 
tiga orang leden Parlement Siam telah 
berangkat ke Londen menemoei Radja 
Prajadiphek mengadjak baginda be- 
roending, soepaja soedi kembali men 

doedoeki tachta keradjaannja, 
. Beberapa lama mereka itoe bermoe 

sjawarat akan tetapi hasilnja tidaklah 
memoeaskan, melainkan ketiga oetoe- 
san poelang kembali dengan tangan 
hampa. 

Boleh dipastikan bahasa Siam akan 
teroes berada dibawah kemoedinja ca 
binet Phya Bahol Pahon, jang mana 
adalah berdijalan dengan beres, tidak 
koerang soeatoe apa, Meskipoen ba 
njak lagi keloearan radja jang berhak 
oentoek mendoedoeki tachta keradja 
an jang kosong itoe, akan tetapi nam 
paknja Partai Rakjat seolah tidak ada 
ingatan hendak melantik salah seorang 
dari mereka itoe. 

Apakah Siam akan djadi republiek, 
Phya Bahol akan mendjadi dictator ? 
Ini tidak dapat dipastikan, akan tetapi 
melihat gelagatnja seperti sekarang 
ternjatalah kemaoean ra'jat lebih keras 
pada aliran pemerintahan setjara jang 
ada sekarang ini. 

Kelihatannja poen semoea berdjalan 
dengan baik dan beres, grondwet di 
djaga keras, hak seseorang ra'jat tidak 
dikoerangi sebagai ra'jat jang merdeka. 

Pendjahat didjadjaha, 
tengah 

Keganasan beberapa koempoelan 
penjamoem didjadjahan Rajbuty Na- 
konphatom dan Saraboori didalam 
beberapa harj ini telah menjebabkan 
beberapa pasoekan politie speciaal di 
hantar dari Bangkok oentoekmemberi 
bantoean fihak politie di tempat2 itoe. 

Soeatoe koempoelan penjamoem jg: 
bersendjata senapan telah memasoeki 
seboeah kampoeng dan menangkap be 
berapa orang perawan diba- 
wanja kedalam hoetan dengan ms- 
minta teboesan dari iboe bapa 
nja. Mereka telah mengaboelkan ke- 
hendak penjamoen2 itoe dan politie 

   

|ga kekelas tiga kemoedian baharoelah 

telah diberi tahoe, Setiba politie disi 
toe soeatoe perdjoeangan jang hebat 
telah berlakoe diantara kedoea pihak 
selama 6 djam dan kesoedahannja tiga 
orang kepala penjamoen itoe telah 
terboenoeh dan beberapa orang dari 

Perchabaran jg. achir ini telah me- 
njatakan 2 orang lagi dari pada ke 
pala2 pendjahat jg. termasjhoer itoe 

djoeang di Rajbuty. TR 
Gouverneur2 didjadjahan itoe telah 

meichtiarkan pemberian ha- 
dijah jg. besar diatas tangkapan 
pendjahat2 itoe. Ketoea politie besar 
di Bangkok tatkala didjoempai seorang 
wakil pers telah berkata bahwa pen- 
djahat2 itoe akan dihabiskan dalam 
edikit hari sadja. 3 

Petani: 

tx 

ran Melajoe itoe akan diadjarkan hing 

diterima beladjar Siam. 
Bahasa Melajoe itoe ialah dengan 

hoeroef Melajoe dan djoega dengan 
Romani se Siam. 

Khon Chanja Withan (Wan Moe- 
hammad Joesoef) nazir sekolah-sekolah 
keradjaan di Bangnara sekarang ini 
akan ditoekar kependjabat Manteri 
Peladjaran di Bangkok oentoek me- 
ngoeroes peratoeran peladjaran jang 
terseboet. 

Semoeasekolah2 Ti- 
onghoatertoetoep. 

Pendjabat Manteri Peladjaran telah 
meichtiarkan bahwa bahasa Ti- 
onghoa tidak dibenarkan 
lagi diadjardi Siam dengan 
mana semoea sekolah2 Tionghoa di 
seloeroeh Siam terpaksa tertoetoep. 

Berkelihatan dalam seboelan ini 
beberapa banjak anak2 Tionghoa dian 
tarkan kene geri Tiongkok 
oehtoek mempeladjari bahasanja de- 
mikian djoega beberapa banjak moe- 
rid2 jang diantarkan ke Poelau 
Pinang, Kedah danPerlis 
dari sebelah selatan Siam. 
Seboeah Chabar kebangsaan telah me- 

noelis pand jg lebar mengatakanbahwa 
pada hari inisahadjase- 
perlima dari pendoedoek 
di Siam dari pada bangsa 
Tionghoa, dan sekiranja diberi- 
kan mereka bermaharadja 
lela mempeladjari bahasa mereka 
dan tidak Siam bekerdja mempertahan 
kan dari hari ini Siam akan dalam 
masa 200tahoen sahadja men- 
jadi negeri orang Tionghoa. 

Didakwa karena 
melawan 
agama. 

Diwaktee lepas sembahjang Djoe- 
mahat pada 11 Januari jang laloe ini 
dihadapan mesdjid kampoeng Tiong- 
hoa daerah Setol penghoeloe Moh. 
Jasin telah menangkap seorang Mela- 
joe nama Hadji Ibrahim dengan ditoe- 

|doeh akan dia mentjoba hendak me- 
moekoel Chek Lah Datoek Yutitam 
Setol. 

Bila diperiksai oleh politie Hadji 
Ibrahim berkata ia tidak berniat hen- 
dak memoekoel Chek Lah jg terseboet 
hanjalah ia ada mengatjoe2kan tangan . 
nja karena ia berasa panas diwaktoe 
Chek Lah itoe berkata dihadapan orang 
ramai bahwa siapa jg berhari 
raja pada hari Isninitoe sa 
ma seperti lemboe. 

Berhari raja di Siam. 
Di Bangkok Moeslimin berhari raja 

pada hari Senin 7-1-'85: demikian 
djoea dipantai dan di Legon, di Setoel, 
di Pekan Membang Negara pada hari 
Selasa ialah mengikoet pemberi tahoe 
Datoek Yu Titam disitoe tetapi dise 
belah 'kampoeng2 diloear Pekan se 
moeanja berhari raja pada hari Senjn 

'   djoea karena mereka telah nampak 
boelan pada hari Ahad, 

  
    

    
  

TOKO COOPERATIE ,BOEDI ISTRI" 
PRIBOEMI MANONDJAJA 

Selamanja kita sedia ketjap blekan dan botolan no, 1 
dan no 2, keloearan C,B,i. Manondjaja jang soedah 
terkenal dimana-mana tempat. Rasauja dan haroemnja 
kita teroesah seboetkan lagi. 

Harga boeat djoeal lagi, direken harga jang pantes, 
Atoer pesenan selamanja dengan REMBOURS. 

Monster djika diminta, dikasih pertjoema, ketjoeali 
Onkos kirim, Djoega kita mendjoear minjak klapa, 
jang tida kalah sama minjak Tjiamis, 

Menoenggoe dengan hormat Njonja2 dan Toean2 
poenja pesenan. 

Pengoeroes C. BI. Manondjaja 

Tee ANA 

  
  

pihak politie beroleh sedikit loeka. 

Keradjaan seding meroendingkan - 
Soeatoe plan oentoek mengadakan pe ' 
ladjaran bahasa Melajoe disekolah ke 
radjaan di Petani jang akan dimoelai ' 
dalam doea tiga boelan ini. Peladja- 

ketoea - 

  

           

     

telah terboenoeh masa mereka ber- |    
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| Harga etjeran 
No. NAMA BARANG? ' | 

Banjaknja Harga 
    

      

   
    

  

     

   
   

  

     

  

16. BERAS: ai 
Tjiandjoer kepala 1 gant. f 0.82? 

: , ” Ia ” 0.67 Adres ta , 

—nnponnntnmmnyonn ME una Krawang' 0.60 Adres jang actief dan 
ae en aa WORSTELEN. Ta £ Nak sympatiek, 3 

Betoel dan paling betoel.| : Beran Maan ml INA lag MI Iyan “Di Tasikmalaja.|7. KENTANG BELND : un | Yoepa barang batik Pe- 

ari Tandjong-karangseorangabon | Pada malam Minggoe jang laloe di| . Kentang an 1 kati , 004 kalongan. 

