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Gantinja Prof. Hoesein Djajadi- 

ningrat. 

Dalam soerat2 kabar Belanda men- 
Idjadi pertanja'an siapakah gantinja 
prof Hoesein, Djajadiningrat sebagai 

goeroe-tinggi di R. H. oentoek kasih 
peladjaran tentang Mohamedaansch 
recht, Istamistische instellingen baha 

sa Djawa, Soenda dan Melajoe. Me 
mang soesah bisa didapatkan orang 

jang mempoenjai ketjakapan sematjam 

itoe. 
Berhoeboeng dengan itoe ,, Peman- 

dangan” bisa kabarkan bahwa sebagai 

gantinja prof. Hoesein Djajadiningrat 
itoe jalah Dr. G. W.J. Drewes, Hoofd 
der Volkslectuur. Angkatan tentang 
ini sebentar hari lagi akan dioemoem 

kan kiranja. 
Di Balai Roestaka Dr. Drewes ti- 

dak akan diganti, Boleh djadi Dr. de 
Vries akan gantikan sebagai waarne- 
mend Hoofd di sitoe. 
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Examen oentoek sekolahan 
pertengahan. 

Moerid H,LS. dan H.C.S 
boleh ikoet. 

Menoeroet s. k. Locomotief dari Se 

marang, moerid H,1S. dan H.C.S. 
boleh ikoet kepada examers oentoek 
masoek kesekolah H.B,S., Technische 
.dan Mulo. 3 Ka 

Soerat keterangan jang dipakai di 

(dalam (tahoen belakangan, akan di 

|ganti oleh soerat2 pertanjaan jang 

mesti didjawab oleh kepala2 sekolahan. 
Oentoek semoea examen2 ini, OP: 

stel (menoelis tjerita pendek) akan di 

hapoeskan. Hitoengan akan terbatas.. 
Ketjogali osntoek hitoengan, semoca 

pekerdjaen examen ini, akan mentjoba 

kepandaiannja dan ketadjaman otak- 

nja apa jang diketahoci betoel2 oleh 
Si moerid. 

' Bandjir di Djokja. 
Keroegian 10.000. 
roepiah. 

. Beberapa bandjir bertoeroet-toeroet 
dengan tjepat sekali membinasakan 
bendoengan di Pidienan air dari fa- 
briek goela Gesiekan, di Djokja. 

Pekerdjaan air itoe habis sama sekali 
oleh karena mana keroegiannja soedahi 
ada 10.000 roepia. 

Tingginja air bandjirada 1.20 meter 
di atas poentjaknja “bendoengan, ke- 
tinggian paling atas dan jang beloem 
pernah terdjadi, 

Dengan segera dimoelai dengan men 
dirikan bendoengan-pertolongan oen- 
toek memperlindoengi djembatan jang 
ada 100 meter lebih djaoehnja. 

YG — 

— JUSTITIE DAN ADMINISTRA-| 
Tea aa Tea Ma 
Sebaimana soedah termoeat dalam| - . 

pidato pendakwaan (reguisitoir) dari | — 

— Mr. Jongemans. pena van Jen dil 

— Semarang, dalam perkara pemboenoe- 

— han na maka Officier itoe menge- pkn Mangge lia. - 

loearkan djoega satoe tjelaanjang mahaj Aneta- Reuter kawatkan ini 

| hebat terhadap seorang inspecteur|hari tanggal 31 Januari dari Tokio, 

| politie, Jansen, dan kata djoega, bahwa | bahwa tadi pagi bala-tentara daii Ja- 

0 da ini tidak pantas lebih lama bekerdja|Pan dan Manchuokuo soedah moelai 

dalam kalangan politie, Set —.. Iperang dengan orang2 Monggolia. 

Tjelaan demikian itov, dimoeka oe-| Kemoedia dikabarkan dari Hsinking 

moem dan dari satoe tempat, jang|balwa bala-tentara Japan dan Man- 

boleh dikata, ompat kedoedoekannja |chuokuo  soedah mengambil kota 

| pemerintah jang memberi keadilan, | Khalkamiao. 

“maka tentoe sekali menarik perhatian 

| orang banjak, dan tidak sedikit per-| 

| hatiannja pembesar2 politie, antaranja 

jang berkoeasa dalam pengangkatan 

pegawai politie di Betawi ini. : 

Demikianlah, menoeroet J.B., bahwa 

  

  

Japan moelai perang lagi. 

Terhadap orang 

  

Dimakan Matjan. 
Aneta kawatkan dari Teloekbetoeng' 

bahwa kemaren malam ada 2 orang 
dari desa Margaratoe dekat Kalianda, 
soedah dimakan matjan. 
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2 nee 
Oeroesan Radja Siam.” . 

Radjatidak akan balik 

kembali. 

  

“Malaria di Poelau Selong. 

3 Kebanjakan njamoek.| 
. Colombo, 31 Jan. (Aneta) Dikabarkan 
bahwa di dalami tempo 2 boelan jang 
Ipaling belakang, di district Kegalle| & Ikan Sardenijis Japan. 

    
    
   

    

   

     
       

  

    
   

     

  

      

dengan bisa ditentoekan, inspecteur|sadja soedah ada 7000 orang jang mej gas 2 Ba Gempa boemi di Atjeh. Diboeang karena boe- 

litie itoe akan dilepas dari dienst|ninggal doenia karena penjakit malaria | 8 Net kabar dari Kemaren sore poekoel 1,50 di Koeta toe 

Pe Dandan Sean C Bi NAS peka Iradja soedah terasa gempa boemi jang| | Aneta kawatkan dari Teloekbetoeng, 
Pe Ne Ga ae Nai Pl apa Mereka iang memperhatikan sera-j p5 Soember jang Delen | jijak hebat, (Aneta). 450 peti berisi ikan sardentjis japan 

»Disinilah“, demikian kata JB. itoev | van penjakit ini, menerangkan bahwa || | dipertjaja, sekarang —0— jang dimasoekan oleh Borsumy soedah 
: »Justitie itoe soedah berboeat kebaikan | peje ' peniakit ini beloem pernah | 'M “| roepanja soedah di : £ 7 di-afkir, karena boesoek dan akan 

peletoesan penjakit p bah|Lebih ked b d ibi 
| djoega dilocar kalangannja sendiri sebegitoeheibatnja. 2 NA nia 2 Lebi ag ora Ta pemboe- | dibinasakan. Pe 

dimana ia membantoe bersihkan dienst| Pendoedoek desa2 tidak pertjaja xe| 'pok dari Siam,tidak|- Aneta Reuter dari Boedapest tgl.28|H at BN ana ori mesen NAN an ee pok dari Siam,tidak) Aneta Reuter .28 | Hoofdpenghceloe Garcet meni 
negeri itoe dari Orang Ora, YAA Ba ea Ai aa otneek beton. akan balik kembali |Januari jbl. mengabarkan : na Hp nata meninggal 
dak pantas ada dalam lingkoengannja", 

— Roepanja /- B. itoe baroe tahoe sa- 

toe perkara ini sadja, dimana Justitie 

lagi ke negerinja,| Ini hari soedah moelai didjalankan 
dan begitoe akan dijpemeriksaan atas perkaranja perem- 
tetapkan berhenti-jpoean Nadi jang didesa kelahirannja 
nja djadi Radjaitoe. | Csokmo terkenal dengan seboetan 

ngambil obat itoe. Sebab mereka toch 
dapat kena lagi oleh gigitan njamoek 
malaria, : 

Kenapenjakit Pest. 
Aneta kawatkan dari Bandoeng 

menoeroet AD, bahwa Hoofdpeng, 

  

itoe memberi suggantia kepada ekngan En sangat Laga aa an Didoega bahwa|,,hantoe arsenicum“, doea pesakitan Pen Raden Hadji 3 
saan administratief oentoek mengambil | Danjakannja njamoek akan tama salah seorang Prins |lelaki dan 6 perempoean lainnja, jang Nag naik telah meninggal - 

atoeran, soepaja seorang pegawai ne-|8i, diika nanti toeroen hoedjan. , . Yanak Radja?) jang | masing2 terdakwa soedah meratjoeni Pen Ne penjakit pest-darah 

geri jang tertarik dalam salah satoej Nee un : Radja Prajadhipok. aman Pa Na in AN jan ifaso Nk elang berapa hari, poeteranj 
kara Justitie, harces dilepas dari Tediahatan di : oemoemkan, akan |diri dengan menggoenakan ratjoen $ apa hari, ranja 

Pe 1 Ne al Na Ja Kedjahatan di Pen diangkat sebagai gantinja dibawah) ,arsenicum“ jang mereka bikin sendiri, MN an doenia poela, s 

PN adan senang (ontevredenheids- mena na DM ENEAN pimpinan Dewan Kewalian. Ini perkara terdjadi di Debecen. 8 isterinja sedang sakit ke 
ras sekali, 

Didalam roemahnja soedah terdapat 
bangkainja tikoes-pest, 

Ini semoea sangat menjedihkan orang 
orang disekitar kota Garoet, 

—— G — 

Gadjih2 ambtenaren 

14pCt. 
Angka2 kedjadian kedjahatan fcri- 

-minaliteits-statistiek) dari Politie kota 
Bandoeng memperlihatkan satoe tam- 
bahan dari 14 pCt. kedjadian kedja- 
hatan didalam tahoen 1934, (Aneta). 

Dikabarkan bahwa Pemerentah di| Sebelas diantara 16 majit2 kaoem 

negeri Siam “tidak maoe setoedjoe keloearga jang mati diratjoeni itoe see 

dengan perdjandjian2nja Radja itoe,|dah dikelocarkan lagi dari koeboeran 
soepaja ia itoe diberikan ikekoeasaan jnja dan diperiksa ada kedapatan ra- 

sepenoehnja dalam beberapa perkara. |tjoen arsenicum demikian banjaknja 
SG 5 sehingga tjoekoep oentoek membikin 

ma'inja beberapa ekor gadjah. 

betuiging) dengan beroepa pensioen 

atau ditoeroenkan pangkatnja. 
Perhoeboengan rapat antara Justitie 

dan Administratie, doea tjabang dienst 
negeri boekan satoe hal jang meng- 
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herankan. Doea tjabang ini tidak bisa Te an - Perhoeboengan Cheribon — Orang 'berpendapatan dengan pe Tertolong oentoek 

berdiri sendiri2 dalam melakoekan Harga air di Tjimahi. Semarang. . Irempoecan Nadi sendiri ada meratjoeni th.1935 

kekoeasaan atas negeri. Ditoeroenkan: Soedah baik kembali. |jima orang famitienja, diantara mana Kemoediannja beloem 

3 Gecommitteerden dari Regentschaps- tentoe : Inspecteur S.S, di Betawi menerima seorang anak ketjil dan seorang baji 

kabar bahwa perhoeboengan kereta-|jang lantaran mendjerit djerit teroes 
api diantara Cheribon dari Semarang, | diratjoeni poela oleh itoe perempoean. 
moelai hari Rebo jbl. soedah baiklini pesakitan perempoean” Nadi ber 
kembali. oemoer 72 tahoen, dan terkenal me 

mang goeroenja membikin ratjoen. 
- Oemoem beranggapan bahwa pel: 

: Berkali-kali lebih dogloe, Adminis- | 
0 tratie itoe mendapat rapport dari Jus- 
f. titie tentang salah seorang pegawai 
|. negeri, jang betoel tidak bisa didja- 

toehkan hoekoeman, akan tetapi per- 
boeatannja, dalam perkara jang soedah 

raad Bandoeng melandjoetkan voorstel 
soepaja harga air leiding di Tjimahi 
ditosroenkan denga 5 pCt. 

Didalam tahoen 1932 harga air ini 
soedah ditoeroenkan dengan 10 pCt. 

—0— 

Berhoeboeng dengan pertanjaan jg 
dilandjoetkan oleh perkoempoelanVVO' 
Aneta kawatkan dari Boger bahwa pe 
merjntah soedah menerangkan dengan 
officieel. 

a. bahwa Pemerentah tidak bisa 

  

- 
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diperiksa itoe, memberi alasan penoeh 
oentoek menjingkirkan orang itoe dari 
kalangan pegawai negeri. 

Dalam perkara-Tjiandjoer, jang be- 

begitoe lama dibelakang ini 
menggontjangkan doenia B, B. dij 
loem 

Perhoeboengan Medan—Atjeh. 
Perhoeboengan diantara Medan dan 

Atjeh, jang mendapat rintangan karena 
bandjir di Pante Radja, moelai kema 
y€n Sore soedah baik kembali. 

Auto2 biasa dan autobus dari tiga 
per ampat ton boleh meliwat, 

Mendiadi matros. 
Didalam tahoen 1935 ada 93 pemoe- 

da2 bangsa Belanda jang melamar pe 
kerdjaan sebagai leerling-matros (licht 
matroos) 
. Dari 93 pemoeda itoe, ada 24 orang 
jang sekoetika djoega tidak bisa dite 
rima oleh karena terlaloe toea atau 

rempoean ini akan dihoekoem gantoeng 
sedang pesakitan2 jang lainnja akan 
dihoekoem pendjara selama hidoep. 

Siapa bilang pemboenoehan begini 
tidak lebih kedjam dari itoe pemboe 
noehan di Semarang ? 

Pimpinan Pemerentah. 

memberi soerat keterangan bahwa ga 
djih2 tidak. akan ditoeroerkan lagi 
oleh karena apa jang akan datang, 
tidak bisa terlihat sekarang. Kesang 
sian ini adanja maoepoen oentoek Ka 
Oem particulier atau oentoek Ambte- 
naar, dan tidak bisa dilenjapkan oleh 
Pemerintah. 

  

Ky Djawa Barat, soedah kedjadian Regent 
| dan Patihnja, doeca-doea, dikelocarkan 

dari actieven dienst, lantaran rapport 
— Justitie itoe, Dalam lain-lain perkara, (- 

dari sebab tidak memenoehkan koea- 
djibannja dalam pangkat, djoega be- 
berapa pembesar mendapat ,soerat 
mentega”. Seorang “Ass. Wedana, 
meskipoen tidak bisa ditoentoet oleh 
Justitie, dilepas djoega, berhoeboeng 

| dengan ,pertimbangannja“ Justitie, 
Begitoe  djoega,  menoeroetkan 

karena terlaloe koerang mendapat pen 
didikan sekali. 2 

Dari sisanja jang 69 itoe dipilih ada 
37 orang jang paling tjakap. 

Sesoedahnja 37 orang ini diperiksa 
oleh dokter hanja ketinggalan 19 jang 
tjakap, sebab 18 soedah di-afkir: 
“Dari 19 orang jang tjakap ini, ada 

10 jang soedah diterima sementara 
waktoe. 

Menoeroet ingatan kita, djoega tjoe 
ma ada 10 tempat jang diboeka dengan 
besluit dari Minister Kolonien oentoek 
pekerdjaan matros ini. 
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b. bahwa Pemerintah tidak mem- 
poenjai perniatan oentoeck menoeroen 
kan gadjih2 Ambtenaar jang sekarang 
ada di dalam dienst, Poen Pemerintah 
tidak tidak mempoenjai  perniatan 
oentoek menghapoeskan Overgangs 
bezoidiging. 

Cc, bahwa di dalam soerat edaran 
dari Pemerintah dari tanggal 12 Jan. 
1935, soedah diberikan oendjoekan2 
berhoeboeng dengan pemberian kete 
rangan kepada Pers tentang segala 
perniatan dan poetoesan poetoesan 
dari Pemerintah 

(Tidak maoe ke Pedjambon. 

Madoeratidak poenja' 
wakil lagi. 

Regent Bangkalan jang dipilih oen- 
toek masoek mendjadi anggauta Volks- 
raad baroe, terpaksa oentoek bilang 
banjak terima kasih oentoek itoe dja- 
batan wakil Rakjat, oleh karena keada- 
an dienstnja (atau oleh karena soedah 
mesdjadi wakil Rakjat?) 

Dengan demikian poelau Madoera, 
O€ntoek poelau mana Regent Bangka- 
lan dibenoemd sebagai wakilnja, seka- 
rang didalam Volksraad baroe tidak 
akan mempeenjai wakil, 

Passagiers dari kereta-api mesti pin Critiek dari Vader- 

dah kereta. (Aneta), landsche Club, 
Di dalam pembitjaraan Volksraad 

tentang aanvullingsbegrooting dari 
oeroesan oeang dan Hoetang Indone- 
sia, toean Feulletau de Bruyn menoen 
djoekkan bahwa Goepernemen soedah 
mendapat keroegian dari 3 setengah 
dan barangkali 4 millioen dengan itoe 
pertjobaan mengadakan belasting ken 
daraan motor-motor. TE 

Di dalam ini djoemblah soedah ter 
hitoeng, keroegian dengan toeroennja 
conjunctuur dan oeroesan peker- 
djaannja. : 

Dengan kedjadian2 sematjam begini, 
tentoe sadja kepertjajaannja Volksraad 
dan didalam pimpinan Pemerintah ten 
tang oeroesan oecangnja, mesti patah 

sedikit. 
Mr. Van Helsdingen berpendapatan 

bahwa Volksraad tidak membitjarakan 
itoe oeroesan kepertjajaan jang dioen- 
djoekan oleh toean F. de Bruyn, oleh 
karena dari belasting baroe jang seka- 
rang ada ini, ditoenggoe ada oentoeng- 
nja, ia melandjoetkan voorstel soepaja 
dari keoentoengan ini, didirikan satoe 
Crisis-fonds oentoek mentjegah pe 
nganggoeran, 

oleh hakim tinggian. Pertimbangan2 
bisa berlainan. dan tjoema bisa di- 
perbaiki dalam perkara mendjatoehkan 
hoekoeman, sedang pertimbangan ten- 
tang pantas dan tidak pantasnja salah 
seorang jang tersangkoet |oempamanja 
isaksi) tetap dalam dienst negeri tidak 

'rapport Justitie itoe dengan hanja| Pisa dirobah-robah atau dibenarkan, 

dasarkan sadja poetoesannja Admi-! Seperti dalam perkaranja inspecteur 

nistratie atas pertimbangannja Justitiefii, oempamanja, dan djnega dalam 

itoe, tidak bisa memoeaskan hatinja lain-lain perkara jang laloe, sebaiknja 
orang jang tersangkoet, Bagaimana| Sebeloemnja Administratie mengambil 
djoega kita mesti berkejakinan, bahwa atoeran terhadap dirinja, haroes di- 

Justitie itoe memberi keadilan dengan|periksa lagi, diberikan kesempatan 
sedjoedjoer- djoedjoernya, madjelis ha- 

kim itoe berdiri manoesia djoega. Dan 
tidak ada seorang manoesia, jang 
tidak pernah keliroe (feilloos). Dan 
selain dari pada itoe, seringkali vonnis 
jang didjatoehkan oleh hakim rendahan 
dirobah atau dibatalkan sama sekali 

Tidak soeka mendjadi lid/Volksraad- 

Mr, KoKwat Tiong 
menolak. . 

Matahari mengabarkan bahwa Mr. 
Ko Kwat Tiong, advocaat di Semarang 
jang  soedah dicandidaatkan oleh 
P.T.I. boeat anggauta Volksraad dan 
soedah poela mendapat kemenangan 
dalam pemilihan jang baroe laloe, se- 
karang akan menolak ia poenja ang 
katan sebagai anggauta Volksraad ter- 
seboet, katanja karena beberapa ha 
langan prive. 

koeman administratief itoe. Boekan 
dari sebab kita hendak membela In- 
specteur Jansen itoe, akan tetapi 

oentogk keadilan dan kepantasan me- 

loeloe. |         
  

K.N,   
 



   

ES 

        

| daerah Saar dengan kemenangannja 

| liwat tjinta pada 

| maian, 

3 perbeda-bedakan “dari negeri-r 
(0 lain. Bahwa Frankrijk sekarang ber- 
|. tambah takoetnja 

| jang boleh dan tidak boleh c 
— makan, tidak perloe memboeat 

  

MEME A OMA ahara ana meeea ENPENAN AM mEENNNA 
AE RM aa 

   

“ ng 8 
iri 

- dari Timoer Djaoeh. D 
telah selesai pemilihan 

  

oemoem 
     

    

          

     

      

oen-roeri- 

  

toen beberapa har 
mi talegram dari Tiong 
dari Japan, tentang teri: 
adaan damai di Ch 
dan kemoedian tent: 

nister Koki Hirota. Baran 
masih ingat perkataannja dalam per- | 
sidangan parlement baroe-baroe ini:| 

idi minister, | 

  

   
      

     

»Selama saja mendj 
Japan tidak akan berp 

| Peringatkanlah pe: 
Kita orang boleh pertjaja Ke 

. djoerannja minister ini, tjoema, 
'bagaimana djoega, seorang 'minister 

  
  

    

itoe berkoeasanja menoeroet fjinta-| 
kasihnja perlement. . Djikalau kabinet 
Okada sekarang terdjoengkel, beloem 

| tentoe minister Hirota itoe boeat ke 
doea kalinja diangkat mendjadi minis 
ter oeroesan loear negeri di Tokyo. | 
Oentoek sementara 'ini, perkataannja 
itoe memberikan djoega sedikit pe- 

- rasaan tentram dalam hati.“ 
— Di benoea Europa, maka Adolf Hitler, 

der Fihter, djoega - katanja amat 

   

fjinta perdamaian dan seorang Ing- 
geris, jang mempoenjai perhoeboengan 

 prive jang rapat sekali dengan peme- 

rentah di Londen, Lord Allen, soedah 
menerangkan kepada wakil pers, S 
baliknja dari Berlija kata: 

— ,la berkejakinan sangat, bahwa 
Adolf Hitler itoe dengan sedjoe- 

|. djoernja mentjapai madjoenja 

s Ini djoega soekoer, kalau memang 
| benar. Karena dengan begitoe kita 

mempoenjai doea djago perda- 

n, di Timoer dan di Barat, jang 

masing-masing berpengaroeh . besar 

   

| atas keadaan politiek internationaal. 
|. Tidak seorang djoega akan menja | 

lahkan pendiciannja pemerentah Nazi 
di Berlijn, bahwa Duitschland perloej| 

diperlakoekan sebagai satoe negeri, 
jang bersamaan hak 

seloeroeh doenia, bahwa Duitschland 
  

  

     
| tidak akan toeroet tjampoer dalam 

— verdrag2 in tionaal oeroesan apa 

1 

negeri-negeri 

  

dengan adanja verdrag di Ver- 
| Sailles soedah merendahkan deradjat| 

dan kehormatannja Duitschland itoe | 
atas keoentoengannja negeri-negeri 

| tetangga, jang tidak seberapa besarnja 
“seperti Polen dan Tsecho-Slowakije.| 

— Dan sebagai imbangan, atau lebih 
tegas, sebagai pertentangan dengan itoe 
aliran“ perdamaian tadi, maka per- 
“loelah ditoetoerkan disini, bagaimana 

|. seorang kaoem socialist, kacem Labour 
jg, didjadikan ,menak“, Lord Snow-| 
den, mengandjoerkanbangsanja soepaja 

djangan terlaloe pentingkan politiek | 
- perloetjoetan sendjata, Karena, katanja, | 

— maksoed teroetama dari conferentie 
perloetjoetan sendjata itoe boekan| 
mentjegah peperangan, melainkan 

| pandang politiek itoe sebagai poli 
— tiek nationaal. Maka dari sebabitoe 

lah, orang selaloe mementingkan per 
. djandjian-perdjandjian dengan mana 
peperangan itoe bisa dilakoekan”. 

| Kalau ini Lord bikinan memang be 
| tar, tidak mengotjeh sadja maka bocat 

“apatah diada-adakan conferentie per- 
loetjoetan sendjata lagi. 

—. Boeat mengatoer tjaranja 
- ngan atau boeat menetapka 

    
     

          
      

     Gan tempo begitoe banj 
meskipoen perdjandjian 
diterima baik, kalau soeda' 

'toch bakal diloepakan! 

     

   
   

     

    

   
   

    
   

  

      

    

     
   

mIihari Senen depan ,Peman- 

“Milaioengi pembatjanja. 

IB| Advertentie's bocatitoe 
Ihari 
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"& Jawet moeda itoe ja 

soeka-marah. ...! 

telefoor' soedah berboenji. 

dalam segala 
.- oeroesan dengan negeri-negeri lain d) 

lau dirinja selaloe dil 

jang Duitschland | 
'itoe mempersendjatakan diri kembali, | 

| ifoelah ada salahnja Frankrijk sendiri, 

Idjoega. Kita sendiri ke telefoon. 
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andjir - or 

   

     
  

lah pertama djangan 

| Tetapi kita manoesia djoega. an 
. Dan siapa tidak marah djikalau ma 
lam tadi djam setengah 11 baroe pos 

  Ilang dari Bogor dari perdjalanan poe 
lang-balik, diam setengah anam. pagi 

BOLEH MASOEK ? Baroe djam 
: kira2 djam 8 ini pagi dep 

»- Ringngng, rrrriiiingngngl 

Koeping dengar, mata beloem mace 
terboeka. Apa goena poenja isteri. 

bangoen. 

Djikalau ia maoe marah, kita peri- 
ngatkan bahwa jang bangoen itoe se 
benarnja kita djoega, sebab menoeroet 
omongan orang toea, soeami dan isteri 
itoe artinja SATOE, djadi jang bangoen 
biang baji djoega sama sadja boekan, 

diri, artinja djoega bikin senang istri- 
nja, sebab... soeami dan istri artinja 
S-A-T-O-E ! : si 

'ngoen tetapi ogah-ogahan (bahasa Me 
lajoenja jang betoel ,,segan”,) sebab 
siapa sih pagi2 soedah telefoon. Ia 

    

lakoekan pemilihan polekat da 

masih tjoba soepaja saja sendiri jang 
Dangdepa Se ah oa Nana 3 
. — Mas, barangkali ada kabar 
penting ! ana an sana 

— Toch boekan goenoeng meletoes, 
dan semoea goenoeng djaoeh, biar 
sadja. 316 2 

— Barangkali ada kabar aneh? 
— Biar ada koetiing bisa ketawa 

atau perempoean berdjanggot, kau 
jang terima telefoon. 

— Terimalah sendiri barangkali 
toean X. AN 

— — Biar Mussoliniatau prof. Einstein, 
tetapi djangan telefoon pagi2 begini 
— Roepanja teman-saja-hidoep ini djoe 
|ga masih ngantoek, kemoedian kasian 

| — Hallo, hallo, Saeroen sini, 
“—Sini Djohor toean, bagaimana 

"orang soedah padet di depan toko dan 
'Imaoe mendesak masoek. 

—Tahan! 
| —Bagaimana tahan orang begitoe 
banjak. Toeloeng tocan lekas datang. 

— Beloem mandi. 2 

kitatidakakanterbit, maka 

dangan" tidak akan koen- 

akan dimoeat 

Boekan 13 tetapi 19 tahoen. 

Akan diperiksa oleh 
j3 'Landraad. 

' Beberapa hari jang laloe kita telah 
kabarkan bahwa di Meester soedah 

  

"| Kita djarang sekali marah: sebab ma| 
“rah bikin moeka djelek dan resianja| 

  

Tangan ojak-ojak orang dan isteri saja | 

Djikalau soeami bersenang-senang sen| 

- Sebelah saja (mijn 'wederhelft) ba- 

pada 
hari Sabtoe atauSelasanja, 

      

: EL DahaaraNgNPApaNAaEMeNANON. 