      

       
                

      

   

    
       

   
   

ie seboet dirinja S. kirim soeratpada| Venus Park Tasikmalaja telah dilang:|. .. ” (koening)  ,, , 0.05 
Kampret sebagai di bawah ini: Isoengkan pertandingan worstelen, di|8. SAJOERAN BELANDA : 

Boleh pesan 

      

    

  

    
    

  

(mana hadir banjak penonton. biet 1 bidji ,, 0:02   »Toean! Isi podjok beberapa hari Roepa2 N 
   
   

   

    

    

    

     

      

    

   

  

    

   
     

            

    

    

     

   
   

  

      
   
   

  

» Pa sia 'Derapa MA Bermoela diadoe extra-partij antara katjang djogo — 1 iket , 0.03 3 niak of sedi- 
jang jalar Hi tentang ketat Mann Banteng Moeda Tasik lawan Jerro dari ».  boentfis 1 kati ,, 0.10 Sargtig, Roepa2 aa ea Rem- #4 

Ba aa aa Dn Wil Garoet, perdjandjian sampai 5 ronde,| kool (poetih) 1 bidji ,, 0.125 Kain Pandjang (e 2 
engan isterinja pa RP ja- tetapi sampai habis tidak ada jang| ketimoen PEN Model jang ,,up Se rage ak ea 

'annja sangat menarik perhatian orang |“ engalah. katjang kapri 1 kati , 0:15 Sa na La : Pa AE ha to date", 

'banjak di tempat saja. Di roemah2, 'Hoofdpartij diadoe antara Badjak| postelein (krokot) 1 pa
ra
 iket ,, 0.01| » 

  

   

  

   
   

    

   
   

  

5 (ber te Peran di ae an Tasikmalaja contra Perro dari Garoet.| - bawang koetjaj can na M. Radjab 

(“kopi san es aan an itoe a dan | Memang kedoea djago worstelen ini,| seladah ' bidji ,, 0.01 Ata 
tentoe sadja mendapat berdebat Oen-fXodari beberapa boelan jang ialoe| bajem : iket ,, 0.01 Mandailing 

toek siapajang haroes disalahkan. | 
. Pendapatan toean Kampret memang | 
betoel, dan dibenarkan djoega oleh) 
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soedah bertempser mati-matian tidakj tomat bidji ,, 0.018 

ada jang mengalah. Tetapi pertan-| bortol iket ,, 0.025 

1 heto ga Oleh dngan ini kali baroelah ada kepoe-| SAJOERAN KMPOENG: 
Ru Menlak apa Petani Moana eh 'toesannja, sebab baroe doea kali atau Ahba moeda 1 iket ,, 0.01 

Giri tocan Kampret terlaloe idealisusd, | doea ronde bertempoer, achirnja Perro toewa 1 batang , 0.01 
terlaloe haloes perasa'an kemanoesianf 3 nah kan F | 2 : : 
Ie mebingea tidak begifas berat jai | NMiahkan alel Badjak. katjang pandjang 1 iket ' , 0.01 

Batik-Handel 

Pekalongan     

  

   
    

   
   

   

    
   

    

   

   
   

   

              

   

   
    

  

  

  

  

  

    
  

djatoehkan vennisnja pada perem- mem Sa Ta YA ana : TA pas 
poeannja. Soeaminja jang menderita — . . BADMINTON ohak Heat Hg Ba 
pahit, dikasih lagi broto-wali dan | : pete Pa papan 0 ah 
kinine..... 3 Ye - Competitie B. B. B, pare lbidji 0.01 

Boeat saja, jang pendapatan begini) Bocat hari Minggoe| ' Tong Pa NE 

tapi biarpoen seorang lelaki maoe, dji-|., .... “Gembi ” "3 
aa Se emp osn tidak maoe ten-| 26 klas A, B.C: Be aa 9. BOEAH-BOEAHAN: 
toe tidak akan terdjadi, bertepok ha-| pakat 1 baan B.V. Gembira.| ananas (Bogor) 1 bidji , 0.05 MALAISE TINGGAL | MALAISE 
roes doea tangan. 00. IBeklasA, B.V. Sepakat 2 — B.C. Gem- g (Banten) 4 . 0.03 Si : 

Satoe pekerdjaan seelit itoe tidak| — bira 2 baan B. V. Sepakat. »» (Palembang) Ain M0 Kesehatan badan ada lebih berharga dari pada wang 

bisa terdjadi karena kemaoeannjasatoe| ......i. djeroek (Garoet) 10». n 040 # | 
fihak. Dus, doea-doeanja jang salah. TAN » (Bali) 1 ai.» 073 
Soeami tidak salah berat sebab djikalau —- —4 mek Nn Ra en en 213 sa TABIB S.S. MOHAMMED ALI ve 
perempoean maoe serong banjak sekali doekoeh 100 » » 02013 na 
akalnja sampai tidak kentara. Sepintar mangga (aromanis) Kana me Matramanweg No. 39 pinggir djalan trtam — telefoon 536 Meester-Cornelis 

| pintarnja politie masih lebih pintar » Kg H5 , Ha an 

o pendjahatnja. Asal terdjadi begitoe| Hg ae sa aa I skir "O15IP | Saja bisa mengobati segala penjakit zonder potong atau operatie 
djoega perempoeannja jang bersalah. | #5 Aa ba Pp 8 Ne 2 bidii ” 0.03 £ dan bakar baek dalam atau diloear badan, jang masi baroe atau 

. Sekianlah timbangan saja”. ” ngk U 4 In 0015 $ aga jang soedah Jt baik anak-anak atau orang toea, seperti: 
3.1 5 LAN ang 2 TA ” : Ah La 5 sakit Bawasir, sakit Kentjing, sakit P , Mengi, Medjen, 
Ia Bertoempozk-toempoek soerat jang ramboetan (matjan) 1 iket ,, 0.03|8 sakit Gigi, sakit Mata sakit Matah pingpana Butoae Lala Ta 
| Kampret kta Berhocboent dengan ' Harga rata-rata barang” Bea (njonja) 1 ,, . 00215 | kering, Napas sesak, oeloe hati, laki-laki jang soedah ilang 

itoe hal. Tetapi djika dimoeat semoea makanan di Betawi, sawoh 10 bidji ,, 0.0515 tenaga koerang sahwat, prampoean jang keloearskotoran boelanan 
barangkali seboelan lebih hanja hal ini| sadja, Kedagkaa Sebercatnya Bnokar Harga-harga jang dibawah ini seba- zuurzak (nangkablanda) 1 ,,  ,, 0.06 e tida tjotjok atau keloear kotoran poetih dan banjak lain-lain pe- 
adja, St KAN jab baaar dikoemausi leh pasar! 10: LAIN-LAIN BARANG : & njakit terlaloe soesah boeat diseboetkan disini. 

kebanjakan « itoelis. | 13 ia TA Goat - : ps TN : Pp - emi 10 bidji » 0.09/E | Djoega dikelocarkan BOEBOEL N (Mata Ikan) jang diatas atau 
Soerat di atas penghabisan soal ini Tn 0 Beta Pesan S1 dibawah djari-djari kaki Ce Da Kan Wi bagian ketjil oleh Centraal Kantoor tahoe 10 » 0.10) 8 Sa jari-djari kaki. #3 : 

— Pendapatan Teak & eradboet me OT CE Statistiek. taoge : .. 4 2 5 : ane Tn penjakit mata, Sisi, Mespin dan Na ongkos me- 
| apatan 1 St “ IS sa $ arane oengkoes - 0. am seminggoe boeat Indonesier ,50, orang asin 

mang paling betoel. Dari tg. 20—26 Jan, '35 an S1 0,75 dan anak ketjil f 0,25.— saga 
Boeaja jang djarotan bagaimana : Harga etjeren 

djoega, tidak akan bisa berboeat|No. NAMA BARANG? : 

soeatoe apa djikalau sang isteri tidak Banjaknja — Harga. 

maoe. Tetapi orang lelaki djahat ba-J1, DAGING 

Roemah Obat diboeka saban hari dari djam 8 pagi sampe djam 
8 malam. Djoega bisa dipanggil ke roemah, priksa penjakit zonder ' 
ongkos asal sadja bajar onkost transport. 

da sedia poeder ramboet poetih, bikin itam ramboet per flesch 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

|. “njak-banget akalnja sehingga orang a. Sap: : 20 gram f 2,— 

3 jang tadinja. tidak maoe mendjadi bistik - I kati f 0.35 : 

eta se An da Oh haas pn &3 Diloear kota Gan bisa dikirim dengan rembours, asal 

sada metana ren adam AP IP anggan » Ne enjakit dan adres tjoekoep terang. 
£ perempoean. Kalau ada orang lelaki 2 33 4 » 0.40 5 3 7 p £ 

: tjengar-tjengir biar sadja, djangan di lidah . » 0.40 3 : : 

tanggap. Djikalau ada orang lelakil » kerbau : ..— ana Na SA RA NA 

djoeal-goela, ambil sadja sikap jang ati “1 kati ,, 0.30 -. 

anteng, tentoe si lelaki itoe. maloe na Sr na Abonne a03 toean Ahmad An- 

sendiri...... anta panggang . 2 Ten ti ml badok. z 

Orang lelaki berani ganggoe djikalauj con ».... 0.201 Kiriman keterima. Accoord dengan! 
ja mengetahoei ada kans. Maka darij elang sop ".. 70.125 |soerat toean. 

3 itoe isteri jang oetama mesil pegang) rawon (tetelan) 2 » 0.125 2 

AA Mena Ma ana Na eh“ Boki Abonne 10588 toean Dirdjasoe- | 
| Ma aa AA Bana okeh ep tidak pake gemoek 1 kati 0.45Imarta—Banjoeasin (Loano).| 

dengar trompet : djangan terlaloe genit ana Agak : Tanah 2 

sebab dibanjak hal kegenitan oendjoek b ai | » 7 Gasl, Kirim toean keterima, Terima kasih. | 88 

  

pada lichtzinnigheid. Sikap terhadap Moelai dikirim tg. 19-1-35. masoek | 
Sobat soeami, terhadap chef soeaminja,|  d. Kambng (dengan toelang) , 0.30| sentoek bajaran Febr, '35. Te 
haroes correct, bitjara dan temocil» BANGSA BOEROENG:        

  

  

seperloenja, djangan terlaloe vrij apa) " hebek. Tekor , 0.25). Abonne 7502 toean Dhonow i-| 
lagi lantas toetoerkan soeaminja sering) gangsa z ” 110lsarko—Indramajoe. 2 

tinggalkan kalau malam, kepingin ajam 1 » 0.401 Kiriman wang f 2.— keterima oen-|g 

| gelang rantai dari doeloe beloem sadja| “ajam kebiri "0 150)toek L.C.P. 
| dibelikan oleh soeaminja, kepingin) kalkoen 2 gen | 8 

badjoe crepe de chine beloem ketoe-i boeroeng dara »» 0.10|Abonne8958toean Tjeh Oedjan?|& 

$$ Tiodot: SA Ba ane agan 3. TELOER : : —Batoeradja, Kiriman wang 
2g H1 On BECIA Dea eka Ka 2 ds 8 P, ima, 5K 
parannja, apa lagi — tentang ini hal — teloer "5 10 bidji An f 250 oentoek L.C:P, keterima 

professor. 2 SN 5 ” » O. Ma au 

KAMPRET. |»  ajam pa » 0.301  Abonne 10245 Toean Boeloeh alias 
Kardi—Soengai Gerong 

: Kiriman wang keterima oentoek a- 
|-a. Ikan laoet : , : 

Partij Tionghoa Islam Indonesia.| bawal, tenggiri, tongkol d.LI. Sa Jaran f1,50 L.C.P. f0,50 

Perobahan bestuur.| 1 kati 4 Os0j On? RT 
| : 1 “R2 : 4 at 

“Dari Makasser pembantoe kita me- "ee Ba RN Abonne. 8549 Toean S. Somodipro | 

4. IKAN.   

Memperlindoengi besi .... 
Tetapi pakai apa orang2 akan mem- 

    
   

     

  

        ngabarkan : ta 'Oa| dio—Tjiandjoer. 2 $ PA 3 

e Kelemarin hari minggoe djam 10 pa-| Nae Tn Ma ! Can 3 Dg Kiriman wang keterima, masoeki gg perlindoenginja.? Tentoe sadja dengan 
) i setoedjoe ddo 20-1- KA "Partij teri p » 0 1g abonn. f 1,50 L:C.P, T 0,50 acc, de- Ag « £ 

, Peni Islam Indonesia, telah mem-| p Ikan rawa : " : ngan briefkaart toean. bi | 

i boeka Alg: Leden Vergadering bertem- aboes (besar) 1 ekor ,, 0,25 0 1 : 

mat di Cin: gehorwala inlah di Maffi- PO (ketjil) Oo On Ba Notonin- Ha 
niajo weg No 56, oentoek mengang-| leleh (besar # #00: 2 a. 3 iat fi: i : 2 

kat bestuur baroe boeat tahoen 1935. s beta ”. # 902), Kiriman f 1.— oentoek L,C.P. ke-| ig tjat jang mentjegah berkaratannja per 

Maka toean2 jang mendapat djaba-| « kan aer tawar: as lai : | kakas2 besi, jang kita poenja fabriek 
tan bestuur ialah seperti dibawah ini : oerami MA altar SNI Mb an ash mod eU 1 ig Blah Disin Ja an Yati 

1 ari | .M. Jassir- 1 

Voorzit. Toean Thoeng Tjen Tieng| ikan emas ” » 0,30 Lahat. : NN TN TTNRA EN 

“Vice Voorz. , B. M. Mas'oed. d. Ikan empang : 5 Pemandangan dari adm. dikirim ngalaman. Inilah ada satoe-satcenja 
le Sec. » Tiia Goan Lien. | bandeng 1 kati » 035 Iteroes seperti biasa, harap toean men |/ TN Pan . 

28 in Tn Kian Le. | oedang »..» 030 djadi tahoe. tjat jang baik boeat memperlindoengi 

Pen. meester Baba Bidol. Pa en ah 5 j : 

ie Comm. » 2 Siong Bie. Fa Haa yaa TA 0.401 . Abonne 8534 Toean Socleman-Che- semoea pekerdjaan besi besi. 
2e 2 » Thoeng Leang Hoei.| he Ta 3 0. 5 |ribon. ik $ “an 

Adviseur “) Sie Hok Keng dan! SO In an ATI : aa : e B 

| ” Baba Machmoed. “| Peda (poetih) 1 bidji , 0017| Aimanak dari adm. djoega telah di- LINDETEVES-PIETER SCHOEN & Zn. NV. 

' “Hoofd opz., Tjoa Hong Tjioe. . 2 (merah) ON kirim apa toean tidak terima? Bila ' 

'Opziener , Tjoa Khe Tek dan #oemi? Pada 1 kati , 0. (terima harap kirim retour, BATAVIA Ta 
, i ' oci : ” Ke 5 : 5 : 

Ki » 2g Teng Teen 3 ». (ketjil) ».» 0S5|  Abonne 10121 Toean R, Kartanadi- Kantoor2 pendjoesal: LINDETEVES-STOKVIS 

'Derecteur ,,  Tjia Leang Giok. teri ».. 016 Ipoera-Tjingkareng (Tangerang) Aa 4 
Bg mniaslah nangka Bestuur P.| trasi oedang u “lh junknan aa ti nan 1 PENDJOEAL LAGI DI TEMPAT JANG BERARTI DI N.-l, 
ILl, pada ini tahoen. “» ikan , 50 dan L.C.P. f2.50 keterima. Te-|f yu g 

" m0. |. troeboek "1 080|rima bond, Sai 5 
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BAHASA ARAB (TIDA PAKAI GOEROE) 

    

(BELADJAR" 
  

f / Dengan » PENERANGAN" keloear seminggoe sekali toean-foean 

'poetra dan poelri bisa berbahasa 
L   

  

  

    
    

Tn MU ARAB 4. 
| Berlangganan: 'satoe boelan” 4 nomor F 0.60 . 

bs Ganja TN iga” boclan13 ,, .., 1.80. | 
1 » » 0.15 5 

5 HT, 

  

Pesanan/bocst etis / (BONNE di alatn han kano 

2. Adminisiratie ,, PENERANGAN" 
"uwud | p/a Toko I B. A, C. — Telf, 427 

2. Tengkoeroekkade No. 108 

| BALE,MBA.NG 
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x 1 Kau Ktu, . 1 , : Hg 

“1 xabagoesannja ramboet ads 
“. makotanja orang perempoean 

| Pendjagaan jang paling sampoerna boeat 
“bikin toemboeh dan koewatken akarnja 
'ramboet, serta ilangken gatelnja ketombe, 
.tjoema minjak ramboet Haarolie ,GALE- 

|. NICA“ jarg baik kwaliteitnja dan haroem 
I- bahoenja. 

” Per flesch 50 gram prijsnja tjoema F 0.30.— 

Bisa dapat beli diantero tempat 

' Nerkoop Agent voor West-Java : 

Sai Ong Kian Tjeng, Molenvliet Batavia-Stad. 
  

Verkoop-Agent vcor Cooperatie 

“Abdulkadir bin Ishak. Karet Batavia-C, 
  

P Agenten 

“Chem. Handel ,,SEMEROE“ Sawah Besar 
ab PEN Pena n Batavia-C. 

'Tjoa Keng Seng. Belinjoe (Bangkal, 
- Oey. Tiang Tjaij. Slawie. 