  

ang hebat di Djohan Djobor. ) 

  

gne dengan, succes sangat besar. — ,Pemandangan" . 
nnebok. — Pendjagaan sangat diperkoeatkan. Pintoe 

tak dan tidak bisa diboeka sampai siang harinja. 

| Oleh: SAEROEN. na 

— Biar sadja doeloe. 
—'Ngga bisa, Toenggoe seperapat 

Gjam lagi, Saja datang. 
— Waktoe kita sampai didepan toko 
'Djohan Djonor, betoel beloem pernah 
ada orang berdesak seperti ini pagi 
Pintoe hanja diboeka sedikit sekali 
sadja, orang mengalir kedalam tidak 
boleh ditahan, Pendjaga pintoe jang 
(dikira tadinja koeat dengan personeel 

x « . 

setengah 7 pagi, apa lagi sesoedah " 
ar toko , Djohan 'Djckers. 

sendiri sekarang dengan doea politie 
agenten, tambah lagi doea, dan banjak 
lagi rechercheurs jang mendjaga kea- 

Imanan. 
Waktoe kita tosroen dari auto di- 

samboet dengan beberapa tereakan: 
—Ini, memang salahnja ,,Peman- 

dangan“, sampai berdesak begini, 
—Dia 'ni orangnja toeloengin dong 

masoek ! 
— Toean Saeroen, toeroen boeka 

pintoenja ! 
Tocan A. Rais jang djoega moesti 

(mondar-mandir bantoe sana dan sini 
tidak bisa lain dari senjoem. Togan 
Djohor sebentar toeroet tolak pintoe, 
sebentar lagi bantoe pelajan, sedang 
tocan Djohan lihat banjaknja orang 
djadi bengong kasima berdiri di 
Idekat cash-register, 
“ Dari pintoe belakang kita masOek         

  

TINGGAL PILIH! Orang2 jang soedah beroenioerg bisa masoek 
n kain, hanja f 0,50 per stuk. 

dan dengan kita beberapa orang pe 
.Irempcean jang mendoekoeng anak, 
orang toea dan orang2 jang toentoen 

, anak- ketjil, 
! - Didalam ada perempoean ocdarge- 
:loengnja dari berdesak, masih sangat 
pagi banjak orang soedah mandi ke- 
ringat, basah sampai badjoenja diloea,r 

Diantara orang belandja lihat kita, 
pterlak 3 dat 

- — . Kampret ni poenja akal-akai, wah 
soesah banget bisa masoek, 

Kita tidak bisa lama tinggal disitoe 
sebab kantoor ,, Pemandangan“ djoega 
mesti boeka. Sementara itoe orang se- 
mangkin banjak dan ada ditambah doea 
politieinspecteurs oentoek djaga itoe 
orang berdjedjal. 

Toean A. Rais oendjoek orang ba- 
“Injak itoe pada kita dengan kata: 

—— Inilah kekoeasa'annja pers, dan 
apa2 jang , Pemandangan” aanpakken 
selaloe berhasil baik. 6 
- Kita djawab: 
—— Moedah2an begitoe, dan moedah2 

jan handelaren bangsa kita semangkin 
mengarti perloenja kerdja bersama: 
antara handel dan pers. 

  
'sopanan jaitoe seorang pegawai S.S. 
Seno tinggal di Salemba Oetan dan 
bekerdja. di Krawang soedah ,, mem- 
perkosa“ seorang gadis Marinah na- 
manja saudara dari Martoprawiro. 

Menoeroet keterangan lebih djaoeh 
itoe gadis katanja boekan beroemoer 
13 tetapi 19 tahoen, dan lagi boekan 
ia soedah mendjalankan itoe per- 
boeatan dengan paksa, tetapi tidak 
lain lantaran mereka berdoea soedah 
mempoenjai perhoeboengan resia jang 
lama djoega.     terdjadi satoe hal jang melanggar ke 

    

Sebenarnja ini boelan djoega toean 

    

Ru Seenan Solo di Betawi, 

18. Sri Soenan diterima oleh Raad van 

(Seno hendak mengawinkannja itoe 
gn bila saudaranja itoe tidak toen 
oet ia dimoeka hakim. 
Sekarang Seno hanja menoenggoe 

panggilan dari Landraad sadja. 

“Penerimaan oleh Raad 
van Ludie « : 

. Kemaren malam poekoel setengah 

Indie. Sri Soenan dengan Ratoe Mas 
diselamatkan datang oleh Vice-Pre- 
Sident dari Raad van Indie, sedang 
lain2nja tetamoe oleh Secretaris dari 
itoe Dewan. Ts 

Sesoedahnja diperkenankan kepada 
anggauta2 dari Raad van Indie bersa 
ma dengan njonja2nja, semoea orang2 
masoek ke dalam gedoeng Raad van 
Indie, dimana Vice-President dan ma 
sing Edeleer dengan masing2 njonja2 
berganti-ganti bitjara dengan -tamoe 
Agoeng itoe, 

Penerimaan ini, baroe. poekoel 9 
malam berachir, 

Programainihari. 
Tadi pagi Sri Soenan mengoendjoe 

ugi fabrick bier Archipel Brouwerij 
Coy, fabriek saboen dari Lever Bro- 
thers dengan perantaraannja Resident 
Betawi, sebagai sobat baik dari Sri 
Soenan. 

Koendjoengan Soesoehoenan. 

Pada Archipel Bier- 
brouwery. 

Sesoedah koendjoengi Javasch Bank, 
ini pagi djam 11, Soesoehoenan dengan 
pengiringnja koendjoengi fabriek Bier, 
di Amanusgracht. 

Sebeloem auto Soesoehoenan datang 
lebih doeloe tiba Prins Soerja Mata- 
ram atoer bagaimana pemeriksaan itoe 
dilakoekan. ' 

Directie dari Archipel Bierbrouwery 
compleet, begitoe Resident Batavia 
ada nampak lebih “doeloe, 

Dengan perhatian tetamoe agoeng 
'ini memereksa'an itoe fabriek bier, se 

soedah mana disediakan tempat doe- 
doek di bagian sebelah Kidoel, 

Soegoehan berdjalan keliling. 

Perselisihan antara bangsa Bombay. 

Landraad keloegarkan 
poetoesannja. 

Pada selang berapa lama kita telah 
kabarkan bahwa Landraad bisa keloe 
arkan poetoesannja terhadap itoe per 
selisihan antara: bangsa Bombay di 
Tg. Priok jalah tentang achli waris. 

Kemaren dibawah pimpinannja Mr, 
Dutry van Haecften itoe pemeriksaan di 
landjoetkan poela dan sebagai pesa 
vitan tampil kemoeka Mastamsing cs. 
Dengan pandjang lebar ja toctoerkan 
bahwa ia boekan jang berdosa dan 
laloe singkirkan segala toedoehan ke 
pada partij jang lain. 
Ini memang soedah 'biasanja dan pi 
sident hampir2 sadja djemoe mende 
ngar mereka itoe mendjoesta sepert! 
dalam pemeriksaan jang doeloean. 

Achirnja hakim keloearkan poetoe- 
san jang boenjinia sebagai berikoet , 

Martamsing 4 boelan, Bakosing 10 
boelan. Ini doea orang meroepakar 
satoe partij sedangkan Handjosing 1 
tahoen, Batjansing 5 boelan, Boedjoe 
sing 1 tahoen Harnamsing 4 boelan 
Toersasing 4. boelan voorwaardelijk 
1 tahoen dan Partapsing dibebaskan. 

Eindexamen Instituut voor Electro 
technisch vak Onderwiis. 
Djoemblahnja kandi- 
daatjang loeloes. 

Dalam oedjian penghabisan dari 
pendirian onderwijs terseboet diatas 
jang telah loeloes toean-toean : 
Be Tik Tjiong, R.G. Flinkerbusch, 

Gouw Soen Tjie, J. Kiinzle, HE. P. 
Mierop, J.L, van Naerssen, M. Neuven 
heim, A. Th. Soeleiman, M. Soeprapto, 
Soringgit, Tan Wie Tjioe dan Raden 
Winachjoe. 

Toean R. Soekadaroesman soedah 
mendapat praktijk-diploma. 

Djoemblahnja kematian di Betawi: 
Selamaboelan Dec.jbl. 

'Djoemblahnja orang Belanda jang 
telah meninggal doenia selama boelan 
December jbl, di Betawi dan Welte- 
vreden ada 29 orang dari djoemblah 
nja pendoedoek 33089, bangsa kita 
jang telah meninggal doenia selama 
itoe waktoe djoega ada 770 dari 327164 
orang, sementara bangsa Tionghoa 141 
dari 71592 dan djoemblahnja bangsa 
Timoer-Asing 12 dari 6508 orang, 

Pertjintaan jang mengambil korban. 

Pesakitandihoekoem 
1 setengah tahoen. 

Beloem selang berapa lama kita te 

Liem Kiem Loek siapa bersama de- 
ngan kekasihnja soedah tjoba binasa 
kan dirinja masing2 di hotel ,,Hindia” 
Betawi. Jang terseboet belakangan 
soedah berhasil akan tetapi jang doe 
loean sangat terkedjoet ketika ia ma 
sih bernjawa. . 

lah moeat. pemeriksaannja pesakitan|€ 

    

gadis lantaran kebanjakan makan obat 
tidoer. : 

kamer laloe hakim menjatakan bahwa 
Liem Kiem Loek itoe soedah bersalah 
lantaran mengadjak bersama2 hendak 
memboenoeh diri sendiri dan begitoe 
ia didjatoehkan hoekoeman 14!/, ta- 
hoen pendjara. "—- 

Pesakitan pada ketika itoe djoega 
teeken appel. 

Id-Ka-Chand. 

Di Alhambra. 
Segala matjam tontonan wadijib di 

(pilih doeloe ditjari sekira dapat me- 
moeaskan hati dan mengandoeng na- 
sehat atau peladjaran jang baik. 

Tadi malam film terseboet diatas 
soedah dipertoendjoekkan di Gedoeng 
Alhambra Sawah Besar, dikoendjoengi 
penonton banjak sekali. 

Ini film mentjeriterakan Seorang radja 
sampai mengoesir adiknja, disebabkan 
adiknja tjinta. pada seorang poeteri jg 
hendak dikawininja. Sedang itoe poe. 
teriita” soeka menerima ia, 

Adiknja jang dioesir dapat berte- 
moe dengan poeteri itoe dengan per- 
antaraan seorang dajarg. | 

| (Pertemoean inilah 2 merpati itoe 
menoempahkan ketjintaannja. 

Oleh kemoerkaan kakaknja jang me 
megang kekoeasaan, sampai adiknja 
didjatoehkan hoekoeman, dikoeboer 
IditanamJ hidoep2, dan isteri adiknja 
dirampas. 2 

Disebabkan adiknja seorang jang 
baik, dan poeteri jang tjinta padanja 
seorang jang tjerdik, sehingga dapat 
dia membela kekasihnja dan menang 
kap radja jang kedjam itoe dengan se 
gala manteri dan hoeloebalang kepoe 
an ajahndanja jang mendjadi radja 
djoega. . 

Adiknja tak sampai hati melihat ke 
adaan kakaknja jang dimasoekkan ke 
dalam pendjara dan akan diboenoeh 
mati, meskipoen kakaknja moerka pa 
danja, sebab ia kawin dengan poeteri 
jang kakaknja tjintai, maka ia sendiri 
memohon pada mertoeanja jang djadi 
radja, dengansangat soepaja membebas 
dan mengampoeni dosa saudaranja. 

Radja jang kedjam itoe mendjadi 
menjesal atas perboeatannja terhadap 
adiknja, dan achirnja ia sendiri me- 
njetoedjoei dan memberkat perkawi- 
nan. adiknja dengan poeteri jang ia 
tiintai doeloe. 

Soenggoeh ini fiim besar sekali fa 
edahnja ditonton sebab mengandoeng 
nasehat jang amat baik. 

Inilah dia film jang besar ongkost 
nja dan nampak. dilaiar poetih gadis2 
Timoer menari: din menjanji lagoe 
Masri jang dapat menarik hati. 

Djangan loepa waktoenja masih 
pandjang, djangan laat datang, tentoe 
bisa kehabisan tempat. 

- 

Keadaan penjakit di Betawi, 

Selama tanggal i sam- 
pai 31 DecemberJbi. 

Sisanja bangsa Belanda jang diserang 
oleh penjakit Typhus-Abdominalis di 
dalam: itoe tempo ada 5 orang bangsa 
kita 17 dan bangsa Tionghoa 10. 

—diserang oleh penjakit Para-Ty- 
phus A didalam itoe tempo ada 3 
orang, bangsa kita. 9 dan bangsa 
Tionghoa 5. 

—diserang oleh penjakit Bac. Dy- 
sentrie ada 2 orang, bangsa kita 7 
dan bangsa Tionghoa 1. : 

Reorganisatie di Factorij, 

“Beriakoe dengan 
sedikit penghematan, 

: Aneta mendengar kabar bahwa kan 

Handels Maatschappij akan dirobah 
administratienja. Barangkali pekerdja- 
annja akan dioeroes dari satoe tempat 
sadja. (centralisatie). 

Soedah tentoe, atoeran atoeran ini 
jang bermaksoed oentoek mendapat- 
kan penghematan, akan membawa 
penglepasannja dari beberapa pegawai 
nja. (Kabarnja ada 8 orang pegawai 
di Noordwijk jang soedah mendapat 
pemberian tahoe akan diberhentikan) 

Wintenhilfe 1934/1935. 
Eroffnet von 
dem Fihrer. 