Se Ime     

        

    Borduur 'Modiste '»Bie Seng Pasar Baroe Bandoeng 

Batik-Handel »Go Kang Ho" 1 : 

DE .Hoofd-Depot Patent-Medic: Handel 

0 GALENICA" 
. Tanah Abang 34, 2 Batavia-C.   

IN Kedjaksan 155 — 

  

      

KLEERMAKER VAN PEKAL NGAN 
Sawah Besar 2-0 Batavia-Centrum 

2001 Telegram adres: BAKRI 

Selamanja kita ada sedia dari mafjem? 

dapat poedjian dari segenap bangsa rapi 
dan nstiis. 154 
  

        TR 

GIGI 3 

(Lio Tjie Kim 
— Pintoe: Besar 6 Batavia 

nja gigi tjopot (mpong)atawa dimakan koe- 
toe dalem tempo bitjara ketawa atawa ma 

Imah makanan nistjaja ilang sabagi kaba- 
''goesannja dan 

#ipasang dan tambel gigi telah djadi satoe| 
|#roepa techniek jang penting. Kita menjakinin 
'lilmoe gigi soeda berpoeloe taon, dan kita 

rasanja jang enak: maka 

pertjaja jang kita poenja kapandean dalem 
ilmoe gigi ada tjoekoep sampoerna, boleh 
dibilang bagoesnja bisa melebihken gigi jang 
asal, ditanggoeng dalem doea poeloe taon ka- 
feediboeat makan tida merasa sakitserta ting- 
gai koeat. 

jang bisa semboehken sakit dalem satoe 
menit berhoeboeng sama malaise harganja 
“ditoeroenken satoe botolf !.— Isatoe roepial. 

IE X PRESSE" 
  

telier 

Cheribon 

Reparatie- 

  

Adaiah adres oentoek toean2, njonja2 
dan nona2 akan membikin betoe! ba- 
rang2 sepeiti terseboet dibawah ini: 
1. Speda 2. Bedil 5. Mesin bitjara 
(sramop:oon) 4. Mesin mendjait (naai- 

chine) 6. Lontjeng. 7. Erlodji 8. Per-j 
kakas muziek 9. Lampoe-i.mpoe. d LI! 

5 

ne ubel-menbei d.LI. : 

Tjobalah, tentoe akan menjenangkan, 
Ieraang 
dengan pantas. 

nja2 dan nona2.- 

Hormat kami, 

»SEXPRESSE“ Reparatie-Atelier, 

N.B. Specialist oentoek overspannen 
dan besnaren van Rackets dari harga 

PN Sana PALA aa PENEMUAN Hesenneaanguna Peni al. Mean 

kain djas seperti: Wol, Palmbeach, lenen, If 
Idril, en djoega kita poenja polongan telah 

|“ Gigi bagi orang hidoep boekan sadja ada | 
Ilperhoeboengan besar sama kawarasan badan, If 
hitapi djoega ada ambil satoe kadoedoekan 
(penting bagi kabagoesan, seande orang poe- 

Obat sakit gigi bikinan Thio Tjie Kim: 

mechire 5. Mesin toelis (schrijfma- 

Djsega bisa” membikin betoel dan 
membikin  baroe. perkakas sroemahif 

harga selamanja kita reker'j 

Menoenggoe kedatangan toean2, njo- 

  

Nae eaaraga Pa an pen Pee 

  

  

A PERLOE BENAR DIBATJA ANAK2 

Anak-anak, asal soedah pandai se- 
dikit sadja membatja hoeroef Latijn 
(hoeroef. Belanda) soedah boleh 
membatja boekoe: se 

S OBRAL. —. Dika WAB 

Dioesahakan oleh: 

Mara Soetan dan Mohd. Sjafei 

Soeal djawab itoe sebagai teka- 
teki, tetapi soeal dan djawabnja 
dengan sjair, dan dinjatakan lagi 
dengan gambar bikinan SAJOETI 
moerid sekolah Roeang Pendidik— 

di Kajoe Taram (S.W.K.) 

Sangat loetjoe dan 
menggelikan hati. 

Djoega boleh dipakai oentoek 

berolok-olok atau membadoet diatas: Tooneel dengan njanjran. 
Gambarnja ada 22 boeah. Harga satoe boekoe tjcema f 0,15 tambah: 
5 sent ongkos kirim. Pesanan dari 20 boekoe keatas ongkos vrij. 

Boekoe-boekoe ini dapat dibeli pada: 

Toko Kitab & Drukkerij Sd. Ali Alaidroes—Kramat No. 38 Bat :-C, 
Moh. Djohor—Gang Aboe (Gg. Damiri No. 4) Batavia-Centrum, 
Sd. Alwi Alayderoes—Kroekoet depan No. 29 Batavia-Centrum, 
Moh. Sjafei—kajoe Tanam (S.W.K.) 

k “Permintaan dengan rembours, tidak diloeloeskan. 

     
    

      ad 

  

Inilah Hotel Batavia letaknja dimoeka station S.S. kota Cheribcn. 

Jang teroetama sekali bagi tetamoe djaman Malaise sebab dari Station 
zonder kloear ongkos setengah cent boeat dokar, Sedang tarief amat moe- 
rah sekali. 

  

    

    

    

   
    
   

3 Ini obat Trios soedah sjah 
'masoek di boekoe tentang 

  

      
    
Kapan .itoe Toko, kehabisan     

  

hal obat-obatan di Militaire “ 
Hospitaal di Negeri Japan : 

..tjepet atau jang bertahoer-tahoen, kentjing nanah jang 

- pinggang (gegindjel) seperti terbakar. 

.terseboet diatas dan jang mengeloarkan darah poetih 

.. bertahoen-tahoen, sering kamboeh lagi karena dari ber- 
toekar hawa, tak oesah koeatir. 

ya 4 Harga sekarang 

1 Fteseh. isi 200 bidjt" Lu Me ana te On 
1 au Io Sh Aa Mn at anada an 

Ke Oa an Ba RA RN Ski 

Agent Besar 
Antero Hindia-Nederlandsch 

K. ITO & Co. 
manga .. 4 BATAVIA 

Djoega boleh dapat dikita poenja AGENT-AGENT 
D1 TOKO KANEKO “Djalan Tram No. 242 Mr.-Cornelis 
na an M3 ES» Senen No. 79-81 Batavia-Centrum 

Ne uTOro Depan Bioscoop Pasar Senen Bt.-C, 
Lain UMENG. 1 . Senen No. 183 Batavia- Centrum. 

PN SANYO Kramat No. 12 Batavia-Centrum. 
ning SANYO . 'Tandjong Karang (Zuid Si matra) 

'». ABE." « .' Handelsstraat Buitenzorg. 
'»  SUZUKI v/h NANYO Groote postweg 39 Soekaboemi. 

ng TOGASHI Tjiandjoer. 2 
»... NAKAMURA Kanoman No. 40 Bandceng. 

Gm SL FBIPBONKANG Groote postweg 11 Bandoeng, 
1 “—»... HAKU Al DOH Ketapang No 25 Soerabaja. 

Dan selainnja dari itoe bisa dapat beli dim:1 »-mana Toko Japzn jang mendjueal obat. x 
ko. kehabisan, bisa teroes pesan dikami pcenja Toko, ongkosnja pemesan jatg pikoel. 

5 'PRIJSCOURANT obat vbat boleh diminta dengan pertjoema, 

  1320 sampai) f 150. : 
pe 

Tan 8 : H3 naa 

NET 
# 

  

  

  

bat jang mandjoer boeat semboehkan 

—.penjakit kentjing    
Trios goenanja oentoek menjemboehkan segala roepa 

penjakit kentjing, jaitoe: penjakit kentjingjg. berdjalan 

berwarna poetih, kentjing nanah jang berwarna koening 
toea, penjakit dialat kentjing. jang teristimewa oentoek 
penjakit digelemboengan kentjing jang dari penjakit pe- 
rampoean (Gonnorhoe), didjalanan kentjing panas seperti 
berapi, sakit pada bidji kemaloean, dibagian boeah 

Sebagai perampoean djoega jang sakitnja seperti 

(penjakit kepoetian) bisa ditoeloeng poela oleh Trios, 
pendeknja segala roepa penjakit kentjing bisa sigera 
dibikin semboeh. Demikian noela jang sakitnja soedah 

Maskipoen orang jang sakitnja telah 3-5-10 tahoen, 
beloem djoega baik djanganlah poetoes pengharapan, 
apabila minoem ini Trios, tentoe bisa mendjadi sem- 
boeh kombali. 

      
  

   

  

   

      
     

Accounting. 
. Typewriting— Schrijfmachine. 