Am Sonntag atau hari Minggoe, di 
Capitol-theater akan diadakan pertoeni- 
djoekan film didalam kalangan jang. 
tertoetoep, kata soerat oendangan dari 
onsul-Generaal Duitschland Dr. A, 

Valette, 5 
Film itoe akan mempertoendjoek 

kan bagaimana Der Fiihreratau Rijks 
kanselier Hitler akan memboeka pe 
kerdjaan oentoek menolong Kaoem ' 
Penganggoer dan mereka jang haroes     Ketika persidangan moelai diboeka 

    

mendapat pertolongan di dalam moe 
sim dingin dari tahoen 1934/1935, 

toor2 dari Factorij der Nederlandsche “ 

4 

Setelah Landraad membikin raad-. 

ana 

laloe diperiksa dokter dari C.B.Z, sia NA 
pa menerangkan bahwa matinja itoe “ 
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  rnja Hitler-Duitschland 

| Tidak akan dirajakan. 
29 Jan (Aneta-Transocean) 
1 hari lahirnja jang kedoea 

Nazi di Duitsch 
3G Januari ia.d 

| Hari lahirr 

     

  

     

      

   
     

  

   
   
   

   

  

— Erbach 

—.. Minister pergi velof loear 
0000. Den Haag, 30 Jan. (Anetz 
00 ter dari Departe iale Za 

Prof. Slotemaker de Brune, pergi ke 
sar negeri dengan verlof oentoek be 
apa Tamanja 2 ae ak 

9 

   

  

     

  

    

  

2 Poeteri Juliana sakit: 

— Den Haag, 30 Jan, (Aneta) Sperat 

| kabar ,De Telegr 

karena masoek angin, bersama dengan 

—0O— ane Na 

          

  

| Soerat oentoek Sri Ratoe. 
S Dari President 

DI NE Run sewak oh 
Den Haag, 30 Jan .(Aneta) Sri Re 

menerima Oetoesan Amerika-Sarikat 
di negeri Belanda, toean Grenville T. 
Emmet, jang membawa soerat dari 
“President Roosevelt sendiri oentoek 

“Sri Ratoe. —— - TA 

   

  

erpidato: 1: 

   

  

    

      

oleh Pemerintah Fran 
. Idengan 5000 millioen Francs. 

'mendapatkabar| 
' sakitnja olehj 

   
      

   

    an Rijksdag jang soedah 
rlebih doeloe, tidak akan 

 Idilandjoetkan, sedang pemimpin2 par 
“Nazi, djoeg.      

    

1. (Aneta-Reuter) Parle 
krijk menerima baik satoe 

gan 243 melawan 16 

    

  
kertas jang dikeloearkan 

krijk ditambah 

| Bala-tentara Sovjet-Rusland, 

un 
. Moskou, 30 Jan. (Aneta-Reuter) 
2000 orang wakil2 dari salah satoe 
Congres bertepoek tangan dan ber- 

| #soerak rioeh ada seperampat djam 
.  Hamanja, waktoe Vie Cammintnris 

loentoek oeroesan peperangan T uc - 
hachevski menerangkan bahwabala 

tempo 4 tahoen jang paling belakang, 
e |soedah bisa diperloeaskan dari 600.000 

sampai 940.000. orang, 
| Diantara lain2 ia masih berkata : 
»Semoea negeri2 di sekitarnja negeri 
kita soedah mempersediakan dirinja 

|dengan loeas sekali, tapi tjobalah moe- 
. Isoeh2 kita mentjoba kekoeatannja ba 

2 'Penganggoeran di Nederland. : 12 balas. dan bala tentara kita” |. 

Makia bertambah.| 
Den Haag, 29 Jan, |(Aneta)Moe-| 

lai dengantahoen baroe 1935 ini, Ka-| 

' oem Penganggoeran di Negeri Belanda| 
makin bertambah banjak sekali, jalah : 

| jang ada didalam tjatatan ada 
sampai 422.500, orang. 

Menggariti Minister Waterstaat, 
Den Haag, 29 JanAneta) Soerat 

kabar “De Telegraaf“ mewartakan 

bahwa Minister Colijn sedang. menga- 
dakan pembitjaraan dengan beberapa 
achli2 didalam oeroesan irrigatie jang 
liberaal, barangkali tentang pengganii 

-.... annja Minister Kalff jang baroe me- 

| ninggal doenia. : 2 

| Assurantie pesawat Uiver. . 

Sio KekMbmesti-bajarj 
sendiri. 

e D en Haag,29 Jan. (Aneta) Soerat 

  

kabar Het Vaderland“ mewartakan 
|. bahwa keroegiannja mesin terbang 
: »Uiver“ mesti dibajar oleh Fonds 

| »Beberapa millioen orang dari Rak- 

Isia dikoempoelkan dan dipekerdjakan dengan sebegitoe faedahnja sepert, 

ma kita, sekarang saja bisa kata bahwa 
di dalam setengahnja tempo itoe, kita 
'soedah bisa mentjapai lebih dari doea 

Assurantie dari K.L M. sendiri, olehj 

   

2 Hari-Raja kaoem Nazi. 

? “Proclamatie dan Hitler. 
Berlijn, 30 Jan. (Anetal, Berhoe- 

boeng dengan hari tahoen kedoea 
dari pemerintah kaoem Nazi di Duit- 

(Isehland, maka Hitler mengoemoemkan 
bahwa waktoe kaoem Nazi mentjapai 
kekoeasaan di negeri itoe, ada waktoe 
jang penting sekali didalam riwajat 
negeri Duitschland, sama pentingnja 
dengan meletoesnja perang doenia. 

jat “kita soedah mempekerdjakan te- 
naganja Oentoek semangat ini. Sampsi 
sekarang beloem pernah tenaga maroe 

sekarang. 
| Djika doeloe saja minta tempo 4 
tahoen oentoek melakoekan program- 

m wet mana djoemblah | 

Siapa maoe tjobaj 

tentara pasoekan merah, di dalam! 

| per tiga bagian - dari pada ain saja 
soedah djandjikan. Moesoeh2 kita 

apa jang mereka hendaki, jalah satoe 
negeri Duitsehland jang bersatoe te- 
goeh jang mempoenjai kehormatan, 
kemerdekaan dan kesenangan. 

—. AMERIKA 
.. Badan pengadilan doenia. 
- Amerikatidak maoe ikoet. 

| Washington, 29 Jan. (Aneta) Eerste 
Kamer dari parlement Amerika tidak 

Ibisa mempekerdjakan soepaja negeri 
"Amerika ikoet masoek mendjadi ang- 

: |gauta didalam Dewan Pengadilan doe 
nia (Permanente Hof van Internationale 
Justitie) di Den Haag, oleh karena 
tidak bisa mendapatkan persetoedjoe- 

, soear A3 : 

2 Aa AA 1 
Perdamaian lagi di Charchar. 

“Generaal Soeng dil 
bawah penilikan, 

Hsingking, 30 Jan, (Aneta-Iwa 
ki). Kwartier besar dari tentara Japan | 
di Kwantoeng mengoemoemkan sehe 
lai soerat communigue jang menerang- 
kan |bahwa sesoedahnja Generaal 
Soeng Che Yuan oendoerkan tentaranja 
dari daerah Jehol, pekerdjaan tentara 
|Japan di daerah itoe soedah selesai. 

Tapi ditambah dengan perkataan bah 
wa tentara Japan akan pegang tegoeh 
kedoedoekannja di sekitarnja goenoeng 
goenoeng selatan dari Hung Nieh Tan, 
dan akan memperhatikan dengan teliti 

sekali pergerakannja tentara Generaal 

datang. 

Perdamaian lagi di Tiongkok. 
Perang Chachar hanjal 

““sperkaraketijli" 
Peiping, 31 Jan. |Aneta-Iwaki). 

| Dikabarkan bahwa itoe kedjadian di 
Charchar, sekarang soedah diselesai- 
kan, Perdamaian perang akan ditanda 
tangani pada tanggal 2 Febr. di Tatan. 

Generaal- Wang Ching Wei dan 
Ariyoshi soedah bersetoedjoe oentoek 
mengatoer kedjadian di Jehol itoe se- 
bagai satoe perkara particulier sadja. 
Pembesar2 militair Tionghoa soedah   itoe daerah jang diperselisihkan, dari 

segala persendjataan. $ 
Pegawai oentoek oeroesan militair 

dari oetoesan Japan di-Nanking, Lui 
tenant Generaal Suzuki, sedang me 
ngadakan satoe pembitjaraan dengan 
Generaal Chiang Kai Shek di Nanking. 
Suzuki minta kepada Chiang “soepaja 
ia mentjegah segala pergerakan jang 
anti Japan. Chiang mendjawab bahwa 
perhosboengan diantara Tiongkok'dan 
Japan soekar sekali oentoek diperbaiki,   

karena aasurantie. itoe diambilnja menj”— 
dapat keroegian lebih daripada salah| — 

“sntoe djoemblah jang soedah ditetap|. '— 

Tan 

D0 Meninggal doenia. 
” Den Haag, 29 Jan. |Aneta) Tiba-     

00 BCAJ. van Dinter, bekas Assistent- 

00 Resident di Indonesia. 

boelan Maart akan balik kembali ke 
negeri Belanda oentoek dipekerdjakan 

  

Europa dan ke Indonesia. 
Anak pesawat ,Snip“ akan ditam- 

. Verhoeven. 

      

   

  

| Suriname, sehingga kira2 diachirnja 

' oedara disana bisa diperloeaskan. 

Jan. (Aneta) Wakil d     
    
  

'Labour (partij K 
nan 

' kelihatan demonstratie2 jang bersikap 

bermoesoeh dengan Pemerintah, satoe 

kan ah : Ta an 

“ Djoemblah ini beloem tertjapai, dari| | 

itoelah K.L.M. mesti bajar sendiri. | | BELANDJA ZONDER BAJAR 

3 HARI 
|. Orang jang belandja antara tanggal 10 Februari 

(Te sampai 10 Maart 1935. 

“. tiba soedah meninggal doenia toean| : 

K.L.M. di Suriname dan Curagao.| 

“Den Haag, 29Jan. (Aneta) Piloot| 
Hondong dari K,L.M., itoe djoeroe-|. 

moedi pesawat ,,Snip“ jang terbang) 

ke Suriname dan Curacao, didalam 

didalam perhoeboengan2 oedara di) 

—.. bah dengan piloot Dil atau pilot 

“ Selainnja dari ini akan dikirimkan | 
beberapa  mesin-terbang Fokker kel 

| boelan September perhoeboengan2| 

|. Tentang itoe perniatan oentoek | 
'membikin kaart dari oedara daritanah| | 

| djadjahan Suriname, sekarang sedang | 
' dilakoekan pembitjaraan dengan me-| 
noenggoe perintah dari Pemerintah, | 

| BUROPA | 
Mentjela Pemerentah Inggeris. | 

Beloempernah sebe-| 

     
aoem Boeroeh) Bucha-| 

mentjela didalam persidangan| 
Parlement Inggeris- dengan perkataan) 

jang keras dan kasar loear biasa, | 

'pimpinannja Premier Mac Donald 

(jang djoega seorang Kaoem Labourt)|: 
“ Djoega di tribune oentoek- publiek,| 

KIMONO 

  

“ 

  

  

WANG PEMBELI AKAN DIKASI KOMBALI 
|. Di bajar penoeh zonder potongan apa2), 

Hari jang 3 (tiga) itoe | 

ditetapkan nanti dengan Tjaboetan jang kita 

sendiri tidak mengetahoei dan dizegel dalam 

envelop jang tertoetoep. Oleh toean NOTARIS 

G.H. Thomas sendiri serta disaksikan oleh pers, 

5 pada tanggal 31 Januari 1935 hari Kemis. 

djika Japan tidak merobah sikapnja 
soepaja lebih baik. : : 

BADMANTEL 
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- 1000/, PEMBELI BERHAK 
—... MENDAPAT WANGNJA KOMBALI 

i “Boleh beli seberapa soeka, pembelian tidak di wataskan. 

Sedia barang-barang lebih dari 
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      kedjadian jang beloem pernah dida-| 
lam riwajatnja Parlement Inggeris. 

  

| “djoega boeat pembeli diloear 
'I- ATOERAN INI BERLAKOE 

“Java dan Madoera 

| Hs.Verg. DJOHAN:DJOHOR 
PASAR SENEN No. 158 — 160 — 

———— BOEAT KEPERLOEAN ROEMAH TANGGA 
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soedah melihat sekarang bahwa kita| 
soedah bisa dapat memperkerdjakan, | 

annja doea pertiga bagian dari semoca| -- 

: | Ba aa 

Soeng di-dalam tempo jang akan |: 

Sanggoep oentoek memperloetjoetkan|i 
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. Roepa-roepa Maizan dan batoe 

toenggoel dibikin sma: 

KANTOR BUNING 
CHERIBON 2 TJANGKOL 28 
        

  

  

Bi 
Sara tata put Jun uu Lu juru 

Soedah ditang Asli Tabib soedah datang IE 

TABIB Dr. ABDULKARIEM B 
VAN HINDUSTAN El 

. EF 
Ini Tabib jang asli soedah 40 tahoen lamanja fersohor dan bekend FE) 

di. Kota Batavia-Centrum, baroe datang lagi dan tinggal di tempat (SJ 

lama djoega jang terseboet di bawah. ki 
Dan sekalian toean2, njonja2 dan soedara2 soedah terkenal jang PEJ 

saja soedah mengobati segala roepa2 penjakit seperti ambeien en PJ 

hemrohaiden dan sakit Mata dan Blindedarm zonder operatie. El 

Baroe boeka lagi di Molenvliet Oost 15 sebelah Ilir Weeskamer Fl 
Batavia-Centrum, 

  

  

: Menoenggoe dengan hormat, 

: TABIB Dr, ABDULKARIEM '” &j 
Molenvliet Oost No. 15 sebelah Weeskamer Bt.-C. 8 

  

  

      

  
        

  

  

TN PA Set 0) k 

Typen is geen kunst, zegt 
men weleens, maar blind- 

N OEM Sain dat is iets 
wat tegenwoordig vereischt 

BEWOrOte aa en dat is wel 

i een kunst. : 
| Onze cursus stelt U in 
! staat U binnen zeer korten 

yd.te bekwamen in het 
“typen volgens het 10-vi- 

ngerig , Blind-Systeem“ 
De lesgelden zijn zeer- 

laag gesteld. 

Demonstraties worden -op 

verzoek gaarne door ons 

gehouden. 

TYWRITING-COURSE ,,THE SPEED“ 

Ten—fingers (Invisible-System) ,,Blindschryven” 

Gg. Klientji binnen 49 

k
a
 

  

    RH (Vo Gg. BridjoJ 

Hi RI Straat Gg. Klientji 

2 Batavia-Centrum 

Auteursrechten op deze advertentie voorbehouden 

  

Pakal Iekas dipatcacjh Jua! F n itjara Melajoe jang paling 

besar telah perna dikaloewarken ! 

Doea Siloeman 

1 Oeler Poetien Itam 
Terpetik dari tjerita Tionghoa ,Ouw Peh Tjoa" 

Satoe tjerita dari satoe- manoesia kawin sama satoe siloeman 

sampe bisa melahirken satoe anak. 

100 pCt, BITJARA MELAJOE 

Djaga tanggal maennja di 

HOLLYWOOD THEATER 
Batavia Paentjoran   
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He “sang the “Call of Love” together 
they yielded to its haunting spell   

Tagana for the basi time with the. fery, glimorsus' 

LUPE VELEZ 
TA w. S VAN 'DYKE Production. 
Ba Metro Goldwyn Mayer. Pic 

   
    

Fs Hbntoe hikajat Tertikataan dari Novaja dimasa Mata jalah 
socatoe fjerita “tentang 'penghidoepan dan pertjintaan dari bangsa 
Indiaan, sama djoega panasnja seperti darah jang sedang me- 

ngalir ditoeboeh mereka 

“Orang tentoe akan bertemoe dengan segala roepa dalam ini 
tjerita dari bangsa Indiaan jang soedah termasjhoer, jang beloem 

    

          —. pernah dipertoendjoekan dilajar poetih. 
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# CENTRALE BIOSCOPE | 
na Mr, Cornelis 
  

  

Yaa Ta REBO 30 dan KEMIS Al ha 1935 

Aken dipertoendjoeken lagi satoe gambar jang berharga boeat 
: 5 diliat dan memoeasken. £ 

' Pemboenoehan di Loteng 
(PENTHOUSE) 

dengih WARNER BANTER 5 
- Mae Clarke — 

    

  

      

MYRNA LOY 
Phillips Holmes d!I.     

  

    

Moelain hari DJOEMAHAT 1 FEBRUARI 1935 
Kan ueyap Maen oke satoe film jang locar bisa bagoesnja, 
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jaitos : 

Spion Perempocan No. 
2 2 DENGENG 

'MARION DAVIES ” — — GARY COOPER 
Kane Bana Tn ji 

    

   
   

   

    

  

  

Boest hari REBO 39 tan KEMIS ae Januari 1935. 

    

   

  

     
Danramndan eter Ma ngpan " 

Kramat Theater 

  
     

   

    

       
        

     

    

“SonGs L 
LAUGHS! 

s3 » SURPRISESI 

nan 
ROCHELLE HUDSON 
Naa an 3 

  

    

Ini malem dan malem brikoetnja 
Satoe film jang penoeh dengen njanjian2 dan muziek jang sa- 
ngat merdoe. 
Kita tahoe apa jang penonton inginkan dan kita soeka memper- 
toendjoekan lebih dari keinginan dan kesoekaan penonton. 
Kita jakin penonton tentoe bergirang. 

(INEMA PALACE 
Ini malem din malem brikoetnja 

Kita kasi Film Besar en Tersohor 

CLEOPATRA" 
Boeat pembikinan ini film makan ongkos 

Millioenan Dollar 
   

  

    
jang maen 8000 orang 

Saksikenlah: Pesta Besar jang loear biasa dalem 
Romeinsche Tijd. Pemandangan-pamandangan ja:g indah. Pe- . 

ngaroenja ketjantikan. 

Boeat reclame lebi djaoe tid:k perloe, 
| Kaloe tida liat tentoe sanget menjesel. 

HOLLYWOOD THEATER 
kenal OK AN BATAVIA 

Boeat kesenangan publiek aken dipertoendjoeken 

Dubbel programma speciaal 

Boeat ini malem dan besok 

Perfama aken dimaenken safoe cowboy film jang rame. banjak 

actie dan pertempoeran seroe, jaitce TOM MIX dalem 

TERROR TRAIL 
dan kedoea, satoe film jang koljak dan loefjoe : 

.Cohens & Kellys in Trouble" 
pa CHARLIF MURRAY dan GEORGESIDNEY 

Na anak boleh nonton, 

  

  

    

: AWAS! ad pengabisan dari , WHISPERING SHADOW, 9/12 
aken dipertoendjoeken pada hari Djoemahat dan Sapfoe 1 dan 2 
Februari 1955, Liatlah dan boektikan siapa adanja itoe , Bajangan 
Itam" ! 
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tr Kat Sa 

- Chirurg 

dan algemeene praktijk 
djam bitjara 5 —6 n.m. 
Kramat 160 el. 6024 WI. 
  

  

g| Moelai bertempat 

| Dr. Ida Loemongga Haroen 
Kinder Arts (Dokter oenfoek anak2) 

Koningsplein Noord no. 9 

Teletoon Wlt. ro. 625 

A | Djam bitjara "7-8 pagi 
—6 sore 

  

  

  

      
Ii Njonja tjari Ketjap jang enak? 

3 | Tjoba daeloe Ketjap tjap ,Petani" 
| Monster, djika diminta, dikasi pertjoe- 

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

H|Bisa didapat di: 
ai Waroeng Doso Manan ang Tinggi. 
3| Toean Tarmat (Coop. Gang Melati) 

| Rawa Mangoen. 
Toean Djajanoerhenda— Poelo Piozn 

Petodjo. 

Kp. Sawah. 

Buffet Krakatai—Meester Cornelis. 
Toean Partawinata—Gang Sentiong 

  

  

   

   

     

  

           

   
   

  

  

  

5 Dtempetnlk Metro poenja Muzikale Super Schlager jang paling 

rame, penoeh muziek, njanjian dan menarik hati dengen 2 djem- 

polan bintang film jang paling disoeka oleh penonton 

Ramon Novarro dan Jeanette Mac Donald 

DALEM TJERITA 

THE CAT AND THE FIDDLE 
Lagi satoe Metro film dengen dora bintang jang soeda tersohor. 
Siapakah tida kenal sama ini doeca nama jang soeda tersohor 

. betoel di Yan Ka dengen inarika poenja soeara njaring Had 

merdoeh ? 

 JEANETTE poenja njanjian-njanjian djempol dan RAMON 
HN La Tpoerga yocara Pentol   

“Maandblad Bergambar dari persatoean Priaji 
“'Bestuur Boemipoetera di Hindia Belanda 

Oplaag 6000 Exemplaren 
Dikirim pertjoemah kepada leden P. P. B. B, dan dibatja oleh Pan 
segala bangsa dan Ambtenaar2 Europa. 

Harga abonnement boeat Hindia. 

f 5,— setaon atawa 12 nomer, f2.50 setengah taon afawa 6 nomer, pem- 
' bajaran doeloe: berlangganan paling pendek setengah taon afawa6 nomer. 

Lapangan bagoes dan loeas oentoek reclame dan advertentie. 

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

Administratie. 

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

  
Ini ketjap keloearan cooperatie ,, Boedi 
Isiris Manondjaja, jang soedah ter- 
kenal di mana-mana tempat. 

Rasanja boleh saksiken se adiri! tjoba. 
lah Toean -tocan dan Njonja - njonja, 

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

Djoega mendioeal dodo arbemn dan 
belingbing. 

Djoega djoeal Minjak Tjiamis jang 
toelen ditanggoeng 100 pCt. tida tertjam 
poer. 

M. RAMIN 
Tanah Tingg 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 Kem- 
bang, Rasanja tidak oesah dipoedji lagi. 
Bolehlah Tocan dan Njonja ambil per- 
tjobaan, 
Djoega mendjosal. dodol Belingbing, | 

tape, pala dan arben, 

Wasalam kita jang mencenggoe Toecan 1 » 
dan Njonja poenja pesenan, 

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

Batavia- Centrum,     
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— 'b, Keadaan pergaoelan hidoep didesa 
| jang masih banjak terlipat adat-adat| 
“jang sebetoelnja sekarang haroes soe- 
dah tidak ada diatas doenia lagi, Dari 

  

            
     
     
        

        

      
      

      

   soedah menetapi kewadjibannja sebagi 
manoesia, meskipoen sering mening- 

| galkan ,wadjib“ jang lebih penting 
| dari itoe. Diwakte sannja mem- 
— poenjai kerdja ada 

| menjoembang, ja, lel 
| lebih baik tidak makan dari pad 

|. dapat menjoembang temannja itoe. 
—.. membajar kaoel, 'dan sebagainja. Di | 

waktoe hari raja Aidilfitri seperti ke-: 
maren kedjadian jang sebetoelnja di 

—.. waktoe sekarang ini tidak sepadan di 
—. lakoekan ,olehnja“, karena dari kemis 

-kinannja,toch dilakoekan djoega karena 
katanja itoe soedah mendjadi tjara 

catau perintah igama. Satoe roemah 

     

  

 maloe lagi, 
dari pada tidak 

  

             

      
       

       

         

        
     
    
    

djiwa, tiga diantaranja masih anak2.| 
Diwaktoe hari rajaitoe dengan mem- 

        sedikit2.. - pas 
Itoe oeang tidak banjak tetapi tjoe- 

koep oentoek membelikan pakaian 
- baroe dari anaknja atau oentoek mem 
boeat ketoepat. Tetapi itoe oeang ti- 
dak dipergoenakan keperloean itdef 
hanja lebih penting, jalah perentah 
agama soedah masoek dalam darahj 
daging mereka..,itoe oentoek mem- 

           

      
      

      

   

  

    
     
   
    

   
   
   

     

   
   
       

   

     

   

   
   

  

      

pada modin dalam desa itoe jang 
 sebetoelnja itoe fitrah baginja tidak 
selaras lagi dengan keadaannja. sama 

“lah sebaliknja mereka sendiri jang 
haroes mendapat zakat fitrah dari itoe 

orang-orang perabot desa adanja. 
Dengan dipergoenakannja tidak oeang 
kedjoeroesan itoe, mereka sendiri dan 
anaknja tjoekoep tinggal mengolom 

— djeridji melihat teman-temannja sadja 
berpakaian baroe dan makan kenjang 

0... itoe anak kelihatannja sangat me- | 
— niedihkan.... BNI Tea Oa | 

Sebab pergaoeian hidoep didesa 

meleinahkan mereka dari perboeatan- 
nja orang2 jang beroeang jang me- 

— masoekan kapitaalnja kedesa. Tidak | 
sadja jang terbanjak mereka tidak 

sebab berdjalannja bermatjam-matjam 
systeem itoe didalam desa soedah 
terlaloe lama, ja, sama sekali, 
sehingga semangat oentoek berichiiar 
memperbaiki nasibnja sangat lembek 
nja. The struggle for life, hampir2 
tidak tertampak dengan terang, Dari 

poenja, maka sekarang orang melihat 
banjak roemah tangga jang tjoema 
“menoenggoe2 nasibnja sadja. .. . . 
Soenggoeh satoe kesedihan jang tidak 
boleh diloepakan, djika kita masoek 
ke dalam desa, Dan Ne 

c. Diwaktoe belakangan ini bangsa 
asing teroetama bangsa Blanda Indo 

“jang keadaannja dikota terdesak Ia- 
loe tidak segan2 lagi masoek kedesa, 

“reka soedah tahoe, bahwa keadaan 
|. desa diwaktoe sekarang ini boekan 

| tempat jang tersemboenji, tidak ada 
, 'bedanja seperti dikota. Mereka jang 

terdiri dari orang2 jang segala-gala 
Tebih dari keadaannja pendoedoek di- 
itoe desa, baik tentang kepandaiannja 

maoepoen tentang kapitaalnja hingga 
dengan sekedjap mata isadja mereka 
mendjadi radja ketjil didalam 
desa itoe 23 en Ra 

Orang desa jang sesoenggoehnja 
memberi hidoep baginja, adalah ,men 
jadi gSsa 

  

boedaknja. Tidak sadja ba 
  

im djaoeh dalam @esa, tetapi bangsa 
ing lainnja seperti Arab dan Tiong 

loa jang merasa dan mengetahoei 
ahwa penghidoepan dikota sangat 

sekarnja, concurentie banjak, dan 
ndaian haroes dilebihkan, mereka 
.masoek kedesa-desa, dimana 
t..jang .pendoedoeknja masih 

| semoea apa jang soedah mendjadi | 

banting toclang, ia mendapat ocang| 

sebab semangat dan kepandaian tidak 

akan hidoep setjara orang desa. Me-| 

anda Indo jang sekarang soeka di| 

y'al jang selaloe actueel. — Pergerakan rakjat perloe mendapat 
   direct. 

    

Oleh pembantoe
 KS... 

0 (penoetoep). 
moedah dipermainkar semaoe-maoe- 
nja karena bodoh dan miskinnja. Pen 
desakan ini makin lama makin keras, 
hingga banjak korban jang terdjadi 

. sebab bodohnja, pada'pemandangannja|karenanja. . 
| Teroetama tentang mereka poenja 

padat“ tentoe baiknja dan dianggap |poesaka pentjarian jaitoe ladang dan 
sawah. Betoel pemerintah memperlin 
doengi haknja tanah orang desa, teta 
pi mereka itoe (orang jang maoe hi- 

cmannja mem-|doep didesa) mengarti dengan betoel 
» djika tidak |oentoek dapatkan sawah zonder me- 

roesak haknja orang tani. 
Begitoelah keroesakan2 economie 

bangsa kita jang makin hari makin ke 
ras, zonder ada bantoean dari mana 
djocapoen. Seolah-olah mereka over- 
gelaten aan de natuur . . . kalau na- 
tuur maoe baik, baiklah tentoe kata- 
nja sibodoh. - 

Dengan ini kita ingin mentjoba mem 
bangoenkan perhatiannja bangsa Indo 

besar sekali harganja sekiranja diam- 
bil kepentingan. Si ak 

Diwaktoe seperti sekarang ini sela- 
innja pemimpin jang katanja neutraal 
dan kaoem ' terpeladjar jang katanja 
ingin memperbaiki economie, djoega 

kaoem pemimpin pergerakan2 jang se 
karang boleh dikatakan perkoempoelan 
nja berhenti, djoemblahnja ada sangat 
banjak. Tertimbang mereka kebingoe- 
ngan tjari djalan oentoek mengarahkan 

: pergerakannja karena tangan besi dari 

..... beli beras, diboeatfitrahnja diserahkan | pemerintah disini, lebih baik ambil ba 
gian pada djoeroesan .ini jang tjoe- 
koep waardig baginja. Pimpinlah si- 
pendoedoek desa kedjalan jang terang. 
Wie stil is achtaruit of wie rustroest. 
Tjepat, kesoesahan pendoedoek soe- 
dah sampai dipoentjaknja, perloe per 
tolongan dengan direct oentoek men- 
djaga djiwanja, soepaja djangan mela 
jang karena kelaparan. 