1 kamar 1 orang 1 malam f 1,25 boeat 2 orang f 2 — 
1 ” 1 » 1 Pu) Tile » 2 13 f 1,75 

pagi dapet Rotti, Thee, atau Koffie Soesoe, latar boeat nginep Auto dan 
tjoetji Auto selamanja vrij, 

boecat Abonnen's Pemandangan dikasih speciaal tarief boleh berdami, asal 
bawa bewijs abonnement itoe, 

Mencenggoe dengan hormat 

EIGENAAR 

SL AN AN TA LN mana Pa 
  

MOH. HASSAN 

| TERATE ERD “MEBEL ANK RAT EN 

  

THE AMERICAN EDUCATIONAL ENGLISH SCGhooL 
BATOETOELIS 57 —. BATAVIA-CENTRUM., 

BR $ : 

Atas ichtiarnja THE AMERICAN EDUCATIONAL. ENGLISH 
SCHOOL bceat orzng banjak, jang soedah dan hendak beladjar 
soedah d:boeka sekolahan jang loeas Gergan mempcenisi ber- 
bagi-bagi vak boeat peladjaran : | 

— ILMOE PENGATAHOEAN — 
  

Pre-School — Frobel — Elementary School (dari klas j sampai 
klas VIL) Secondary High Schcol— (sebagi AMS,| Commercial 
Scondary High Schoo! — Sebagai sekolah perdagangan tirggi,) 

Peladjaran loear biasa 
  

Banking. 
Commercial English. 

Commerce— Handel Cursus. Bookkeeping- Pcekhcrden, 
Salesmanship. Short-story writing. 
Special Englisch Course. Private Englisch Lessons, 
Finance. English Correspondence. 

Soedah tentoe! Selamanja dari itoe, terpimpin oleh goeroe- 
goeroe jang mempoeniai idzin dari Gouvernement dan diploma 
sekolah tinggi, boeat semoea moerjd-moerid, bisa melandjoetkan 
lebih djaoe peladjarannja, sampe ke sekolah tinggi di Filippina, 
America dan Europa. Ea 

Klas-klas antaranja ada sebagi berikoet 

Pagi (boeat anak-anak) 
Dari. djam 7.30 sampe 1.00 tengahari. 

Sore dan malam (boeat orang dewasa). 

Dari djam 2.00 sampe 4,00 sore )» 

) 
5 AN 5 kali satse Minggoe, 

Sa BO Lag 0 Malem : 5 i 
3 KG Na oog 1 , 3 kali satoe Minggoe. Ta 

Lebih djaoe keterangan boleh minta pada Directeur, 

Ha
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Lebar ap Sara me ende mana yakin mna semena Da Ba 

     
  

  

“Selasa 29 Januari 1935 tahoen ke 3 

      

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

      

    

  

  

   

    
    

   
     
    

          

  

   

  

— Inspecteur Jansen perloe 

Pada hari Saptee dilandjoetkan ini 
persidangan mengoerces perkaranja 

  

Beakin njonja? Born alias Noie, 
Kiso alias Warso, Kardi, dan Tarbin, 
berhoebeeng dengan pemboenoehan di 
Djatingaleh atas dirinja tocan Born      
tahoen jang laloe. Sebagaimana doe- 
Togan kita bilang, ini hari fiskaal (officier 

poenja reguistoir, : 
Lantaran pentingnja ini hari pepe- 

riksa'an djoemblah publiek jane nonton 
tidak koerang banjaknja seperti pada 

  

ada tanggal 21 masoek 22 September | 

van Justitie) dapat ketika boeat bikin: 

Siam 

Ia persakitan dimintakan hoekoeman gantoeng sampai mati. - 
dilepas dari djabatannja. 

Pesakitan Noie telah mengakoe te- 
iroes terang pada toedoehan2 atas di- 
'rinja, begiioe djoega dengan pesakitan2 
Kiso, Kardi, Tasdi dan Tarbin, jang 
lakoekan perboeatan2, dimana pem- 
boenoehan ada mendjadi boeahnja. 

Laloe mr. J.E, Jonkers oeciangkan 
beberapa keterangan dalam pemerik- 
saan, dimana ternjata, bahwa ,,niatan 
memboenoeh“ soedah ada terlebih 
doeloe, | | 

| Kendati Kardi dan Tasbin tjoba 
poengkir, bahwa mereka ada kandeeng 
itoe niatan terlebih doeloe, tapi oleh 

'perboeeatan-perboeatannja mereka telah 
mendjadi pemboenoeli-pemboenoeh. 

. Ampat pesakitan itoe maka dengan 
berdasar atas apajang dibilang diatas 
mesti dianggap ada lakoekan pemboe- 
ncehan dengan soedah diniat lebih 

Idoeioe, . . 7 Sa 
Lebih djaoeh dalam sosrat dakwa'an 

ada didoedoekan, bahwa mereka ber- 
boeat bersama dengan bersekoetoe, 
hingga sekaliannja ada mendjidi m e- 

“Idedaders, jalah orang-or/ng jang 
toeroet memboenoeh. Tidak satoe 
antaranja tjoema medeplichting 

IP i(tioema tersangkoet), sebab temoeanja 
4 Jada mededaders. 

L ag Mededaders itoe menoeroet ketera- 
I- (ngan ilmoe dan kehakiman, adalah 

      
Phien Born alias Nozie. 

loem pernah datang ini kali soedah 
“ perloekan bosat koendjoengi gedong 

Raad van Justitie oentoek—tidak lain— 
mendengar boekoeman apa fiskaal akan 
mintakan boeat dirinja pesakitan2 Roe. 
angan Raad padat dan diloear beberap 
ratoes orang tidak dapat halaman bo, 

“at masoek. 
Dimara kita bilang jang perkoen- 

- djoengan pada ini pemeriksaan ada 
“ramai, perloe kita oendjoek jg banjak: 

. pembesar negeri telah toeroet hadiir, 
— 'seperti burgemeester Semarang, toean 

Bagchus, hoofcommissaris van politie 
“diini kota dan banjak dagi orang2 jg 
ternama dalam kalangan pergaoelan 
cantara siapa kita lihat djoega toean 
'Tan Tiong Khing, wethouder di ini 
ikita. Menarik hati sekali jang ini kali 
djeemblahnja njonja2 Europa ada be 
'sar sekali boeat siapa telah disediakan 
satoe barisan korsi speciaal. 

'Tjotjok pada djam 9 persidangan 
- 'diboeka, dimana perlengkapan Raad 

ada sama seperti dalam pemeriksaan: 
'doeloean, jaitoe voorzitter mr. Krot, 
leden mr. Albarda, griffier Mr. Cramer, 
sementara fiscaal ada mr. Jongkers, 
'officier van Justitie dari Raad vanJus 
titie di Semarang sendiri, dengan toe- 
an2 mr. Besar dan mr, Meursinge 

. masing2 mendjadi pembela dari 4 pe 
sakitan jang pertama dan pesakitan 
Noie. aa 

      

semoea penonton soepaja diam. 

rangari iang telah dikasihk pada Raad. 

Oleh karena baik dari fihaknja leden 
dari Raad, maoepsen dari fihaknja 
pembela2 dan officier van Justitie tidak 
ada jang ingin madjoekan pertanjaan 

“lebih djaoch, maka voorzitter lantas 
kasih kesempatan pada officier van 

Justitie (fiscaal) boeat bikin reguistoir. 
Reguistoir. 

Mr. J. E. Jonkers. moelai dengan 
poedji pada recherche Semarang. 

  

Berhoeboeng itoesperkara dipandang 
sebagai perampokan, berhoeboeng de- 
ngan gelombang perampokan di Ma- 
dioen, tapi dalam beberapa hari. telah 
dibiktn terang, hingga semoea pem- 
'boenoeh2-nja ketangkap. 
— Kemoedian ia poedji djaranja pe- 

“meriksaan jang telili dan oetjapkan, 

“rasa belas kasihan pada toean Born, 

hari2 jang telah liwat : malam jang bej 

— Sesoedahnja persakitan2 dipandang 
pipanggil menghadap dengan ketokani 
paloe jang keras voorzitter soeroeh . 0 

'Ira saja memegangi itoe kaki. 

Atas pertanjaannja voorzitter persa- 
kitan2 tetapkan mereka poenja kete- 

ang dalam villanja Stller Friede telah: 

orang jang dengan langsoeng toeroet 
ambil bagian dalam perboeatan atau 
perboeatan-perboeatan, jang mendjadi 
kedjahatan. 2 

| Kemoedian mr, Jonkers laloe ambil 
beberapa tjonto boeat menerangkan 
lebih djaoeh perbedaannja Mededa- 
ders. dan medeplichtig. 