- Tidaklah perloekiranja kita menoe- 
lis pandjang2 tentang kesoesahan 
pendoedoek desa diwaktoe sekarang 
ini, meskipoen tidak menghadapkan 
roepa-roepa angka, oentoek memper- 

begitoe roepa, hingga moedah sadja|tahankan pendirian kita tentang ini, 
berdjalannja bermatjam2 systeem-jang (tetapi teranglah soedah bahwa keadaan 

Orang desa jang ses oenggoehnja factor 
jang penting bagi economie Indonesia, 
mendjadi roesak-dan sangat roesaknja, 
Tengok datang sebentaran dalam desa, 

. pandai membatja dan menoelis, tetapi|meskipoen tidak perloe jang lebih 
dalam. : 2 

'Orang masih ingat bahwa perkata- 
annja directeur B.B. tocan Munlenfeld 
jang mengatakan bahwa penghidoepan 
orang desa atau bangsa Indonesia b sa 
hidoep segobang (2 setengah cent) se 
(orang boeat satoe hari. Ini pertanjaan 

,v0or“ dan ada jang ,,tegen”. Me 

karena kemiskinannja, Dus kalau kea: 
daan mengizinkan 
djoemblah itoe jang diinginkan, 

rinja eat ini 

seharinja, karena..... 
satoe kali, 

jang tak “ada harganja, Djoemblah 
ini makin banjak. 

Apakah keadaan jang begitoe tidak 
meroesakan. moreel dan kesehatan me 
reka??? Tidak oesah ditanjakan lagi 

. Tidak mengherankan djoega, bahwa 
berhoeboeng dengan keadaan ini, se- 
lainnja pergerakan rakjat mendapat   ga mendapat rintangan jang hei 

ah (nesia teroetama pemimpinnja, tentang | 

tangga jang mempoenjai tiga lima|kedoedoekannja orang desa jang ada 

'banjak mendjadi peroendingan ada jg. 

mang disini, boeat kita jang tidak se 
.Itoedjoe boekannja 2 setengah centnja 

itoe, tetapi perkataan , bisa" teroetama 
jang berarti lain. Artinja, dengan 
Idjoemblah itoe ocang kita soedah da- 
pat hidoep tjoekoep, Ini boeat kita 
boekan begitoe. Adanja bisa hidoep 2 
Isetengah cent itoe karena terpaksa, 
'hidoep lebih-dari itoe tak dapat lagi, 

tentoe ' boekan 

“Tetapi siapa jang menjelidiki kea- 
daan didesa, memang penghidoepan | nja 
mereka ada sengsara dan djika tjoe- Ip 
ma dengan oecang sebegitoe setiap ha 

: soedah mendingan 
bahkan banjak jang tak bisa dihitoeng 
berapa mereka poenja penghidoepan 

sehari makan 
lain hari tjoema makan sg Tt 

daoen dari heetan atau tjendawan | PMIVAUKSAIVAL AN 

rintangan heibat dari pemerintah ajo ati 

  RE 

dipimpin. 
Dus soepaja praktis, djikalau per- 

gerakan itoe betoel2 berdasar kerak 

jatan lebih betoel poela apabila rak- 
djat doeloe dibangoenkan dari djoerang 

kesengsaraan. Membangoenkan mereka 

sah “dengan  theorie. jang tinggi 

atau dengan tenaga jang heibat dan 

keras tentoe akan mendapat boeah 
jalihans boeah jang direct. : 

Oentoek - memetjahkan  economie 
bangsa kita, lebih dahoeloe” 

oleh orang biasa sadja, atau dengan 
gampang sadja menjalahkan pada ko 

soekarnja keterangan, bagi orang jang 
se-betoelnja tidak mengerti tentang 

lau ditanja, mendjawab bahwa jang 

kan hanjalah perkara itoe. : 
Setjara pendidikan kita akan roen- 

dingkan keroesakan itoe dengan aan- 

schuwelijk dengan tjonto jang moedah 

dilihat dan diboektikan, jaitoe dari 

jang soedah kedjadian didesa desa 

dalam kalangan economie desa. Dus 

erloe dipraktijkan. 
: Orang desa kita tidak dapat me- 

jang berkobar kobar, atau dengan 

theorie jang tinggi2, jang sebetoelnja 

misch, sebab selainnja rakjat-terba- 

njak tidak bisa membafja dan menoe 

lis, poen mereka ada terdiri dari orang 
orang ortodox, Orang2 jang perloe 

boekti doeloe, theorie belakang..... 

Mereka lebih berterima kasih atau 

lebih soeka menjoeroeh anaknja boe 
'roeh menggembalakan kerbau jang 

nantinja dapat oepah, dari pada me 

njekolah 1 ja 

pat kepintaran jang baginja ,ke 
pintaran boekan satoe garantie oen- 

loek penghidoepannja. 

Juist, karena kemadjoean djaman, 

didesa banjak perobahan, seperti ada 

nja perhoeboengan kendaraan autobus, 

auto etc.. maka ini djoegalah jang me 

njebabkan ,,kernnja" penghidoepan di 

desa terganggoe. Kita katakan tergang 
goe, karena, mereka beloem tjoekoep 

mempoenjai alat2 jang modern. jang 

djaman sekarang perioe ada, seperti 

onderwijs etc. oentoek sendjata, ter- 

paksa toeroet strijd om het bestaan" 

diwaktoe jang modern ini, jang bangsa 

asing soedah lebih lengkap dari kita. 

Tentoe, kita tidak akan mendapat tem 

pat oentoek berdjoeang, samalah ter- 

pelanting karena terdesak lainnja jang 

lebih sempoerna dari kita sendiri. 

Sehingga sitani jang tadinja mendjadi 

baas dan meester dalam kampoengnja, 

sekarang tak lain dan tak boekan hanja 

mendjadi boedaknja kaoem oeang 

bangsa asing, hidoepnja ada menjang 

koet pada kaoem ini. Djarang sekali 

kita melihat orang desa dapat hidoep 

dengan zonder sangkoetan'pada ka- 

oem kapitaal sematjam ini. Ini sebab, 

kita tak akan gembira, bahkan makin 

toeroet sedih poela, djika melihat se- 

karang padi koening, karena padi jang 

begitoe koening dan sangat loeas, 

hingga mewoedjoedkan laoetan 

padi karena loeasnja, dan boekit2 padi 

ditengah sawah itoe boekan kita jang 
poenja. 

. Conclussie kita. Boeat ini waktoe 

pemimpin kita baik dari pergerakan 

apa sadja,mentjeboerkan diri memim- 
pin dan memberi pertolongan pada 
'kaoem tani agar mereka bisa berdiri 

lagi dari kesengsaraannja seperti seka 

rang 'ini. Lebih baik poela disini bo- 
leh menjisihkan doeloe tentang aliran 
politiek kita bisa bekerdja dengan le- 
'foeasa zonder mendapat rintangan dari 
mana djoea peen. Kita bekerdja me- 
nolong djiwa karena mereka menceng 
goe pertolongan. Pemimpin menolong 
setjara kemanoesiaan, tidak perloe da 
ri partai mana djoeapoen, mesti dan 
haroes berboeat ini, Kalau tidak ter- 

maoe mentjari kemadjoean, . 

terpeladjar ,do elo e“,karena selain- 

poen wetenschap mentjoekoepi oen- 
toek menerima itoe sehingga tidak 
misbruik lagi. aa 

Sekian sadja doeloe, 

poela darikea daa nnjarakjatjang| 

dari djoerang itoe, kita rasa tidak oe- 

orang djangan mentjari sebab jang | 
terlaloe dalam jang soekar diterima) 

loniale structuur.. Dari lamanja dan| 

ini, dengan moedah sadja mereka ka- | 

menjebabkan itoe tak lain dantak boe| 

keadaan jang sekarang sadja, apa2| 

direct, dapat diboektikars, dan kalau | 

ngambil boeahnja pidato jang bagoes| 

ini lebih soeroep bagi kaoem acade-| 

n anaknja soepaja menda j- 

Perkoempoelan politiek haroes ha- 
nja berdjalan dilingkoengannja kaoem 

levenstandaardnja. soedah lebih 
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'Boeat keperloean kita djika da- 
pat dikinggapi penjakit kentjing 
batoe dan lama selaloe makan, 

»Cryptal” 
Basmikan semuea baccil2 koetoe2 
akar2 dan daging2 jg. biang dari 
penjakit kentiing sampai habis 
tidak berdjangkit lagi. 

CRYPTAL SELALOEBEKERDJA 
DENGAN TJEPAT SEKALI 
SEBAB DJAMAN MALAISE 
HARGA CRYPTAL 

DITOEROENKAN LAGI. 

Per flesch isi 160 en 3 

3: » ” 50 0... 1.85 

3 3.30 an 23 

trambaan Senen Batavia-C. 

tram No. 183 Batavia-Centrum.   
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Bandjir di Tegal. 

Perhoeboengan kreta-api diantara 
Tegal dan Semarang mesti diberhen- 
tikan sama sekali oleh karena salah 
satoe bendoengan dari kali Maribaja 
diantara Tegal dan Soeradadi soedah 
petjah karena -bandjir dari itoe kali, 
“ Berapa lamanja ganggoean ini akan 
adanja, beloem bisa ditentoekan. 

—. G— 

Lagi satoe perampokan besar. 

Salah seorang pembatja kita dari 
Soekamandi (Halte Pasirboengoer) 
mengabarkan bahwa padahari malam 
Minggoe jang laloe di desa Moeara 
bilangan Tjiasem soedah terdjadi pe 
rampokan. : 

Kedjadian ini kira2 djam 7 sore, ' 
tiba2 12 orang perampok dengan pak' 
sa menerdjang. masotk roemahnja se 
orang pendoedoek jang terkenal kaja 
djoega di itoe tempat, jaitee nama 
Dariman, 

Waktoe Dariman melihat kedata- 
ngan 12 orang jang bersikap maoe 
merampok itoe, laloe ia melarikan 
diri dan menjeboer kedalam soengai 
didepan roemannja. Finggal istrinja di 
roemah habis barang perhiasan jang 
sedang dipakainja dirampas oleh pe- 
rampok. Tetapi oentoenglah sekalian 
perboeatan ini dilakoekan dengan ti- 
(dak memakai siksaan atiu anisjaan 
Ocarg contant jang dapat diambil 
perampok ada f 1125 dan barang2 
perhiasan djoemblah seharga f150., 

Karena soesah dan djaoehnja per- 
hoeboengan ini tempat dengan lain2 
tempat, maka baroelah hampir tengah 
malam politie datang Gdisitoe dan te- 
roes sadja melakockan pengoesoeian 

  

  

toe, sampai 
sampai habis, 

Tambah tjelaka lagi, kabarnja tocan 
ingenieur di Tjipitoeng, jang pegang 
kas oenioek membajar koeli2, siang2 
pondoknja kemasoekan tetamoe jang 
tidak dioendang, jang djoega mentjoeri - 
kas koeli itoe iebih dari f 1000,—, 
sampai koeli2 itoe tidak bisa meraja 
kan hari Lebaran, sedang boeat ambil 
ocang lagi dari Betawi memakan tem 
po beberapa hari. 

Roepa2nja, . biarkan dikemoedian 
hari peroesahsan penggalian mas di 
Bajah itoe soedah berdjalan dengan 
beres dan teratoer, Banten sediri tidak 
akan mendapat banjak hasil, karena 

air itoe dipompa lagi 

mas itoe akan mengalir ke Pelaboean 
Ratoe sadja, kemana katanja ada le 
bih gampang ditratasnja djalan per- 
hoeboengan dari pada ke Malingping- 
Rangkasbetoeng. 

— 9g — 

Ada apa dikalangan Hoofdbestuur 
Indonesia Moeda? 

Kita mendapat kabar bahwa didalam 
kaiangan HoofdbestuurIndonesia Moe- 
da diwaktoe jang achir-achir ini ada 
timboel kegontjangan, boekan lantaran 
halangan didalam gerakan pemoeda2 
Seperti jang kedjadian baroe2 ini, 
tetapi teroetama sekali sebab toedoe- 
han-toedoehan terhadap salah seorang 
anggauta Hoofdbestuur jang didoega 
berboeat sesoeatoe hal jang bertenta- 
ngan dengan organisatie terseboet, 
Katanja toedoehan2 itoe dengan ieng- 
kap pakai gegevens jang boleh dite- 
rimaaleh arah can 

Berioeboeng dengan ini kabarnja 
Hoofdbestuur Indonesia Moeda djika 
dipandang perloe, fidak lama lagi akan 
mengelocarkan referendum tentang 
so'al jang membawa kegontjangan 
terseboet, , 

—ax 9 

Goenoeng Krakatau di Selat Soenda. 
Kemaren ini pada hari Minggoe tg. 

27 Januari 1935, tocan Dr. Ch. E. 
Stehn telah kembali dari goenoeng Me   dan pengedjaran, hingga sekarang be 

loem bisa tertangkap itoe perampok2. 

tandjoer. , .... . dan sia2 sadja kita/P enggalian mas di Banten Selatart. 
'poenja perkoempoelan jang katanja Hoedjan, bandjir dan 

sn hang. 

Pekerdjaan penggalian mas di Ban- 
ten Selatan tidak bisa djalan dengan 
betoel. Oentoek monster2 tanah jang 
dikira meng:indoeng mas dan mesti 
dikirim ke Benkoelen via Betawi 
tjoema ada satoe djalan kaki, melin- 
tasi kali Tjibareno, atas mana seka- 
rang kabarnja soedah ada djembatan 
gantoeng. Soal djalan raja, soepaja 
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kendaraan berat dan tjepat bisa da- 
tang ke Tjikotok dan Tjipoetjoeng, 
beloem bisa dipoetoeskan, berhoe- 
boeng dengan keadaan tanah disitoe. 
Terlaloe banjak goenoeng dan djoe 
rang. 

Trowongan dalam boemi di Tjikotok 
sering kebandjiran, berhoeboeng de- 
ngan banjaknja hoedjan dalam waktoe 
sekarang ini. Malahan soedah kedja- 
dian kali Tjikotok itoe bandjir dan 
airnja naik ke darat dan masoek dalam 
trowongan galian mas itoe. Pekerdjaan 
djadi mesti ditoenda sementara wak   rapi di Djawa tengah, jang mana se- 

karang itos pust Babadan Goenoeng 
Merapi ada An bnar ana 1 
epz'ener le. kl. E.W. de Kroon 
dan maniri opnemer Martodihardjo 
serta waarnemernja, 

Ini hari Vulkanologisch Onderzoek 
mewartakan kepada personcelnja, bah 
wa nanti pada hari Senen jang akan 
datang ini, akan mengadakan tochten 
lagi kegoenoeng Krakatau jang baroe 
baroe ini bekerdja, Orang2 jang bakal 
naik keatas goenoeng itoe oentoek me 
meriksai keadaannja adalah itoe pe- 
mimpin Vulkanologisch Onderzoek 
toean Dr. Ch. E. Sjehn dan mantrinja 
T, R, Oemar Alie, Mereka akan me 
meriksa goenoeng itoe boekan dari 
Pesaoceran akan tetapi naik keatasnja 
goenoeng itoe jaitoe satoe poelau jang: 
masih dalam bekerdja. 

Dari Pesaoeran, pendjagaan oentoek 
mengamat-ngamati goenoeng itoe, ma- 
sih didjaga oleh seorang waarnemer 
Vulkanologisch Onderzoek Amdiat dari 
Bandoeng. ' 

Berangkatnja pemimpin Vulkanolo- 
gisch Onderzoek itoe, dengan naik ka   pal setengah kompeni, dari Tandjoeng 
Priok, nanti akan dikabarkan poela, 
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0 Ge Mendapatkepertja- 
D0 jaan Gemeenteraad 
... Sebeloemnia moelai Dakaangau an 
| meenteraad -Bogor, burgemeester Mr. 
Rambonnet mintak perhatian oentoek 
itoe kabar2 jang tersiar didalam Pers 

| didalam tempo belakangan tentang 
L Dimplhongia 5 SA 
| Soepaja ia bisa menetapkan ia poe- 
Bia aa aa 
kepada Gemeenteraad i 
itoe menerangkan pen 
tang, ia poenja pimpi 
belakangan. 

| fractie, semoeanja mi 
pertjajaannja de 

  

  
  

  

   
   
     

   
   

  

   

   |. Gelombang merah. 
: Seorang Tio ngho adil 

“bocangke Boven Di- 
Agu oel. 2 3 3 

3 Pernak djoega dikabarkan didalam 

ini s.k. tentang itoe pergerakan -. Ge- 

lombang Merah“ di Tandjoeng Balai 

(Sumatra Timoer) dan dibeberapa 
tempat di gewest terseboet, sehingga 

beberapa banjak pemoeda Tionghoa 
soedah mendjadi korban itoe pergera- 

.kan. Ta EN Apa 

Diantara mereka ini ada terdapat 

| seorang pemoeda Tionghoa bernama 
Chang Chu San, lahir di Tandjoeng 

Balai dan doeloe pernah bekerdja 
pada satoe wasschery dikota Medan.| 

“ Sedari beberapa boelan berselang 
ia berada didalam tahanan dan tidak 
lama jang laloe ini besluit internee- 
ringnja telah dikeloearkan oleh Re- 
merintah. Na : 
| Ini toean soedah dikirim dari Medan 

menoedjoe ke Batavia dan kemaren 

| doeloe: sore bersama2 dengan itoe 

pemimpin2 P.N.I. Drs. Moh. Hatta 

dan teman2nja, itoe pemoeda Tiong- 

.hoa soedah dikirim ke Boven Digoel. 
ea gan 

| Kemana perginja. ? 
».. Pembantos kita dari Bandoeng me| 

| ngabarkan: : : 7 
—- “Seorang hulpmantri opnemer dari 

Diatas den Mijnbouw Teean T, 

telah satoe boelan lebih meninggalkan 

| pekerdjaannja dari kantoor terseboet 
sehingga sampai pada sekarang ini 
toean tidak tahoe kemana perginja, dan 

dimana adresnja, Mijnbouw kehilangan 

 hulpmantri itoe roepanja boeat dienst 

“ fidak begitoe soesah sekali kalau di- 

“bandingkan dengan halnja ia poenja 

| istri serta anaknja jang kira-kira oe- 
“ moernja.2 dan tiga tahoen. 5 

Perginja Toean T. jang sama seka 

1 tidak kasih tahoe -kepada istrinja 
“jang pada ketika itoe telah hamil 9 
'boelan serta anaknja jang masih ke- 

“4jil2, sehingga itoe hal mendjadikan 
—“soesah dan bingoengnja ia poenja is- 

tri itoe jang ditinggalk: 

' wah diroemahnja “orang. 
— Atas kebaikannja Tocan Soepono 

Na “dari P,P.B.M, telah me- 

galkannja menje- 

'ngidarkan lijst derma oentoek menoenj 

“djang kesoesahannja istri toean T. itoe 

. bersalin dan ongkos2nja sewah roemah 
- dan lain2nja, jang pada waktoe ini 

tentoe sekali kesoesahan perkara wang. 

— Diharap toean T jang telah mengi- 
lang tidak kefoean itoe akan lekas kem 

' bali ke Bandoeng dengan setjepatnja 

oentoek mengambii istrinja jg hampir 
bersalin dan tanggoengannja anak jg 
masih ketjil2 apabila ia membatja be 
rita ini. : : SAN 

— Kita berharap iboe jang malang itoe 
“'akan tetap hatinja, djangan sampai 

terdjadi satoe hal jang tidak diharap 

dan gelap mata. Kasian. . . iboe jang 
malang itoe djangan sampai terlantar 

—. dinegerinja orang. 
i ena 

Perkoempoe lan P. P, B. M. 
"gange MBangoeng,. "5 0 

| Dari Bandoeng pemb. kita menoelis: 
Pada tahoen jang telah laloe ini 

perkoempoelan boleh dibilang berdja- 
lan dengan 'actief sekali, atau kita 
maoe bilang dalam keadaannja ,,bin- 
tang terang“. Begitoelah kalau tjahaja 

|.nja bintang jang terang itoe, dengan 
sekonjong-konjong telah dilipoeti oleh 

| mega-mega jang hitam jang tidak ter 
. sangka akan begitoe. lekas mendjadi 
| gelap oedaranja. Itoe oedara P.P.B.M. 

. telah mendjadi gelap karena bestuur 
lama telah diganti dengan bestuurjang 
sekarang ini. Apakah jang mendjadi 
gelap dalam kalangan itoe ? 
|. Kita dapat kabar, itoe kegelapan, 

— dari hoofdbestuurnja jang boleh diper 
—. tjaja, tidak lain dari kekoesoetan oeang,. 
3 (yong ini sedang dalam penje 

lidikannja accountant di Bandoeng. 
Berhoeboeng. dengan - kekoesoetan 
oeang dalam itoe perkoempoelar, maka 
kata hoofdbestuur itoe nanti pada 
tanggal 10 Pebruari 1935 atau Manan 
selekas-lekasnja akan mengadakan 

. leden vergadering oentoek meremboek 
| hal itoe dan fjara bagaimana akan 
Petra BNNK ocang jang koesoet 

  

Inoenggoe kepoetoesar 

  

  

"“Itipis imannja sehingga membawa pe- 
““Injakitnja Vakvereening itoe kedalam 
“sn |Koeboer, Lain kali kita akan kabarkan 

“#woltelah dapat 
ke |ringnja. 

Sekarang orang tinggal menoenggoe 
$ annja verslagnja 

ountant jang sedang asjik meme- 
riksa boekoe2 administratienja P,P.B. 
M. dan boekoe kasnja, jang didoega 

  

   

   

Itidak sedikit ketekorannja. Moedah 
moedahan oedara dan mega2 jang hi 
tam dari kekaloetan itoe dapat terang 
'kembali dengan adanja itoe . pemerik- 

kepertjajaan dan keragoean 
djangan sampai mendjadi 

lagi dalam ini soerat kabar, apabila 
kepoetoesan vergade- 

—0— 

Gadjah menjerang kampoeng. 
 Seorangkoeli mati di- 

Seekor gadjah jang besar dan berga 
ding telah masoek kedalam soeatoe 
kampoeng jang bernama Oeloe Boeloe 
jang lebih koerang 3 K.M. djaoehnja 
dari Negeri Sembilan (Malakkaj pada 
tanggal 14 Januari jang baroe Ialoe. 

| Kemasoekan binatang raksasa ini 
telah meroesakkan beberapa banjak 
tanaman pendoedoek, dan seorang 
koeli jang sedang melarikan dirinja| 
dari bahaja maoet, telah dapat ditang 
kap oleh gadjah itoe dan mengindjak 
koeli hingga mati ditempat itoe djoega. 

5 (Bumi Putra), 

Oeroesan Gemeenten. 

Burgemeester Baghus menerangkan 
bahwa ja masih didalam tahoen ini 
akan mintak pensioen dan poelang 
kembali, 

Toecan Monod de Froideville men- 
djabat pekerdjaan burgemeester di 
Semarang, djika di tempat itoe ada 
lowongan. Ke Naa 

Sedang Gemeente Sawah Loento 
lagi dipertimbangkan oleh Begrootings 
€ommissie oentoek dihapoeskan. De 
mikian kata Aneta. : 

Achirnja handelsconferentie. 
“Toean W.H. de Roos, doeloe dipe 

kerdjakan sebagai Consul-Generaal 
Belanda di Kobe, selamanja ada pem 
bitjaraan perdagangan di Betawi di 
perbantoekan kepada Oetoesan Belan 
da didalam itoe pembitjaraan. 

|. Oleh karena sekarang pekerdjaannja 
'soedah selesai, ia dilepas dengan hor 
mat “dari pekerdjaan perbantoeannja 
terseboet. 

2 —0— 

Bala tentara barisan di Madoera. 

Kapt. Wiro Asmoro 
| diangkat majoor. 

| Dengan  officieel dikabarkan dari 
Bogor kepada Aneta, bahwa comman 
dant dari bala-tentara Barisan dari 
Madoera, kapitein Wiro Asmoro, soe- 
dah diangkat sebagai majoor. - 

Seriboe djilid boekoe dari - 
Tiongkok dibeslag. 

| “Sebab memalsoekan 
| tanda tangan Gewes 

ken itergke Rechereha 

Dari Medan dikabarkan : 

Satoe kedai boekoe bangsa Tionghoa 
di Cantonstraat berselang berapa hari 
ig laloe ada terima berapa peti boekoe 
dari Tiongkok. Seperti biasa sekarang 
Recherche, pada siapa dioendjoekkan 
dari negeri itoe baik oentoek sekolah 

latau akan didjoeal terlebih doeloe mes 
ti mendjoempai pembesar Gewestelijke 
'Recherche, pada siapa dioendjoekkan 
factuur lectuur itoe dan bila antaranja 
tidak ada terdapat jang'terlarang dima 
soekkan, maka Gewestelijke Recherche 

Imemberikan satoe verklaring soepaja 
dengan soerat itoe kantoor pabejan ti 
dak menahan boekoe boekoe itoe di 
keloearkan. , 

. Toko boekoe terseboet seringkali te- 
lah menerima boekoe2 dari ,tanah air 
nja, tapi sebegitoe djaoeh beloem per- 
nah mendapat halangan, Oentoek me- 
'ngeloearkan boekoe2 itoe ia serahkan 
pada seorang langganannja'jang tetap, 

ga. Demikianpoem soedah terdjadi de- 
ngan ini kali. sekalian factuur boekoe 
|ia teroes serahkan sedang oentoek me 
"mintak verklaring pada Gew. Recher- 
che semoeanja terserah pada itoe ex- 
pediteur, tan 

Begitoelah berapa hari jang laloe 
exdediteur itoe telah berikan pada 
kranienja ifoe factuur soepaja boekoe 

tahkan djoega terlebih doeloe mintak 

verklaring pada Gew. Recherche, Roe 
panja kranie terseboet lantaran malas 
atawa karena apa, perintah dari ma- 

djikannja ia tidak ambil perdoeli dan 
teroes berangkat ke Belawan boeat ke 

'locarkan itoe barang barang. 

| Oteh karenaia soedah biasa denga 
peratoeran jang diambil oleh kantoor 

ea, maka boeat dapatkan verklaring 
itoe ia soedah bikin sendiri dan ditan 
da tangani salah satoe nama jang ber 
wadjib di kantoor itoe. Ketika pegawai   :lig mengoeroes hal itoe memperhatikan 

lorang personeel. 

jaitoe satoe expediteur bangsanja djoe- 

boekoe itoe dikeloearkan, serta perin- 

sekalian soerat2 jang berhoeboeng 
dengan pengogaran itoe, makan zon- 
der tjoeriga boekoe2 itoe lantas di- 
izinkan boeat keloear kantoor pabejan, 

Sampai sebegitoe djaoeh tidak ada 
kedjadian satoe apa, A3 sadja ver 
klaring itoe oleh kantoor bea tidak di 
kirim kembali ke kantoor Gewestelijke 
Recherche, : 

Tatkala pembesar di kantoer itoe 
dapat lihat verklaring itoe, mereka 
djadi terkedjoet sebab begitoe djaoeh 
tidak ada “dikeloearkan satoe soerat | 
dalam ketika itoe oentoek pengeloea- 
'ran boekoe demikian djoega dapat di 
'ketahoei bahwa tanda tangannja ada 
|paisoe. Pemeriksaan ditoedjoekan ter- 
lebih doeloe ke toko boekoe di Can- 
tonstraat ditempat mana sesoedahnja 
diselidiki lebih djaoeh dan mendapat 
keterangan seperti jang kita toetoer- 
kan diatas lantas dibeslag boekoe2 
itoe jang berdjoemblah lebih dari 
1000 boeah. 
Kemoedian kranie dari expediteur 

terseboet kitangkap dan sementara me 
noenggoe perkaranja diselidiki ia se- 
karang mendekam dalam tahanan. 