Begitoelah djikalau doea orang kan 
doeng niatan merampok dan satoe an 

a|taranja boeat menggampangkan awoe 
ri lada haloes matanja orang jang 
maoe dirampok, sementara jang lain 
lakoekan perampokan. itoe dianggap 
»bersama berboeat” (mededaderschap), 
Djoega disini mesti dibitjarakan hal 

mededaderschap (sama2 berboeat), 
apabila kita tilik rol jang dipegang 
oleh masing2 persakitan, djikalau kita 
pandang lebih teliti, 

Dengan perantaraannja iapoenja ba 
pa tiri, Soewardjo, jang dititah oleh 
Noie boeat tjarikan pemboenoeh, maka 
Noie djadi berkenalan pada Kiso, jang 
menoeroet . pengakoeannja Soewardjo 
ada mempoenjai hoeboengan dengan 
pesakitan kelima. Noie telah timboeli 
itoe pemboenoehan dengan djandjikan 
oepahan oeang. Kiso lebih djaoeh sen 
“diri laloe mentjari kawan2 dan telah 
moepakat dengan tiga pesakitan jang 
lainnja. Antara pemboenoeh2 itoe ia 
jada. mendjadi ,,promotor” (toekang 
atoer) Dalam itoepemboenoehan jang 
kedjam, ia ada toeroet kerdja bersa- 
ma sama boeat meredjeng padaBorn 

Kiso ada menerangkan: Dengan ber 
bareng kita berampat terkam pada 
toean Born jang sedang tidoer tjelen 
tang dan pegang padanja. Saja sendiri 
doedoeki kakinja toean Born, sementa 

Pasti tidak ada. kesangsian lagi 
|boeat anggap 'ini pesakitan ada ,,me 
dedader“ (orang jang sam-sama toe- 

Ilangsoeng lakoekan itoe tjekekan, tapi 

han, sesoedah terlebih doeloe berda 

1Sifatnja persekoetoean dalam kedja 

goeng satoe satoe-sama lain poenja 
Mosue a 

.Pesakitan kedoea, jaitoe  Kardi, 

Born, 

'' Pesakitan2 berempat setjara rendah 
dan beramai ada terkam korbannja 
Idengan tindikan korban itoe sama 
antero bandan kekoeatannja. Berampat 
mereka ada ,mededaders“ dalam ini 
pemboenoehan kedji, jang telah ter- 
idjadi pada tanggal 21 djalan 22 

itjekek mati oleh pemboenoeh2 jang| September, diwaktoe tengah malam. 
epah. 

Nuie olehnja dipandang sebagai 

orang jang timboeli ini pemboenoehan, 
antaran ia djandjikan oepahan pada 
pemboenoeh2 itoe, 

 Tasdi ada orang jang paling koeat 
(sendiri. Maka dari itoe ia berdiri di 
depan dan ialah djoega jang lakoekan 
itoe penjekekan selama korban dire- 
djeng.   roet memboenoeh).. Kendati ia tidak 

lia ada toeroet melakoekan pemboenoe 

mai boeat sama2 redjeng pada Born. 

hatan masing2 dianggap mesti tang- 

Gjoega telah toeroet meredjeng pada 

  

| Djoega perboeatannja” Tarbin ada 
diloeloeskan, dimana achirnja mesti 
ditarik poetoesan bahwa tidak ada 

Kemoedian diloekiskan rolnja Noie, 
isterinja Born, dalam ini perkara. 

la dergan sengadja (doelbewust) 
ada timboelkan ini pemboenoehan de 
ngan perdjandjian oepahan ampat atau 

|lima. ratoes roepiah. Lantaran itoe 
djandjian oepahan, maka ia haroes 
menanggoeng kesoedahannja, kendati 
dilakoekan oleh orang, jang ia tidak 
datangkan sendiri. -1 

beberapa orang jang dengan menjim- 
pang ada tersangkoet dalam ini perka 
ra boenoeh. 

Orang2 itoe ada manoesia2 jang 
mendjemoekan fonsympathieke figuur, 

Pertama mr, Jonkers loekiskan bapa: 
tirinja Noie, Soewardjo. 

Dalam vooronderzoek Soewardjo 
ada menerangkan, bahwa atas permin 
taan Noie ja ada bikin hoeboengan 
pada Kiso, soepaja Kiso jang terkenal 
sebagai .doekoen soeka bikin Born 
hilang marahnja pada Noie. 

la sangkal, bahwa dalam waktoe ia 
berhoeboeng sama Kiso,” sebenarnja 
ada dikandoeng niatan memboenoeh 
pada Born, : 

Belakangan, taikala mendengar anak 
tirinja bitjara sama Kiso, baroelah ia 
mendoesin, bahwa apa jang diniat ada 

lah bseat ambil djiwanja Born. Itoeia 
telah larang pada Kiso. Sebaliknja ada 
keterangan2 pesakitan2 jang bilang, 
bahwa Soewardjo, mengetahoei ten- 
tang itoe kompiotan memboenoeh soe 
dah mengasih perantara'annja. Lantaran 
keterangannja satoe pesakitan tidak 
bisa mendjadi boekti terhadap lain pe 
sakitan, maka setjara kehakiman (be- 
wijsrechterlijk) kedosa'annja Soewardjo 
tidak bisa ditetapkan, hingga Soewar- 
tidak bisa ditoentoet. Menoeroet kete- 
rangan2-nja pesakitan, apa jang diber 
boeat oleh Soewardjo menoeroet ke- 
hakiman tjoema bisa dianggap tersang 
koet dalam hal-menimboelkan soeatoe 
perboeatan (medeplichtig aan uitlok- 
king), jang mana menoeroet wet Be 
landa tidak bisa dihoekoem. 

Terpisah dari ini rolnja Soewardjo 
tidak ada begitoe roepa, hingga itoe 
bisa mengasih alasan bosat petja» ini 
perkara merdjadi lain perkara lagi. 
Kemoedian dari pada itoe, laloee 

mr. Jonkers loekiskan wara wirinja 
komplotan ke Doekoen. Kendati orang 
tidak bisa tahoe betoel apa jang ter 
selip dalam kasak koesoeknja, tapi 
pasti ada oeroesan djelek dan kedji. 

Apa jang dibisik bisik dengan sem 
boeni tidak ketahoean betoel tapi 
orang tidak terloepoet dari pemanda- 
ngan dan perasa'an, jang itoe semoea 
perboeatan setjara semboenji, barang- 
kalitidak dioetjapkan, tapi hidoep da 
lam hati, sedang dasarnja teroetama 
adalah pengharapan dan menoeggoe 
noenggoe kematiannja toean Born 
sebagai kesoedahannja, : 

Dalam ini perkara kembali timboel 
dimoeka, betapa djahat adanja oeroe- 
san doekoen. 

Ini pemboenoehan jang soedah be- 
gitoe kedjam, dimana satoe istri boe- 
noeh- soeaminja, terdapat kemelaratan 
batin  (levenstriestheid), keboeroekan 
dan kekasaran penghidoepan, jang se 
bagian mendjemoekan dan sebagian 
mengoeatirkan, 

Zonder pedoelikan kesopanan, peng 
rawatan, pekerdjaan pendirian2 parti- 
culier jang memberkahkan, kedjahatan 
memakan teroes. 

“Dan itoelah ada disebabkan, lanta- 
ran poesaka besar dalam penghidoepan 
jang menentoekan orang mandjat ke 
atas atau terdjeroemoes dalam djoe 
rang tidak bisa diadjar atau dibeli 
dengan emas. | 

Sebagian poesaka itoe diberikan per 
tjoema, sebagian didapatkan sesoedah 

nja perang batin jang hebat. 

| “Itoelah ada mysterie jang dalam, 
tapi kembali ada sederhana, tentang 

baik dan djahat. Pembersihan manoe- 
sia moesti datang di dari dalam dirinja. 

Kemoedian diselidiki rolnja politie- 

inspecteur Jansen, jang dalam penga 
dilan terlebih timboel dimoeka dari 
dalam voor-onderzoek. Itoe disebabkan 
Mr. Jonkers dalam zitting baroe da- 
patkan itoe boekoe toelis blauw jang 
terkenal: boesoek, jang dimasoedkan 
sebagai padoman (vademacum) boeat 
Noie, Sendirinja itoe oeijapan-oetjapan 
dari Jansen, jang nota bene ada sa- 
toe orang politie, ada membikin ter- 
kedjoet dan ada begitoe rendah, hing 
ga tioema lantaran itoe sadja, maka 
menoeroet anggapannja mr. Jonkers, 
itoe “orang tidak bisa dipegang tetap 
dalam djabatan politie. Sebagai orang 
politie Jansen nanti moesti tahoe, bah 
wa oetjapan2 itoe bisa herkesoedahan 
mentjelakakan.. Saksi waktoe diberi 
itoe hal, djoega. soedah . mengakoei 

Kendati Jansen tidak timboel dimoeka 

dalam ini perkara, tapi boleh dibilang 
jang Jansen ada melakoekan hal ada   

kesangsian tentang perbueatan2 pesa- 
Isakitan, jaitoe jang mereka berboeat | 
'Iberaimai dan bersekoeto&e melakoekan 
Ipemboenoehan. Kas 

Kemoedian mr. Jonkers loekiskan | 

     

bawa boentoet fjilaka. : 
Lantaran itoe, maka dalam kepoe- 

lisian ia tiada bisa dipegang tetap. 
Kemoedian mr, Jonkers bitjarakan 

alasan?nja Noie dalam hal timboeli 
itoe pemboenoehan. 

Keterangannja Noie, bahwa itoe ada 
disebabkan lantaran perhoeboengan 
dalam roemah ada djelek, dan lantaran 
Born tjatji Noie ada setan Judas, sp:. 
tidak bisa terima, apalagi orang2 di 

seorang jang baik sekali . 
Alasannja spr. anggap, ada lebih 

kedji dan kedjam. Persakitan Noie 

ngan bergendak, Jansen boekan jang 
pertama. Iapoenja bapa-tiri jang bisa 
tahoe ini oeroesan, dalam vooronder- 
zoek ada seboetkan tiga gendakan 
Selainnja begitoe ia berlakoe hianat 
djoega dalam oeroesan doeit. Roemah 
iboenja di Pekalongan, didirikan de- 
ngan kira2 tiga riboe roepia ada didi 
rikan dengan ocang clandestien ber- 
asal dari Born. 

Dalam segalanja penghidoepannja 
Noie didasarkan ada perghianat:n, 

Laloe mr. Jongkers oesik halnja 
tesiamentnja toean Born Mr. Jonkers 
anggap bahwa Noie kepengln itoe 
doeit dan ia poen kepengin merdeka 
dari Born, Itoelah spr. anggap ada 
mendjadi alesan2 semboeni dari ini 
persakitan dalam perkara pemboenoe 
han tersangkoet. 

Ini perempoean seanteronja ada nor 
maal. Kelakoeannja dalam vooronder 
zoek dan dalam persidangan ada boek 
tikan itoe. Djoega waktoe ia tjerita 
tentang aloesnja Born, jang tidak ta- 
hoe sebetoelnja atau poera2 sadja, 
boeat spreker ada mengasih gemanda- 
ngan biasa sadja (volkomen nuchteren 
indruk). : 
Pemboenoeh2 jang dioepah telah la- 

koekan pekerdjaannja jang kedji ter 
boedjoek oleh pengaroehnja doceit. 

Orang jang menimboelkan pemboe 
noehan ada mendjadi pemboedjoek 
jang likiat, jang selaloe bisa djalankan 
pengaroeh atas dirinja orang jang 
mendjadi perkakasnja pemboenoehan. 
Prampoean Noie serahkan ia poenja 
soeami oemoer 68 tahoen dalam ti 
doernja ampat pemboenoeh2 (sluip- 
moordenaars), jang di oepah olehnja. 

Itoe perempoeanlah jang setjara se- 
dar kasih masoek itoe pemboenoeh2 
dalam roemah dan kamarnja. Korban 
jang tidoer dengan segala moedah bisa 
diredjang oleh “ampat pesakitan jang 
besar pengawakannja. Dalam sepera- 
pat djam itoe perboeatan kedji dila- 
koekan dengan kedjam, semoga, seolah 
olah djiwa manoesia tidak ada harga 
nja sama sekali. Pemboenoehan itoe 
dilakoekan dalam salah satoe kota 
besar dari Java, dalam roemahnja se- 
orang Europa jang mampoeh. 

Peredjengan pada Born adadilakoe 
kan oleh banjak orang dan dengan 
berbareng, hingga bagaiannja masing2 
persakitan ada rata dan perbedahan 
hoekoeman tidak beralasan. 

Apakah eanti djadinja dengan kese- 
lamatan oemoem, djikalau disinitidak 
didjatoehkan hoekoeman paling berat? 

Perlindoengan djiwanja pendoedoek 
ada mewadjibkan itoe. 8 
Diachirnja iapoenja re- 

Guistoir mr, Jonkers minta 
kan boeat lima limanjape 
sakitan hoekoeman mati. 

Kisso, Kardi Tasdi, dan 
Tarbin masing2 lantaran 
memboenoeh dan Noi njo 
nja Born, lantaran timboel 
kan pemboenoehan. 

. Sesoedah ini reguistoir jang dibikin 
dalam bahasa Belanda, djoeroebahasa 

dalam bahasa Djawa. 
Sesoeatoe pesakitan mehdengarkan 

apa jg dioetarakan dengan tidak ber- 
geming. 

Sampai disini dibikin pauze. 

pada pesakitan2 hendak oetarakan apa 
apa berhoeboeng dengan hoekoeman 

(fiskaal). Atas ini pertanjaan, pesaki- 
tan2 djawab jang mereka pasrahkan 
pembelaan dalam tangannja masing2 
poenja pembela, 

bikin iapoenja pembela'an. 

kan) jang ada begitoe diperhatikan 
oleh publiek. 

maksoednja (doelbewust).   

berbahaja dan rendah, jang bisa memj 

sekitarnja Born loekiskan ia sebagai 

telah berhianat pada soeaminja de- 

toean Djoko-Kapijoro telah salin ini 

Tempo pauzs liwat, president tanja 

jang diminta oleh Officier van Jnstitie 

Segeralah datang temponja mr. Be- 
sar pembela dari pesakitan2 Kisoalias 
Warso, Kardi Tasdi dan Tarbin boeat 

“Pleidooi mr. Besar. 

Mr. besar bitjara sebagai berikoet: 
Spreker moelai dengan bilang bahwa 

boekannja pemboenoeh2nja. hanja auc- 

tor intellectualis (orang jang menggera 

Begitoelah bisa dirasakan, kata mr. 
Besar, bahwa ini ampat orang, jang 
telah berdosa mengambil djiwanja sa- 
toe sesama manoesia, melainkan men 
djadi pekakas jang lembek hati dan 
goblok dari. satoe orang jang tjerdik 
djahat (gerafinneerd) dan sedar pada 

Djoega mr. Besar poedji tjaranja 
jang teliti dari perperiksaan ini perkara. 

Spreker bilang, jang pekerdjaannja 
ada soesah, sebab persakitan2 dalam 
berbagai punten ada mengasi ketera- 
ngan berlawanan. Mr, Besar anggap 
kebetoelan jang beroentoeng, jang ia 
ada seorang Djawa, djoega dari tem- 
pat, dimana itoe persakitan2 ada ber- 
asal, hingga setjara begitoe ia lebin 
b sa selidiki teliti tabeatnja, anggapan 
nja dan anggapannja tentang keadilan 
dari orang2 jang ia moesti belakan. 

Spreker mengakoe, bahwa tidak e- 
nak boeat membelakan orang2 jang 
dimadjoekan depan pengadilan, lanta 
ran memboenoeh sesama manoesia. 

Pembela setoedjoe dengan angga- 
pannja officier, bahwa persakitan2 
Kiso, Tasdi dan Tarbin moesti diang 
gap berdosa memboenoeh. 

Tentang persakitan kedoea spreker 
bilang, bahwa tidak gandjil kelihatan 
nja, jang ia tidak tahoe, bahwa ada 
diniat bikin satoe pemboenoehan, dji- 
kalau orang maoe perloekan berpikir 
setjara Timoer dan diangan setjara 
Barat. Mr. Besar oendjoek pada tabeat 
pendiam dari bangsa Djawa dan pada 
sifatnja jang tidak perdoelian (onver- 
schillig), jang mana dalam ini perkara 
ada pegang rol penting. Spreker ang- 
gap keterangannja persakitan Kardi 
gampang dimengarti, maka Mr. Besar 
tidak bisa anggap ini persakitan sue- ' 
dah kandoeng niat lebih doeloe. Ber- 
hoeboeng dengan itoe, maka ia oen- 
djoekan perbedaannja jang besar antara 
pemboenoehan dan menjebabkan ke- 
matian (moord en doodslag). 

Kedjahatan pertama ada terantjam 
hoekoeman -mati, sedang kedjahatan 
kedoea terantjam hoekoenran pendjara. 

Kemoedian Mr. Besar toetoerkan, 
bagaimana ia pernah ditanjakan diloe 
aran, apa persakitan2 nanti dapat hoe- 
koeman mati. Berhoeboeng dengan itoe 

ka ia oendjoek, bahwa pergaoelan 
hidoep sangat kepingin tahoe pem- 
berian keadilan jang hakim-hakim nanti 
poetoeskan. 

Spreker bilang, bahwa beroentoeng 
jang itoe djaman soedah liwat, dimana 
satoe pemboenoehan, dengan tentoe 
moesti dihoekoem mati. 

»Oetang oeang bajar ocang, oetang 
djiwa bajar djiwa” soedah dilakoekan 
dari strafrecht kita. Jang dihoekoem 
sekarang boekannja itoe perboeatan, 
tapi pendjahatnja jang dengan banjak 
djalan bisa melakoekan perbeeatan be- 
gitoe. Hoekoeman sekarang boekan 
lagi ada pembalasan dan djoega boe 
kan meloeloe boeat lindoengkan per- 
gaoelan, tapi djitoe sekali diperhatikan 
orangnja dan keadaannja. 
Memang betoel orang bisa djemog 

dan djidji tentang kekedjemannja itoe 
perboeatan dan tentang pemboenoehan 
seorang poelas dengan tjara adam, ' 
tapi sebaliknja tabe'atnja ini orang2 
lebih menimboelkan kasihan dari pada 
bentji. 