Soentikan pest dalam kalangan 
personeel Mijnbouw. 

Pada beberapa hari jang telah laloe 

dalam kalangan personeel |(Minbouw 
Idi Bandoeng telah diidarkan Iyst 
boeat penjoentikan pest, jang ramai 
sekali dibitjarakan orang. Pada hari 
jang pertama dari lijst itoe diidarkan, 

moelai pagi hari sampai boebarnja 
kantoor, pendapatan orang jang maoe 

disoentik hanja 3orang sadja. Kemoe 
dian pada hari kedoea dengan dipro- 
pagankan oleh masing2 ehsinja maka 
pendapatan orang jang mace disoentik 
dapat perhatian dan bertambah banjak 

Inja, Begitoelah pada hari jang ketiga 
itoe liist siapa orang jang maoe di 

soentik telah mendjadi banjak sekali 
sehingga jang tadinja tjofma doea tiga 
orang sadja telah mendjadi kira2 80 

Apakah sebabnja 

semangkin djadi bertambah orang jang 

maoe disoentik dengan sendirinja di 
bawah ini kita akan terangkan. 

' Sebagai pembatja telah tahoe atawa 
telah mendengar, bahwa haroesnja itoe 
kabar-kabaran jg. menakoetkan dari itoe 
obat jang baroe (soentikan) Dr. Otien, 
jang sepandjang kabar itoe tidak tahoe 

dari mana soembernja, sehingga me- 

nakoetksn kepada semoea ra'jat, jang 

masih ragoe2 daiam itoe kabar jang 

menakoetkan. Lain orang bilang kalau 
disoentik lantas djadi mati, lain orang 

lagi memarig kita ra'jat tjoema akan 
dibikin pertjobaan sadja sama itoe obat 
jang menakoetkan, dan lain lagi begini 
dan begitoe sehingga kalau ditanja 

jang sebenarnja semoea itoe kabaran 

ada isapan djempol belaka atau ka 

baranja orang jang memang takoet, dan 

djoesta. Begitoelah dalam kalangan 

Mijabouw, 

jang boleh dibilang banjak orang jang 

telah mengarti, moelai datangnja itoe 

lijst tidak begitoe banjak sekali orang 

jang maoe disoentik sebab masih ba- 

njak jang ragoe2 pada itoe obat soen- 

tikan jang berapa lama dapatnja. Akan 

tetapi sesoedahnja beberapa. orang 

Europa ambtenaren maoe disoentik, 

maka keragoean dan ketakoetan itoe 

mendjadi hilang sehingga orang jang 

maoe disoentik dengan maoenja sen- 
diri semangkin bertambah banjaknja 
dan lebih dari taksiran. : 

Inilah satoe tjontoh jang baik goena 

penjoentikan itoe, dari pada propa- 

jang manis2 tapi orang jang propa- 

tik atau kasih lihat dimoeka publiek 
personeelnja jang Chefnja sendiri di 
soentik, tidak apa2. 

Begitoelah lantaran Chefnja maoe 
disoentik serta disaksikan sendiri oleh 

pesoneelnja, maka kemaren pada hari 
Saptoe 26 Januari 1935, telah datang 
koerang lebih 30 orang personeel 

'Indonesier ke Instituut Pasteur jang 
mana lantas disoentik dan kemoedian 
dilain harinja akan datang poela per 
soneelnja jang lain2. Itoe soentikan 
tidak bedanja dengan soentikan kolera 
jang djoega pada moelainja mena- 
koeikan, malah penoelis sendiri telah 
disoentik dengan itoe obat serta boek 
tinja sampai sekarang ini masih hidoep 
seperti biasa. 

langan Bestuur atau kalangan Depar 
tement apabila maoe soeroeh orang 

afdeelingen kasih lihat dimatanja pu- 

bliek en personeelnja jang ia sendirl 

nja Dr. Otten, soepaja kepeifjajaannja 

baik kembali dari pada keragoean 
kabaran jang menakoetkan itoe. Se 
dang Mijnbouw sendiri jang personeel 
nja boleh dibilang terah ada penger 

tiannja masih ragoe-ragoe hatinja ter 

hadap itoe obat soentikan, apalagi 

bagi orang kampoeng pedoesoenan 

jang masih dalam kegelapan pengeta 
hoeannja, Diharap ini toelisan akan   djadi perhatiannja kepala-kepala desa, 

ganda dengan omongan (bitjara) sadja | 

gandakan sendiri tidak maoe disoen- | 

Satoe tjontoh jang baik dalam kal 

disoentik lebih baik Bestuur dan Chef 

'djoega disoentik dan dapat itoe obat|- 

publiek atau personeelnja mendjadi 

Bestuur dan €hef afdeelingen depar 
tementen jang lain-lain, demikian toe 
lis pembantoe kita R.O, dari Bandoeng. 

tidak bekerdja, 
Sebagai doeloean telah dikabarkan 

dalam soerat-soerat kabar bahwa itoe 
Goenoeng Selamat di Djawa Tengah, 
bekerdja, maka kemaren ini pada hari 
Senen ianggal 28 1935, kita dapat 
kabar dari toean Hoofdmantri opnemer 
R. Djathikoesoemo dari Vulkanologisch 
Onderzoek jang baharoe sadja kem- 
bali dari tournee ke goengoeng itoe. 
Dalam pemeriksaannja Toean itoe ada 
seperti dibawah ini: 

Pada Minggoe jang telah laloe T. 
Raden Djathikoesoemo dari goenoeng 
Merapi di Djokjakarta telah berangkat 
ke goenoeng. Selamat dengan ambil 
djalan Boemidjawa, Toewel dan kam- 
poeng Bawang. Dari kampoeng itoelah 
moelai ia naik mendaki goenoeng 
Selamat itoe dan bermalam dipondok 
Goewo jang tingginja koerang lebih 
3000 meter dari atas laoet. Ini pondok 
Goewo letaknja pada sebelah N.N. 
West dari top Goenoeng Selamat, jang 
koerang lebih 1 setengah djam per- 
djalanan naik mendaki sampai di Se- 
goro Warian. Itoe Segoro Warian jang 
tingginja k.I, 3345 meter ada satoe pe- 
daratan rata jang penoeh dengan pasir 
aboe, dimana tidak terlihat atawa 
terdapat satoe materiaal baroe jang 
menandakan bahwa goenoeng itoe 
telah bekerdja dalam boelan Januari 
1935 ini. 

Pada sebelah N, N. Westnja itoe kra 
terand ada banjak solfatoren jang pa 

pinggir  kraterrand ada beberapa 
spleetsen tanah (tanah terbelah) jang 
djoega ada keloear asap “dari dalam 
nja. Diantara krakterrand pematang 
jang mengandjoer kesebelah barat ter 
dapat poela satoe belahari tanah (in- 
zinking) jang pada keterangannja orang 
koelie bahwa itoe tanah belah diwak 
toe dahoeloe tidak ada. 2 

Itoe Krakterjang berdjoerang dalam 
tidak dapat banjak terlihat lantaran 
mana asapnja jang keloear dari cen- 
traal kawah ada tebal sekali berpoe- 
tar-poetar tertioep angin. Inilah me- 
mang soedah djadi kebiasaannja goe 
noeng jang berapi, apabila diwaktoe 
moesim hoedjan ada lebih banjak asap 
nja dari pada diwaktoe moesim kema 
rau (kering). Aboe dan batoe batoe2 
jang baharoe dan jang menandakan bah 
wa goenoeng itoe baroe meletoes atau 

bekerdja tidak kedapatan sama sekali 
diatas itoe padataran dan dipoentjak 
nja kraterrand goenoeng Selamat. 

Dari ini tempat kesebelah oostnja 
terdapat poela satoe pedataran jang 
dinamakan orang Segoro Wedi dan 
tingginja koerang lebih 3357 meter 

b.z. Di ini tempat ta“ dapat diperiksa 
nja lantaran mana hampir setiap hari 
apabila telah mendjadi tengah -hari 
(djam 11) moelai toeroen hoedjan, 
dan selaloe tertoetoep oleh mist (ha- 
limoen) sampai malam hari, 

Doea hari T. Djathikoesoemo itoe 
diatas top oentoek menjelidiki keada- 
annja krater goenoeng Selamat itoe 

dan kemoedian mereka laloe toeroen 

Goeneeng Selamat di Djawa Tengah | 

nasnja hanja 79” Celsius sedang di- 

  

  

'kebawah kembali ke Toewel, peine- 
riksaan tida dilandjoetkan lagi lanta 
ran mana diitoe waktoe moesim hoe- 
djan, : 

dan desa2, atas Toean itoe poenja 
penjelidikan dan rapportnja (ketera- 
ngannjal Toean Wedono Boemidjawa 
tidak ada dan tidak dapat keterangan 
dari orang kampoeng-atau kepala desa 
jang mewartakan seperti telah dika- 
barkan dalam soerat kabar ,, Het Noor- 
den" di Tegal tanggal 4 Januari 1935, 
selainnja babi of Tjeleng jang soedah 
biasanja seeka sekali samatandoeran - 
nja orang kampoeng. 

Oleh karena itoe kita pertjaja bahwa 
goenoeng Selamat diitoe tempat dari 
boelan #Januari 1935 sampai sekarang 
ini tinggal rustig seperij biasa sadja 
alias tidak bekerdja.. 

DARI TEGAL. 
Kali Tjatjaban 

| bandjir besar. 
Pada malam Rebo tanggal 29/30 ini 

boelan kali Tjatjaban terletak dalam 
Afd. Tegal, district Pangkah, sebab di 
sebelah kidoel bagian district Djani- 
negara toeroen hoedjan lebat, Idi 
Pangkahnja sendiri poentoeroen hoe- 
djan, tapi tidak begitoe hebat), maka 
ini kali sampai bandjir penoeh hampir 
sama tingginja dengan djembatan besar 
djoeroesan djalan Pangkah ke Kedoeng 
banteng. Djembatan tadi jang sebegitoe 
besar dan koeat Jijzeren hangbrug| 
bikinannja Sf. Pangka, terbikin k.I. 25 
tahoen jang laloe dengan ongkos kira2 
tidak koerang dari f 100,000, — pilar 
jang tengah soedah ambles, sehingga 
semoea djembatan tadi djadi miring 
ke arah kidoel, dan sama sekali tidak 
dapat dilaloei boeat kendaraan. 

Railbaan jang diatasnja djembatan 
tadi, menjebabkan verbinding loco- 
motief jang menjamboeng Sf. Pangka 
dengan perceel Sidodadi (Pemalang) 
tidak bisa djalan. Roesaknja ini djem 
batan tidak sadja keroegiannja  fa- 
briek Pangka, poen Houtvester djoega 
menanggoeng roegi, disebabkan tidak 
bisa mengangkoet kajoe djatinja dari 
bilangan Pemalang ke tempat pendjoe 
alan di Protjot.- Oentoenglah kefjila 
kaan orang tidak ada.— 

“ Bandjir tadi moelai poekoel 10 ma- 
lam: pada itoe waktoe B. B. ambte- 
ren poen ada disitoe, djoega Toean 
Administrateur Sf. .Pangka dan le. 
machinistnja, bocat menjaksikan.— 

Regent Madioen. 

Regent Madioen soedah semboeh 
kembali dan moelai melakoekan dienst 
lagi, sesoedahnja ia djatoeh sakit 
lama sekali. (Aneta). 

Fabrieksajoeran dalam kaleng. 

Tidakakan didirikan. 

Toean Tieleman dari itoe peroesa- 
haan sajoeran dalam kaleng jg terkenal, 
jang sekarang ada di Bandoeng, 
membantah itoe perkabaran jang kita 
moeatkan kemaren bahwa ia mempoe- 
njai niatan oentoek mendirikan fabriek 
sajoeran dalam kaleng disini. 

  

Compagnieweg No. 18. 

Electrisch, zonder moesti. lagi di 
sementara waktoe sadja. 

Prof, THE POO GWAN M.S. D.Ph. 
Specialist Elecirotheraphy dari Amerika. 

Loeloes dari Universily of Washington U.S. A. 

Mengobalin dengan pekakas2 Elecirisch modein jang paling banjak di- 

goenakan sekarang di U.S.A, boeat segala penjakil2. 

Soedah menoeloeng banjak orang2 jang telah mendapat sakit Peklay 
(Kepoetian) dan Ambeien (Bawasir, Tietjheng) jang soedah poeloean 
tahoen dan bahaja dengan selamat. Bisa dapat liat keterangan2nja dari 
orang2 jang soedah dibikinbaik, Zonder operatie (potong) zon- 
derpake obat keras, zonderberasasakit sesoedahnja di 

Boleh panggil sembarang waktoe kefjoeali hari Minggoe 
Djam bitjara pagi 8 — 11 

Pembajaran berdami 

(Tamansari) Tlf, 606 Bt, 

tempat tidoer, bisa bikin baik dalam 

sore 4—7 

  

  

  

oeroesan: incasso, belasting,     
Kantor Oeroesan Pengadilan 

(Rechtszakenkantoorl| 
Mr. MOHAMMAD YAMIN 

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

Kantoor oentoek mengoeroes perkara dimoeka pengadilan | 
oentoek Merken, Faillissement Overschrijving, djoega oentoek 

tanah, advies dalam hal sosial dan ekonomie, djocga salim 

menjalin kedalam berbagai-bagai bahasa. - Sa 

Satoe-satoenja kantor Indonesia di Djakarta. Diboeka tiap hari : 
dari p. 8—1 pagi dan p. 3.50—5 sore. Oentoek orangtidak 
mampoe hari Selasa dari poekoei 1—5 sore, 29 

  
informatie, administratie, hak 

  

  

  

    

Itoe binatang2 jang telah dikabarkan - 3 
'orang banjak toeroen ke kampoeng ” 

    

   
   

   