Kemoedian spreker Joekiskan peng- 
hidoepannja pesakitan2, dimana achir- 
nja datang nasib tjelaka jang beroepa 
Noie, Spreker anggap, kesalahannja 
persakitan sekarang datang waktoenja 
boecat dipadoe dengan dosanja Noie 
ada lebih besar dan lebih berat dari 
Ini ampat orang2 jang patoet dikesi- 
hari dan didjebloeskan dalam ketjela- 
kaan oleh Noie. 

Disinilah ada doedoek seorang jang 
setoedjoe sebab apa djoega, tapi pasti 
maoe singkiri soecaminja. Sesoedah 
loekiskan, begaimana Noie tjoba lakoe- 
kan niatannja, laloe mr. Besar bilang: 

»Saja tidak sangsi boeat toendjoek 
dada Noie, sebagai orang jang paling 
berdosa. lalah ada pokonja itoe niatan 
memboenoeh, jalah penjoeroengnja 
drama, zonder siapa ini pemboenoehan 
tidak nanti terdjadi. Dalam tjaranja 
mengerdjakan,  Noie kelihatan sangat 
pandai. la sombongi kekajaannja, 
jang dimatanja itoe paupers (orang2 
sangat miskin), ada menimboelkan silo. 
la tik berikan itos oepahan dimoeka 
hanja timboeli sadja kepinginnja orang 
orang2 itoe boesat dapatkan oeang, 
hingga achirnja seolah-olah boedjoek 
mereka- datang depan kamar. 

Itoe oepahan bekerdja bikim orang 
loepa daratan. Mereka mabok sebab 
kepingin doeit. Semoga rintangan batin 
hilang dan itoe hal terdjadi. 

Spreker anggap rolnja Noie lebih 
dari kedji, laniaran ia djoega tjoba 
tentrami hatinja pesakitan2, jalah 
berhoeboeng dengan soempah jang ter 
lebih doeloe dibikin, 

Kembali menoetoerkan kesengsara- 
an, dalam mana pesakitan2 ada hi- 
doep, spreker oendjoek pada apajang 
bekas lid Raad van Indie, Pruys van 
der Hoeven ada toelis: Dalam nasibnja 
bangsa Djawa dalam ampat poeloeh 

tahoen ini tioema ada perobahan sedi 
kit, Diloear golongan bangsawan dar 
penggawai negeri, orang tjoema dapat 

kan satoe golongan, jang hidoep tjakar 
patok. Golongan jang sedikit mampoe 
beloem bisa terdiri. Sebaliknja dalam 
tahoen2 paling belakang ada terdapat 
proletariaat, jang doeloean tjoema ada 
dalam kota2 besar. S 

Mr, Besar anggap orang2 itoe ada 

(Samboengan lihat di sebelah)   
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betoel berdosa memboenoeh, sedang |p » 0 Cheriton terima, djika liwat kita tidak 
Kardi berdosa ,,doodslag” (menjebab- | ». Bandoeng. tanggoeng boeat dimoeatnja pada 

  

| kan kematian). Tapi kendati itoe tiga|f 
| orang doeloean berdosamemboenoeh, ||: 

NS tidak haroes mereka dihoekoem mati, 
lantaran disini ada tersangkoet pen- || 

  s0. Palembang. : 
2 Garoet tjap padi 

Semoea kainnja berkwa- 
liteit bagoes kleur roe- 

hari itoe. 
PATJAR bisa diterima tjoema 
sampai djam 10.30 pagi dari 
hari dimoeatkannja. 
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Meursinge, jang ada pembela dari TOKO MOEDA . orangnja semoeanja diterima dengan hormat, dioeroes beres 
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di kleermaker jang terseboet. Dara bergoempel Dara kloear- 

| Taulin boeat. penjakit koelit, dan sepasang Cataulino 
dan Catapodi, selamat beroentoeng serta akan roekoen 
dan damailah toean seroemah tangga. 
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  . peroet sakit, Kaki tangan sakit 
“dan pegel. Boekoe toelang sakit 
Hongsip. Moeka poefjet warna 
idjo. Koelit moeka pias koening 
kering, Koeping berboenji ram- 

  

Banjak minjak ramboet tetapi jang 
mandjoer djarang boet rontok, 

GOENA BOEAT ORANG Awas! selamanja liat merk se- 
di LELAKI belah, kepala djadi enteng tida | 

Pinggang sakit, pinggang li- koreng, ramboet djadi gemoek, 5 
“ noe. Napas dan dara koerang 

koeat. Kesehatan soemanget 
tida tjoekoep. Banjak goenaken 
pikiran dan tenaga. Tangan kaki 

“tida ada kekoeaftan Manik ke- 

item, lemes, matiken koetoe dan 

ilangken ketoembe, 

  

    
ring dan koerang. Moeka poetijsf Ne LAN 
badan koeroes. Kekoeatan ati An PAS 

“dan dara koerang. Kepala poesing, Mata gelap. Malam banjak klcear TE 
keringet dingin. Mengeloearkan manik waktoe mengimpi. Kelakian tida 3 
koeat. Tida napsce makan of mineem. Kaki tangan merasa lemes dan pegel, C3 Rn , K | Oearan 

Harga 1 Flesch besar f 2,25 Flesch ketjil f 1,25 : i 

»- Idoz, Flesch besar f 22,—  Fldseh kefjil f 12,— 5 Roemah obat   Njonja tjari K-e ta Kang Sel Hocidagent boeat Ned, O,I, 

Tjoba doeloe Ketjap tjap ,Petani" : . Roemah obat Ban Ka Tjoen | i : Jo Tek Tjoe 

  
  

  
    

              

  

Monster, djika diminta, dikasi pertjoe- 1 3 
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njonja Koosman di belakang, anterkanJtetapi orangnja tidak datang, malah besar“. bertiga omong-omong," 
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pen ng Baane pel Fan aa di mela aa pap alang as kedengaran ch Seiah sOia atn ar loca ole iamoena Mes... Kat bk hee tai 
“lagi lantas tangannja pegang Jada. Pelan-pelan ja toeroen dari oebin |bOleh bilangkan siapa : Upoen bepioe Memar Merrekan Tilwab Soetijah dengan berdiri dari tem 

masak njonja' Koosman, : ian sesoedah keloear dari| .-Bilang sadja dari Berwi,. dan tanja ke “dalam, dan ' mengetahoei at doedoeknja d 
'»Djadi djangan salah ja, besok Sa Pan egg Tanam deelemanSoetijah “akan mengerti siapa saja, “|Soetijah dengan ramboetnja terlepas, : Oemar kai Hana Na Pan 

makan di roemah 'saja. Saja masak menoedjoe roemahnja. djawab itoe,tetamoe. oedjoengnja di bawah saroeng dan Mnet na tah, se Angan pada 

makanan jang speciaat:” Na Ea Ini semoea Soetijah dengar. nampak djoega toemit kakinja jang , - 2 at Ta : aroeh ia-poenja 
» Baik? sa Pa | ,Dari Betawi ? Siapa kiranja. Apa-|koening langsep. la menoenggoe de-|kepara Ci Gada kekasihnja ini Soeti- 

j . Kira-kira djam setengah 9 malam,|kah boekan soeara Oemar?“ tanjajngan hati berdebar-debar. jah oesap-oesap ramboetnja Oemar 

» Awas, jikalau tidak Ji poe- 3) Soetii 3 i ia ak Sesoedah Soetijah bereskan moeka-liang keriting! "Dengan apa datan waktoe Soetijah ngelilir dari'tidoernja|Soetijah dalam hati. Baroe ia akan) . soetija g 

. Sh Pe an ti KinaMifa masih gelap,/boeka pintoe kamarnja, nji Hadjifnja dan ganti badjoe serta saroeng, kemari ? Kenapa 'aat ?" 
Ma Me an . Ibeloem pasang lampoe, Djendelanja|Djoelacha soedah ada di dekat pin-fia keloear.         

  

»Djadi djikalau saja tidak datan ng, 'keloepa'an beloem ditoetoep kajoenja, Itoe itoe. »Hatoeran!“ ia kata pada Oemar. 
artinja poetoes perhoeboengan kita?“Imeskipoen katjanja soedah digrendel.) ,,Tetamoe dari Betawi. kepingin) ,Noehoen, Damang #“ 

»Ja, sebab dari doeloe kalau- Sap-| Meliat sorotnja terang boelan jang |ketemoe enden. Seorang lelaki." Nji Hadji Djoelaeha merasa tidak ! 
toe, soeka' datang, hanja waktoe jang |terang-benderang jang masoek ke ka-| ..Bagaimana roepanja embi ?“ di tempatnja iagi doedoek bertiga di- Akan disamboeng, 

- 

      
         


